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»Danskeren« kostet kun 8150 pr. Ausgang. 

4 Aakg 

Fredsrygter l 
Rrigsrygter ! 

J Paris fixier man Frev, 
iSL Petergbotg, at man 

snart tnn vente fornyet 
Kamp. 

J Gaar lastezs folgende Medde 

Mir fra Paris: 
.,En Erllæring, fom ViceiAdmi 

ral Doubagfosf, det russiste Mer 
lem af Nordsøtomntigsionen, gav, at 
en cerefuld Fred mellein Russland 
og Japan snatt tunde venteLJ, be- 

tragteg som meget betegnende. Tib- 

ligeke hat baade Mehlemmerne af 
den russisle Ambagfade og andre 

rugsisle Einbedsmcrnd her følt sig 
vfornrrrmede over al Tale oni Fred 

forn ydmygende. 
Der er Grund til at tro, at laa 

dant var Udtryl for personlige An- 

stuelfer, for de harte fra St. Pe- 
tersöorg, men Admiral Tonbasfcff 
er lige artiveret sra Si· Peterslsorg 
eiier en langere Audicns has. lsznr 
’Iltlclai, siden Port Artlpur er sal« 
den. Adm«·ralen, der er Chef for 
LtJlarinesslcsnitrulticnxm fixier, at hart 
sidste Toridag ftsrelnaze Kejieren ek: 

Plan for iiåenopbyaqelicn as Flna 
den. 

»Jed- er nrerbeuiit,« sande Adrni 
Hl Tondaksfoss »ein Nodbenkialzcdeii 
at sieblitlelikj at retrsnftrxtere ver 

Flande i alle russiisle Da alle see-n- 
xnede Elibsnasrfter for at silrc ask 

tilslrasllelin Starke ti« It gis-. Irrt 

maat vaa Even. Teile er atiialttt 

mindgaeliat, derioni vi stal tunne 
deute at iejre i den ntrite Hirn med 

Japan. Refterne af ncsr Flaade » 

ncrpre andet end Vraa og slet ilte 
at stille ved .- iden af zapank Einr- 
te paa CHOR 

Admiralen saade videre, at drt 

par nsdverdiizx at ertende renne Tin- 

zJenes TiliHrz two-.- fxnertelint de- 

end lsxpdk its-»re- fcr den national-: 

Eelvtasrliahed 
,,Derfcr,« lakide can til, »taa«cr 

jeg itte i Betanlning at sing at oå 

sigter paa Fred i en ilte fjern Frexn 
tTd. Vi Vil lade Japan have Port 
Lllrthur on det Territorium i Man 
ihr-riet, lom de nu holder Helot. Vi 
vtl resolut gaa til Paris og opbygae 
en magtig, uovervindelig Flaade, da 
denne Fred tun vil blive midlertidig. 
og naste Gang flal vi være tilstrarttcs 
lig forderedte.« 

Den ofsicielle Anstuelse er, at Ad 
kktiral Donbasfosss Udtalelse er Uds 
ttyt for den volsende Stemning i 
Rusland for Fredsflutnina. 

Pan den mvdsatte Side beretteo 
der tra St. Petersborg, at man hver 
Dag venter fornyet Ramp paa Shals 
befloden. Veiret er plndlelig slaaet 
am og blevet mildere, saa Solda- 
ferne tan taste Overfralten. Rus- 
serneg hojre Flsj siges at vcere ble- 
Ien forstærtet med 18,000 Mand- 
sg Kuropatlin pressee stadig pan 
Regeringen for rigeligere Forsyning 
If Fsdevarer og Forfteerlnina. Lige:- 
lau tyder den holdning, General-J 
Waden indtager, ingenlunde pack 
stiedsftemntng ä de militcere Kredlr.T 

Dei denægtes ogsaa, at Alters-J 
Iaaden er hiemlaldt, sisntsRygternes 
detom holder sig. Detimod talesl 
der fremdeles om videre ForsiqerL Ring Cf Osterstflaaden 

Jmidlertid — tan man stole paal 
Admiral Doubassossi Udtalelsek, fal« 
er der noget om, at der er FredH 
stemnina i Lasten. De krtgerstel 
sprelttllinger er de ja nsdt til at 
vedliaeboldr. indtil der bltder noget 
af Fredsforhandlingernr. 

22 druknede. 
Mater-ford. Jrland, -11. Jan. — 

dampfthet »Zeno« er ankommt her- 
ttl med Kaptainen og tolv Mund af 

Befcetningen paa den amerikanfke 
Damper »Texas«, som strandede 
ud for Hebridetne. Mandsiabet gis 
i te smaa Baade, men af dem sank 
en med to og tyve Mand, der alle 
drutnede. Te overlevende drev om 

i slere Dage, for de blev taget oD 

of »Zeno«. De havde lidt frngteligt 
of Kulde sg Salt og fagde, at de, 
lige set de sik »Zeno" at se, havde 
trntket Lcd om, hvem af dem der 

slnlde dtcebes for at staffe de øvrigc 
Fede. 

Fkygter, at 20 er dkukncde. 

Der meldes fra Marinette, Wis. 
den 11. ds» at man frygtet for 
ot tyve Fisiere samme Dag er ow- 

tomne i en frngtelig Blixzntd som 
gik hen over Bugtm Binden, der 

blæsie 50 Mil i Ihnen, fette IS 
fra Bugten notd for Whaleback, 
hvok Fisierne havde tagt dercs Baade. 
Stormen kom saa pl11dfelig, at det 
rat umuligt for dem at gaa tilbage. 

Hjcelpepartier pcm Slceder drehe- 

tilbnne af Stormen erre Hnn 
drede andre Fisiere fm andre Ste 
der zum Bugten, som er komne int- 

sioer, at der var en Strcrknng us 
nabent Band. bvor de 20 Mcend var. 

Mcte om Ministekfrifcn 
i Dnnutatk. 

Whenhavm 11. Jan. --—- De til- 
lsageværendc Mediexnnsier of Dami- 

zer J,siinijtctiutn hat indgivet deres 

Affiepsanspgningct. Kong Kriftian 
her annual-et xsjkinistrene otn at nd- 

føre de lobe-Use Forketningch indtil 
derei« Efteriølgere san blive udnasvnt 

Skongen hnr opfokdret M. J. 
Christenfen (.itad3!), den nnvcerenke 
Kirscminiftet, H at danne den nye 
Regeting. 

Minjffeklrifen Wider stg fra start 
llenigheo blank-i leinistrcne i An 
ledning nf den niilitckre Situation 
Ueniglxeden endte forelobsig med, at 

Krigsnnnisker Madsen Log Afsted. 
De andre Ministre set-langte, ut 

ogfaa Flaacesninisieren Viceadmiul 
Johncle, sittlde træde tilbage. mcn 

dette neegtede han. 

La Follettc vinder. 

Fta Mabison meldes under 
Mem-s Dato, at La Frllette Repu 
btikanerne hat organiferet begge Le 
stiglaturens Hufe. Deknied er —- 

siger Lederne pao La Folletteg Sidx 
— de lovede Reformerg Genueme 

Ieise sitret. Man trot, fkønt der 
intet er fcmt aabent bekom, at La 

Follette vsl optage Vceddetompen for 
Senotorpoften. 

Cockkell modtngrr Posten. 
Senator Coctrcl fraMissouri hat« 

befluttet at modtage den Stilling i 
Jnterstate Commene Commissioth 
som Prcrsident Rossevelt for nagen 
Tid siden tslbsb ham. han Vil 

eftekfslge Kommisscer James D. 
Yeomans fta Iowa, hvis Termin 
udlsb den 7. Jan. Mr. Cocttell 
forudsætteö dog at ville siddde den 
Terrain for lwilten han er valgt til 
Senatet, og fom udløbek den t. 
Marts. 

Atteutat paa Fredcrik den Storc. 

Et Fort-g blev den 10. ds· gjort 
paa at sprenge Statuen af Freve- 
tit den stote nylig skæntet til 
De Forenede Stater af den tyfte 
Keiser og anbragt pcm Pladsen veb 
Krigssiolcn —— i Luftm Politiet 
trot, det bete striver sig ska en 

,,Ckan?«', sont hat cvrspgt at hcenge 
en Bombe paa Stahttet, der Origi- 
vet Statuen, der tøvrigt ingen Ska- 
«de led. Jugen er hidtil arrestetet.· 

Toldrevision og Jeru- 
banelov. 

E Fra Washington 
i 
l 

ZU Fi)rflag, fom Prcefi 
Oentrn vil kæmpe 

l)aardtfor. 

Fta Washington sitives: Pras- 
sident Stioochelt er indc for, at Kon- 

grciisen snareft innligt tager fat paa 
at revidere Toldloven. Det lod hart 
tlart sorstaa til de Sienaiorer og 
kttepræfentanter, der nylig var i 

Stonfereng hog ham i det hvide Hug, 
cg fiden hat han ladet det femme 
llart forftaa iil andre. Han vil 
sannnenkalde den 59. Kongres til 

tslistrasegsiom saa fnnrt Komiker- 
nc ti!eldei, at de er færdige til at 

fotelregge et Revisiongforslag til 
Vertaaelsc 

En af dem, der var til Stede 
ixiksd Konferench sagde i AnlednTng 
af de manae modfigende Rngter an- 

«s1m.mecir-I’J.Itrdet, at Prcesidenten 
link-e exkl-Trick for dem, at stønt 
Lan itle trocde paa en assejcnde Ta 
ijfdttirision ok; viide absolut vers-: 

til-Trag ins-ID, ljvad Kpngregseng to 

dass-: lscs:en:te i en Saa, der saa fctsr 

tin scsrtcrcde under dem, fasa mente 
dran don, nt Tidm var kunnten, at 

Totdfatserne flulde grundiat efter 
fes m -k: Tsl as dein rettxg (,.l«-J 
rendjufted««). than udtalte saa videre 
jnm sin ’Jl-islitelse, at Etsttasessics 
nm link-e finde Its-d, san stinkt-Ita- 
ae Hufeg Romiieer lunde tonime 
encrens ym et Forslag. vg» om de 
nndxc isar af samme Ansiuelse, vildis 
lknn holde fix-( rede til at samtnen 
taldc Konnt-essen san snart ban 
klev nnd-errettet om, at faadnni For 
slaa Var fasrdiat. 

Ter udtalccs san Tante om, at 

Enmmenlaldetsen tan fte alle-rede til 
trsmmende Roman men Pan sammc 
Tin zweck- der af Tarifexpckts ol« 

masttfom paa, at dei vil taae man 

nc llger at nim- et saadant Forstaa 
fckkdigL 

Dct erklang vfdere, at der er its- 
le ringeste Udsigt til, at Nr flal 
rejse sig san radikale Meningsfor- 
sielliqheder, at der bliver Fnte for 
Splittelfe indenfor Purtiet Me- 
dens Præsisdenten faftholder Revi- 
sioneng Nødvendighed, mener han 
itte. at Sagen involverer ftøne 
Princippek. 

Angaaende det andet Spørgsmaal 
Lovgivnkng vedtørcnde Jernba 

nernetz Fragtpriser og den mellein 
staisliae Trasit —- havde Præsiden 

ten sin Mening opgjott. Hatt vil 

Hennpe og tcempe hnnkdt for Lovgitk 
Jning pna dettc Punkt· Han haa- 
Iber at faa Rongtegsen til at handle 
.i dette Spergsmaal nllerede under 
nkervcerende Sesfion, men om det- 

»te itte naaes, vil han atter bringe 
ISagen frem for den foreslaaede 
kEtstrafession Han holder for, at 

jdet er et Sporgsmaah det invol- 
veret state moralsie Principper, on 
en Sag, der man ligge hele Foltet 
i Landet non. Han betragtet i 

jVirteligheden denne Sag sont Ti- 
sdens vigtgiste Spsrgsmaal 
l ».»«·.—».»« 

) Senatorkampen i Nebraska. 

Vnrkett maa erklæte hvor 
han staat 

I Lampen i Nebraska-B Legiglatur 
Hangaaende Valgct af en U. S. Se 
»Habt er vcd at blive heb. Lænixe 
Ismr bemokratiske Bladc musique-L 
»M« Jembmxcme konfrolcrede alle de 
Jttigtige Volin Stufen og fauledes 
bei repnblilnnstr Parti. Nu hat 
Kampen samlet sig om Valget af 
Kongresmand Burkett fra fsrste 

LDistriki. Han er Kandidat for den 

mineret vertil af Statstonventionen 
TMM veb den sprste Holdning, Pras- 
sident Roosevelt hat taget i For- 
:H)k)o t.l Jernbanerne, er somme 
ISWIASMaal ogsaa blevet altuelt i 
)de enkelte Stam, fault-des ogsaa i 

Nebraska, og her tales asabent om 

,,leoofeveltNepublitanerms«. Disse 
fordrer nit af Bttrketi, at han sial 
»Ur-are sit Standpunkt i Jernbane-: 
sporgsmaalet, eller sige, om hcm et 

Hieb eller imod Prcesidenten. Dei 
xsiser sig altfaa, at Baneinteressernc 
itke Lan kontrollere det republikansie 
Parti. 

»Wald small-« opfordrede Mr. 
Buttett til at erklcete sig for nogle 
Tage sitem men han synteg at vride 

sig fka Spøtgsmaalei. Sideu er 

Spørgsmaalet optaget for Alvor af 
Legicslaturm J Jnsdagg fremlo::. 

»der i Underhuset to rei betegnende 
Filiesolutioney den føtste af Mem 
dithsfra New-York Co. lyder saai 

Tlcdrsq 

»Da det amerikansle Folt kq 
fasrliq Foltet i Nehmka sorlangsdr 
at Jntekftate Commerce Comiii"s 
finns Magt udvides faciledes, Ii 
»Es-nic- Kommigsccn bemyndiges til 
iit indkae rimelioe Fragtpriser cq 
trink-e Jcrnbanerne til at siasse bed 
r-« ijeste i Overcnsstesnmelfik 
Web Prasfibent Roosevelts Udtalelfskr 
i Lan-z strkfe Budskab, san besluttesi 

»A! Hon. Nin-It J. Buttett, Kan: 
didat for United States Jenators 

post, anmodes om for Reorasentan 
ferne i Nebrasfag Legislatur at 

udtale fm Anstuekse.« 
Este-r en Diskussion, hvor det 

fasrlig qjorksess gældende, at det var 

for lidt at »anmode« But-fett om» 
at erklære sta. fremlom folgende Re 
jcluiion as Richardson fm Mad 
Ton Co.: 

»Bei-In Nebrafhsz Reprcefentan 
ter, lovlig forsamlet i sin 29. Ses- 
sion, erklærer sig i fuld Qveren 

» 

stemmclse med Ptcesident Roosevel:-3. 
olnskuesse, udmct i haus- Budsiab« 
angaaende Korporationen og erklck · 
resi« det videre: 

Vi fordrer af vore Seuatorer og 
Kongtesmeblemmer, at de stal stot- 

Prcesidenien og stemme for, om 

nødvendigt, at Jnterstaie Commerce 
Commissions Myndighed ubvides, 
eftek som Forholdene maaite im- 
ve.« 

Resultatei of denne ziamsp haa- 
ber vi at kunne meddele feucrr. 

kledige Senatorposi, og han er no- 

l 

( 
( 
l 
« 

Ol- E E 

Vurkett svarer. 

Linn-hu H. Jan. Umiddel- 
Zum effek, at Burtrtt var unvertei- 
iet om Husetg Resolution, fattet i 
Ongdags, telegmferede han saaledesl 
til SpealferRoufe:: »Jeg staat abe- 

tinget med Prcksidenten og tilttædek 

hans Budftab for Regulerinq af 
Fraqftakster.« ! 

Sfib spkænges paa rum So. 

Det meldes fra New-York un- 

der 11. dg» at det notske Stil)M(11--1 
pesia et bleven sprengt i Luften 
Julevag langt ude paa Atlanterhas 
vet. Skibet var ladet med Nafta 
og forlod New-York den 9. Der. 
Eksplosionen stykdseg den farlige 
Ladnings Omkasten i siere Stor- 
me, som Sssibet ramtes af. Sti-l 
bets Fordel blwstes ligefrem i Luf 
tm, og 11 Mond of Bcfætningen 
dræbtecs as tksksplosionm Re- 
ste-n af Skibef stod strats i Liter, 
m de overlevenbe T Mund kasteoe 
fiq i Eøen for at nndfw X;:ldcn. 
Den danfke Damper Gullick som 
Dass-senkte i Nærheden, lslev Vraget 
var og kom oq re«ddede 7 Mand. 
De blev landfat paa Bernuda-Øer- 
ne og kom derfra jil New-York 

E Vitzninistekzniksky f resignere ? 

holdeneiRiget. 

( 
Vansteligt at finde en 

Eftermand. 
l 

Onkdag Aften bragte Preis-sen 
fkslgcnde LUtelding fra St. Peters- 
burg: ? 

Jndenriggtnslnister Mirsty siger, c1«« 
han er bestemt paa at resignere og 
hat tilbudt Czaten sin Resignation 
Minister-In udtnler, at han er mis- 
forncjet med den Monde, hvorpaas 
Affærerne styreg i Rusland, og har? 
ingen Tikwjexigkzed til at whoan 
at ver-re ved Roret i sit Departements 

Czaren hat itke endnu modtagets 
hanc- Resignntion cg er ikke tilbøje-J 
kig til at nxiste denne Ernbedsmandt 
Prins M-«kssky tasgxxer ikkc Skjul pan 
at re tejserlige Reformer er lanat’ 
«ra ct stemme Ined hans Ansiuelsenl 
on dersom han«-s Henftillinger ikth 
ftwntes Opmasrtsomhed of Regerin ( 
nen, san er han rede til at ftige ned" 
on tmde nd. I 

Nasen sicer, at dersom Mirsko« 
Essibolber sit Ønfke om at opgive sit 
(·3mäcde, san vil Postefeuillen time-I 
kipxis otive titbuvt M. Witte. l 

Mcn Tanken Unt, at hnn sial blivc· 
Estuglnndg Jndenrigsminsften mødsrr 
ftasrt Uvillie blanbt Russerne i Al-« 

!»indelinheb. Der hares allerede 
Ptringcr of Misfnrnøjelfer fra Me» 
Hold. l 

Den indre Opstand, Krigssituatios 
nen on de Bespcerltgheder, Czaren 
bar med sine Miniftre, tager haardt 
pan ham Hnn nrnes oa er nervøs 
over den kyele Stillinq. Det er oasna 
snat ham, at M. Mitte ikke vil tage« 
rset (kmbede, Mirsiy er II Beqreb wedi 
at forlnde. Der er Muliqhed for,l 
at steifer-In bil finde det soMt Its 
fan en Mund til nt foreftaa Jndenss 
rings Tievartementei. Wittes Vesnnetk 
Wer, nt intet mindre end. en Roms-! 
letvoft vilde titfredsftille hom, vkn 

Keiseken stulde finde det til-kaude- 
liat at talde bam ti! Roret under 
nærværende Krise. 

Kciscr Wilhelm tkkct ( 
Generalernc Nogi og Støsch 

Der betettco fra Berlin den JU. 

Jan» at skejsek Wilhelm har beke- 
ret baade General Nogi og Genernl’ 
Zweifel, Port Arthurs Jndtager 
og Foksvaker, lige med »Ponr le 
Musik« Okdenen, der cllers i Al- 

mindelighed lnn qives til Medlem: 
mer af Royaliteten. Ordenen ner 

delies dem med Tilladelfe of Japans 
oq Russland-S Reisen-. 

Naak en Range ganr paa 
Bærtohus. 

ztkng Alfong den B. af Spanien 
er en lidenflabelig Automobilist og 
holder meget af at spille »Harm! 
al Rasch-Id« en miniature paa sinc 
Udflugter i Omegnen af Madrid. 

Saaledeg lom Kongen fotnylig 
til en Kro, hvis Viert pcm Grund 
af fin Optrceden overfvr sine Kna-! 
der vidi og bredt laldtes for »den 
grove Bart«. Kongen vg hans Adi! 
fudant havde nceppe faaet sat fig.l 
før Vcekien flog sig ned ved deres 
Bord og begyndte en meget trangfri 
Samtale, der fnart qled hen paa det 
i Spanien mest omtalfe (kmne, den 

højere Politik. Tio Roque, det er 

Nat-net paa Beute-L holdt en lille 
privat Forelcesninq for Kongen, 
hvori hnn fortlarede, hvorledes alt 
burdc vcere and-erledes i Spanien. 
Navnlig var dei Kongxm der var 

Sile i de flette Tilstande, og han 

forstod ikte at stille sig af med de 

Sspytslitkere og Smigrere, han hav- 
dc om sig. Kongen stulde blot kom- 
me til Tio Roque, saa stulde hatt 
ogsaa faa at vide, hvad det var, 
der siabte Nøden i Spanien. 

Kotigen morede stg over denne 
Speech, men harte dog alvorlig paa 
den og svarede sau, idet han ven- 

lkgt qnv Vcerten Haanden og sagde: 
,,Tak forMad«: »Jeg sial husie pas 
rset'«. Denne Afskedshilsen gjorde 
Verrien urolig, men sdet fongelige 
Automobil var bog længft af Sym, 
før der gik et Lys op fsor ham, og 
ban kom i Tanker om, hvem Gesten 
havde ver-et, og hvem hcm havde 
oplyst med sm videnskasbelige Viden. 

Pan Tyvejagt over Athnten. 

Ei Væddeløb over Atlantethavek 
mellem Slagtert·tyven Janus Spi- 
bvrg og Politibetjent Severinfen fr: 
Randers er viftnok en i Kriminal- 
l)ift«orien enestaaende Begivenhed. 

Telegrafbud Janus Løjborg hav- 
de kn Nat ftjaalet ca. 53500 Kr· pna 
Rande-es Vlndelsslagteris Kontor. 
Hnn stak nf til Amerika over Ham- 
korg og Vuggede allerede ndc pan 
bet salte HAV, da man fik Nys o:n, 
at han var Misdæderen Summe 
Aftm som der var gaet en Praas 
op for den Randers Politiinester, 
tca Politibetjent Severinsen Jüngs- 
lrislct H Liverpool, ankom dertil 
L- Tnxic Oft-cr, og nnaede lige sit 
komme tidssnok til Amerikabamperen. 
Den-te Damm-: tilbnqclwgger Beer 
cscei Ililkcnicrkxcivet 4—--5 Dane hur- sk- 

kikiere end det tysie Silb, disk hovde 
den Aste at befoxdre Janus. og 
fnkiledes lunde det gna til, at Hin 
Senerinsen efter Ankomsten til New 
York knnde fna Tid til nt indtnge 
en let Frotosh for l;.«.n ssulde nd at 

tnqe mob sit Byksbnrn 
J et Brev til sin sit-ne yar Sem- 

rinfen fortalt okn kenne leiidelige 
«)Jkndtnxielse. Den qit ifclgc »Nein- 
reriz Venftreblnd« snnledeg for sin: 

Tidlin om Momenten sejlede Sem- 
kinfen i en Band ud til det paa 
New Yorls Red ovankrede Süh- 
der bavde Janus Løjborg om Bord. 
Severinsen havde anlegt falst Skæg 
og Briller samt sitt-get Fratkettaven 
op. 

Streits da han kom om Bord, gas 
ltnn sig til at søqe eftek szbotg, 
og efter en tort Segen fandt han 
hom. Severinfen hilsede hanc med 
et: »Gott Morgen, Løjbotg!« 

D-enne, der endnu intet anedk, 
befvarede Hilsenen og spurgte: »Er 
bot itle Jensen?« Severinsen be- 
mastercde sig da og saqde sau: »Ken 
der De mig nn? Die er unholdt!« 
Leibcrg blev som rædselssiagen men 

gjorde ingen Mvdftand. 
Slibet, der stal føee Sevninsen 

oq Løiborg til Europa, ventes at 
Viere 14 Doge oin at naa M M- 
bntg. Her blivet szbvrg asievetet 
til de tysie Myndigheder, men da 
ban havde bele Resten af de stjaalne 
Penqe bog sig og ikke bar beganet 
noget kriminelt uden for Damitth 
er det willigt, at Tilbagean 
Vil foregna saa hurtigt, at Schwein- 
sen kan fna ham med hieni. 

Frygtelig stachen 

Mrs. Ella Hellyers 3 Aars gam- 
le Søn, 716 Nord 16. Gabe, Ostia- 
ha, faldt Onsdag Morgen l en Bal- 
je koghedt Band vg blev fwgteltg 
stoldet. Bnrnet teves ftraks afVan- 
det nf Mes. Charleö Smith, en 

Kvinde, der bot i samme Has, men 

han var san fryntelig sinldet paa Ar- 
mene on Skuldrene, at Haben dg- 
Dele of Kødet fnldt af, da Klebeb- 

« 

ne fiernedes. Der til-kommt straliy 
Lægehjælp, men det et tvtvlfowiz 
vtn den ltlle Stallel kan III-M 
sine Besiadtgelstn Ü 

? 


