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Mike lau tilkendes Skyld. 

Cardlnql Metty Del Vol aivec 
Slyldeu for Pfg-tm 

Id- Ilimn si. April. s— For Nonsens-« 
i Ulilisn iorlod Rom. dank-c hart 
stunk- rrl at tro, at han hade vuns 
de: en Tior Seil-. Bande Vatikanets 
lemls til ham Da Liletodisssxrnes 
»Sta: c TI,!rit« sont lmn haudcs for- 
døm t. lutsv beggc iorkastrk di Icoendp 
Mctiitsminer af de to Samfund. 

Arbia Lawrence Jannieiia,-en ai 
dc las-desto Bettediktiiusrc, i"a,1dc 
Be"cs" As Noofevelt i Ade-n og da 
dsml ists var hjenunc, ein-r lud lmn 
sit :7«.1.!cskort, hunqu nqn ilrev 
Panv Danih at lmn ønifede in gra- 
tulckis hat« for den Ztøkte han hav- 
d(« aus« Hans Orden og den fatolfke 
Kkiic - Amerika i Almindelmlwd un- 

der Mk Noojevcltiz ,,alin:ri«c:de Kar- 
riiks:«« i»::- Praliidenh funk- iiaxi lin- 
bede han fnart atter uilde blank 

S-:n:;«.g modtog Mr. slioaicmslt 
Bwrsc Im liøje Prælaters og Kardi- 
Isaleri Zlæatninge, iom brannte- 
lsscad Tsc betmnede iom Kardinal 

Muth de Vals netionlige Holdnina 
for lskjllen hverfen Pan-m ekl.-!« del-. 
lau-IN Kirke kan hol-des onst-ar- 
link 

Pol-. Den anden Side inodloa Mr. 
mit-am fslaende Brev im Tr. 

Kam-m Clark, Formandev vor Me- 
tokiitiamfundet i Italien »Wind 
der ei- ifet i Forbindelie med disn 
Sie-Sich fom Nev. B. M Tunle 
iksrr for den amerikanike Uressssh 
bar lssstkt mia ufigelig Belasurlnzi 
Jra wire litt-, a! Anlle zur sit-c- 
vct cslzcg afiendt ist Daan eins-( da 

den kam-s mia ai en Aulis-Korre- 
spsndctz samtnen med assn Erllvs 

Xisz Te udfendte Tirsdag Miit-mit 
Tcrfcsm fesa liavde Mde kwad Mr. 

Tiprlks navde i Sinde, viloe ZU Zum 

tin-at rnin bedfte Jndflmclie «jl .1t 

forhindrc det. Lad mig forlilrks Tem, 
at Mi«:odiitertie i Rom ikke var .1:.- 

fwth iot Artillen. Tillad mlg 
endnu en Gang at udt-1«c mm Ag- 
tifios krr den modige Held-links De 
hat lndtaget over for Vakikancts 
Fensnna Metodiiusrm i Mit vil 

isfe icralemme del.« 

Von en Bauten fom de municis 

pale Myndiqheder aav i Aftes til 
Rooietielts Ære, vg hvor imange 

siemragende -Gæster, deriblandt den 
amerikanile Ambasiadsr Leishmam 
var til Siede, udbkagte Borgmester 
Nation en Toaft for EfsiPrwsidens 

W on reiererede til ham som »en, 

hvis Karalter og Arbejde havde 
Jndilndelie paa Menneskehedens 
Fremskridt i Civiliiationen.« 

Eiter at have nævnt Washington 
pg Lincoln iom henholdsvis News- 
blikkens Grundlcegger og Summen- 
fsier larakteriferede han Roofevelt 
lom en Renler (,,purifier««, idet han 
fagde, at han havde jaget grimmere 
Dyr end under sin Tut til Afrila 
fornylia. »Mcend af hans Kaliber«, 
sagt-e Bokgmeiterem ,,naar ud over 

et Lands Grcenier. De hsrer med 
Rette til Civililationen«. Gan flatte- 
de med en Henvisning til Rouievelt 
som »den læmpende Filolof«, fom 
præpiket Michel-, Godhed og Pllgt 
til sit Falk, og han sammenllgnede 

kam med Markt-O Aurelius. 

J Kn Svaktale, hvori Roosevelt 
»Hast-de fo- den Gemahl-d shau hav- 

de mat, sagt-e tm nimm anver- 

xbt san kalte pm politill Liv, at 

»Ist Jaialdt ikle saa meget am Ge- 
ui fom am praktm Away-ne as 
de otdinære camstaber —- Mod, 
Ærligshed oa »Es-mitten Sense«, og 
den fjtrltmsste af disse,« tilftjedc 

Ehe-, «er kommen Seni« 

Højefteeetsdomme. 
— 

Jetabauerne gives Meist-old 

Washington, D. C» 5. April. —- 

Den af Nebraska-Z Legislatur veds 
tagsne Los-, fom l1·ævek, at Jernbais 
nerne ftal bygge »3witches« for alle 
Kornelevatorer langs deres Linien 
naor saadant foi·langes, blev af 
Høiefteret i Gaar erklæret for 
grundlovsstridig. J en anden Dom, 
som ligeledes blen afsagt i Guar, er- 

tlærede Renten, at Stolen Arkansas 
ille lan rnulktere en Jnterftate Ba- 
ne for Undladelse af at staffe et til- 
ftrcekkeligt Antal Vogne til at til- 
fredsstille Mellentstatsstmfilkens Be- 

»hov. 
J Nebraska-Sagen ndtaler Hofe- 

steret gennem Tonnner Holmesi, at 
»von fammc Tid sont Statt-n besidder 
en visPolitimyndighed, og paa sam- 
me Tid som Jernbanerne nma joare 

»til de FormaaL for hvilke deres 

ijarter er udftedt, »l)ar Jernbaners 
He likiesknn andre Efendomsbesiddere 
Hilettiqbeden fom beftyttes af Lan- 

xdets Grundlov«. Deres Ejendom 
Iknn ikke fratages den uden Erftats 
Ining, hvad den omhandlede Lov 
Igaar ud paa, idet den krcrveL at 

JJernbanekne fkal bygne Zidefpor for 
l vedlommende Eli-notor- 

Domer Winte. iom knndgjordc 
Dommen i Arkansas-Sagen taler 

Hm Jernbanernes Ret til at »fejle 

funder Konstitmtionens Flug i Stedet 
for under det forte Flag«. Hermed 
hentyder Dommeren til den af Ar- 
kansas Ssjeiterefafiagte Dom, der 
drtfter den Kendsgerning, at St. 
Louis Southweftern Bauen var ude 
of Stand til at staffe flere Vogne 
for den lokale Trafik, pna Grund af 
American Railway Associations 

jKran der gælder Voane, fotn gaar 

yud of Stolen Arkansas-. 

Zlfholdssagen gør 
Fremsktidt i Michigan 
Teruit,Mich., 5 April. — Anti- 

anooniFolfet Dandt en stor Sejr 
under Valqene i Naarf J tyve of de 
Jsi Conttties, sum i Gaar gik til 

Valg om SaloonsSpørgsmaalet, seji 
rede de ,,Tøkre«: Je »Vaade« be- 
lwldt Hi Col-min Tot lukkcdesd 
AntisZalooniFolket at luka 282 
Salooner og 6 Bryggerier. Efter 
1. Mai vil der inqen lldskænkning 
blive af berufende Dritte i 46 Conn- 
-ties i Stufen, mod 29 spr. J de 16 
Counties hvor SalooniFolket gik af 
med Seiten, eksifterer der 875 So- 
looner og 9 Bryggerier, Over Huld- 
varten af disfe ligger i Grund Ra- 
pids, Kent County. Kampen var 

haardest der, hvor SaloonJPartiet 
fejrede med 8,000 Majoritet. Der 
var opftillet tre Kandidater for Bor- 
aemtestcrembedet i Gmnd Napids. 
Den mwasrcnde Vomennefter, Geo. 
Ellis, SalooniParttets lKandidat 
vandt med 1,500 Stein-vers Flertab 
Saloon Folket havdc forst Frem- 
gang i Dakland og Wekfordscouns 
ties, bvilke de erobrede fm de »Ar- 
re«. Disse vandt derimod en glim- 
rende Sejer i La-nsinq, Statt-us 
Hovedstad 

Byvalget i Chicago. 
»Good Government« sejrede ifølge 

,.Ck1i. Nec. Hec« vedValgene i Tirss 
besass «Municipal Vaters League« 
hat gfort et godt Arbeide Denne 
apartiske Organisation vil blive fort- 
fat, og trods Rederlaa i nogle Balg- 
distrikter vifer det indvundne til- 
strwkteliqt, at Ligaen bar vunsdet del 

store Stag, at Byraadet fkal hævde 
Æklighed og vise Dygstighed. 

Hm et politifk Synspunkt var 

Valget en Overraskelfe. Demokra- 

tiike Kandidater valgtes i 21 Winds- 
Nærvækendc Byraad bestaar af 29 
Temofrater og —ll Republikanere. 
Det nye Bykaad vil faa 38 Demo- 
kraler og 32 Republikanere. Det 
spiller imidlertid ingen Rolle, mener 

Ligoen. Det har ikke mere at betyde, 
send om f. Ekss en Majoritet af 
diiaadszntedlennnerne var Blondiner 
eller Brunetter eller lignende 

18 af de Kandidciter, som Ligaen 
endosierede. bleu valgt. 7 af dem, 
iom Liqaen fordsmte eller kritiferes 
de, led zllederlaki 

Detmne Bin-and nil komme til at 
bestan af 12, iom VotetILiga stellten 17, fom Liaaen ff er oa 
Il, son: Sinnen ikke anbefaler. 

Der lau doa ndrettess noget, naar 

Vaslucrne sont øniler zwd Bonn- 
i·els·e. mzms iiq iannnen, ikte nlene 
zum anqdnnekn nnsn oqian fortle 

Socialisterne sejrer 
i Milwaukee. 

Ved Vynalglst i Milnmukee, Wis» 
i Tirsdagsz fejrede Zocinldemokras 
terne med liennnod 8,()(«) Stetnmers 
Flertnl, den størfte Plumlitet, sont 
noget Pnrti bar opnaaet i en san- 
dnn Valgkanui i Milwaulce. Eurial- 
Tenwlraterne faar nn ftort Fleitnl 
i Byraadet, da de valgte alle li Al- 
dermensatschmei oq iejrede i Il af 

szensii ZJ Winds. Af Borgmeiters 
«Kandidaterne fil« Satialiiten Emil 

kraten Schoeneckek 20,513 ug Re- 
publilaneren Befiel 11,262. 

k Alle tre Partiers Platformer var 

kutsctrent ens; de var for Lokal- 

Iityre, Jnitiativ oa Referendum 
ziamt Regulerina af Likøtmfikken· 
iVictor L. Bemer- den socinliftiske 
Leder, blen Unlgt til Jlldernmniati 
lame. 

Bergen sont er Lederen for sit 
Parti i Milwaukee, iogde efter Val- 
get: »Tette er WteGang i Landets 
Historie, at SocialsDemokraterne 
bar iejret i en itov By. Alt, jeg vil 

s iige er, at Partiet oil give Milwaus 

l» fee det bedste Styre, sont denue eller 
lnoqen atnerikanik By nagen Sinde 

( Var hast. Vort Maul vil blive at gi- 
, ve alle ,,a fquare deal’«. 
l Emil Seidec der valgtes tilMajor, 
.lmode folgende at fige oni Valgets 

Resultat: ,.:)ieiultatet piser, at Fol- 
ket. hat« besluttet felv at styre Byens 
Affærer efter mange Aars Vanftyres 
De mange Aar, vi har brugt til at 

opdrage zoll, liar baaret Frugt, og 
bereitet vil de intelligente arbejdens 
de Klasier se til, at de har den af- 
gsrende Stemnte i Byraadet.« 

Socialisterne vil foriøge at faa 
indfgrt mange Reformen »Mein- 
-ntejtyke« for Byem Juitiativ oa Re- 
fetendunu Municipal Ownersl)ip; 
l Cent Luinches: et Sæde for hver 
Pasiager i Sporvognene: 3 Eents 
SporvognsJBilletter: otte Tinters 

iDag for Arbejdeise: billigere Gas: 
Idilligere Js ved at bygge en Jsfas 

brik, focn ikal ejes af Byem at Kor- 
porationerne ital betale deres Del af 
Stamme: kenere Sporvogne. lByi 
en Glasgow i Skotland renier og 
desinficerer sine Sporvoqne hoer 
Dem-« , 

Seidel 27,l32:2 Stern-neu — Demo- 

Valgudfaldet i Nebraskaf 
As 132 Vork, lmor anqkampcsn 

i Tirsdaqs ftod væfentliq omSaloous 
trafikkcm fein-de Saloonelementet i 
do 761 oq Afboldsfolket i de 5(;. U 

Boot-, fom før var ,,tjrre«, vil here-f- 
tcts Dlive »oaade«, oq 10, iom 
før var ,,vaade«, oil bereftcr blivc 
,,tørre«. 

Te drikkelnstne bar altsaa windet 
t »Um-r Here, end do bar tabt. Det 

svil blive en Spore for Afboldsveni 
- 

nerne til at tage sig iammen og 
være otn iig for og under næste 
Balg. 

Det bør dog ogfaa bemerkte-T at 
blandt de Byer, der er nun-den for 
Afholdssagen, er Haveloch en For- 
flad til Lincoln, og at tre af de 
Aner, sont Saloonvennerne gar 
Fordring paa, vil blive ,,contested«, 
icm lldfaldet der er tvivlfomt. 

Mere Graft i Pittsburg. 
Andensleds i dette Nummer oms 

tales et Pai« fremmgende Mænd, 
der nylig er funden slyldige i stor- 
artede Vesiitlelser, sog nu til Mor- 
gen lcesecs alter um nye Beilyldnins 
w. 

Distriktgadvokat W. A. Blakeley 
iidstedte i Astes en alncindelig Jud- 
liydelie til hvem som helft i Alleghes 
.1ey Eo. til atmøde for Storjuryen i 
Tag og jlseltilcegge Henuneligl)eder, 
som de nmntte sidde inde med an- 

gaaensde Vestikkelse i Pittsburg. 
Jndbydelien qælder dog scerlig 
Alex P. Moore, »Bitte-billig Leu- 
)er«-3 Rednktøiy som i Gaar udtals 
te i sit Bind, at en endnu fremras 
gen-de Mand, som Forfatteren kendte, 
In Mond »in-few oppse«, var impli- 
:eret i Graft-Zkansdalerlie. 

Distrittsadvokaten udstedte føls 
gende i Aftes: 

»Jeg bar niodtaget mange ano- 

nym-e Mel-Wins- iom paaftaak, at« 
oisse Jndivider er indviklede i 
Gruftskandalem og desuden lcegger 
ieg Meer-te til, at en Eftsericniddags- 
Zlois indeholder en bestemt Sigtelfe 
imod en Mand ,,h-jere oppe«· Jeg 
ail derfor indbyde hvein sont helft i 

llllegheney County til at møde frein 
for Storjuryen i Morgen tidlig, og 
ieg vil garantere, nt der vil blive 
.1ivct faadmme Lejliqhed til at af- 
læqge deres Vidnesbyrd. 

Denne Jndbydelse ser jærlig rettet 
til Mr. A. P. Moore, Pittsbnrg 
Leadersrs Nedciktør. Don hat offenti 
lig udtalt iig ved mere end een An- 
ledning· Nu modtager jeg ljans Uds 
fordriim uden Betingselse og op- 
fordrer ham til at fremlægge 
alle fine Bevijer og Vidnesbykd for 
Storjuryen. 

Jeg gør dette for at øve Neifærs 
diqbed imod Folk i Allegheney Co» 
lwille link Ret til at pide Bkedden 
og Lasnaden af den municipale Kor- ,- 

mntion, og jeg banden at Mr. 
Moore ikke kan finde noqu Und- 
skyldninq for ikke at efterkomme den- 
ne Opiordring.« 

Man ved mrppe, hvordan man 

ital oofatte denne Distriktsadvoia 
ten-Z Jndbydelie eller Opfordring. 
Men i lioert Fald vil hnn have del 
anonnmls og lss Snak nfløft af 
anbent Vidnesbyrd for Juryen 
Maasse han oasaa ncerer en Dei 
Mismnke til Sigielferne 

Sanctiidig meddeles fra Pittsbum : 
at »Tli(- Jmperial Window Glass 
Co.«. iom er inkorporeret i« West 
Virginia, med 16 af dets Eli-bebs- 
masnd og Direktører er sat under 
Tillale af en speciel Storjury, be- 
ikyldt i 3 Netninger: Førft for , 

Sammenrottelse i den Hensigt at 
indikrwnke Gandlen smed ,,hand- 
blown« Vinduglaö i U. S.: anden 
for ulovlig Konkurrenm tredie for 
Forli-a paa at monopoliiere mellems 
flatslia Hand-L 
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Dampfkibsnotitfer. 

»C. F. Tietgesn« af stand. ameri- 
knnsk Linie ankam til Christiansand 
den i. April. Alt vel. Vil atter feile 
dersm den 11. April og vcntcs da 
til New York den 21. April. 

Ærb., 
A. Es Jobnson äs- Eo. 

Blandede Meddelelser. 
W 

J Morgen mode-s Mr· Noosevelt 
ned Gifford Pinchot i Maurzial 
Italien. 

Mr. oa Mrs. Roosevelt er i Dag- 
ma en Koretur mellem Specia og 
Benova i Italien. Den sum-me Tur 
oa de samtnen, da de vor paa Bryls 
upsrejse 

Jfølge en of Kongressen nylig 
pedtagen Lov vil herefter Mr.Roose- 
selt oq alle andre Eks-Præfidenter 
sasre fritaqne for at fmnkere deres 
Freve· 

Zelo ,,1Incle Sam« bliver under- 
iden afort til Genftund for alt for 
trerke lldslaq af Haus-singe fra den 
nkeltes Side. Forleden blev Post- 
ontoret i Harlam Ja» plyndret for 
n. 8100 i Frimcerker samtidig med 
t Vitfikken, hvori Kontoret findes, 
riistede m. 6200 i Juvelfaqers 

Tr, M. A. Huncpbrey, Lugan, 
Ja» fom fornylia bar foretaqet ind- 
.aaende Eksperimenter m. S. t. 
Knifens Spiredyqtiqbed, bar aiort 
sen Opdagelse, at Feuern-eh der in- 
ken Livstean fremvifte under Pro- 
ien det dertjl indrettede Apparat- 
col kunde gro, noar de kom i vorm 

ugtig Jord. Disse Kæmer var end- 
g af Kolber, der hasvde staaet ude 
sele Bin-men. 

Forfasngelighed som Motiv for 
vaeri. Nov oq Mord turde vel kal- 
es en ny Fremtoniing i Kriminals 
sistorien, men ifølge hans egen Be- 
endelfe Var det i væfentlig Grad 
en, der førte Vertram Gage Spen- 
ek freumd pcm den Forbryderbane, 
sei-« forleden knlminerede i Mordet 
cf Mifs Martba Blockstone i 
Zoringficsld, Mass. 

Han følte sia uemlig fimigret ved 
Beretningerne i Vladene om hans 
Bedrifter oq um« hvorledes han den 
sne Gang efter den anden undgik 
Bodens Haand Gan beqyndte sin 
Patriere som Forbryder allerede i 9 
Mars Aldereim da han stjal Smaas 
Ienstande fra sine Kammerater i 
Zkolen og rapsede Smaaskillinger 
m Forældrene i Hjeinmet. 

Negersoldaterne 
kendt skyldige 

Don af Konqreöfcn ncdfatte Miti- 
wrrct, fom i Lobi-: af dct sidste 
Ilnr lmr nnftillet Undcsriøqselser med 

densyn til Spektaklerne i Brownsi 
Iill(", Itsrn—":«, asng d.(i.1-3. fin Feen- 
nslch sont anm« ud paa. at Vevisligi 
pedcrne karliq bekrwftcr dscn Paa- 
tond, at det var Negrv af 25. Jn- 
IantcrisRegimenL sont skød. 

Reiten er af den Mc11i1m, at der- 
dm Rogerregimentets Officcrer 
javde udført dereis respektive Plis- 
ser muiddelbart før Skydningen, 
Jilde Begivenhcden ika have fundet 
Eted: og drrsom de bavde gjort de- 
res Pligt umiddselbart oft-er Skyds 
ringen, vilde en Tel af de styldige 
Jasre blevet opdnget Vrigadegeneml 
Thon-how Schwein er ikke eniig i den-I 
1e Kendelse 

Reiten erklærer, at fjorten Mond 
If 25. Reaimcnt vil kunne gen-hver- 
Jes: men dennc Erklæring tilftems 
mer Generalløjtnant Samuel B. M. 
Voung og General Joseph P. Fan- 
ger ikke· 

Jfølae den Lovbcftcnnmslse, ved 
hvilken lindersøgelfesretten blev ncds 
sat, er dens Kendelfe endelig og kan 
ikke appellier cller oingøres· 

Jorden rundt. 
Ved Strivemaskiner bejkæftiges 

Jovden over 1- Million FwindeL 
I 

En Jldløs i Yokohama, Japan, 
har lagt 500 Huje i Affe oggjort 
3000 Pers-Quer husvilde 

En hæftig Sturm med Enefald 
har voldt stor Ødelæggelse i for- 
skellige Dele af Spanien- 

. 

J Paris er öen 80aarige Gren- 
inde Maley brasndt ihjeL idet en 

Lampe væltede ned i heudes Zeng. 

Fra forjkellige Byer i Russland 
meldes, at Vejret hat en fuldstæns 
dig sommerligzdarakten og at Skin- 
imstsen er bleven aabnet usædvanlig 
tidligt. 

. I 

Felix Nadar, fransk Luftskipper, 
Forfatter, .Karikat11rteg·ner, Fotoamf 
on i mange Aar en af Paris popu- 
læresie Pe1«sonligl)eder, er død i en 
Alder af 90 Aar. 

. 

Paa 100 Ægteskasber forefalder 
der i Algier 318 Skilsmisier, i Ja- 
pan 257, i Nordamerika 82, i 
Frankrig uden for Paris 59, i Tyiks 
land 20, i Østerrig uden for Wien 
8 .og i England og Wales 2. 

. 

Tyfus hos Aber. J Videcifkabeks 
nes Akademi i Paris meddelte Pro- 
fessor Metfchnikow forleden, at det 
er ckykkedes at fremkalde en EnyI- 
lignende Syadom has Chimpwnser. 
Der vil nu blive anstillet Helbredels 
sesforsøg med Abernr. 

Wunser Island 22. Mart-T En 
af Akureyris nIeft freinraaende Bor- 
gere, noer KonfuL Bankdirektør for 
Island-Z Bank-z Filial i Akurenri 
Frederik Kristjansson er Ratten mel- 
letn 11, og 12 ds. druknet ved et 
Ulnkkestilicelde i Aknreyris Hann. 

· « 

Et dyvt Bekendtfkab. Berlin, 22. 
Marks. »Berliner Zeit. as Mittag« 
kneddeler, a-t der fra en danik Bril- 
lant Rejfende, da han samtnen 
med en Dame opholdt sig i hendes 
Lejligbed «i Hedemannsgade, af hans 
Ledsagerske er bleven stjaalet Juve- 
ler til en Værdi af 12,000 Mark. 

. 

ValgwtsdTetnostrationcr. Vndas 
neit, 22. Maus-. »Sociuldemokraler- 
ne afholdt i Aftes et Møde, hvor der 
krævedes almindeligt Valgret Efter 
Msdets Slutning fandt der Gades 
demonstmtioner Sied. Politiet Afors 
de Brug af sine Vaaben oa iaarede 
ilere Personen Der bleu ioretaget 
forikelliaik Arrestationoix 

I 

England oa Somaliland London, 
22 Mai-ts. J on anqaaonde Sama- 
liland offrntliggjort Blaabog erklæs 
res, at fliegt-ringen bar besluttet at 
rønnne det indre af Landet km frem- 

tidia knn at holde Verbot-a oa run- 

liavis to andre Piinkster naa Kniten 
beiat for at bccvde Englands For- 
drina paa Lande-t. De venliaiindede 
Stamme-r er blcven bevæbnedc for 
at fætte dem i Stand til felv at 
knnnc forioare sia tnod Miillali’eci. 
De britiike Tropper vil firaks blive 
trukken tilbages 

Tot er haardt nok at maatte itaa 
for Reiten og ti1«ftaa, at man aldseles 
inan Grund havde til at betale 
820,000 til et Vyraadsmedlem Det 
maatte dog i Forgaars Bankprwiis 

dont Eniil Winter i Pittsbnrg, Pa., 
iom med mange andre er under An- 
klage for Bestikkelic. Sanctidia staat 
F. N. Hofffiott, Preis for-»Wie Pres- 
ied Sie-el« Car Co.« anklaaet for at 

»liams give-i ist ander Bnraadsmedlem 
852500 i Stiipenqcx 


