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Bevillinger til Ritter. 
Der foreslrsas paa Finansloven folgen- 
de Tilstud til nye Ritter: i Agetsted i 
Bock Sogn 18,500 Kr» i Gaaser i 

Anpassung Sogn 18,500 Kr» til et 

Kupel paa Halb-sen Reersø i Kittel-pel- 
singe Soin 10,000 Kr» til et Kapel i 

Gadevang i- Sjæuanvs Stift 10,000 
Kr» til Flytning af Kirkerne i Habs- 
aget og Lsnne, begge i Ribe Stift, 
8000 iKr. til hver. 

Svm Tilstud til Opførelse as en Bo- 
lig for en Kapellan pro loco i GtæV-j 
sit p foreslaas bevilget 8000 Kr. og 

--..« m Tilstud til et Kapellani pro loco 
fo! Esbsndkklid og didebo Mering- 
dtk 1200 Kkon57« s» 

Koldinghus. Til en delvis 
thandfætning af Kæmpetaatnet paa 
Kohldinghus Slot forefaas bcvilgct 
Fouo Kr, paa Fluanslvvm IN « 

»Ist-Ei obs- s-« W 

«««» mange Dunstk- baade 

hjemme og i Amerika, at denne Dan- 
marts ftoltefte Rnin spges bevorei. 

Sen Hpst i Jylland. Paa 
Gaatden Rcevsbæt begyndte Byghpften 
forst for ca. 8 Dage sidm Havten 
et endnu ilke moden. Dei blivet sildigt 
Hostgicde. 

De vestinbifte Der. Der»· 
latterlige, gamle Vise begvnder rva at 
tvædeg igen derbjemme, om, JUNka 
det et kaspUklISt at sofsps Feine eller 

itje En vidtlsfng »Hm der bedber 
»Danst Vom ! og demst Vestinbien« 
debüktekek Bette Sdørgsmaal med en 

faci- inogaamtse Omftændeligbed og 
Hpjtideligdeh at man siutde tro, Ver- 
ven fatdt. hvis Ferne sælges Det 
er at hande, at denne Sag fnart maa 

blive bragt ud af Verdm 

Flygjet Bagermeftet. 
Bagermefter Haner i. Aalborg hat 
forleden forladt Byen og efterlader en 

Kasfesmanael paa 2100 Kr» tilhørem 
de Bagermestrenes Understøttelsesfor- 
ening, for hvilten han var Lasset-ev 
Anmeldelse siete til Politiet, hvotefte1 
Hausen blev funden og artesteretx men 

senere blev han bog los-lobt ved For- 
enningens Formen-ds, Bagetmeste1 
Ravntitdes, Mellemtomft. 

Falft Fortlaring fm 
Retten. Aarhus, den 7. Oktober 
For tort Tid siden mekdte Detaillis: 
og Referve-Patrouillebetjent Olsen, as 

der var foregaaet Jndbtudstyveris 
hans Fortetning i Jcegeksbotggade 
Der par stjaalet 287 Kr. tontant og es 

Par Ure samt nogle Vater. J Af- 
tes hat Politiet ansholdt Olsen, svn 
hat tilftaaet, at Historien var opdig- 
tet fra Ende til anden« 

Han havde lavet Historien om Jud- 
btud for at faa Assutancen for Jud- 
btud udbetalt. (R. B.) 

Hundredaarsfest Dust-a- 
gen d. 8. Okt. var det 100 Aar, siden 
den fynsie Lcegprcedikant Peter Lar- 
sen, Skrceppensborg, blev fpdi. Du 
blev den Dag afsisret et Mindesmctrkt 
for ham i Næeheden as hans Gaart 
i Dons ved Kolsding. 

SpedalskhediKsbenhavn 
Samtidig med, at der er meddelt, at 

»den spedalsse i Rønbjerg« itte er spe- 
dalsi, er der desværre tonftateret et 

utvivlsomt Tilfcelbe af Spedalsihed i 
Kobenshavn eller tettete paa Frederits- 
berg. Det er en Mond pack 73 Aar, 
fom i en Aarrcette har boet i Para- 
guay, og blandt de sydameritsanfte Jn- 
dicmere et han bleven smitteL Dog 
syneö det itte, at han hat beugt denm 

uhyggelige Sygdom visdere. Tilfældet 
deckte-.- stot Opsigt i KIbetchavm 

En Mund stoldet ibjelat 
smeltet Fedi. En ung Fyrs 
btdet er kommen ulykkelig af Dage pac 
Kallundborg Spinesiagteri. 

thedes Ulykken i sine Enkelthes 
der er stet, bliver ikke opilatet, da des 

eneste,det vtdste Bested her-om, itte e1 

mete. Paa Slagtetiet findes i et Nun 
ved Singtetgangen en Ochs-they hvor 

X al Stegs Asiald anbtingez for at 

sdampkogei til en Masse, der brugek til 
befabrikatimt 
I et par Elle-II htjbe fta Gulvet e1 

Mast es Zentih som naat Matfei 
ze- Legt og afqutet, nahm-, for at um 

»Jsitd den san timme scholl-tm Mem 
Eier esse-, ei Umkreis eilst-net sa- 
M syst da Wie-deren villet Mast 

k M wish-wärt i Re- 
M sf den et Reue-km stet 

Denne Mit nted vældig Zwit, idet 
den kogende Fedtmqsse er slynget ud i 
Rummet og Gangen og hat knust en 
Blinde pas den modsatte Vceg 

Ulykkestilfælde ved 

Jetnbanearbejde. Forleden 
Mandag Eftermiddag ved 2-Tiden 
stete den betlagelige Ulykte ved Udgtav- 
ningen til et nyt Jernbanespot fyd om 

det ny Havnebasin ved Oster Hapn i 
Aalbokg. at Arbejdsnmnd Niels Get- 

ihatlvt Jøtgensen blev kamt i Nalken 
af Kanten af en Tivang og staaet 
ihjel paa Siedet - .- 

h-.«- 
—- 

Kørselsulytte. Kasten hos 
Godsejer Gryner til Hegnsholdt og 
Hustru og Ssn var fotleden Smidag 
tørende til Gjentofte til Komfirmati- 
on. Sonnen var Kast. 

Hm Hatten, da de tprte tilbage, 
tarambolerese de nssT In CUVM VVSU- 
og baade Tab-»- nä sijskmm Blev H 

siynget ud paa Landevejen 
Tilsyneladende havdc de Lan ftpdt 

sig noget, og stcg til Vo Zug igm og 
køtte hieni. Men nceppg var de komd-, 
til Ro, for de befandt« skg sag Hak"1igk, 
at Sonnen mantts». kejsk szg og heute 
Lægen. 

Dei Vlste kig nu, at de begge havde 
spukt allhorllge ivdre Bestadigelfer, og 
DCW n efter døbe Kosten. 

Monden er stadig meget fvag, og 

Lægen befrygtet, at hans Lin heller 
ikke staat til at redde «- 

»,0 —- «- 

U d n æ v n e l fe. anoged Schodte 
i Hasle Paa Bornholm, Jaderen til de 
to unge Damer der i- Sommer drut- 
nede ved Badning, er fra 1ste Novem- 
ber udncevnt til Herredsfoged i Øfter 
Flatkebjerg Herred. 

Henrit beens Breve. 
Med Dr. Henrii Jbsens Billigelfe for- 
bereder Dr. Julius Elias i Berlin og 
Hi. Carl Nærup i Kristiania en Sam- 
ling af hans Breve til Udgivelfex de slal 
offentliggores samtidig poa norft og 
thi. J den Anledning anmoder Ub- 

giverne alle, som maatte ocere i Besin- 
delse of Breve fta been, om at sende 
dem til Statsraad Sigtud Jbsen i 

Stockholm, fom Inareft muligt vil be 

sorge dem tilbageisendte. 

Ksrt løbfk og drædt. 

Hvidbjerg. 8. Oktober. Da Partitu- 
-' lie: Jens Jensen af Sernp i Gaar 

vilde hente et Lces Tang ved Fiorden, 
blev Hefiene sky og lsb Mist. Vognen 
gi! itu, og Hefteneslæbte derpao Jens- 
Jenfen et langt Stykte, hvorved han 
blev saa ilde tilredt, at han kort efter 
afgit ved Dsdem 

Dyrtid i Kobenhavn. 
Kobenshaons Husmødre kluger stcerkt 
oder Dyrti.d for Øjeblikiet Stutt- 
ret er siegei hojere end det plejer paa 
denne Aarstid, nemlig til 117 Øre 
for det bedste, medens Æggene betales 
med halvanden Krone Snesen. Mod- 
og Flæstepriserne bar nceppe heller fid- 

ligete været saa høje fom nu; Lamme- 
kjødet er oppe i 55——65 Øre, Sie-ine- 
tarbonade i. 75 Øre og Morbrad i 85- 
90 Ore. Svineryg, som for faa Aar 
siden var et godt og billigt Næringö- 
middel for Smaafolk, idet det kunde 
kjøbes for 25 Øre Pundet, er nu oppe 
i 40—45 Øre. 

Fisien er ligeledes meget dyr for 
Tiden. Almindelige Hornfisi, der vg- 
saa plejer at være ,,billig Mad«, to- 

ster 75 Øre pr. Stk.; Rødspetter hat 
lhele Sommeren varieret mellem 50 

og 70 Øre pr. Bund. 
Hvad Frugten angaar, da er der ri- 

geligt af Peter, som derfor ogsaa kan 

faas til rimelig Pris, Æbler er hel- 
ler ikke scerlig dyre. Derimod er flere 
Sorter Grsntfager næsten ubetalelige. 
Jcevni store Asier faar man ikke bil- 
ligere end 12 Kr- pr. Snes paa Tor- 

T vet, og i Butikkerne er de ensdnu dyrere. 
Agurkerne er stegne uafbrudt siden Juli 
og kostet nu 30—-50 Øre pr. Sti. 

Naar hertil Mes, at Angst-Moti- 
sener fochjjet med nogle Ore, og at 
det sine Brsd bar en umiökendelig 

» Tendens til at blive mindre, vil man 

: forstaa, at de stakkels husmtdre vir- 
: selig hat nogen Grund »ttl at beklage 

sig. 

Danmart »der Kano- 
! n e r. Den den Regering hat under 

IS Ost. destilt Felttanoaer pg 
192 Ummnitionivvgne bot Kanon- 
Iongem sei-pp PEsseux 

ÆUUHQM tto gehende 
atm- 

mäwVisÆAÆ 

En metkelig «Dt-m. En 
Fortetningsmand i Brondetflev hadde 
forleden cn ganste mcrrkelig Drom. 

sOm Motgenen Kl. 5 daagnede han 
Idely at han i Dromme hptte ligesom 
en Rost, der sagde til dam: »Dir: 
Onkel er dod!« Nu havde samme 
Forrctningsmand en Onkel, der i len- 

geke Tid havde veret syg, og man ven- 

tede hans Dsd hver Dag. 
Det var derfor i. og for sig ikke sna 

markeligt, at der drømtes om hanö 
Ded, men det merktelige vat, at Man-s 
den vælledes og mente at here en Rtsi 
der Hpjt og Hart gav ovennævnte Op- 
lysnfngn Monden Vckkkede detpaa TM 
Huftku og for-satte hende vm 

den merkelige Drom· KL. 6 stvd de 
saa op, — og nu kommer des FAMILIE 
oed det hete: Kl. 6·sik Monden Jst-· 
Fonbud sm, at om Morgenen Kl« 5 
Iøde Onkelen. Dct dar fauledka 
·elve Dødsøjeblikten at Hv- d- 

i 
« horte RHIM p- .an en I 

Or.snlms v 
J DødsfaldeL 

s- 

,Dan".e ftivillige i den 

Ivfnafritanfke Krig. Den 
danstc Konful i.Kapstadem Mr. Jtppe, 
hat udarbejdet en Lifte paa cit. 100 
Nat-ne af dansse frivillige, der i Beer- 
ktigen bat Lasmpet paa engelst Side. 

Listen, det for Tiden heuligger i Uden- 
rigsministetiet og musing i en nat 

Fremtiden vil blive ossenliggjott, vil 
blide forelagt den engelste Dronning. 

En Guldbrnllupsgave 
H a K o n gen. Veteran fra føtste 
flegvifte Krig, Nielå Jorgensen oq Hu- 
ftru, Refsdinqe ved Nyborg, fejtede 
forleden Onsdag bete-Z Guldbryllup- 
Fra Kongen blev Der overratt bei gam- 
le Ægtepar en chederggave NO 50 Kr. 

T o d L f a l b. Sogneprcest for 
Bebt-Nebel Menigded i mange Aar. 
Provft Høegh G"uldberg. er nfgaet ved 
Boden. Hnn var fodt den 5te Dec. 
1813. 

Hvad d«et betndet at 

Lr e j s e. Turi.ftftrsmmen til Ksbenhavn 
ones Aar for Aar- J de site Maanedn 
Maj. Juni, Juli. og August bar KI- 
benhavn været geftet as 72,305 Ub- 

lcendinger mor- 70,890 i Find Ind- 
tcegten af disse Folt hat betet ret gvd 
»Dannebtog« betegnet, at de i Juli ox 
August Maanedek alene hat givet Ko- 
benhavn en Jndtægt af ca. 3,790,00( 
Kronen 

Godt sluppen. Postexpe- 
dient Axet Jenfen, som for lvtt Tit 
siden i Ssvne styttede ud fta et Bru- 
due i Linnesgade i stbenhavn o; 
blev spiddet paa et Jerngelændet, er u: 
strevet fta Hospitalet fom Rekon- 
dates-kenn og Lægetne hat givet ham 
Haab am, at han vi.l blive fuldftændig 
helbredet. 

; Badeanstalter i Meje- 
frie t ne. For Tiden spekuleter man 

Ei Danmakt Paa at opkette Badeanstal- 
Jter i Mejerierne, hvor de i Mejetietne 
»besteftigebe Folk hver Dag stal tagt 
let Bad. ,,Det vil give et godt Jndttyl 
for det danfke Sinon naat de jUdlam 
det huren at de Folt, der ladet Srnøks 
ret i Tanmart, hvet Dag taget et 

Bad,« fttiver en as Fortcempetne for 
Sagen. 

En tongelig Gave. Rang 
’Georg hat atter stjcentet Statens Mu- 

sæum for Kunst en meget stor Samliug 
Gibsafstsbninget efter graste Skulptu- 
ker, navnlig stammende fra den Ell-se 

Periode i. Gretenlands Kunst. Af- 
ftsbningetne fylder 16 meget stor( 
Kasse-: 

; u«1ykte1igt Band-sind 
jThomas Hausen i Aalbcet havde f. 
JSpndag fat en Bisse sta fig; en Tie- 
»neftekarl tog den uden at vide at den 
var ladts Possen gik pludselig af« 
og Stusddet git gennem en Dst og 
ind i Halsenpaa et 4-Aatö Born. En 
Tjenestepige, der stod ved Siden af. 
blev rennt t. den ene Arm og i den ent 

;Side. Der er tun tinge Herab pm at 

Jeedde Barnets Liv, hvorimod Pigen 
menes at vceee suppet fvcholdzvis hel- 
digt fra det. 

I 
I For 3000 Aar fide-e 
Fundet fta Tritt-heim Messe viser sitz 
efter at Sie-gerne et nsjete underssgte 
at have en ftoe Vetydntnz tdet de frem- 
dtasne Stylset dannee et helltgt Vil- 
lede: en Solvows 

Dette bar stor Interesse Hunde t ar- 

scologtst og teltgionshtstottst Denken-. 
de. Undetdelen bestem- af en Bogn at 
Btpnee med s Var Aul. M et 

forrcst stillet en Dest. ca- 10 Tom-net1 
lang, og bog ved den et Solbillesde, 
omtrent lige san bredt; begge Stykker 
et af Broncex Solen er guldbclagt paa 
den ene Side. Der et Jndretninger 
til et Baand under Heftenö Hals og i 
Solstivens Rand; Hesten er altsaa 
fremstillet ttcekkensde Solstiven eftet sig. 
Hele sttillingen hat en Længde as ca. 
20 Jammer De tige Krebs- og Spi- 

»raloknamenter,fom dækker begge Sider 
of Solbilledet, iillader med full-kom- 
men Sitteer at henfm Akbejvet til 
den ældre Broncealder, henimod Be- 
gyndelsen at Aattusindet f. 
Gruppen hat saaledss s· Eh« 
ved 3000 m .-.- en Ælde af ben- 
o» Hier-. ermdeles er det hcedet 

, -—ka1,;sdfdt,xsn der here ek et non-ist 
bis-M Bei-fide 
» ijsom mangennsdte hellige og kost- 
ete Genitande, der tidsigere er fundne 
i Demnarh er Solvvgnen blevet heu- 
lagt fom et Osser til Gudetne langt ude 
paa en Mofeflade. Den blev i Folge 
religios Stil fulstckndig itubtudt oa 
odelagt og Stykkerne henkastede over en 

lille Piet, ca. 6 Fod bted. Ved Til- 
groning er efterhaanden alt blevet 
stjuxt af et 4-—6 Tommet tykt Planke- 
daekke : « 

« Ins-Ess- 

11heldig—men galant! J 
en starre Jagt paa et af Sydfjcellasxds 
Godser tom en of Jsgkhsttckne for- 
leden san uEyeldig offted, at han i Ste- 
det for at kenn-ne det Stykte Bildt, 
han sigkede paa, tamte en Tjenesteisarh 
der pas sin Husbonds Mart hat be- 
siæftiget ved Hsftakbefdes De 4 HagL 
Studet vlantede forssellige Stedet i 
Karlens Krop,.voldte ham natutlig- 
vis en hel Masse Svie og Smerie, 
men blev dog senere pillede nd Xgen. 
Den uheldige Skytte, en ung Adels- 
mand, var imidleriid ftkaks Mir over-, 
at »Abe! fokpligtet«-, ogfaa i. saadanne 
Tilfeelde. as Ewian Aarsckg han paa 
smaende Fod ndbethfe Sen andesev 
katning paa —- «2 Kr. 

«.-.·«;.: BE » 

I 

Han miftede Mlælei. Ei 
Pnt Mænd frei en Bn i chrheden as 
Randets gav sig en Tag til at tampe 
los paa hinanden. Den ene sit saa 
manae Slag i Hovedet, at han mistede 
Mælet· Dette flete for ca. Z Uger st- 
Den, men Monden hat endnu ille tun- 

» net sige et Ord, og Lægen mener, at 
der fokeløbig ille er Udsiat til nogen 
Forandring. 

Monden medxiuglen i.Ho- 
vedet. —- Som i sin TiD meddelt, 
kamtes en Smedelærting i Lombokg. 
ved Rings-Ding for et Par Maaneder 
siden ved et Vaadessud, fauledes at 

Projektilet, en lille Pistollugle, botede 
sig igennetn Benet nsjagtig min i Pan- 
den og ttængte ind i Hovedei. 

Man siulde snnes, at et saadant 
Saat maatie medføte Dsden pjeblille- 
lig, men dette gjorde det ille —- wert- 
imod, Vedkontmende meet-lebe det 
Mant. Han blev fttals fort til Ring- 
ksbing, men da Lægerne var horte, 
fokdkev han Tiden til detes Hieni- 
tomst med at ovetvæte Losningen ved 

Hahnen. Udovet, at han et Par Gan- 
ge lastede en Smule op, befandt han 
sig i bedfte Velgaaende. 

Les-gen havde en Sande tre Tommer 
inde i hans Hoved uden at naa Projek- 
telet og opgav at tage det nd- 

Nu er bet ydre Saat fotlckngft legt, 
og Smedelærlingen udsiteven fta SU- 
gethuset. Det- eneste, ban market til 
det lille Stylle Bln, sont faa let kunde 
have blæst hans Linslns ud, er, at 
naar han unser, raslet det mod Nat- 
lestallen. 

Langelandsmokdei. Ru- 
dettonge hensidder fremdeles i Iangs- 
let som mistænit for at have for-net 
Dobbeltmordet paa Langeland. Han 
ncgter fremd-les lige faa haardnallet 
sin Styld- Nu er ogsaa hans 21-aa- 
rige Son, der for 6 Aar siden i lang 
Tid sad scholl-h bleven arresteket, 
sisnt hans Ustyldigthed et godtgjort. 
Fta mange Sider udtales der nu 

Sympathi for »Ruderionge« og hant 
Familie, sda man mener han vielelig 
er usiyldig. 

Skal Postbudene tagt 
h uen a f? — Dette Spstgsmaal 
ex sp- Tidepi vie-wende i Stipe. l 

En Forretningsdrivende hat new- 

Llig stillet den Fordting til Pvstbudene, 
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ot the world. 
Dwrlto tot Free Cato-Iowa 

at de baade stal bunte paa Boten og 
pænt tage Huen af, naat de tommet 
End for at aflevete Poftfagekne i hans 
Butik. 

Poftbudene har imidlerttd ment, at 
det var altfok megen Hpssighed at 
freve. Spstgsmaalet ventes nu af- 
gjort af hsjete Vedtommende. 

For Banefunktionaerer er en lignen- 
de Klage bleven afgjvrt sauledes, at det 
itte Lan paalcegges Funktioncrtetne at 

tage Untfotmshuen af, naar de stal 
hilsr. 

Bedsl for-.- 
—lndvoldene. 

Lssio te Me- har en rkqelmctcsiq Fund List-I ma bve 
Tusker Te Zug ell» ml bis» du Lsolls Musen t· 
eren oa var rast. Hisfthksirkssnbe Mit-Les elxer Wisse 
Billet er Garn-c tm muste, txksitc Moses or holde 

Strick-»Ist kent poa k: at sage 
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spis dem Iigesom candy. 
schwebst-, virkiommr. tmager Iodt oq ask qodt. 

Tot-Un iste, oq form-naqu im Immer euer Rost-ne- 
10, 25 oq 50 iit-L Ir. Box. Eknv est-r tm »Ist-vorsor- 
sunmq oq m ler bog om Saul-den stinkie 

sTskUditi REHSUY (’»., 
clticisjzu ell» Nisw York 

Hold Blodet rent. 

VLRDIMDE sALVEs 
S Zk Mit pu ev us 

mannseiägyök lks pu Inter. 
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Its Miss- sslvo si- uckmctket M 
bund-Ost byldetn gsmle sum-. essen-, 
skjæpoky san-o bkystvotter og alle II- 
öko hatt-Häusva- 

Til entwer. vom End-endet 25 cont- 
kkimærlteh vil vj set-de sah-ten krit- 

Mødre. 
Bank ellec Pcvql belbcedek Me. hvics riet morden 

tldesaa Ist-u sehe Sense-h Der gis-ei en konstitu- 
npnel Ists-II beme. otz jeg flcl sense ever en Umne- 
ning vaq es enkel djemmebehandlinq, lom besbvededt 
mit Vorn og mqaqe andre-. 

Mas. c. sum-kam 
Bot D. Nov-e Dame-. lad. 
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En 

siælclaglqugskah 
cis-Insek- Imn hiælpei out 

unsres Erim-ing. 

ex ek en klos Mand. s. m Inder stg hicewe 
ved Veuners og Naht-ers Erfating. Her et 

en Lejlsphev u dene, og ethvcx Mand, 
Mich cller Bam, foin sendet til utaalctjke 
Rogstncrrrr, oq den Nekvssikct og Doktrin-z- 
hev, iom foraakiages as Nnkefygdom ellek 
llorden i Blærem vtt vise en sit-wen Mog- 
stab ved at lade fig hiælpe as fslgkndc Ek- 
sanngx 

Mr. C. C. Jeniom WZ Man-m Et» St. 
Paul, M nn» fom akbekder I Great North- 
crn Jcrnbanevæklstrd, fix-er: »He-g vtl as 
lcrgqc cdsvoren Erklckking ons, at ,,Toan’s 
sur-neu -1-kus««,iom jeg tobte i F M. Pariere 
Avent, helbkedcde nng for kliygjmmeh 
der havde mager mtg ver odcviö i flcre Aar. 

U foksxe og ondct Ylngkeb lob leg gaa 
upaaqqtet heu, Ins-I efcekhaondcn blev de 
von-e og giokve mig m Iwek senqe Iggeade. , 

Jeq Iunde da kaum gaq eller rette mtg op 
eftek at have bukket mig neb. Beicht mev 

Nykeafsonsklng tom ogiaa til, og da 
»Toan«s Kidney Wills« helbredeve mig. et 

jeg tun th for glad vcv st lade minc Med- 
mesmeller vtde at Midlet er til at stote paa 
og ivakek til Besitipelien.« 

tin fti Ptsve as venne admærtede Nykes 
met-kein, der helbrede Mk. Jenseit, vi! dlwe 
seadt Dort im eitek Anmodnjng til hvilken 
ivm helft Dei as de Futen-de Stern-. 
Avresiu Festes-Milbukn co, Lasset-U N. Y 

Tit Oalqs yos alle Apoteterez Iris do 
Ecin pr. Oste. 
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