
Demner 
»Den gamle Feltptæst« dad. 

Provst E. Høyer Møller. keth 
overalt under Navnet ,,En gammel 
Felkptæst« er afgaaet ved Døden i 

Hillewly hvor han fior nogl.e Aar 
siden tog Qphwld. Endnu forte- 
den færdedes hau paa Gaben, men 

vm Affen-n tamtes han af et apop-j 
le."ti«st Säften-. 

Ptvvst Ost-er Msllet fsdteg 1818 
i Stive og tog Embedsekfamm i 

M J Krisen 1848——50 deltog 
han som Feltpræst. J 1861 udnævn- 
tes han til Præst i Nordth hvok 
hcn i 1864 blev afsat, da Tysterne sik 

Mag-ten der. To Aar efter blev han 
Sogneptæst i Kolstrup paa Fyn. 

Som Forfatter debuterebe »En 
gammel Feltptæst« i 1879 med »Prog- 
sten i Migm«. Senere fulgte ,,Tre 
af mine Vennet«, ,,Ellen«, »Over- 
Icgen«, «Li«vs- og Krigserindringer« 
vg »den gamle Prcestegaard«. 

J 1901 kunde Provsten og Huftku 
wider stvr Opmckrksomhed højtide- 
Ugholde beres Guldbryllupsfeft: men 

ded Juletid fasmme Aar afgik Proofr- 
indem der var en Datter af Justits- 
taad Aaqaard i Vejle ved Boden. 
Nu vkl altsaa den gamle Feltprceit 
blive stedt til Hvile ved hendes Side 
pas Hillerød Kirkegasard. Men hans 
Skrifteh der vidner vm den dybcfte 
vg cegteste Fædrelandskcerlighed, prø- 
vet i Kam-pens- og Farens Dage, vil 
bedare hans Nasvn mod Forglem- 
melfe. « 

Johan Ottosen død. 
I 

Jnspekwr veD· »Nordist Forlag«, 
forhenværende Foldetingsmand Jo- 
han Ottofen, en Svigersøn af Gus- 
stav Johanner, er afgaaet ved Do- 
den i sit Hjem i KøMnhavm 45 Aar 

gammcl. 
stden hat her, striver ,,Kolding 

Avis«, bortrevet en Mand, til hvesn 
der i venftrepolitiske Kredfe satteH 
store Forhaabninger. Politikken in- 

teresferede ham stærtt, og havde op- 
taget ham lige fra hans sørste Stu- 

denterdage. Summen med J. K. 

Lauridsem E. Staal, Vilh. Lassen 
vg Rettor Bruun i Kolding, drøftede 
han de mange btcendende Spong- 
maal, som den polsitiste Kamp af- 
gav, og fra denne Krebs udgik Sw- 
det til Dannelfen af Studentersam- 
fundet, der hylder radikale Wettstre- 
anstuelser. 

Johan Ottsofen var en betVdelig 
Stolebogsforfatter, hans Bett-ens- 
hiftorie bruges nu saa gcsdt som i 
alle Landets Stoler, og hans »Not- 
dens Historie«, smn udtmnmer med 

»Frem«, er et dygtigt Verk. 
Han, der var en Skolelærerføn fra 

Hotsensegnem Var anden Gang gift 
med en Datter af den afdøde Rigs- 
dagsmand Gustav Johannsen. Ot- 
tosen havde et vatmt Hier-te for vor 

nationale Sag, og hans dejlige Sang 
,,Det haver saa nyligen regnet« vil 
berare hans Navn til de seneste 
Slcegter. 

Smaanyt 
En Tyvebande paa Rund- 

rejsr. Om et frælt Jndbrudsty- 
veri i Kolding strives forleben i 

»Wald-sing Apis«: 
Da Ksbnmnd Rasmuö Ravn for- 

Frit Tilbud 
til lidende Mænd. 

Jesm II et at an Mens, fvti delbted er net-bricht 

K It Unsvosssm lldelser. Um til mit 
ev steh at einsame-trete tue- »Ihr-ve- Meisan udl er Mater-( Jomtild des 

W lhz erfoner. seltee Ze dieser 

sei-s edles-et idem-get edsjelfen soe- äetcå Stett le Syst-set pas-r hinkamen adel- 
ev elvt kesar ais-linke as un dem ya- herzlion Is utlaee Port-ekele, Heer-es ei, 

ckps com-elle, ji«-Mann eth,he tobt Ihn m 
w ifv., ofte- vat data upknlatlorfsq kal, 

I solt Ema Iet- pep steu dlev diene l Stehetspk 
kle. dampft reiste fee It Kamäåagget oq erled- eesesmeneanna eo ev abstattwsesndlla tuldsteudtq hellste-es It 
Ub- edem hat iss sah-In da les as 

m Marias sed, sum rat-Eke- gt m er s- 

Samen baki 
p- 

unet st bit-lot 

rige Titsdag Morgen ved 7-Tiden 
tvm ned i sin Forretning paa Hist- 
net af Sondetgade og gl. Dalbyvej, 
fandt han alle Butikslussese tkulne 
ud og hele Lolalet ovetftrøet med 
Vater. Mel og Grim, Konfelt, See- 
be, Appelsiner, Tobak, Anchiovis zsg 
andre Delikatesser laa lastede inul- 
lem Ihverandre hulter til Hultet paa 
Gulv og Disk. He. Ravn var snart 
tlar over, at han havde haft Bespg 
af mindre behagelige Kunden 

Ud til Gaarden fandt han en Ru- 
de slaaet itu og et Vindue løftet af, 
saa det var tydeligt, at Tyvene var 

aaaede ind ad den Vej. De synes 
at have givet sig gode Stunder; thi 
ved ncermere Eftetfyn viste det sig, 
at de havde spist en halv Stinke, 

ktømt nsogle Flasiet Vin, alt imens 
de havde reget væt af For-ket- 

»ningens Cigarer. De havde gjort 
forgceves For-sog paa at aabne Pen- 
gestabet, som hat flere iydelige Meer- 
tet af Jcerninstrutnenter. Med lige 
faa ftort Held hadde de Provet paa 
at bryde Sluffen vp i et Strivebotd, 
sont stod i et lille Kontor bag ved 

Butikten, flere Splintet var huggede 
af Bordet. 

Ogsaa hos Købmand Hans Hade, 
der bot ved Siden af, hat de brudt 
ind og overfttøet Kontotet med Av- 
pelsirestaller og stjaalet et Neisetaeppe 

Eiter endt Getning er de gaaede 
ned i Andreas Eriksens Kalder og 
sovet de ,,retfærdiges« Ssvn, men 

er dog vaagnede tidlig not til at 
komme bott, fsr Folt tom til Ste- 
de. Man fandt hetnede He. Hades 

jRejsetceppe og ved Siden af nogle 
Blade af en Stilebog, undertegnet 

stargrethe C. thgensem Esbjerg. 
YDa der netop Ratten i Fotvejen hat 
Ifundet flete Jndbrudstyvetiek Sted 
i Esbjerg, syntes det uden al Tvivl, 
at det ek de samme, fom shar opereret 
her. De havde i Esbjerg stjaalet et 
mindre tontant Beleb, hvorfor de hat 
tunnet løse Billet til Kvlding. 

Her naaede de itte at faa fat i 

Kontanter, men de hat dekimod med- 

taget for 20 Kr. i Ftimcerter, forw- 
net sig rigelig med Chotolade, Ciga- 
ret, Vine og en Del Fedevaretx J 
alle Entelthedet at angive, hvor me- 

get de hat stjaalet, fer He. Ravn iia 
selvfslgelig itte i Stand til. Men 
man tager ikte Munden for fuld, 
naar man opgiver Beløbet til en 60 
—70 Kr. 

Natutligvis hat Politiet stralsiat 
sig i Bevægelse for at faa fat i Ty- 
vene, men hidtil uden Resultat. 

Fuldmcegtig Christian 
sen fra Vejle for HøjesHi 
ret. Forrige Torgdag Formiddaq 
hegt-note for Højesleret Sagen Ins-D 

Fuldmægtig Niels Christian Vilhelkn 
Chrisiiansen af Vere, der our tiltalt 

for Bedrageri samt for Odertrwdekse 
af Ztrasseloveng Parager 26-'3, Der 

scrtter Fængfelöftraf for den Fal- 
lent, der ved ødsel Levemaade, ver 

hsjt SspiL ved vovelige Fotetagender, 
der jtte staat i Forhold til bang Jot- 
mue, eller vev anden saadan letsindiq 
Adfcerd hat paasprt sine Kreditorer 
betydelige Tab. 

Af Qverretdommen fremgit det. 
at tiltalte tidligere fhcwde betet sigtct 
for Bedrageri. uden at der var blevet 

rejft Tiltale imov hom. Efter at han 
havde været ansat inoglc Pengein- 
ftitutter og som Kontorist for en 

Sagfører, begyndte han den 1. Ja- 
nuar 1885 paa en selvstændig Birk- 
somhed si Vejle, i det han paatog sig 
Okdningen of Launesager og Eim- 
«domshandelet. Dis-je ForretningerI 
antog efterhaanden et betydeligt Om-l 
-fang og gav ham gode Jndtægteq men fra 1897 led han paa fotstellig 
Bis strwe Tab, vg da han senete sit! opsugt en Kassekrevit paa ca 20,000 
Kr. i Kolding Folkebank til Udbeta- 
ling i Worts 1902, forlod han i 
al hemmelighed Beile Nntten melletn 
den 12. vg 13. Marts 1902. hans 
Bo blev nu taget under Siisiebes 
handling fom fallit, og samttdig blev 
der gjort Amneldelse til Politiet, i 
des man sigtedc ham for Bedrageri. 
Der blev assagt Fengsselskendelse 
inwd hanc, og han blev straks efteri 
ssgt, men allesede den 31. Mart- 
meldie han sig fett-, i det han paa- 
strd, at han i Mellemttben has-de 
vætet i Wird og Svejis og ne- 

ftm unsinni- flakket runvt poa Jem- 
bauen-. 

IN sit FAMI- blev TWMIM 
ved Undertetieu ils-tut 2 Gange s 
Basel sengsel m M og Asd- 
Wkkeu Vom Wien stets-M M 
sann- Mel i 4 cause s das-. 

Hase- er W m W- 

itte blot af Christiansen, nien ogsan 
as det offentlige, saaleoeg at Antan 
geren itte er bunden til tun at den-l holde fig til de MigligbedeL Oder-; 
retten hat fundet ftrcrfbnre, men og-i 
san tan inddrage de mere toivlsonni 
me Tilfældr. ; 

As Bogens Atter fremgaar det i; 
øorigt, at Christiansen havde speku-; 
leret i ret betndeligt Linseng. Der» 
var faaledes i bang Kontursbo tin-i 
meldt to For-dringet paa hentholds-J 
vig 1k;,771 Kr. og 28,5-8- nk., hon-: 
te Penge er tabte ved Kcrffespetnlati-j 
oner. ss 

,.» i 
En flem Forftrættelse.’ 

Fra Taars meldeg til ,,Jyllandl:s- 
Posten«: Tsci Anders Sorensen nied 
Kone oq « Born forleden Nat laa i 
deres sønefte Sonn, vættedes de 

pludfelig oed, at Hufets ene Mut 

oejieoe om. Familien macitte knir- 
tinit flygte ud as den faldefcerdige 
Bygning. 

Be talingsstandsning. 
,,Ribe Amtstidende« meddeler: ch- 
ren crf »Dann Jersey- og Normal- 
fatirit« i Esbjerg, M· Vani, hat 
standset sine Betalinger. 

En Kone sporlsst for- 
fvnnden For Politiet i Hillercd 
meldte Paroellift Nielsen, Nejlinge, 
fcrleden, at hans Huftru siden for- 
rige Tirsdag bar vceret forfvunden. 
Hun tog den neevnte Dag til Hillerøo 
for at betale Penge paa Amtsftuen, 
hoiltet ogsaa er stet; men fiden hat 
ingen sei noget til Konen 

En tedelig Fejltagelse. 
Fra Kalsundborg meddeles til »Hol- 
bcet Amts Dog«blad«, at det forrige 
Qnsdag Aften og Nat vatte stærtt 
Rote i Kallundborg, at der sent oni 

Aftenen fra ArtgsStippinge Herre- 
ders Kontor blev udsendt ny Jndtal- 
delsesordrer til de Fcftningsartills- 
rister, fom Lordagen forud blev hjenis 
sepcdtr. Ridende bragte Ordrerne nd 
til Lægdsmændene i Herreden 
ne, og med for-sie Tvg Torsdag Mor- 
gen til Knbenhavn afgit en Del of 
Mund-stehet medens andre belavede 
sig paa hurtigst muligt at folge efter. 
Sau vvdagede man paa Heredston- 
totet, at der forelaa en Fejltagelse, 
og pr. Telegraf og ved Bud blev der 

givet Kontraordre, det hurtigste de 
tunde. Allin var en Del af de 

,,indtals"dte« naaede til Ksbenhavm 
andre under Vejö dert-il, og det var 

just itte med venlige Ftlelfet overfor 
herredskontotet, at de pp ad Degen 
vendte tilbage til den hjemlige Aktie. 

Stjaalet 800 Kr. og et 
Gulduhk. For nogle Dage siden 
var en Kommt-stauen kommen i Sel- 
stab med en- ham ubetendt Dame, 
sont han nsd en Del Drittevarer 
samtnen med pas fotftelltge Resiaus 
eativner. Omsider faldt han i Sporn 
og da hatt atter wagnede op, var 

han« Moses-sie foksvundet og hav- 
de taget 800 Kr. as bang Tegnebog 
samt han- Wht med fig. hun 
blev dog hurtig freut-eh men has-de 
tnoen ·af de stjmtne Ttng hot fig, 
tdet hun hat-de givet stn Meste 
den. vgl-anhat teilt minderm-et 
M tyttedep bet des at paa- 

IIGI M ! CI MIN- It Pes- 
seat harte du entm- 500 si. ts 

Behsold foruden Gulduhrei. Etmvcll 
han som Fecrresten blen- arrefteret. 

En Incrrlelig Opfatteli 
se. 

El Zimman i Tlm bar i Føl 
ge »Tbist. A. Tid.« hidtil haft den 
Lohnele at den lommunales 
angret førft indtrckder red IJO Aarg 
All-ekeln Og Zognetg Beboere hat 
hidtil bøjet sig for Raadets Besinn- 
melfe, men i Aar bar et Par Basl- 
gere forlangt fig optaget, flønt de 
lun var 25 Aar. Førft fil de Assan 
men da de paany sttiflig forlangte« 
fiq ovtaget paa Valqliftem bøjere 
Esoqnemndet fig. Tet menes, at 
der nu vil zaøre sig en ny vg more 

tidssvarende Pralsis qasldenbe met 
Henfvn til Kommunallovens Be! 
ftenInIelser. I 

Strib om Formaliteter. 
J Viborg Ath Zsloletaad hat Vi- 

J Viborg Amts Siolemad hat 
Vibcrg i de sidfte balvandet Aar 
lun haft en Repræsentant, medens 
Bnen hat Ret til to. 

Stiftamtmanden meddelte i Fol- 
ge «Viborg Stifts Fltbl.« i Amts- 
raadets Mode forleden, at dette 
flnldtes en Sttid om Formaliteter. 
Borqmefteren bckvder nemlig, at det 
er Amtets Pligt at meddele hom,at 
Bnens ene Reprwsentant, Overrets«.—- 
saqfører Hanfen, er flnttet fra Byen. 
For dette er flet, lender ban offici- 
clt intet til den Sag og lan besser 
itle foranledige nyt Valg foretaget. 
Amsel derimod hævder, at Byen 
selv maa holde sia a jour med, km 

den-s Reprcefentant faar Forfald. Og 
dervaa staat Sagen nu fast paa an- 

det Aar. Viborg lender stadig vckl 
intet til, at Byens ene Reprcesentont 
i Randet et bortflyttet, og Amtet vil 
ikle ud med Hemmeligheden. Stift- 
amtmanden sit Randets Tilslutning 
til en Bemeetlning om, at naar 

Byen var tilfreds med at vcere re- 

ipkæsentetet ved Angeln alene, kunde 
Skoleraadet for sit Vedlommende ja 
intet have at indvende imod den 

Ting. 
Forelsbig moa altsaa Viborg Br- 

nsjes med en Repræsentant i Stole- 
»raadel. 

Fsso CIES 
BORT 

skths til os ones besøk en AND-sti- 
ne lisncllknsje nk ers-» eli- løtto Ros- 
tinselsek for en date-m der ei- sus- 
beq kot- site-. 

Tyqu bitterm-, smsskoppetc 

l 

Systeme M elf-se tlcdelise sys- 
ckomme sonnt-»re- slsi de fort-atmen- 
d- Uns-tosen Dom flnklemäal Kutsc- 
mlasos äet sont-wette Kllstet un- 
der Tupeteh Alaska-Ursein ist-e. amt- 
Vstmvandklclistek Keil-»wirtsch, 
et Amested im sysdommer. 

Alsdann-se et et Deslnfelttlcmk 
stiehlt-L Den nett delet- Sysdomms l- 
tot o '1«’t-1; Mv the-sc en steti- e- .L 
men hliver bis-set pss VII-en us 
et III virls nimm riet-ne netw- 

Alsbqstine mir-set med holde « 

Vital. os enlivek tsa psssske der-. ;- 
sskiv eite- et smukt Proveltokt os ’« 

Oplysntnssk Ins-senkte tosen « 

sit-est Tag its-e uoset blinkt Sub· 
s s 

Lob ltun 15 kund- Psltlten dei- et- 
tyeieltst mer-Ode. « 

ALASAsTlNS co» 
CWD MADE « Isch. 

NR Im 105 Ums st. 

l 

l 
l 

135a.aaa. 
X 

Ewsxvssnt 
f Besitz-sehen km "Louisiano Furche-e 

sunnsnikcoln Compsny" vil clesponeke 
en sum pim söwllh der udeu Amt-as vil 
blive udhctalt til den Person. disk Ist-n- 

dek ns det nein-läge Nummer km- An— 
tkillet as bemlto Adgangskokt til Loui- 
Siumi Pol-einige Bxpositimk Scan unb- 
neri st. Lunis Isi. April »F Mutter l- 
Dec. M. skulde det mejsstixc Num- 
mer Utlkts indjk()nnne.villielobet tilkalde 
Jen. Sism kommt-r det mittan Den- 
ne gyldne Lejllghed til at Sitte als en 

konntka kostet inwe. Vor Ren-ist 
inctl denk- enestkmemle Tilhud et- sk 

T fu«-inne solket of vore«sm1venik coins 
of Admissltm m the Lkoklcäs Falk". Din« 
se «som-onik Sohn-» et at kunntnetislk 
thsnti ng tiefstattellse vom Erhaltan 
um den are-rate cis alle cdstilllnger. 
Born-et im des-es Affoktiumwwkdi ril 
vi Inmlmge dem Ismm regt-lasse lkllletter 
til Yes-densuclstilliuscm og dekfok hol- 
der vi et Uilletlkoatot vcd link-stund- 
inclgnngesn til cclstilllngspladgen os- 

lmnt twck liag umle- hele litt-Mun- 
seiL Zun et lEgkiknset Aatal at til-se 
somsssnikp Hl vix-re til satt-. Pkia 50 
Cents. For inso- «suuvenlk c0m". 

der stehe-. ekhvekvck nmn gis Rot til nt 

stotte- og ltulsemles cict gsisttoilcs Tal- 

1nscn but Forum cnk andre i denn-: 
cis-stumm og clu lum ligc sum let km- de 
fis-Um sont esn sausen- skulde tltsk Mist-. 
fiel-e end en Imjasxtig Sirt-stillsc. vil 
stimme-n blin- clelt molk-m Cle- Perso- 
nektlet gerne-r nøjaguct ellck Imman 
mckmosh Even-lot ihko dick Den 

lylclkelige VII-der ril san Umsonst-sing. 
Sag-man clct et ofsctelt beliemugjntt 
bvotnmnce last-Ue Ad--ngsltort des- 

ek solgl til cdstillmsem 

VI bot-les den-den til-n Uelziftck vgl Kei- 
scu tll st.l.0«.sit og levekck III-heb 850.000 
i en stoss sælc fyldt mexl Culcl 
Tit clsicnmnulgtslllngon stolgtes UJSID 

Iiil »Mein-h til tlms from-be Udstillins 
iPukipxlOUSHJsiL til den Nummern-In- 
gkc til-stimmt ROHR-sto- 

T skk skriv sttnlks Og tin-h 
øv l e« M alt, lnmd du bsf 

It Hun- fur in mi- lnsl I disnnc sendet-c 
timkfkssmingtsk It Ins-»li- 50 cents tot 

en psnmk nks sjeldesn Konnt-komdan 

Souoenir Zoin 
cOUPON NO. SAI- 
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07 Helmission 
Emle Fair, St. Louis, Moz 

LoutstANAf PUKEHÄSE 
soUvENm cosN co. 

BAle l.0L’ls. U. s. A. 

Col out this address and pas-te on the envelope you 
send us. 

Den, som er 

paa Vagt 
(-f((«r on lusjljglnssl til at furlimlros Hin Stil- 

litt-L vil il««-nz.((lo,sn nzm fu«-n. llvikultsnne 
Jlxsncl lnsnwsntlesr gigtil 

chicago, Milwaukeesksl Paul lly., 
x«jl llim mmltnges sumlnmm Uplvkiningor 
um l««n(l. (l(«i· entcsn likxgesr Id:1at-lle«rgr«sn- 
tin-r til den-«- llmse-. ist lmn (le«rvt-(l loress til 

Lykkts ug chllxtsnl Ailressst-: 

F. A. NA8H, Gen"l Westem Agent, 1524 Famam st» 
0MAHA, NES. 

4 

A sel- sk on almle Mostlmds m kommst-ils- Ftscluw. Duca-ledig com vamk ist«-en hu- lsmgss dsk 

Hvls Po R F E D rzflltltllrsäitxlrlxux 
I f l -l. 

US SK XI xiTTILsTIHTJkaK 
lssp skclnsrz «l«’s-r ssx »Vat- Isldsn lot-usw Jpsk swkos solmndlnuck sss I sm nnmikss o, 

s Mit-must» udts les 70 Fund l fis-It i-« hup- lltI«« Inn-ist ssn lscvtnt II lssn ’" Ia- 
Utdt««« Smnh nk l.in«!«-. N. Y Oliv-Inst: "l-’»- fism Am- Hslms tust Jsslt TM ji«-II 
T »san«-m --«z tut-u- m-« l'tmsl L Ism« Tslust ist v« »Ur-PM-. dqu lkkr lxsir fus- 

dhl tsts svlml posse- sk-lo«« (l;s « U vll Ins-« s ««' l Thal-, Ul Nilus-» ssck ts- 
bsvlsm It fu«- Atklsoslulsnikssr its-· osr Isklsa ka lkltp um«-tqu tu- 1mpt. Ind- 
Ul kl-« lsdrssr fsn H-: vI lim- lssklipslos ihn-» lnm iostl(«- Do san busi- « »in-pos- 
-I««sssl lcjssmmes tll »I. cksjnmm Der-m Vsssl km- sts ulmlysllls lkslmlt To 

Ins-von ils-r III Dir-n- Ul os mtstl Ost muqu rll sl sond- cultlsilsiniiwo Up 

L"-.««Ä-«?.«-".1«Z.'l LÆGEMIP LET FRlT LJLLIFIZ 
Paris-. Konsum-unna- imosss Theils bot kostet Dsm ins-mun- II 

pksivts Col 

Hsll chemicsl co» 300 tisll Bläs» st. Louis. Mo. 

ssFøLo FLAGET«. 
»War- fslt uns- 

øST. SYD. 

sT. LOUlS. 
Den eneste Linie, sum hat« sin egen station veil tiovedindgunges 

til Veküensuclstillingem 
For lsulv Hm plus LITW sit-Ums llilltettssr fisrstss »- 

lsnliss Nil-Jug- i Ins-s Nimm-J til nun-gi- stittjoncr kund 
s)(l. llvek lmy mmlisnsretlts l«rlh(«k til alle Vlnttsrrossorhsk 

,.’l’l-(- Wallwlw bssnytttsr til-»s- tsgms lliinisanltisg km 
Uns-illa Kansas Pilz-. luss Msunm Il. Lunis ok Hin-akt- 
tjl l««troit. "l·«ls«kl». Flug-tm Falls »F lsullnlo nie-d gen- 
ksemguaesssjes Ist-Letz- Fisrbjuslsslset 

llell here-v stumme-m- Agom ins lag-u lsillvt vi- 
Wabasls li. li. For ()Isl)·m«n isr out ’er(lenm«lstillingtsn 
» andre lnfurmsmunor he es man lseknwsmlø sijk pM 
l ulmslc Uty UlTi(-c.«, th Pan um strebt-. eller slirivetll 

Hskky E. Rocke-. U. A. l«. l)., Umle Nolm 
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