
Danmarle 
Provsteindscettelse i 

Odensr. J Overvcerelse af saa 
mange, som Kisten tunde tumme, 

indsattes Stistsprovst Lützhøst ved 

hsjmessen i St. Knuds Kirke i Q- 

bense i sit Embede som Stiftsprovst 
for St. Knuds Menighed. Bist-ou 
Balle talte fra Prceditestolen over 

Dagens gamle Tetst, Bes·pisning;- 
sendet-et- og overførte paa den nve 

Wirkens Mand bette, at han tom 
med et godt Lov paa sig og rede til 
at btinge Mwitelse as Guds Ord til 

de hungrige. Bistvppen oplæste der- 

eftet Stiftsprovstens Ktaldsbrev og 

indsatte sham i Kirtens Tjeneste. 
Stistsprovst Lützhpst besteg nu 

Predilestolen og toltede veltalende 

og varmt Dagens nye Tekst om Liv- 
sens Brod og det evige Liv og taltc 

alvorlige Ord til sin nye Menighed. 
Den gamle, smutte Kirte havde gi- 
vet Plads for mange Slægter og 
mange Prcester i sorsiellige Tiber, 
men til alle Tiber vil Mnnesiehjer- 
ietne og Evangeliet vceke de samme. 

En Tyv til Heft. Paa Ha- 
gekbjetggaarden er der Ratten til 

fertige Mandag for-net et ganste 
stækt og usædvanligt Tyveri, idet 
en as Hestene, tilmed Ejetens var- 

disnldeste, en 4 aarig brun Ballal 
et stjaalet ud af Staldetr. Summen 
med Hesten er isslge «Ringsted Fol- 
kettd.« Sadel og Trensetpj forsvuw 
det, saa Tyven hat aabenbiart strats 
sat sig til Heft for paa denne pral- 
kiste Maade at bottsfste sit sjeldne 
Byttr. Da Stalddsken ikte var af- 
laaset, hat Tpven hth let ved at nd- 

fpsre sit Forehavende, men ncærleligt 
synes det alligevel, at Katlene intet 

hat hsrt til Tyveriet. Hivem den 

natlige Gast ek, hat man ingen Jde 
vm; men Politiet ee ivtig paa Jagt 
efter Fyten. 

En Bydteng stjaalet 
1000 Kr. »Danst Pole-rings- 
fabrik« paa Besterbrogade blev for- 
leden as sin Bydkeng bestjaalet for 
1000 Kr. Han sendtes om Eftermioif 
dagen hen i Bauten for at hæve dette 

Bele, men tom ikke mere igen. Da 
Firmaet sit lonstatetet, at han hav- 
de hævet Belabeh anmeldtes hans 
Forswinden til Svendsgades Sta- 
timn 

J Rattens st sandt Politiet 
hanc Spot og anholdt en jemal- 
dtende, der havde sviret samtnen 
med hom. 

« 

Haandvætkersesten i 

Ksbenhavn Fotslaget om at 

afholde en stor Haandvcetketfest til 
Sommer i Kobenhavn i Anledning 
as at Fellesrepmsentationen for 
Dunst haanbvcett og Jndustri i 
Aar san fejte sit 25 Aars Jubilæ- 
um, er i disse Dage blevet forelagt 
haandvætterftantcns Repræsentant- 
stah, der omfatter Oldermcendene 
for de forstelllige Lav. Forslaget blev 

modtaget med Sympathi og det blev 
besinttkt, at Tanlen nærsnme steil- 
dc dtsstes i et senere Mit-h hvotiil 
Mehle-mutet af Lavsbestykelserne vil 
blive indbndtr. Paa dette Mode vil 
der rimeligvis blive nevsat et For- 
tetningsudvalg som stal fsre For- 
slaget nd i Livet. 

cn ejendommelig Jld- 
Its apstod sorleden Akten Kl. 8 i 
et Ægsskspottlageh der er insial- 
letet t Mygningen til Gent-um- 
men St. Pedetsstræde 49. Ved en 

Huglemmelse stod en Bandhane na- 

hen, vg efterhaanden flnd Vandet 
ist-d over Salt-et vg bredte sig til 
sogle Æglassey der var syldt med 

W Kall. Vtklningen var gan- 
Ie overtastrndr. Snatt mengte III-, 

ng og kvcelende Kalkdampe op i 
Gasatden og paakaldte Beboetnez 
Opmærksomhed Brandvcesenet eklat- 
meredes og efter en lille halv Times 
Forli-b var Jlden flullet, uden at 

stsrre Bærdier var Idelagi. 
Men en Jldl-s, der siyldes O- 

verflod af Band, mindes Brandw- 
senet jkke at have haft tidligete. 

Motorvogne paa Ham- 
melbanen. Det stal, fortceller 
»Aarhus Stiftstid.«, indenfor Be- 
ftyrelsen for Hammelbanen vckte 

under alvotkig Otvervejelse, at ind- 
føre Motorvogne paa Bauen for om 

muligt ved en saadan Foransialts 
ning at kunne undgaa Oprettelfen 

jaf en ny Dogstammr. Mototvogne- 
-ne sial gennemlsbe Banen et Var 
Gange daglig og særlig tage sig af 
Mkfsontrastikkew Den foteligget al- 
lerede fra en Fabrik Ovetslag og 
Tegninger paa Msototvogne, der kan 
rumme ca. 50 Personet, og maaske 
vil Provekørflerne kunne tage de- 
kes Begyndelse i Lobet as et Parq 

! 
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Maaneder. 

Et raat Volke-Oder-» 
fald er Ratten mellem forrigei 
Sondag og Mandag for-bei i 
Roskildr. Da sztnant Sstensen 
og Arkitekt Kofoed-Jensen var paa 
Vej til deres Hiern, blev de ifslge 
»Roskilde Apis« fsrst paa Algade 
og siden i Olsgade wetfaldet af 
nogle Tjenestelatle, der kvm fra 
Bal i ,,Kwnptinsen«. Strensen 
flap nogenlunde heldig derfta, idet 

han tun sit revet sine Klædet ita- 
medens KofoetxJensem der var al- 
deles uden Skyld og kun vilde verr- 

ge Strensem blev slemi medtagen. 
En af Kakiene slog hmn i Hovedet 
med en Kost, hvorved Leben blev 

flænget og hele Ansigtet stættt 
stamferet, og da han styrtede bevidfti 
los vm, sparkede Katlene ham Ader- 
ligere i Hovedet og Bryst, saa han 

Inu henligget i lidende Tilstand. En 
Læge blev tilkaldt og syede Saaret 
samtnen Der trænges anbenbart til 

noget mere Natpoliti der i Byen. 
Skpnt denne et bleven betydelig nd- 
videt i de senere Aar, hat Roskilde 
endnu kun de 5 Vægtere, som den 

hat habt i umindelige Tider. 
Det er lykkedes at faa oplyst, 

hvem de tre Voldsmænd er, og de 
er sat under Anholdelse. 

Blomster. Til Pwvsi Ost-et- 
Mslletö Baute sendte Krigs- 
ministeriet en meget smuk Palmevif- 
te prydet med Alperosek og Donne- 
brogsslpjfer med Gukdinstription 

«- se · 

Til Forfatteren Johan Ocktosens 
Kiste sendte ,,Histvrist Fmenckng« i 

Lund, Docent ved Lunds Universi- 
tet og Dr. phil. Stelle Blsomstetde- 
korationer. 

,,Folkeoplysningsfvrensingen i 

Ringste-d'«, »Privatstoletnes sag-nd- 
nede Lererforening«, »Studenter- 
famfundet«, ,,De hpjeke Altnueftoleköl 
Leterfotening«, «SInderjydst For- 
ening i Kege«sendte Kranse, og en- 

delig scndtes en Kranz fta »Dansk 
Telegrassotening«. 

Dei forfvundne Lan d- 

poftb u d fta Fredekkksvcerk — 

Sandkro Ruten, Peteksem er for- 
leden sundet sont Lig i Frederikzvcerk 
Hann. Om der foreligger et Ulylles- 
tiifcelde eller et Selvmord, ladet sig 
ikke med Bestemthed asser Om 
Besvigellet fta den detdes Side fo- 
religget intei. 

, Joedemvderntd over« 
Landei. Under Behandllingen as 
korstellige Jordnnvdesaget i Nil-el 

sAmtsmckd fvttige Iredag vplysie 

,Fotnmnden, at der ttods genkagne 
Adern-eisiger itke mekdte sig Jotdeisl 
M l 
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mpdre til de ledige Plabser. Dei var 

imidlertid Elle noget Scxlende for 
Ribe Amt, tværtimod. Mangelen paa 
Jordempdre var falles fvr alle Lan- 
dets Amter. De jydste Amtmaend 
hasvde drøftet Sagen paa deres MI- 
de, og Sogneraadsforeningerne hav- 
de ogfaa behandlet Spørgsmaalet — 

men kigemeget hjalsp det. Stiftamt- 
manden var ifplge »Ribe Stift.« af 
den Anstuelse, at Regeringen anat- 
te tage hele denne for Landbefolknin- 
gen megkt vigtige Sag op til Be- 
hanbling, om Forholdene stulde bli- 
ve bedre. At de er slette, som de nu er 

det er Noget, man er enig om i alle 
Amtsraad. 

Om Krigsminister 
Madsens Krigsforberedelser er 

der ftraks blevet diigtet en Bise, der 
har slsaaet svcert an blandt de mun- 

tre og frisindede Kabenhavnerr. M 
citerer efter »Bien« et Par Vers af 
Bisen, der gaar paa Melodien »Bist 
stokt paa Kodans Bølge«: 

Nu stælver hece Jorden 
For «Femtenhundred’ Mand«. 
Man vil forsvare Norden 
Med »Femtenhundred’ Mand«. 
Saa snart at Pligten byder 
De ,,Femtenhundred’ Mand«, 
Giv Agt! Lag an! saa styder 
De »Femtenhundred' Mand«. 

Hvis Fjenden viser Braaden 
Mod ,,Femtenhundred’ Mand«, 
Saa ta’r vi hele Flaaden 
Med »Femienhundred’ Mand«. 
ert Valgsprog det stal vere: 
Vsi »Femtenlyundred’ Mand« 
Skal hævde Danmarkö Ære 
Med »Femtenlyundred’ Mand«. 

Dsdsfald. — Købmand Sy- 
rak henrik Roes Raun i Faabotg er 

ifplge »Faaborg ARE-« asgaaet ved 
Dsdcn efter lengere Tids Svagelig- 
heb, 76 Aar gamrneL 

Den astøde har i sin Tid beklædt 

forstellige Tillkdsbvem asf hvilke 
kan ncevnes, at han i flere Aar var 

Ligningskommissær7 fra 1866 til 
sin Dpd Var han Medlem af Faaborg 
Spate- og Laanekasses Repreer- 
tantfkab. 

I II O 

Overlærer og Jnspektør ved Mar- 
stal Kommune- og Realftole, Donne- 
brogsmand, tongevalgt Formand for 
Marstal Kommunalbestyrelse J. 
Lauridfen er afgaaet ved Døden, 66 
Aar gamineL 

·- si si- 

En as Hedeselstabets Stiftere, Ju- 
stitssetretcrr N. G. C. Morville i 

Viborg er afgaaet ved Dsdem 87 
Aar gammei. Den afdøde var R. 

af D. og Dbm. 

! Morville var en stvr Patrin og en 

Hædergmand af sjælden Kvalitet 

»He-n havde et frift og et lyft Lins- 
syn og var i Besiddelse af en sinkt- 
tende Humor. 

Der var en ejendommelig Origi- 
nalitet ved Morville, en Mand, man 

lom til at stole paa og holde af. 
Han harte til de Borgere, Fadrelam 
det vil savne. 

En Gave til Prinsesse 
Marie. —- En i danst Bestindien 
bosat Kunstner, Mr. Daniel, som 
derer til den wmerst tatholsle 
Kitte, hat forfckrdiget tre Helman- 
ger. Han hat arbejdet paa dem i 
Maaneder, og der stal Være fint nd- 
ferte Tegninger og alleggriste Frem- 
stillinger i Bsgernr. 

De er lavede i Anledning asf Kon- 
gens 40 Aars Regeringsjubilceum 
og er nu undervejs til Ksbenhavn 
som en Gabe til Prinsesfe Marie. 

Der medfslger en Strivelse, hvori 
Prinsessen anmodez om at fordele 
dem mellem tre Kirler i Kobenhavrn 

Den staderjydsle Pres-« 
se. — Redaltsr Mathiesen fra- 
ttaadte 1. April Reduktionen as 
,,Mvdeeraalet«. J Anledning af 
hems Fratreeden hat Bladets Be- 
siyrelse sicenlet ham 1000 Mk. 

Reduktionen er overtaget af Niko- 
M Soendfem hidtil Medtedaltsr as 
,,Dejmdal«. i 

Bedeckt-r Nil-plus Spendsen, der i 
heut-ed 5 Aar bar været Medlem as 
,,.Vejknt«al«s Reduktion, fratraadte 
Ifng det ncevnte Blad fertige Sirt- 
dag bemi- Sthsgz for tu 1. April 
at over-jage Ledelseu of scadet »Wo- 
dertmalet« i bedeutet-. 

»Wind-l'- Raedakttm sit-et den 

ftatrædensde Kollega .et udmcetket 

Vidnesbyrd og Instet ham tillylle til 
den nye Gerning, han nu over-tagen 

Brcendt Glasvcerksla- 
ger. — For-leben Morgen melleni 
Kl. 6 og 7 udbrsd der Jld i Aktie- 
selstabet Aalborg Glaswerks Lager- 
bygning ved RørdaL J Bygningen 
fandtes Lager og Glasstsberi. Den 
nedbtsandte fulvstcendig Staden et 

betydekig, da hele Glasværtets Lager 
af hvidt Glas er brændt 

J Bygningens net-erste Etage 
fandtes et Halmlager, og her er Jl- 
den opstaaet formentlig ved en Kart- 
slutning. 

Aal-barg Glaswerks Lagerbygning 
var assureret i Landbygningerncä 
almindclige Brandkorsitring for 
29,100 Kr» Inventar og Lager i 
»Svea'« og i »Preussisl Nationalins- 
ening« for 60,000 Kr.; Tabet for- 
deles Iligeligt pa de to Selstabet. 

Svenst Ssofficer i 

Danmzakt. Den svenste Rege- 
ring har bekordret Kommandsrtaw 
tain J. G. Etelsund til i indevaerende 
Maaned at afrejse til Knbenhavn for 
under et Ophold paa hpjft 14 Dagt 
paa Orlogsvcerftet at indhente 
Kunstab om den praktiste Arn-endet- 
fe af TorpedomaterieL 

Brandt Savvcett. Ferke- 
den Nat opstod der Jld iKotspr 
Savvært. Bygningen er fuldstcendig 
nedbrændtx Dampstorstenen og en 

Del af Mutvcrtet staat tilbage. 
Kaptain Bay-Smlith, Fsker al 

Vagetdiamperten »Løvenskn«, som 
for Tiden ligger i Kurs-r Havn, ar- 

bejdede ivrig med sit Mandstab for 
at bjetge et starre Pakti fyldte che- 
retsnder, der var stækkt truet, o; 
som vilde give Jlden stor Næring 

Landbrugsstole i Hag- 
lev. Efter hvad »Haslev Foltetid.« 
erfarer, paatænier »Jndre Missi- 
on« paa Sjcelland og Lolland- Fal- 
ster at apkette en Landbrugssiole 
Haslev. Saasnart det passend( 
Jotdareal er erhvervet, vil Bygnin- 
gerne blive opfskte, saaledes at Sko- 
len tan aabnes til November dettt 
Aar. Landbrugstanvidat Jenseit, 
haslev Hsjsiole, stal vanre Stolens 
Forstander. 

Gave til en ny Kirsc.F1-: 
Grogseret S. Borgesen hat Komiker 
for Opførelfe af en ny Riese i St 
Thomas Sogn havt den Glcede a1 

modtcge en Gave Paa 1000 Kr. 

Stor Brandulykke i »Ker- 
den«. Der afholdtes for kott Tid si- 
den en stor Maskerade af Btyageri- 
arbejbetnes Forening, og blandi 
Deltagetne befandt sig ogsaa en cel- 
dre kaggeriarbejdet Petersen mer 
fin Kote og flere Born. Kommt-et 
var 40 Aar gammel, havde villei 
ovetraste Monden og Bprnene og 

»vor mpdt paa Maskeraden, uden us 
lMonden vidste det, i en Dtagt, der 
tun bestod af Papie. Hun dansede 
under Massen i denne leite Paaklcelk 
ning, da hun pludselig meet-lede, at 
der var Jld i Dtagten. 

Maasse hat en ellet anden tabt en 

brendende TendsttL smn hat fan- 
get i P-aviret, eller hun hat uden at 
vide det streifet et Gasbtus. 

J et Nu stod Papitsdragten i 

Flammet, og den ulyktelige Kone 
indhylledes helt i Jld. De svrige let 
paaklcedte Katnevalsgaester flygtede 
taabende og steigende til alle SideU 
Et Par behjettede Manb tev imid- 
lettid deees Frakter af og kasiede 
dem over hende, men fstsi da de hav- 
de faaet hende kastet om paa Gul- 
vet og tullet hende ind i Tsjet, IM- 
kedes det at slulle Jldetr. 

hun var meget fokbrcendt eg 
maatte stratg takes paa Hospitalei. 
her laa hun hele Sondagen i set-gie- 
lige Staates-, indtil hun Mantua 
Morgen afgik ved Dsden af sine 
Saat-. 

Monden og Birnene sit first bog- 
efter at vide, hvem det vak, den few- 
telige Ulykke var stet med. Thi det 
hele gis for sig, medens Fell endnu 
var mastetei, og fra der gis Jld i 
Paris-eh til den ulhllelige Kone laa 
besvkmet vg fotbtcendt paa Kame- 
vallsalens Guld, fort-d der tun faa 
Gesunder-. 

set hssfliz —- Paa satt-us 
UMW hat der i be; sidste Nat 
betet anfai ensuldmcgttg ved W 

Wes-. Denn- Weu m en 

streng Mund heb Fell ska Land-h 

naar de kom ind paa Amtstontoket 
i et ellek andet Ærinde. Han var 

faa lange tilbage i Udvikling, at 
han ikke var kommen længete end til 
den Tib. da Tonen psm ossentlige 
Kontorer wes-for Publikum var som 
Kommendersergentens overfor Re- 
kruternr. Men saa kom Fuldmæg- 
Ligens Opføtsel underOmtale i Bla- 
dene, og dette hat fort til, at han 
bar faaet sin Afsted fta 1. Marks. 

Soldat og Amtsraadg- 
medlem — hofjægermestet Neck- 
qaatd, Faarevejle, et sztnant ved 

Festningsattilleriet og Medlem of 
Svendborg Amtstaad. 

Svm sztnant er han for Tiben 
indkaldt til Smlletne paa szvtter- 
ne. J sidste Use maatte han ssge 
sin Kapian wn Orlov, fotdi han 
stulde til Amtsraadsmm. Dap- 

---.————-·.·· -——-·.--I 

Dxt nun-dann- 
minnt 

sie- MM M Ist-to MI. 
Ost-tust —- 

tajnen ertlætede, at dette Tilfælde 
endnu ikke var forttommet i band 
Praksis, at en of hansSoldater Isl- 
de Eil Amtskaadsmsde. 
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Böger til kontirmationens 
Fslgende Beger anbefales fom passende Gave til Konfirtnander: 

Ttt sanftem-indem 
M Ltd med ud i t·ivet. Med linitlt Titelbilledr. Af C. ls Kjam Beis, i Om- 
slctg 10 Guns, i Zhustinggbmd It» llenteL 

Den unge Ptges helltge Timer. 
Verkagtningek ved .ttottfiriiiatioiiett og nd over kniete nam-. 1718 Ziden J 
eihxktingsdind stu Man 

Lyö oq sin. 
tsm Bog lot unge Kviiidek. lsn passe-we Konlimsationsgaoe. 174 Sidet. 
J Lutslag It Use-ists Jtiddunden 50 Wuls- 

Stekkk og fet. 
lstisltoq for unge Masnd lsu paslcnde Kontikmntionsgave 154 Stdn. 
J Omslag Fl-) lsents. Jndbitnden 50 Ernte-» 

Vogt mtue Lam. (meget Anbefalet) 
Jndeholdet 20 heilige imaa Fortikllingek med For-nd of Past. Wilh Beck- 
120 Sidek mdbnuden W Geists. 

Unqdommeue Statktltr. 
Videljprog oq Sohne-vers til hvet Tag i Roten Samlet at en Ves of de 
unge. Small indd :lol5eiitö. 
To. Smnlt indb. og gennemtritklen med holde Vlnde til :!ledtegnelle s( 
mindeveetdtqe Beqtvenheder paa de fotfkillige Tage i hele Aaret 50 Fests. 
lfn p.igiende Mode til Konstrmandek elltk for de there Soiidageskolebskt. 

Ttt de neige lll. 
Troeuö Betytmtnq lot ven, ver vtt teem t Ver-dem 

At lL Skovgaard Pemfen. UT Stdn· Snnilt lndb. Iris 60 Haus« 

Perlen 
Ved S. Anker lslegant indb med WitldiniL Weis 40 Tun-L 

Untier Graun- og Pol-new 
Kklsielige Forteellingek as Ernst Uners. ldl Stdn-· Smnlt indd. M Zenit 

— Teil gove, gamle Herden. — Wennem et Stet. J Still-evenU 

Isdck pok. 

cspbyggellr. 151 Sitten lllegant indb.9(t lkent. 
Tisie sine Sniaabøget anvendes i inange Iusinde lEOeetnplarek til tots- 

i beseligt Makokko Wind med Titel i Null-, Wuldlnit Tenne lile elegsnte 
Sanger egnet sig godt sont Neide til Konsiknmtioih Pkis st.t)0. 

Kttftelig Sinaastvllek og Salt-set as John Hauses-. lltl Sitten Clegant 
indb. 80 Eis. 

Ttt Gut-. 

wendet-i Tanmatt 

lkndvidek henvties til Te its-ges Vibliotel og Hiemmets Bibliotek l vo( 

Juden-: JGkanslovetL — Gmt Paaske. Den loilinlede JulefelL 

Its John Hausen Jndad spat-, lteniad, hienied. de til Ovewejelie es 

Sangeren 

Katalog. Ligeledeg for Bis-let og No Testainentee 
Butten 

i lullet Vind med latinsle Tot-eh lotidt og liniilt tndb. Pris fl.50. 
Ligeledes haveg et godt lldvalg as stonsirmationglokt, Attesiek og Its- 

gekokt 
Navne paatmllesi legte Wald lllc Navn og Tato tsc. 

Salmeböger til Konfirmationen. 
Folgende anbefaleizx 

Udgaven uden Kollektek, Epistler og Evangelier· (i alt 816 
SalmeU 

Nr. II. J« estetl:gnct stalneilmdsbtnd meet-DE Howe, Lin-er og Titel i Culd 
samt Wuldlnm StiiiIDSDmClag og FodetaL Pris St titl. 

Nr. ll) J nie-get ltcrrlt bejeliqterdetlinthitid leiterligurt ’.’.’ct!rol'o med Kuts, 
Harpe Og Titel i Nuld, Wldlmt, Smudsomflag og Fodeml SUUL 

Udgaven med Kollekter, Epistler og Evangelier samt begge 
Tekslrækken 

Nr 29. J let-inne Wind lom Nr. ll. Pkis Il.60. 
Nr.3(t. J jamme « « « lll. sllns JUN- 
Nr. 32. J politkel Bind, ineget sint indbnnden. Tenne Zalinebog falges de 

flest at, da den er laa net, lmitl og solid. Sittlig icelges den lot- 
Gave til Konnt-inmitten 

Alle vore Salmebøger er indbundne ved Haandarbejde og 
ikke masktnelavet. Hoerten Bindet eller Bogen er edelagt ved 
Presnitig. De vil sindes at vcere mere holdbare og bedre indb. 
end de, fom faaes andre Steder. 

Navn paatrykkeö i regte Guld for 10c. Navn og Dato läc. 
Salmebøger, hvorpaa Navn er trykt. tages ilke tilbage. 
For billigere Salmebøger se vor Katalog, som tilsendes frit 

paa Fortangende 
Alle Bestillin er ekspederes hurtigt og med Omhu. 
Det er altid edst at medfende Belebet for de bestilte Sal- 

mebøger for at undgaa Regnstabsferelser og Udfendelie as 
Regninger. 

Konsirmettionskort. 
Vi hat et godt Udvalg af peene Kort for Konsirmationen 
Priserne ere öc og 10c Styklet for de almindelige Kart. 
Vi har ogsaa fine importerede Konsirtnatconskort fra Dan- 

mark, som fcelgeö til 12slc og lsc Stykket. De ere meget ele- 
gante og smagfulde 
Zeuge tm tue-sendet Belltltingem s ctspedittonek buttiq og namens 
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