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Hele Ratten har en Guldity Stunden 
blidt mod Klippen-:- Ztulder tagt til 

Hvilez 
da den vaaqned’ Os; fass Edle-n finile, 
fløj hin Guldftn bcri ng Var foridxin 

Dei, 

Men pac· Felix-Denk Kind. as Zur-It 
pløjet, 

blev en fugtig Glanij as Tugg tilbaste, 
Dugg af stille Graad on lndløg Klage 
for den lille Guldssn, som dar fløjet. 

VedThorLangr. 

Brev til »Tanstcrcn. 
« FraJ.Madsen. 

« Egenfe, Svendborg, Tnnmgrt. 
Kære Venner! Adftillige Maurig- 

det ere henrundne siden Toqet i den 

tidlige Morgenftund rullede ud af hin 
sisnne Banegaard og vel for stedse 
fjernede mig fra den herlige Elbstad 

Oder Leipzig naaede vi efier nogle 
Timers Korsel til Keiserstaden, Ber- 
lin. Hvor forslellige Omgivelserire 
ere. Her er alt fladt, engformigt N 

vistnot teinmelig ufrugtbart J Sackt- 
fen spirede Blornfter og Græg frem of 
hver Klipperevne; her trives det tun 

sparsomt paa den flade Jord. Ankon- 
men til »der Anhalter Bahnle lebte 

jeg mig et Kort over Byen og fit inart 
laat en Plan for Tagen; thi allerede 

folgende Dag maatte jeg fortfæite Res- 

sen. Førfj git Vejen til »der Thier- 
garten'«, hvor jeg strejfede lidt orntrinq 
uden at spie rnig tiltruttet of noget 
særligt, naar undtageg Leåsingg og 
Goethes Monumenter —— fckrlig er det 

fsrfte tiltalende. J lang Afftand faar 
man Øje paa den mægtige Angsde 
bygnings forgyldte KuppeL Gennem 
der Bradenburgerthor kom jeg til den 
berpmte Gabe: »Unter den Linden«. 

Uvilkaarlig maatte jeg mindes en 

Samtale, jeg en Gang bavde med ei-. 

Dame i Colorado. Hun fortalte om 

sine Rejser i Entopa, sit Ophold i Ber- 
lin og sin Stuffelse, da hun forfte 
Gang befandt sig »Unter den Linden.'· 

Forgæves spgte hun Lindetræerne, scm 
Navnet havde fremtryllet i Fantasien. 
Der er rigtignok gjort Forspg paa sit 

faa Trceer til at votse, men de trives 
illr. Men sint et her. Det fee man 

snart. Jeg havde tun gaaet i nogle 
Minuttee, før den bestandig tiltagende 
Mennestemcengde iiltrak sig min Op- 
mcerkfomhed. Jo længere jeg gik, deg- 
to flere tom der til og stillede fig op. 
Ei eller andet maa være paa Farbe, 
tcntte jeg, og tog Plads mellein de 

ventende. hvis Tal for-gede5 med 

hvett Minut. Der var allerede gaaet 
en halv Times Tit-, og endnu havde 
jeg itte faaet at vide, hvad der siulde 
gaa for fig. Der maa have været en 

Del fremmede til Stede; thi ingen syn- 
teö at vide, hvmfor de stode dek. De 
standsede fordi der alletede find en Del. 

Des stod og ovetvejede, hvorvidt det var 

fetsparitgt at lade min korte Ttd gaa 
spcs den Wande, da i det sein-ne en 

Ame ttsnstc sig ind i Flokken ved 

« 
W as mig. Pustende as Anstren- 
Me spare-te bun-, om Keiseten var 

« 

M hebt- Gas seit benægtende 

næsten til Middag. Stsnt Benteti- 
dsi blev lang, git Tiden dog fort-Dolde- 
vis hurtig nied at betragte de talriae 
Uniformer —- en diftnot fattig Under: 

»holdning, inen dog not faa fornøjelig 
at fortorte Tiden med, og Tyftland 

zejer Uniformer. 
z. Endelig tom han« Hersieren i det 

mcegtige Land. Alle Hoveder Motte- 
;des, mens Majestæten passende. Man 
havde set Keiseren -— faaet sin Hin-:- 

Fgerrighed tilfredsstillet Tset var oalaa 
)det bele. 

Et halvt Hundrede Kanonftud meld- 
te de reliqipse Ceremoniers Begyndelse 
i ijhuset. Dis-se varede del en bald 
Time-H Tid og en meaet imponerendc 
Procession git fra Tøjhuset ben til 

Frederil den 2den’s Statue. Saa vidt 

,jeg tunde høre blev der talt et Par 
"Minutter og derefter fdredteH alle. 
? J Dresden havde jeg allekede hart 
om ijhusets Herligtiedet og git der- 

for strats derhen. Der vilde tage lang 
Tid at faa en endog aansie« rinae 
Kendstab til alle disfe Ting. som op- 
bevaredeg der, og tavst fortcclle vie-. 

Tvsllands Krige i idundne Tider. 
Men foruden sinder man ogsaa Nu- 
tidens Krigszredftaber rigt represen- 
terede. 

Man faar Jndtrnktet af, at der er 

noget i det, naar der f. Ets. siges, at 
under den fransttnfie Krig tendte 
Tyfterne de franfte Lotaliteter bedrc 
end Franftmændene seid, naar man 

staat overfor de omfangsrige Reliefas- 
beider af Paris og Omegn, der ira 

»hin Tid opbevares her. Hvert Hn5, 
bvert Hegm enhrser Trægruppr. lwer 
Grsit er gengidet. J Byen er hver 
Gade lagt nd, og selv Hufene ere ep- 
føtte med den mest detaillerede Om- 
hnggelinbed 

Her finde; Reliefarbejder ska en- 

Mængde forstelliae Krigsstuepladser 
—- ogfaa fra den danste Krig i CH. 

Efter at have gaaet orntring og set« 
paa disfe gribente Elliinder oni Blodg 

« 

udgydelse eg Elendighed tom jeg-, 
Pludselig ind i Centralhallen oa blevl 
itte lidet overrasset ded at se et Alters 
ptydet med Lns og Kotö og omgivetk 
as ctfotiskk Planke-. — Ei Alter hkkÅ 

;hvor alt bar Vidne oni Voll-, Nan da 

Hundertryttelse — et Alter her; det Al- 
lter af hviltet tun den troende har Net- 
at Ede: hans Alter« der talte saa nn-i 
derligt om, hvorledes Karligheden stat- 
naa til alle — selv til Fienden og enl 
anden Gang i en heftidsfuld Ästen-I 
stund ved hin alvotsfulde Asstedgfesti 

Jgav han et nyt Bud — Kerlighedan.s 
sHans Alter i disse Omgivelset, hvori 
hvert nyt Mordredstab hilfes med Bess 
gejstting. Er det mnlith Jo, det; 
Var rigtigt; thi nceppe en bald Tinte 
for havde en triften Prceft for dettef 
Alter i den treenige Guds Navn dict» 
nye Fanet. der fra dette Alter stul"oe, 
spredeå nd omtring i Verden for at« 
hellige Krigenå Nædsler. Flere Gan-( 
ge dendte jea tilbage for at se dette 
Alter («thi jeg elsser Synet af Gewä- 

Alter), —- inen det lyltedes mig ilte 
at se Harmonien mellem det og dets 

Oingioelser. Tysieren er Statsmand." 
Han hat taget Religionen i sin Tjenes 
fte og han findet Andendelfe for den- 
Tro paa Gud og Kesseken tman fri- 
stes undertiden til at vende det sm) 
forstaar han saa fotundeelig at forene 
i een Preditem 

(Sluttes). 

sdolouicn i Tom-fix 

Gt Of de smulkeste Toretaqendep fix-s- 
i De fester-: Lar er dienen sagst on cis 
Den ttikme Meniqbed i Dort Fahr- 
!and, er sitter Arbgjret sc: De epile;«-- 

l liste. 
Den i Jud-e "Jl.’igficn5 firedfe Des 

ken«me, txt-griqu Læge og Tænter Tr. 
A. Zell i Teriløse ved Zur-, ber m 

Det denne Tags nidlære Tals-traun co- 

Begynder. 
Tidligere hat vi medbelt nogej orki 

.Ansmlten5 almindelige Virtsmuhed, 
okn de fotstellige Hiern, om det humane 
Arbeit-e paa at stasse de statkelg Epi- 
leptistete Arbeit-e og Besiæftigelsr. Te 
Lan ellers tun vansteligt bjætge Livct 
i et Land, hvor der som derhjemme i 

Forvejen er for mange vm Buben BE 
meddelte da ogfaa, om hvoklebes det 

kristelis Missionsatbejbe fokegaok 
der. 

J Dag kcm vi efter Kolonienz 2den 

Aarsberetning meddele, at det gaar 
vdsignet fremad. 

Af Epileptifke dar der ved Aas-ers 
Begyndelse 80 og ved dets Udgang 42. 
Der indkom i Aas-cis ij 29. udstrc-- 
ves 14 og dsde 3 (2 af Jnfluenza og 1 

saf Kraft). Jalt hak 124 Patientn 
veret optagne i Koloniem Nogle maa 

i Islge detes Sysdoms Bestasseahed 
ophvlde sig der i lang Tit-, medenT 
andre tommer med den Saate, at bli-; 
ve der, san lcnge de tem. Nvgle of 
de Syge staat paa et faadant Trin, at 
de et tilgængelige for Beding, mange 
et bleven frevfpmastlige, Sindet et 

siedet selig-te, og III-, Pers-net e: 

found-et i got- setydnius, sie-then 
Jst-usw M la- sset-et heut 

l 

s- 

s 

Aand ikte kan tilegne sig og opfatte 
Hovedtrækkene i Sandhedens og Ket- 
lighedens Evangelium. Overalt hat 
en sagtmodig, kætlig, ftedfommelig, 
ausdelig Luft en velgørende Jndflydels 
fe til at mildne og dæmpe Sindeis 
fyige Slvggesidet og detmed baade 
sielelige og legemlige Lidelser. 

J Stutniagen of Regnflabsaatet 
blev et nvi Hug, ver sit Navnet »Hm-i 
bei«, fcerdigt til at modtaqe Beboetnr.j 
Dei indehclder i to Etager OpboldsiJ 
tum for de Enge om Degen og Sude-i 
sal ovenpac1. 

Endvideke et Vcetelfe for sengelig- 
gende Syge, og et andei for smitfomme 
Zygdommr. En Sideflpj indeholder 
et Jsolationskum med Lockung-. Her- 
med et Pladserneg Anlal volset til 70, 
hoc-ruf bog tun 17 et for Kvinder. Ei 
imt Hus for Kvindet et Dersot upd- 
vendigt, og del vil blive paabegyndt, 
saafnarl bei fornsdne Belob 20,000 
Zir. er Lilvejebragi. Jo mete detai, 
der lan lilvejebtingeg ved Gavet, des 
Here Friplabset tan der Nive, og der- 
iil et fladig Trang. 

Triftgregnslabet balanceret med 
21,ks121 Kr. 10 Dre, og Brutus txt-vi- 
set en Formue paa 41,5l;;') Zit. :-;9 O. 

Der gives bereitet en Beteining om 

Virtsomheden for Sindssyqr. Denne 
er tetiet paa at give dem et hjemligt 
Lpholdgited. hvor di lan nyde den 
Frihed, de kan have uden Stabe for 
Dem felv og andre, og at tilvejebringe 
el Plejeversonale, fom as Kerlighed 
til de Sage vil vleje dem med al den 

Fokftaaelse. Taalmodighed vg Udhol- 
rather-, forn deite lkævein Dei-for su- 
fler man megel Govet til denne Birk- 
fomhed. for at man fnart lan blive i 
Stand til at opfpre Hus til Denne Ger- 
nin·q. Senere vil der blive atbejdei 
Paa Lilie-reler as en egen lille Ritte. 
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A a r L m v D e r. Zorn detenbt bot- 
tser »Den form. dankte ev. luth. Hätte 
i Juni fix Aargmede i LllLsert Lea, 
Minn. 

Den banste ev luth Fiirte vil holde 
sit fra den 12 Junii Er xohng Kirte 
i Cltnton Ja 

Tanst Polititet. Wash- 
ington, T. ts» Matt-:- 21. —— Henw 
L. Hettz vil dtive udnævnt til Oder- 
Robemester t»Jntetnal Revenue Col- 
lettot"j i Cbicago. Eenatoterne Cat- 
tom oxt Mafon hat i Tag overbraqt 
Prwsidenten bete-I Jnvstilling began- 

gaaende. 
Henm L. Hertz er Den danstspoåe 

Potititer her-inte, fnm hat n·.1-:1-.-t 

lanft entmu; han hat spillet en bekn- 

Detig Rolle i Illinois-.- poljttfte Lin-. 

Eølvbknllt1v. Zibfte Sen- 
DO,1 fejrede et If Lmnkmg tneft ofholktei Lstsqtecan Hang Nielsen og Vutr ru. 

pm Veftssden Vereg Zelt-benuka 
Er uventct Eelstab fremniede ind- 

sandt siq om Aftenen oq overrcttij 
Zølvbrubeparket forstelltge Beviser 
wo del-es Ficrrligbed og Agtelfe. l 

Attitekt Carl Nielfen 
Der i noqen Tid hat væket ans-at vedI 
Union Paciftc Beinen i Onmlta, hat-J 
modtaget et fordetagtiqt Tilbub fm 
Illinoi: Central og er nu med sin »a- 
tnilje frejst til Shiro-To hvok han for 
Fremtiven vil taqe Ophold Luk 
Landsmund og bang Lille, elstocktr-j-1,e, 
notftsodte Huftku hat i den Tib. de 

hat lebet i Ltnaita, ftabt siq ntat.ge 
Venner, strivet »D. T. Pioneer«. 

Dunst Finnstner tsmnc 
»Petib Amboy Fol!eb1.« tnebdeler, ot 

Violinisten Otto Lund, som i 7—-8 
Aar hat reift mev »Es-Rosen Sympho- 
nian Club" sra New Wort og hat htt- 
stet rigt Bisald overalt i Amerika, hat 
haft den Ære at faa tilbudt fki Un- 
dervisning vaa det kal. Musittonsec- 
vatorium i Leipzig. th Otto Litan 
Hjem er Petth Amboy, N. Y» hvok 
bang Moder og en Broder, der et 

Lage, bot. 
Or. Lund hat tun opholdt stg i TM- 

land siden Oktober; det tan da anta- 
ges, at hans musikalste Begavelse er 

decidetet not, siden det bersmte Kon- 
servatoriutns Ptofessoret saaledes vil 
tage sig as hom. 

Sommeserir. Dr. Chr. Fen- 
gec i Chicago vil tilbringe Sommer- 
serien i Mexico. 

Fytbjdet Jenseits Be- 
g.ravelse. »Ist« meddelte stdst 
den ulyttelige Beginnt-ed at Find-- 
der Ftederit B. Jenseit under But- 
lington cke Missouri Bauen, var ble- 
veu stoldet til Dtden «ved Zenit-ane- 
sammenstjdet ndfoe Johusiom Reb. 

Bi ten me ydetltgere oplyse, at den 
soeulyttede bsev besten-et i Nebraska 
Etty VII-das cstetmidhag under stor 
Wissle den ask-be var is set 
Kiste M I Reden ststsmep 
seid- csstusi hin texts-der sonst-esl 

Eulen en sorgende Moder, szter og 
Proben 

D s d e n n ct r. Forsie Bogholder 
pas Vognfnbritlen i Racine. Wis» 
John B. Hausen lom i Islge »Foltets» 
Apis« forleden Dog alvotligt til 
Stabe. Han var udenfok Fabrilten. 
da han laa et Rangeringstog nærme 

ßg. J den Formening, at der var god 
Pladg holdt han sig op imod Muten 
for at lade Toget gaa farbi, men en Of 
Vognene var bredere end de andre on 
Hausen blev verfor tlemt op imod 
Bygningen med saadan Kraft, at Kra- 
vedenet og tre Ribben brætledes oq 
han maatte lsres hiern. Han slap for 
indvcndin Bcstndigelfe, men Vil komme 
til at holde Sengen i nagen Tit-· 

Pan lidet nær tunde han vctte ble- 
ven tnust til Dabe. 

Brobygningen. Peter Bett 
er i Fla. »Follets Apis-" Navnet paa 
en unq Mand. der i bis-se Dage er 

lommet til Racine fra Danmatt for 
at blive gift med Jenny Jenseit Horn 
bar altsaa rejst de 4500 Mil for at 

denke siq en Brud. Bett hat tidligere 
boet i Racine og det er tun to Aar 
siden hon reiste til Danmarl for It 
indføre Beebe Bicvcler der. Han has-: 
de Held med sig og et nu Formand i 
en Afdeling of Bicyclefabrilten i Aas 
lestrup pr. Aalborg, hvor flere Hun- 
drede Rccine Cocler bliver sat sam- 
tnen, poleret og pudset færdig til 
Sala, efter at de forsiellige Dele i rna 

Tilftand er modtaget fra Hovedfabrili 
ten i Racine. Den tillommende Brud 
bar i længete Tid beltyret »Danfl 
Ungdomgbjem«, bun er Dotter af An- 
ders- Jenseit ved Frantsville, i hväs 
Hjem Brnllnvpet vil staa i Lobet as 
nogle san Tage. Det uztge Ægtepar 
vil da foretoge en Bryllupsrejse til 
forftetlige amerikansle Bvet, hvorpaa 
Reisen gaar over Atlanterhavet til- 
bage til gamle Tanmark, hvor de vrl 
bo og bugge. 

Lvaabet cr« ikte apgivct. 
For tart Tid stden bragte flete Bla- 

de en Meddelelse om, at nu maatte 
ethvert Haab for Andrees Balonfætd 
betragteg fom opgivet, da man var 

sttedet til Aabningen as den summt- 
lig Afdpdes Testamentr. 

Denne Meddelelfe, der ftammer fra 
Telegtatnmet til Udlandet, blev mod- 
taget med Tvivl i den svenfte Presse, 
og »Von Land« sikev bei-for et Btev 
til Ovetingeniør Andtees Bruder-, Di- 
kettst Ernst Andree i Gsteborg, og an- 

modede ham velvilliqt at besvare Bla- 
dets folgende site Spørgsmaak 

1. Er det tigtigt, at Overingenisk 
Andteeg Teltamente er blevet aabnet?« 

2. Er det rigtigt, at Andtee seld 
deri hat udtalt, at hatt itte tkor paa 
Etgpedttionens GennetnfptelseZ 

Z. Er det tigtiat, at De petsonlig 
hat opaivet Haabet i laa Henfeendek 

4. Hvad er i modsat Fald Derecs 
Mening om Fremttden? 

Herraa hat Direktor Ernst Andree 
omgaaende svatet i et Bkev, hvori det 
hedden 

Som Evar vaa Dekeg crede Bteo 
stal jeg meddele: 

dels at mtn Brodes Testamente al- 
dkig hat dastet fotseglet, 

dels at der i samtne itle er nckvnt 
nvget om Etspeditionen, 

dels at min Bruder altid udtalte sig 
med udptceget Fothaabningsfuldhed 
om sit Fotetaaende, feneft i et Brev 
fra Spitgbetgen, cg 

del-Z at jeg endnu itte hat opgivet 
alt Hand om at gense min Brodes- 

Jeg stotter denne min Anstuelse paa, 
at hvis Etspeditionen er stegen ned oa 
derefter er vandtet over Jsm lunde vi 
tidlig«t have haft Meddeletfe fra den i 
Oktober fertige Aar. 

Det ladet sig jo tænte, at en For- 
sinlelse for Etspeditionen paa to a tte 
Uget tan fokaarsage siete Maaneders 
Forsintelse for Fremtrcengen til Egne. 
hnor der et Mulighed for at lotmne i 
Forbindelse med Omvetdenen. 
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stiilctlicd i Alti.jd«:-riiiie i Heut-old til den-J cgttr delcr oti Miiiil 

tm udcsi nimm thttclfc for Zandlskd og A5-rliglikd. 

Many-e ai die-is i.1aliildte Pralles er iimticltlicii eget ,’sl1biit«it vg Dct 

tciie Ltiilmid, idrt det er uiiiiiligt at iiiidc iid, liimr og af litimI HIDUM 

er itiiet.igne. Aiikre af dem lavcgs as Agnitm »Funktion«-risi- ellcr iisi 

vcntcde Keli re, ioxii tillinch m stor :ll.il)(1t kllir L.)l»isiits«ir, link-Z De til 

»mode« iii Te LavtilsMcitiiie i cii tiliUiieliioinIe Einiiiisciilsit-sing, Ase 

tiiigeliemk of willen siiil fastiattegs as ver-kommende Seliirotoisfsirxiili 

oq ,,Rcii:ltiitcrne« govleiides cis Ksliekem llnoettidcii tilliildck iidciiior 

sialickide iuii ,,Tisiiimere« til cil gvdliixdc Eliiiiiiiictiiiiills-»An-. Wisan 

eiidslsnt De ilte lkiider iiierc til cn Bablcit Mællevrslixk md til m Fluss- 

niafliiie. As og til lciii Preiiciiie im vi; Guar- mic ciiligr mi, iiicii 

ledes iuii alkclez iixmiltifL at :li’cii:l'utcii:c lslitH iiiltftaikbig tsilb 

let-eint 
Alt heilt ziirlkser i lisge Wind om »Vidiir—:-lnrb«, fltmt iiukllk Of Nsls 

giviö i god Tin, ganer liqumii Tilfcrldet er nich ,,Tiliitic-ii«, Ast-inm- 

torcr idg andre Brdmguisr og Paaliit ni duiiie Akt. 

icni ioiiiior U nol tiaa Tcr findt-J illk et iiulevciide Alls-music 

Egiiiircitorkr til iit falle en gnldig Tom cni dem, pg iom illr mo, at Det 

ved lklitent beslyltede ,,«2lll)lia« TalleileiisSufteni, ioni benom- i Te 

Lavtil-9.lcosliiieiiie, Hist bist-stä- Aibejde uopiiaakligt cii iiopkii tiiideii 

Devise-, en Flendsgeiiiiiiq, oin livillen Tufiiider efter Tiisinder of 

Briiqete as De 

lst ,,2«(5cntury« DeLavalKatalog Mal M AMM 

lnn iaaks vcd at iotlattgc det. Vioueghmd list- 

gk deresls(itiriiig. 
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bat staaet sont Beter af. nat haft iaa stor Betnvninq for vott Futt. at set Inn tun 
sorbav5e. at den endnn Me hat- saaet sin Ostoteeiknver. Naak Panos Beet km 
estek taltige cvfokdnnqer udgtver itne Liedekmdcqusr. vtlle diese nalutttqtnss nnd- Z 
vcnvtgt orienmq dreie itg om nane Virtjomhea I den tndke Mission on verved - 

give en Sühnqu ai dette Atbe de t Den san-te Folkehkkr. c 
Sotn det als-d on raste as stecke Jntensfe at laie en Qttqeberetning. nnak 

den er sskeven as en Dcltager. der nat vasret mev t Stamme-In ern as em. vie tun »k- 

har vnscet jVaqtcouvety vtl der oqiaa have stockt- Jntekeeus m Imk VMH Brka cs 

Ten nannetsge stoben-pgdp Paftvk Vtth Bett nu i over en Mkkmkskmspek g- ) 

Ekxndnngen netop form han then ndste Mennestealoee hat hptt til der Itrtettze Es Lwe Forttovper on atortg notdt icg tnbage t Arbeit-est- cy- 
Vqstor Vers-:- Ermdemgee vtlle have baade ftkkchtstansk og hsitnrtnitoktsk Jn. FL teteeie For manqe gamle vIUe de opsulle spundne Vatndontes ag llsigbosttebtuk. « U
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s der, og de vilte give de unge- et sent-but t mange Fort-ow, som tm htka ka m 
Z Itvtte vaa Ortes-Umwanan man faac retltqyed til at sskge den tndtc Mie- 
24 non i Tatnnatt Iea dens ten-me Vaendomsi ag Ungdomedage ttl Namen, hour 
j- denjtaar t im betone Mandometrait· 
H Mist-end nun htvttl streng tendte Pastor Beet sont PkædtIant oq S wies-met 
Es sra hane Ptæbttettianiltngek, iom Fokiattek og Form-klet- tm hans »F 
E leere Leder oq , or oater fka bono cnange Blase-Unten faa er det, fom om hano 

Ennvnngeksntelte alle diese Egenskabek samtnen. isette en Steeg til hist og yet-, 
udvvbe og give Relief. san Resultate-i bnvek et itsnt og uforglenunettgt Beliebe of 
den more Miesions qamte Zum-and. 

Son- det tunde ventes, er Pattok Betts- Eeindnngee ttte were Tatzbogsootea. 
neliee, men en fktfi og ltvfuld Sltlvcing- hvoe den nelltge Amor faldek san sinnst 
I quad med det hjetteltge Lune, der et icekegent for nam- 
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