
M Svne efter mange Dage. Gnds 
Ovd vonder ikte tomt tillmgi-.« 

En af Ocnnneligihkderne ved den 
Jndflydech der ndxwar fm dennc 
Evangelist, er, at you ligesom Moo- 
ckw Ihm en urotkelin Tro paa sdvt 
grmilc Gnds Ordsz ufvæklesde Kraft. 

»Ist gamle Evangelium-« siger. 
ban. ,.l)ar ikte ndfoillet sin Rolle 
Vi nma aldrig glommen at der fras- 
veg den Tmnme anendvlfc nn til 
Tages. sont der kmsvedeiii i fordunist 
TM Osmvendech er en absolut Nod- 
vendiglhed, og der er tun ern Mont, 
der can omvcndc et illenneske on 

gske hmn til en m) Stalming Der 
er tun sen Stellen ng han ei den 
lfmnme i Tag som i Gaar og til 
ewig Tib. Nam- Juni klllaaned kom- 
1ner, hat im prwdllet Evangeliet i 
35 Aar, og jeg hat aldkig vcerct me- 
re overbevth om, end jeg er dct nu« 
at dist cr en absolut Nødvendiglhodj 
at give cht hungrendc Hjcite den« 
hole llriftus«· l 

»Udc pan Stillohnvsstysten — ; 
naar Menneiker sit Lcjlighed til at 
There det ganile Evangelium, jaa kom 
de. Jntcst ander i Ver-den tan gøre 
et Mennoitehjette glad, og intcst 
endet san bevore sham end det gamsle 
Bachska Var jeg kommen nie-d et 
andet Budstad vildc ieg itte tyave 
let Tilshøkerslaken volle, iom Dagene 
gif. Jnitet endet end det gamleEvan-. 
qeliuni shavde vætet i Stand til at; 
fylde disse slcempebygninger. Nej,3 
det gamle Evangelium har entmu» 
den femme Kraft som spr.« 7 

»Jeg bryder mig ikte om, book-· 
ledes Menneitek kam-mer til Kristus, 
blast de kommen Men der er toTing,s 
der whom-bin man trtweg af enl 
Evangeliets Fortyndcliw at han ! 
sie-Ader den absiolutte Risdvensdigthds 
af, at Menuelkehjcrtet bliver not» 
og den absolutte Nødvendighed afl 
den levende Kriitus i Ofertet Den,; 
der prædiker andekledes, fsrek Mens« 
neftct vildt oq vanæter Gub.« i 

Ved Veltomstmødct oplasste Gipsn 
Smich et Brei-. han havde saaet fras 
en Man-d, der for-kalte at ban Mem-. 
m i England havde ltuftet det enek 
Øje ad for at faa en Studeserstatss 
nian af Regcringen yaa 3600 Kr.,f 
oq M ftukket Jld paa sit Has, 
howed han hat-de franakket et: 
Asfnmnceielttab andre 3600 Kr. i 

Nu bnd tmn Gipsy Zinith unde- 
tette nnd-kommende am hans Bedro- 
gekiet og tue-Welt dem, at han var 

M Besen hjem til England for atg 
betale Pengene tikbage og gaa i, 
Fængksh hois man forlangte det- 
Han vilde nu løge tilbage til denl 
Halm-, han havde forladt for over 

10 Aar lisden. 
If Watte Tkæk ved sdenne 

Evangelist at formelle mange. Maul 
M W, at adssillige as hans Me- 
toder tan ver-re niærkcslige, men deti 
et jagen Tvivl om, at denne Zwei-« 
verbrengs Omvendel«·e, »Er-»Min- 
gen om ihans masrleliqc Livsførelfe 
og den btændende Jld, Herren shar! 
M i hom, hat vætet Mit-let til« 
mange, mange Mennesters Onwenis 
dene. ! 

Og Evangelicts Zeit-e man glas-; 
de alle troendin iclv om de vindes 
saa lmmt bot-te Tom vaa Stillchavs-. 
kosten. 

4. Oplas as »Statut-« 
used Mel-biet 

foteligget nu indbundet i et Heerde- 
les imagtfuldt small-laut Shirtinqsi 
bind med Titel ftsmplet i hvidi Me- 
ml paa Nyg og For-fide 

For at site Musik-W til- 
gængelig for enhvek et Prisai re- 

duceret til 81.20. 
Bogen sendes portofkit til etchvet 

Adresse ved Modtagelie qf M 
Betst-. 
Danifh Luth. Publ Deus-, 

Blatt-, Nest-. 

cODENtlAGEN 
saustobslc tot skrstmink. 

«t...« OPEN Mo« 
Teig-; - 

VI UAUAITUIIIIK 
for U «coponhocon" snus ss c« hat und 
Ists-rot kamst-meist son. 

Hvis Des-u Forhsndlsr Ums hat eisk. vtl 
vl sinds Domdsc s-.Postmdens1m:«de- 
tics Pris. s can-. thin. indess Dei-es Foc- 
Wcltsk sur dot- anskksk modkss 

commen« It Vom-m Mu- »so- 
Tod-le 
Islsssssskfos coskANIs 

sc Vol-)- squsss. Nov Ists-. 

! Dei er jo kun en enden Assdeling 

Last den smnme Heer 

; Ton, intet er llndernc i den kri- 
fine Verden Inod de Undere, der er 

ived vedat gaa for sig i Hedningernes 
flketden i Østen 
i »FMppe Klippe, nnnr vil du dog 
ansbne din, Cilim1e?«, sspnrgte for- 
dnni den fatolife Misiioncer Valigs 
nani. der iomwves iegte at komme 
ind i 

Filum 

»Na er der brndt Hul i Klippen. 
En gammel Stenhugget sad en 

Dag ved Vejkantem travlt beskæst 
tiget med at knuse en ftor S.ten 
Slag efter Slag lod han falde paa; 
Stenen Sammet-en faldt bestandig 
pan der sank-nie Sted, men dens 
Slng iyntes ikke at have mindste« 
Virknina mm Bienen ! 

En nng Man-d stod stille fomn; 
den gamle Steinhang og fpnrgte,7 
hvasd han mente at opnwa ved san-J 
dan at blive ved at flaa pack Ste-- 
nen. 

»At ilaa den i Stykker«, fvarede’ 
den gamle 

»Mener, De, at De lan naa det. 
paa den Maas,de« spurgte den unge 
Gmtlensde 

..-Lwis5 De vil blive staaende her 
1idt, Eltal De faa det at fe, svarede denl 
gamle lgem 

Gan blev ved at scho, og til sidst 
sprang Stenen med eet i Stylker.i »Der san De Fe," sag-de den gam- 
le. »Man stal bake ikke opsgsive det 
paa Halvvejen Men ils mig nu en- 

gang, hvad for et of de Slag, leg 
flog paa Stenen, var det, der fit 
den til at gaa i Stykker?« 

«Natnrligvi·3 det sidste,« fvarede 
»den unge. 

»Ich san-den fer det u«d,« Tagde 
den gmnle. »Men jeg twr, de an- 

dre Slag hat lige faa megen Ære 
deraf som »det fidfte Det ferste Ham- 
mers-lag var til lige saa megen Nytte 
som det endet, som sdet tredie, fom 
det fidste.« 

Tujsinder as Gwds Tjenere hat 
ilaqet paa den Klippe, der shedder 
Kinn, gennem mange, mange Aar. 

Nu that Klippen aabnet fig. 
Men de Wie Arbejdeke hat lioe 

faa meget Æren derfor loni de sied- 
ist« 

Planan llndeke baade i den krist- 
nc Verden og i Hcdningeversdenen 
ster vesd Guds aqbensborede Okd og 
ved dem der hat sden absolute Til- 
lid til deiie Ord. 

Dei er tun dem, der iæn lægge 
straft -i Hammer-klagend 

Sie-wen lprinq ikle i Stylker, for- 
di man tjaiier lidi wo sden med 
noglc: »Ja-g mencr«, »ng kamst-W 
Ost-. 

Den spring kun i Stoffen nank 

Hammer-en søtes af den, der hat 
Tillid til, Elwsad »der ftaar findet-c 

Den helligc Strifts Ovd er «dc)- 
rc vundei« af fdem, der Ihevljjemme 
hat været Midler til Mennessers 
Vaskkelse og vaensdellfz af dem, 
der ude paa Missionsmarken sbærer 

Evangelist frcm til Seit-. 
LabradorsMisfionwkcn W. Gren- 

Tell sigcr om 

Bibelem 

»Im elster Vibelem Jeg trat-, at 
den insdeholder al den chlednitm, 
der et nidvendig for et Menncfm 
der vandter ihet paa Jordm Jeg 
er glad ved, at sder enidnu er forfkels 
lige Gander i den for mig og for 
dem, der kommst efter mig. Maslkem 
ieg findet i den, et Næking for 
mig. Tek er fast Føde i den, fom 
jeg ikte san ford-je, men de, der shar 
andre Fordsjelseöotganrr end jeg. 
er i Stand derisiL Det maa jeg 
ver-re tilfrcds med, mener jeg. En 
ung Mond maa iktv vente at være 
san sfuldwmmem at hain forstaar det 
altsammm Der-of san det fortko- 
ves, at adstilliqe We vurderer BisJ 
belen tikstrwkkelig Zwit- For mia 
bewdek den alt. Taqtsr du den hort- 
ktm du gerne tage alt beri, Tom 
sog eer og «l)ar.« 

I At væte over sine Sagen 
Tot er en stor Ting for en Land- 

mand at vaste faalwdoss økonomist 
Wüst- eller at vaskc iaa dyqtig, at 

Dhan er, hvasd man kalder ,over sine 
Sager", saa at hem altid kan gtJ 
re det, der sbsr got-W til rette Tid 

zog wo rette Muse-de Og det er M- 
kert til Stadt- og Tab Tor en Land- 

Inmnstx naar them idke er saa shelsdigt 
fis-lieh men paa Grund af mang- 
lende Evnc tisdt man fovftmme et og 
ander th sum-me gælder pan ansdsre 
Omraaden Dersom f. Ets. et ungt 
Menneika Ider ftudmstz er velbcsgw 
not, flittiq og paalidelig, saa vil 
hatt altid vix-re over sine Segel-, og 
Arbefdet kan gsaa med Lyst og Gla-- 
Ede. —- Mcn bvwd dest gjaldt om for 
alle, er dettcy sat vi mcd Hensyn 
til shele Lths Kam-U tun-de naa at 
ver-re over vort- Sagt-r, altid at vors- 
re Situationen vokTen og ifkcs be- 
høve modlsft at shasngc med Hovedet 
og opgsive Ein-et 

Der er nsoglc vclkendte Mcknid, 
Tom i »den dybeste Forstand altid var 
over deres Sagen og diet er Herrens 
Apostle Tænk faaledes paa Pun- 
luö i Fisllippi. da Ehan og hans Led- 
sagere uretkfærdigt var bleven grebs 
ne, slmdstrøgct og kastede i et elen- 
digt Fængfel mcd del-es Fødder 
Ibunsdne til cn Blut Sau staat der 
om dem, at «vc-d Misdnat basd Pan- 
lus og Silas og fang Lovfatme, 
mens Fasnacrne lyttede til.« Det var 

nasbmbsart Mir-nd, der følte fiq som 
Situationean Hektor og anndclig 
tnlt var over denss Sagt-in 

Eklcsr tmnsk poa sdcsn samme Pau- 
lnis under Sørchen fm Zur-sen til 
Rom. De var der fmnmmftnvede 
276 Mcnmssken og Jllbcst som- 

tnmledes as Storsme i more end H 

Tage med Mer Udfiat til Sskkbs 
but-d. Taa crt Ztillinqen var i en- 

shevr LIeanende forwivlet. Jkte ds- 
sto mindre for vi, at Paulus, fkønt 
than var en flet og rot Zeugs-, var 
ganlke Scktuationsen voksen, iaa Vhan 
uvilfaarlig blev den leben-de Mond 
om Vor-d, der fasmlede sem alle om 

»Is«ig og formanede idem til at satte 
godt Mod, ,,t«hi« fagde han s— ,,i 
dcnnc Nat swd for mig en Enng 
fra sden Gad, hvem jeg tillhsrer og 
shvem jeg tjener, og sagde: Frygt 
ikke, Paulus! dct bør dig at stilles- 
fsor llkjsisrem og fe, Gnd shar skænkct 
dig alle dem, lsom seicht mesd dig.« 

Og ganfke det samme Jidtryk faar 
vi gennem alle Apostleneö Breve, 
et Jndtryt af Kraft, Glæde og 
Sejrsvisshed d. v. s. et Jndtryk as 
Mænd, Tom i dybtsste For-stand er 

over deres Saqer. 
Men denne Lytke cr nu ikte for- 

boholdt Apoltlene alene: og der gi- 
veg da ogiaa nn til Dags Mennes 
skisry og sdet ganite jævne Mensnes 
ster, fosm vwsentlig hat det paa den 
Man-de Tænt 5aaledes paa en Ko- 
nr, der sit-der i imaa Kaar og hat 
on itor Vorm-Not og tillige et fvagt 
Hcslbred En saadan vil jo tisdt Iha- 
ve Anlodnsing til at tcibil Modet og 
klagt- ovcr sinc mange fmaa og 
ftorc Banileliglwdet Man lykikeligs 
svis kan man af og til træffc en 

saadan Winde der i bedite For- 
stansd er over sine Zagt-V faa at 
Wmene set op til hende med en 

iwiltaarlia oq sit-let Tro paa, at 
Mo'k kan alt og for-staat alt og vtsd 
Raad for alt. Det kommer af, at 
hun sendet Avosftlenes Hemmeligs 
Ged: hun hat Abgang til den sam- 
me Krafttilda som ogiaa de site af: 
shun lholder iig i sit daglige Liv 
nasr til bam smn bar al Maqt va- 
saa her Vaa Jyordem 

Dei er denne Krafttilde, 5om i 
Jsus m- amben for entwer, der ger- 
m- vil naa denn-: ftørfte Livslykle: 
habeste For-stand at vwrc over ssincs 
Sagen 

« 

A. Schact i Auch Stiftsigs 

d 
s 

Undcr ruosisi Aug. 
Gr. DIE-) 

Stridt for Skrsddt sckrider den 

russifke Negering frem i Zinland 
for cftechaawden at faa Lansdet gjort 
til et rent rusfsisk Guveknement. 

Men Finnernes Tabtik er den 
femme som tidligere, »den fejgc Mod- 
stanpd De kender deres Fjende, der 
er intu, der sank-an ægger ham Tom 
ausbcnsbar Wir-Wand oq inter, zdcr 
iacrdan lanuncr sham, fom passiv. 
Usdsholdenhesd bot aldtig mret Rus- 
ierncs stasrkc Side. 

Stute Vryderier soraarfager det 
finsfke Lodsvæscn Russland sog dct 
er more ensd wivlfomt, om Russland 
san føre jin Krig igennem med rus- 

siske oltcr russsiss-5insdede Lodfer. 
Nu ftaar Finlaird imfdlertid over 

for ist th Forføg paa dets Nusfis 
sieering. ’ 

Generalguvernsren Sehn bar M- 
sfensdt et Forslag til den russer Ro- 
gering am, at det rusfiste Sprog 

ital bruges i finzske Emibedssager. 
Han mener gausske vi"st, at det vil 

Lhave sine Wusteligheder for Tjsden 
at gcimemfsre det russifke Spwg 
over hole Linien, men fioresslaar fern-» 
lssbig, at dct Mal være obligatcirijk i 

"siot«resnon.dance i finfke og rusfisfH Embedssager, ligefsom ogsaa ved de 
mundtlige Fovhandlinger i Semmh « 

hvis Entbedsmænd forudsættes at: kunne Ruf-Mk ! 
Der er imidlerrid eck Spørgs s 

mach om dette For-flugs German-: 
føredlse ika vjl volde for mange 
Illempm 

...Lvnfuudstasd5dladet« mcner detl gik under Zeimtsforljandlingerne is tidlsigeie Tage, da den rusiifke Re- 
gering giorde et lignende Zwist-as 

»Senatoverne lcefte op ru57i«fsle« 
eriloxp "o7m de ielv ikke hat-de ver-« 
ret i Stand til at føre i Pennen, vg« 
kam-de siq i at ikrive deres Navnesk 
med rusiiisp Vogstaver tin-der Dokaz 

wenden livis Jndkyold de ikte begredz 
I Da de Funktioncerer, som bavdeJ 
nt forderede Sagerne, dels ikke var? 
det rusiisike Svrog mwgtige, delsl 
ist-S i Strid med Loven — som paa-? 
linder, at fromme-de Sprog ifke miml 

Einiges kunde iomma sig til is 
pderes Entdedsslrivelier at bruge et 
andet Evrog end de nationale, for-es- gkk fremdeles Forberedelsen af Sa- 
gerne i Viilel lighedeii vaa Fiissk el- ler Swnit ; 

Men Dolumenterne oplasstcs i Se- 
mäet i rnsfiik Oderiwttelfe fow« 
kamt-es original, as dertit sprade 
nede Tmnslatører, sont lasldckes fort-- 
Amende, og i denne Egenskab koni- trasiqnerede de rusfiske Musmenter» 
vod ibvis Udarbeidelie de ilke havde 
medvirket mcd tin-gen anden Kompe- 
tence end Overiætterens, — medens 
Senatets Medlemmer i Tavsthed 
im de fin·«"ske og svenfke Dokumens 
ter shentede Kundle am, hvad Sa-« 
gen ginsldt, og nilkede deres Vifald 
til ,,Foredraget«, der lød i deres 
Øre smn mørk Tale. 

Dg Kmvet vcm Kundsknsb i Rus- 
Wk For Usdfsrele af denne Keine-diel 
ledede naturligvis til, at kompetensz 
te Mel-nd til at foredmge Sagerncs 
ilke var at ovdrrve«. 

. 

Tykker og Polyp. 
Ei Eveniyr under Banden i 

Ta den franske Dyfler Leda for-; 
leben avbejdede i Toulons Hann» 
blev han midt under Llrbejdet aus«- 
grebct asf en kæmpemæssig Polyp- 
der nasr havsde gjort det af med; 
hani indcn han fis givet Farefigs E 

»nal oq blev tkukket op. Overfor en 

»Jo«iii«iiali1«1 ord et Blad i Ton·lon«; 
slmr tmn sein-re givet følgende Stil-i 

«Oi«in,i af den uiliyggvlige Oplevclsfwj 
Jeg havde vel virret et zwar-s 

ters Tid under Bands-: slwor jcuz 
arbcjdede i en Dybde af lO—-11; 

sxllckten Da masrkedc ieg pludielig,s 
Tat Vanidcst osmlring mig kom i nie-I 
, get Ein-rttälcsvilsiielscs, on im iik straks ; 

«en,«xslelieaf, atdervilde jkc nogetj 
»llii1-duanligt. Jeg ftandfede Arbei-; 
«d«t m saa mig om --— og blev for-: 

fast-Der itaacnde ndcn at funne røres 
ist geni. Aas-We ct Par AriiilængH 
der ira niig iaa jeg en Kamme-Pollux 

IM- kilcd langsonit lieniinod niig og 
allksrsude streifte sinc vasldige Fang- 

zarxixs nd csiter mig. Tet var, som 
Ell dir frøs til Jst i mims Amor 

Oa ieg com pludielig i Tnnker mu, 
«at iog ikke havde medtaget den T-,olk 
jig llcrs altid basrck ho: mig nn- 

dcr Von-det. J samme- Øjeblik hav- 
de Uher naaet mig· Jeg var gan- 
sle vaabens og Neige-los En af de 
lanacs Jungen-me flnngedes om min, 
iqsa kosm en anden og san en irr-die 
J dcttc Øieblik kom jrg en lille 
Sman til miq ielv og tmk af alle 
Kræstrr i Nsdlinen Et Lielilik if- 
ter vilde del have svæwi mig umn- 

link: nu havde Dyret fuldsiændiq: 
omllamvet mine Arme og Ben. Der 
effek We ieg Bwidfthedm Oeldigs 
vis afventede mine Kollegek Eke- 
sdet andet Nisdssianab mkn trat mig- 
straks op, og sde blw ikke lisdt for- 

"flrmkkot, da sde lau mig fast oms 

sinnget asf de nasten 11 Meter lange 
Fanaarime Førit ester lang Kump 
lykkedes sdet dem ·ack foa disle fkaas 
rot aif og miq befriel Da ica kom 
til mig felv Men, laa ieg pao Brom, 
oq chd min Side laa jeg det fryg 
Mias- Dyr med dets III-de og flimes 
de Mast-me Zog qyste ved at fern-le 
m den Miso-se ieg i sidsie wie-« 
Mk var WW 

s v s ff ---s- --v vvvvvvvvvvvss--s--f-v-"vv 

D. T. Vedstm 

Amerika-Skildringer. 
Denne velfkrivne Bog haves nu paa Lager og sen-des vol-W 

til enhver Adresse for 80 Ceuti. 
Bogen hat tidligere vcrvet udfsrlig cmmeldt i Athen-. U til 

dekfmk kun gentage og frmhæve: Skildringerne er interessante 
underholdende og træffende —— Stilen let og livlig. Dei er en for- 
nljolig Bog at lese. 

Ida-ich Luthms Publ. dirs-. 
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ÄLKBRT LUNDBS TÄLZL 

Pølgende Taler ak Albert Lande kra 1911, hver sainkilt 
hæktct i kulørt Omslag, have-s nn pas Lager-: 

l. Esajas syn. 
2. Hat- du modtaget Guds Kald? 

.3. Bnheden i Kristus. 
4. Vor Tids Bebov. 
s. De opladte Dir-bete 
7. Et er form-dient 

Pri- psr style s Cis-. 
Alle 6 tilljge med en Tale af stimme over »sslkæut« 

holdt i Bethesda 1910 tjlsammen for 25 Cts., portokrit. 
Dav. Luth. Publ. Eva-c 
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MUPWNI sVNDAY sCEOOL LIZRUY. 
12 html-one Vol-. u- onumeatsl Juni costs-. 

l. Islthlul hats Tun-. 
L. M Keepeth Watch. 

s. M Forsaketd not llis own. 
4. A Good Dei-d Rewakdeck 

s. The Lord Will Repay. 
C. The Ways of M. 

7. Baums-, The kenn-ihn 
s. Dis-nomina- 

9. Turm-d into Jus-. 
10. Noble Friendship. 

U. simon, s Slsve in Bis-U- 
12. A covgo on scv Don-inso- 

säocs volume contain- Ibout 96 pages of good inveails kosclug with 
s full page illustntions in cela-»s- 

Ptice per set only III-O set ja stsir. 

Dmss LUTL Post-. sollst, ILUR, Alst- 
--A-------------- 

FRU EIN-END HTMPBLS 

ØKONOMISK EUSEOLDNINCS Ross- 
OC sYLTEBOC 

lkslge Meäkielolse i »Bogbandlektidende" for 28. Mut-, 1912 It dont-s 

yppeklige Bog netop ucklcommen i nyt Oplng i Dummle til s- PIII If s 

Krone- oft-Chancen 

VED U KELDIGT PARTIKIZ 
iet- vi os imidlertid I· stund til indtil videre It leveke Boge- i des IIIU 

nåstytsüe Okiginsludgsve its 1909 just-anders kot- äen uhetydeliss su- si 

75 com-s. 
Portofkit til-each Fkimcetkek modtager. 

DANIsll hinkt PUBL. sollst- 
Bltit, Nebr. 

BØRNENBS BCNZ Boot-L 
I spot- tok tun s- ctNTa 

Hver Bog er indbnndet i illustreket og forsetrykt Ist- 
tov med shirtingsryg. 

1 v i n t e t- s o l. — Portiksllinger og smsatkæk for Iser fes 
P. Blombekg, Rejsesekretær km- søndcgsskoloms i Dunstk- 
64 Sidetc 23 Dortnsllingen 

2. U den H End er. —- Portwmvg sk A. Vollmuz IS si- 
der. 2 Billedetr 

3..10ssicus Ptkste Bett-. — Ponælhsvg It kleid- 
Rtketton 64 Rider med 2 Billedotc 

selte- kus umlet til des use-tot ssslm km II M 

DANIIE LVTEZKAN PUBLISEINC som, 
sLAlR, NEIX 

NORDlsK KONVERSATlONs - 

LEKSIKON 
ladeholdende Forlilarjng over ngtjge Nsvtg Umstande 

iig Bis-grober, sum forekommksr under Isæsning c- 5 sonach 
kkdio Urhva mod supplement. 

Tilummev over 6000 sidor indb. j s smakks II hsltlbuo 
strick med bktm Lnsdpkryg og Hjørner, og Titel 1 Gold 

Nu law 812.00. 
Dotto konrialigo Vækk bør ikke sum-s i nos- Smuliak It 

danke eller uorsks Bøgey nut- det km ku- lok en und-n 
Pris.· Ihm-samt tut Von-tot tot 88.00. 

DANISII LVTE PUBL. Holla, 
ZW, Nest-. 


