
M 
mais Past. Anderer flutter sokn 
sau, at hvad jeg der fortæller, taler 
til Gunst for hans Tanke om at af- 
skafise Aarssmøderne.«) 

Med Henfyn til, osni det er »mei- 
Villie« og ,,-beregnet," naar jeg, sont 
Past. Andenken bemæcker »lader nas- 

sten som om« de, der vil afftaffe 
Aarsinødet, vil ingen Ting fcette i 
Siedet, da lad nvig sige, at jeg ja 
dog got opmærsdsom paa, at de vil 
sættc et dee hvert tredie Aar i Ste- 
do:. Sc mit Stykke 2. Spalte-, 6. og 
T. Linie· Og naar jog tun bige now- 

new det, san slap jeg ikke Esaadan til 
imod min Villie at nøjes med det; 
jeg ,,tseregnede5« sinipeliiliem at Lee- 
ierne.var fuldt fortrolige -med, hvad 
der tnsnktes paa at faa iat i Stedet. 
Dei har jo staaet i Aarsboretningen 
siden fortige Aar, det staar iogsaa si 

Bekenckdtgiørclscrne osm Aarsmødet i 
Raunen og desuden har»Dan-steren«s 
Rede-klar flere Gange skrevot derom 
nied a; anffelig Klarhed. Man bør 
icte tmnke paa noget som et kirtepoli- 
tiik Inst-b heller. 

Pasi. W. C. Nielscn jskriver: »Bist 
fortstoniiner mig at være noget af et 

Overnseb i Behandlingen af denne 
Sag, rinnt Past. T. opftiller dette 

Spomcmaah oin Samfundet vil un- 

derskrwe fin egcn Dødsdoin«· 

Jn. set stimme niaattc vel fort-Win- 
nie cis-mer anden ogsaa, hois man 

lasset mit Spørgsnmal galt, Ligefoni 
Pair. Isiielfcn gar. Thi jeg flrivcsr 
äffen cini »Samfnndet vil« o. s. U» 

nien »ein Aarsmsdet vil midersikriue 
sin eins-:- Tsdsdom.« Og derined men- 

te ico. kivad vel iiiol kan forftaas af 
onslmisr nd fra det, der er Tale om. 

on: man nu ogsan paa Aarsinødet 
Uildis mae den Veiliitni1m, at Sam- 

fntkdists Aarsmøde —— ikke Enmfnns 
der «""’.1 —- afskaffcdes, og der her- 
eftcr hin sslal holdes fZanifundss 
niødp — ikkc Anrsniøde -—— fixiert 
tradic Aar-. Dct knn Past. Nielicn 
ogicm iorstaa, naar hnn vit. Etlier 
skal im lære biitn det, nimr im mi 

oni noqle Dagc kam-mer til Michi- 
gan 

At inlelte lyndsizie Lægniænd on 

Prcritrx bliver hjemme fra Aar-Sins- 
det. jom Past. N. par-staat oq jeg 
tun zieme tilføjc: solv om ogsaa en- 

keltc iisnndigc ditto konuner til Antä- 
niødet — det toller itte vcsd den Re- 
gel. scim jeg gik nd fra: at· Ams- 
tnodcst bestaar af de most first-lia- 
knndixii-- on interessiercde Mel-nd 

Mcd Hensyn til, at Aarsinadet 
niaallc sinlde liavc tmvlt nied anyt- 
tige Tim, fom Past. N. anwder, 
da san Ort jo værcx Jeg lmr ikle væs 

tet nie-d de fiditis 9 Aar, san jeg vod 
det ifkix Mcn er det af Mangel 
paa s«lriiejd—5itof? Ellcr er det af 
Mannes paa FortetningsdyatsigheM 
Thi i sidste Tilfælde or det vel 
wwliontt, om Forsainlingen bliver 
dygtigete naar den kun faar Lejliczs 
heb til at we sig hvert tredje Aar. 

P. P. Thoreby. 

Tak! 

En lijertkslig Taf til Venner i 
Dauer-illa Fiomuake og Oncegn for 
al udvift ssiærligljed og Sympati 
under vor kære Papas Sygdsom. 
Ligeledcs Taf til Pastor »Sei-lieu 
fin san rofast besøgte heim, da han 
ikke lckngere kunde komme i Guds 
Hin-: on Taf til Pastor og Mer 
Kildsig, i lwis Hiem vi var i de 

fidste 3 Uger, og fom ivar san oms 

hygsesliae for os i alle Monden Til- 
sidft en lijertelig Tat til alle J kasre 
Venner i Minneapolis sfor al udvist 
Deltnchie og Sympati nnsd os i 
vor Sorg og Tabet af en trofasl 
Mund og Faden samt for alle-Mom- 
ster og Manie, lwormed J fmykkedo 
Kisten og Graveu, ligeledes Taf 
til Pdtor Haufen, som var os be- 
hiælpelig imed at ordne alt til Be- 
grcwelspm Vi filte, .vi var omgivet 
af trofcrlte Venner, og et mir godt 
i Sorgen. 

Miss. Mary Fischen 
Dorn Fischer, 
John Fischen 
Theiodor Fischer-. 

’)Jog hovde liest Past. Thore- 
bys Artikel i Manufkvipt, der- 
imod iske Korrekturem saa jeg 
havde ikke jetTrtMejlem og fil- 
geliiq havde den lngen Indftyls 
helle paa min Slutning 

A; M· A. 

—Et stort Tab og et mindre. 

,,The Luther-an« skriver vom to 
Mcendö Dod i Philadelphia. Den 
ene Monds Die-d kaldes et stort Tab- 
den andens et ikke sao stort Tab. 
Det er værd at llcese. Det folget 
her i Overfættelse: 

»Vod Jolen H· Csonverse, Chesen 
for det velskendte Baldevin Locotnos 
tive Worts Dvd har Philadelphia 
lidt et stort Tab- Stønt hans Stil- 
ling som Farretningsmand og en 

bemidlet Mand hjalp til at gøre 
hatn sremstgaende og gdve ihaim Ind- 
flydelfe, saa var hans fornocnste 
Udtncerfelfe, at han stosd som en 

nidkær og helft-txt Kristem der brngs 
te kliigdoinnnen som et Middel og 
ikte som iit Maul. Bladene frem- 
hasvede hcnn som Kriiten i alt, hvad 
de estrev. Det var ikte Millionæren 
John H. Consverse — Chesen for 
et stort FabritssEtablissement «- 

Mctnden imed stor Bartnthsertighed—— 
eller .lignen-de, der betragtedes sont 
passende til at beitrioe den Monds 
Liv, men -— John H. Converse, 
en Kristem en Presbyterianer. Det 
er hele den kristne Kirke i Plnladeli 
phin, Fette nlene den presbyteriansle 
Grenj der bar lidt Tab ved lnmsz 
Dad. Han Ihm-de giort sig aslsoldt 
as niangen en Fiirle, der nrdejdede 
under tranqe Kaar og sjælden hens 
vendte iig til liam forgcevcå Hart 
var en as de fan kliinsincrnd sont 
trot, at Penge ikle kan annendes be- 
dre end at lange dem paa den krist- 
ne nirtes Alter. Moden-s slsan gan 
rnndlmandet til verrdige Barnileseri 
tiqliedsszoretagenden san var det 
imnsss fnrste Otniom, at Kirlenss 

Sag ikte led· For hasm var Evange- 
liet Guds Kmft til Fitlimwrelia og 
Flirlen den as Gnd stiftede Orden, 
gennem lniilken Ennmeliet liliner 
pur-dilet: on ilte blot lnnis Garnnilds 
bed, inen nun-Z Jndslydelse on An- 
strennelie iom Kristen bar Vidnesi 
linrd den-um« Det nisl uare las-nie- 
sør Vnen sinder en leisten Oreg- 
nmnd med san store Midlerog Ind- 
flysdelse ioni Eonverse. 

En ilanende Modsastning til Jolsn 
»L) Converse er en nnden Plsisladels 
plyia Vorgese, niere eller mindre 

fremranende i prosessionelle og poli- 
tiste Kredse Otn hans For-hold til 
Kristns og Hirten er der intet at 

isige —- ikke et Ord. Jntet til Man- 
dengs Fordel tnndo sigesx sor melden-S 
tmn inn- Zøn af en gndbengioen 
lntliersst Lasnnmnd i en Landzbt —- 

lin soa niange andre, der flytter til 
Stoederne — saa fandt hon nldrig 
sin Inders Kirte Don bevæaede iiq 
i en ganle sorikeilin Atniossa-1·e, 
som ldet ses as folgende Sastning: 
»Hast var nktiv i Friinnrerordenen 
og et Medlem af mange Filuer-« 
Det -foktceller den hele Historie Hom- 
meligt Foreningsliv og Mithin-— 
det er det bele. Kirkeligt Lin, religi- 
øst Liv var der intet af. Og iIke ide- 
sto mindre var han en genial Ven 
og en agtet Bot-gen wrlia og op- 
rigtig og for Samsundsresorni. 
Han tilhorte den itore Klasse as 
nyttige Vorgere, som bar i Kristons 
sdomstnens »Tusmør·tezsone« —- der 
er en Prodntt as den kristne Cioilis 
satison —- som usbwidst indaander 
den triftne Astmoffære omtring dein 
—- hvcis Liv og Karoktek bostemmes 
as deres Ver-einig -med kristneMens 
nefter — som nyder Fordelene nf 
den triftne Civilsisation on iskte vili 
de levo andre Steder end i et kri- 
stent Land — inen som viser deres 
Taknemsmelinhed sor alt dette ved 
at vende Kristus Ryggen og holde 
sig uden for hnns Midnight-d Der- 
soni det bedfte og nobleste i vor Eini- 
lisation beroedie paa disse, saa cvils 
de Aristendonnnen -i eet Slaeatled op- 
Ibøre cnsed ondog at væve en Ind- 
flydelse. Tiil denne Klasse hin-er 
saadanne Mænd som Mart Twainc 

J 

Et Minvcord. 

Vor afdøde Von PeterMadscn her 
ued Ningsted, Iowa, var født i 
Øfter Ulle paa Lolland i Don- 
uca1·k. Hatt hat i al sin Levctid vog- 

ret en kasr Vm af Nedsskrivcren af 
disso Linien Vi er opvokfet i hinan- 
dens mniddelbare Nærhed, og For- 
synet hat maget det sauledcs, at vi 
bestandig bar været i hicmndeus 
Nærhed indtil hans Tødsdag. Ja 
maatte vi Tun mode-S igen bis-set. 
J en ung Alder kom han her til 
Amerika, til Councii Bluffs, Iowa, 
ibvor han havde en Stifter, hos 
lyvem hast en Tid opholdt «sig. Nogle 

»Aar after blev han gift der smed sin 
nu efterslevende Wim. De flyttede 

»du her til Ringstod og begyndte at 

,,farme«, og de var blandt dem, der 

Ismaatte gennemgaa PionerdLisvets 
Genoordigheder; men han tabte ikke 
Modet; ved Flid og god Husholds 
ning naaede han at faa fkabt et 

godt Hjem for sin efterladte Fa- 
-milie; men det var ikke hans enelte 
Maa1. Nei, hans højeste Maal var 

at s-kabe et Hjem for sig og sine i 
Himmelem og faa langt som jeg og 
alle hans nærmeste kan forstaa, da 
tror jeg sikkert, at han for fig felm 

»nu har naaet det. Han har altid vak- 

Fret et trofast Medlem af St. Pauli 
»Menighed her, .og scerlig Born-e- 
skoleSagon var en Ting, som lau 
ham meget paa Hjekie Han har 
vaeret en afholdt Mond af Om- 
egnens Veboere, hvilsket vistes der- 
11ed, at han iaa lænqe han var raff, 
ncefien nltid havde betroode offents 
lige Mitillinget J de senere Aar 
har hcm Vwret stoerkt angreben af 
Tubekkutosis, as kyvilskcngygdom hanl 
døde den 2. Mai 1910, 46 AarY 
gannneL l 

Et. Xsnnli Menigheds Prath Pa-« 
stor P. H. illillesn talte ved hans 
Baute til hnnsjs Zliegtninge samt til 
en meinst ftor Forsaniling af Wenn-er 
as den afdøde, og her sont altid talte 
han klare on alwrsfnlde Ord, som; 
jea tror not, enhver vil lægge fig 
pna Hierte l 

Peter Madfen efterlader sig fin? 
Hinten oq lj Vorn, hvomf 2 Sønners 
og 2 Tøtre er lonfirinerede. Hanl 
blen begradet pna St. Panli Me-; 
niziliedsz .ilii«l(sniii.11«d den l. Maj, oks 
fein tror iike, der nur innnge danskel 
Finnilier i der hele Toionshin nden 
de fnlgte hnni til hakt-J jidste Hinle- 
fled. l 

Veliixinei Unsre lmnsäs Minde. l 
Ja. eins-r dette Sorgen-s Budskah 

sknl jen ilke nndlade at meddele ogsJ 
lnn det gleedelige Anstanelig i enhver 
Meniahed i den forenede danisko Kir- 
ke bar de sboldt Pinlfefesh men for 
St. Panli Menighed hersieds var 

det af niere end almindelig Polyd- 
niniJ: det var nn sandnm at adskils 
liqe Søndnne før Pinie lnwde nor 

Basler Miller fra Prasdifestolen nied- 
delt Forsamilingeih at san een on 
saa en anden Familie- ønikede at 

blive iüdlennnet i Meniaheden, og 
Ined Gndstfeneflen Pinfedaq like-n 
ikke mindre end fire anilier op- 

tagne i St. Pauli Menighed, — ja- 
og hvordan det mon skal gaa man- 

qe af dort danike Falk her i Ameri- 
kn? Jblandt de Familien foin 
her bleo optaqet var en Mand, soin 
var oimokjet pna en Plads, hour der 
"i.kke var nagen danik kirkelig Be- 
jjening, saa han var hsverken døbt 
eller lon«fimieret. Paftor Miller 
inaatte derfior sfønlt baade undervise, 
dsbe og konfirmeke samme Mond, 
fsr han blev optagon i Menigheden. 
Men nu er det stet, og vi byder dem 
alle hjevteliq velkommen. 

For en Lægmand er jo inanne 

»Ting nforft-aaelig, men jeg nndrer 

lmig fremdeles over, hvorfor adßkils 
Islige as den forenede Kickes Praefter 
Ffovføner paa at lede eller kolidnisere 
ldset danske Falk nd .i do fjerneste 
Hierner af Landet lot-, fin de kal- 
Tder del at danne Menigheder, naar 

der ret her «i Midten af Samfnndet 
ffindes faadanne Psladieir, shvor Børn 
Moskser uden at blive hverken døbt 
eller kon-firmeret. Jeg sckulde tro, 

her var nosk at se efter, og desnden 

har jeig dog hidindtil forftaaet, at 

det var Den formede Kirkes Opgiwes 
at samle i Siedet-for at adsprede. 

Mitglied, Iowa, i Maj l91(). 

Hans Johnsen I —0— — —-- —- 

Fra sinnfas. 

Som en Dansker raaber jeq twjtz 
kdernede fra Kansas: Hvorfor stile de unges, sont svo«kfer op, beftmrdihi 
fristcsz tkl at dribke Spiritus? Det! 
rette Ssvar er: Lad os stotte Afsi 
holdsfagen En, fosu bar levet Eber 
i Kansas, kan ikke undqaa at se oa 
føle det ftore og sgode, der opnaasj 
vod streng Asfholdelse fta al Spiri-? 
tus. Det er ikke saa belt let at fiaej 
nei, naar en Akt-wer et Glass, men; 
det er sandt, at sbvis man jiacr als-i 
solut nej nogle Gange, saa kom- 
mer Fristelson ikke i sum-me Grad. 

Da jeg side Aar sgæstede Don-. 
mark efter 25 Aars Fraværelse, qik 
jeg ud tfl en lsille Sin, hvor gamle 
Minder furte mig ben. og jea blen 

ftaaonde et kort Sstykke fra Seen 

-·Ik: II O G Eis 

Udsalg ped Aarsmødet 
Isaran Mig.———1.—7. Juni 1910 
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igesom tidligere vil der ogsaa i Uar under Rats-meidet 

L bive holdt Udsalg af Böger, Smaaskrifter, Kort o. s. v. 

fra Samfundcis Forlagshu5. 
Znedens det i Fjor væsentligst gik ud paa at fælgc 

brandskadte Bøgcr, vil der i Aar blive lagt mere Vægt paa at 

fremvise Nyhder, baadc paa Litteraturens og Kunstens Om- 
raade. Et betydeligt Udvalg af de Weste Besser saavel kristeligc 

spm historislke og litterære Vil forefindes. 

IDeSuden vil der blivc anrcttetJ en »Um-Hain Counter«, 
hvorpaa vil sinch forskellige udsegtc Artikler fra Restbcboldi 
ninzcn af dct bcskadigede Lager-, samt diverse nye Boger og 

Genstande, der of forfkelligc Grunde fælgcs til meget nedsatte 

Prisc- 
El 

Uf Speciclgenstande nævncs folgend-U 
I. Haandbog for den forenede danske evang« -.luth Kirke i 

Amerika. Pri5·10 
2 Vaabsminde i Bogform.. .. ..... ., .2.') 

Z Brot-fort med Billcder af Samfundets Skolox 
og Forlagshus, p1.Dufm- ...... .. .. » .25 

4. Erindring fra UarsmødeL ..... .... .. ... » .lO 

Bvrpapir og Konvoluttcr samt andre nødvendige Skrive« 

rckvisittek tilstilles grati5. Frimærker vil kunne kobes paa Siedet. 

Kom til Uarsmøde lselavet paa at tage et godt Patti af 

Huscts Vater med bjem. De gøt Dem selv. Dere5(l)mgivclfer 
og Sachn en Tjeneste dermed. 

Yanish xutljeran publ. Hause 

kl- 

og Ixiiii-d-ede-:s, at her, som Drei-ig, 
»swd del førsle Slag«. Jeg var 

kommet ud at koste Sile; um Mid- 

dagen blov jeg tilfagt at nu tunde 

jeg vielge eilten at drifke mod eller 

ogfaa at fcm en god Dragst Prygl; 
jeg valgte det fsidfte og sfal mindes 
det hele mit Liv. Nati, »det var i 

sgamle Dime«, og Tamnnrk gør stor 
Fremgang ligesom andre Lande i 
25 Aar, ou hvis det ikke hiwde væs 

ret for de mange Paamindeljer om 

at nyde Spiritus mange Stodeiy 
hvor jeg fom frem, icka oiide jeg 
nu Ihcwe bodre Minder derfm 
Men man maa aldrig iuidgaa at se 

det gode og skømie, shsvor man kom- 
mer frem, oq jeg minded-e—:’-, lworlei 
des de gmnle Vindmøller stod og 

fvang smed Avmenky ligosum vilde de 

vøjte as os, da vi sejlede ind til w- 

hen-han«- Da Iioilfen storartet Mod- 

tagelse vi fik i Aavliuis den L Juli; 
de ifkømie og gosde Veje at køre paa- 
som ckun findt-is i et gammelt Land 

sum Don-mark, oq ssidf1, meii ikke 

mindst, de manHGBlosinstektmuei«, sum 
duftede en i Møde over Ztakitterne, 
sbvorhen man gif, 

Og html-for ikkc høre lidt oim 

Bin-nistet- i dort gdde Blad »Dan- 
sksren«, fra de mange her i Lande-t. 
fom elsker og dyrker Blomften 

Før jeg slutter denne liille Skris 
vele rækker jeg Haanden »ud til 
eder, Bimer ssom forstaar at føre 
Ponnen, og sum bar Afholdssagen 
kærx lad os med Redaftørens Til- 
·ladebse høre fm eder igeimem »Dan- 
ifseren«. Lad os We se igennom 
.iFingre med dette Onde, berivfende 
Dei-Monter- Dettellhywstm biar ødei 
ltagt og den Dag iDag iødelæggcr Tini- 
ifindet af Hiern, sdolcegger og fordærs 
ver Sjæl oia Legome. Disfo giftige, 
berusfende Band kan ikke lignes 
ved den Vin fom vi lcefer i Bibelw- 

om, at Folk kam-de og beugte i gam- 

lo Tiber· 
Med Taf til Redaktørem hvis 

idette sksulde faa leds i »Dan(sske- 

ren«, Turbljnksr jeg en Vcn af Af- 
lwldiisfngen 

N. R a S 111 n sc n. 

CorninzL Nenmlm Eo» Kaina-Fu 

Speeielt ved Austritt-et 
Vi hat netop gjort et scerdeles 

gunftigt Jude af de bekendte 
,,Laugk,lin Fountaiu Pens« 

Disse sendes fra Fabrikken direkte 
til Racine, Wis» hvor de vil blive 
udstillet ved vort Udsalg under 
Aarscnødet til Prifer saa billige, a: 

De vil forbavfes derved· « 
Mangler De en Fyldepen, sacI 

vent til De Sommer til Aarsmtdet 
Du. Luth. Publ. dense· 

Nye Brei-fort 

Med Billeder af Stolen i Plain 
Stolen i Nacine og Samfundets 
Forlagsbus altfammen paa eex 

Kutt. Trykt paa fint Karton. Tre 
forskelligo Farver. Pris per Du- 
siu asforteret 25 Ccuts. 

Et fortræffeligt Middel til a: 

vække Interesse for Samfundetx 
Virksomheder. At udbrede dem er er 

Mission i sig -ielv. 
Dau. Luth. Publ. Haufe, 

Blair, Nebr. 

Klokkeklemt. 

Digt af Just Kirkes 
gaard med Musik for Or- 
gel ellek Piano af Jul. 
Ofiir. 

Sælges til Fordel for Bist-ne- 
hjemssagen. Pris 25 Ets. per 
Eksetnplar. 

Dctxc gribende Digt med dets ypi 
perlige Musikalske Akkompagniment 
fortjener at findcs i ethvert mu- 

fikelskcnde dankt Hiern. Ksb de: 
De gar Dem felo og Sagen en 

Tjeneste dermed. « 

Fand hos 
Dan. Luth. Publ. Haufe, 

Plain Neb. 

FOUTH DAKOTA- 
Ist elets 5000 Art-es gis-h l««:»-ml:«u·! 

-«-slisistu Hin-st-. S. l).. hxillnst tax-un 
Ewig-T tm »Ist H-» Isr. ÄI us unilksr tun-! 
anctlstxpsstisr lxxon -.(1«,z·- tur- 

1)--H«—1ul«-r si« us Ins-lis- tris Einst-»n. 
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Gotltkjöb i Land 
Vi link uns-sitz st(pr4-(;·)(1tkiöl- i Furt-n 

ng Nil-Ich Lan-l i (1(-t vtkstligpsytl Du- 
kuln. i ullts Störkclser »Hm-:- lvttp Vil- 
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stock-Inso- Warst-West 
Extwnsto N ts: R 

MEU OEN cAMLE PAAUDEUGE 

clllWIlJ LINE 
STARLEKET IMM- 

Alle Rokorder slaaet 
OVER ATLANTEREN PAA 

4 nags io-Tim. 51 min- 

IOIT TII Tlt sMIlIlIsVlEI 
Woleruo. Trosskruot os 

Firesskruor Dampskibo. 
störsts. tiuktlgste. Elegsntsstc l Vor-don. 

Do Nye Firssskkusr Turbia --4 Ding-« sltlhs 

Ulslnlls s slllskllssll 
HAVSTS KONGDR 

790 Pack lango, 32.000 Tom 70.000 akk- 
Vouisns stät-to. hukflgsts us clegaatests skihe 

Afgaar 18 Mai. l-8-22 Juni. 
Do kiæmpcstors WRTISE NYE vsmpskibi 
s- whnt stotskteae Ilyasoso Rot-sen « ( 

NIA site-staun- faktian. 
Des stets-Its Umstande Tresskruek vimpsklh as 

ach svstck stil- 

cA R 0 N IA (oobholtsl(ruo.) Dogge st- 
676 Poe-l III-IV 20.000 Tot-. es 

To As« or stät-Ist I vctwss 
Akg. l4-28 Mai. ll-25 Juni. 

list stosssktsdo Instit-c ccdhsltskkoo Pomlsmkslils 
ANIA 

620 Fast lässt-n Irg.t.)tcc3 ils-Bischof or en o u I e tm 
sou- Vor vskpoos Aufs-I 

Akgaar 25 Mai. 15 Juni. 
Do kiæmgsmwulgs thhsltskrus Ismptklds 

N IA A ON lA lvqä Tod Ihn-; PHORA-· 
To sl us its-sit- Osmos ib- som sto. in kosten 

Afgshr 10-24 Mal. 7s21 Juni 
Nöio Kokblndolsot til alle- skcnclnsvlslts 

04 Itnsleo Humo. 
se vors Agsntsr sag-und- spsclslle nys 

Tkeckio lclnws Isolmssnmelighetlok 
Tflc OUNAKD STSAHSIIIP co» LIC- 

o son- lds aktms t 
c I. was-a visit-um« ssvpmsooth elf-»etwas« 


