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Mathi- pas hie-te It Gut-s Ravi- wankte
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M g W Ist its W da og
deutdetpaadenmestdemaayd les M da Rh- med fuldt Ulvvy saadanne Bsget, fvm vi ille lcm leis
W es vyvt, at zeugten as m tsurdlsfeßstethbievuemäz ge com ny. da de set lidt daarligt ud.
it hett sWrat
etszud fee see-M- Wk
Danish Luth. Publ. Deus-,
m den W Std- W
slciy Reit.
W, at sub eed m dgl-te

Hvem san vel paaftaa, at Forved het, meu blpt sitze: det er den
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Ren det duer iste. Jdealet man i alle, det ikke fette-e sig imod hans
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saa lade fig Humans-set Dei kommer an Paa, om der sindeö nogen
med den Tro, der tan staa ene. Jeg
trot, de et saare satt. Og hvorfoe
et de fan
nogen Grund et
Ja,no
denne: de helligej Opdtagelle mangen Stedi hat meet faul-am at de
de
er blevne aaudelig sottclede
hat haft Tjenere og Hiclpete til dere- Raadtghed, saa spart de feilede
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