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ten W ca fromme osq dann-de religisse Don- eftek Musikem- dq freie det med
et! nende Forhold,kan jeg fuldtud symW, nam- det Inn M M kete, og for vott sget Lands Miene-« fotaateligt Udtryk.
patiseke med den ærede Brenstriver.
Z
W lom W oc inende kein vi need Olwde nævne
Stint-even Sie-tem- hiie Spka « Og ieg ved af Erfaring, at det
Wen Maa hat da eisaa hat-«l Wand sont stochmand oq dem-ing- rinqeagtee paa Verdenstowet
er mange i den dansie Mkce i Amelen vg, i den nyete Tit-, Keller-J
rika, der ftlet sum han, og hvis
I
Gamle Lang Salomon fagde
Taalmodighed, om ikke alle
lofandt Ord, da han udtalte, at
mærken slaar feil, vil blive lot p

for

Tre og Linden-.

Noget, vi itte fotstaar.
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Fald Wse Wes Styltz er det mit
for en hel Deli- vel næften bog- Gaul-, at
saadanne man faa Nosstavelig altiug med Uudtngelsse as to til at
hakt-U thi det er dem, dir
Ung- 1. Odet oq 2. Wen wenn-selig talt, betet »Den du«Unde- seqechst Obst W vio fse M.
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