
stie- .tuod Redaktjr Millet.s» 
Mir-gen mod Redattor Møller aj 
fÆflsPosten«,dc-r af Land-Tret- 

icn bIev idsmt 3 Maancderis zuzug- 
Iel for Zornærmelfe mod Kommer- 

Mctad Voetmann i Aabcnkakx Var 

Rand-IS den 13. November tiå Zor- 
handiiag Ded Rigsretten i Le;pzig. 
W forkajtede den anklagedeis 
Revision. 

Des stcseude Ald. At det staat 
kalt tisl med Levnedsmiddelforsys 
gingen i Tystland, meget galt end- 
dq, kcm man fkøtme af Forholdene 
i Sindetjylland der bog ovewejens 
de er et Landtags-Land- Det er 

mvuliq Kavtofleme, den bærende 
Ernwingsfacktoy der That skuffet. 
Landraaden i Haderle talek ina- 
Iedes i en Bekendtgøvelse om »de 
sderst daarlige Resultat-er af Kar- 

ioffelopgsret den I. Nonen-den« og 
han opfordrer til den yderste Spar- 
fommslighed med Kartoflet Ssom 

Erstatningsmiddel for Kartoflerne 

cubefales Kaalrabi og Roer. Men 

disfe Rot-fragten der for-neigt ikke 
satt evstotte Kartofler i Ema-kriegen- 
s echt- kmt sparsam til Ztede. 
Dei fes bl. a. dem-, at Flensborgs 
Mag-Mut botendtqør. at der sættes 
en »Hu-W aj 1 Aar-T- Fasngfel og 

10,000 Mark i Vode For at uds 
spre- Qacklrabi og Roer af Flor-s- 
bopg Q. 

Wetter as alle mulige Slags 
Levnetsmidlet betet til Dagens Or- 
den. Wet ofste er det Born, Po- 
ksttiet faar fat i, mmr dcst — for- 
Iobivis Hasldenk lnfkies at Famu- 
M. 

For at fkaffe st er der nu 

Mdten af Nov.) Tale om Tvangss 
nedsiydning as Vildtet. 

Ækte lcotafoky Isvis De 
XII-blic- os »Wer 

M 
M- 

thshllwton 
Komkokt sko 
M Des kos- Ude 
so site- Hendebtnttkst 
III Mem 

I« III-os- Iscct « 

Ova- 
M Medic-must i sllt som, Is. 

M«iade.n, Nein-» Peter Jene-: l Pmkke s 

brugt THI. Glfjllety Minn., Dmish Luth- 
Yonnsx Peoplss society-Gue- til Juki-rasen 
längst Is» Mist Oomolje Justi: I Psk sko, 
? Psr Mitten-, 3 Dvsin Kuappey 1 III-Forte- 
1 Tkjjg 1 Vort. But klom, ls., Johan Jenaer-: 
2 Mel Æblen Blk Hort-, Is., Urs. Jst-gen 
III-Ums- 1 sok Kol. 

Eiern-Its Tak kot- Gsvema 
Zan- Boe, Elk Hort-, Is» Box 128. 

tritt-dringst 
«’1 l den tot-ewig dmske evangeliskeslutheksks 

Eis-ko- Bjmehjetm 

Ist bitt-tot Obs2.73. Cassius-, Wis» Ut. 
os Its-. N. P. Jovis- G. sonst-, Wis» J· 
c. Jus- Uc. Weib-, N. Y» solan- dich- 
IM OW- Bolly Is» sinds-stetem ok- 
bt ALTE Insel-L Is» KML OW. De- stof- 
stq Is» M III-« TM Oc.75. Mk 

·-12.,s«u·10ssais. W,ls.,st. 
« tm via-M es. Izu-, um« Dis-. 

--- s» M. M, Is» No- Bot-nick- 
Ot Ort-, W, III. Jst-ob Ost-tot Ol. 

s s. M, W. M. M, VII-, 
W III-.- Tshdkebesottsk ALLE 
II» Ot. PMB Ist-« Miit UTZQ Os- 

Op med Gulden Et Opraab til 
det Mke Falk. J ,,Norddeutsche« of- 
fcntliggøres (ca. 15· Nov-) følgende 
Opraab, sont er undertegnet af 
Rigsskangley Tr. von Bethmanns 
Hollwcw Ozscrlwrgmester Wermutb 
»a. Prwiidcnt for Rigsbankdirektts 
einem Tr· Havensteim 

Tonne Krig afgskes ikke blot 
paa Elagtnarkerne; ogsaa paa do 
økonomiskc Ommader man der uds 
kam-wes Kampe — og vindes Seite 

Langt hiwsides Grænsen i Ren- 
dens Land besten-met den wike Baa- 
benmagt den tyske Ame, sikret don; 
hjemlige Virksomhseds Arbede Des 
skonomiske Lisv i det fredelige Hjemi 
lastd smedek uafladeligck de Vaabeth 
som Hm- og Flaade Mr til 
yderligete For-spat 

..... Meveringen of Guldmtns 
terne var og blev njdvendig. Men» 
flal den state Mamgde umwng 
Gurt-, alte de unt-wage Gytdsnmt 
ker ligqe unvttet heu? Fowandl ogs 

sfaa dette Guld til Vaabent ! i Det Offer, fom for-langes af 
eder er let, sammenlikmet med de 
Oft-e af Blod, fom vm Gelde i 
Felle-n stang bringet-. M J af- 
leverer, faar J godctgjovt til den 
sulde Guldværdi. 

Der-for: op med alle de over- 

flsdige Guldfmvkkek af After og 
Sieb-. 

Giv alt undværllsgt Guid til 
FædrelandeU 

Hin-In med sttl at fylde Rigsbans 
ken med gvldne Vaabekri 

s 

Hvorfot bst vi fælge dort dunst- 
vestiudiste Dei-? 

l. Fordi Majoriteten af Bejolks 
ningcn her ude snfker det. Blev St. 
Ckoix’ famlede Befolkning spurgt 
i Dag, tkor jeg mindst 99 pCt vil 
ftsemme for Salgs 

Il. Fordi det for alle Messer i 
Befolkningen vil vckke det bedite 

Ill. Fordi Damnark abdrig hat 
forstaaet at besmre disse Koloniet og 
M ngke shsk kaspkldt five Them- 
ser, ntistet al Autoritet og Anfeelfe 
blandt Befolknhigen her ude. 

Det sidfte er det neckst-. Skulde 
vi ikke blive folgte-, vil ethvert For- 
s-g fraDamnarks Sidepaqatbsde 
og rette paa begaaede Fejl, fta Be- 
folkningens Side blive msdt med 

Entwet Reform, den være sig 
Mistillid· 
nsok saa got-, vil paa vatmd bli- 
ve modtaget med Uvillie, fordi den 
blivcr tilbudt af os bewirkte nu» 
forhadte Dunste. » 

J mete etc-d et Aar hat vi villigt 
fundet os i en utillqdeliq Agitation- 
fom hat frembragt et Raochad fom 
Falk hjemme næppe her its-gen tssttg 
Forftaaelfe af. Bliver Salget for- 
kastct, ventex vi Not-U det et den 
almindelige Mening her M Hen. 

IV. For-di fuldt nd ttlftkdsstils 
lende Refiormer vil sluqe Millionen- 

at ftarte og ftore Sammet at vedlis 
gcholde. 

v. Fordi de heb-sie af vore fette 
»Ur-due og Søftre i de fenere Aar 
er udoandtede og Dir en stok Dcl 
ursmttode as Regere fka de engelske 
Oct, og bis-se er langtfra udsøgte 
Folk»tvcerti»mod for en ftor Del net-r- 

nusst Vagabondscr, som gode Refor- 
mer v«il vckre spildte paa. 

Vl. For-di fortsat danfk Stute 
nasppe vil blive til Hex-der og Æte 
for vort Land og vort Flag. 

Lille Lsa Grause, St. Erm, 9. 
Oktober 1916. 
C- L a w a e t z, Platttageejer. 

Im Efietaatsmsdkt 
i Eastou, Cal. 

»K«irken, den er et gammelt Hass, 
itaar, om end Taarnene falde«: der 
er nok mangt et Menneske, sont bar 
gemt fig i en ellet anden Astrog 
betonte-, der inne-T ja det kan« de 
iagtens lnnge biemme i Daumen-L 
der bar Kirken itaaet og trodfct Ti- 
dens Tand og Tidernes lkiitende 
Tanker i Aarhundreder. men her- 
ovre —- ak, mit Haad et trift on 

tungt 
Og dog — vi, fom vokfte on med 

on under den iokenede Wirte-Z Tan, 
vi nnnner oqsaa Salinen om Wissens 
der fkal staa, og til Tider faar vi! 
tnerc Frejdigbed saa vi rigtia kan 
lange Eitertrnk vaa Tanken om 

den »ftaaende Kitte« nationalt let. 
Men blinde maatte vi vcrre, oq 
finidiat bandler ni, otn ni 
ill.l :-il jorstaa den Adaptiom sont 
BUNTER-ne i et ikomme-d Land med- 
ioisr Maatte vi dog sont Kirke i.--.- 
Ema Tidens Tean i den Netninkl 

Jeg qad egentlig vide, om der 
i fiele San JanauinsDalen — dens 
Poet iberegnet —- sindes en saa 
Uel besagt Kirke Sindag eftek Sen- 
dag som vor Kitke i Easton2 ng 
naar man betet de gamle Pioneret 
berude fortwlle am den ringe Be· 
gyndelfe, am opoftende Lasgiolk og 
Priester —- og uden Stank as Selvs 
ros — ja saa er det fo nok laa for- 
staaeligt, at man kan fynge med 
vaa Salmen am Rittern der skal 
staa 

Oalaa dig, min ubekendte Lælet 
af dette, agsaa du — bavde du 
været med til Eftetaatsmtdet i Eu- 
ston — vilde blevet redet med, thi 
den Evne bar det state i al Almins 
deligbed Qg ikke blot var det ydre 
Apparat stott, men der taltes ag- 
laa om stoke Ting i disse Dage- 
thi det er i Sandhed start, naar« 

Talen dreier sig om, hvordan en 

Mennefkeljæl bjerges — enten den 
laa reddes fka Beiden til et begun- 
dende Leb paa Banen —- eller den 
bjælpes til at biet-ges under Labet. 
the mindre end ni Prasster var til 
Stede under disle Wider-, Da man- 

ge fra de forfkellige Meniabeder 
havde indfundet fig, laa det er ist«-I 
til at andres over, at felv en stor! 
Kitte, fom i Fordeer under al-min- 
delige Forbold bar den gode Egens 
stab at væte for lille, at den under 
laadanne Fochold blioer aldeles utils 
strebt-eng Dog, iflgs det gamle Dkd 
om Husrum og Hierterum laa vak- 
kede man lig lammen paa bedlte 
Vis, og det er jo alt, man kan aste. 

Hvad blev faa Refultatet af MI- 
det? saadan et Spsrgsmaal bar 
maafke for-met sig has en og anden 
Lasset —-- ja, laa kan man ja lmsre 
tykt paa, fordi man vludselig hat 
laaet Becvillighedenö Briller paa, 
og lad mig i Parasit-es bemerke at 
faadan et Pat Briller er not saa 
fertige fardi de set met-e dksmmers 
agtigst end nsgtetnt paa Tingenex 
man kunde jo oglaa We paa 
andre Brillety der, fotdi det ikke 
passe-: tnd i del-es M Dan- 
kes-U, faa tu- man, hvor der stuli 
de take-, ellet talede det, hvor man 

san uW gebt for det W’ 
W M —- kmrde have 
spat-et poa W. Ren jeg can 
loMkve dis- min km Ost-ler- It 

faa vkdt mine Øine M, laa 
W M gebt. 

For nu W et W 

saa kla- det U 
M U III-W 
wavmw. 
M W III- 
aqsee is- W —- its 
« dun- W 
das-, 
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les Tro, det fælles Hat-b paa den 
faslles Frelsek st- ikke sauledes, at 
Personligheden forspindm men fau- 
ledes, at den lutret giver sin Jud- 
fats til fasiles bedfte Hvor nacht 
of den Fællcsskahsfølelse faar »Na-It, 
der kommer Kastligheden om en 

Hiaslp til at fordrage og tro, hat-be 
og taate alt det, der bar cmudelig 
EHistensreL Der fcmr man dist vi· 
de Udfnn, der ikke fort-mer og sor- 
amrs over —- ja lad msig siqe: 
Jnaen Tim. 

Men jeg var nu gslad ved ast vcere 

med til Eftekaatömsde i Enston, og 

ieg bouber. at det ikke skal blivcs 
fidste Gang. Rusticus. 

W- 

Mts. Niels Jttgcuicn og 
lidt Nyhyggckhiftotik. 

t25. 11. 1850——80. T. lUllH 

Kot-en Krisvine Jømenfen var 

todt d. Lö. Nov. 1850 i Ringe pr. 
Odense da oovoksede her i grundt 
vikiike Damit-elfen Eiter Monstr- 
nmtionen kam lnm som Tjeneftepige 
til tlhislinge tmor Post-or Billi. 
Bittedal betjente en Fkimenigksed 
uq Zum sagte til lmns Kirke Osti- 
lmr bun med sin Ægtesaslltx sont 
Man kendte bam qodt. talt om de 

Dazu-, da »vi tunde aldriq rct godt 
malt-, at der bleo sagt noget imod 
Jam. Hatt vor sikkeklig en god 
illaiid.« En Cihnsp fmn Mike-de at 
gaa til Alter-S, maatte lnm efter Elik 
og Vkug melde sm. Virkedal Aas lim- 
de da san maime SUCH-Jnan at lnm 
var um« gaoet til, thi hun var 

nlcndt med denne Frmmongssmaas 
de. Dun bestod imidlertid Prwen 
oa kom med. 

J Aaret 1878 tom hendes for- 
lovede her til Luni-eh og hun fulgte 
eftcr nogle Maäneder seitere og kom 
til Albert Lea. Samme Aar blev 
de forenet i det hellige Ægteskad 
Det var t de tidlige Dage, for 
noget dansk ev. luth. Menigdedsars 
bejde var bleven paabegyndt i den 
Omegn, shook Ellendale nu findes; 
i drei-: Feld var de ikke bekendt 
med noget sank-unt Fslgelig ssgte 
de til en i «Town of Batb« Mid- 
dende juridist Embedsmand fom 
viede dem, men de ,,soritod aldrig 
et Qtd as det hele'·, tun hvad der-es 
Toll meddelte dem; men det gjorde 
vist mindre til Sagen, de forstod 
Elyinandemog gift dlev de trods 

Sprogvanskeligheden. De bosatte sig 
ssom Arbejdssolk i Getrenn, Minn. 
Ja, sauledes var Begyndelsen til 
a lanqt trofaft og txt-bededam irg- 
tefkabeligt Samliv, som nu et ble- 
ven opltst, idet hun gik hieni. 

Bitte-dal, Altersang, Frimemgs 
hed, Herrens Daub, Konfirmation —- 

alt t.l Trods, blev der ssrt et gudi 
lsst Levned i dette Hjem De dar 

dofat paa forstellige Steder, ind- 
tjl de omsider ckom til at bo paa den 

ftore den Gang bentwnte ,,Higbie- 
Zorni« i Summih hvor de doede 
i 36 Aar og blev kaldet Sterben- 
defamilien. Her fortfatte de dereg 
Levnet i Baum-, indtil Gide Time 
onksider flog for dem. Gendtbekne 
iom og holdt nosgle Msdet i en- 

Skole en halv Mil Syd for deres 
Hjem, heilte Msdet Ægteparret 
belegte Mrs. Jst-geniert blev delvis 
dem-get ved, lyoad der blev talt 
Paa sit Sygeleje sagde hun ved en 

Lejligbed til mig: »davde det tkke 
vætet for dem der (pegende pas 
Manden), faq havde jeg vævet Bep- 
tist (a1tiaa Guid-ber) i Dogg- ta- 
leten vat, lau vtdt W, en nvkst 
chgmand san kalte qodt dq ncwns 
t- iictet om Dqu og Konstrmattom 
indtil den Isidste Ast-en, da hnn bkjd 
ud i fla. set-ne Dem-erbring: — 

—- o,, faa M de deli- We 
Ja« lved Mrmationen). J 

W M depe- Bat-idem og 
Motive M intet Eli-beide i Gang 
paa Eqnen —- og de to faldt til No 
i der-es vantro Tilstand Men- 

Trods den tidligt laoede grundt- 
vigsie Sæd blev de ille vundet til « 

det Samlund heller-. »Seid ieq 
er noget, saa er ieq Ort-Mia- 
ner, men jeg tror Me, fes er no- 
get" vat, hvad Gradnwleven dist- 
bog Man-den omirins ved W« 
1M.Fra·hendehatiesWW-I 
W lsm vtier new Z I 

ten-ji »Kann Niclis Jergensenn havde 
tilegnet fin en stnrtk Overbevisning- 
at »Nmsnscn mellenn de hellde og 
dxs 1n.xudelige var at bestennnnne efter 
del nein-e Hmn as Lan-k- Casperscnls 
Famn.« Jeg ved ikle, onnn Prnriten 
fra Allnert Lea lmodc resnnelteret 
denme Ernennan Emis dann hade vidst, 
den nur den-, not er det, dann kom og 
wire lslnnds Ord onnlring i Hinsene, 
og den« blev bl. a. ailnoldt et Mis- 
sion-Innean paa en as Farnnene i 
Monden-:- Lmnd Jelvfelgelig lyavde 
N. J. ikle Tid til at gaa med, innen 

Hinsnruen blev ved at tnænnge ind 
paa dann on slaa alle bans Und- 
ftnldningek til Jorden —- nned Und- 

tagelse as en gammel Hat, den sor- 
blsffede dende Men en Henvens 
delse ljeg trot, det var til »Hm-e- 
manden«) om Laan as bang hav- 
de Held. Blandt andre Taler var 

Il. Kirlegaard, som talte onn at bo 

paa den nordre lolde eller paa den 

ssndre nannt- Side Dette aik denn 

beagc nneget til Hin-etc og sonn sine 
nasrmcsste Folger bavde Talen disse, 
at N. IS gannle Hat blev god not 
for nun-sie Mede, oa bang kostbare 
Tid kunan slaa til i den Grad, at 
ban ksrte ion- Laut-its Mattdiesem 
A.K.ogG.V-C.20Mltil 
Otvatonna den nceste Daa — »sa, 
selv en 50 Mils Tut davde ikke as- 
slmskket mia««« Doa var ban ifke 
dermed troende. 3 llgers Kamp 
maatte nndstaaes, for der kam de In- 
se Tage i Hiennnnet on i Hier-lerne, 
lom sna manae bar avlevet sammen 
med dem. Hufttuen »konn snnart til 
Hvile i Troem shnm davde ikke saa 
vanskeligt ved det; hunn vilde, men 

sen vilde ikke«. Saa var Hientmet 
windet 

Da det blev sonn en Kirke paa 
Egnem bvor manqe Gudstienestek 
oa Moder er bleven afdoldt baade 

as lcrq lder san nnwneg baade 

Clasusens og Svendsen) oa last-d, ft- 
den nnnvaskende Kirle var ans-et. 
Jeg havde nasns sagt: »et Billede 
den-as kunde med Rette indssres i 

det paatnrsnkte Kitkeallnnnnf Ung- 
donnnnen samledes der oa Maul-donn- 

men, nnenn især var de belliae vels 
lonnnnnen Der er Innere end een, 

ssom hat nydt godt baade til Lie- 

aenne og Rcel hos denn, baade sra 

Hier-n og mer- Paa Bin-Iw- og 
Blomings sPrairieiEgnen hat jea mjdt 
Innere end een, der fantdt Pej til 
dette Hienn og blev vejledt i deres 

Salnghede Saa, velsignet og ve- 

derwæget til Hjettr. Sind og Sinkt 
Sonn Ihn-n var gestfri og opofrennde 
for denn, sann selv Hin-de komme til 
lnendetz Hiern, bavde hun ogsaa en 

stor Kætlighed til de syqe, laa hnnn 
baade des-ate, hjallp og bad for 
dem. Saa blev lnnn selv fvagellg. 

Og de nnaatte for flere Aar siden 
traskke sig tilbage sra de mange 

HKrav paa den store Form. Da tog 
Ide Bo lige vcd Siden as paa en 

»san«-w acte sann«. Der hat jeg 
bessgt denn sleke Gange og haft 
gode Ztunder i Sanntale onnn Her- 
rens underlige Kulisse-d on Rande 
on hang Ist-elfen Huu var en no- 

bel Minde- 
IlsefikdeLavathenlevederes 

Aar uden Sorgen- og Modgang, mn 

og da ogsaa rastende oq tunge Sor- 
gen-, men de blev Herren tw. Saa 
til sidst stod han tilbage med denn 
knugende Sorg ikke blol over hendes 
Dad, men ogsaa rinnen-, at han ilke 
var til Stede vaa Holpttalet l Min- 
neapolit og sik sagt Faweh da Ov- 
lmnddet kann — dog se herl Fak- 
vel heb-des io like at siges as to, 
sann hin-et hienmne i lannnme Faden-s 
HUQ ital 

-—... ·] 
Misteudommes i sit-. 1 

DI. sahst-s Osstks M. 
J SunW, hvis M vi of- 

teke hat newnet smn Leder as Re- 
volutionen i Maa, bar vift nusgen 
Forstaoelle as det krsstms Missionasrs 
arbede i Mun, men bar endnu ikke 
selv tunc-r pet- Troen. 

Torimod er der nylig i Fjlge 
»M:g. Nev- of the W·« kommen Med- 
delislse fra Mamo ved Kontos-c em- 
at Dr· Sunjastsens Hustru et ble- 
orn dsbt 

Hun hat im first If bitt Evan- 
geliet i Amerika for manqe Aar 
fide-n, bog ille paa OW- M hun 
for-staat We Engelss. Ren WM 
fik hun jagen virsells Matt-Ue of 
MS M da W M dikm 
til Ana, Mut-te huu at forstm 
nogetcfdem Jdeivsidstesarhsk 
hun-boetiMa-aooghakideth- 
fte Aar kegelmcesig bebst Gabs- 

tjenesieme 1 Mission-Umn- 
Slllevsde i Mr Wie TMU 

skildkingesr km Mission-marked kasst sc Korea KI- 
dst. Prii lod. 50 Gent-. 

Nu heb-vor Pjgtsrne du jkke lustiger-e at vaer munmdeligt 
I Amodojug of l)rpnkz(«lmgssn; het- » akkurat Magie M um 

Pfg-oh og den est- liges sag furmsjcslsg ng frtsk som »Hm-gebogen 
(De Ungps lklmh 

Dom-b Luth. Publ. sont-. 

nor-now oo not-Bonn 

Ins-. seh-. 

DUNCI Oc DUNCL 
Bist-trinke- fks Mission-marked. Med lllustrstionek 

Ovetut It Kur-en Rædese lud. 50 Gent-s. 
Dst st- eh Bog, som Ijkkert vil fromme Mission-stierbng- 

den blwdt do nass. Den ist-st- os kundt til Vordem tot-kol- 
liksts Ist-s ox konmllssr us trinkt om Drei-geatzt- Kut- elende 
—- om sokts Naserdkeogc — bnme Arabekdtenge —- Drei-sc 
i indes-, pss cey10v, i Ein-. Jspsn og pu Amerika Pkmsii 
st- — om ils-so- I-ege, des-es Zwei-. dekes byst og dere- sun- 
-— Bogen htt- lustige kriske Billedek os vil fast-e ou god Give 
til Arbejdeto i ssndsgsskole og Ungdomukdeliag. man kjktt 
os Iidst til —- Dkengs. (Dsnsk Mission-bisch. 

Dust-h Luth. Publ. sonst, 
Blut-, seht-· 
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Speciclt for fsfprækvtfetn 
,,Loofc Lcaf Boot-( 

Til Pkckdikenslldkast. 

Foranlediget vcd rcst bng Fowspsmfel om en praktisk, 
net og holdbak Vog til ownncwnte Btua bot vi sat ob i Forhins 
delse msd en af de lebende Fabrikanter as den Slagg Vater og 
vil hetefter fsre paa Lager csn Vog som i enhvcr Henseende ivaker 
til Øjetnedet. Vindet et af ,,«flexible bcack Leoant Gtain Cows 
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The-o solootioas hsvo been mä ohiokly tros- bat-Ist's 
tot-ov- Isd dsvotioosl visit-just Tho sit-s hu bosn to iu- 
ttoåsoo Mot- to I lot-kot- oiwlo of Uns-list- kesdem »Das-- 
It soc hi- vokk m not know- iv this country u they 
M ho. Äms-is- ckoos not noli-o Uhu Ia sah-M 
tln lu- toooivotl trot- bathok wo the both-ku- Reform- 
Los. In hist Iq to Mel-stund both-r is to bsvo bat-It 
M Use-IN 

do Chief sit-I of ths book, however-, hu been to kivo It 
nic- - W Indus-undis- ot th- lloly sokiptnkoh O 
IIqu III- to Christ, wo to Lukas-h him ooaskokt Ins III-« 
Mo- fs U- Chkistius bitt-. Don-ok- vokcls Motiv-s 
W pokus mä onikmstiooh bat in kmäiuk tot-Ilio- U- 
mäs hoootoos olosk taki is found to bs toteiblo Ists » 
W 

Ue Mias- on voll ohosem the moska III-ass- VIII 
mä, so u to sah- ths kontin- sok sub dsy spposk so o- 
omäsooas Iholq ad Arm-dont the Iholo book Ils- — 
son- ot tin shared you hu- hssu obs-neck. 
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