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viljaa poltettiin Sotaa kesti vii- - keus ottaa itsellensä valtiovaimo epävarma ja sopivat nuorten ra- - askareet ovat niin kovin uuvut- -

si vuotta ja päättyi se vasta sit-- joka sellaisen haluaa Ne jotka kastajiensa kanssa siten että he tavat ja kuolettavat Amerikassa
ten kun kummankin saaren mies- - pitivät vanhat kristilliset tavat rupeavat valtiovaimoiksi Nämä ja Englannissa
väki oli melkein sukupuuttoon pyhinä kyllä vastustivat tätä nuoret naiset olivat alentuneet Aineellisesti saaren väestö edis- -

hävitetty eikä kumpikaan enään mutta he olivat voimattomat e- - niin epänormaalisiksi etteivät tyi Ihmiset sodan jälkeen oli--

kyennyt sotaa jatkamaan nemmistöä vastaan ja niin astui he välittäneet pitää miestä ym- - vat yleensä rikastuneet' suurem- -

Kun sota oli päättynyt ei täi- - uusi laki voimaan pärillään alituisesti riitelemässä massa määrässä kuin ahnainkaan
lä saarella ollut jälellä ainoata- - Ile laativat lain joka esti jo- - heidän kanssaan ja komentamas- - voi ennen unelmoida Uusia kek-kaa- n

lähetyssaarnaajaa eikä nuti- - kaisen työkykyisen ihmisen lais- - sa heidän lapsiaan sintöjä oli tehty ja heidän kone-takaa- n

europalaisia Mutta toi-- kotrelemasta tehden mahdotto- - Vanhin ammattiala mailmassa teollisuutensa oli todella ihmeel-sell- a

saarella oli jälellä pieni ryh- - maksi sen että joku voisi elää kukoisti tälläkin saarella yleises- - Mnen ja tuottava ja heidän ilma-m- ä

kauppiaita ja yksi lähetys- - vaan sillä että omistaa jotain ti ennen sotaa mutta tämä vai- - laivansa ja lentokoneensa ovat

saarnaaja ja siksi oli sen saaren omaisuutta ja laki määräsi myös-- tiovaimolaki poisti sen kokonaan paremmat kuin meidän

tavat kauan aikaa paljon erilaiset kin että jokaisella saaren asuk- - joten ei koko saarella löytynyt Saaren väestö koneittensa
saaren asukasten tavoista kaalia tulee olla kaikki mitä hän ainoatakaan naista joka myi ruu- - vulla tuotti niin paljon elintarpei-Neljäkymmen- tä

vuotta sodan jäi- - tarvitsee mikäli valtakunnan va- - mistään Kai se johtunee siitä ta että hallitus on kehoittanut
keen olivat kumpikin saari olleet rat siihen riittävät että naisten luonne kaipaa rak- - kansaa käyttämään enemmän ruo

kokonaan muusta mailmasta eris- - Mies joka on luonnostaan vai- - kautta ja lapsia enemmän kuin kaa ja muita tarpeita ja asumaan

tettynä loitushaluinen pian huomasi sen mitään muuta mailmassa ja ha- - paremmissa huoneissa että voi- -

valtiovaimolain edullisuuden ja luavat lapsensa syntvvän roman- - täisiin käyttää kaikki mitä tuo--
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]1Vvaksvj sen täydellisesti ja ai- - tiilisen rakkauden hedelminä tetaan Sillä maassa oli laki että
ryhtyi kansa elamaan ilman eng- - noat jälellä olevat vastustajat oli- - Valtiovaimolaki teki sen mah- - kauan kuin saarella voidaan
lantilaisia jumalan valitsemia ope vat najmjsjssa olevat kristilliset elolliseksi että lähes jokaisella jokin tavara kaikki käyttää ei

Lähes kaikkt nuoret vaimoti tä lähettää ulos maastanaisella oli tilaisuus omistaa oma saa
miehet oli tapettu soaassa ja Laki määräsi että miehen joka koti ja synnvttää ia hoitaa lan- - Heillä on ainoastaan yksi huo-se- n

ajan avioliittolakien mukaan ottaa itseilensä vaiti0vaimon tu- - sia ja olla 'heidän seurassaan H Ile pelkäävät: että kristityitä
jotka olivat samanlaiset kum lee e(eneen e]aa kristillisen vai-- voiNaisilla oli keskimäärin viisi las-- lähetyssaarnaajia osua

ja xnctysvauoissa mollsa ja tämän lasten kanssa ja ta kullakin jotka perivät äitinsä han ja meidän täytyi vakuuttaa
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