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26 A 9. Nedeldienzie vo: Kwento: g S‘ratccß xlfo;e bar baug Didejuė Daugybe wifokin MBieru ran- 

ю „ у В ės `раё, Гар roboš be Galo. „Kofi Atjafpmaą Diemo Šobis 
› Воспд. Ruf. 16, 1—9.  Grom, 1. Bot. 10, 6— 13. 

4 AST 

й Жаё \опи! Dievui gėriaujep тёд а. 

„Rurjai tif it pafrifBtntas pra, taš Guš išganptas: 
fur ne tif, taš bus pražudytaš.“ Marf. 16, 16. — 

Ririjtuje Sėzuje ney Apipjauftymas men N'apipjaus 
bilnaš Niefo ne macgoj, bet Sifėjimas per Meilės Dar 

DĖ iffivobąš.“ Gal. 5, 6. „„Tangi priftatyfite 
bho Tifėjime Iiegtybyji, ir MBiežlybyfėje adornma, 
aikšadorume Dierupite, ir Miernyrteje Kantruma, . ir 

trume Nübajuyite, ir Nübajyfieje brofišfą Meile, 
brolišfoj Meilėj Mifa Meile. Del to, mieli 

gilbliei, jū labjaus vafiprocemotite, Jamo Bamadbinima : 
| tai darote, пе flu- Brmftma pabrmtmu eš jei 

PV T, 8 CTE 
„Rofia dis geriaufioji irgi Eofio8 Wierö8. Zmo- 
Ronui Diemui  geriaujiep patina? Taip meš 

fiey Zmone8 tarp james Elaujinėjantis it gincg= 
lig girbim, beje ne. tobėl, idant jie tofiu Balifa[bė= 

'М jū nūgruntingiaus Tieją ištajtu arba ant Jb- 
; inimo Tiefės pareitu, bet tift ibant befiginczydami 

ja praleiftu, jamo Mierės Garbę, 0 tūmi it [amo 
Ма Garbę iBfeltu, [атоо Zinojinıg BBieros Dalnfėję 
Чн ir fitu8 prieš fawe paniefintu, powijam taip, 
Laryzeußiei ben Maptemofitiejie anūje Gžiejūje 

g Yezu mijofieis Rlaujymais gundbe, faip antan: 
8 Brijafymas didziaufiag? Ka reifiant daryti, idant 

„ Ušganntu paftotu ir а8 tam Iygu. Berobė kojnas, 
iš paš Bona Šėzu atėjo [ut tofiu Rlaujpmu gamo 

(Mafnmą, ale tift tofjai, furė faip Nifobėmus IB mier= 
й @дпшев jam Tiefds j&ßfodam$ Faufe,  iß tofio 
й iflaufinėjimo apRingės Zegnonės aptutėjo. 

ai. 2yg tofiö8jau Wertybes pra ir tie Klaujinėjimai 
i Sufignefėjimai ir Gufiginczyjimai apie Wierd8 

tus tarp 3ydü ben Rrifkcgioniū, 0 patgioj RrifB= 
į tej ir Mel prie mujū tarp Katilifü, 

brnipfiū, Senliutėrigtiė, Menoniju, Baptijta, Jr- 

Ota, furi Bitė OBierd ėjanti geriaufia. Bet Am?- 

Riutėripfia,.   

sant Bitofia Rlaujyma Dūda, tai mes Pradzioje mufü 
„šendienijfojo Apmajiymo 5 Diemo Žo0žio fuftatytüfe 
šobjiije girbėjom,  Birmjaujiaš ir mwpriaujiaš Dalvfaš 

pra tajai, fuvė Bmentiejie Apažtalai mijur  apjafe : 
Sifef i Boną Sėzų Rrijtu, tap buji išgano= 
taš. Tangi ta Wiera geriaujia, furi Gitą Tifėjimą + 
Bona I&zu # amatą ir Mirgunę, + Warpfte ir ®уг 

‚waitie8 Grunta beje į myriaujijė ir wienatiji: Dalyka 
fato, ale ne taip, fab Bitas Tifėjimas НН Burnoje 
arba: Galmoje, bet giliep Szirūnje butu. Ale gpwa» 
tifėti ne gadims Daiftaš be tifro Babubimo ip Griefū 
Miego, be Birbingo Griefi Gailejcgio ir be tifro Vrifi- 

ertimo, 0 po Brifjimertimo ir po Atgyjimo Tifėjime 
L wėl Bakmentimo. Szirdies Darzalyj tur wijoš 

| Bradzioj paminčtojios Dangigfofios Kmietfeles Wiezly- 
Буйе, Badorumas, Rūbažnyjie, Meile it daug Eiti augti. 

Bet tas Kelias Tulamjam ne pamėgta. Randas 
it tofiū Babudbujiū, furie jau įu mažu tt mentu Dalys 
fėliu i$ Diemo Žodžio pra vafajingi. Sie imaji jam 
tift įafdziūfius Balinfjminojimo  Zobelius, fituš wifus 
jie n'ugfrutintus palieft.  Gmangėlijės myriaujyjis ir 

brangiaujpjiė Žodis pra tajai: „Taipo Dies mylėjo 
Swietą, fad 13 jamo wiengimujiji Sunu bame, Кар 
mifi £ jė tift ne prapultu, bet amžinąję Gnmatą tu- 

tetų.“ Son, 3, 16. D tacgiau Bitą brangujė Žobi 
gal Gzčtona8 i įmertingus Nüdus amžinan žaminan= 

cziu8 pamerjti, Гар Žmogus ne nor procemotiš į Baime 

ir ju Drebėjimu, bet miš tift anūm Žodžiu Бей - 

įmindamė miegoti it fapnüti. Wießpats тиё wijus 

ий to maloningap tapjaugoja. Amen. 

3mogaus Runaš 

i Bi Smietą iptobamš pra meutaš, filpnaš ir ne fufi- 
twarfas; jiš Uždabojimo bep Urifamojimo Daugiaus 
primalo už tiefmieną  fitą gpMą Gutmerima ant фе 
mėš. Wiptytis bėgti ben jamo Maria patš palei 

mof mo8 tift i5 RiauBio išrntėjęs, о Grptis meif
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po jo Ragimbymo Gūfinėja aplinf famo Motyna. 
Zmogaus Maifs ilgap flpnas pafilieft, per ilgus Me: 
tuš jis Įmetinos Ramonėš primalo.  Gpmoliei auga 
greicgiaus it pra anficgiaus pilnay išaugę ne Faip 

3moguš, furjai tamui 18 ifi 24 Meti primalo. Ale 
įmogiptajiš Runs juf dėl Įmarbejnios Briežajtiės, ne 
faip ©ywoliei, leijtaš pra, o todel ir ne Dywai, ар 
ji8 ifi Prijekimo famo Bilnyites Daug ilgejnio Giejo pri= 

malo.: Dibžiaufioji Dalis Gymoliū, furie Бетей wifi 
feletą, 0 ne retap ciela Bulfa Waifü atmeba, ir ant 
greitejnio Sfimaifinimo pra štaijpta. Brie zmogißfös 
Giminės jau Dmmynucgziei fift retan pareit, o Tryni laba 
retap tiera ranbami.  Rod8 it nufibame, fad ne Furi 

Motyna Mienu Kartu feturiė Rubifius pagimdžiufi pra, 
ale tie ju taip mentu Gymafelin ant Smieto parėjo, fad 
jie meif po Pagimdymo wift pafimire, 

Tifrun Gžieju pagimdyts fmeifs Kudifig — pagal 
SIßrodyma Tarbintoji žmogištos Noturds — 18 18 
20 Goliü ilg8 ir 6 if 8 Smarū fmeria8 pra. Be- 

mweif mijados ttropyja, Fad RKudifi8 trecziame fawo Gy- 
maftiės Mete Pufe to Didumo tuv, fuvė ji8 pilna) 
išaugęs, butent 18 tame ifi 20tojo Meto, turės. Še: 
mėje, fur Gzaltiš bey Sziluma tift midutinen te рай- 
tobo, faip prie mujū ben mijoj Mofietijof, &тод В аЙ8 

KRuns abelnam KPriaugimui fartaiš 24 DMetū primalo; 

ale Biaurinoje Žemėje, Гар атар prie Szwebit ben 
Nuvmėgiu, toftai bar mėliaus, bet Biltūje ben farprūje 
Зетё8 Rampūje Daug anfjegiaus nufibūda. Stiprufis 

arba wyrißfafis Zmogaus Amzia&8 — Ho IBmynimo 
i Rudvifyltėė bey pirmonds Yaunyfites — tobel nū 

24tojo if 55tojo Gymaiės Meto Iub rofūjamaš 
buti; tada ižengia Zmogus į Gzieją Genatmės arba 
Bražilimo, 0 ju 7Otojų Metu prafideb pati tifroji 
Senatwe. ‘ Sziš Nofamimas taciau ne mijur iBfipiloo 
ir famo Macžiu ne mifiem8 pritinfa, nėja juf mienB 

Žmogus anffegiaus, fit8 mėliaus palejta it pajilpža. — 

Bilnay ifauges Wyrg fweria 120 Swarü, ne retay 
ir Mažuma daugians. €Szi Swerimg . jis 5e Verfi- 
mainpmo Tub palaifpti, jey Ligos ji ne fubčbamoja, 
arba je) Tufimaš ji ne uzpüla. Priezaftis tofio Tu= 
fimo tanfiep rod8 geros Dienos ben Lėbamimas pra, 

ale ne retap ir i5 midutinio funigfo Staifjmo ben IB 
PRamadinimo Darbū, prie futiū Daug fėbėti reifia, pars 
eiti gal. Mijoje Žemeje yra уран ау Iabay maji, 
ppatižfan bibžiū, o taipjau ir [abap drintū, ftorū ben 
funfi4 Žmoniū randama, 

Tarp labay magijė Žmoniū arba Karlufü, atwi- 
tap pažpitamaiš paftojufiūjė, bene ans Gngelenberia, 
Hudfon wadinams, bus mažiaufis buvęs ; jis 24 tame 
famo Guymajtiės Mete fofė Vušcolė per dwi Rurpi te 

matamo it 63 Metū fenš pajtojo. Kit8 tofs Karlys, 
faip užgimęs, moš Mažumelė baugiaus už mieną Sara 

Ale | te fmėrė it“. „mebiniame Rojū Apamale pajabnien 
Ben miegoti galėjo. Ggegiū Meta fens paftojęl a 
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15 Goliū Mufgtumą turėjo it menf Vroto 
Dwideßimtame Metė, 33 Goliuš matobama, 1ig е 
ра ben pražilti pradėjo. Mažuma  bidefniškę 
Karinė, Eurjai manbiną Dar gyw8 pra ir apli 
feliaudamš už Bininguš matnti Ddüdas, So AAB 
Зтопеё ji Rpfžtufu praminė, ale jis patė Ge 
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Drabužieiš Ing fofio Genbroliaug. 
Milžinai 

fiitd užauga it gymena. 
gibfiejie Runai iš MBijo jau Dibofi paftoja, ne 
Wyray nl fepipniū Biedd  MAufgtumo randas; 

mujū tofie jau ne kabap „tanfiep matomi. 

norėjo mui Raralus, furjai Didžiū Wyrü [abanitri 
mėgo ir cžielą Magimentą tofiū Milžiniū, IB 
Swieto Rampū įugabentū, Lutsdamyj ай, 
Nemalę Zalnierumi pabarpii; Kajanus ti 
wo8 ne wos IBfimalnyjo. | 

9 Lieba8 matamo. Mieite Marburą, siai 
Žemėj gul, bar Bendien rodomi pra iBlaifptiejie i! 

laitptiejie Kaulai nefurio Milžino, fuvjai biben 

mofčjęė it Pirmtafuns Lenfü Karaliaus bumęš ; 
fanfinig Wyrs 9 Biedü ir 3 Goliū Ylgumą ul ı 
iß Molawones, Bale jo Kaulü pafabintės, mai 
@а jis gps bubamė ir retap matoma Storumą| 
turėješ. 

Atfiliepimai, ы 

Arfiliepims del Ffatymo Kupczyfites Шё,е 
’с’\;ти išsi 

Gromata parėjo nū nefutio BŠrbiiŲ furjai famo D 
pafirašpbamė fafoš didis Releimjo Vrietelis ėjašs. ы 
НеЁ НеЁ @ тапе pati mplis, faip jiš it mano 
t Lietumininkus Brolius paziftas.  Safai manę ali 
) Broliei В Pietumos man tief dang Kap“ 
Upmaubė fawo Gromatomiš padarą tūm mis ne) 8 
jingi bubami, faip aB už famo Brolius pafiprochf8 
it fa ав jiem8 Gero darau, Ffurie manę antay & А 
jame Šdrufamojime lietumištuja giedamuja XNM 
Ketuwißfujü naujuji Teftementü, о ir Reletw}l? Щ 
табуте wis Eapatpj it mofin, faip ab Gi Gen @ p



      

    

   

   
    

   
     

     
   
   

ep d turiš fitaip barpti, Fitaip štaifpti, fitaip važyti ne 
tojęd aš tai barą ir fa8 tam Iygu. 38 fafo, tai 

į nepatogus Daiftaš ėfja8, fab Pietumininfai 
188 е užiot man ug mano Meilės Proce bėfamoję, 

jniškė miš dar bara it Eoznyja, 

o ab Wießpacziut Dėfamojau, fad jiš man toti 
Gekbiės Gaimeii per ano Rapėjo Gromatą futekes, 
madnifiyjau, Фар fift dar Diemui defuy ir tarp Broliū 
t itlimoj tofiū išmintingi ir manę mplincgii Dufeliū 
uce8ba8, fuviomiš galiu pafidziaugtis. Ale Btap, toliaus 
tėn Mmdamė beweif pajutau, Юар Gromatės Babaiga fu 
от Adzia mijap ne Įurarianti. | Mielafis Napėjas manę 

anbėlę paglojięė manę baufi pagauna. 9i8 pyfi= 
it baraš prieš manę, fad ap i Releimi Rup= 

t Apfafpmus itatpbinu, Šijai jafo: AB 

2 Ilgi anie Rupcziū Apjafpmai &fa mieni Melai.. Kad 
| Žmogus tofio Kupcziaus Apfafyno pafujits i 
paima nucingš it iBiiulptujė pagirtujū ir pigiujū 
ауа virfti uoriš, tan jis tū ПЁЕ teip pigiep ne gaus 
B ® Bet idant tie Apjalomai nen mieną toliauš ne 
įijijtfintu ir Releimi, furš Beip tof8 capitaš ėjaš, famwo 
Būšlais n'apbjauvintu, tap tūfiu8 i Releimi mija) ne 
moliant iatyti. D jengi ab fofi Apfafyına it noris 
„AReleimju i Pietiima iBleifti, tap až tą turiš ppa= 

p ant fofio Taipfo iKdrufamobinti Ir tą potam Res 
Njut. pridėti. 

| Jti tol miflab tai Gutu pafeltina. Mėja juf fofiam 
+Oliut ne Tabap gali padpwpti, fab 8 ра{або, аё 

1 pamėgi, faš ne pamėgt. Ale to ne gana. Tos 
$ an8 manę taip ßirdingay mylis Broli8 man 

18 Broliū, o ir pat iß Zodzio Sakytojü, nı Keleiwjo 
Jafpfe8 ir ta toliaus ne be prilaifyfes! Sztay, ТоНа 
lę aš prie fawo Broliu yer wifus dwideßimt penfis 
"tus laimėję, Euriūje aš Releimi įfamo Broliams 
nteš, it per miją Meilės Proce, furią až mijame 

Че jao Broliuš mofinti ir jiem8 mijo Gero Darpti 
["ate8. Sie berobš mano Meilės tą aiBfiep matp= 
Une gal mijap uffiginti8, ale jie tacgiai fafo: 

V tu ne mijap teip barpfi, faip me8 norim, tap 
[tju tawimi! Bons Jėzus godzia8 apie fawo 
Žo 3ydus tarydams: Ram prilpgifiu tą Giminę? 

Ipgi pra M8aifaicgiamė, įebintiems ant Turgaus Ir 
% Draugams pripaufiantiem8 ir falbantiemė: me8 
48 šaibėm ant Wamzdzivo, o juš ne norėjot Gofti, 

2 jumš rvaubojom, o juš ne norėjot“ ег 
Nt. 11, 16. 17. Ogi manding Gitas Žodis galėtu 
ūnt mujū mielujü Lietuwininfü Broliū  pritifti. 

"№ Releimis ir faš gin faip naudingas, Tab jis ant 
lo fofiu8 Kupcziu Apjafpmus parneša, tap globa   
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jo! Tai man pomijam taip aifidūd, [pg faip Fad fofie 
maži MBaifai Morpuai, furi jiems Keip gana [fanu Walgt 
išmiruji, ale fab ji tą jiems į ne vamėgfanti Taurėliu 
atba Bliudelė ippgluji būtu, jeijei fafo; Kad tu mumė 
tą MBalgi ne fitame Blinbe Dū, tap meš tą ivijan 
ne malgpfim. 

Ale juf Niek8 Releimjo Gfaitptojuš ne werczia, 
anuš Kupcziu Apfafynus fFaityıt, D ir ffaicgius juf 
Niefs jus ne werczia, Kupcziü IBgyrimams mierpti. 
Kad až ju fawo Wardo Paliraßymu Kupcziü Zaworus 
ben шй Bigybe iKgircziau, rap butu Ffit8 Dalyks, ale 
dahar juf Kupcziei [ато paczii Marduš ро anais 
Apfafymai8 pafirašo, Ffad Fojnas gal žinoti nū fo tie 
ратен. Kief menfay tofie Kupcziu IEgyrimat iBtifimi 
čią, tai taipjau fožnaš žino arba gal žinoti. 3 
romą itojęs ir Bio atba to TZamoro prašęs jut tu 
it ne tūjau Rupcgiui, ppaczie> Кар 8 ram Раг ne 

pažitamė, miflab mieryji, fa jis tam jafo. Tu pafi= 

jaugoji, fad jiš ramę ne apmuilptu. | TZangi tu ir Rups 
cziaus fofė UApjafpmą  Keleiwjo  Laißfüfe įfaitęš ne 
primalai ta per cžpitą е [aifpti. Kad in nori 
mijuš Kupgiū Mpjafymus 5 Releimjo todel išmejti, 
fabangi taifieiš ne galima iBfitifėti, tap turetumbim iv 

mija Rupogyjie IB Miežė arba ir iš mijo Smieto Ip= 

gelyti, 0 tatziau Rupcgpite tift reifalingaš Daiftaš, 
faip it Rupogiū MApjafpmai reifalingi, nėja be t Niefs 

ne žinotų, fur jis fa gauti gališ. 2pg tofiujau Budu 
bus felintajiš ir iš Releiojo Apfakymü patirti gamęs, 
fuv Biš arba taš jam primalingas Daiftas gaunamas, 
fuvė Beip jurajti jam ne butu lengvus Daifraš buvęs, 

Ale tame myriaujyjis Dalnfas tajai. Kupcziei ju 
jamo  Apjafpmais gelbt Releimjo Raštas užmofėti, 
Э1608 ans mielajiė Mažėjas miflyį, Тар Druorius fu 
tūm galėtu pafajingas buti, faš iš Keleiwjo ЭГр 
liamimo Biningü fufideda, © todėl ne primalu ėfant 
tū Pininga, furius Kupcziei už famo Apjafpmi Titas 
tymus tur užmofėti. Beje galėtu taip buti, fab о не? 
„Tufitancziū Releijo Apjiželiamimi pareitu, fief babar 
Zzimtū te parei. Mujū Broliei, i Mijo tofūjant, 
ant Apjineliamimo to, а8 Уибан иа faktoj, Ddivey 
manguš. Jau jie meifiaus Trecziofą už Brangmono 
Aleczfele ipleidgia, užiot Feli jujitarę mieną Keleimi 
prilaife. ЭГВ žinau, fao Nietumoj Daug Ятети randas, 
fur ir nep mienė mienintelis Releimjo Paišfaš ne pri= 
Taifomaš. D fur ir 8 Releimi priima, tan tas tur 
jam už jo Rus'auffiną per Bertaini Meto pilnus ®1е- 
jus Raujyni ir Bamofinimė parnešti. Broliei wiery= 
fite man: 36 Releimjo Apfiteliamimi taip menfap 
fufieit, Ffad Druforius i5 tū ne pralo68, o norint jis 
it Gzimtą Metū Releimi drufawoti gautu. Ale ar 
faš ip Jufü ir ben Karta Elaujęs pra: Raš [ieft už 
Darba? D taciau 3obpje paragnia: „Rojuas Darbi=
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ninfaš jamo 01908 mertaš.“ Bet Broliei Pietumis 
ninfai man ug mano Darbą dar nep Graži n'ugmos 
fėje, faip tift wienš pirm daug Metū man yra Doreli, 
o fitjai manbing Zuifė atfiuntę8. Beje aš nt jujė to 
ir ne geibžiu, ale minau it ne murmėfite, fad Rupegiei 
užmof, fą juš užmofėti raji falti butumbit. Ogi babar 
шац 108 Pagalbos, iš Rupcziū pareinancgiės, jū [a6jaus 
primalu, Eur a daug fiti Darbū turėdama miją Keleiwi 
mienš išraByti nN'ijtengiu ir Bagalbininti prilaifpti ir 
jiem8 norė fief Atlyginimo už jū funfujė Daba būti turiu. 

Bet Apjafpmus ant Fofio Laißfo ypacziey iBdruka: 
wobdinti, tai it ppacgiep Daugiaus Kaktü padaro, v 
todėl Kupcgiū Primofėjimai ant Kagtū Rrinfimo ir Riefo 
ne macgptu, fad jū Apjafymus reiftu ant ppacgien 
pribėtū Laißfü išdrufamodinti. Sep tuja tofia Daus 
gbe pareitu, fab taifieiš 8 wiens Cžielaš Фа а8 
prijipildptu, tah norėtumbim banbpti, ar jū ppatipfaš 
SBdrufamojimas uffimofėtu. ж 

Wifokia Binia. 
— Muji Wießpats Giecorius Milkelm8 dabar 

jau i5 Mieielio Gin8, ne toli nd Meino Upės аи 
lincžio, pra i pitreifi5Ėė Mieelė Ga ein, biden aufp= 
tap tarp aufßtü Ralnė, ir pat Widuryj MBajards Snies 
gaiš ben Pebaiš apbengtū, fur Gwmeifatos Wandü Dp: 
wnap faržtas 1В 166 tefa, ant Wartojimo Gito Mans 
den8 nufeliawes. Ant Bitės Kelionės mufü Zemes 
Lewas apfilanfe pirmjaujie> Miefte Minden prie 
Baieriū Raraliauš Piubmifio, 0 tajai Gitam  famo 
aufštamjam ir meilingamjam Gmecgiui [abay toli ant 
Gelžfelio priešais feliamo.  Bafiimeifinima pitu Wieß- 
pacgiu bumo fabay Girbingaš. Kaip didey baierigtis 
Karalius Giecorių mpliš, tai ji8 ir tūmi išrobe, Фар 

  

jiš Giecoriui bar tą pačzią Diena toliaus feliaujant ji | 
it bar toli ant Gelžfelio palpbėjo.  Rotam mujū @ке 
toriuš ant jamo Kelionės bar ir prie IitreifiBtio Gie- 
coriauš Miefteloje Sel apfilanfe, fur jam teibjau 
Giecoriuš fu mijaiš famo Namai — ооа Meilę 
bep Garbę išrobe. Taip bangipfajis Miešpatė pra 
jamo Tarnui  mujū Giecoriui futefe8, Юар jiš gauni 
wmijur Žmoniū, taip aufžegiaujiujė, faip žemjaufiuja, o 
it pat famo Neprietelii Gzirdiš Laimėti. 

— ЭЫ! ац а18 Rronprincaš fır Rronprinciene 
ben ju jamo Brincufaiš randas babar ant Gnglenberiū 
Galės Might (ištarf Beit arba Ueit) ап ЭИр 
fmapftymo Wafards Gžieje. Ta Sala gul Gale Eng: 

    

  

lenberiū Karaliene8, jawo Oßwienes tanfiey apl“! 
o Guglenberiei jam mijucgiėė daug Garbės išro, 1 

— Sienoje 13tojo Iulijaus yra baierižfame ?! 
Rifingen Bjauri ir begėbišfa Razbajpite bundyl“" 
per Bono Diemo Malonę Nazbainintui ne pl 
jamo Biftadėjyjie pagal jamo Meilyjima išmejti. 
šinote, fad mujū Airštas Bijmarfiš Dabar | 
Miefelyje ant Atligamimo 5 famo Junfios Ligos | 
Jam minėtoj Dienoj iš Mieo [aufan i Dra L 
jant mienė fatilifišfas Xunigs Firfra Įmeifinban g 
teip t Relė įtojos, fad Rucgėrė Arflius Maži 
įtabbdpti turėjo. Bet ram patim Afies Mirfinoje“ 
miens IB to Zmoniū Lulko, furs apfint Wezima . 
tinfes bumo, ant SFirkto Bijmarfio ju Biftino 
didzi68  Artybes tiefiog # Galma, Me Fadangı 
įmarfiš tam patim Afiės > Mirfjnyje deßine Ranf 
MuczeS buwo pridejeS ana fweifinantiji Kuniga 
Sweifinimg atgal fweifindam8s, tap 'Szumiė ne @' 
bet Ranfa tropyjo it rą ironndamė nd 108 nujį * 
Žmones Mažbaininfą  tūjau nutwere ir iß Rat 
fone cze bat ant Wietd8 fudrafjfe, S& Kalejim 3 
gabentaš it cžion perflaufinėjams 8 pafė8, tat“ 
Butfėriū Gizelis Wardu Kullmann & V p‘ 
Miefto Magdeburg gimes, Katilifas, 20 Metü feng? 
Jiš prie Girifto tiefiog pafijafe, Кар jis Girgia 
įjmatfė Dėl to nugauti norėjęs, fadangi taš 
Ratiliti Runigus tofi Ažtrumą išrodas.  Dgi i 
fatilifiBfafiš Runigaš, furjai Bifmarfio MBežimui p 
įtojoš, pra nutmertaš ir į Ralėjima iwejtaš. |“, 
regima, fad jiš fr Mazbaininkfu bumo jujitaręš,, * 
jis MBežimą atlaifptu, o Rulimannė tada ir 
geriauš ttopyti galėtu. Tacziau Dabojim, fa ® 
Browoj išraš. Bet Žmonės Mijur pra Dideli D 
jma ištobę Dėl to, fad Bonė Diena Girštą ВН 8 
wl regimayı ir dywnay apjaugojęš, © arali 
Wießpacziei yra if  miji ала Bifmarfiui W 
finimo Gromatū dėl Bito. JBgelb&jimo prifiuntę. 
it meš jafom:  Diemui Dėfun, Кар Bitaš melni 
Darbas pafijefti ne games. — Tam Tarpe pra 
parėjuji, fad anš Jugautališ Runigs mėl pra pal 
fabangi jam н8 jo Nufaltimą išrobyti ne g 

Bet Girto Bijmarfio ironytoji Nanfa jau imą“. 
nap paligamuji. 
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