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i. 40. Nebčlbienėje p0 jm. Šenieds 
bang: tuf. 19, 44—48. Grom. 1. Ror. 12, T— 14, 

Muji Bonas I&zus werfia, Werbl Dienoj 4 
ruzale įtraufoamė , norint jam daug Tufftancgiė | 

ebaiš Tfauj fiaupiinbami Ožzianna Sūnui Damydo ! 
Šiauna Iufkinbėje! Ale ar jis bene todel Aßaras 

lieja, žinodama, fad jis tiejioą + Smerti eina8 ir 
D jišs mag Dienū praleibęš įamo Amžių po fPaudin=: 
mufiū Kančia ant Rrygiaus Medžio baigti turėjęs P. 

Ё пе. So AUBarėlės jam В fargios Meilės pet 
froftus ritaš. Ant Ierugalės ir 0108 108 ©у!оте8 
šmelgbams ji8 . Szirdies Tužboje [afo: — „ар tu 
otumbci, tai it apmiflntumbei šitam jamo Gaieje, 

ant tao Bakajaus. pareitifi, Bet dabar tamo 
m8 tai upflėpta.“ Šis ateit į Gamaję, ale Gas 
lejie jo ne priima. Si8 Seruzale madin favejpi, faip 
ißta famo Wißiyczius Wietrat uzeinant 2 "E 
mo Sparnais, ale Seružalę ne Haujo.  5i prifiattis 
neziaję Meile n'iRpažia it ję ni faweS atftumdama 
frnžiamoja. | Todėl Zyon turėjo + Bufipne ра 

} jö8 Waifai Liedningay nujuti. д faip ju mumis 
m? „D 2pba Todėl taip Бати, аВ ра!8 gerejniš ne 

u.“ DF minau ne pafidingtotis bet bijofis! Amen. 
hm. 11, 20 — 22. . 

  
   

   
    

   

    

  

   
   

   

    

   
   

  

Šono Apreikfimas. Gromata Eurinfimui 

Garbyje. 
Terjt 8, 1 KS 6. 

Berfm. 1. „Sr Nngėlui Surinfimo Sardyje 
ВоЁ: „Tai jafo turifis Diemo Dwares ir feptynes 
maigzdeš. AB žinau tawo Darbus. Mėja tu War- 
R turi, buf gymė ėjaš, 0 negyvos efi.“ 

Tai jaupenftoji Gromata'“ В апа feptyniü Surinfi- 
amn8 Alvreipfime ant Pono Iėzaus Paliepimo ragytujų, 

t furids Apmajiymo mes dabar pareinam. ' Toji yra, 
ip matom, Angėlui Suvinfimo Sarbyje rabpta. Bet 

|Gurinfimo Dmaję išpažinti, 

  neinfimo Angelas tai, faip Sfaitytojei i5 pirmuji IB- 
ПГОр atfimiė, tai Yra SGurintimo Užmeizdėtojis arba 

| 
Mpjžuvas, ale nę jam ienė, bet ingfaufiaš fu vijais 
"ano Gurinfimo Mofitojeiš, arba triumpan fafant: wis“ 
(94 ano Surinfimo Mofitoji Redas. Bet fadbangi 
| name Gaieje Gurinfimai jao Nofitojus patys Valis 
| įfnre ir ifijtate, ta» i Mofitoji Dwajės galėjei Mijo 

Rotie YMofitojei, tofie . 

"Eurinfimai, Zangi Surinfimo %lnge[aé tai Surinz; 
"fimaš patfai Iyg°i mwieng: fuglaufta8 fur“mifais jam: 

"Mofflaiš, Bubaiė, Rafielgimais, ei Griefaiš: * 
arba ir Nübajnyfies Bafilaifymais, tobėl "Taš, 
©Са Gurinfimo Angėlui ražpta, tai mijam 
'anam Gurinfimai ražyta; ale babofim, bau ne rafi 
% Mum. 

| Sardis arba @arbäm gut mažoje Azijoje, 00= 

fipfan „Kleine Afien“ madinamaje.  Mujū Kortfnygefe 
ŠBrieteliei Bita Žemę tas ant Atojės ben ant 17 tojės: 

„Borto, ant Dežinės Nnjės Apaczioj, Na mujū ties 
fiog £ aną Žemę nufeliauti norėdami meg turetumbim: 
18 С“Бдптиё Mylii toli fone įtacziei į Pietus eiti ir 
НН Mazumeli i Rytus Taifijtis, bet Žemės, furiaš meg 
ant Ritės mujū Kelionės perfeliauti gantumbini ‚ Dra 

Rufipfoji Renti Zeme, Nitreifibfoji Ungarė arba Mens 
grū Žemė, MBalafija ben Turtija. Bet iš Zurkijö8r 
meš turetumbim Sgiepimi per' Foft Surii Aampą per= , 

fifelbinti, pirmneng + mažaję Algiją yareje. IB wild; 
Šono Apreišfime minčiuja Mita НН Smirna Pieva 
czion pažentlinta, 

Ten gulėjo Sardziu Mieftas, jeniaufioje Gžies 
jüfe tarp wijü Fitü, ten apfinfuy quImcglu‚ puifiaujyjis, 
Blomniaujyfis, bagocgiaujyjis, o it myriaujyjiės Mielas 
bagocgiaujiojo aut Ggiejūi Karaliaus, Eurio Wardas 
Rričzu8 ir bar Dabar Dėl jo Didžio Bagottimo Daug 
minamojamė.  Rab faš nor apie fofio "Šuogaus Ba> 

‚gotuma falbėti arba fofi Žmogų per biben bagotą IB= * 

"Baufti, tag ой К) jafoma: taš bagot8 faip Aričzuš. 

Tofia buvo ano Mieto Ezlowė fentaujiūje Gžiejūje. 
D vabar ano Miefto Bufta aBierds. Kur jiš ftowėjes, 
dabar tift -biebningas, 16 feliū mwargingė Gzčtrefiū ju 
Įtatytas Kiemas, Wardu Gart randas ir НН ©нр 
imi iv Gžiuvmulia Rautaros toli it placžiop nutens 
fancgioš < primena #& Ggiejū Giminėmė, Tab cia
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Бадойа 8 Sarbziu Miejtas ftomėjęs. Bet ten gy- 
wenantiejie Momėbonai Žmones pajafoj Įmetimiem fiem8 
Ateivojams, fab po anais Ralnaiš daug Sfarbū gulint. 
Taipo Gmietaš fugaißta fır famo Gėrnbemis ir Baz 
geibimai8, bet faš Diemo Male baro, tas pafilift amži= 
nap. Amen. - 

Genbrolus v. Werder, 
apie Tuvė it Releimis fartaiš jau trumpą ginią pras 
neße8 pra, Циг & aufžtą Garbę ipfeltas tape. 
ННар mufit pargrhžujiejie Lantwerai ben fiti po jo 
Waldzıv8 fromėjufiejie Zafnievei baug apie Bi jū ups 
Га Wada pafafodami, jo Gnru pabaugfina ben 
išplatina, bet ir pat8 mufu Zemes ера юНа 
babaręš pra, Yonui Werderui atwiray fawo Meile ben 
Defingnite iBrodpdams. Todėl gervė Garji8 apie ji 
per wijas Zemes pra iBfiplatinęs, baug mis bar apie 
jė tagoma, mijur apie ji Palbama. So Atfigynimas 
prie Belforto prie Burbafio baug didefneję Armiję o 
paffup Perwarpmė francugipfojo Maiffo per Szwei- 
cerü Mubežu 1008 ir Genbien dar mumė Ipg Eofiu 
Dywu palitodo. . Raip tai galima bumo? Ant to 
Klaufymo Sfaitytojis fefancziam Bapafakojime apie 
Sendrolu о. Werder Atfiliepima ras. — Wıena Öro- 
mata, Dabar ne feney £ Szwiefa parėjuji, furę fi8 
Genbrofuš 3tyji Gebruarijų nefuriam fawo Prietelui 
nuraßes mum8 Briežajties būda, 4 jo Szirdi pazjwelgti 
ir E ißmintingajt bey ftiprujisRamandiera per nübaz: 
na ben ant Dievo nufitifinti Wyra išpažinti. 36 
to8 Gromatos meš įefancus Žodžius ipiimam: „AB 

"iš wijo8 Szirdies Džiaugios, Юар Miežpatė Dienas 
manę bep mano Armiję per merta pra ißrades, Lıy- 
proma jo Zalės paftoti, ogi todėl — toftai Tu man 

“ gali „mierpti — „AB toli nū to atitu eju, fam pacgiam 
fofė Pelnyma prifirofot norėti, Man, о аб tifiu It 

"mano Bulfui, pafanfa Defamone mufu wyrtaufojo 
Maiffo Wießpatie8, mufı Giecorians = Raraiaus,. Mes 
patyš fetam pafarnus, buti it wi8 pafarnefni paftoti, 
mijado8 muju Wießpati Diemą  Liaupfinbami ben раг 
gitbami ir taip įafpoami: Zu muju wiernaji Norėjimą, 
peržegnojei, Zu mums Gylo8 ben iftrimojanti Gti= 

„bruma Įutefai it tifraji Ijmanymą pribamei, todėl о8 
Balijefimas te bumo galims. Tu mien8 tą iBtaijei 
pet Ramo tilincgius, pabrafintus Rareimjus 14 tojo 

„Rūro. — Mano pirbingiaujajęs Maldas Wießpats 
malouingay ifffaufe wifüfe pamojingūje Raro Merfi: 
maingmūje, Furiūje man fPaidran atžmito, fad Žmogaus 
Dumojims, Gubramojimė ben rupeftingė Yeßkojims ne 
pritenfa, Фа Zmogaus Gudrpie bey Lrotas famo: 
Galą tur. Jo baugiaus af farwo zmogißfaje Silpnybe 
Išvažinti gavau, jo baugiaus a6 Sopi Freipjanfi, o Giš 
it galbėjo.“ 

Ne. 

ėjimo ben NRaiteliū Brijojimo mažas Gžiejo Zarpuf 

, Werderi8 ! 

  

Tam pacgiam Genbroliui v, Werder, ат # Яр 
pargryzus, Sfaitlus Moteciū bey Jumprawi, . Wirteho 
bergio mpriaujiam Miejte Stuttgart, pabomanojo [ab 
puifeš fagtaunas Bybeleš, pagarbinancziei8 Žobžių 
НН Ant to 8 taip atfiliepe:. „Nie 
man galima, midutinė mano Gzirbieš Tinffjmaji Suj 
bimą už Bę grajeję, taip [a6an patinfamaję Domai 
pilnay ißreifßti, nepgi Suma, meilingomjioms Damn 
jomš, įamo gilep jauciamaję,  Birbingaję Dėfamoi 

faip veifiant ištarti. Beje, mijgalpis Diemas didžiu 
Daičius mums ant Gero pra padaręs, Sam tel 
Garbė, Liaupjė be) Defamonę fakyıa. Mes filpniej 
Zmone8 niefaboš n’uzmirffime, Юар mes tift Ryf 
atba Prypowos te buwom So Ranfoje, ir Fad wiend 
So Malone muju  mijū wiernam Norejimui geraß 
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Ka 
Bafifefimą pra [utefufi. Todėl juf ir Sūju Gi Ddefte 
mana man tofia patinfanti pra ir ne galėjo E 
ра ата buti.“ 

— Bet faip Raralus = Giecoru8 ат fawo miernai 

Tarnui ne feney po ЭЯН Daugybės įufirinfufiuj 
3moniū atmiran Didele Garbę IBrooe, taipjau ne galii 
palifti, bicggon ne papajafoję. 
Dimiijonui + Botfvamą štraufiant tarp Beitininfa Ba 

atlivado. = Toje MBalandoj Ciecoru8 apfizwalgydam 
pamate Gendrofi v. Werderi ir ant tojo ш Manf 
хорубатё, jafe prie jo Szalie8 įtomincziam Dfficiet 
Rulfui: „Žuvėfit i Gi, mieli Bonai, ta8 yra Gendrofu 

Sis 
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Lirmantjam Garotiš 
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fc 
Karus retay tift iBtaifpta pra.“ — Gendrolivi if B, 

atmitojo Pagyrimo nejmagu atfirado. 
bamš it pafarnep tą Garbės Širodyjimą nū famed 
nufreipti norėdama bande atfiltepti, fakfydams: 

corifßfoji Wießpatyfte! — Gi nepelnytoji Barbe — ./ 
Ale Biecoru8 ne dawe jam ißfalbeto, bet ji tais Av“ 

  

Si8 palijudi yi 

b 
„% ;   bžieiš futrifino: „Belnymui pūlaš Vrifipajinimas !“ — 

Gendrofui ant TBeibo bumo matoma, faip jo Widu 
fujubintė paftojo. 

Gfaitytojau, dabar ne flauffima: @ар Werderiß 
famo Bulfelu tofiu8 bidžius Darbus išpromyti galėjo ®) 
Sut paraBpta pra: Pakarniem8 Diews futenfa Maloj 
пе8. D wel: 

tintimaš ! 
&а8 ра!8 pafižemina, ta8 bus paaufß- 

MWifokia Binia. 
Х— ©усрюп Raraliaucgiuje yra 111 Kurp-h; 

jū Gijeliū įufirarę pateitauti it nep 9008 nep Driutos 
£ Mantas n'mtis, fi Rurpfiuvyftės Miftrai apftimfe, 
jiem8 jū Vlgą ant fetmirtės Daliės padidinti. Yfißiol 
Miftrai to ne nor apfiimti jū Male ißpildyti. Kas- 
gin, fa8 ilgiaus trimos, ar Miftrat Niefo ne findine, 
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bv ar Gigeliei Niefo ne dirbę, 0 todėl ir Mieto 
е pelnę. 

trajė Julijų taipo ražoma: 
Abelis Nyfamimas. Rarunos [afioj wifofe Ulycziofe. 
Ija Bendien Prujai ip Bio Miefto atžoj, о i tt 

ietą gaun Francuzü Zalnieriei + Miejtą ttranfti. Tai 
iefczionim$, furie prieš Mulibfius fi Galo daug 

apyfantos palaifę, didis Dziaugjmas, fab jie Ni pie 
ms nemylimi Swecziū malni paftoję. 

— I8 Berfijö8 Mieto Teberan pra Gromata, 

aulifninai dar pišiejni. Ten prie anū T ir 
Maras prifidejes. Kelio8 Guropos Wießpatyftes, 
antay ir Gnglenberiū Karaliene ten prilaifo jao 

uflifterißfus Bafiuntinius, TLelegrafü Urėbinintus ir 

ft tam Iygu. Tie wift yra 1В and Mieftü + aufß= 
tD 8 .Ralnpnuß nubege‚ ibant jie iagos 

— %mncugxlöß Ratthftghelte Did- Wifkupai pra 
ol tbamt ißeryalleé @almut ))«aIDoé @romam "us 

ulioji Galma budamė ne Wıktor ik Я а= 
buti turėtu. Ogi Gaimaš pitai Malbės ©го- 

i it Pritarima bame. Bet Malbonas Tjerė 
0 Eurintime famo Mifli Dėl Bito Dalyto pajas 

Emietui išrodyti, fad %Ёшпсидца bar ant A 
jamo įenojės Gzlomės fominti ir nd  įamo 

ė8 ben Garbės Niefo ne prapuldziufi. Su tüm 
tal0% ıu Gaimaš didey pafajinga8 buvo. Ale Kaip 

и galima bus, fawo Bažadėjimą ipildpti @ по= 

afajų faifydam8 , tangi be Rūro, MBiftor mas 
i Bopiežiaus bumvufiajis Žeme atimti it je8 
iut mel atbūti, tai me8 n'igmauom,  Mafi pita 
fito Niefo iBtaijyti ne norėjo, Фар Н Gaimą 

ti. Ale rafi bene Ijėr8 iw ant to miflyja, 
utP“ sijos Garbe, Mare prieš mu8 prapulbytaję, Ra= 
iutöß kg filpnejnijė Miftor Yınanueli Feldam8 wel at- 
“mf" Toftai bar NiekfS ne gal žinoti. UWle tacziau 
НБ elti norėdamė Tjer8 tmi bar Malanbelę turės 
Raš“ о нра wıfa Francuzija ir npacgien j08 Waifka 
ndind hda furtaifes. Bet ir tada, 

  

—. Sß Miefto %(mtenß (Angjeng) Francuzijoje 
Szime Miejte Kendien 

  fa8 - jin ar mufü ! 
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Giecoriu8. bey- fitt Gpropos Miegpaciei Francuzams 
pame[pß‚ Eyropös. Pafkaju if Naujo ardyti. 

 Afišiol prie Gnglenberiū tof8 Damads bumo 
arba it bar teb’iera, Тар ‚Aficierüu Wietos! 1147 brangius 
Biningus  perfamos ir pardüdamos. : Ik fofia Wieta 
aufitejne, jū ji brangejne. — н8 Aficierė jao MBie= 
108 atarijęs arba Beip fofio Dalnfo оё1ер пй 108 nor 
atjibėfamoti, taš tą. fitam pardūd, furė jam tai užmof, 
fa ji jam pirm fofio Gžiejo fajtamuji, 0 je) galima, 
tai jiš bar ima ir ZBiningids, pomifam taip faıy Laufü 
arba Hitū Daifti perfant ben pardūdant. Prie mujė 

taip n'ieta, bet Raraliuš arba  Giecorius iftato ЭЦ- 
ficieruš pagal jū Nüjega, o jis jūs ir paleidžia (B= 

“| pažinbam8, ad jie ant fawo Wietd8 ne tinfa.: IB to 
mujū YMBaijfas divime Dawade ir Tmirtybėje [aifomas, 
fadangi to Wadar mofiti it išmaną tur buti. Prie 
Gnglenberiū to menfan atbojama, bet tift ant to par=- 
eiti8, ar faš gana bagotė, jamo Wieta užmofėti, 
Todėl Gnglenberiū Waifkfa8 ir ne Taban daug fam tinfa, 
o jam ne gerap nufidūtu, fFab jis ju mufü Waiffu ka 
ba į Sarą pareitu. Tai išpažinbama pra Guglanto 
Waldzia tą Prijafima iBleibuji, fad toliaus Aficierd 
Wieta8 ne reifant pirfti ir parbüti. Ale prieš Gita 
Brifafyma yra ands8 Zeme8 Bagocziei, Orowai ir aufß- 
tiejie Ponai fawo Balją pafėlę, Fadangi jiem8 dabar 
ne bu8 teip Tengwu fawo Sunums Piningais grajiü 

Q'Bwt;i prie Waijkfo parupinti. _ 

+ Dėl NAtjijefimo Afmeniū. т ее 
Teta Detū zalnieriGfi Matininfai , bene ir tift mien 
žalnieribfai Reifmenei, mijas mufu Karalyftes Zemes 

permatodami, it muju šrominca # czielu8 Dibžius ir 

mažefnuė trifampinus Gtufius idalijo, potam pagal 
tuš it famwo ortaš arba MAprifu8 taije. Kojnam 
Rampa tofio trifampino Stufio dabar Aitfirekimo 
Afıno, ju Numeriu paženflints, ifajtaš randas. Laufü 
NApturėtojams ne Wale, tuš Э(Ётепи8 atimti arba 
paiBfabdinti,  nepgi Damadytam Apffritiume aplinĖ tus 
Dirma apfeti. еа tie Afmenei ben Zemes SElp- 
pufai priflaujo ant wifados Raralifai Waldziai. Me8 
gamom patirti, fab Paufininfai, ant furii Žemės tofie 
Atfijefimo Afmenei om, meifiauje> ant Lantrot: Dwa- 
tiū nafteloti tapė, cgion fuftatptaję8 Runtraftaš Wardo 
Užfirajipimu patmirtinti turės it poto nujprejtaję Brefę 
už ipoūrūius Zemes Sflypelus tūjaus išmofėta gaus. 

XM Berlyno Miee yra Murininfai Gizeliei 
fufitarbami dirbti paliowę, ifi fof Mijtrai jiems Daugiaus 
21408 dūje. Э4' $1[д čį Murininti Gizeliei Daro 
Ing taipojau. Pagal naujūfius RAatymus Gizeliamė 
Male, Gitofiu Bubu ant Ašateifamimo ir ant Iycziaz” 
mino priek Mirus fufitarti; ale jiems ne Tale, fitus 
Gigelius, prie ju Gurioraugamojimo ne prijtojujius, 
jū Darbe trifinti. Bet fadangi Berlnne pateifaujan< 
giujė Gigeliū Wpriaufpfis Draugams įufirinfus jūs



k A 

* 130! 
\» 

fufino, birbantiemfiemė Gigeliamė Rytus atimti iv jūs 
Ing taipojau ant Pateifamimo per Nemalę primerjii, 

10% jijai pra ant Prowös € „alėjimą itrauftas. 
J Rolerės $iga jau babar ir Karaliaucziaus 

Miefte pafirodziufi. Ni 26tojo Julijaus ifi 2 trojo 
"MAugüfto yra cGion 26 Ligoniu , pita Liga apfirgujiū 
ant Boliceiės primalbūti, + 18tujū yra pajimirę. Ant 
Seni Pufe& „Wilkamwiffiü * Walfeziuje dewynrüfe 
„Aiemūje 2077 Zmones-Kolerös Liga fufirge ir 121 tuja 
mfimlre. Ino Kampo. Wyriaufybis pafiptocAboje Fief 

tift imanpbamoš, Bita Liga [yg įmelfte nufmelfri, ale 
nūprojnan: Taogiau per Rubežiu: pita“ Liga. terav ant 

“ mujė Rujės niera perėjufi iė mijur Ing prie Rubes 
šiaus: apjijtojuji Bet £ mufū Raraliauciaus Micjta 
Rolerės Liga pra pet Rupcgelnintis Žyduė ogi ir pet 
wifofius. Ligonia, prie mufū Daftari Pagalbos jeffaus 
czing 18 Penfū gabenta. Jau mums trobos, fad pitą 
Gmertiės Nngčia nulaifyti ne bu8 galima. Si eis 
faip fitais Gyfieis per mija Smieta. Mėja dabar jau 
tei ik) Grancugijos didžiojo Miejto £pon, (iBtarf: &) 
ong), pareit. inių, fad tenan Kolera. žawinti pvadėjuji, 

* Tifr geray, fad ji pernap ant Ravo Usietos W'apjilanče, 
„Šyip, czion Ždmiuimė ne Buti Galo bumę. 

‚ *> Miejielyje Groff = Gėrau iš to Apygarde wa: 
Farinej MBofietijoj, i fur jau pirm to per ilgą Gžieja 

› 1018 @pflé po Eytio Šinia apie Žemės Padreb&jimus 

“ parėjo, dabar 3emė jau wėl iš Naujo brebėti pradės 

jufi. . Ro bmija Menejiū Iyfumo 27igjt Iuliju pir= 
та & irmflé nufidawes. 

— Norint Francuzijös Waldonas Tjers Ju 
Mufiptia Waiffo: Wyriaufikju Francuzijoje, Oendre: 
fiumi Manteifeliu atfifūrtotinay meilingay fufieit 

ir meilingus. Gufnefėjimus [aifo, tah tacziau Francus 
3ij68: žmonės, i5 Wijo vofūjant, prieš muš baifingan 
inirte. Wofkißfi Kupczier Francuzijö8 Mieptūje 1018 

"bar ne gal pafırodyti ne perjefinėti, o Mufißkiu Zal- 
nierici, ten Dar ftomintiejie, ас 118 ne gal Fur Mıefte 
»o mieną arba be Gintli aplinfuy mwaifbtinčti. Miefte 

Жейт 8 bumo pirm Sriumpo wiens Zalnievius ißfi: 
brijęė taipo per Ulpozias eiti, faip ju mwienu Syfiü 
Trancugi Pults: jt apnifo ir jam Mantas bėp Rojas 
juriję jė jau fetino # Upę imefti. За Эи ВЕ аи е 
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