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tė 3. NRebelbienėje po fmentojės Traicės. įuglaubuš: tai mienu Žodžiu Smertiš. Ogi babar 

Ai pang, Suf. 15, 1—40. Grom, 1. Ner, 5, 6—11. 

ja Biešpatiės Bajigailėjimas. 

a SiaufE mangipi jamo Bėboje, tap ab tamę I6- 
@й, о tu manę garbiji:“- Bf. 50, 15. — „Niefs 

gdailėjo tamęš, fad butu tamęs jufimilę8. Ale ab 
P Szalt  eibamš  macgiau  tamę jamo Rraujūje be 
ЭН ir tariau tam taip be gulincgiai jao Rraujūje: 

bma Duji, ir jafiau tam: buf gyva!“ Gžef, 16, 
„ Bedniejie wel Džiaugimo turės В Pouo 

bo, ir Žmoniū margingicjie linfjmi bus iš Szmen= 
Syračiųje.“ 6. 29, 19. 4® ` 
Smietaš pilnas Margi ir Bėvi. Gricfa8 į Smietą 
8 1Bprompjo Smerti, o fu tūm miflab, fa8 Žmos 

ĮSiminę fpaudzia, įunfin ir margin, fa8 mumė 
Uingė Dujamima ir Aßartı iB{paudzia ir mujū 
di8 Tužta ir Perfulieis papildo, 

ASunfus jau pra funigfiejie Margai, fur ifß Szir- 
rel Šilpbės fpla 168 Rlaujymas: Kur imfim Dūnos? 

bbalgyjim, fa gerfim, Ра milfėfim?  Raip af 
Yüfiu8 aprupifiu, faip jö8 igmaitifiu? Kaip až 

į Ruvifėlius igmaitifiu, faip jū8 užaugifiu? Tai 
108 ir graudzios Afaros, furios fofiai Alpnai rafi 

bar ju Rubifėlia Nulfeliu -paliftai Naßlei yra 
„0ojant jam € Dūbę ant Grabo Frinta, arba furiaš 
%108 Sirateles mylimamjam Tėtneziui ben Mas 
I, tiemė $ аниё Amzin8 atftoju8 paffui  merfia. 

lašgi ben gal įuffaitpti wija tą Silmarti Daus 
Bim Bajauloje muš fanfinancią? mijag Riga? 

* Mugynes? mijus Reržulius? mijus Balaimös 
S Taitimus? Kiek/randas n’ißpildytü Geidawimü? Fief 

Sintą jupifipta arba prapulbyti Gėrnbjė, furiomi8 
118 Džiaugės? DOgi galiaujiep ir tai bar apmą= 
Raudu: fab mujė Runai tur fuputi ir & Žemę 

Yi. Bet pifggiū pifegiaufia Beda ta: „Žmogui 
V wmieng Kartą mirti ir potam Subaš“, ana am= 

Ugnis, fuvi niefabos n'ušgefa, nepafiliaują jis 
№6 & Danta Rlebėjimė.  Ule miflab tai t mieną 
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tift ifivabof, fofš baijuš bitas Gymajiės NMeprietelis ! 

Ale tifrap ifidumojant bar baijejnis it bailingejniš 
Neprieteliš pra Griefaš, Furjai Smerti išbromyja. - @ст 
tam, furjai Gita Griefū Baijpbę išpažiža ir nū tos išiis 
malnpti arba pat tai ne galėdbamė per fieno fito ах 

galbą maluu pajioti trofbta. Tam anie ой Rradgioj 
primejtiejie Bono Diemo Zodziei ant Palinfiminojino 
barabyti. Ponas Dievas yra Krıftuje Šėguje ‚mufü 
tifrajiš Gamaritonas. . TZafai mujūi Zaizdas geriaus 
bažifta ir i tale8 giliauš ižmelgeš ne faip me8 pana. 

Šijai maro bėbnaji Griefininfą jamo Rraujūje, tai efti 
jamo Griefūje be gulint, ogi matpdamė prijimercžians 
Giojo. Griefininfo  graudziajes Akbaras, jo Dufawima 
ir Ragalbės Trebfimą, tan jiš toliaus atžlaifpti ne 
gal, jam Sirdis DlyBie plpBta. 318. ffubinaš tam | 

tarpbamė: Tu. ne. mir bet. 
gpmė buji. 

D juf me8 žinom: jam Ealbant įtojaš ir jam: priat4 
jafant gatama pra. Zamo Mujys, furios ifipiol teip“ 

menfay MBiekpatiės Žodi prigirdėjujios, gaun atfimerti; 

tamo Alfnė, furioš taip ilgap Tamjybėje bumupios, 
gaun Miepatiės Sziomę regėti. Zamo Sgirois, Euri 
ifiBiol Nupejegiū bep Geiduliū domyjama bumuji, jaucz 
Bafajaus ir Ralinfiminojimo beje patiės bangišfojo 
Dziaugimo Tmaną ant jö8 ipiliejant, taipo, fad Žmos 
guš pergalčtaš ir mif0o8 105 Malonės apimtas turi 

fußufti: Wießpatie, „tai per Daug, af per daug! ХБ 

ne mertaš ejmi mijos Mielabirdingyjtės ir wijös Wierz 
npbės, furią tu man išrodei. Arba faip Symonas 
Petras Rono Sčzaus Malonę pajujbamė južufo: Wieß- 
patie, ipeif nd manęs: až cefmi griešnaš Зтодиё! 
Beje czia bı Liaupjinimo ir Szufamimo: Liaupfinfk, 
mano Dugia, Rona Diemą it faš manyje pra jo 

Gmentaji ABarbą. Fıfat taip mijuš tamo Griefus at- 
leidz ir gpdo Mijas tamo Ligas. Jijai tawo UAmžią 
nü Brapūlimo ibgelbt jijai tamę mainifoja Malone ir 
Miefaßirdingyfte. . Amen, . Bf. 103, 

x 
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: seimai ; turėtu nurambptė buti. Ale ne, jū fenafis Ва о0р 
%шп…“ша ?ітта%ш.' : K wima8 bey Nora, wifur. pirmajt bey paftujyji 3 

Sziltamjam Gžiejui priėjus, wifofiems mufü Diyu- | fafpti, ant Wifü pykti,. Furie ne wifados prie jū pilkf 
tiertam8"wifofiu8 igüfiu8 bey numarginanczius Apmafty- | pafikflanfia, n’iera pafiliowes, bet -wis fwiejiey jü 
muš it Kalbejimus atfiliku8 bey Namün pargryzus, | mas ifaitufes padaro. Baifingay jie wėl ant Ip 
wifur, fur tift Taban Bilta bey troßfu atfirado, ir patyS | fmarfio dDufte idufę pra ir jinodami, patys per füha 
Malbonai ben jū Miniferei ant atgaiminancziū Reloniu | čią, dbnmnjaš, аб Fito8 Didmacės : ne, pakfkubl f 
babar pafibamę pra. D faš jiem8 tofio Mtjifmapitimo | Bifmarfiui IBwedima tofio 10 Apfiėmimo tūjaus bo 
bep Gymajiiės Bafitiprinimo ne iš Szirdiėš melptu; | draufti ir jam Ranfas furijti. 

ppacgie> muja  fenamjam  mielamjam  $ėmė8 Tėvui, Ne оег butu, bet tofio Sltiėė "Nobymo 
Wießpaczini Giecorini= Ravaliut bp jo nualfintiem8 | francugišfo Bafidiožiamimo bar baug falbėti, Faddzo 
Bonamė Miniteriamė! Ale tiemė wos НН В Ber= | mufū šnirtufiejie Raimpnai nūg Rato Bafšlimo 
Ipno išfelamus, mijoš Geitungė Naujpnos mienu Syfiu | Gzieje bar Iaban faugoti8 turės, ale mes IB to 1В 
prapüle. Toftai faš mielą Wafarg [iub nufidūti, | nam, faip jie Eurfipti išmano ir Tiejos netefe 
o Mete 1870, mujū Karaliui pafajingap Gmfo Smei= | mijofid Prafimanymü metaš: Rėja faip tie Dana 
1108 — Wandenelt be wartojant, taipjau  nulidawe. | šenbien mifi įtom, tay те8 юНа tą IB Žrancugiu! 
Wiflah wifur powifam tpfa bumo; DdidyliSs Swietš | filujėji Rufivamima mien per piftą Bramanyında 
prilygo Bwiefianı Dangui be jofios Debejiės.  Gei= | galim [aifpti. 3f[e berovė, jen fofiam prufišfam Prikir 
tungos n'imane, fomi famo bidžiūjus Paipfus pripildyti, | pamiegtu, Szpanijės Raralumi paftoti, jengu anaitor 
Tai pafilo ip Zrancugijos umap tamfios Debefiš, furio8, | giliufingaijei Žemei tomi pagelbėta butu, jengu Iš 
faip juf žinom, bemeif tame Ufang pabare ir fĖaubu | įmarfiš arba ir fiti Raralpiės ben MBofietijės Dio 
Karą pargabeno.  Mapolijonė ben jo Žrancugai tame | cgiei famo Nodu tamui pritattu, tap beje prie 

Priešaftiės ant Karo rado, ab mujū Ravaluš nes | cugė pafiflaujti ir jū Zmelyjimo melpi Riefa ne nukg 
furiam ФобепсоПена Brincui ne galėjo it ne norėjo | Tie Gžiejai pra pro Szalt. <— 
užbraufi, prifiulytajė Epanıffös8s Raralnitės Softą pri- 
‚imti. Gži Majara anai Bajorai Meto 1570 jau 
fief tief wel prilngfta, tacgiau fu tom ©Ништи, fad meš Stitnnos 

— dabar Francuzüu baug menfiaus bijotiš te primalom, у + 
ale jū Merimajiis ir Durnamimė Mmėl pafilo; jū Gei= Kaczieig ta8 Žodis „Trifpna“ Gime Gžieje In 

tungoš jau wėl už pajubinancgiaš ir fujudinanczia8 | ant mijo Gmieto minamojam8 ir pažpitamė 
Maujynaš rupinti praded; be Berftojimo jo8 Ugni | fabangi apie tą Riemėlėlę -be Galo baug falbėta 
Wapyfantos ben Atfiferšyjimo 6 Naujo furfto ir miją | rašpta tape, tan tacziau те8 apie 108 Bafirodiino 

. Swieta prieš Wofkietije, 0 ppaczie> prieš Prufije, fu= | Simaifinimą bey а8 Э)рапубе8 1018 Dar tifrėltu 
| jubinti jėbfo. — Dgi ta NMaujynds Rriežafiš jau Mel | pilnos Zinios ne turėjom, fol mefiti Tardintojei, (be 

pra Szpanijos Raralntės Sotas. IB Barpzo pirm | Įerjėšfojimus bep Iždandymus fone lenftyn iBprobw 
feletą Diend parbėgo pet francuzißfas Geitungaš ta | dami, tą ifißiol wıs bar fu Zamjybe apglobtaji Dia 
Šinia, fav Sgpanipfiejie, maižtikfojo famo Raro ben nes | Szwielg pajtate. 
paftominczi6s Nepublifės atgrije, jau wel fitoje 3emėje Manbiną ne per daug buš fafpta, tmirtan iBtarllja 
faw Karaliaus jėbfantis, ale а8 Prifulpmas Тага : | Fad wargien bar Eofia fita Rirmėlėle ant Swieto 
fojo Mainifo arba Softo įmetimam Princui nufidkdąs | fuvi € tofią bidelę Raffalba ратёрий ır taip у 
babar taip tykay ir pafleptu Budų ben Slupcziomis, tifr | pafibijotina paftuji butu, faip mažoji Trifpna. re 
mien fu mujū Ziršto Bijimarfio Žinia ben Zmelyjimu, | 1008 pirm poro Deßimtmecziü pažptama pajtoju fili 
įeib Zrancugai toftai n'ißtirtu. D fašgi taš butu, ant | del didžia Pulkfü Zmoniü, per ję ant Rigės Бе» ©; 
furio Ggpanipfiejie Gi Rartą pafidumę čia? — Gran= | tiės Batalo paguldptūju, miją Badabojimą Lieforiū Ngi 
cigai bebaš MBiffą žiną. Tas jau wel, FaiPMete 1870, | fitū mofitū Žmoniū ju SGyla pritraufuji pra. 
bohencollerišfė Princas ėjąš, ale ne ans patė, Eurė | Bietoje MBofietijoj, Zraucugijoj ben Eugelanto 3 
tūfart Ranfaš pafrateš atfivėfamojo, bet mul mumš | Sg6andymai Szėrimu Daugumo mijofii Gymoliū 
wifiem8 pažpitamafis Princas Griedrig Karvelis, 1a8 | Dame, jei6 Tuihpud Dabar pažpjtamojio8 J)paiybės 
Karzygy8S, furjai Žrancuguš fumaržpti taip wiernay к | тоё paftotu ir didele Gymažiės Prigada nlg 
fplingap pagelbėjo. — Neifėtu niflnti, Ead Grancus | gyjžės nufreipta taptu. $lgan trufo tas I6jėjfo) 
gamš jū Geidulpė, + tofiuš Daiftuš ifimaipyti, furie | 0 ir daug Gingio, Apjūfo ben Sujibarimo ай' 
jiemė niefo ne tup", per paftujoji Rarą jau mijišfa) | Slgam Gžieje mažniep fožuoj Geitungoj apie Trifflini 
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ibibta  įtomėjo, bibiš Blunkfnü Rar bumo pafilę8, 
hi Beip, Eiti taip avie tai bumojo. Ale faip Mies 

pilije Gettiūdt ben Baberšleben po Malgymo )- 

i 008 fiaulėnės Mėfos Žmonės Bulfaiš apfirgo, © 

1800. Mėfininfai ant MBartojimo tofiū Stiflū tape 
hofinti, arba jie prififiule, fojną tofė ant Bars 

Ale daug Mėlininta ben 
uleš Raifancgiūja prifibijobami, gerą Belną pameję, 
a tą Ralbą apie Trıfynas begiedigfu Bramanpmu 

Kiti — ar iš pacgū Apiiliubojimo, av ıß 

atibrnūėš apjatnvino, fab jie nū nepermeizdčto 

и №бо ney joftö8 Deprės ne taijyję it nep Rajni 

Dijds ne pardūję. O faip dėjos perfautiejie ben wal= 

Ririejie Žmones Del tö Dalykfo? Dangumas bars 
nutigi Miejcgionii po Muizebiaus Zofanų pafioūbamė 

y Riaulėnėos pomijam atfijafe, а8 tofios Mėjds 

bo8, o t68 Yietoje Kitfo tur, De Daro taipo, nėja 
lufena pra Trifpnū tifroji Gajpada, ale пйд fožnds 
iegadds malnš ji8 tacgiau tift n'iera. Ur nūg Mies 
Info Rluciaus, Bnlio arbu Reilio ne ir Eitai Mėjai 

е №рай — Gfairluš prifibti gal? Nebaimingiejie 
3 Ilgo, faip malgę ir Riaulėnds, taip ilgan, fol Bėda 

nė cia, Ralbą apie Trifpnas per Bliugfiamima 
ydami. — Re padorus Daiftė pra, Fad apie tofi 

e mvfinant, ir tofiū Žmonių randas, furie Dėl to 
Iimanfe8 fawo Sztufa8g promyja. Taip antan nes 

lai Myr8, Sobann Reis madinama, Kreišblatiųje 
kto Oyppenheim Trifynü Bandbntoju wadinas8 ir 

tramoti ir mijaš jam  parfuntintafeš tIrifynütare8 
Jūras bey Fiaulinus Rumpjus patš jumalgpti fetą3. Dai 

ufili Ggtuforid bar ir Daugiauš radosS, furie fawo 
darymais NX'apoumojanczius ben Mieganczius bar 

Igiauš užmigin. Bėdai atlivaduė, jie per mėlan pa= 
Dida, Myicy faip Rolėrės Ligai be ponamojant per 
Žilan pra, ju Apiicpitojimų be) UApiimalymu mir: 

Ūiiūja Bažaliū bar te pradėi, Tada 1018 В Naujo 
%ja tas Tenans Pryzodis: „BMerßiut nuffenbus per 

| Jay pra, Szulint apdengti,.“ — Dar Daugel meš 

fol* ta mažaję bijotinaję Rirmelifę papajafoti galės 
Ubim, Рар # daug Meroje Smietą [ujudinuj, faip 

ti lintafis Dėl jo, butent del Apßerimo fu trifhnota 
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Mėja jau ir t Kalėjimą pra parėješ, ale toftai Bitiemė 
Paipfamė per Daug Duru, (Dar ne miffaš.) 

MWifokia Zinia. 
— RNufijds Wießpatiene Giecoriene pra ant 

Berlyno linkay Feliaudama fe pra&jufeje Subata 13 tajt 
Sunijų pirm Pietü Biczion pro Karaliaucziu parfes 

] аи . 
— Gubatoj 13. Sunijų pra mujū Битоей8 Kupz 

capRė8 ben Piningė Minijteris von Der Heydt Szirz 

Džiei frutėti pafiliomus Berlpne įtaiga pafımires, 
— Geimingos pajafoj, fad Nuji Wießpacziui Gies 

coriut A lefianderiui Liundunės Miete apfilanfiuš Daus 

ąpbe ten ėjancziuji Lenfü, furie dėl Maigtū Rėlumo 

i5 famo Tėmipfės iBbčgti turėję, Giecoriui Maloos Bro= 
matą nufiuntę, Fad jis jiem8 ben atleiftu ir pamelpiu, € 

jamo TėmiBfę wėl pargrygti. Ant to Giecorius jiemė 

pėr jamo Miniteri roma Szumalom atıiliepdines, 
fab jiemė Yšale ėjant pargrpžti. 

Maißtü Kėlimo ne Eoramojenti. 
atleita, furie Bitūje Maipiūje tieliog razbajamę. 

— SBeriijoje pra pagal Geitungė Bajafojuną Bi 

Bamafari baifingap daug Sniego pūlę, taipo, Ёар 

Sniego Naßta Ben ir ten ir Triobaš įuipauduji, Sa- 

- 

S 

x 

Wyriaufybe jūs DĖL | 

Tift tiem8 ne bujent +“ 

foma, fad Bitofiu Budu ir patiės Berfijond Karaliaus | 

Balioczius &a8 Sniego pargriautaš. . : , 
: ; aa a 

Atjiliepimai, p 
** уе 1 

1) Aefuriai Brolis per tą Raujyna pra išgandptė: - 
6uf dabar Žmonemė ne Male bujent, Tamonėlius 

famo Mylinujė i Rapineš nunegti ir į Žemę valaidoti, 

bet fožno Rabažninfo Kunas turėjęs buti |ubegins 

ta8, o Pelenai ben lifufiejie Raulelei ar Eofiam Rüde 

pafamoti, arba faš žin fur padėti, * Ant to ap а1 

liepju, fad Swiets, Diemui dėfun, bar taip toli ne 

parėje8, fad tai jau turėtu nujidūti.  Ule tai Tieja, 

fad jau raubaš daug tofrü, Furie Fojng Frıfkczionißfa 

Buda ir Dawada ujmarfintt pafiprocemobami, Lawonü 

Palaidojimą užginti ir ti Sudeginimą itaijpti norėtų. 

Mėja Balaidojima8 pra iš Gentėmjū parėjęš, yra 

frifßczioniffa8 Budas, bet prie Bagonū, fad it ne 

mijur, tan tacziau toli ir placgiep "bumo paprajta, Tas 

wonuß įubeginti.  TZangi Gitas Tolpužengiancziuji Suz 
deginimo Meilnjimas pra pagonijfas Borojimas. Jie 

jafo, Ramoni Rmapaš, i5 Žemės išgarūjaliė, Drą nes 

įmeifą padaro, ir audė iš Rapinii yareidams Szu- 

finiū  Manbent fupupyja. Ale Lawonü  Repinimė, 

Swilinimė ir Gžiržfinimė bar baugiaus pifti Sar
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faip om jų Maitomis ni радай и й 
Gymūliė.  Tajed reiftu pirmjaujiey. fudeginti, 
5 Ale do anie Gudrincgiei n'atboj. Siemė ne įmagu 
girdėti apie Kuno Brififelimg falbant ir Smerti Miegui 
ir Miego Miiljiui prilpginant. Sie miflpja: fab Runai 
buš įnbeginti, tap Tu Brififėlimu ant Galo.  Beroba 
Ponas Jėzus ir fudegintajt Kung galės fudnoje Dies 
noje prifelti it miji Weju iBlafintūjius Nelenus wel 
į Kriimą jumejti, | faip. jis jūš pirmą Rartą [umedc8. 
Ale tacgiau mumš mijaš Bitaš pagonižfafis Budas 
prie, ir mujū Egirbiš to fratoš.  Berods prieffripij: 
fiejie Naujintojei. iti ant to bar ne parėję, fad taip 
turėfent per Brywarta nujidūti, faip jie mofin. Эе 
jie nor žmoniu Miflis ant to i$ Iširmo pripratinti, 

2,7 рра Gigi 
Т о 

S $ 

A
 

‚ o tafi bene ir meif mienš arba fıt8 rafiß, Eurė pagal 
К° ВНа Namofinimą it baubys daryti. D fab Gwmiet8 
i jau taip toli buš parėjęė, o Fad Žmones ne paliaus 

‚ 1918 it mis Malnpbės Prietelius it TZolyngengiaus 
iais t Dipuriertus pofifžirti, Eaip „meif tie jiema 

C pažada Mazuma Biningė Užegčdpti, norint jamo g d ё 
› *° 

  

;"_„_‘j‘;‚o"‚%’ääflbciunxg “niefado8 n’attef&dami: tap Fofioj nor8 
„# Dienoj fof8 Diputiertas Gaime pafifėleš tą Fikatyma 
: ‘*._.и_д'и_шпрё: „Rojuas Brufijos, arba fožnas Wofietijös 
* офИ аи tur po famo Bafimirimo. judegintas buti“, 
7 feo Ddidziaufioji Dıputiertü Dalis tam. Užmangmui 
%. biipulė, tap 108 Iitainmas ir gatamš, Mėja MBiep: 

d „Vitą Giecorius ben jo Miniččrėja Gaimą bėl fitū Das 
К „ГОЁ ал linfuji išlaifpti norėdami, fab ir ne ju Egit: 

` — е6 Янаг galiaufiep jafp8: Яар ju8 norit jufis 
5 Degindintis, tap Zinofite, Ale me8 tifim, fab Ronės 

    

     
       

  

AgiBiues pie ni: 108 Bjaurpbės maloninnay apfaugos. 
ia) Žmonėmė wis . giliaus £ Netifėjimą nugrims 

; kri а8 Dar gal ant Galo nufidūti. | Suf 
+ dbietiBfaji Sumenciamojimą me8 ne bumom miflyję 

, $ ,;—‘-f‘a.’igu;flf{‚_ _"n"t‘qbar ий pirmojo Aftoberio, tap 108 ir 
Ar, GRS ; х 

    

AT ienė: Brolis manę melbgia, аб аб jam fa 
y ь 
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