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Aončnti Ali ati įima8. S 

L „ Selfi8, praßwifk!. ‘пета а100 si ateit, it 
Nono Diemo Ezlomė. Aižtėfa antitawes. | Neja Btav, 
amįjpbe apbengia Žemę ir- Negmiejpbe Зтопе8. Ale 

tawe8 užtefa Bonas. Dievas ir jo Gzlomė paii= 
Do ant tamęš.“ . Iez, 60, 1.2. — „Marius darys 

t placius it Duris Emiete uufbtas, jei5 Garbės 
ralius ieit! Dgi @8 pra taš Garalius Garbės? 
lai yra Ponš Diemė. 3ėbao!, įtipruš ben galis, Wieß- 
š gališ Romoje;, „iai yra Karalius Garbės. Sėla.“ 
„24, 7—10. „Šv jiš. jubnė tarp Bagoni Ir 

mos Daug Sa Taba jie famo Karibus pametė 
Котади8 ir -Гар Щавоттсё t Pjautumus. Nes 
) jofie Žmones ne pafelš Karda PijEb fitu8 it ne 
18 рапдтан & farant.“ 965. 2, 4, „KadeLoffa 
Miernyfte fußtiftu, Teijpbe ir %afajué palibucgiūtu,“ 
185, 11. — „Ggtap Bonas Diemas dDūdas IBgirfi 
Smieto Krabtū. Gafnfit Dufterei 3pon: Eįtap, 

Ho Siganpms ateit! 
Žo Atfnginima po jo Aid pra.“ З6; 62, 11. — 

t tu, Duttė Bpon,ž Džiaugfiji faban, ir tu, DuFtė 
Male, Bufaut! Gžztap!  tamo Raralius ateit paš 

t Teijufiš ir Gelbėtojiš.“ Gafatj. 9, 9. 

„Ur m eli ans Alteijefis, arba ar bar Fito [aut 
+ Saip Elaufia Sono Mofitiniai: pas Roną Izu 

» Miekpatė. Dai ir meš bemeif norėtumbim aniem8 
aujyme pritarti: Tift meigbėfim, faš anūje wir“ 
drimejtūfe 'Brarafi Šobziūje apie ateijentiji Garbės 

Alių falbėta.. Of, ‚me8 ne matom, fad Wießpats, 
"tof8  galis Romoje pra, jao Briešininfus jau 
ėjęs, uorint tai Dabar jau beweif buš bu Tufs 
did Metū, faip jis + Swmieta parėjęs Muja Kung 
ūują priimbamė, ogi »0 jo Dangungengimo juf 
абаг ir Bemeif du: Tuffancgiu Metė, faip: jis per 
Dmaję i Swieta pareit, 0 tacziau Emiet8 тобов 

dar tofėjau nelab8  fota  buwes. | Dar mis ant 

  

asi Arati 11, 2—10. Grom. 1. Svr. 4, 1-5 

Eztan jo Alga pra ju jūm. 
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L- “8. NMedeldien&je Adwentü. e‘meß Daug ‘Jlepnetelpfle‘é daug Baidu, daug Razbaz 
įbjcgiū beje Daug Karū ir Kraujo PBraliejimū, о а) 
fur ir Zalandėlę Rafajus pajidarę8, tap tacgiau Mena 
Žmoniū in& prieB fitą Dar о8 tuv Kardus afz 
trinti it baboti8, Ead ję Neprieteliei n'ugpultu. 
miš. ne galima, + Barbus į Noragus pamerjti ir Sanal 
tineš + Pjautufbus, о Ir Teijpbe ju Bafajumi ne daug 
gaun aut Smieto pafibucgiūti ir Loffa. bey Wiernyfte 
fufitifti. Bet aipencg, „NReteijybe iv Zamjybe, Bjaus 
rybe, Nefmeninbe ben Bediempjte, айр торов, ant Ze= 
1168 1918 Daugiaus Birgu gauna ir platinaš. 

„Ale tie; Dugel, Euri tu teip dejoji. To ne Miep= 
pat6 falf8, fab taip biedninga) ant Swmieto išfimeizD, 
bet patš Emietaš, 0 iv meš patpė, futie meš jo &аг 

raßyftes Maifaiš ir Krijaus  Bajefėjeis tofojamės. 
Wießpat8 Liepja praßwiftt ir Feltis, Gzmiejpbei Užtefant 
ogi Bray, fofia,. wangi ir pati Kriffczionyfte, Wieß- 
partes Malone it Sztomė ant jos jau feniep užtefė= 

jufi, o taciau £ ję ifižiurint tap Kartais atfidūda, tarfi 
prie mujū рай tamfioji: Bagonija ir peflißfoji Zam- 
fpbe teb’ ėjanti. - MBiebpatė. liepja famo Zodje, jam prie 
пна aplilanfant, i5 Grietū Miego feltis it Tamįjpbės 
Rubus padėjus Teijybės Binflaiš apfitaijpti: ale Ваг 
Gofime, fief Daug; arba fief menfan tai baro. - MF ne 
baug, ne Daug. GEenoji Dufiė pono arba Šeruzale 
MBiešpatiės: Balfo "ne: Flauje, jam Martus n'atfėle it 

Szirdie8 Duris. jam ан ав ne padare, 0 tobėl Mie 

patiėš Rerptaš ję atmetė ir iš mujū, iš bumujiė cgpita 

Rajoni fam Rona ifitaije, ale Юар Bita8 ZYynas, Ва 
Krifßczionyfte neflaufyS tay ješjei Ing taipojau eiš. Bet 

pilnąjė S6gannmą igBpats fawo  Sūrinftiemjiemė 

yarneß į Gubą pareidama, tada meš Dziaugfimes tada 
ne8, Butaujim.  „2fmen, 

Ar Biningu Apftumas bidšiaujis Giliutis yra? 

Didžiūje Mieitūje, fur: fašbien Krifbinnos, fašbien 

bet it Gzermenpė pajitropyja, fur Gymafiės Deifs 

meniū ne furofütinay Daugel ranbaš, cgion cgieli Bars 

bamimo Gzpnferiei arba Magazpnai tofiais. Daiftaiš
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yra pripildpti, furiū Žmogus nūg pat Atėjimo i Bi 
Gwietą ifi Atitojimo iB to mien tift primalo,  Gžion, 
Sawißfiü wienam pafimirus, ne reifia dėl Grabo а: 
birbimo prie Diferes nueiti, bet tofiū paffujūji о: 
mifiu gul  bidiš Zopojtas Grabi Magažynūje Rarba= 
mimui [ufrautaš.  Rožnaš tofio Ryfkelio cžion randa, 
faip jis to primalo it nufipirfti ifengia, ar mažo, 
wmidutinio, bibžio; ar pigaus, ar brangaus, ogi ir labay 
brangaus. — S tofi Grabū- Magažyną. Berfpne parėjo 
Bioje Dienoje ne furjai Bpr8, puvfu dmilinfą (butent 
18 Mirbiaus augolinė, o £ tą žočta cinfini) Graba 
лИПр Taš Wyrs Kupcziui 6 Mirkaus praftofė 
it menĖ pafiturpš te išmeišbėjo, todėl iš dywyjos, 
Tab anam  praBptoji Brefe, butent toli per Szimta 
Doreiiu, už tofi Grabą ne per aufžta pajivode, bet 
fab 8 %8 divejü, czion ftomincgiūjė, Brangiaujyji ip: 
fiffyre. Vafidywyjima Kupeziaus numanybamė it (amo 
patıes Szirdies Tuzba Bafigodimu iBlieti  geizbam, 
tam Wyrui Liejumwis atfirifo iv jis taip falbėti pras 
bėjo: „Se, matyfit, ı8 рта ра н8 Grab8, furė až 
jamo Amžiuje bar pirfti te primalai; tas priflaujo 
jauniaufiam i6 penfiū mano Nuoifiū, furie Gziefė pas 
ffujūjū bmėji Metė man wift pafimire. Ram ap 
babar primalau fupauti? Man fenam“ Žmogui Pi 
ningai dDaugiauš ne) jofio8 Mertnbės ne tur, Rain 
aß dar Burė Givau it famo Gymenimą geram Ва 
Taifpme išlaifyti norėdama, 621 Mofejėziū Užiimofėjimo 
it Dėl Bafipelnymo Pašbienijfos Dūnės podraug ju 
jamo Rudifieiš funfu, įtambu Darbą  atlifti turėjau, 
tap meš ой palaimingi Žmones buwom, taip fweifi, 
faip Žuvis Wandenyje it žinodami, fam ant Bio 
Swieto gywi ėją. Tap parėjo felei8 Boni Iš Bers 
Ipno, Tptveifą Biningė Žafe ir aufftus Brafimauvs 
muš Galmoje turincžiuju; tie mano Ufio per Mies? 
užligeibę man ug taji fašbiėi iš daligiaus Biningė 
jule, fol a ji jiem8 galiaufiėp už baugel Tufžaus 
iu ir parbawjau. | Dabar nujidame, fab tai8 Binins 
gaiš Ing piftajiš Nepriereli8 i mano Butą parėję8 
bumo! — Mano abi Dufteri vrafilnios Dibžios » 
ponės paftoti notėjo; až turėjau Biningė, o jos tofio8, 
faip geizbamos ir paflojo. Ale faip jma ejo: Del 
nemiernojo Bafielgimo bėp Huftelninfißfo Bubo jū 
ABprū, furiobu famo Baczia8 dar ir Hambu Ujgawimnu 
wargino, jiedwi pilnam Šaunyjtės Žybėjime timap pas 
wpto It t Smetti nufitužbyjo. Mano Sunus wijur 
prafilniais Ažonaiczieis pafirodpti, Mažinėti, jūbinčti ir 
Beip miflab, taš prie to priflaufo, barpti ir turėti meilpjo, 
D juf jie toftai ir galėjo; Piningd tamui apitinga) 
bumo, fad jie tame tift Butu tifraje Mierą Taifyti #- 
manę. Ale jie ip Mėžiės igėję pajtojo pafileibę Ir 
nemietningi;  Mienė po Kito vamptęš ant Smertiės 
Patalo atfigulė; Ntoj aB palaidoju Zauriiaujoji. 318,   

bmidegimt Metė įenu paitojęs, (faubi Sunfkfumg igawo Mg 
it Dabar greitaje Džutiės Liga palimire Tai trium= ur 
ра!8 Zodjiei8 pra mijaš Mano Rufibamimas. Sud if io, 

to matot: „Bien Yšiningai palaimingu ne padaro!“ В! 
Widaus Zužba to Wyro ir filpname jo Rune iBjis 
reibfė. Samo Rujivamimą be pafafojant jam aps 0/ 
ftingay Aßaros iß. Afiü tef&jo. Tajęs nufißlotes irlėji 
nupirftajt @©raba ant Wejimo 13d&eju8 ji8 tomi fan 

    

   

   
    

   

  

     

    

pamwajawo.. — . Moffli Galma 1В to Nufidamimo. dauglene 
ißmofti gal, todėl it Keleiwi$ ji famo Sfaitntojamė 
papajafori norėjo. 13 @П 

Aš Taufinintištė arba Gajpaboryitės Geitungu 
Mujū praftoji rufftoji BpBnėS Dga 

labjaujiep Biaurinūje Rampūje midurinios Ciropds ;, 
užtinfa, j68 Medis rod8 per Mier МЫЕ ©а ne paltufo 
fela, ale jiš taipjau iv bidžio Raržezio, furė jo Gymajtičita, 
Epmuš i išmarmancgius Safuš fumirina ir taipo wel pr 
fergancjiu  pabato, nė pamiegita. | Me8 wift žinoMigin: 
faip ffanus ir atgaiwing8 1а8 Waifus ypacziey Wwog 
jarėš Biltam Laife yra, 0 mujū Gafpadinės išima Ugin 
fu Brocės Privejimu ar Би В fudgiomintu — са 
Dau, ar ip tirta) i Tyrę fumbirinti Symwü ilga) па 
laifomą 3opofteli tofio Atgaiminimo ir Ziemös буейайти, 
paritaijyti. Sau 108 Briešafiės Ddeliey Rožuas, — ЙЕ 
tift bent foft Daržufą arba Geip fofi pritinfanti Žentilntį, 
Sflopufą tuv, it Mygnia Medufamė Fief tief MBieezion 
primelpti turėtu. Ipacziep tofioje Rampūje, Furie 
per arti prie Šuriū gul, furius 3Zydejimo Naife pm 

fuš Bapoliei tift кеар te aplanfo, czion WyBne, @ 

pračjufioį MBajaroj it prie mufü,  tytweif daug W 
fiauš būdama, Tabap naudingė ir ан а Wertyde ti 
Medis pra. Ale muji Sfaitptojamė bene tif3 pati Gži: 
fad Bitoš Dgo8 arba geriaus įafant — ф ig ад 
ftiejie Spwat minčtinų ®ирсоой 8 TZamoru  YSfaitnte 
Ttiumpo paftoje pra. Taip iš Prowincds Pilo; Zeı 
raßoma, fad iß tem daug Tukftancziü Gentneriė Biojau 
Įvaujiū Wypniü "Symü Kupezykes Reliu išėjo, Atia ©; 
bidžiaufioji Dalis + Biltaje Amerifa, butent į Mefliarauta 
Žemę, nugabenta tape. Ten per Sjunfimą Gia ia Faro 
tafiß Wyßniü Kraujag bet mija Žemę prie Заа 
ben MBargingujė pra paprafiui ir fabap mylimi 4 
pajtoješ. - Racgieią Meffifos Žėme tofia Wieta ат 
Wajaulio pra, fur ' wifofs Painiaufis iv brangi Intiejie, 
Medzıu MBaijus auga It“ rarpfia, tay tacgiau тоВ Р В 10 
MBpžnės Medžiui ten DEL divzio Karfczio ne рап! 08 
Todel MefiifiBfiei, fito Panaus Maijiaus gana Miaurės 
dami, \ Wyfnit Symwus nūg Mija perf ir tomi I Mios Ah 
Reli Rupėgyftei atmmere, Furi babar bene fa8 Metė „D ir. [en 
didyn eiš. Nūg  mieno Nupgpptės Bajuntinio 7 
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gento, tolimu Keliu per Jures iB ten parfeliamufio, 

tiai bibeleš Supirfimo Mieta8 Biczion  dtaipptė pars 
jo, gaunam patirti, fab ta8 rufžtafi8 Symas, jey bar 
uforiumi ben faš=žin Fofieiš Gimircaiš paffaninta, 
Viimjaufiu MAtgaiminimo Berimu mifoj Meffifoj pa= 

ap=0jęš it už Mnna Drangefniu [aifomaš ėfa8. Bago: 
itlėjie Olpgymentoje: n'arfiejo to Gerimo gerbami atfi: 

fapbivyja, bet Returtingiejie bar ir maž ar Daug YBans 

augtuš prifipplę. 
Tangi faš if Jamo MBairiaus Daržo Mi8 baugiaus 

audös8 iBrafži nor, tur tame it Wyßniü Mengiū 
tėti. Ale už Pafiauginimą Maijiaus Medžiū Žmones 

5 ABifo prie mujū Dar per menfap pafirupin. Эн 

gi Djt pražoji MBnGne bet pra Medis, furfai menfan 

осё8 Pribėjimo te prašo, nep jofio Brifamojimo ne 
o tacgiau taip daug MNaubės būda, Sobnf 

8 Н, fur Tu nori, Balienieiė, Patworieis, Dare, ant 
pAMufo ant Nubežiaus, prie Reliū, fur пЕ Ruimo jam 

vieta, wifur ji8 auga. 935 Gzafniū jiš daugfinas ir 
wel primafo pirma bar cGiepyjamas buti; ale i5 Getlės 
noainti Mebufai jū gerejni pra ir jau Mailiaus nea, 
Э008 tift trijū ii feturiū Piedü aufßtt paftoje. - й 
ma Kuginimui Fožna Žeme tinfa, geriaufien тоо8 Molis, 
ci tiame Dar it Mirgelio ranba8; ale ir ant patičė 
p Mugojaujio Smiltiės Grunto fu Rriėmimi Mažumo 
ielMaijingės Žemės ben abelnan fupumufiu Megliū galima 
tuluifiu8 ir geray neßanczius Wyfne8 MedziuZ uffiau- 

i Э01е faip prie fožno Maifiaus Medžio, taip ir 

jaugofiš, fad prie gqymwüjü Szafniu fwiezus 
ėglai ne prieitu, i5 tūji Medis apferga ir pamyjta. 

as, m —. 

о0 
m= 
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Sjiaurinioj Amerifoj. 

Gziefü-Begis-jü ilgiaus, jū baugiaus Dpminū, Dideli 
Merfimainymü  pargabena, 

Mainiojei bat ano fruminojo „Karo „atfimys, furjai 
piltoj | Žemėj tarp Įufibraugamojujiūji Biauriniu ben iazj 

tia Simalnyjimo arba Dėl Merginpiiės Bafiliomimo 

Tarautaš tape. Ggiaurės "pgymentojei ben jū a 

Niū, pietine Buje, tūja "Iabjauš primalpbama, Prieš 

| Balnybe. Už Malnpbę Raraujantiejie, faip žinom, 
Uiaufiep, Birgu gavo, o. meš, Biapus Jurii Gymes 

r IB to Laimėjimo Džiaugimo turėjom. Olfe tomi 
%нПоё Paines bep ponamojanti YVappfanta tarp 
Šiaurės „ben Pieta pomijam. ne ipfilpgino,  „Gžiau= 
"io Rromincos, furioš be MBeginiė Gįlužmės pil- 

Danmenime be Užtrutimo paafiup eidamos, tame 
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Tarpe miš Daugiaus prabagotiejo, ale pietiniofe Bros 
mincoje, ju tais Daiftais eit atbulyn.  MBerginiei Malni 
pajtojo, ale nep maž meifejne ant Darbo, o jū bumus 

fiejie Bonai рататдо. UAnam Pajaulio Kraßte bal= 
tafiš Žmogus n’ifengia Dienės Rargtyje, ppaczien 
Bjutiės arba Dagojimo Gžiepe, taip Daug junfiūa Darbū 
atlifti, faip jūbdajis, furė Gaulės Raitra ne taip imeifia 
ben numargina. Mie Murinas Tinginys pra ir maln8 

bubam8 tift tief' te Dirba, НеЁ jam IG Bėddš iv ant 
įEupjaujio Gymajt:ės- JBlilaifymo teif.  Mriegtam ji8 
už menfą Darbą taip daug Algos prajo, fad Raufi= 
ninf8 taję užmofėti ne malioja. Todėl Dabar po TBer= 
giniū Baleibimo cgielt dideli Taufai tufti ir + Puftynes 
pamirtę gul. IB to wifur didis Nepafajojimė atfiranba, 
0. Ben it ten į ftuming Maižtą išmirfta: Taip babar 
ne feniey ir nufidame Žemėj Nungijana, „furi miena 
Bieti Bujės Brominca pra. Gzion tape naujas Gus 
wernerS ffirtas, furfai ten bene tief Daug maldanczids 
Macie8 tur, faip prie т& Brominca maldajis Dbers 

prezidentė. Gfyrimo Dienoj. jufitarufiejie Murinai Už 
Baltūfius baugiaus Balfü jujtatę bumo, Baltiejie tape 
pergalėti, o jūbė IBprė jū Dberpregidentu arba Ašvos 

mwincös Waldonu paftojo. . Rof8 taš dywins, Perftz 
mainpmė! Pirm ne per ifgo. Cziefo Murinai Baltūja 

Merginiei bumo, o babar jie jūbam Bonui ben jū= 

biemjiem8 jo žemejniem8 Urėbininfams  Flaujpti tur. 
Kaš= žin, faip bar toliaus fu ой Bažeminimu. eiti gal. 

Balriejie В to r008 neßwanfien fubruzdu; jiem8 
Paffyrims to jūbojo MBaldono pamijam ne patifo ; Mijoj 
Žemėj didis Nepafajamims  atlivado, о Mprianjiame 
jū  Miejte Na = Drleang  atmirė Maištas: palifėle. 
Baltiejie pradėjo Ggancuš ant Ulycziu,  budawotis, 
paliėme Ginfluš, užpūle Miefto: Waldzid8 Butą arba 
Notuže ir igmajamojo mifu8 Uredininkus, D faip 
Gumernėrė реп 8 Szimtus. Policijd8 Ralnierii Mai: 
tininfam8 prieBais iBjunte, tap frumins‘ Sufimußimas 

aut , ®afü paitojū, furiame ‚Beßt Miercziony8 ben triš= 
deßimt Policijos Zalnierei @аТа датоо. Bergaletiejie Zalz 
nierei, furid didziaufyfis Sfaitlus taipjau iB judüu Wyrü 
pafldare, turėjo atgal iraufti8 ir [aife YAfczyztö8 Butg 
apįtatpta, tame it [amo jüdajt Gumernėrą Sellogą 
fergčbami.  Ggijai Dabar nujunte Šinią paš wpriaufoji: 

Maldbona, Prezidentą Grant, Miefte Mekingten (rašom8“ 
Maibington) gpmenanti, fab tajai jam Pagalbos pri= 
fiuttu. Gžicgion dabar tape fužuefėta, fab Gumernėrą 

Relloga reifiant jo Urede apfergėti. Tame Tarpe 
Baltiejie fam patys fitą MBalbžia iNiftatę bumo. Gufis 
braugamojujios Ymėrifds . Waldzia , dabar. . zalnierißfo. 
Priftojimo, butent, penfis Tuffanczius.Rareiwjü į Njūs 
Drleang (Ne: Drleand) ir tri8- Karo -Gziepjus -Gu= 
mernčiui „Rellogui nujunte, - Baltiejie, [amo įįtatytaję 
Waldzia paleide ir apfžatptūfius Butus atbūdami, turėjo
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Ginffuš: padėti iv pafigadčti, - jüdaijet, Wyriaufybei, pa- 

fiujnuė buti. Taip rob8 tape Pafajus pabarptaš, furjai 

taciau, faip Wiflab voboš, tift, ttiumps ®та Rus 

tyfim8 ir Bajitaijomė ant Emiežid8 lamietrds te buč, 

Reja po miržutinieis Iafajaus Relenais žiovoja N'apys 

fantė8 faržtos Anglnė:. Kad tift dabar. ne mija Biel 

Buje ant naujo Bajifėlimo. įufitarė, 0 tada beje Ва 

fingejniė Sumipimas iv Erumvinejnis NRepafajus ten; atfi=: 

rafių. — Tofie Nujidamimai parffamba iš Žemės раг 

girtė8 MBalnpbės ben gerū Dien! — 4- 

Jifokia. Zinia. 

_ Mufü Wicßpyars Ciecoriu8 Karalius fawo 

alıfßtej Senatweje Diewui defuy wis dar fıveiks, Pa- 

haigoj  Bio ' pra&jufivjo ‘ Nomemberio Mėnejio jijai ju 

wifais jamo Princats bey fu Gfaitliumi fitü aufßtü 

Roni bumo + Hannowerio Bromincą ant Mebgioflės 

nufeliamęš.  Retberge 8 ten ipfeliamo, o Subatoj 

feif8 it linfjma8 wėl pargrpžo. 

— 9а ойй аиа( Grojfirštas Giecoriaus Ba= 

fefėjųs ant Giecomitės Rrajės pra Utarninfe 1. De 

cembetė iš Mofietijos Namon gryjdams Biczion Belž> 

feliaiš pro Raraliauczių prafeliamęs. 

— ЯВатубев Rrieteliai mujū Giecoryjtės Saime 

bėf Gromo ir Feldmarfalo Multfio Pafžyrimo + MB0- 

fietijės Giecomfės Diputiertus per KlaipėviBfius ir 
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