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Apfafyınü ЗПайта & Res 
Ieimi fažtoj vp 2 Gar. ųž 
foną, fmulfeis  Rafitais 
išdrufamota Eile, i 
matas reif Gen "atrafiytis 

erąplas (arba 
Šairai ao e Ф. J ja : * 

.Raraliaucgtauß Sßroliamö Q«tuwininfamß Šinės parneßas. 
  

“Зв. 25. Aaraliaucgiui e, 18, Junijų. 1578. 
  
  

  

1, MNedeldieneje p0 Bm. Traicės, | 
" Ewang. ut. 16, 19—31. Grom: 1. Jon. 4, 16 — 21. 

Marija Ičdoji pa8 FJezaus Rojas ir flaujės jo 
Ralbėš. Ūuf. 10, 39. 

Sameė ugmitBt, paniefint Tieją, 
Eu Šietnietieis praleifti Gziefa, 

Bots tai Durnums! 

Sawes ujmirft, Kitü jeßfoti, 
® 4 pušafliė Pitus wadzioti, 

оёё tai Baifumė! 

Games užmirpt, Iezaufp meigbėti; 
Sawes n’atbot, tilt į: myleti, 

21 tai Galbumė! 

  

Gromata Brolio ip“ Lietuvos. 
(GBrabga Num. 23.) 

35. ano Brolio Gromatės pajafobami anban. ifi 
ant to parėjom, faip fenafis Gurinfimaš mujū mieloj 

Pietumoj įeniemfiemė Kelrodziams Relfiui ben £a- 
pacgiui pafimiruš ipirti prabėjęš.  Ytėja ftojas Ben ir 
ten fof8 Gmiežus Safntojis, furš Diemo Žodi ypaczievy 

iš jenojo Teftamento Prarakü ben i6 Apreišfimo Jono, 
fožnaš pagal amo Dingfczia ißguldo ir teipo fožnas 
Gafytojis Surinfimą ne Kriftaujpi, bet jamęjpi meba. 
Apie tą Danta ab jamo Mifli potam, tą + mienę | 
juglaujoamš pajafpjiu. Ale babar babofim, fa anš“ 
Brolis mumė apie įenąji Surinfimą tolianš tapo, 
butent teipo: 

„Ber tą Garbės Trožfimą tie Gmiegiejie Gafptyjei 
wiš nor Žmonėmė fo Naujo, miš Daugiaus už Etuė, 

Wiens8, butent K, 1% Bilfalnės 
Kampo peifia Kuniguė it fEiria 2moneš nū Bažnygids. 

Antrajis, butent £., nufiatpis © ннп са 4в Lenfü, 
jafoš netifis antroji 

Wierds Ganari, fado Pons Yezus Diewo. wiengimefis 
Gunus, už muš Žmogum gimę8, Fet&je$ ir mire8 Yra, bet 
18 mofin, fad,Diews pats wiens mus fr fatmm įubetino, 
Gunaus mija) n'ėją. Sam teip ftacziep prie -Fritßz 
czioniffaji. Wierds Üejimg falbant, aß-fone iß Iuf- 
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bėš 5 

| fožnas Mofitoju buti, 

Ro Gurinfimo aš norėjau Mažumą 
prieš tai falbčti, bet Žmonės, ppaczien jilpnojios Mo> 
tere8 Baufe: „taš ЯВр:8 Daugiaus išmano už Liu= 

tetrių it už NApagtaius, Mums tai nep miens Ku- 
nigė ne-bumo išgulbęs, fą jis ipgulbo.“ - Botam ag 
jam fafiau: „Brolau, fobžt tu n'eini + Bajnyczia ir 
i Gurinfimą prie Eitū  Gatptoja, bene tamę Bons 
Diews apfimteftu.” Si8 atfafe: „Sie mMifi ne Ы 
Prarafai; ab mienš tifraš.“ JAB. jam mėl faktan: 
„1В fo tu tai šinai?“ D jis arfilėpe, fad ėją paras 
špta: „Relfis netifri Brarafai.“ 38 jafe, fFabangi a 
mien8 eju it ne turiu ne) ju mienu Safptoju Draus 
avite, tap až ejmi tifraš, nėja Raštas jafo, fab bus 
ne tifrujü baug.“ AF tai apgailetins Baflpdimė, © 
ranbaš daug Žmoniū, furie jam wieryj, yYpacziey Dėl 
to, fabangi jiš mijuš Runo Pageidimus pamėlnj. 

Trecziajis, Sutent Al. prie Siljes; taš ejo pina 
i naujiji Surinfimą. Jis norėjo ten 300t falbėti; 
ale Wyrefniejie. matydamıt, & Ваг ant to ne tinfanti, 

  

jam tai ne melyjo, 0 1ap jiš ėjo prie įenojo Surin= . 

fimo, pradėjo ten Žodi falbėti, naujiji Surinfimą faip 
it mijus jo Bubuš ir Damabus paniefint. — ЭВогат bar 
pr ir miernū Safytojü. TBelptina butu, fab tift tiemė 
fi Haufytu; tap Šurinfims Daug geriaus galėtu tarpti, 
Bet apie miena Žodžio Safptoji Dar noriu minėti, tas 
pra Gziuilės Mofitojiė.“ 

(le apie tą pajafofim iš Brolio Gromatoš а 
Spl. Bet šiam Rartui tift bar turiu primejti fa8 
man i Ggirbi ipūl. Apagials: Sofubaš i5 Tiejės ne 
5e Neifalo jafęš: „Mieli: Brolei, te n’apfiima 

ir žinofit, fab meš jū funs 

fefni. Shdg gaufim.“ . Iof. 3, 1.) 

Sau wėl reifė fitti. 

Sau. per pirmaji Nazbajnjtės Bandoma prieš mufü 

Biefpati Giecorių Karalių firobe, faip Gocijaldimųs 

fratü Troßfima8 ant Sgnaifinimo Wießpacziü, о й 
geriaujiuja, išmintingiaufiujė it meilingiaujiujū eit, 
o tobčl jau tūcgieš MBofierijės Giecorpjt-Note, tai 

ejti Berlpne čjantiejie Mofietijos Wießpacziü Minifterei 

bumo Sftatymg ipleijti Įužnetžie, ant Sumaldymo 
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| Gocija[ Dimufrati. Ale muja BL s atz 

та8 Bitam Fftatymui ne dawe Brirarimg. — Walniejte 
Diputiertai fakfe: Dal to, Рар Го!8 Batlyvėlis ant Gies 
coriauš Bowes, tifk ne jaus apttų Sitaiymą reif8 
būti. Suf nep jofė' iGmintingė Žmogus priek @ее 
torių Mantą ne pafelš. Bet dabar tift Borg Repeliė 

„40 to. tuboš [mg tofiaijau Vaflybėlis, ale ne vafi fof8 

Malfunė bet aufgtap то 8 jaunė Žmogus В оат 
bingės Giminės. SB to regima, fab Gocijaldimufras 
tiBfoji Duma per Draugyjtes, Gurinfimus ir mifofius 
Napius jau toli ir placgiep perfimergufi faip Fofs ® @а- 
naš, o ir mig Dar toliaus Meržias. Aufßtiejie MBofie= 
168 MBiekpacziei It jū Nobininfai tobėl iGpajijta, fad 

teifiant prieš  Prafiplatinimą Bitö8 Dumos fiprius 
Damuš užpilti, ale toftai fifaip ne galint nufivūti, faip 
per aptriuš  Sftaiymus. Bet Giecoryfei Sftatymus 
düdant tai ne pafanf Sutarimo mijū Mofietijos Wieß- 
pacziü bep jū Waldziu arba maldancziuja Mini- 
įtevia. Bet reif iš ir Britarimo Giecorpftės Saimo. 

Tacziau tad tan fawo Britariną, faip me8 jau 
matėm ne DūD, ogi fg cze Dabar reif Darpti? Wirftas 
Bijmarfis ben Prufibfiejie Minifteriei pra, rafi bene 
ju Britarimu Rronprinco ant t08 Mifliės parėję, Гар 
teifiant pirm mieno Meto paffirtąji Mofietijės Saimg 
igarbpti it miją MBofietiją ant Bmiežaus Diputiertu 
Sfprimo pažautti. Szita fawo Sumiflyjimg yra 
Sirptas Bijmarfis Mofietijės Giecoryft- Notei Bioje 
Dienoje užmManęš. Brie Bitės Rotos priflaujo, taip 

įafpta, Berlpne ėjantiejie Minifterei miji MBofietijds 
Wießhatyfecziu ir Kunigaikßtyfcziu,  Gzitie Minifterei 
dabar pafiflaus prie fawo Wießpacziu NMamej, faip tie 
nor, ogi Meš miflyjam, fad ро felii Dienüu bus Gie- 
coryft:Kote Firßtui Bifmarkiut ant JBardymo Gies 
coryftes Saimo Pritarimg Ddawufi. Taip buš Gitas 
Saimaš ißardytas, o meš gaufime Gulijaus ar 
Angufto Menėjyje Bviežiū Diputiertū irti. Diewe йЁ 
Išofietijai, 0 tūmi ir Brufijai оча tifr68 JBminties. 

Taip toli bumo apie naujiji Sfyrimą Diputiertu 
t Giecorpftės Saima paragyta, jeib tai + Rum.' 24. 
igdrufamota taptu; ale ne tilpo. Bet tam Tarpe pra 

Giecotpjt: Rotės Minifteriei Berlyne  ėjantiejie 
fojnaš ni jamo MBiekpatiės arba Runigaifcgio apie 
Igarbymą įenojo Giecoryftės Saimo Atjafymą gamę, 
fab turė tam tūjau wifi В MBieno pritarti: Teipo 

. ВНа Giecorpjtrote fufiėjufi ištarė, fab reifiant Gies 
coryfies Saimą ißardyti, o ir tūjau išėjo Giecorišfas 
Prifafyınas manbing fu Rronprinco Aufkßtybes Bafi- 
raßymıu, fab Dabar Giecorpftės -SGaimaš ėją8 
igarbptaš ir Dienoje 30tojo Iulijaus reikiant 
Bviežius Diputiertus (Tirti. 

Эе В!а Žinia, fad dabar reifjent iš Naujo (Tirti, 
pra mijoj MBofietijoj bidelė Gujubimą padariufi. Wal- 

    

  

| niejie, furie per tie Metū wpriaujiji Balia Saime 
turči“, teivo, fad ir wifi naujiejie Statymai pra pagal 
jū Walg ir Milli iBleifti, prifibijovami, fad jie jame 
Šitatpmi Galybę ir Walnybe raft bene ратейи, baba; 

"Baufia t .Swmietą fief galėdami, аб minau mijur tus 
pacius Walnüfius furie # Giol Diputiertais bumę, ` 
fad wel tus wifus £ Diputiertus fkirtu ir kad minau ney 
mienė iß . 8 пера а8 ne pafiliftu. Me Diemo 
Karalyjtę Mylintiejie graubena Žmones,“ fab jie 
minau ben Rattą išmintingi paftotu ir Diemo bijan: 

cz1u8 Bonus ant Siuntimo + Saimą pafifBirtu. Dai 
biemš antriemfiemš В mij0o8 Szirdies pritarti až ir 
jamo miefūjius Broliuš raginu, ogi it bar norėcgiau 
pamofinti: pafiflaufinėfite prie įufidraugamojufiuj Runs 
ferwatywißfujt fožaš В [ато Rreizo, ant fo jie pra 
įEirti fufitarg, jeib ir man apie tai Šinę dūtu, о @ав 
it per Bituš Laißfus wifiemS galecziau apie ВНа ©ц- 
tarimą 3inią Dūti. Ale Gitame Sujivamadyjime ne 
gaigfite. Mėja pafutini Spfi Piriant ijfirobe Gen 
it ten Sugaißimas. Wient i MBiernuja (fpre Gi, Eiti 

tą it teip niefo ne laimėjo, bet ZBalniejie mifur ох 
mėjo Sutarime, 0 todėl it wifur Birgu gavo. 

Mufü Giecoriaus Gwmeifatele. 
Muja MBiegpatė Giecorius nū įamo Sronyjimo jau 

Diemui dėfup beweif bus wifay pafigawes. 36 mija 
'Bujiū toli ir placzie> jam mifofie Meilės Iirobomai 
pareit, o i5 tū jiš Birdingiaujep Džiaugias. , IB Arans 
cuzij08 Miejto Bordo, Furio Apygarde divey (fanus 
tr įmeifaš ale it brangus Wyna8 auga, pra ten gp> 
menantiejie Wofkiecziei 100 Pleczfü Wyno, geriaufio, 
furto Н ten galima gautt, 'amo mylimamjam Gies 
coriut ant jū weifefnio Pafigawimo atfiunte. Ale 
yhacziey Ddaug Kwietfü Gi bey ta Szirdele jam ant 
%408 Patalo atfiuncz. LTeip tü tofia Daugybe yra £ 
Berlyną parejufi, fab ne galima taješ, mijaš aplinf 
8508 Batala fur patalpyti. Ale Giecoriuš pra pa= 

Iėpę8, fad minau nief8 ep praicgiaufių Rmierfelę, o 
fad ta jau ir putoptufi butu, i Szalė ne pamefiu, bet 
mienoj Stuboj Bale 108, fur jiš įamo Pigoje [aifo8, 
pafavotu; o Giecoriene Gitas Rmietfaš teip gražep toj 
Stußoj fudeda ir fubamabyja, fad gražu žiurėti. Bet 
Gieco:iuš bidgiauje> pafimčgjt Bojilfomi8, faip ir jo 
Motyna Karaliene Luyze tomiš [abap pafimėgufi, D 
fabangi Žmoneš tai žino, todel jam #& @ оЮа 
Daugųbe pareit, teipo, Fad mija minėtoji Rmietfi Gtuba 
НН wien8 Mielynamimas, Mujū Wießpats Giecorius 
miš Dra pupratęš zalnierißfais Rubais milfėti; niefa= 
boš jiš n'iera Biltą minfštą Germėgą Dėmėjęs. Ale 
babar pra jo Duftė, Badü Div-Ercifene jam gražią 

 


