
Releimiė, Raraliauciuje „| 
tas Utarninfa ištibama, M 
faßtoj, ant bile Fofio Pufto 

“ apfeliütas, ju Buftpinins 

   
   

Aypfatymü Fftatimai + Res“ 
leimi faßtoj po 2 Sar. už 

= Ffozna, įmulfeis Raßtaig 
ifßörufamota‘ Cile. Gros 
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geis ant Bertaino Meta Bergplag (arba 
I Gar. 56 r. Saieien“ Šių Je ; NT, 

Karalianciaus Broliams Pietuvininfamė ŠŽinės parnebąs. 

Raraliaucgiuje, 6, Unguftn, 1=78. Nro. 32. 
    

8, Nebelbienėje po Gm. Traices, 
Ewang. Matt. 7, 15—23. Grom. Nym. 8, 12—17. 

  

Ber Smutunbę & Vinffmnbę. 

Apažtalai paftiprino Dupias Mofitinii, tai efti 
Srifpcgioniū, graudenbami jūė, fad Tifėjime pafiliftu, 
ir faDd per baug ŽBargė mumė reif ieiti į Dremo Kas 
xalyfte. Nuj. Ap. 14, 22. 

Margė Eziuilė Pritfegioničė, Gia Diews [lub baug mofiti 
Czia Diemo Maifas ат tyledamė tur Eaujfyti, 
Sunė pilnas Sopoliū, Dußia pilna Smutnybės 
D Dmaje Diemėje, Romybej, Iykoje; 
Dziaugiminga Priefpauboj, Emutfoj Dilių intimybės, 
Ut Išganptė tofė Sai — Dufel, ar tn tofia? 

   

  

1 13 Me K. al -Dugele 10fia palto?  Raipgi | 

ji gal žBecjas Ju Geru arba 1В gerės YBalės apfiimti 
nepioti, įcib ji tikt i Diemo Raralnite ifimerBti galėtu. 
Dai ir Н funtii Dalytė, furius RrifBcgioniš tur ne 
tift apflinıti kk irimoti; Фар ашар Neprieklius 
ТТа en z üflu8 федпой; mus Berfefinėjan- 

; Daryıt? - IB fawes 16% пер ienė ne 
emo Disaje per Žodi toftai prie Zmo- 
Deja РСр Ealbant ftojas ir 

gatuma Yra. 
Ryto ir Mafaro 3egnone at Beip fofia 

ielDžiant ar Dievo Robi Beffaitant arba to 
4 miš ant to jawo Szirdt prigatawyti, faip 

› Waifeli8 3omelis, ivpriaujiojo Runijo Gli 
aš, gamo, faip MBiegpatė jų jūmi falbėti norėjo 
"ilčpti: „Kalbef, Iiežpatie, tapo Sarna? Haus 

„30m, 3, 9. ЭПе jau ir Beiy Kartais Wieß- 
»wi8 Hmenga faip fofia GSišla t Žmogaus 

> miflpte ne miflyjant ir tift 008 jufte pa- 
18 Нто?8 pajtoję8, fitiemė 165 numaante 

1В fo tai nujibamę. Sai Vero Dieno 
fitfat. 

demo Žobi8 Daro, tay flaujiam: faipgi | 

    

jamo Zodziut diewißfaje Sylg ir Mact paliett, ji ir 

praftūje Npfėje mums privūbamė, beje Rartaiš ji ir 
par per praftė ir miernū jao Zarmi Burną keifdams, 
faip ten Ирав!о!8 jafo: „Bet fa tai daro, fab ПНар 
Kriftu8 apiafomaš butu wifofin Budu, ar tai butu 
miernap ar ne Mierag; tap об Džiaugiūs tame, © @ _ 

Džiaugfiūš.“ — Bilip. 1, 13. 
Sangi bar jū labjaus, fad ir prafcgiaufis, o it didey 

menfay mofitas Rami Žemė Rytg metą jamo Namus, 
Maifeliuš ir SzeimynnfBczius jufimadine8: Defawone 
ug Apfaugojima Dračjujids Rafiiėš ju jamo Namipfeis 
išfalba ir iš MBiešpatiės Malonės Žegnonės ir Bagal= 
bö8 pradėtaijei Dienai ijfipraBo, o priegiam bar tofi 
Dalyfelė, iš Bmemojo Rato, geriaujie> iš Gman= 
gėlijū, furioje mumš muja Bono Jėzaus Abraozas 

„po Alfiū patomaš faip mufü Aipirftojiš it faip mujū 

RPawyzdy8: D Bafare mėl teip: ы 

Aur Mamai taipo Diavr“ Žodi wmartoė, са AŠ 

пе рай!8 6e Zegnonės pagal Biešpatiės Žodi per 
Sėgaijožin falbėrąji: „Rėja Ingeb faip Lytus bey Snie- 
ga8 iš Dangaus pūla ir ten ne mėl jugrpžta, bet Žemę. 
padrėfin ir je baro maifinga ben žaliūjancgia, fa) būda 
Gefloš įėti ben Dūnos Malgyti, taip tur buti ir Žobi8 
i6 mano Burnds iBeinafiš; ne tur jiš man fugryBti 

tußczia8, Bet darys faš man tinfa it tur jam feftiš, 
ant fo jė fiuncgiu* 36% 55, 10. 11. 

Babo Biedos. 
(Bradzia Num, 29.) 

Kof8 iBgaftingan didelis Badas Rynėju Žemėje šią8 
tai meš anbap patirti gavom, Ale ar о18 1 Bie 

„-bnujū ne pafigail ir jiems ant Pagalbos nepareina? 

AE, YBfada, Тар Rynėjė Raralyjie ne taip faip Snbija 
po frifžczonigfa, bet po pagonišfą Waldzg tom. D 
prie Rpnėju juf n'iera Beip tas Bubaš, Artima Mpfieti — 
ir Marge jo pafigailieti, Dabar Biebai mi8 bidpn einant 

"prabėjo galaujep tift it Rpnėju Giecoruš už Bagalbą ru= 
intiefi. . Ale faip? IB pičino jiš priėme fitą MBarbą. 

vati Boną Diemą tiefiog falbant ne | Žūmi noriejo jiš jo Juppfujuš Diemus jubriedyt it | 
‘Е MBiegpatė toFS malonus, fad jijai | haipo tą jam nulemtą Roramonę nū james ir jao 

t
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Babūni nufreipti. Raip tai niefo nemaczijo, tap tape 
prijafpta, fab Babūnai Balwonė tief ir tief Rartd Def 
Lytanus melfiu it jiem8 baug Apierü atneßtu. Tada 
tape ir magumė Biningė Babą Kenczantiemfiem8 
fuftas. Ale Rpnėjai to per dang per Mirfu ne tur. 
Sie tū [aban daug ant Rato MBebimo prifimalo.  (Nėja 
it Rpnėjai farauja Widuryje Azijö8 jau dabar 10 Meri 
ilgan; apie tan, o vafi ir apie feptą Tedą papajafofim 
mes fita Snfi.) Gibabriniū netefeš Dame Giecorus 
dide ß)augk)bg popierinü Piningüu ißdrukawodint. Tie 
ale ne tur daug Wertyhes, o jü ir daug turint juf ju 
jeiš paczei8, wienoE ne galima ney IBalfi ney Troß- 
fulė nutildyti. Sama pietinije Bromincije imanytinay 
baug butu, ale faip tuš & 18 Biebės Wieta8 nuga- 
benti? Gelžfeliū Rpnėjai ze tu 

ū mpraujafiš dabar jaunojo Giecoraus Wardan 
Bemę malbajis Minifteriė bumo rods jau nor8 trumpą 
Galą Gelšfelio tarp Miejti MBujung ir Szanghai 
žtaijpdines; tacjauš Kpnėjū prafilnoji Sawriedyfte ne= 

galiejo 108 i paifojės Gyvopės filojės Rramonėšs ant 
Sigo užfejfti ir ji wėl išardė. Gu Galmijaiš ale ten 
Samū nugabenti nep wien8 ne dryfta; fadangi tulams 
įam, furjai tap baudeš Daryti, igalfufieje Pleßikat ne 
tift mienat jo Tamorą ir Arfila fu Gmoltu atėme, 
bet ir ji pati užmužę fumalge.  Tūje Biedg Fenczan- 
Gūje Rampūje vanbafi iv divey Dideli Gūlei afmeninia 
Analiė; ale tujū varfiaabeati taivojau nief8 Užvūlimo 
prifibijobathė nedrpita. IB to pra ten toli ir placzey 
bide Stefa Ugnafnrig, atfiradufi, taip fad fit8 turiejo 
Tawo Trobaš jugrauti ir Maltos ıß ti pafidarpti. — 
Bijė bidzauja it gerauja agalba pareina Biedoje 

Giantiemė ni Emangėlijės Bafuntiniu. Mienof 1 
Kunefü Žemėje it Daug. menfiaus te pra, faip Yndijoj. 
® fa tie podraug ju mijaiš epropeibfei8 ten ėfancžeiš 
Žmonimiš ant Paßelpyimo’ Biednujü Rynčfė ir bare 
pra, tap bumo о! tift faip į Šurės ipūlefiš MBan- 
ben Laukas. Gu mijofeiš baugeiš ir išgaftingaiė Arfi- 
tifimaiš, furuš meš ig ten ėjam girbėje, galietumbim 
daug Taigfi papildyti. Bet Diemui Birbingan Diefui, 
meš prie tū merfjminga it [abap finfjmü NRaujėnė IB 
ten paffutiname Gžieje patirti gamome. Raip Inis 
jonai įamo Balmonus atmejbami babar tuffžancgei6 
prifimercža prie gywojo Diewo, taip it Rpnėjai. 
Bitū Bafipurieliū ftangiafes Szirdis praded frifžcgonikiė * 
Tifiejimė per Meilės Darbus iBfirobaš pergalieti. 
funtinnė Ridaro, furjai Bromincoje Sžanji dirba, 
turiejo pračjujoj Žiemoje bibi Bulfą rifto Geibaujan= 
"Gujū; tarp furid 400 tofiū bumo, furuė jiš ne bumo 
Bieboje Gelpti galieješ. „Sie [afeš todelen Frifßczunif- 

  
Sri - malboi, 

Ваг 

  

Mes ale apie Babo, о ir mijofiaš Fitas Biedag 
wiš i5 mien girdiedami tift turime fafpti, fav tas Gzie- 
faš jau cže, apie fuvi Bonas Nėjus fafeė (Matt, 24, 
6.7): „St iBgirfite Жати8 ir Gžaufjmus apie Ra: 
tuš, — it bus Maras ir Badas ir Drebėjimas Žemės 
Ben ir ten.“ 

Bet apie Raruė ir Maiptus, furie Dabar taipojau 
юЙа Smieta papilbo, papajofofim fita Gyti. 

а— е—. 

Senafig Prufü Karalius Friczius П. ben jo 
Dberštė Yfud. 

© епа 8 daug minamojamafiš Brujė Karalius Aris 
ežius II, furfai ant Brufi Žemės faraliamo ni Metro 
1740 ift 1786, furjai pirmjaufey fu Dftreifieis ogi 
potam ir fu fone mifėš Cyropdis MBiekpatpftėmis baugel 
faramo, 0 mienš Giri Sar it fepitpnis Metus trufo 
Tajai faraliaubamė per [ато Žemės tanfen aplinfun 

teliamo.  dšieną Rartą ji8 parėjo @ # Weftfalit 
Bromincos Miejtę Bplefelb.  Gžion įtomėjo Dbergis 
von Bfučl ju jao Ragimentu Ralnieriū, 0 tam Ras 
taliuš įafpbino, fad jiš "toj pirm Bietū ant Biegoriauė 
11 Peržiurėjimą ant jo Ragimento laifjęė. Ale Karaliug 
Stundg Bafteliamimo ne geray budams ifitemijes atjojo 
ant. Afficieramimo Bleciaus jau ant Biegeviaus 10 ir 
ant Oierbto (Eaudgiep  fupyfo, ай) sė nep Dbergto 
nep jr Magimento ce ne rado, D faip Bitame Ber: 
pofoje jiš ant puje 11 DObergtą įulauf e tap 18 priek 
К о: Te gul pagrėb tamę Zūbafiė; fur tu teip 
ilgap paliliefti. Tu tuvi pad MANE \ Dienoi (fure 
jan Karalius. „bajafe) Я игёрате — т. a 
afficierof tu fu famo Ragimentu,“ Bie.“ 
norint niefuu ne nužaltco, tift ne dryfo A. 
ne Žodi aut T ae nimo atfifėpti: Pilne. 
Karalius Ta org abaigęė tolpn feliamo. 

Эе апъ. Хейонё8 (amo mijuš 168 Dienų, 
mimus pe bamė. "Raraliuš atfimine,  fabe 
bumo «sėjigiurėjė* Av gailėjos,  fab jis aug Cı 
Битоо ъеЕа_іш; iäöat‘gß ; Statbptoj Dienoj ‚atfıı 
Obergas PLC) „Pulšvame ir bamėfi Karaliui > 

Sie Sutpo mįfl Tos fad Raralius ji fu | 
Эиии 1!‹11["“8„ ale jis turėjo dDywytig, Er“ 
Nuftumo Aieo I bumo numanpti, bet Ra: 
meiiega). 72 jiš tuviš Genbien y 
Šietū malą: Gžionan rabofi ir baug 

|auftū Gendroliū ir „mofiti Bonü, Ra 
apie femwo Rarus tt Hūuje amo Gm“ 

   

   

e MWierg per tifraję taifantis, fabangi ta Šaroga:8 ben faš pra, futš. prie ВНа mija Rar“ 
Ggirdi ju tofia mierna  DroliBfa Meile Ab gy ių Rabaigės drauge bumę82 Lift mienė 
Ledinis : 
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bumo. mujū Obergraš Bfuėl. Raralius flauje ar us 
ir Mušyje prie Mol[mita Szlezingeje Gumote? Beje, 
atfilėpe Dberbtė, aß cze bumau faip Rarunėds Regėjis. 
Zangi pajafofit, f3 Iu8 ėjate  mujū Rarūje pritapę, 
teip flauje Raraliuš оер meilingay. . Oberftut Szir- 
biš В ю юар Lengwa ir linfjma ‚paftojo. . 88 todel 
fu Szirdies Wiernybe ir Zemybhe wijus tuš Nufidami= 
muš už Stalo įėbėbamė pajafojo, furie jam НН& 
Szirdi ipūle, pobraugep ir Bono Diewo dywnds Pas 
galbös pamine&ti ne užmiržbamė, „fur ta jam regimay 
pafirodziufi. Toftai Raraliuš girdedams8 Ddziaugefi ir 
pamilo Bito wiernojo famo Tarno, Mtfijweikindams 
tave jam Karalius. Iß Bio Gziefo Tu turi Putšbame 
ра НН it gali prie тапе8 mi8 faš Dien faip nori be 
jofio Brifimaldawinio šžengti. Tangi matom: BonB 
Diemė maldo Žmonii Sirdis faip Wandens8 Upelius. 

Pilnas Tžiaugjmo Dbergtas Pfuel Ramon ėjo, 
Ponui Diewui Birbingan bėfamobamė, fab jam ben jo 
Famylijei žemibtoji Saulele jau Mel meilingiauš fwiefti 
prabėjuji, nėja jiš Бито nobažnas ir Diemo bijas 
3moguš. IB to Gžiejo Brietelnftės Ruins tarp jo 
bep tarp Karaliaus miš drucziaus ir arcziaus fufirijo, 
o Dbergras Pfuel turėjo Fasdien ir fa8 mielą Nptą 
ne prijimalbameš Karaliaus Raßtinyczioje apfilanfyti. 
Ggitofiu Bubu jifai Faip papratęė norėjo wieng Ryta 
* Karaliaus Stubg izengti @ ац turėjo jo Giubės 
Duris Mažuma ргатёте8. Ale greitay 8 tafes wel 
ujmeręė mėl atgal atfitraufe. D ат # об ле Fobel? 
Senafiš Karalius flupojo Gale famo Rraiės art famo 
Reliū ir meldėl. 
girbo Rarali atfifeliant ir išenge i Prxali 
Raralivė <ilingap На 
ne i Bc Ž 

  Nilgay laufes budamız N 51 (Bs | 

minau pafilif prie Malvd3 fas Dieag, одё ав аЁ 
daryfiu. “ 

Mufü Wießpats Ciecorius ir Karalius 
yra Banedelyj 29tgji Iuliju if Piliės Babelšberg 
ne toli Butsdamo gulincziö8, £ BEmipfaji Miefteli T&= 
plitė Pietü Laife iBfeliamęs, о ten ir toj pacgioj Dies 
noj Wakare ant puje aßtüniü parėjes. в ЯОВ 
Babelšberg jiš ipfeliamo niefur uapfijafe8, o tobėl 
Žmones it apie tą Relione niefo nežinodami niefut 
nep jofio Tranfjmo ne bare: IB Namū ji Ipbėjo 
Rronprincaš, Giecoriaus Duftė Badi Dio-Grci= 
fiene ben 168 Dufteraite, Vrincėje Miftorija. Rrons 
princaš Giecorių gerą Gala Ipbėjęš feliamo potam i 
Hannowerio Miefta tenay Verziur&jimü [aifpii. Gies 
coriene jau pirm to рга # Badür Badus -ant айа 
ftiprinimo įamo Sweifatele8 iffeliawuß. Giecorius 
numažiamo iš Babelsbherg ifi Sztacijono Grojį= 
Beeren jawo MBežime, ale czion jam bumo ypaz 
cziey Wezimü Trufis ant Geljfelio pagatawıytas, Mies 
ftelpje Tėplit6 Žmonės jau žinojo, Fada Giecorius 
tenay atıyyfres. Miliefte Butai bumo Rarunomis ir 
Wainifais, v Wakare gmafėmis pagmeifti, Berods 
Giecoriut ant Gelžfelbmario ativažiūjant buwo mijo8 
Brpeijos apjtatptos ir nief8 ne gamo ВНат аи ата 
jam Gmecgiui artinti3: ale "A Apo 
varėjuš, tap aplinĖ įv Ramus . 
fufirinfuft, o Giecoriuš ”' » - 
Butinit Stu/“ 12 
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betą Dideli Sufiėjimą it Sufignefėjimą, » tai buš 
'manbing dėl Subamabyjimo Biningė Srinfimo wijoj 
Wofietijoj. ' 

— Kaip muja Bromincoj Diputiertü Sfyrimat IB 

Rijo „pafidatę, tai meš: ifi iol, Banebėlės Mytą, Dar 
i; Tifro patirti me gamom,  Tift tief gaunam numa= 

при, Malniejie pofinas, fab Sfnrimai jiems ne авар 
palijefc. 

— GEgimet meš baug patirti gaunam apie Bly- 
та uffidegufi@ anglinia Bara Rafimūje afmeniniu 
Angliū. „Gzitofiu Bubu pareit mumš Dabar iš Miefto 
Dortmundo, Meftfalia Rromincoj gulinczio, ta Žinia, 
fab tenan ne toli miename Rafime madiname „Banja“ 
23. Sulijų begantiejie Barai ujfibegę ir per nujidas 

mujiji Ąšingimą penfi Angliė“Kafifai jamo @ywmafti, 
prapulbę, 0 du jubėbamoti, ale goymi pafilifę. 

— Sau babar Turai iš Zejtungosė Szumla, 

Bulgarijos Rromincoje gulincgiės, ištraufę, о Rujai 

i tą itraufę. Berlpnigfis Rungrejaš pra Damabyješ, 
fad Turfai Bulgariją tur pamefti, o Gita bumjujioji 
Surfijės Prominca tur faw ppacgie> Kunigaikßiyfte 
paftoti. & 

— Bojnija ben Hercegowyna yra dwi buwn- 

fio8 turfißio8‘ Prowincos&, furias faip žinote Berlųs 

° в Н8 Rungrejas pra Yfreitiamė priffyres,  P)ftreifiai 
vet id Promincė ne nor iB Naujo Rarą telti, et 

: "ale Turfai fu Dftreifipfieiš 
"ii Girtautino mis tolians 

HE а Эе 

A šafajuini, 
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notą vabęš, 0 tą dėl to NMamün Drauge ėmęs, norės 
bam8 Wivuj Granotoj ėjantiji Barafą išimti. Norint 
ji8 В Gžieją pirm to bumo prie Zalnieriū Glujojęš, 
o todel it butu turėjęė žinoti, faip Iabay priegadingos 
tofio8 Barafu papildytos Granotos ėfancgios, tap tas 
Šmogus Bitą Granotą tacgiau tarp fawo Reliū ėmefi 

banbe ant to8 falfnoti, miflpoamė, fad 18 czion Stp= 
Iutę pafidaręė galėjęs Barafą ijfipilti. Ale ju mienu 
Gpfiu Bita Granota plogo ir nudrėffe jam abi Roji 

ifi per Keliu. Žmones ji berobė nugabeno i Ligon- 
buti, ale taciau ji Gmertiš po feliū Diena nū jo 

Kancziü ifwalnyjo. Sztay, fFofia Zmoniü Beprotpjte! 
Norint wifur žinoma, Eofioš priegabingos Granotos 

efanczio8, o norint ir zalnierißfoji Wyriaufybe Biczion 

wifur apfafydin, fab  minau nief8 Szaubymo Фаа 

ne pafijamintu, bet tūfius meifiaus už, gerą Atlnginimą 

Balnieriė Yšprefniemfiemė  atbūtu, tan 108% Žmogus 
famo Sšminiyje aptamfintas Barafo vamile8 prapuldo 

už tą jamo Sweifatą ir ооа 

    

Guperpbojybat. 
Ayfteliamimü Rudens - Lnberiamimui ant Superpbos 

fp bata by Kaulmikczin, furie jau per ilgus Metus gime 

Rreize wartojami ir labap naudingais iffirobę, ap jau Dabar 

priimu ug labap numažintas Zabrifiū Prefiad Ir bar primedu, 
fad aß ßimet Superphofphata jau ni 6 Martiū už 

Gentnevi prafidedant Iyberiūti iftengiu. Meilingüfius Apftes 

tiavimus ag: melbiu man meifep priditi. . 
s Qudwig HSohorft, TZiliėje, 

Se Gai Simno Golbidmiede- bep Ва о Gaida Num. 1. 

T mui Milnė ir Bummula vifūje Barmüle ir 
+ 15 Naujo prifiyfia tift 1 omap geriaus 

infos Už pigias | 
Tu - C 

 


