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144. Nebelbienėje po Gmentojės Traicės. 
Gmang. Luf, 17, 11—19. Grom. Gal. 5, 25— 6, 10. 

Bevdoj bubamė, prašyt Pagalbos; 
Pagalbis gawes, n’usmirgk Defawones. 

MWargingam faukiant Bedoje 
Pons I&us fufimilo. 
Tuzba tūj Kiowes didele, 
© Wietrog weik nutilo 
Tas yr tikfraftg Dymdarys 
Sr iš Gelmės iffelt. galis 
MWiernay j laifanciūfius. 
Sel to, DuBel, Šezaufpi Baufk;: 
Nes i6 ойй Wargü ißtrauf 
Sis fjamo Mylimūjius. 

Sgauff manęjp jamo Bėdboje; tan až tamę 
išgelbėfiu, o tu manę garbiji Bf. 50, 15. 
Tai Suglaubimas mufi Genbienipfofiės Gmangėlijos. 
Bonui Sėzui £ Sėrugalę Feliaujant jam artinaš deßimt 
taupjūti Wyru, Bet me8 žinom fofia baifi Riga 

NRaupjas pirm Gžiefūi bumo, 0 Nyti Žemėje 16 Daliės 
it bar pra. Ggita Čiga pra limpanti, о todėl fožnaš 
taupjūtaė Žmogus nė @ Žmoniū atfliriamas, а18 

ni Bacgiūs, Teė nū Maifū, Brolis nū Brolio, Gentis 
nū Genties, Brieteliė ni Brieteliaus, NRaupjūtafiė ne 

galėjo nep i Bažnpezią, nep # о8 Surinfimą ju jamwo 
Ražiftamaifieiš fufieiti. а8 jam fą malgpt atnegti 
norėjo, taš jam tai turėjo i5 Tolo paftatyli. Szitokiu 
Bubu turėjo tofš raupfūtas Nebagėlis jam miens Stprių 
Iaifptiš, jo Runas Szapais apfitvaufe ir gywam ėjant 
fupuwo; wiens NRarpė jam nė fito nufrito. | Ggitofiu 
Budu bumo Raupfü Liga, Ing fof8 Abhrozas Grieko, 
furjai Ing teipojau Žmogų pagal Dupią juėba ir bar 
gywam čjant žamina. 

Tenay bumo bešimt tofiū biebnū Nebagėliu jufiėję, 
о Tong I&u pamatybami jiemė jam prifiattinti 
ne Male ėjant, jie Gaufia i; Solo: Jėzau, miela 
Mofitojau, jufimilfis“ mujū! o 18 18 ir jufimilo. Sig 
jūs nufiunte paš Klebonus, furiem8 yafirodydami jie 
pafijuto cgyfti ir įmeifi paftoję. Ggie Biebulėlei Baufe   ю 148 jūs 16 108 IBgelbėjo. 

.'бддіп›тіи Budu iffipilde pirmoji Pufe ano Palmo 
Berffmo. Ale Faip Dabar įtomėjo ju antraje Buje? 
Kaip ju Dėfamone ir Garbinimu? Deßimt Biednü 
išgelbėti, o tift wien8 te atfimen defawoti. MNedefinz 
д5 pra SGmieto Alga. Teip ftow prie Fief wieno 
3mogauš iß Prigimties, Mebėfingyfte pra mumsS mi= 
fiemš prigimęė Raupjas, nė furio muš mijuš tifrafis 
Gelbėiojis 1 išgelbėti. а18 Gelbėtojop ne Gautia, 
fadangi jiš įamo Bėda ne pažijta, o potam 1В Bebds 
išgelbėtas jiš užmirgta Dėfamonės. 

Apie fituš Dalnfus Genbien jau ne falbėjiu. AB 
ВНиё Žodžius raßau Ddidime Iranffme. Mufü Giecos 
tiuš ir Raraliuš podraug fu Giecoriene pra prie Muja 
apfilanfiufiu. 36 10 mijas Mieftas fujudes, ogi ir 15 
Appgarbo tofia Daugybė i Mieftą įntminuji, Giecoriaus 

Ben Giecorienėš pafimatpti it jiemš Garbę pabarpti. 
Ale už fa tai? Argi bene tai Dėfamone už tai, Tą 
Giecovius Žemei Bero daręs? Taip jis mu8 Mete 1870 
iš Maciės mufü Reprieteliū ju jamo Ва ав ipgels 
bėję8: Naji tai galėtu buti. Me Giecoriui bėfamobami 
turčiu 3monėš labjaujep ir wpriauje> wpriaufiam Gel- 
Bčtojui it Damėjui miji Gėrnbja Dėfawoti. Ogi reiftu 
it Giecoriui ben jo iftatytomė ARpriaujybėmė Elaujyti. 
Ale to menfa> matom. Tūjau po Rergalėjimė ir Nai= 
mėjimė rafi bene Kriflptis Defingyjtės Zmonii Szirbyje 
Diemopi bumo pafibaręė, ale dabar IBiežpacgiui mija 
MBiebpacgiui už juteftaję Pagalba mija) menfap bėfamo= 
jama, o Baflufnumo ir pra bibep menfan. Žmones išfi= 
renfa it į mpriaufiji Mieftg ir t Saima i6fiuncgia 
bibziaufian Giecoriaus Briešgyniu ir Priegbpliū, ju fureiė 
Giecoriauš aufftiejie Tarnai be Galo tur imtis ir аё 
bntiš. Ogi ant Bafimatymo Giecoriaus tai Žmones 
matomi ne teip Geibamimu bčfamoti, faip tt Naujont 
it Ddidzio Tranfjmo pafimatpti arba trumpa» fakant: 

Э{@ Bageibimas. 1. Son. 2, 16. Mali me ce bar 
it parofūti galėtumbim: Maci fetmirtojo Brijafpmo 
ir iš to pafibarantiji Szirbiės Įšriraginimą Žemės Sėmui 
5ep Motynai Не? galima Garbę padaryti. Ale idant 

mujū Brietelei jū Iabjauš išpažintu Fief Priezafties 
meš turim, muja Žemės Tėmui befingi buti, tap jau 
Biczion tą Žinia pridefiu, fad mujū Giecorius paš muš 
atfeliaubamė pra pobraug ir pet Penfi Kampg pers 

+
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feltamwes, fur jiš ju Nufijos Giecoriumi fufieio, jeib 
tift Ruja nelabofioš Geitungos paliautu apie Guli 
vriešpjimą abiejū aufßtujü MBiepacziu Burnas atBi= 
nufioš; muji Ziešpatė Giecorius pafiprocemoja fief 
tift imanybamė famo Žemei Meilę iBrobpti ir mum 
Bafaju išlaifpti. Sam o ir aufßcziü aufßcztaufiamjam 
Gelbėtojui tefie Barbė ir Defawone. Amen. 

Ayfilaniymas mufü Ciecoriaus prie muju 
Karaliauciuje. 

Sau mes feney žinojom, Fad mujū Žemės Tewas 
noriš Bi Nubent prie mujū apfilanfyti, ale Юар jis 
galiaujep  Retmerge 4tąji Geptemberė ir tifrap Ben 
atfeliawo, tay tift pafidare per miją mufi Bromincą Sgir= 
dyje Didis Gujubimaš. Ne tift  Raraliui MBierniejie 
bet iv TBalniejie irc Diemo - Nefibijantiejie pajuto amo 
Gzirbpje, fab tarp Raraliauš bep ir fofio fito Žmogus 
norint Beip pagal Notura abu Ingu tacgiau pagal Bono 
Diemo Damadą ir Bamadinimą tarp abieja tift Dideliš 
Sfirtums. Sv teip pra, Ing Faip fad Raraliaus Wieß= 
patpfte fožno fito Zmogaus Ggirdyje jaucziama. Bet 
Bi Kartą mujū Giecoriaus Apfilanfymas prie ти{й 18 
bibejnt Tranfjną babare, faip Žmones patirti gawo, 
faš trumpa; pirm pito Giecoriauš Atfeltamimo Smieto 
NRufivamimūje pafibarę, D apie tai ав įjamo Prietes 
tiamšė turiu pirmjaujfe> Mažumėli f4 pafafoti. 

Sau Releimis jamo Gfaitptojams pajafojęs, fad 
Smieto Nufidamimai jau pradeba prieš muš Drumjkpiis 
arba Dangus ant mujū ukfftytis. D tai (G to, fadbangi 
NRufijės Žmones pradėję priek muš pyfintis ir Nappfantą 
ißreifßti. Mob8 randas prie mujū ir tofiū, Eurie tai 
ne nor mierpti it fafo, fab tai tift Sfimiflyjimai Wal- 
nujū. Ale tai ne teip ftow. Artpencz Walniejie jako: 
Sai Minifteriū ben MBalozios Brietelii teip pramanpta 
įeib Karalpftės Saimui jufiėjus Waldzia (afpDama, fad 

teifiant ant Karo gatamytis ir todel ant Padaugfinimo 

Waiffo baugel Bininga fudeti, ‘ Wifur didis Bafajus it 
Bafajaus. Wifur Tykumas &{g8 todėl veifiant Daugumą 
IBaiffė paleijti, Biningė užcziedpti 3alnieriei Namūn 
prie Darbo parleifti czion Žemei naubingejni buję, ne 

Taip prie Rarunos Blužpdami. Ale tai ne Tieja. Kurs 
teip falba 1a8 mufü augriniū Kaimynai Duma prieB 

muš ne pažyft arba falba n'išmintingap. | Mete 1570, 
faip  meš Kare fr Francuzais ftomėjom ir Giecoriuš 
Rapoleonė jau muji Giecoriaus' Gifangėje bumo, tap 
man troppjos per fele8 Egališ NRulijos, per *pflanbą 

ir Knrlanda ir 3amaicgiū Žeme Feliauti.  Gžionap i 
fofi Bežimą fu Poniffais arba ir каа ifijebęš 
wijur fur tift apie Rarg falbama bumo girbėjau ju 
fofiu Bapptiu prieš LBrufiia it MBofietiją ten teip   

Braftuji faip it Bonišfuji Girbije dege. Wienoj 
Rietoj až ne pafidabobamė pafijafiu, iš fur ir а8 ав 
čiaš, (54 manę Žmonės per Bijmarfio Szpiegą [aife 
tt jau norėjo fugamę fur & Ralėjimą šjobyti, ale ав 
turėjau Rufijos Minifterio Pawelyjimg ju faim drauge, 
ta ab parodziau, o tap man Bafajų Dame. 

Zofia Duma radoji jau pirm Demyniū Meti pries 
muš NRufijoję — @раг Dabar Rujai vrieb muš bar toli 
baugiauš  Rerjtu apfinivtę. Sie gino, fab jū Žemę 
baiš bibele ėjanti ir tobėl nor ant fitū Žemjū ponas 
woti, 0 о) fa8 jiem8 Gitame Dalpfe Balės ne DūD, 
tap jie prie tą perpnfjta. Bo Raro ju“ Zurfais, - 
furius tuja: galiaujep pergalėję bumo, norėjo Rujai 
ju Turtaiš, Euviuš Rufai galiaufey pergalėję Бихоо, 
toft 'Bafajų padarpti, fad wifoS Bulgarü  Gimi= 
nė: Zurfijoje, furiū ten Ddidziaufia Dalis pra, ir 
furiū Kalba ir Wiera ju Rufai8 didzioj Gentpfteje 
о0 & wieng įufitraufiu it po wienu Kunigaifßcziu 
ftowetu, furjai  fief  tief Rufü Giecoriut ypadütas 
butu. 3inote fad EnglenderiamS prieš Gita Таар 

pafipriešojant wifos Gulgarišfios Gimenės Turfijoje 
turėjo iįfidalpti ir į feleš Runigaifūtyftes perfiarfi= 
atbyti, teipo fad Mulijos Galnbe per ta didiji Kara 
ne labap poaugo. о08 toš Repalaimos Rufijai nuji= 
dawufioš ppacžiep Gnglenderei falti bumo, ale Rufat 

topėl faltin MBofietijės Waldzia, ypaczey mufü Giecoriu 
tt jo wpriaujijė Bagalbininfą Žemės Malbžioje. Nie 
jafo, fa) mujū Giecorius ben Bifmartis ne butu 
Gnglenberiams Pritarimg dawufiu, Gnglenberei ne butu 

iftenge Nujamė Igmedimą jū Malės užginti. D faš 
šia bau ne teip ir nufibame, fad Bijmarfis tofio 510310 

Baauginio Rufijö8 Galnbeš pabugęš Gale muji ius 
bežtauš furi mujū Žemei fartunta galėtu per galinga 

paftoti tofiam Bajibinimui prießyjo8. 
Antrajis Dalyfas, dėl fuvio Rujai prieš muja MBals 

Džią bnfino8 bumo ta8, fab Rujū Žemėje [aban tanfien 
Salwijü Gaišimas pafidavo, © fadangi tiftė8 Draus 
įmėė prieš ВНа Ligg ten niera, tap Gaigimaš eina 
[engwep per Rubežius į mujū ir į Fitaš Žemės, teipo, 
fab ne кеар wifur aplinfuy Galmijai gaiBti pradėjo. 
De to Bijmarfio pamabintos ir Eitos Miekpatnftės 

įufitarufioš primerte Rufijos Waldzia divefne Draufme 
it Damada dėl Balmiji Gaišimo prilaifpti.  Ynt Ing 
tofiošjau Draufmės Gpropos Waldzios Rufiją ir pri 
merte tenap Žmoniū Marui macnep prafidėjus. Dgi Ir 
bėl to Dalpfo pyfinaš Mujai ypaczey prieß muf[ü 
Bijmarfi, numanpoammi, fad ji8 Fita8 Gyropos Wieß- 
patpfte8 ir jū Minifterius i Gutarimą ant Rufü Su- 
waldymo ir Sudawadyjimo įugabeneė. 

Bet wyriaufyfis Dalyks ir Priezjaftis Rufü Bapvykio 
prieš muš pra taš, fad Mufams8 dabar ne Wale fawo 
Samuš be Akczyjid8 per mufü Rubežius i mujū Žemę
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igabenti. Zangi fab jau pirm demyniü Metü Rufü 
Bapyfis prieš muš Dege, tangi Dabar Daugiaus Brie 

žajegiū  prifibėjuš bar jū daugiaus. Rods NRuja Gie- 
cotiuš patjai roboš jamo Meile prieš mufü Giecoriu 

ne pametęš, ale mumš pajafojama, Тар Rujijos Groff- 
firßrag Raraliunaš pomijam fitė8 Dumds prieš muš 
čiąs, ne faip jo Temas. Ogi pagal jo Dumą ranbaš 

aplinf Giecorių Aleffandert ir tofiū Minifteriū, Furie 
prieš muš Bapyfiu dega. Rods mufü Wyriaufyhjü 
Mifli me8 Bitame Dalyfe ne žinom, MAle tai meš 
čjame ißtifimay ifißiol tyre, fad mujü aufßtiejie Waifko 
MNficierai fief galima fĖubren taijės ant meif prafibėjen= 
(io Karo, 

Num. 35 Releimis pajafojo, fab mujū Giecorius ЯВ 1- 
Iemš įjamo Zeldmargolą Manteyfeli nufiuntes, Rufü 
Giecorių HBargumoj pajmeifinti, ale faip 10008 it Nuja 
Giecoriu Mleffanberė paflaufinėti, ar ji8 ne fu mus 

fiBfiu Giecoriumi pafimatpti ir teipo fengje Prietelyfte 
tarp abiejü Wießpacziü atnaujinti norėtu. D faip 

Aelbmargolė Manten felis Giecorių Aleffanberė ant 
MAtnaujinimo pitos Prietelyfte& didey [infufi vabo, tan 
ji8 mujū Giecoriui + Berlpną apie tai per žaibini 
Rufta tūjau Žinių damę.  Gžzitaipo nufibame, fab mujū 
Riebpatš, fuvė fetino Retmerge fetmirtojo Septemberio 
MBafare paš muš i Raraliaugių atwpFti, Dienoj pirm 
to, Gereboj Btiji Geptemberi i Miefteli Aleffans 

Dromo apapuš NRubežiaus ant Lenfü Bujės gulincgio 
Betė Laife nufeliamo it cžion fu Muja Giecoriuni 
Gujiėjimą turėjo, fur Bitüdu Wießpacziu Birbingiauje) 
apfifabinbamu pafijmeifino.  Yntroje Dienoje Retmerge 
mujū Giecoriuš pafidame ant Relione8 i6 Aleffanbromo 

mufump į. Karaliaucių ir fufitroppjo Dirfawoj fu 

MWießpatiene Giecoriene, fur jüdu Pietus [aife ir 108 
Diends Mafare mandıng ant Ziegoriaus pufe dewyniü 
i Karaliaucziu atwyfo, bet Rufü Giecorius Alefjans 
beriš feliamo toliauš £ fawo Zeme fawo Waifkus егг 
ziureti, Wießpacziut t’efie Defawmone u3 Bita palaiminga 
MAtgabenimg mufü Giecoriauš ir 1’ißlaifo >Brietelnjtę 
tarp Bitū dwiejü Wießpacziü ir Swietui Pakaju. Ka- 
raliaucziaus Miefta& ogi ir didele Dalis mufjfü Pro- 
mincės bumo pilna Dziaugimo iß Bito Apfilankymo. 
ЯВ Butai ypacziey Widuryje Miefto bumo Karuno- 
miš ir Egltü Pynemis paßweifti, o MBafare Tamjoj 
LXangat degancziomis Liftimis apftatyti. Ogi per miją 
tą Gziefa, Ffuriame Giecoriuš mufü Miefte buwo wis 
fa8 Dien Didele Gzejnis bumo ant furioė miš Daus 

gybe aufßtü Boni pafmiefti bumo. Rronprincas ben 
jo mpriaujyjiė Sunus, o ir Princas Rarbelis teip= 
jau Bicgion bumo apfilanfiufiu, 0 it baug Aficierū IB 
šitū Žemja.   

Brijivabofities Gžiejo ! 
Gpėz. 5, 16. 

(36 Sietuvos ant Bitaiymo £ Keleiwt prifufta.) 

Tytweik daug gili Gopėjimė ir raubulingė Pafiz 
gobimū gawo Releimiš paffutinije Metūje Nietumoj 
aplilanfpbamė miš i5 wien girdėti. ЯНа 8 ir pas jo 
Ibjujtoji Gromatg atraßydams, praže, fad jis jū Dries 
įpaudoje jūš priftotu. Ale jis juf turėjo, ir fa8 Tiefa, 
Broliamš miš faš SpE aišfep iBludpt, Кар jam tan 
nep jofiu Bubu niera galima, @ Ю0 8 babar Fit 
niefo negalpš Dart, faip jūš apgailčt it jūs paraginti, 
fab mijaš {awo Sunfenpbeš ju Rantrumu neßotu ir 
je8 {атро Nerimajcgamimu  nepabarptu {а bar funz 
fejneš. Bet Releimis yra fawo Prietelug jau ша 
Karta ant to пигоре8, Тар jie jawo dabarnyfkfczu Wargü 
i5 Daliėš bene patp8 nufaltę buš; 0 tap ppaczep tūmi, 
fabangi jie niera ano miržui ujraßytojo apaßtalikfo 
Pagraudenimo mijaboš faip reifiant atboję ir niera 
Brogai pafitropijant  tifru Gžieju fawo Raltybę atlife 
ir už fawe pacguš faip jiemė pūlės pafivupinę. — — 
Brie Lietuwininfü ir bar fitū ne ой ар falbancgė 
Žinonė Gimenū mujū Raralyitėje vanbafi, faip Nenta, 
Dėnū, Žrancuzė ir fitū. Bet tie wifi и 1ар оер 
tupejtingan  pafiprocemoja, fab tam Gžiejui priėjus, 
turint ja Wieteninfü iEfiffirt, furie potam į Dipus 
tiertbuti nuėję mujū Mietoje apie Žemės Zofanus jufi= 
tobptu it muš, jen Meifalė, užftotu; — įjafau, tap 
Lenfai, Dėnai ir fui fief imanpbami už tap tupinafi, 
fab tift galėtu mieną iš jamo Giminės fam ВНО 
tofi, apie furė jie pilnan pafitifėti gal, fad tas tinfamu 
Nafu jūš ir Wiernay ir ftiprey uztar8. — Mf, ale 
man tap lubį miš Didep ffaudu but, fab ab Faš Met 
Diputiertams Berlyne fufirinfus jū ten [aifptaš Яа 
baš Geitungūja fPaitpbamė 1018 ir radau, faip pirms 
minčtujū Žmonii Giminiū MBietininfai Gamūjus u# 
įtojo ir ug jūs fief galėbami falbėjo, o aš prie to wis 
ju Ggirbperša jamę flaujt turėbamau, ale fašgi ben 
užtat Sietuwmininfus?! Argu jie Bim Siete jaugi taip 
pomijam apleifti iv praftoti pra, fad tarp tief Szimtü 
Diputiertü jie nep mieno ne tur, furė bengi farta it 
jū deley fawo Burng atmertu? — ар 1068 Tieja, 
Nenfai ir jū Draugai fartaiš Diputiertoutij ir Rerėdu 
jamo Burna raižę 1 priešijūfi.  Sietumvininfai jū Wie- 
toje budami butu tifrap Fitaip pafielge; nėja jie juf 
jamo Raralų ben Tėmišfę wiernay myl; todėl jie ir 
jao Giminę jey Neifalė užtarbami butu tap išmins 
tingap it mandbagep dare. Ale, Bėda jū juf cze ney 
wmieno ne bumo. Birmajei Sforimo Dienai atėjus 
Iubį bidgauja Dalis Styrėja Ramėj pafilifti, fafpbami ; 
Ka8 mum8 tai tup? Te fEir, faš fa not! Kiti wel das 
mieli nd taip wadinamü Walnybhes Brieteliū fawe
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perfimilot ir tiem8 potam ра Sermėgės Sfmerną Ifi= 
tmėrę, bėgo ir fEvre fu Walnaifei8 ir Tolynzengian- 

czeifei8; ju mufü Waldzö8 Prießeninfkais ir Neprieteleis 

Kryjaus Kriftaus, Drauge. Bet Likufieje Eartaiš tarp 

fawe8 ne jutarbami ffyre wis wiens ВЕ 8 ta ir 

tofiu Budu galėjo wis Tolpnžengiantieje laimėti. Jus 

žinote, fab pafžutinėje Metūje Diputiertbutiį Walnujü 

ir Tolynzengianczujü bibgiaujaš GSfaitluš bumo it Фар 

miflab6 tan, fo bėlep jus Dabar maitojat, juš jiemė 

užbčfamot turite. ЭПе ав ne žinau, fofiu Daiftu butu 
jie prieš juš už tan, fab juš jūš fEprėte, [amo Defin- 

gufte iBreipfe?  Mobė, ер ав gerap atfimenu, tan 

bumo ugpernan, faipo feli Diputiertai dabar atįtojujojo 

Minijterio Dr. Zalfio paflauje, bau tap Tieja, fad 

babar Lietuwininfü Kalba tyczomis gaišinama, ir faš 

йа už tai Daroma, fab ta ir tolauš Butu iglaifoma? 

Bet fief ginau, tie taipo Rlaujantiejie ne bumo nū 

Broliū ipfirtiejie MBieteninfai, bet aufžtai mofpti Bonai 
i5 pomijam fwetimö8 Szales, furie mujū Ralbą didey 
mpl it tob8 norėtu, fad ta Dar miš ißfilaifytu. Tofiū 

aufßtay mofptė, ietumą ir jo8 Kalbą biben garba= 

wojanczü Bonū pra babar Gwmiete ne menf; о tie 

regėbdami, faip ir Cietumininfai patys už fawe tifru 
Gzieju priederanczey rupinafi, iš to vob8 Birdingan 

tupinafi, iš to robš Birbinga» Džaugtufi.““ D ir prieß 
Я !ебра Raralu negalite Beip juf niefaip taip aipfen 
it tifvap fawo Wiernybe ißludyt, faip tūmi, fab juš 
prie Gfprimo ne ju Tolnnžengiancgeifeiš, Bet ju &аг 
talui MBiernaifeiš iž Mieno einate, Bet jen ne norite 

babat tifru Gzieju patys už fawe tupinti, faš gal tada 

potam juš užtarti arba fa gal taba potam miji jujū 

Bafigobimai jum8 maczyt? Ka įjafptumbit juš apie 

tofi Žemės Malboną, furfai matpbamė  Neprietelius 
prieš ji pafifelant, įamo Robūnus tobš ant Atfigynimo 

— poßauftn, jiem8 ale nep jofiū Gintlė nebūtu; nebgi 

jūs i tifrą MBietą ne nujujiu? Taigi ir juš, je) nO= 

rite, fab Bi8 arba taš jus užtartu, it [pg jufü Apgy- 

nėju butu, tap turite įė Dabar ant to paffirt ir t tifraję 

Mietg nufufi. Taigi, Mplimiejie, dabar tift jujpurs 

ite! Nemengfit nen jofids Brocės! Szi Paraginimą 

perfžaitę8 nunešf Brolau tą ir jamo Raimpnamė. Bir 

majei Sfyrimo Dienai pričjus, tur fožnad, furė menfiaujen 

25 Meta fenė ir jau tame Maligūje norė puje Meta 

užfilaife8, ir furė ne Kiemo Wargdeny8 pra ir ne [tom 

po Rolicijos Užmeizbėjimu, prie Sfnrimo atfirafti. Jau 

turite ale pirma apie tan fufidamwadyt, foft juš В 

©а На firfite. Yufü išffirtiejie Y8olmonai tur 

taipojau jau Gžieju ginoti, fofė Diputiertą jie :8. 
Ne tift tarp tū, furie i5 mujū Giminės file pra, bet   

it i5 paczū Wofieczü pažpftu aš Daugel tofiū, furie 

Gietumininfus, o priegtam ir Rrijtaus Karalyfte wier= 

nay myl. Tie butu pagal mano Milli tam Фаа 

tinfamjaufi. Zaczau je) numanote, fad tofė, furė jumė 

Geip ir laban pamėgtu, įBirbami, ne [aimčtumbit, tan 

(Е НАЫ fır mijaiš RongermatnmiBfeis 5 mieno It 

idant tift wifi futarfite, fad 1ift Tolpnjengiantiejie ne 

apturietu Wirfu, Nėja tap turite žinoti, Fad Daugiaus 

fiemš iš Tolpngengiancguji yra gpwė Kriffczonumas 

ir wierng Nūbažnyjtę pifczaufg Nüboda,. Prieß Kas 

valų priegijafi ir ftengiafi jief fie igalėbami. D jep 

babar Samo Ramon = Bafilifimo ir Nieko: Neißfidarymo 

del jie Taimėtu, ir potam per jū Sufimą Rrijtaus Ra= 

ralyfte arboma Butu, tap tu butumbep to ir Draugė 

faltaš.  Motam per tap Bediemwyftei dar didyn einant 

turčiu rafi Relintafiš ir tawo Broliū į Prajubymą 

pareiti it tamę Subo Dienoje apftujtu tawo Wan» 

gumo bėlen. 
Taigi matote, Brolei, Тар tap pra mujū Ben= 

czaufa Bareiga, prie ateijenczio Sfprimo wiją Proce 

prijtatpt, jeib ibant НН Raralui Wiernieje ir Krijtų 

Mpilntieje Taimėtu. Todėl ifibėtim tap аю оер & 

Szirdi, fa Apažtalė mumš anttu Rartu prigaufia: 

(Rym. 12, 11) „Ne tingėfite, fa Darpti turėdami. 

Dwajėje bufite faržti. Dabofitieš Gžiejo! 

1, 28.68 19. 8. Pr. 

MWifokia trumpa Zinia. 
— Muja Raraliuno Aufßtybe turėjo pirm fotio 

Gziejo fPaubamą Roją. Ao Rojės Pado jam bumo 

iš Maubymo Druffės MBanbeniu Buflės pajidariujios, 

fab 8 ne galėjo nep Baperūje nep MBirtembergiūje 

Balnieriū Beržiuvėjimą [aifpti, ogi jau tt miflpjama 

bumo, fab jiš ne galėjęs Biczion Karaliaucziuje Zal- 

nieriū Pergiuvėjimui ju Giecotiumi Drauge pributi. 

Ale jo Roja pafigamo, teipo, fab jiš galėjo ant 3al> 

nieriū Beržiurėjimo Gen arfeliauti, 

Brefe Raraliaucguje 6. Geptemberi. 

Rwwiecziei 11 Mf. — Bf. ii 11 M. 25 Е u33 100 Sw. 
Rugiei 7 ME. — Tr. IA 7 ME 25 Bf. Miediei, did., 7 ME. 
25 Bf. ii 7 Maria 75 Bf. Miejiei, mai., 6 Martia 
90 Bi. ii 7 Mar. 40 Pi.  Amijos 7 ME — Bf. № 

7 ME. 40 Bf. Birniei, balt., 8 ME. — Ir. Ii 8 ME. 
20 4. Roputeė 2 ME. 50 Г 1Н 3 ME — Bf. nauj. 

Sıep. Giiens 1 ME 50 Bf. ii 2 ME. — Bf. Gatnė. 

Sziaudai 1 Mt. 25 Bf. НЕ1 Э. 50 Pf. Entnrs. Swieftas 

90 Bf. ifi 1 ME 10 Bf. ur Smwarg. Kiaußiei 65 Bf. Ii 

70 Br. Manbeliė. 
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