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20. Nebūvienėje po Bmentojės Traicės. 
Emang. Matt. 22, 1—14. Grom. Gpėį. 5, 15—21. 

Lakwieftas eit! 

bet maž Sprint: 
Dai faš ben pra 

Mes atfi- 

„Daug pra amabinta, 
tujü.“ Tai Rono IJ&zaus Žodis. 
pamadintaš? teip mes norėtumbim Flaujti, 

Išpjam: tu it a6, iv mifi, furie pafrifGtnti ir furie 
Diemo Žodi gird arba fEaito. Tie pamadinti. Dai 
Haujiant ant fo me8 pamabinti? tap mums Lons J&zu8 
mujė GenbieniBfoj Gmangėlijoj atfilėpja: „i Smodbą“. 
Tu jafai: Kad aß i Swodg pakwieftas Lucziau, tan 
a5 mielap eicgiau, nėja ant Smwodbö8 czia - Meilei ju 

Meile įufioraugamojant bibe Linffmybe feliama; czion 
wiflas puifu ir graju. - -Ggion miflab pafmweifa cgion 
Smeciei puiliep apfirėbę, cgion fFaniaufi Walgei mal: 
gomi, ir garbziauji Gėrimai geriami, czion grajianfi 
Baliai meilingiaujep (Pambėbami Swecgii Gzirbiš gai: 
mina, о Smeciei nė Giofii Dieni Sunfenybjü atfi: 
ilfėdami ju fit8 fitu meilingoj Brietelnftėje paftfalb“ ir 
bžiaugiaš. Tai Emodba fuvi prie Balituvingia Mans 
bagiey fwencziama. Tofkioj Swodboj bumo ir mufü 
Pons Jėzus Kands Miejtelnje Galn[ėd8 Zemeje apfi- 
lanfę8. Son. 2. е{ . 

© teipo pra Swodba ir jo Burnoj Abrozas wifo 
to paftojufi faš gražaufia iv Blomniaufia Diewo Karas 
Inftėje. | Sijai Karta га Rifobėmui: „3u8 ne Mie: 
tojat, Юа ав jum8 apie žemipfus Daiftuš falbu, faipo 
mierptumbit, fad ak jumš apie bangiBfus Daiftus fal= 

. becziau Šono 3, 12. D šm. Apažtals Bowmilė jamo 
; aufßtame Apreiffime ifi £ Rojų ir ifi E trecziaji Dangų 
paimtamė bubamė girbėjo neišfalbamus Žodžius, furins 
nep mienė Žmogus ne gal jafpti 2. Ror. 12, 14. 
Dangišfus Blomingūfius Daiftus ne gal ne) is Ais 
išmatpti, nep Anfig išgirbėti it nen jofia Žmogaus 
© нЫ išbumoti. 1. Ror. 2, 9. Todėl Bons Эе 
apie Dangaus Iėganymą Ir Sžlomę falbėbamė tą mis 
prilpgina Smobbai arba fofiei fitai Gžefnei, furi tarp 
įemigfa Daiftū Blomniaufia pra. Kitaip jis įmogipfaiš 
Bobgeiė toftai iBfalbėti ne galėjo. Tavgi jey tu i 

| įemištą Emobba pafmiejtaš bubamš miefay eitumbei, 
tap ben eif i dangišfąję Smodbą, furi už Įmietiptąję 

| baug Blomnejne pra Dar jū mieliauš, jū (fubriaus, 
Tu flaufė, argi it až ant andoš Sm0D608 Ir tifran 

pafmiejtaš eju? Beje tifrap, nės w08 tu tift t SGmietą 

bumai parėjęš, tap tamę trimienajis Įonas Diemas & 
tą pafifmiete per gmentąji Rrifštą furiame jiš mija 
Malonę trimienojo Diemo, Tėmo, Sunaus irgi mens 
tojėė Dmajėš tam prififiule ir tame per Sawajt #- 
ženflino. Ogi fief Rartū tamę taš Didpfiš Dangaus 
Karalius bar ppacžie>  Įameipė pafimabino tam amo 
Bafluš atfiųfoamė it tam įafpdindamė: Gif, ben eifß. 
Smodbbon!  Suf miflab jau gatama. Tamo Ißgany- 
tojiš tam ant Rrpžiauš jau wiflab pagatampjęs. iš 
tamę madino tam ar fofią Gėrnbę priteifoams, ar tame 
tofia Dyfkte bauzbams at tamę pramirfinbamė ar tamę 

„Palinfiminbamė, ог tam fofi famo Žodgiū Tarnė pri= 
finfbamė, o fartaiš jiė tam jamo Yšadinimą ir per toti 
kiti расий „Keleimjo“ NaiBtu prifiunte ibant tu £ 
bangiBiaję Smodbą eitumbei, 

Ale ar tu ir apfiėmei 
flaufyti? Ne fožnaš tai Daro. Iuf MBiešpatė fafo: 
„Daug Bramabintė bet ma; Sprinfii.“ Iulafis Wieß- 
patiė8 MBabinimui uffifemža fawo Anfis ar jam p 
Kelio eit, av jam Duriš ujfirafina, ат ВНа Wadinimg 
tiefiog paniefin ar išblugnyj. So Laufas, jo Rupczpjie, 
jo MBiningę jo Afiū Bamėgimas, jo Runo Pamegimas 
it Pafibibgiamimas Gpmajcžio (1. Son. 2. 16) tofiam 
brangejniš it Glomnejnis Daiftas ne faip ana Smobba, 
ant furtoš j: MBiekpaiė pafifwietes. — Эе Minau, 
ne flajofite!  MBiešpatė n'apfijofdinaė. Ra Žmogus 
įėjęs tai jiš ir dagosS. Tapgi pafmiejtaš ir mabinamė 
eif! Amen. 

Miekpatiėė Mabinimui 

Gimultaništojios Sziuiles. 

Malniemfiemė arba ir Tolpnjengiantiemjiemė frifß= 
czionißfoji Wiera bibep prieš pra, 0 jiem8 todėl ppa= 
cziey ne pamegjt, Fad ji jau Gginilėje prie Rubifia 
mofinama. Mėja žinoma, fab Tifėjimaš jau prie Ru 
bifiū i Ggirbeleš ifobinama, tap jiš czion Daugiaujien   pafilieft per miją Amzi. „Tai Szetonas žinobamė yra
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felioje 3emėje Рар ашар ir Belgijoje per Malnūjius 
tofiug Sftatymus Sziuilefe iftatydines, fab Kunigamė 
wifay ne Wale, Sziutlofam® Bomofflą Wierö8 Da- 
Iyfofe düti, Fraucuzijoje Gitas Ęftatymas, faip žinote, 
bat tift bandoma, ale Dar ne žinoma, ar Walniejie 

Bitame Dalnfe [aimėš. 

Ale prie mufė Walniejie dumojo Bitg Dalykg fitaip 
išmefti, butent ver Staijjmą  įimultanigtuja 
Gziuiliū (mofišfap tai mabinama: Gimultanįdulen), 
tai efti tofii Gaiuilu, furioje Rubifei berods Wierds 
Dalyfüfe mofinami, ale teipo, fad fožnoj fimultanißfoj 
Szuileje teip cmangėlibfi faip FatilifiBfi, » galiauje) ir 
šydigfi TBaifai galėtu i Gžimlę eitt. Berooė Wal- 
niejie ne jafo, buf taš Sumaišpmas Sguilėje einas 
prieš MBierą arba ant Mieros Rpgaibinimo, bet НН а! 
Mierū arba Szirdziü Suwienyjimo idant wijame 3Zmo- 
nit Gufibumime ir Sufimedime ne butu Prießininfvyfte 

tarp Katilifü, Gwangėlišfuja ben 3Zydü, bet wienat 
Meile, Sandora irı Pafajus. Aie beweif .iffirode, fad 

Bitag Meilės ir Pakajaus IJEprowyjimS АН fufapnoti 
arba pramanyti Wejai &fa, n&ja fojnas Wierds arba 
ir fwietißfü Nırfidawimü Mofitojiė tur tofioje Iumai- 
Bytoje Szinileje faugoti«, fab jis Waifus mofindams ne 
fur fofi Z0di pajakfytıu, Furfai prie; Wierg Bio arba to 
butu ir fieno Ggirbi i6 amo Mofintiniu ižeiftu. - Kelis 
Rartuš parėjo tofiū (та ©н Mofitojei i 

Broma, but jie mieno av fito Szirdi HZeide. Szie 
tofiu Budu parėjo pvacze» i Reiniffiüu Prominci fur 
jau dang tofit jumaikytu Gžiuiliū vanbaš, paš pati 
Wießpati Giecoriu daug Pafigodimü ir Melbimu, Тар 
tofio8 Sginilėš ben Kartą liautus. Berobš mujū bu= 
wefis bažnptibfafis Įons Minifteris, taš Dame Wal- 
niemfjiemė Bitame Dalyke Ben ir ten Male, faip man= 
bing it Tilžėj, fur MBalniejie Gaufe, buf Ratilifu ne 
daug gana ėjant ir fad tobėl jū Maifai fu Emwange: 
TiBfaijeis podraugen + Sgiuilę eiti turi. Walniejie beje 

jafo: Be Mierėš nep MienS Žmogus ne gal, 0 it ne 
tuv Buti, ale tai Žmogaus Sgirbziei wis [ng Daug, arba 
teip: So Miera ne tur nen fatilifiGfa, nep Linteribfa, 
nep falmnniBfa, nep žpbikfa buti. Gana, Тар 18 НА 
Dieną tur, taš ne tur nep Biofė nep 10% buti. Ale 
fožnaš išmintingas 3moguė ir tift Mažumeli ifimifly- 
bamš tur iBpažinti, fad tofia Kalba pomijam  paifa 
čianti. Taciau MBalniejie ant to įtom. 

Ggitaipo atfiėjo, fab Elbingds Mieto MByrejniejie 
jau miflab teip itaiję ir fubamabyję buwo, fawo Miejto 
Sziuile8 fimultanigfomis pabarpti. Ale Dėl Bito Das 
Info parėjo Bafigobimai раё naujiji bažnptipfaji Mi: 
nifterė von Butrtfamer t Berlyną, o taš tūjau nu- 
leido + Glbinga Uždraubimą Staijymo tofiū fimulta- 
nigti Gziuiliu. Glbingės Miefto MByrejniejie Kufigandę 
patys i Berlpna pas Pong Minifterė nufeliamę ir ji Bir   

dingay melbe, fab jifai jiemė tame Dalnfe MBalę būtu. 
Эе Bons Minijteriš jiems meilingay atjafe, fab jis 
ja Wale iBpildyti ne galisi. Tame Фар ji8 &fa8 
{168 Фитд8 ne faip pirm jo bumejis Bon Minijteriš. 
Kojna BWiera it fožna Wierds Draugyjte turinti jam 
yhaczey Sziuile tureti. . Tift tada, jen ne galima ėjant, 
Ggiuilę Fitaip itaifyti, tap 8 mwelnjęė fofę Sziuile ir 
dwiem Wieroms$ itaifyti. Zangi jen Glbingibfiei ne 
galė išrobpti, fad prie jū be Simultanigfii Gžiuli ne 
galima apfigelbėti, tan jie turi famo Sgiuileš teip ijaijpti, 
fab fožna Wiera jam ppaczie> Sgiunilę turėtu, Meš 
toffai patirDami jafom iš SŠgirdiės: Diemui defun! 
Nie Silšikfei ben Bafalnikfei, Rlaipebigtei ben Szilz 
farcziamißfer furie MBalnuji per Diputiertus iififfpre, 
tam ne pritarė. Walnujü Brietelei myl MBierės Sumai 
Bymus, jeib per tūfiuė ant Galo mijos Wieros iBnyktu. 

I8 Burnos jauni Rudifeliu. 
(Pradzia Num, 41.) 

3. 96 Tiefd8, ney wien8 fof4 Baprotnftės Mel- 
bėjis ne nufaf8 į Dangaus Aūganimą, jen 18 ne pajtos 
faip anie Melbėjei, apie furus ifiBol falbėjom, arba 

ir faip anfai, furė ne per feney onui Dievui GBro= 

matą raße. Bet ju йт Daiftu Bitaipo beftiš: Pirm 
Trumpo pafimire Beteršburgij: miens Uredininfė ir pa= 
Iifo fawo Paczig ju trimiš mažais Rubifeiš Didzoje 
MBargingpitėje. D norint ir Namu Gajpadine bumo 
jiem8 pawelijuji bar mieną Mėneji 108 Bute be Nü- 
mö8 gyment, tap tift tū Trija Bėda wis Dien IB 
Diends didyn ėjo. Sap raße farta 7 Metū [епай8 

Suneliš wargingojės Nablės Įefancgę Gromatą: „Mie= 
tafis Dieme! Mano Gejele nor didey walgyt; įnft 
man 8 Ropefiuė, fad ab jei Donds nupirfi galės 
czau.“ Su tūm enfleliu nuėjo #8 paš artimjaują 
Gromatūi Sfryne, fad ji cze ifißtu,  Ale to8 Sfple 
bumo jam per aufžtan, o jiš ir а8 žin faip nufiproce= 

mobamė negalėjo 108 prijėfi. Sam patim Gzieje ėjo 

ale Runigė 108 Parapijds, prie furos ta Naßle pri= 
flauje, Ge pro Szalt ir tą Rudifi prie Gromatt 
Gfrynės befibomijant išmybęs jis artyn prižengęš Eauje, 
fa jiš cze daraš, ir tą Makta 1В jo Mankös раётев 
ir jė ju pajudinta Ggirbimi fTaitybamė В 10 Weikala 
ir Reifalą iptirti gamo. Potam jiš apie tap bar patš 

pilnan perjilubdijęš, faip Diben tie ABargingieje Bagalbės 
prifimala, bagelpe juš fief tgalėdamė i6 jamo patieš 
Delmono. Bet tūmi taš grecznajis Ionė bar ne pali> 
fafbino. Sefanczoj Bwentoj Dienoje ėme 8 апа 
Rabėji ben jo8 Gejpte — Mažaujafis bar pr? gins 
bomš — ju famim drauge & Вафнусна. — 318 falbėjo 
Gufirinfufiemė apie Mielabirbingpftę, о taba jiš fr
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anaiš Rubifeiš i Tarpa pafiftojęš, papajafojo jiem8 
ana MAtfitifima ir jü mifą Bėda ir tada jiš patė tarp 
famo Įarapijoni Ranfių [aife. Srumpame Gžzieje bumo 

ji8 1500 Rublii furinfes. Хаг bumo labay apftinga 
Zegnone, fure ta8 Mazjafis BWietoje ti trijū Rupefiū 
gamo, furuš jiš fawo Malddis Gromatoj bumo nü 

Diemo iBfiprabeš. 
4. Nujivėd ne retan, fab fof6 mažas Rudifiš mie= 

nam iš Užaugufuji Brapultiės Relu beeinant [pg už 
ЭН0 п оа ir ji jugražina.  Gžzenbien bar ffaitegau 
mienoje Geitungoje Bajafojimą miends Motinds, Eurę 
j08 mažoji Dufterife ant Brijimertimo parwede. Tds 
Mergaitės Tews (Paitpvamo faš Rytą Бер а8 ЯВатата 
tele8 Dalis i; Bibeliū, ir tada jis Miekpatiės Melbe, Рар 
#6 tus Žodzius prie jo Szirbiės žegnotu ir Eab jis Mijud 
jo аш Ниё jamo mielaiš Kudifeis padarytu. Motina 
ale Rono ėgaus bar ne pažino. Si rodė žinojo Daug 
fą apie ji; mienof ji ne norėjo jam jao Szirdi atmerii; 
Й bar ir i$ to apmaubijos, fao jos MBprė Bona Iezu 
mplėjo.  MBiename Bafare bumo Temas i Surinfima 
i6ėje8, tap 2 Meta įenoji Duftele pačmuji Bibeleš 
pabėjo tas Motinai ant Priglobfezio ir fafe pujtylo 
mis: „Sfaitpf!“ D jau Rubifė nurambpt norėdama 

paffaite # 8 Rerfgmuė. Tap Mažoji mėl jafe: 

„Melia!“ ir Ranfeleš fufiemufi ben Akeles pujau 
užmerfufi ji [ufuramo, ifi Motina tap darpė. Ale af, 
Motina juf ne mofėjo melftifi; tacgaus Dabar taipo 
i Anfftuma fufpraufta bubama parfimete ji pilna Bai- 

mėš ant famo Relū ir pradėjo graudge) metlti; ji iplt= 
pažino, fab ji didele Griefininfe ėfanti ir melbe Bona 

Sėgu, j08 pagabinta Szirdi jam i Apierg priimti ir 

ję famo brangiu Krauju nuczyftyti. Wießpats ifflaufe 

jö8 Baras ir dowanojo jei naują Szirdi. IB to 
Gziefo ji jeßEojo ir Kitus Keiftut primejti. 

5. Sa8 п’ега įuplaupjama, а) farta Swietifz 

fieje prabeb apie bmafištus Daiftus Gnefėt, apie Eurus 

jie baugiaujen  tift menf fa te išmano it taipo apie 

tan falba, faipo Aiflafis apie Rmietti Grožybę. Beray 

butu, fad jiem8 faš tofi tifrą Atjafymą faš Syfi Dūtu, 

faip tofi ana Mergaite amo Szirdies Prafiybeje, ale 
[аба) priberancgen fad Dame; Bet tap taipo bumo : 

Mienūje Ramūje bagotū Žmoniū ne bumo prie Walgio 

Malda martojama. D Тар Яама to Kiemo Runigė 

i Smecguė pafmieftaš bumo, tap jiš jūš graubdeno, 
fab jie ne tift jam paš jūs ėjant, bet nū Dabar ё 

faboš prie Stalo eibami meljtufi. Tas Daiftė padare 
jiem8 bibi Negerafti, ir ant to ilgas Tnlėjimė įefiefi, 
furi galauje> Namu Bonas nulauge įafpbamė, bu 
fašbienišfoji Malba galaujep ir НН mien Bapratimo 
dėl ėjanti mefbgama ir per toti tanfų Atfartojimą ant 
Galo tift mija amo Smarbumą prapulbanti ir praftu 
Iebafu Daifiu paftojanti: 7 Metū fenoji Sunau8   

Dutteraite tada ale fenojo Tėtacgio Nanfą huczodama 
tarė: „Mylims Tėtati, ar man tab nū Dabar ir ne 
Биё baugiauė Bale, 10% а8 miela Ryt раё tamę 
ateit it „laba Rpr, ёаг @ fožname Mafare, „Таба 

NRafti, Sėtat“ jakfyt? Ant to fefes wel ilgas Iyle- 
jim8, Bo-gerö8 Walandike8 ale Kunigs + Mergaite 
fu Dzaugimu nužmelgbamė tave: „AB noreczau jum8 
mifiemė priminti, fa Domibas agmame Bfalme [afeš 
pra: „95 Burnds jauni Rudifeliū ir t. t. 

Sofiū ir tiemė Iygit Rameifflū, faip Wießpats 
Mažūjus pra per Tiej68 Lubinintus martoješ, galėczau 
con Dar Daug primejti; šiam Rartai ale jau ir fu taiš 
turim pafifafbint. . W, t. 4. 

IBijefia trumpa Zinia. 

— Muji Miešpatė Giecorius Fetino ifißiol 
19tąji Dftoberi iš Bad Badū arftoti ir antrąję Diena 
20tąji Gen  Namūn i Berlyną fugryßti, ale pagal 
paffutinęję Žinia 18 оат  jamo Bumi tenan 
bmi Dieni ilgiau. 9iš Dabar feta i5 ten 21 maji 
Dftoberi atftoti it 22trąji ė Berlpną parfeliauti, 0 p0= 

tam bar it ant Mengioflėš iBfeliauti. 
— Muja Giecoriut Babū Badūje n'ėjant buvo 

ir francugišfafiė Bafiuntinys,  Wardu Senf-Maljie, 
furė Beip mis Berinne [aifoš, prie MBiegpatiės Gies 
coriauß apfilanfes, о Giecoriuš ju jūmi ilgą Gžieją 
aplinfup pafimaifgtinėdanė ju jūmi ilgą Gžieja mei- 

Ипдар pofifalbėjo.  3monėš tai matydami IB to Gir= 

bingan Dziaugės, nėja jie i5 to numano, fad tarp Wo- 
fietijö8 ben Nrancuzijos Draš pomijam  gaidruš ėjaš, 
it ant Dangaus nep įofiū Debefiū.  Diemui Dėfun ! 

— Mujū Runigaifgtiš Bijmartis, faip Geitungos 

pafatoj, įerga Raullige; ат jiš Daug at maž Gfaus 
bėjimū tur, tai bar ne pajafpta.  Jijai dabar jau Ber 

(pne ne wieB; 8 pra t jamo Darą Maržpna IB- 
feliameš. 

— шй Pons IJufiyt&=Minifteris Leonhardtė 
jau per Фе[е8 Nedeles jargalioja.  Geitungoje jafoma, 
{8 MBanbenė Ligą ant Pryßirdies tur. Nobė jis Dar 
atlieft famo Raßtü Darbus, ogi ir Dar iftengia Stuboj 
aplinfup pafimaifžtinėti, ale jo Daftarai Dėl jo funipfo 
Rafilaifpmo tift Galmaš frato. 

— MBienė Darbas, furė mum MBalniejie pabirbę, 

pra tajai, fab mum8 babar taš Bromės $įtatymaš 

būtaš: Sumencziamotiemfiemė į Nejandara it t Broma 
ant Mififeyrimo parėjus, jau Dabar jiemė nebreifš paš 

Kuniga ant Gutaifinimo eiti, faip toftai ifi iol Da= 

wab8 bumo. Н Biol nep jof8 Giriftaš Sumen 

cGiamotūfius  atfžirti ne galėjo, pitmneng jie bumo 

pas famo Runigą parėję it taš jūš įutaifinti ir Jude
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trinti bandęš. = Berobė mpriaujioji Gmangėlips 
foji Bažuptrote pra Giriftė Minifteri meldujfi, fad 
taš Giriframš pamelgtu, faip ifßiolei ant Atfiffyrimo 
atėjufiūfius Sumenciamotūfius pas Runigą nufinfti, 
o DMinijteris tai ir pafijadbėjo, © it Dave. Me taš 
Melyjims n’iera zofaniffas Baliepimas.  Giriftas tai 

Berobš gal Ddaryti, fad ji8 nor, ale а) 18 10 ne 

nor, tai jiš toftai it ne primalo Ddaryti, Bet fad [18 
tai it ip geros Wale8 Ddarytu, tay 1В įufipriebojujiuja 

Suwencziawotujü nief8 ne gal primerftaš buti, paš 
Runigą eiti: Dabar Porut fufipyfus jie tūjau gal 
fEictiė. MAle dėl fo taš Damadė padarpia8? Del to, 

fab MBalniejie nū Bajnyczidö8 ir nlı Kunigü wifay nor 
walni Bu:i, Kunigai arda Bainyczia ney & Namus, 
пер £ Sziuiles ne tur НВН8. Gmietui tur Wale buti 
elgtiš pagal jamo Rageibimą, faip foznas Nor, Kojnas 

gal apfimefti be Runigi Sumencgiamojimo ir (Pirtis 
be Runiga Taifinimo, fožnas gal Rubifiū augpti be Rus 
nigü Bafrifkiyjimo, Eožnas gal Kudifius i Sgiuilę fiujti 
be Wierös Pamofflo. Tai Malnuji Duma ogi af 

šielef Diemė, it tarp mujū Cietumininfi Dar tofiū ans 

baš, furie MBalnuja & Saimą fiuncgia. 

— Mujū Berlnnipfis Generaljynodė arba bai 
nptišfaji8 bibpjis Galimas Dabar [aifo jamo Ap: 

maftymus fabay {ropjen, o Fief galima it fa8 Dieną. 
Wifus Dalpfuš ant Apmaltymno pareinancgius ne gas 

lima bamabnep iBpajafoti. Ale norė felintąji ttft paja= 
foti galefim. BMBiens Dalpfė tas Sumo: apie Szmens 

tima Bmeniojios Dienos. Giion godės Bonai IB 
patiės Generalfynobo, бар Žemės Wyriaufybe pati 
falta pafibaranti, fab Gmentoji Diena nešmenta pada- 
roma. Nefa YBpriaujpbe pati melyjanti Bmentomis Dies 
nomiš Buftams ir Gelžfeliam8 eiti, Gromataš IBnežioti 
ppatišfas Sziuile8 laifpti, Zalnieriamė Runtrulturinfis 
muš [aifpti, Mapieramimus išmefti, Lenkfiyn Begimus 

fu Arflei8 ftatytt ir fa8 tam Iygu. Gžion berobė feli 
atfilėpe, fad Puftü ben Belžfelia Bėgus ne galima ėjant 
Bwentomig Dienomis apftabdyti, ale fiti nurobe ant 
Gnglenberiū, furie barbingėjni ir fmietipfūje Dalyfküre 
procningejni ėją už mijaš fitaš ŠŽemeš ir 8moniū Gi- 

mineš, © tacgiau prie įū Bibentoji Diena aBtriaujen 

fwencziama.  Tenay 5mventomis Dienomis nep jof8 
Gelžfelio Wezim3 ne bėga, ney jofš Butas Neit.  Be- 
t0b8 Generaljpnodė gal ant Sžmentimo Zwentös Diends 
paraginti, ale faš žin, av faš Generaljpnobo Bažaufimo 
flaujpė, pvacgiep fad ıB Karalyfte8s Saimo nū Malnujū 
Bujės daug prieštaraujancgia Balfü ра 8 Sztay, 
Brolei Nietumininfai, f4 juš pabdarot, Diputierti Sfp> 
time Walniemfiem$ fawo Balfg düdami!   

— Sau zZinote, fab daug Szimtü francuziffujü 
Maißtininfü pirm Boro Meiu ant IJEgabenimo’ + tolimas 

jwetima8 Zemes Iyg i Apkalimg ifgabenti bumo tie 
dabar gaun wel pargryßti, o daug Szimtü iß jü ir 
yra Sziepimis wel £ fawo T&wißke pargabenti. Tift 
durniaujiemfiems i jū bar n’iera Wale, wel + Franz 
cuzija pargryBti. Mle walniaufiejie Francuzai ir Rez 
publife Iabhjaufep mylintiejie yra pradeje Baufti, Еар 

reifiant mijiem8, o ir durniaufjiems Atleidimg düti, 

ir jü8 mijuš wėl + jamo T&ewißfe pargraziti. Rods 
Francuzijö8 Prezidentas Grewy ju fawo Miniftereis 
to Dar wengia, ale ifgay jie prieß wijay walnay dumo- 
jancziujü Nepublifininfü Wale ne galės ftengiiš. Das 
maš Draufmes prieš Maiptuš jau praurmitas budam? 

bemeif buš praplegias, o tą Prapleßa nief8 ne galės mėi 
užpilti. D tai jau Dabar iffirobo. Baryzo Miefte Bime 
Gzieie bumo Reifalė paftojęs, mieną Miefto Rotponi 
pafžirti. Dai Miefczionys pajiffnre + tą Wieta mieną 
iß durniaufiujü ne feney pargryzufiu Maißtininfü, Wardu 

Humbert; 684 ffyre Bitą Humbertg, 610 bumo 
prieß ji. Matyfim, fa Prezidents Brėmp ju jawo 

Minifterei8 darys. Ar jie anam Maiptininfui melys 
Rotponiu Barpjo Miejto paftoti, ar ne. Me fagi 
jie weif8 ne perleibė. Sie galiaujep ne galės prie 
Wejg pujti. a 

— MBaržamoj, Renfi Zeme8 wyriaufiame Miefte, 
jau wėl pra SGalwijü SGaizimas prafidejes. Tenan 
jū Wyriaufybe tai pati pra iBliubyjuji. 

— Mnbap pajafojom, fado Afganai, Azijoj Bale 
Iudijö8 gpmenantiejie, ju Englendereis Rarą turėję, 
ale po padbarpio Bafajaus fawo wyriaufiame Miejte 
Rabul Maištą fele ir ten gpmenantiji Gnglenberiū 

Pafiuntint manding Majorą Ramagnarė ju wifais 
jo Draugaiš nuragbajamę. Toftai Gnglenberei pagės 
rauti ne galėjo bet jū Gendrolius Roberts IBaiffą 
įnficinfę8, iš Jnbdijos ištraufe Maižtininfus Ir Sayčai. 
ninfa Miejte Rabul paforamoti. Afganü Pulfai prieß 
ji attraufe it jt + Mieftą Kabul ileijti ne norėjo, ale 
8 188 pergalėjęš taciau + Miejtą itraufe, Dabar 
Roberta ten UApjafyma Išleido, fad jis Ben attraufęš 
čiaš, Mazbaininfus paforamoti, Moteres bey Waifkai 
tuvė i5 Miejto atftoti, jeib jie ne Drauge paipfabyti 
taptu. © Wyrifßfujü NiefS ne tur Ginfla ppacze> ant 
Ulnczio8 prie Jawes Drauge turėti, furfai fu Ginflais 
užlenfta8 bujęs, taš bufęė Smertimi paforamotaš, Iijai 
fief imaupbamė ant to babofęė, idant ne fof8 nefaltas 

ju Raltaijeiš drauge bujęš foramotaš. Ginti8 nief8 ne 

tutiė; furjai norėjęė prieš Gnglenberius gintis, tas 
Bėbą mija Mieftui bar Dibejne dadaryfes. 
  

Reranivortlider Rebafteuv: Profeffor Dr. fr. Aurfdai 
; in Rūnigėberą. 
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IBifofia ttumpa Zinia. 

— Ggzpanigtajis jaunafiė Raraliuš Alphons 
jau bumo Karta aplimebęs, ale jo Bati, Ravaliene mire 
labay įtaiga ir miflpjama, fab fofia nefaba Ranfka jeijei 
MNüdais apbamufi. Dabar ans Karalius feta antrą Kartą 
apfiwefti.  Yftreikfißfe Brinceje Grcs Grcilife Maryte 
Rriftpne feta už ji tefeti, Ale 108 Robininfai nor 
įeijei wiena j0š Šiuponia, o ir wieng Daftarą IB 
Namü Drauge Dūti jeib Karalienei potam ne fo Iygaus 
nufidūtu faip Ytabažtininfei. | 

— To pabaigiujū Maniemeriū ir Gi Rubeni, faip 
& fitais Metais Daug francugigfi 3alnieriū ir Aficieriū 
i Runigaifbinites Elfajū Bey Piotringiu nufeliauj, 
jamo Zėmus ar Bep Gentis aplankyti. D jiemė tai 
ir ne uždraujta, ale jie tur it miš fawo francugiBtąji 
Urliaupą arba Raja Drauge turėti. D jiemš it ne 
Male, fol jie Elfaje arba Liotringikfe randas, zalnieriffü 
Mubū Demėti, 

e—, Ggoje pračjujoj MBajavoj pra mijoja Epropos 
3emėja, faip mijoš Žinos tame fad pilnay furtar, 
перарта а) daug Berkunijös bumufi, o it laban daug 
3moniū pra per Žaibus i Smertė nutrenfti. Ra tū 
daugeropė Napoli czon norė feliš paminėfiu. Iuli- 
jaus Mėnejpį man Lietumwös Rafalnėj apfilanfant gir= 
dėjau pajafojant, faipo pirm feliū Dieud ne toli wie= 

name Kieme wiena Moreripte jei Stuboj Bale Rafalio 
be fėdint Žaibo įmertnap 6На tapė“ Si Beip be 
NRutartės pafielgufi, turėjujt ale, ta Paproti, 1018 prie 

mifofiū Arfitropijimi ta Ißrarbe wartoti, „fad tamę 
ben Berfuns nutrenftu!“ — Barapijoje Rohde Weft- 

folü Bromincoje ižome Žaibas i fatilifipfaję Bažnpcgią 
it nutrenfe Kleboną Rordeš, jam Roplnegelėj be įėbint 

ir Spawedes befiflaujant. Kiti Spamiedninfai bumo 

jau mifi Laufan  išėje ir tift Dar miena jena Žmona 

te pafilifo be įpamėbojanti.  Žmoniemnė i Bajnyczig 
ißofus rado jie ta Sengje Bale Spamednyczö8 ant Ze- 
me8 be gulincze. Si ale ju Rieforaus Pagalba i 
fiiegia Drą išgabenta budama weif wel atfigawo. 
Riebon8 ale fed&jo Koplyczeleje negyws. — Iau feney 
eit per Swietg ta Kalba, а) po 506 Bajaulės yra 
fa8 Meta daug Daugiaus tofiū Žmoniū ranbamū, furie 
Žaibo nutrenfti, ne faip tofiū, Eurie Roterijoj bidiji La- 
šoba arba Burtą Iaimėję pra. Todėl 3mogau buf 
mirti gatamŠ. ” 

e—. Ezio Meto Pjutis pra, Fief tirti gawome, 
mujū Giecorpftėje iš mijo vofūjant midutine, Mietoja 
ir imainptinan apftinga buwuft. - Roputeš pra ne [pgen 

„Babčjimu 14tame Dftoberij, Tilzeje nuftdawuft.   

—_- 

uztifufo8, Fitur [abap menfap, Fitur wel ir Iabay ba- 
gotingah; tacgauš iš wifo jü faip tobofi, Daug men= 
Наиё te buš, faip pernay. Paßaro, fief girdėti gaus 
namė, pra wmijur faban apfinga) gauta; o Fad it Žolės 
pirmafiš Rirtiš Ddaugel uū Lytaus paikfab»tas tape, 
tap ale jū labjaus Atol8 gerap  užtifo ir galėjo wis 
gražoje Bagadoje nužienautas tapti, — Mafžolijoje 
čjanti, faip Geitungoja rašoma, io Meto Pjutiš Iabay 
prajta buwufi. Szaurinüfe ir mafarinūje Bromincūje 
per miją Wafarg bemeif be Bertojimo lijo; todėl it 

Nugufto Mėnejyje tape aplinf Beteršburgi Bažnyczoja 
{08 nū iegpaties užjujtos Roronės deley Maldos Iaiz 
fyto8. Lytaus gufingi Twanai Samus jau išnofūjus 
i Rlojimą fuplafe. Kitur wel pafirftieje Jawat ir 
©уепё ant Pradalgiū fuput turėjo. Piewos bumo 
baug MBietoja Ig & Gžerus pamirtujos. Ant Rinū 
welei8 miena  Batrauta Weifle, wofkfißfay „Gamma 
Raumpe“ mabinama, Gen it ten Daug IBfaddsS padare. 

Bietinūje Mafžolijos Promincūje wel Yawıü MBabalai, 
Beleė, о урас;ер Žogai tytweik dide Daugobe Laufü 
{ Puftine pawerte. — SŠtalijoj, о bar jū baugiaus 
Englante didi Twanai daug IHpuftijimü padare, . Todel 
ir daug Rampėje Guglanto Žemės prafibės dabar, faiv 
vobofi, Iabay ftokfingas Gzėjaš. — Gftereifit, o pirm 
ойй Wengrü Žemėje, Eur Geip Metais [iub Yami dide 
Bilnybe but, Bim Mete n’iera nep toli tief bagota, 

fief jie ant jamo pacžū rimolės fab veifalauja. — 
Francuzija, 0 ypaczey Baurine Amerifa pra 18 mijo 
fabap perzegnota Bjute turėjufi —  Mažoje Mžijoj, 
šaurinoje Dalije Ryta Зпоцо8 ypaczey Raralnftėje 
Ražmir ir potam  Giecorpjtėje Maroffo, furvi  Gaurs 
mafariname Kampe Afrifd8 pra, Bim Dtete Eentėjo 
Žmones didi Baba. Ar ta Bėda ten Dabar rafi per 
perzegnotg Pjute jau pafilomuji pra, apie tap paffus . 
tiname Gzėje ne ėjame niefo patirti gamę. 

Vietos Muylėtoji Sujibraugamojimė Tilsėje, 

| Brijiųfa.) 
Rarta bumo ir Releijo to maiuma paminėta, buf baugel 

aufßtay mofytujü Vietuvės Kalba mylingū Boni feta + wiena 
Draugyfte fufiglaujt, o toftai ir yra ju Miefpaties (ocningu 

Bet faip 
mifliju bus ir Releimjo Sfaitytojamė tax labay miel, apie 
tą Daifta pilnejnę Jinia gauti. ‚ 

Saip tie auftos Bažintės ėjantieje Ponai Siete ta Sui 
Draugamojima per bidey fmarbų Daifta (aifo, tap jo IB to 
galit juprafti, fab mumė Tilžėje fufirinfus wiend (B Gymna-
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sijos myraujuji Mofytojū, Ronės Boltel, dide Rruma Gros 
matū parobe, Euros tö8 Вга 8 Deley pafčutiname Gziefe 
ne tift ien nė baug Brofejiorii ir ЕНа Boni 6 Motietijės, 
bet ir i$ baug Fitd epropčigfa 3emjė bumo pas ji atfuftos, 
faip antap ni aufftuja Szuiė i6 efereitištuja Miefti Brag, 
Wyn ben Agram, 6 Lenfü wyraufojo Miefto Warfau, na 
Uniwerzitietds Miefte Gröningen Hullanto Zem&je, #6 Dfėforb 
it Sonbon Gnglanto 3Zemėje bep i6 Purgio Žemės. ЗБ mija 
tū Zemjū ir Miejti atraße aufkßtay mokyti Myrai Gromatas, 
furüfa jie ar fawo Dzjaugima ir Pritarima ißreifßti, arba 
fofia gerą Baroba nubalyti i: ant to Apfiėmimo paraginti 
norėjo, arba iv jamę ant Zitojimo + tą Draugyfte prifimal- 
dawo. Iß Englanto wyraufojo Miefto Lonbon bumo ni Už 
meizbo britišfojės Muzėjos, Evoje ir mifofie lietuviGti Raftai 
it Rnngos vanbamos, tas aprašyma parėjes, Fab Nüraßas 
tos Brotufulės, Euri toje Dienoje DL t68 Draugyfės Sufi: 
bamabijimo užimta bumo, jep galima bar tej pačioj Dienoje 
ten iBjufta butu. 

Bet dabar tift it Flaufite, Eofiės ben Priejafties del tas 
Gufibraugavojimė nufibame ir fa nor ta Draugyfte ištaifpti? 
Vnt to В& SyFi tift tief te atfiliepfim: Daug Kalbi mofan= 
tieje Bonai yra tas fu Fitė fita fulnginbami ant to Iipalie 
nimo parėje, fab muji Kalba priflaujanti prie fenaujuja ir 
gražaujuja Ralbė ir fad togidėl ir Lietumininfė Giminė taipojau 
wiena if mifo fenaufuji Bim Swiete čfanti. Tulafis В ti 
aufßtay mofytojü Boni jautiefi paragintas, farta ir patė 
Tietumoj apfilantyt, jei6 ta Daug garbamojama Smoniū Giminę 
it jos Baproczus famo imis matyt ir jū Kalba pats fawo 
Yufimis girdet ir dar jū pilniaus prifimofint galėtu, faip tan 
bar it pirm Felū Nebeliū prie auFitofės Szuilėė Miefte Göt- 
Чтдеп Bannomeri  Nromincoje šiais Profefferis Ronas 
Bezzenb-rger аб bare. Bet mifi tie mutū garbingieje 
Iplartntojei nra tą jiems [abay ne mielg ir trudna Batyrime 
ju famim brauge inıt tur&je, Fad nu fenufü tifrujü Herumigfü 
Budu, Rubü ir Baproczü dabar Lietuvoj tikt menf (cd ie yr 
tanbama, аб daug Kampufe, Eur bar pirm пе ilgi Meti 
bemeiE mieni Lietuvininfai bumo, babar mufa Dienoja tujū 
ten jau Globa, it аб jū bar ušlifujoji Atftanfka mis Metė 
i6 Meto greitay maginas ir mis taip einant 'jū Ralba it GL 
minė bene weif pomijam išnyfė. Bet jie meilytu, аб tav, 
18 fo jie babar Džiaugiafi it gerėjas, iv bujentiemė Gžiejamė 
butu išlaifoma ir fad todel pirm mija Daittū Lietumi6foji 
Salba pirmfol je Pietuvininfai patys palaus falbėje, butu 

+ Šobis yo Šobjio į Knygas furanfiota. Nobš tame Daifte 
mumė nieto ne Belifė Daryti; nėja jau per daug Metė truns 
fantė Bafiprocemojima mielojo Keleiwjo Rapėjo bus taš Dars 
baš ju Dievu Babėjimu meif atliftas.  Zacjaus apie wifo- 
fiug fenomišfuė Lietuwininkk Baprogius bar ne daug а6 
jra furaßyta. Rob yra jau iv iFiBol Кар fad fafytum ЦП 
vampjeiė mienė Gen miend ten apie tan PO Mažuma raßinejes; 
ale tofie Surašymai gal Rafėjui mimiruė + įmetimas Nantas 
pareibami weif prapulti. TZobčl nor ta Draugyjte tan willab 
fe galima furanfioti ir i Kruwa fuglaufti. Bet joy Dabar 
prie Seleimjo Gfaitytojo кай о8 Pons apfilanfybams jo 
vraytu, fab jiė jam Eofe fena Bajata arba ir raft Fofe Daina, 
furos jis rafi dar i$ fawo jaunė Dien atfimen, papajafotu, 

2 % te nefibymija i6 to ir te ne mijlija, tab tofė Amalas 
Ašotietis 16 jo tofiū niefingi Dailti pafimėgtas it ant ti 
[pg užfimives efas. AF ne! Mufk fenuja Dainė jau nietė   

baugiauė iš Galmos ne be mofpfis ir neb“ dainos. Ale 
Tabangi tos Bafakos ir Dainos baugianje> iß Ddidey fent 
Giiefū pra Eilufos, tap yra i6 jū norė Piet tief galima nus 
manyti, юН Tifėjima bey Miera mufa $еой Tėmai pra 
turėje. D tropijafi ir ne retan, fab tofi arba tam Ingi fena 
Pietumoj pažyftama Bafaka. ir о) Smieto Dalije tarp fitos 
moniū Gimines yra vanbama. Bet taipo Ralbas, Wieras 

ir Bafakas Tirintojei fu Н6 ЕНа fulyginbami gun išpažinti 
it patirti, išgi Enr Lietumwininkai, o ir fiti Zmoniū Bulfai yra 
file ® Юа tie per 64 Gmietą yra prafiplatine; 0 prie Atft- 
fefimo fenowißfüfe Swieto Nuftdawimüfe yra jiems tas Daifta 
didey priderings. ! 

en ав geray sfiflaufiau, tap vyra, faip wienė Bons tame 
©ийейте fab pajafojo, manbing Siliės Rampe ne feney 
getė Simotė Biningė išfajtū, furie tifray (ietuuviffi Biningai 
yra, tan efti Dar i to Gaiefo, Euriame Pietuma bar fam malna 
Grcifyfte bumo. O Eief numanau bus bar Pietumoj Gen ben 
ten vafji fofė fenomišfas ni Teva Tema arwotas Daitta 
atba Babaryne randami, fuvė Eita Parį Genieje prie ypati6fa 
Simwmenczü (arba Gyriū) martojo. Tofius ir tam Ipgius ni 
"ietumininti martotus' it martojamus Daiftus, Rubus ir t. t. 
nor ta Draugyjte furanfioti it Tiliėje mwiename Bute Ваг 
wadhnen paguldyti. Bet Gitas Surinfiamims ir Suglaudims 
mitofiū lietuvišfa Daiftū bus ой а) тоабтат8 „Tittauifojes 
Mufeum“. 

Zaipojau bus ir Knuygenyczia itaijyta, furoje mifofios Lies 
tumiffo8 Knygos bus randamos. D tėš Draugyfės Ponai 
butu už tap diden dėfingi, jen Eaš Vietumoj Fofias fenomiBfas 
Ruygaš arba RaBtus turėbamė, tofias, turiū Dabar Gein neb 
yr gaunamė, tas tai Draugyltei pabowanoti arba pardütu. 

Gwiete tap jav fenen pra įinoma, tab Broiei Lietumoj 
jampo; Bjalmuė ir Fitas bmafiėfas Siefmes naujeis ir fabay 
grazjeis, Sfowingaig Balfais gieft. Bet yr prifibijoma, аб 
Lietumininfams + Wofkieczus ifwirkant bai ne iv tie Baliai 
bu užmirpti. O juf yra ir Gim Ggieje Giviete daug tofiu, 
furie tuš Baliu meilija pažinti gauti. Todel yra ta Draus 
gyfte apfiėmufi ir шё епа Balfus furanfioti, ant ойй 
ftatyt, ix ev aalima jūė išbrufamobint. 

Taigi m ок, аб ta Draugyfte yra fam аба daug 
Darbo bep Yroces uijftemufi. Ale dabar raft dar tift Hauft 
noretu, bau tö8 Draugyftes Bonai ir wiera apfiėme ir už 
tay pafirupinti, fad Lietuvos brangioji Kalba butü, Gėbijama 
ir mufü Waifü Waifams iflaikfoma? Kiek jie u} tayı daryti 
gal ir nor, ant to atfiliepfim, jen Wießpats mwelys, На Svf. 

: ED 

—————————————— 

Dievo Žodi mylintiems Lietuminintams ав įinoma darau, 
fab prie manes babar Oranto Pnygė ju Abrogais ir be Abroji, 
o taipojau it mijofiū Fitü lietumvišfė Фподй yra gaunama ; 

mijoš gerap žrifi06 ir už pigiauja Brefę. 

a. A. Better, Rupginintė, 
` Tilzeje, Wofiecziu Ulyczior Num, 71. 
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