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G. 18. po gi. Zraiciė. Matt. 22, 31—46 
Kas vėgis jums apie Krifiu? 

Ar tu pažyfti veifalingiūufiaji Rlaufimą,  Furė 

taciau taip tetap Elaufiamas? Ur @ш- рар Rlaujima, 

ant furio tifrą Utfiliepimą būti pug. funFiū funtiaujia, 0 

facžiau baugiauji miflij tai &fa Tengmji lengiojūufia. ©- 

taš bnmnafis Rlūufimas pra tajai, Furi "iebpatė Eman- 

gelijoje Flaufia: „Kas rėgis jumė apie Rrifiuė" 

Gafau taš Taban reta Elaufiamas.: Vifi ativirieji Gries 

fininfai, Bagis, Prigamičai, Girtoflei, Neteifieji, Nes 

fufimilftantieji, SzpPptoFlei it Furie jiemė Ipguė Bitam 

Rlūufimiui i5 Relio eit, jaufdami, fab ce jie galėtu At 

filiepimą gauti,  Eurjai jū Szjirdt  išgandytu. &o 

Klaufimo m’atboja Bio Czefo @abbucwfilat‚ Furie 

taip anie Rriftaus Czefe, nefivupina ne) apie ana UAm= 

ša; пе) apie Dangų, пер apie petlą ir bg nefiginėbas 

mi, fad nefmerfelną Dupią tuvi, iv tiFf už Bio Amžio 
So Kläufimo | 

jaš per famo pacgiū Teifybe Ponui Dievui itiFfę ir pa= 

ant Kryžiaus jamo Amgia baigti. AUle ar tai miffas? 

Sen tu Daugiaus apie Kriftu ne nori žinoti, tap tu nus; 

figafi ir nutilji, РаФ jiš Rartuta patfai tam famo @02 

   

  

   

mėje pajirodes tamę Elauš: „ 8aš rėgiš tam apie Rriftu + 

Bet 5 norės fafyti: Zut tai Fojnası Krifße: 
"Gtoniš iš » mofinefi, Eab 306 Kriftus Dievo, 
miengimefiė 18. it: 2mogumi užgime8 © 16 a - 
Mergds, už mujū Sriefus mires mūjū Beijnbės belen prijiEE 4 
Ięš ir fedebamė po Deine Simo ateis jiė fūditi Gymuš it Rus 
mirufius. Ser tūm Fad tu tai žinai, ir ger Fožndm Rūdifiui,; 
furjai tai gatina jaunė bebidamė močintiš. (2 Tim 8, 15): 
Raš gin Faip arti tas Gžėjas, - Furiame RubdiFei tai pas 
tirti ne gaus, it Sgpažinimas Rriffaus“ bar Daug Te 

Cžiaus buš randamas, ne Eaip dabar. Ale ir Bito Igpažis: 

nimo ne gana. ut ne Flūujiu faš apie йы Bvenė - 
fame Rašte IV Ratgišmūje parašytas bet Faš įjumėą. 
arba tam vėgiji apie Rriftuė Zam tai mis tiFE tada te: - 
maczija, Fad tu ce IB mijos Szirdies pridėti gali: 

brangum Krauju i5 Emertiės ir i5 Peflds atpirfo. 
nefiripina men mūji Gžėjo Parizėūgiai, Eurie mifli- p Wießpats, Furs manę prapūluji ir pragutytą Зтдау 

fididziodami bingojas, fab jis jūs del jū Szmentybės [аг 
wo &ет @й nep iš Zolo ne turiš užgauti. Tie meifiaus 

Hauftu, „Fo?é mpridufiaš Prijafimaš"/ ir foft tūji iB-- 

„pilbibamė jū froentefnis bufu, ale ne: „Taš Rriftus ? % 
Заро mijaš Swietas to ne Elaufia 0 it mujū 3ėmės 
Damddijime ne Elaujiama, Fas Kriftus mumš, faš mes 

Sriftui? it užmirptama, fab Eurė ne fu Ariftumi, tas 

prieš Kriftu it Furs ne fu Rrifiumi venta, taš igbar= 
fio. Me fas Ge atfimena, fab mum nieva neb Mies 
name Kitame Zpganimo ir nep mienė Titė Marbdas Ir 
mūji Žemei Dūtas, furiame turim buti išgamti, iv niera 
be Kriftaus.niefur Palaimds, bet wiena Bėda i iv Bjauvybe it: 
ant "Galo Prapultis, - Zangi a6 ta Riaujima, furi 
MWießpats patfai Elaujęs, Flaujiu taip maczney ir taip toli 
Taip galiu: „Ras vėgis įumė apie Kriffu?s 

+ Bet tifvas Uffiliepimas ant pito Klaufimo labay 
funčuė, af. Tabap funfuš. | Anie Raptemofiti miflidamiefi 

tai žiną, tojau atfi iliepe : jis Domibo Sunus, ale bemeič 

    

   

nutilti turėjo. Saipo ir bar Gendien „miflijafi baug taž 
Ji Geip aufpt ofiti Žmoniū tai йа, jt laifybami 
per Domido tr per išmintingą MNoFitojė, ale Beip per 
bėdną „Praja mėgi; EoFie ir mes efam D tai ir tiefa; 

jis bebni ingefni ubamė už Lapes ir uz Daučgczius ne Ei 
.tėjo fur | amo Galmėlę pabčti; o galiaufen ‚budams pa- 
рыгсдщнг dr nemerczidufiajis, flogintaš, Diemo Ip- 

i 

„tiftaš ir d GB, 58) 6 turėjo faip prafeiftaš 

  

10 ов prapu{eä‚ fu įūmi a ne bijau nen Smerties ney Wel=t 
nio Si8 mano Wießpats, furiam ab. Blužiju iš mijos Ezit= 
biešį jis mano Biešpats 0 aB efmi jo, mienat jo fu Kunų: 
fu Dužia ju Foßnu ГЕБ Ы В ju ?одпц Rraujo Baėliu, 
Jo a6 noriu būti gps budamė. ir mivbamš O it iti 
t Uimgio as Ogi f4 tu Ge fafai 2 

Y 
ч 

%оЬе[ій Drauayfke. 
„AB girju Diemo 30di, ов girfu ЯВЩ';›‘ 

ранев 3 о017 Pr 56, AL Rétmerge‚ 4н ЭЕ 
toberi mėš GicgionRaraliūucgiuje gražia Ezmentelę frvenz 
tem, butent  „Metū. Ezmentę Draugnitės ant Draplėtis 

nimo Dievo "Žobžio. D fab ta: ie ne tofio Blomna 
pagal miršutinius Dalyfus bumo, tan tacgiaus tarp 
mufį tefčfjo Sromeš gymojo ABanbens, taipo j0g. Man, 
gailu, fod ав jums ne Gžėju apie tą 3inė damvešs га( 
wieng at Fire jufū butu atfetiūmeė, ju mumis tūmi atfigais 
minti. Dulfetiš: Dievo 306% mylincgii Dugeliū | Bio 

Diet Pilies! Bagnyczioje  Gže me8: Iiešpacgiui Mal 
bomiš ir Giefmėmis befamojome už tai, Fad jis pita mija 
Draugyfte jau 35 Metus pifegiaujiojia Dienoja. Siete 
Petlos - Wetroms ' he ūžiant Patajuje "Jaugojęš iv 
. Darba šegnojęš 5 e mėš ji meldėme, "a A w   

33 
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toliaus ju famo Malone prie та butu, it ypacziey 

famo Zodgiui būtu pmiefti per Swietg ir dütu mijur 

iffiveitßti, faip tafai &fas mufü funfioja Romoja Kardas 

fu «dien Aßmenim, ir müfü Nakties Kelionėje Zmafe, | 

fuiecgianti Ing Folia fwiefi Zwaigzde + müfü Zamfybe 
1r“ yg Grömata Dangaus Rėmo muš jo Baltus bu- 

binanti, Einžfminanti, fžiprinanti it iš Įmetimos Zėmės 

Namin  paržaučianti, ir Dangaus Dina mūji Du- 

feleš malgibinanti, ibant 106 пе amžinap numivtu. | Ru- 
nigs Woyke i5 Mieftelio Bartenftein bumo“ nū to 

fiošjau Draugyftės aname Miefte Gėn atfuftas, mums 

fufiejus nd ands mūji Draugalfos labas Dienas par 

nepti, 0“ pamelftaš аё mumė iv grajigi Migia laike 

pagal aną Prarako Zödi: VE Zėme, gfe me, Zeme, 

Elaufpf Dono Diemo Zodi!“ Te k02, 29. mumš 

ni Gmentos Wietds fiprų Liubimą būdams“ faip Dievo 

Zodis аё ЦТа ir Ziefa. Mija filpiia Szirdis pri- 

     

  

' fimälanti. £ wirko pafilielanczio Daikto Biūje Suirimūje ir 
‚ Fasdienifküfe Pėrfifeitimūfe, Eur Nieks ne pafielift, Eur 

$ 

Mießpacziü Macis pafilpfta ir Rarėliū Kiajėė fugruw, 

feip ji turinti fuūytti. Zodėl ger tai Sąirdelei, Furi tmės 
viafi it laifofi Diemo Zodziu; nės Kalnai fugruė, Kau- 

faros fulriė, bejė Dangus ir Zėme {идо! , ale Wieß: 

patiėė 30biš ра 6 отутау.  Muji Sirdis primalo 

iptičimos Tiefds Gzėje Įatlydimo ir Melū, o jau 

feniduftüfe Gzėfūfe Zmoniū išmintingidufieji t0S fu mija 

Sroce jepfojo, bet Fad jie tą  paflėptaji Skarba 

jau miflijofi be turi, tap bemeiĖ tas jiems prapūle, Šai 

Duta, it jie pajuto [amo Zieją + Melą pawirtufe. + Dgi 

dabar 3mėnėė Gaučia, fad Zmogaus Imintiė ėjanti 

Siefa, ale Ead Elaufi: Eieno Spmintis? Ur tawo; ar 

mūno2 Ar Aukßtüjü ar Praftijis at tū ni praejujiu 

Gimtmecgiū, faip antay Moyzeßiaus, Ikzatjoßiaus, Zėno, 

Domilo, Auguftino, Liuteriaus, Kalwyno ir Eitū, Eurie 

Taip dwafipfi Milginai 15 feniūufiuji Gzėja famo а!а 

ūminti mumš parodo, arba bene Ißmitis tūjū, Eurie 

т& Dienoja Iyg pabliıde Waikai anl Žodžius niefin, furius 

jie bar nep perfžaityti nemaliamę, ir išmanpti nep ti 

tie? Kieno Rfmintis Tiefa, ar muft Sentewjü IB- 

mintis, furi Raralyftes pabubamvojufi, Euriofa mufü Zerwu 
Tewai Pakdjuje gpMenę, arba bene pafididžiojanti If- 

mintis mufi Gzėfjo, furi Darbus and Ggėji jofodami 

fuarbo; ar tū, po Deßines, ar tū po Rairės, av „Daus 

giūufiuji ar Menfiaufiuji; ar Ifmintis Waldancziujü 

ar SBaldntuji? D fai be dbumojant pajuntam, Ead 

„Sfmintis mūfi Ezirviės yr apdengta fu Tamfybe . 

Эиг mieni Rlajojimai, jen ne tiefiog Melai ben Pris 

gawimas, Fad m’imanai ney Eaip fūugotis, jeib ne cion 

arba tėn į Melagiū gabūngus ir Spauftus ničlutumbei. 
Beje „wifi Zmonės pra Melagei ". (pf. 16, 11). Ule 

tacžiau | Dupėle trofpta TLiefds Ing Zamfybėje fedifis 

„Szwiefds trofžta, ir turėtu nufiminti, ad tafai, Furs 

+ apie famę  liudijęš: „AUB efmi Kelias it Tiėfa, ir Gy- 
maftis,. Sava už muš metfbamė, n fad 1is mus 

STiefoje paßweftu, ne butu ifßreißkes, Fadıjo Z0Dis pra 

Siėja Son. 17, 17 ir pafilieft Ziefa # wifus Umzius 

ir prie mija mijus ЁЕ tieė Tiefos, Eieė muš per [amo 

šitą paragtąji Žodi appvietuji mentės Dmajės Malo 

nybe. Ger tai Dupelei, Furi dūdafi motintiji Diemo 

Žodžiu. —  Zofius ir bar gražejnius Žodžius falbėjo 

Gitas Žodžio Tarnas. Potam Porą Biefmės Perfžmėlia 

pafigiebojus papafafojo Wyffups Rablė iš picgion 

pat, Ragtininfė Gitos Draugyftės, Fief Wießpats mufü 

Draugyftei ir fi Mėta jos Darbe padėjęs, Piet Bybeliū 

ben Teffamentū ji ar už pigę Prėfę arba ir dyka IB- 

balijufi, iv. Piet ji Gėn ie tėn patiuti gamvuji, Faip Wieß- 

patš Gfaitimą jawo Zodzio Zegndjes, Faip Dupeliu per 

Bitą Gfaitimaą pabubinti ben prijimertufiū it taip to 

liaus.  Galiūufop išdalijo Gitas Wyffupas Surinfimui 

pafžujūjius tris perfpmelius i tos Siefmes „ Szwenta 

Dwafe, muš atlanfgĖ// be gieftant 60 Bybeliu Mara: 

bieniū Kudikams prie Altoriaus, Euriū 60 bumo tam i 

Bažnngzia pavadinti, it pagraudėno jūs iv miją Surinė 

fimą graudjeis Z0dzeis, Diemo Zodi mpleti tą wartöfi 

ir pagal tą elgtiš.: Iß Baznyczids Ipeinant pafiftojo 

mis po du Kunigu prie Fognüt Duriu. fu fidabvineis SBliu= 

bėleis, Domančles ant Draugyjtės Darbo rinfti, ir ju- 

fiėjo cge Dvidešimt ir pustrėgio Dolerio. I mifo 992 

mwau aß.per wifa Draugyjtės Meta tai efti mü Mitelio 

ifi Mikelio £ mufü . Käfe, Furi män Рагр jd6 Rendan- 

tui padėta pra, Zučftanti dmidepimtė ir 61% Dolerius. 

Rief už tai Dievo Zodzio pra išdalnta, ne galiu dabar 

iß Sifro pajafpti, vaji fitą SyE galėju. 
(Daugiaus pareis Num. 15,) 

&а Meifia Kamaros? 

Kad aß ant mūfi Raralyfės Pafilaikimo nuzwelgiu, 

tap man wis atfidld, tarfi m& wifi В196 ZemeS ZMmo- 

neš ant Föfio Afruto Juremis bega. KaipAFrutas We- 

jū i6 166 & 106 Szales apniktas Kartais wos gal ant 

famo Rėlio iffilaikytis ir Wilnik dauzomas tur fwyrineti 

weiE_ant fids, mei? ant antrds Pufss, аза bijofina, 

jifai galetu fudauzytas ar apwerftas fuirti, It tada Bl: 

ba tiemš furie tame Afrute buwez taip ir [fu müfü 

Raralyfte. Pirm pernay Merco wiflab wis prie to pa= 

tiės pafilifo arba miš tift pamažėliu perfitaife; ale ро 

Merco, а6 ce jau miffas nujitifę.  Ius tift Ii {191 

to mifjo menfap patirti gamot ir tanfep ne ginojote, 

fofidj Priegadoj mes buwom Ir ne) manpte ne numanės 

te ip Ё Yamwojumo mus müfü Dienas Ipgelbėjes; bet 

babar jau noriu jums Reganbas atfirandanczias wier: 

nan paroditi, jeib ir jUsS, wifaddS Eur vei padetumbit 

mum8 ßaufti: Wießpatie, gelbe£ mes g 

Sau juš patyrete, Рар т p d Нга 

tieji Deputievtai погео Зтопётё  uždraujti Фага иё 

Mokefczius - mofeti ir fad butu Zmones jiems mifur 

Elaufę, tap butu Baifybe bumuji. Rėja Karalyfte be 

Piningė ir men wiena Dieną ne gal iffilaityti. Ale 
3moneš jaute, Fad tofjai Mokefcziu. Uzgynimas pra 

bjauri Piktadejyfte ir Beprotyfte ir neklaufe. 20е rafi   ir labay bltu Faufe, fad būtu tofė Zofänas jau pirm



|“ užginti it Žmonėmė tada Male tūš ne molėti. 

* Raraliaus. 

55 

Revei pagal Zėmės-Damddą Deputiertus Ramūn pafufti ir *- to ipbūtas Битеё, Fad MoFefczius Žmones ne primalo 
motėti, Deputiertamė tai uždraudus.  MNMefa tai butu 
fožnaš, Mofefczius užginbamė, fafpti galėjęs 0 ir tifran 
miflijeji, Fab jis pagal dütüfius Zokanus, о todeley ir 
Feifybe daras.‘ Ale tofio Zokano me& @@ G3& ne ture- 
jom it Žėme pafilifo Pakajuje. } 

Ale babar, mifličite tiftan, antroji Kamara nor 3e- 
mes Damada taip pėrtaifyti, Fab mienai arba Fitai Ras 
mūrai Male fur būti faralipfūfius Mokefczius ‚powifäm 

D tai 
taipo. Sujijeptotite 7. Rumeri Releirojo iv pafiffaitytite cge= 
jau 108. Nrtifeli 3emės Damabo,  Gže (tom parappta: 
„Savalnftės Mofefegiei, iEi ВГ mofamieji turit to- 
liaus mofėti buti. Szitus Zodzius antroji Kamara IB 
ėmės Damddo ipbraužuji. Si nor, Fad mifi Mokefcziei 

*а8 Mets iš Naujo ant ; Karalyftes- - gafpadorißf- 
fojo Rokundo fur fatyti buti, ir Ramavomė 
tuv Sale būti Вка mifą Rofunbą  užginti. Mini- 
tevei taip miflij, Fad beröds #а Эоа tur Gitas Э%о- 
funbaš abiejū Ramūvi  bey Minifteriu  fußneketas buti, 
ale о[ Ва Meta naujajis Nofunbas fußneketas, tur 
fenafis. pafilifti, jeib 3emės YBalbime Wifkas Damadė 
galėtu pafilifti. Ber ant to Deputiertai taip atfiliepja. 
Kao Minifteriamė Male Mokefczius prieß Kamart Wale 
šimti, tap jie ant Salo mlfk po wifam: n’atb68, Ka 
Mmaczitu todel Kamäros ir jü Sußnekejimai,  jey Karas 
lius fu famo Miniftereis Žeme malbo pagal įūmo Namo 
gimą; mės juf tai pomijūm per Niefa.  Ule Fad mums 
Wale Mokefczius užginti, tan Karalius fu Minifterieis 

„„Diningė ne turėdami tur mija Wale ifpilditi. © ов 
ne galit užtnlėti, fab tai pufetinan ir Ziefa.  Ule tofiu 
Budu ir iįfirėdo Melas ėfanti ta Milis, Fab trimė 
Maciems Žemėj b'ėfant, butent Karaliaus, pirmöfids ir 
antrėfios Kamaros, tan mwifos trysS Ingen- maldanczios, ne 
Karalius mienė, 0 ir nep Fofia Ramara miena. Kad 
man ce fptridufi, 0 vobo8 ir labap ifmintingi Žmones 
fafo, ad ойй  triji Macik Sufimienijimas ir @шан 
mas Zeme: ant Didgids Zegnonės turi buti tan a tam 
ne galiu pritarti ir mis turiu atfiliepti, Fad tap ne Ties 
ja, nės tos tryė Maciės tur bemeif priep Kits Kitą 
ftatntis, о taba tarp jū ne EofS Gutarimas bet Roma, - 
о 16 t08 ZŽėmei nietu Bubu ne gal fo Gero afficitis, 
Saliaufen tift  miends  Maciėė Male tur nufidūti, 
ar Karaliaus, ar Жатаги, bet Fad mėn“ Male 
fEirtis, fieno Sale turinti Zemej nufidūti, ar Ra 
taliauš, ar Deputiertū, tap a5 mis mifliju, geriaus Еар 

( Rėja tafai nor 3ėmę ilgiaus maldyti ir 
ję Begnėonėje famo Giminei ant bufencgiu Gzefū išlaifnti, 
ir jam jos Palaima — pagal žmogigfą Mifli Ealbant — 
tuv daug labjauš tupėti, me Рар Eofiam Deputiertui, 
žurė Felis Menefius Ramūroj fedėjęė Namlın pargryßt; 
o Fad ir per Deputierti Starimus fa8 gin Polia Ne- 
palaima butu ant 3ėmės užėjuji, tan paffup Karalius fu 
Miniftereis tefižinos, Deputiertui tai Niefo ne Fenfia. 

- Deputiertui rodė fafo, Ead FoPiame Dalyke jie ne fu 
Miniftereis futarbami, MoFefegius užgyne, tanjuf gali Mini= 

3ėmei būti Bmiežėp fFirti, tap mija Žėme Ing fuditi tus 

ben Miniferiū Driegininfai, tap Žėmės-aldzia turojufi 

mato, Kad Karaliaus Teifybe tur, tan jie gerefnius Des 
putiertuš t Ramarą nujus. Bet tame Tarpe НЕ Fes 

ne, ifi Eol Karalius ju Ramaromš futifė. 
nom, Faip fu Sfprimaiš eit, ir Faip füfe tankidufen Suf- 

via. 
tą Teijpbe gautis ant Galo ir Raraliu pati galėtu pa= 
marpti. | Rods® Fad Kamaros tift t08 Teifybės norėtų, 
mofamūfius Mofefggiuš pėrmėginti ar jie ne per bibi; 
ar @й ne mieūam per Daug, Fitūm per menfan uždėta, 
ir dėl to, fur reif pamažinti, о Fifur  mėl pabdaugfiti, 

„tap aš nep 3868 prieß tai ne Falbėcgiau, nėja tam jie 
L pamadinti, tad jie Rardliui pagėlbčtu už Palaima ir Teiz 
| Ipbę Zėmėje pafiprocemoti, o it tą Teijpbę jie tur fu- 

tėti, jp fur nauji Mofkefcziu Minifterei norėtų uzdefi, 
ant fo aßfrey Daboti, ar ti ir didis NReifalė ir Fad tus 

| išdalijant wijur būtu didziäufioji Teifybez fafau tą Dei: 
fpbe ap jiemė Birbingan mėlijus ale Pad jie tos Teiz 

  
аега 6. 
Įūmo demofratipfoje ir Bbediewißkoje Yrafmatyfteje, as 
fiptiepijime ir Dafididziamime рыев Karalių, faip pernay 
nufidame, pajimiflitu Mofefezius užginti, 0 3monės jiemė 
Elaujydami ir ne norėtu mofėti, faš iš to ant Galo pa- 

rėtu tarp Karaliaus Бер Жатагй; jen tič patys Depus- 
tiertai mėl atgryžta, arba vafi ir Dar didefnt Kardliaus 

NReteijybe , 0. Ramara turojufi Teifybez ale jey Zmones‘ 

turiš Mėnefius reifę Mokefczius moketi, bet potam tol“ 
е 4Ё &' 

ei Biržų gauna, ррасзер Раб Demofrūtei Drauge Т# 
ZTodeley u MökefcziU Užgynimu, įėp Deputiertai 

fybeS trofžta, pagal famwvo Damėgimą Mofejezius pomi= . 
| fam užginti, tai per Daug, it galetu 18 to bide Beda. 

ЭНЕ ме @а); Fad Deputiertai Faip norės | 

ftotu?  Gze turėtu Raraliuš ar per 3alnieriuš — Pol < 
tie bar, Eašžin Faip ilgan, Elaujo — per Nemalę ir 
Kraujo Praliejima primerfti, arba ar, jen Nepaklufnus 
maš ir Maištas per macnus paftötu iš fawmo Žėmės 
bėgti ir famo Karalyfte, Faip Francuzijoje nufidawe, Des 
mofratamš palifti.  Rofia Bjaurybė tada 3ėmėje: pas 
įtotu, tap įuf ne Reifalš išbamaditi, o Baba Žėme ti: 
frap užgintūfius Mofefczieis ne dmisarba trilinfap bet 
frisdeßimteropay taji ir Bimteropap turėtu atlifi, 
Viflab tay rodos ir prafgiaujei Sžminciei pomifam ne 
fuafu išmanyti, ir mūn bidi Dymai, Fad tie Daug Des 
putiertū, būtent 212 prieš 93 tos Mifliės bume, ad 
Samaros tą Užgpnimo Zeifpbe turingios  gauti;*) 0 
paciep turiu Dymitis, Fad tarp itt 212 ir daug Ur 
be fžominczii vanbaš, Eurie butu“ galėję pamifliti, taip 
jiems butu fad, 3ėmės Mofefeziams pafiliomus, fu оец 

| SpFiu mija jū Uiga būtu užginta. "D baugiū baugidujen a5 
iš to Dymijūs ir Įmūtnijūs Fad ir Dons“ Runigs Pein= 

  

< 
. 

*) Zarp fitü 212 randas ir wifi Deputiertai if Pietumės 
butent v. Nägelein,. Wander, Reuter, 
Samradt, Pieper, Heinrici, Mak Lean, Brämer, 
Bieth, Baumgart, v. Sau den.     » Sanden, '
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vici ip Kintū tarp tū bumo; nėfa Fief ap efmi tyres, 
tafai labap mierndos Szirdies ir Garbėje laifo Diemo 
Š00i. AB ne žinau, Faip Gita Miflis galėtu futarti, 

ju tūmi, * Faė Rymijonamė 1Btame Pėrffyrime paras | 
в)(а npacgie) Gtame Perfūmėlije: „Del to ir Mezl 
mą turite mofėti, nėja Diemė Tarnai (tai efti pri 
fpbe) pra tūm  fatyti, аб jus apgintu. UF аб ben 
nep Iienė famo Sminti ne aufžcgiaus ftatptu už Die: 

‚ 100 365% nės toji muš Beip labap galėtu pažlaidinti. 
AE tab ben n'užmirštumbim, Eaip „mes turim ftipvėjni 
prūvafišfą 3006, it mėš gerap Darome, Fad ant to dDa- 
bojam faip ant Zmwakes, frdieczianczids tamfoj Vietoj 
i Dienai autant ir Uugros Zivaiggdei užtefant mūja 
Szirdifa.“ 2 Detr. I, 19. 

Sangi mūno Miflis babar ta pra Mar ji fam pa: 
mėgtu ar ne, a5 ję miernan ir trumpa pafafyfu: Ramas 
tomė, fabangi mėė tafeė turime, Vale tur būti, Mofej: 

cius pėrmėginti, ir fur jū per daug iffitaftu pamažinti ; 
o Minifteriamė ne tur Bale buti baugiaus ЭЛ ост 
uždėti, fab Ramaros ižranda, Tap ti n’efa Reifalė; ale 
Mokefczius Iß Paftdidziawino, Pafiprießijimo ir Reržto 
pomifėm užginti tai prieß. Diewo Zödi ir Zemei ant did- 
zidufids Yrapulties. į ‚ 

“Bet Eaš Dabar Gime Nejutarime antrėjiės Ramas 
- 06 bp Minifterių nufidūė it ant Fieno Pufes Pirmoji 

Samara mverfiė, ne galime gindti. Ale mės mifi n'už> 
miržfime Maldoje Miegpatiešpi Kaufti, idant jifai, taip 
Karaliui ju ‚ Miniffereis, Рар & Deputiertamė B 

f08 (5 2uFžtybės [uteftu, jeib tie Eandoroje ju Eitė EE 

ivaffu, faė Žemei ant Palaimos pra, ir Fad mumė ne 

meifen el (tirti veiftu. ' 

   

% 
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AB ifOfia Zina 
anedielij 15. Dftoberi mūfi Karaliaus: Gimimo 

Diena. Raš mums taip Krifžgionimė toje Dienoje 

pūlas, jau jūs patys žinojit. (L Zim. 2, 1—8.) 

Dangus jau rodes bumo imanptinan nufigaidrijęs; 

Tadangi jau ir drutėji  Ungard Zeftunga Komorn 

Giofa Dienofa. Efferreifiams  pafibamuji,, ale taciau Ip 

Setu Kampo prafideda ufitytis, ir jau, 5 Tolo girdime 

Ing Verkunus, graujant,. ... Zemes Wießpaczet. Ja wel PY- 
žinafi prie. Eitė ‚Fita,. . Jus-jau žinote, Тар Zurku 

Giecorius  ne nor Roffuta. ir Fituš ungariBtūjius Maiß- 

tininfuė, 4. Surfiją „nubegufius, . Citerreifit . Ciecoriui {f- 

būti. 36 to Gijai fupykes anam fakydino, jey ans Be- 
gunls$ n’ißdüfes, tai jis jo Zeme Karlı apfraukffes. D 
Fadangi tarp ungarigfū Maitininfi ir daug Lenkü, 

‚ Rufü Giecoriui priflaufancgiu, randas, tan tajai Gfter- 

"teiPiū Giecoriui priftoj. — Ale Zurfū Giecoriušs, Enge- 

Verantwortlicher Redakteur: Prediger Fr. Kurfchat in Königsbetg, Berlag und' Druek br S GulĘ fden Budpdruderei, 

Tenderiū bey Zrancūzi Pafuntinii pafufintė, - affiliepe 
fab jis Niefu Budų ne noris Sgdamėjų td paftoti, Pus 
rie t jo Upgynimą pafidūmę.“ Zaip Drafep jijai margų 
falbčiu, Tab jifai ant Gnglenberiū ben Trancūji Dagal- 
608 ne pafitifėtu,  Fabangi tie Rufams bep Giterveis 

gal paftoti. — Taipojau Zrančfurte, Eur Graifiš $ 0- 
bannišjawo Goftą tur, mis naujas YBaidas randas tarp 
mit 3alnieriū bay Baierū*). Sie jau felis Rartus 

18 Baieri [mertnap ižeifti. + — * Lygiu Budu ir Grci- 
fyftėje Gzlesmig mis dar Nepakajus: . Szaurine] 
Dalije pitos Erefyftės gymėna Dėnd Zmones, tie r008 
tiemš trims Ialbonamė, apie Eurius L3 tame Rumę- 
rije Falbėjau, Flaufo, ale ne faipo Wokecziei Zmones, 
Baurinėj“ Dalije gyenantieji. Tie ni @ trijū Wal- 
dont Riefo ne nor žindti, ir nor ftometi po Doljtei= 
niGfe IBaldzia. Bet Fofiu Budų jie ftengias, geridus 
fon iš mieno Paweikflo  ifpazifite. Эее Hufum 
atraße Burgemiftras Waldonams, Fad jiš jūs per [amo 
IMyriaufybe ne laifaš. Bie jam atfiliepe, Ead jie ji IB 
Urėdo ftatyfe, jen jiė ne Elaujojęs: Bet jis ne Elauje. D 
jie jė nujžūtę iš Eituv Eitą ant to Urėbo. pamadino, bet 
Miefto Zmones fam tFeliaujant Maißta pafėle, Fab ji 

-3moniū Papyfio pafiroditi. Bet jam t famo Bietą 
štojus mifi Ponai po jūmi fomintieji pajafe, Fad jie 

| jam ne Haufyfe.. . Ir tie tapė nuftatnti, bet Faip Eitū 
t anū Wiekfa iffafpti bande, tap tep miens ne norėjo 
fituš Uredus priimti. Kitur Mieftas ' fukiles‘ Piningė 

nus. Zaipo Фар tift imano Waldonams Szle&wigio 
Wokecziei Apmaudo padaro. Bet ай pra Didie-Be- 
protumas it Nebefingyfie prieš muji Жагайу. Kad-tas 

butų parėję; 0 it Dabar, Fad Waldonai ne trimddami 
jūs praftėtu, tap umdy Dėnai ateitu O tie jūs taip ne 

idant mija fa Dalyta gertaus permanptumbit, perfijĖais 

tyite, Pas Keleiwjo Erecgiame Rumerije, apie Dafajų ju 
Denemarkiu paragpta. | 5 

  

*) SB fo ta Mapykanta Filuft, Releiwis jau Gtame Nus 

„merije (apie Molės Wienybe) papafaojo. 

  

Drefė Raraliauciuje Otaji Ditobeti, 

Smiegiei 48 —63 Sav; Nugiei 24 —27 Sgr.; Mezei 

didieji 24/— 26 Ggr.; mažieji 18—22 Sgriz Uwizc8 14 — 
16 Ggr.; Birnei, rain. 35—40 Sgr.; balt. 30—38 Sgr.; Ropitės 

20 —24 Sgr.; Szieng 14 — 15 Sgr, už Gentneri; Gzaubai 

90 Gyr. Rapa. - Smiefias 12—15 Auff.“Cibules 2Sgr. Mäcz,   * 
i 

Натё jū Maci pamwpd. Rašžin faš Ge dar ant: Galo: 

Kafes ißpleß it а6 nugabėna  paš Golfteinigfiu 90= 

tenay Fiaur Must pafėle, Fad felt Paip ip Drūfa taip 

Prufü Zalnierei apginti turėjo, ir jis niefur ne gal DEL - 

ne būtu jūs užftojęė, tap jie po Эат + Deni Malų 

czeditu Faip jie Dabar cgebijami, it jūs fumaldptu. Bet | 

" 

Р,   


