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Salttoj, ant bile tolio Вийой togną, „įmulfeis  Maptais: 

faillkeliūtas, fu Buftpinins _ gmä«m&fg fi‘ä‘e-mä*;—; 
8 ant Bertainig Meti 2 Border Nofigarten 

ай 5 Sat. iš MS 
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20, Nedeldien&je pO šių Žiaiei 
IEivang, Matt. 22, 1 — 14. Grom. Gplį. 5, 15—214. 

ir —— 
Ne aufptinfis, bet -žemintid. 

„Diems priegojafi Bafibibgiūjantiemfiema, bet Pa= 
Iniemfiem8 jis būda Malonę.“ Sof: 4, 6. — „AB 
lamoju "tam, fado manę pagemini ir gelbi manę.“ 
IL 1418, 21. „Šu bibi Man 'Sfpbą. jawo IP- 
pino; o 'Fad tu manę pažemini, 

Šilai.“ 
Šbypelniei, fit8 fita ippfinti ir napfefti. ". Gal. '5/ 26. 

9 Rojiam Žmogui yra tas Meilojimas Ir Geidatvis || 
Iš prigimtas, 1wi8 aufßtyn ir mwis Aufßtyn НВ ®© | 

Fadangi me8 aufßtö8 Gimine8 ejam 

8 ejme Diewißfos Giminės, Danguje mufü Tėmipfe. 
e 

„ant yra Diemo Waifs ir aukßtas Princa8 o Dans 
; „Panis Karalius ir MBiebpatė Mija Biebpagiū pra 

| Zėmaš. 
За Pajutimą tur fožno Žmogaus Ggirbis, norint 

® ir ne [abay aißfus, beje daugiaufiey atpencz ir labay 
' juš Butų, Ggirdis; jūurgia, Тар 108: Žeimimo. Sio- 

3, i furė ji na. Diemo „atpulbama „ir; į Griefū Wer- 

Ne pajibūbama parėjufi, Gtonaš Šemumo ir Ber: 
Rės jeijai ne pritintąs. Sobėl ji trofgta wis i 
Га Aufftumą  pareiti & лЮ auffitgmuß už fituš 
Eelti, 

Ale tame ji tifrąjė Relią it tikrajt YBpajinima 
M etuji bubama paflyjta, о Kartais bitas Paklydimas 

<(18 bibeli8: pra, fad Žmogus tame Garbės“ jėbfo, fas 
AM Gėda Buti turėti. ара Dievo Suhus patfai 
Iš muš atėjęs miumiė parode, fofiame Dalnfe mes 

time famo' Auritysės  jėBfoti, Tai bio jam bi 
“ aufi Garbė, fitiem8 Blugyti ir prapūlufiają Žrioniu 

kjie Gicgion ant Žemės bubami 168 pacži0s Garbės 
lišeminanezioje Meilėje ir Naklužyjime jėbfotu, 

er 

  

tap manę DiDžiu | 
2. Rom. 22, 36. — „Ne bufime nūprojni 

8 nebiojame fawmyje paties Bono Diėmo Rmavą. LA 

jgbje: furfai i5 mujū per Tifėjimą # RPona- Zezu Arijtu | 
dt Dmaję ir Žodi pra (5 Naujo ižgimę8, ta8- tiefiog, 

Mninę № Brapultiės išgelbėti, o jiš nor, fad jo Mnli= | i   

Šie šita aiutiybe“ Ša aiyoiji ае бдпщшк 
ne pamėgit, ji tą ne Bažinbama | prieß ję fiėngias: ir 
įmieipfojo Aufžtimo: jėbfo. Bet tava 2Bieppai8 {100 
Mplimiemfiemė tur [amo Dotgtėmis ant Bagalbės 
pareiti, jū8“ baugbamė, plafoamė, bramirfinbamė, jū 

Ggirbiš Tujbomis papilbpbams, jiemė Kartais miflab 
atimdam8, fumt jū Ggipdis aip piben Šalinias tr i 

ь4     
Apie „Joną, Gvangėlijią, Gojineti, о< 

аеер аба и . 20.)in; аи 

S13al'fut|m Syfi тев вті›едот, Taip“ mija B išis 

gufis“ Dievo pras Gojfneris“ i Petersburkt pa 
mabintaš tapęš ir tera) būug Zegnones išprowpjęs, 
ale tačgiau“ iš ten“ tift gamęs atįtoti. pli 

Gefangiūjius tris Metus gymeno Gojineris ° Зай в 
Raralnptėj Miefte' Peipcią bmafibfais Raptais befibarbo> 
baii8 wijap Tyfumė. * MAle ir egion' jis ilgap Pafajaus 
ne gamo.  Boliciję aut jo afyla paftojufi, ne timo, 
bau ne fofids norint Aalipbės prieš ji“ tajenti. | Ant 
Rolicijės Klaufymo,  Fofids Merės ji8 -ėfa8,“ atjafe 
Goffneriš: „A6 efmi Arifpezionis. "Me tof8 Atfiliepis 
maš n'užtefo ; jiš turėjo pafijafoti, ar RatilifS, av Pius 
tėripf8, ar Beip faš: ėjąš. Žan Gojineriui Majžunią 
Apmaubė pažofo, it jis tave: „Dabar až nūg paczid8 
MByriaujybės patirti gauni, ар MBiduje Rrifkčžionnftės 
n'užtenfa, Rriffegionimi buti.“ — S fatilifiGtoję Baj= 
npegią "fugtygti jam dabar Durys bumo užfimėrujio, 
o jepgu 18 bar toliaus Dupiū MBiekpacziui Taimėti Ben 
famė  mibutinė NRaginimą išpilbpti norėjo, tan jis ne 
tift i; Midaus, bet“ ir i5 MBirkaus Gmangėližtiems 
Tiemė prijidraugamoti turėjo, "ToFtai jiš babar it date, 
prie iefutio tilinegio' jo PBrietelio Au li 
ėmangėliGfu Bubu Bidefotinės: HG '



  

   

  

„Mete.1826; nulitraufe (Gpjjneriė, Vrietelii abi 
„nimai paflujęš, £:Berlpną. 4 angėlipfoji Run jinkrije 
pamelojo jam“ Mipias aifptis i it galiaujiėno šftate4ji i 
bmajipfaji. Mrėda prie Betleėmo Bažnprelios. Werbü 
"Redehvienioj. Mele 1829 jis Ewangelikfu Kunigu yaz 
įtojęė nūg Jamo Kozelnycziö8 pirmaję Mipią iBlaife. 
Jti Neto 15461 izufo, Bicgion jo: pergeguotajis Darbas, 
butent jo maifingaiis Žodžio Apjafpmas, Bajibarbos 
jimš dmajipfais-Naptais, Ąbafirupinimas už Bebnūfius 
bep“Sergancziūfius (ppacgien prie Glz6ėt6d Rigorinicgio) 

"ben Pajiprocemojimė už ėmangėliBfaję, pagal jt pras 
„Mmintaję Bajuntinpitę tarp Pagonü. „Kaip, jiš per miją 

„Jūmo Amžių . baug MBargė „Ben, „Mibutiniu Gymajtiės 
„Alpjunfinimo, bumo meti games, taip: įpaube jiji babar 
„Dar ir „Eunijfos, „Sunfenpbės,, furiaš Genaime  pargas 
beuo, „Bet ižganpias pra, „ta8 Wur8, , kurs Užfabinė: 

 iiją perttimoja | „ABelimelibainė, nžinigo, Bojfneviė pa= 
“ fFaufiam DMiegui, Dienoje, 30.tojo. Merco, 1858, aßtünis: 
„dešimt it penframe Mete, jo. Amžiaus. 

„Dar fatilifištu, Kunigu teb'ėjant Gojjustio, Szirdis 
„Ben. Darbas В. Naujo, žpočti. prajioėjujiei Bajuntiunitei 
„prujifreipe, todėl. mes, jo ĮSatbą. tarp dirbancgiūja ben 
. malbaiicgiūjų Dra vitėš Sanarid..jan Mec 1831. „ant | 
Naijtū tandam. Aaniniinyiės Šaišlai, Žuriuš ji8; va 
fydawo ir iförufawodino, buwo wadinami: „Biti8 ant 
Bajuntinptės LQaufo;“- —Ale--Lfaip Berlyne ‘.Bafunn' 

npitės Butas tape bubamotaš,, o faip fiti Draugyftės 

Ganariči iš" gruntingejnio “Ilgan" tritnfatregio Aiiimos 
finimo nū tū jauiūjų Bhra'praBe, furie 'Bafuntineis 

„pajtoti norėjo, tap Gojineria, stam pritarti ne galėdamė, 
„ni 10, Darbo ben. ni „608, Draugyitės pomijam: atfiz 
Araufe. Tacziau „MBiekpal8 „jt +ift, ne, „paleido. Me 
furjai nūbažnaš bc, garbingas: ЭВ )г8 (6; Berlpno jam 

„Mere 1837 prijunte tris ar feturis jaunus, Remejtininfus 
„dau, Gromata, ; furioje i „meldė, £a0. Gafineria. tiem8 
„Smoneliamė ‚ fitofiu. ; Bubu  Relią + „Pagoniū „Swieta 
„atmertų,  Eadangi, Bajuntinnftės, Batas „jūlius., priimti 
Lė notps, Ašrabgioję jiš stoftai. ne; norėjo apfiimti, „bet 

„nüg, wij Rufiu jū. ilgiaus; jū: baugiaus ant: 40, Amare 
„egbjamė galiaujie» imelnjo;+ fa tie, jauniejie Žmones, 
„ат Sfaitlus meif. baugfiuos,  Rebėlvienės.-MBafarais, 

„9, palžuv, it, Beipabar, per Nedėlę; du „Eaztu, paš. ji par= 
ее „Juojomi, melkiė ir. prie jo; mofinti8, galėjo, 
в баиоо. | аеп бор ! Ąžvadžia „mėliaus taip, pagirto id. ir platų 

„Raufą jao Darbui apturiucgids Gojineriktds Pa 
ан лао Й 6вг ох ‚ Sztadentė, „atba:: yant, 7 dwalißfo |; 
„Urėbo, išlimofinujia Raudidota „weifuš tabo8,  Bamos 
„finime „td jaunėji Ąmoneliū,. Eurie. famwo. NRemejtą „ben 
„Ranfa-Darbgjne buvo t: Sgalė, padėję, Gojinenio ABagal- 
„bininfais pajtoti. ;„Sutijaus, Menejoje Mero: 1837: išėjo 
„pirmipjie Bojjuczio Bajuntiniei; 15 „Berfpno +. Bagonije, 
butent iš wifo mienoliFe,: tap Euriū e jeptyni į jau api: 

„Šai | 
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webeibumo.  iengoMetą meliaud, išielavo, wel; 17 ių fi 
Bažuntiniu, dtarp Eirid 3 aplimebę; š pagonišfaję: + 
(Suoije (Diinbien), ' 0 taip ėjo Dabar Ра Tedas ; 

tarp Euria 60 apfimebufiū bumo, 

15 dwafißfü ä?anbmotu bgt) %»tmenf@ geray prijig 
тр и @ ШгоГргоди 
Urėde bumo fomejuii, [1 Bajuntinieis, Drauge ibėjo Ni 
Tai ne" mentė“ Darba bumo, Euri Gėfieri 

toji Spla. „T fituš Rajuntinyjtės ata nu 
tėbamė Tiubčbaino“ Gojineriš fafyti: ‘ „RoFie ten Di ne; 
Burtai! ' ле ežia Bagalbinintė. “Rama “Tea; J 
Bpefteriei, Iaprininfai ir bat' baugtauä' 

„Ragtiniut8 ogi: iv „afud nežais: Mita, 4 
Balibijojim8,: but: berlpniBfe Goffuetios Bojuntsi 

“jam paimicus, iBiejenti; dar iEižiol, Diemui: Delio, A Ija 
dipilbes.; Jo pravėtajis:-Darbš pafilieft perego tašk 
„ina: Miekpatiės Pabėjimu, Lurs, miš в Naujos! 

: Darbui baug. Esletjių sodra mat gt mofėš,» 
die) PRRBIO 

aki 5 bu_mo,- ne: norėjo tarpti, 2 ana, m lį 

Taipjau с 408. 110 -Sgirbiė8.; Beibimas, Tab jo: За 
tinei įmetimoj Žemėj patns IBfilaifpti išengtu ir} 
„Balpės, 45 Rami ne primabptu, paiilifo ifi dabar n'Wi 

„pilbęš.. „Ale Dlemoi, Miflys „ne myjū | (Miflpė y 

apa atomas D Gai jamo Aanėjimą atima, 
to meš galim tifėti8. 

a Ravdlienės Runiės, žujė Gicėoii 
'bey " Rarafiaus Motinos. 

AS Arabia Taybų 800 

LA Ginstinės a akis Abu. mylėjo Bk. 
„enimo ; Tpfumą, f taip. jodu. „ant [ao Dna ' ' 

„turėti Ge Gsia,; Tovėl. ŠEke tanfieo t Grcifios yv 
ie puifėję „Zafrė87Pilė, obencyric: (Bohengierij) 
binamaję, niel' „umažobamo,: Ale meifien turėjo“ * 
Balinfiminojimui sitaifytafis „Dvaras  Ramais „dind“) 
:Smutnybės paftoti. | „Raraluš: Dienoje. trecgiojo Sul 
jaus, „Eabangi jos: malbonidfiejie. Melifimai sigejnė *  



  

   

  

   

    

    

   
   

   

       

    

    

Tufimą "jant? ne pamelyjo; ipfeliauti ir jao mplimaję 
2Uponę +juntiep aplirguję ten -palifti“ turėjo. 

«r NRupejtingafis Teva fencgiancziei Dufteriei:: [amo 
10: Ьа арайиой Tožėj: -prirobijo,: fabanigi €gion "far: 
D un Laife: baugiaus MBėfingamo randama bumo. Ant › 
0 Rtalpniū famo Tėmo aufftoji Ligonka- Atfilfejimo ben 

ifig/lgaiminimo -MBietds: jeßfojo,) furie jei tačiau 1ift po 
Bidimertiės į; Dalnfus te: tef0. Sauniauiioji: j08 Gejo, 

Ninceje Zr ydernfe, ийд @108 Palalo: n'atfojo, bet 
и дар ben rupeftingap:ję Fawojo. Taip: di Ilgi 

| Tkoėti praėjo, Gergancziei ilgo8 funfioš Dienos ben 
tis, apfimainant meif Tinffmą Lufefti, meif baugis 

| Uncgiū Nupejcziū pargabenbamos.  Galiaujiep » 
, lo, fad' 1'išgpbomė Ragabihimas prie Sirbiės tai 
25i' kai Briegajti Dame ir -fav fis Dmars Gohencyrie Anga 
efilinti; per“ Euvią Nenczianczioji © Wiepparies апр ауе 

Nome žeiti gūirjenti, 
„Gfubriaufiep Dabar Raralis, Eurfai, jamo- Namūje 
Mjauvapjirgęš bumo, prie: Rigonfd8-parmabintas tape; 

pit ttnje nūg 18-40j0 ant 19tojo Zulyjaus' feliaubama 
Nptmetyje ant... Biegoriaus.. feturiū & Фобепсункс 

Jo Sunubu, Rronprincaš FridriH Wil: 
Arl m ben Brincas 1B KL he I'm Riva“ palpdėjo. Rurie 
no! elamuji Raralu tocgieš matę, fafo, Tad jis Zužbds 
Vip vrippasfis! "ir mg pigonbts iBivelzVėjes. ABijos 

AOL išfentėtofios (Sanfinnbės fone užmiržtoš. Divo 
190er Ggirdiės: Gfaubėjimo jam me Bubo pavaru ios, 
Ralib is" Ginutūybės pilnajis Nyimetės. 

| Sufimaryiis ©а оер fujibino; Rafalienė »0= 
Ino famo Draugą ben Ginubu "Girbiūigu Braii: 

" Vigimu; ale ‚paffujiejie, Afies Mirkfniei,-Jö8 įėnipfės 
068 ‚ агНпов ; „andingafis, Gyflü Gutrautimas Ant 

Minės, ne [iomės it ne daätwe jei Pakajı. Brie. @- 
A PRoju'Galo fėvėjo Brinceje Frideryke graudzien Werk- 

а;, Kronprincas įmutnaji jamo -TBeidą prie - Lewo. 

<
 

io Gailefczio be Apfižojimo. merfbams . Gale 108 
alo jao Motynds. fujmufes bio. „©вар jam be 

Įojant Jaife: Motynele žegnojerczias farwo anfas, 
„06 ji mo8“ tift Fief bar? pafelti че ЧПепде, dnt Printo 
[№68_ 190° нишатубата, Тар 518 86 ©ипи8 pagal 

‚DF Dadnfing, dangiffojo Wäldono Furia Dien“ Retifelius 

0"); Deje, Fab_per jijė it Morynds Birbingiaujis -Bei= 
Da? 8, butent MBofietijos. Sufimienpjimas, fomet, ipji 
fa Dies. D fab Motynės Žegnojimas ne noprojnas 
1 Po, bet fab. tam. ir. Dangus pritarė, тев ЭВН jur 

į Bet Dabar. prijiartino demintoji Diends Adyna, o 
Uno — GSmertiės Yopucle.  Gunfiaujiejie ale jau 
|Užiaujiejie. Sfaubėjimai Karalienės Rrutine apnifo. 
Velę Iengmen sant: Užpafalio [infup nulenfbama ir 

nės prigfaubęš [aife, ale Brincas Wılhelm . 

, | peuzuš ir jū Giecoriu fumvargpti Ben foramoti tu= 

067 — 

Э018 uginerFufi ji bar aiBfiep ркабуй galėjo:  „Mief= 
patie Šėžau, Yėgau, Bent patriumpinf!“ O“ friumpa 
dES tes bumo “ pafžujoji Roma; po penfiū Minuti ji 
atlifta "bumo. > Tužbd8 pilnajis Raralu8 dabar "Jujienies 
bat tief iftenge,* Nabaptininfiei A fefe8 užipaujti,* Ta8 

puifefeė Afele8, 16 Furiu Karalienės“ GmiefojiYžmintis, 
j08: Mylėjimas Tiejos ben ret: Szirbingunas: Ing: fal 
"bėte falbėbamo, tarpbam8 : „To8 bumo mano Gymaftiės 

Živaiggdelč8,: Eurio8 "man dnt: ano › ат д8 Reloniės 
"taip miernay” fwrefdamo.“ Yos man dagufis »Weiyas 
me» maž nė ifmėizdėjo  fufiranfę8 arba Gerb Faipuperfiz 
mainęšs po athifto8' Smertiės Romos mg Bergivierinras 
ant jo iBfiveigfes“ Lubos" pafitobe;' buf apie -Laimėjimą 
ben: Bafaju falbėtė! norinegios, | . i 

Kaczieig dabar Karäliene- pafimiriufi bumo, fan 
"tacziau [t Tieja tift iv galėjo Fafoma) bit; Fad ji gyma 
ėjanti. + Žmones; futie jö8 Lamorią He bumo: mate, Ne» 

1108: Raibotumbiem8 ne“ britape, ilgan ne 1iorėjo  1miethti, 
ad ji: prie Numirufiūja priflaujanti.: Dar Mete 1813 
tarp: Zalnieriū IBfiplatino ta Kalba, fab įt gyma ėjanti, 

"fav ©zi8 ir! Taš ję ėja8  maięs. D tai ne: Dai; 
toftai parėjo iš Birbingės wiernds Meilės prie -Žemės 
Motyną ; tai bumo Maciš fetmirtojo Prijafpmo. Beje, 
Karaliene Ggirdyje bep Ntmintyje famo Žmoniū ilgan 
gymwa palilifo, o taip ir Gendien bar ghma tarp mufü 

pra, D faip Mete 1813 po Giejo ilgo Prifpanudimo 
mufū“ Raratyfte' prtep  Spdpfėlis Rvaneigus pafifele, 
tap ant Iuingo "Rūfifratjino * bep ant" Neprieteliū" IB 
"mwajavimo Vtfimiūiimas "Gartintės | bey' Gintrėziop Ju 
"tužbyrofi68' Raralienės biben' priDerinju Paftojo. ' 

BL pričjo Ralebū Taifas, butent Mirimo Metė 1810. 
Tame Tarpe Karalus - mylimaijei ‘ Nobaßtikinfiet! atti 
Szarlötfenburgio Miejtelioy: Furfat NE toli пйд Berlyno 
„gul, būtent pnifiam-: Biliės  Darge, tarp апр да 
Paro, „bumo dailę Bažnnegtlę [u7Sffepu уе о 
„MBietai pabubamobinęs. Žaip ilgan aa Šliae 
„neturids farali5f08 Bažnyczi0s Berlnne pafamotas budo, 
Ale priep Kalebas, butent 23 tąji Decemberi, parija= 
'beno  jimutnajiš -Raraluš: it nulydėjo - brangęję. famo 
"Baczią 1 Big naujaję Laidojimo: Mietą, * fur po 1е 
bežiint' Metū ir jo paties Rurelis "Gale jo Lingės pa= 
„bėtaš tabe Ale tol jis batefo, tol 8 it. mijados, 
19 tam Sulyjui priėjus, prie Grabo mylimos Rabafti= 
„ninfė8 apfilankpti it ciona» ju Sawißfiei8 tyfan yafı= 
melfti liubėbamo. 7100" Mingės Palimirimo jau babar 
64 Metai prabėgę, ale ir dar jos MBaifai Den Malta 
"Maifai, o ir itt artymi Gentnė Га Metą Pafimirimo 
Dienoje aną Giventintaję Wietele atlanfo, tfu Pali 

melbimu jos Uifiminims Giveftami., — D Sfaitptėjei 
šino, fur Luhze8 peržegnotajiš. Sunuė, mujū Giecorius 
ben: Karaluš,., tpfap pafimeliti + nuėjo, faip jis Wa-   faroj Mete 1870 prieß‘ Frakicnzus ißtraukti taije8; ar



S я i ‹ In 

ne į Egarlottenburgio Darža, prie Grabo famwo Gins | vėjimus Taifpbama, faip fır Kupczyfte8 Dalykais pilių 

bptojū ? ь $ ftow, ar cge' fofiū Kupczyfite8 Trıkfinimü randas, Eillį, 

Keleimjams, Berlyna aplanfantiem iv Furaliffaje | galima butu, i$ Kelio paruimūti, Fofte Keliai , 

* Bilė i5 Midaus matyti norintiemė, rodomo8 it 108 | Fofioš Szafijo8, fofio8 Rarnolės iv faš tam Ia 

Grtubos, fur Karaliene Runge mpriaufien gyveno. Gzion | Dieme, йЕ, fad Bitie: Bergiurėjimai muju Bromi 

ant Bamiuio j68 Bumimo ben Bubo Biflab taip | naudingi ir peržeguoti paftotu, 

tamp: išlaifpta, faip ji pirm 64 Metū + Metlenburai || — 36 Rlaipėvės Geitungoje pajafojama, fad 

оег iBfeliaubama palifu fi bumo. Gžia gul Rungos, | žižamajis Darbininfi Iudintojis, Kirbintojis it Ri 

furiofe ji paffuciaujiep Paiegiufi, fu užženflintaiš: Paip: | tojis Затре Bežia Meta feng Kudikt palitbamės 

fai8; ant nefurio Stalo, V it pradėti Sumimo, Meg | Rlaipėbės + Bernas atftoję8. | e 
gimo : (arba: Adymo) Darbai, paffup Жавото Pry- 

promos:: Tinta, Plunfjnos ben Bopierus; Gromatos | - mr: > 

bep aprašyti Senflufai. +D it Miegojimo Stuboj i ) 1 | 

2Biflab taip  išoeigD, Тар оТа Raraliene bar Bitam Prefe Raraliauczuje 10. Ofktoberi, va 

„Mytmetyje Ezion miegojufi biitu. УР Ant Turgaus Samė ne Daug pareit  Rmiergiet A 

с ооп Repalaimės Gzieje: Raraliauciuje gymėnti turčdama, | 72 €67+. Rugiei 55—60 Sgr. Miešiei, DiD, 5558 
Raraliene: ant *" H6d  nefurė jei: [abap  pamiegftanti Miežiei, mai, 50—55 Sgr. Awijos, 38—40 Sgr, | 
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