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ais ant Bertainio Metė е | qä a “ Ek tū | iš Mosbe:- bo Niesinas 

e Karaliauciaus Broliamns „ Lietuwininfams Zinės parneBąs. 

ant NMros 44 Karakiaueziugje, A. Novemberi, 1833. ' 

mat ——— see - 2       
Y за 22. Nedeldien&je po pmentojės: Tenicės. 

18,! Guang. Matt: 18, 23—34.  Grom. Bl. 1, 3—11. 
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XT6 efmi po. Diemula si & 
_ „Berfiffaityt: 1; Moy; 50,.145—28. ; 

14 MRefibijotit," ne8' аб ejmi po Dievu!“ Tim 
oilobgin Tinfjmin Zogčpas [ao Brolis. Tie jė bumo 
f 

  

28 erginė Hardawe, ale Pons! Diews bumo ft“ mi. 

bakozėpas: berobš gamo ' nefaltė' t Ralėjimą patėitė, ale 

orą Meti <ionan wargeS, ant Szlowes Krafes ‘ир 

miieži, ir Ggipti Žemę malbybams Daugybę Zmoniü’ 

5 Broliu8  aprupinti. "Bet babar Temas bumo pafimitės, 

-Broliei Bijojo8, fab Iogėpas; Pats" jū if tai bene 
ft dėl Tano, tą" apfmutnpti ne norėdama, taip Идар 

acziebnjęs, Dabar ant jū atfiferfyfes ir jiem8 jū Biftes 

ybe, prieš ji ippromptaję, fur” numurdytn Kaupu už= 

»5hofejes. Sobel jie n'iBfivrpfbami, pats paš jė nueiti 

Sir fu jūmi apie tą Dalyfa falbėti, jam per fą Н 

Blafybin: Tema bar gymė bubamė Sozėpit fafpdines : 

Miefafis, ben atteif£ jamo Broliamė!“  Vle bitas 

"Bftifėjimo Žobis, IB apbjautintės Gąjinės Ipėjefis 

ozčpo  Gzirbi apfmutiyjo. Sis fawo Broliamė at- 

iliepe? Nefibijofit; nė8 a5 ejmi po- Diemu. 
G3itaš Žodis per  wijus Gžiefus, 0 ir mum“ 

labay Brangus: Rurs tą tifrap į Ggitbi imaš It pit“ 

bingan atfimena, Тар 8 8 po Diemu ėją8, ta8 nė 

al fitaip, jis tur |atbo Artymui, beje iv pifeziaujiam 

"Neprieteliui atleifi. Rėja tai Bono Dievo, muju 

ß Miežpatiės Giventoji ir tifroji Male, fab meš atleiftum- 

; bim: ” Tai muš mofin ра Ronas Jėzus Benbienip= 

id! foje: Gmangėlijoje apie nelabąji Tarną falbėbamė, o It 

V andje Zodziüfe: „Mylėti: amo Neprietelius, žegnofit 

jus Teifiancgius, ger barptit jus nefencgiantiemė ir 

„melftite už tus, futie juš užfabin it  perjefinėja." 

Matt. 5, 44. D faip Rarią Betras ji Hauje: „Relišgi 

Rartuš 46 famvo“ Brolini, furė man füfigrießytu, turiu 

  

   

      

   

      

u pirm ай Gžieja $ Mapykantös + Ggiptė Žemė | 

  atfeifi? + Ar gana feptyniė Rartus?“ tap Bieppatė jam 

  

atjafe: „AB jafau tam: ne jeptynis Kartu, bet jeptpneš= 

bežimtis Karta įeptpnis Rartuė.“ (Matt. 18, 21. 22.) 

Sai efi be Galo. Dai ir per jamo Apaštalu mMumė 

Miešpata  prižaučia:  „Bufite ju НЕВ — В meilingi, 

Birbingi. ir atfileiftite, £it8: Eitam į Ingien - Faip Diemas 

jum8, ‚ atleides , eRti Rriftuje.“ „ Cpez: 4,:32, — Хард! 

tai „Pono: Diemo: Bale, fad atleifiunbim, 0 faš B“ 
fipažifta: »o Diemu, ėjąš, 1a8 tur Bitai jo Bale: Mier=: 

nan. Eaujyti. 
„AB ejmi. po. Diemu!“  Zaš Žodis tam: tur“ 

priminti, „faip daug Spfiū,. beje be: Galo, tam tao 

Diemas jau atlaibęs, ale it išliudyti, fad tu pats bar miB“ 

iš mien Atleibimo iš Rono Diemo primalai, bet tacgiau,:: 

Sėmas Dangišfafiė, je) ne i5 Sirbies atleifite fiefivien 

famo. Broliui jo Rujidėjimuė." „Amen. ul 3 

Rolė - pra Eguilės Bajilaifymas toje 3emėje;: 
Tuvoje Zolpnjengiantieje Jamo Tale game? | 

* „Ratalei aut Žemės Rengiajiš ir Bonai Таа 
tarp james prieš Pong Dieną ir jo Moftitaji. Sus | 

traufifime“ jū NyBus Ir atmešfim ni famęė jū Wirwes.“ 
B. 2, 2.3. Mes nenorim, fab piš ant muji Bonu , 

butu. Me8 ne ejmi Griefiniufai; taigi ir Atpirftojiš | 

pra mum8 be Neifalo. Samo pacgė Sgalejiniu it 

autžta Ymintge meš famę patys В mijo Bilio Ip“ 

gelbėti it išganpti galim.  Raš bar tai už Tieją laifo, 

fab YBeln8 ir Pefla ejanti, faš Dar tif į Griefū Atleibimą | 

ir amžiną Gymatą ben i Bibilėja papajatotus Stebuflus, 

аё hra burnas Žmogus. Todėl galin fu. wifu Wierds 

Эато и (5 Gžzuiliū; nėja tas pra tift ifabingė, fa- 

bangi per jė tift mujū Rubifei ippaifinami pra! — 

Sofioš pra Dumos ir Kalbos daugiaujuja iš Tolyn — 

"tai efti Tieją fafant i amžiną Rrapultė Žengiancguja, 
D fur babar prie Zofano Damimo jū Bale išpilboma 

pra, (ge yra Wierds Ramofflas i5 Sguiliū ar powifam 

atmetamė, arba tofiu pabaromė, fad jiš nep [amo 

a našlė, ” енос gas] 10) Tune taipojau famo Artymui atleifi, tap tu pats Ats. 
1 1 Babo Smerriės' ibgelbėti, beje ir famo Tema ben Teibimą ir Malonę prapuldyfi it i Bražudymą nugrimji, 

nėja Bonas: Yčzud fafo: „Taipo darys ir jums mara
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MBarbo ne Be pra merta8. Toftai nufibame ir Mete 1857 
Gollanto Žemėje, furiame Mete ten ands Žemės De, 
putiertbutij tmirtaš Gzuilės Rofanas ant Bermafiymo 
pabūtaš, o galiauje) Zolpnžengiantiejiemg ant Dzaugimo 
pagal jū Norą įubamabptas ir patmirtintas tape. 
Bagal pitą Zofaną pra Dabar anės Žemės Gpuilės 
be MBieros Stirtumo, tai efti tofids, i fureš gal bili 
fofios MBierės Žmogus fawo Rudifius Га 

Taš Bofanaš t0b8 ne bumo priimamas be Ros 
wö8 ir Briegjifengimo nu Bufės Diemo Bijancguji. 
Ypaczey. mienė gražep mofptas ir geran falbėti galns 
Wyras, Groen van Prinfterer MBarbu, gyneft ir 
fengieft prieß taı fır Iutiffa Syla, ie ju Iabay fwarbjeis 
ir aßtrei8 Zodzei8 8 (ато Prießininkams igtobe, fad 
jie: Bažiinėziai: Dibę Neteifybę barantis, К 1а [М 307 
fanipfa Gwolta i5 Gzuilės išivarpvamis; Фар per tai 
mija: Kūralpite ne tiftai į didi bmajišfą Batvargimą, 
bet it &. wirfutines! Baineš ir Suirimus Parėifenti. 
Ale fa tai macgijo! Tolynzengiantieje gal jut, faip 
tai: jau iš“ jū Bubas pra, fptrep falbėti ir miloti, it 
ju ßmelnay mingreiš Zodzei8 niefo Bifto Nepriefiz 
bijanczüfus apmonpti, | Sie pra papratė, Tab jiemė 
NReifalė  robofi: efa8, ir“ meibimainauti 
Bingeis eiti, fab tifE jie [amo Dierė atfekti gal. 
patė ej neperfenep: pritapęš, Taip tof8' falbliežumbaiti 
galybė Rptroluš pagal jo paties“ tarimą paifus Burės 
prie Sfprimo: ant jao Bufės gauti hotiėbama Taban 
nobažnu pafidčjofi; 0 bumo tifra8 Priebfripia: 

AUname: Gzuilės Bofane Binmo“ vajafyta, Fab“ 
Szuile& Mokflası 1ury3 Kudifiams' wifus  Ftu8 na 
binguš  Šinojimus prieteifbama Ypaczey ant jū 96- 
gubinimo it HUžauginimo ant mija Frifßczoniffü ir 
mieftgonigfa: Nūjega ie Gabnūmio betėti ЗАСБ 
juf gana: grajop: fafpta, 0! itaid: Zodget> Reprietelti 
Kriftauš ir bidziaują Dalę ant jao Bujės gano. 
Bet toliauš bumo tame 3ofane taip fafpta:  „Mofys 
tojiš tur faugotiš, tab jiš ne mofptu, ne. barptu. arba 
fa nufibūti perleifti,. fa8 pūlancgam Ądagarbinimui prie: 
Tifejima fitaip Dumojenczujė prieš butu.“ : 

„ „Už Damotinimą Mieroje tur rupintiea Bažny: 
tiptoješ Draignjtes, Euros Gzuilę ne Iaifant tö8 Ruiz 
muš ant. to. pafinauboti gal.“ 

Raip ėjo babar ju Sgmebimu to Bofano? Lro 
pitmą jau. iB to Didi Sufipainamimai atfirabo,  fab 
nė miji tai, faš Rofane fu tamfeis 3obzeiš fafpta bumo 
ne mienaip išmano, ) 
atįčirta, be Wierds Bamofflo; 0 tacgauė turiėjo Rus 
bifei toje ant mijū ErifRegonijfa Rūbažunfegi užaugi= 
namiš buti, Kaip galėjo tai nufibati? SB to-atfiėjo, 
fab mwieno Kampo Negierunga famo Mofptojama ©- 
Iėje Bibeles mattoti bar imėlijo; Hitame. Žemės Kampe 
alė bumo jiemė tap aßtren uždraujia, o Neflaujantieje 

it ju bibgeid“ 
AB 

4 Biednujė, 0, priegtam ir. daug Diewo- Nefibijanczujü 

Szuile bumo hi: Bajnyczös.   
    

tape — Dėl to, Fad jie Friffczonißti Mokptojei blnugr 
dami Rrifßczonü Rudifius Diemo Zodije mofino 
paforamoti arba i$ Итёро раеНН. Kur ale bar | 
Bale pra, Bibeles martoti, Ю gal ir cze Mofptoji Mui 
baug fa ju jomš pradėti? Tai, fa ir 3008 apie Set; 
šino it tif, Gguilofus mofinti, butent fab 8 Габай, 19 
išmintingas ЯВ ргё Битое8 & айр toliau8, tai jam Walchmo 
Kaip meif ale jis banbo, ji po GEžuilofi Nujia pelė te 
Diemo Sunų išpažinti ir jū8 meRi prie to, Eurfalfas.| 
fafe8, „be maneš jus niefo ne galit darpti“, prie Diemi bafel 
Nminėlio, Smieto Grietus neganco; tai bilefofS ZybaiNini 
tai patpreš ji prie Wyriaufybes айр Bofano Berdamn 
gengtojė apfžinoja. ufaš 

. Gzefe MBier6s Atnauzinimo priklauje ana Зетёд\апс; 
prie Szpanijos. D Faip falpniBfafis MBieros Moffladltuvė 
Hollanto Zemėje prabėjo fpėren išliplatinti, tai banbeiš? 
Gzpanijos įmarfufis Karalıts Bilippa8 II. tuš, furie 
prie Kalmijuo Mofflo“ peifipajino, per Nemalę prie 
fatilifipfės Išierės fugražinti, 0 Eurg ju Geru neflauje, 
148 bumo žudptas, daugiaufey per Gubeginimą; taipo 
turėjo tame Gzeje ten е Tuftancgei jao Tifėjimo, 
bėl. famo Gpmajti: paličti: Bet galiaujep Gollanto arba 
Npberlauto. Žmones: biben priejpaufi: bubami  pafifelę 
it po labap junfiū. ir ilgū Karė: atfimalnijo nu Szpa= 
nijos, 0 tūmi jie fam ir Wierds Balnybę, nors po“ 
bidey Daug Kraujo, Praliejimo: išfaramo. | Apie Bitud 
Iabap Blomnus Temigtės Nufibamimus Gollanto Gzui= 
Iėja dabar pagal: tifrą: Sieją tą mofinti ir negalima ; 
nėja juf dėl to. galėtu fof8 Ratilifs prie Woyraufybhes! 
ар шН ‚ 

Ben ten. Бабак fofiame Gžuilės Walfezuje pra įuilė 
daug. Dievo Bijanczū, 0 tie ir pafiturp pra, tai jie 
tą Teijpbę tur, ant [amo Фаа faw Szuile pafibudas 
mwobdinti it jam. Mofptoji ififtatyti,. Furfat- gal mofinti,: S; 
faš. jiemė miegita;, mienof jie tur“ podraug ir ni- My V 
taujybės jiemė palieptaję Szuile pabubamobinti: ir: toje 
efanfi Mofytojė iBlaifpti, Margingieje tai berobė ne= 
gal iBtefieti. D fur. dabar. fofiame Kampe daug 

pra, tai tofiū Rubifei užaug ten niefą apie Dievą. it 
apie Rubiliū Brietelų, Bona; Iėgu negirbėje, tarji jie 
tolimjaujoje Bagonpėje užgime pra. . O prie Air 
farczu Bamofflo eidami jie ir ne mijados. mwiją: Tiefą“ 
patirti: gaun, nėja Bažmptižfūje Dalyfūje: anoje Ze- 
mėje  — „taip tai mumš fitą. Gpfi: mieng“ Rris Raufpė Gmiegen priefimertes 2908“ Fad. iBludns: ir [абау › 
trudnap. išmeigd. — Хар miflab  apmaftant. nebiidhmiji, 
fab. girbėti gauni, faip: Fitoje Ggalije ands žemės Яна 
Cgonumaš. pomijam. nufmelftas it atwirg Bagonyfe 
ėftaifufi: pra. Bet: tai nufibūba toj: Žemėje, fuvoje: 
pirm Relū. Sgimtmecgė Kraujas Tiejės“ Ludininta Sro= 
wemiš plube8 pra... le tą miją bmafipfaję, Biebą,: Furė:   

 



  

      

   

    

     

    

   
   

oje: Gilnugruncgaus apražyti negalima, 0 it miržutines 
fino baudas pra ant andė Žemės Gymatininta tie Už- 

Dar Me, furie jame Malnybės Rrieteleiš mabinafi. 
oEbtojidMuja Žeme ifižoL bar twirto Szuile8 Zofano 
ie Sezlr;, ale dwafiffafis Bonas Miniferis yra pafija: 
3 Tabal, tą ateifencgiam Deputierti Siūfiejimui ant Ay- 
ı Walehmo padūti.  Bunvejis MiniReris ». Mühler yra 
П& pehs tai felis Kartus banbeš  barpti; ale fadangi 
Eurjalfas. Syfi bibgaujas Gfaitlus Deputierti tą Szauf- 

Diemi bafele: Gzalin if Szuile8 fu Wierds Bamofflu ! — 
3yda inifteri$ matydam8 niefo n'igtaijyjes tą 3ofano 
Berdamymą atgal ёте. — ера ale Bi Gpfi wel 

‚ Nujaš Gfaitluš Gžuilėje Wierds Pamoffla Nap- 
3emtjancjujū ten jufieitu ir DMiniferis jū Norą ißpil- 
offlad turėjo: faš butu tada mijo ip to atfirandancgo Wargo 
anbėis? — Manbing Stiriejai. r 
furie 

g mufü Mertynas Liutčrus apie Kubilių 
Muginimą ben Brirobyjimą rašęs ben mofines 

ıtba pra. 

fele (Bradjia Num. 43.) 

ba=| Kitfat i5 jujū Gene taip falba: , Mano Waiks 
Juilėj juf niefo Wišmofa. Gal ата 

a Buti; ale tarbpFit geray, Heno cia  Ral= 
pra, tafi MBaifo, тай ir jujū pacgiū, furie jus jė 

tanfiep gana + Ggzuilę įuncgiat arba ant Ras 
įlnumo bep Gitopumo ne gana pagraubenat ir ne 

aifot. — ЭПе jengu ir tofė tarp jufü raftus, Eurė: 
uilėš Damadams arba Staijymamė priežtariaubamė 
tu: Mano Maifš ne primalo Daugiaus 

"Roti, а!р ав pats, & až ne gamau tanfiauš 
Eguilę eitf Ben Daugiaus ipmoFti; taš te žino, fad 
"famo Rubifiamė biben išfabingu  paftoja it toti 

"aipfabyjimą prie jūjū tpeziomė išpromyja.“ — Taip 
< Jožina it graubena mujė- fenafis- Piutėrus; 0 me8 

Jatom, fab Giš jo Baubimas: bep-MBeržymas ir Gitam 
šiejui bar mis [aban. pritinža. 

tini 6ep Bagraubenimu [aufe be ftowy85 ji8 „eina. 
toliauš, + Sguile, prie Mofytojo ben: jo Gzuilofa 

"Ibiigalgyti;: pagirbamė, fa8 girtina, papeifbama, faB 
eiftina. Apie tai, faip pacgioj Sguilėj nufibūti tei= 
ant, jiš taipo rago: „Kurė“ Ritiš pamofyti Hor, tur 
nt to' bibėy $jurfes, ppatipfan prifipratinęs Ben prifi= 
atampjęš Buti; tajai, ant „to-ilgan-it 15 pat Saunyjės 
Amofyti tur: „MNeja Kitus Biviefien. ben fEaibren. prie | 
bti Бёр pambtpti galčti; IB Tiej68 rie nienfas Daitts 

dra. Upgailčtini todel- yra“ tie Mieftai ben: Riemai, 
turid Mofntojei arba! Sziilės“ Mifitai patpB Kiefo ne 
mof, o tobel it niefo' Gero be Naubingo mofpti ne 

Ale mielafis Liutėrus ne pafiliett fi amo gamos |.   
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gal, arba Furie, patys ir gana žinobami, tifraji Bubą 
п’тапо, faip Kitus reifia pamokyti. Mofinama tur 
buti Euoifišfoj Pranybeje, Gwiefien, [engmen išmano- 
map ben ju @ytdafcziu, Pamofinims fır Paweikflais 
ben prirodpjancgieis Abrozais tur Ranka t Manta eiti. 
Rab aš Tam parobau, fa8 balta pra, o Falbu arba 
mofinu apie tai, faš įūda, tan aß atbulap mofinu. 
Kudifie Zėmannmas, furiam iš Pradziös Wifkas funfu 
it tauiju pra, tur i5 Mažo prajidėti ir ip Balengmo 
angtt, = ab aš ant Plynlaufio mwaifgeziobamo fa 
matau, tan a5 i5 Tolo bar ne žinau, faš tai IB Tifro 
pra, at Medis, ar UArflns, ar Žmogua, arcziaus priejus 
a6 nimariau, ŽmMogu be matas, fol až ant Galo Bi 
arba tą MByrą arba jo Wardu man jau pažyjtamą 
3mogu išpažinti gaunu. Taip eina ir и Вато йт 
bep TZarpimu ЗВтатуто; Gijai Pradžioje ne Gviejus, 
bet tamjuš ben jufimaiBęs pra, Bet toliaus mi8 Giviefyn 
eina, 0 ant Galo pomijam fPaidru paftoja. Taip tur 
it Gguilėje motinama buti. — Ale priegtam Mofp- 
tojei ant to tur paliprocemoti, toFtai mofyti, № jū 
Gguilofai išmofti tur, faš jiemė Wwyriaufiep pri 
wmalu pra. Rubiliei tuv pirmjaufiep анн 82 
mofti ir tame Dalpfe taip ilgan pratinami buti, tol 
jie tai gėran gal; Bale Sfaitymo jie it prie Nagym 0 
tur prilaifpti tapti, o faš jū raßyta pra, tai jie fa8 
Diena fabo Mofptojui parodyti tur. Giebojimas 
taipjau nė tur pajilifti € Sžali padėtas. Samo Gžieju 
teifia Mofntojui Szuilėje „Tėme mufū“, fitu Gžieju' 
„Wierg Friffezionijfa“, bar fitu Gžiefui Bono 
Diemo bepimt Brijafymus ifguldyti bey Armincziet {fa- 
finti, nėja' tie Daiftai Giam Gyivafegiui [abap primas 
Kingi pra. . Dalykus Gmentojo Napto а ЭаНа 1В 
Galwės, priegtam it iGmanpti išmofti, nėja i$ tojo 
tefa' ооа Ва 8 Gymaftis. — Šbfimofinims Kalbos 
(butent gera faibėti ben važyti) Iabay  naubingė ir 
n’atleiftin8' Pamokflo Dalnfas pra. Ralba prilngita 

i Maftei, Eutioje Dmajės Ravbas fado Biidė tur. 
Kalba pra Sfrynele, fuviojė Dmajės brangufis Stars 
6a8' negiojamas,“ šiu 

Taip ir tofit Bubr intėrus, mujū fenajiė gar“ 
„bingafis Temelis, fawo NRažtūje bar toliaus it pla 
(Giauš  graubėna ben mofind) Ale i5 to, Юа тев 
„Bicgion fiižatpta raribam, jau fožnas ipmofti galės, fad 
Riutėrus jao Nemeftą gėra) permanęš pra. © 
machingafis' Wierds Karzygy8, furio Pohiejus bey 
‚Giecotu8s prifibijojo, tarp Rubitia budams ifmane, po= 
mija Rubifii' paftoti, ir pripilbytas bumo Meilės priek 
Mažijus. Darpfim it me8 taipjau, girbėfim ant jo 
Briraginimo, pajefime jo Bameiffla, tap meif geriauš 
MBiffas Aowės Szuilėja, f Szuilofais, o it prie Gim= 
dytojü ! +



n 
$ 

S 

Apie Augujtę Hermang Šrantą, 

Anday, apie Rilipą Sofubą Gzpenerė papajafos 
bamė, priminė Releimiš galiaufien, faip pagal ribas 
mabyjimą  Bito Diemo Wyro Miefte Halle nauję 
aufbtą arba Egtadentū Szuile tape gruntamota ben 
ttaijpta, prie foridš Daug nūbažni it tifincgiū Mofy- 
tojü yıa mofine, Ale tarp Bitü mifū nep mieng pras 
filnefni. Warda niera ighje8, nep miens mijoj Krifß: 
cžionpitėį taip  minčtinų ne partoješ, faip Nugupta 
Germanš Grantas (mofipfap ‚ raßoms: Auguft 
Germaun Granfe).. Sr jis priflaujo prie Gfaitliaus 
garbingiaujiūji Kareimji už Diemo Karalyfte , it 8 
fartunt arti prie mujū Wießpatie8 ben po Yo Dekinės 
matomaš Биё. 

Grantas Biaurinėj Bofietijoj, butent Miefte Qybef, 
Mete 1663 nujgime. ir. Jaunyfteje, wifokiam naudingam 
Bamoffle, gruntingay ‚prirodytaS tape. . Yo Szirdis het 
jau it anfiti Gpla  ėmangėlipfos Tiefės famyje #- 
pažinti bep jaufi gamo, todel jis. fafpti galėjo: „AB 
tifiu,, todel falbu!“ пп jo ЭПейто & Файе bey 
Siojimo i Brofefjoriaus Urėda. jiš jau-Miefte Leipcig 
bumo grajiey mofines, o Erfurto Miefte naudingu ben 
pagirti Kunigu bumwes.  Raip G3pčneris, taip ir 18 
wifur ant Rrifkežionumo pagal Bybeleš, ant nūbažuo 
Gpmenimo, furš ir Darbais ibfirobo,  pagraubeno it 
priragino. Apie tai jiš taipo fafo: „Sula ben Maifušs 
pažinimo tame tur iGireiffti, fab Sgirbis. tomi pa= 
gerinta tamp, Mažumeliš gymojo Tifėjimo brangejnis 
pra už cgielą Gentneri, išmotufio Žinojimo, 0 Ragelis 
tifros Meilės baugiaus „mert8 už wifa8 Jures šios 
gišto Ipfimofinimo ben už mifas Raflieptines, * Mpie 
mofytojipfaji Uredg, Kurt Frankas aufßtu Daiftu faife, 
jiš taip falbėjo: „Mofytojis . tur.. tofiems. Medziams 
prilpgti, furie vobš ан а) auge pra, tacziau famo 
Szafas toli išjpleczia it žemyn Zemefpi [inf nuleidžia, 
jeib Apaczioj Waikßcziojantiejie, Eurie: užlipti n’iftengia, 
tacziau. tift jū Waifaus- prifekti ben. tojo tagauti 
galėtu," Rabap  giliufingaš turėjo Miejtas. 
Bale i5 to buti, fab jam: tof8 ЭВрг8 per Motntoji 
būtaš tape. ; 

„ . Mete 1692 -Frankas czionay Kunigu bey Profeffortu 
ypaftojo.. . Naujey ‚gruntawotoj aufßtoj. Szuilej В Bra= 
b3i08-Dar tift, menfay. Gywaftie8 te ejant, ji8 Labjaufiey 
fawo, Sylg . ant Ißpildymo.. jo. Funigiffo : Uredo. раг 
toti galėjo. D daug, ppacgiep daug dwafiffös Sylds } 
jiš cion ir priftatyti. turėjo. Rofia bumo jo naujoji 
Barapije? AF £ Blentą jubirgufi, 16 mifü Weziü 
ipėjufi, ant Girtamimo ben Bafileidimo, ant. pateifaus   
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| perfa mifaip, ar po maj ar po baug, it užmof už Gentneri 

    

     

    

  

Ueiwi 

jancžio bep pujtelninfiGfo Gymenimo pafibumuji. „ 
bele Dalis jo Barapijoni įEaudingiaufioj Bied di 

tini gyweno. Ale ju Tifejimu Franfkas ią pujtąję DL 
iqywenti ir ant j08 palėti pradėjo. о { © 
ifiwerzjianczio8 Miioė, jo pabubinantiejie, pagri 
nantiejie Gujifalbėjimai ju: Barapijonais, jo Gy 
mas pagal Prašymą Gmangėliės, jo [engimu ia 
lingafis Apfiejimo: Budas nūg Dangaus Wießp 
didey daug Žegnonės igyjo, 0 todel ir apfingo * 
fiau8 neBe. (Dar ne wiffas ) — 

M
 

IBijofia Binia. Ema 

— Bafiipfis Raraliuė Sohann jau babar ‚ 
baßninfs, - - Ii8 pafimire 72 Metü [еп8 Gerdtė“ 
29, Oftoberi Rytmetyj ant Ziegoriaus Feturiü. M 
Kronprincaš figuftojo Ciecoriaus Wietoz nufeliamo 
jo Valaidojimo Peinyczioj 31, Dftoberi + ЭНЙр 
Drejben, vale В еп ji& 108 paczids / Diends Wakdt D 
welay wel t Berlyną pargryzo. Nabaßninfo mpriūkun 
1918 ©ипиё Albert jo Pafek&ju ‚yra pajtojęs it Dinas 
jamo Baffišfiams Žmonėms jū Karaliumi apfijaf 

— Gafoma, fab mujū Minifterprezidenta © спотой8 
felbmarbolš Gromw8 ооп пй famo  Brezidentnji UD 
feta8 atjibėfamoti, arba а) jiš jau atfibėtamojęs, №6 
Girtas Bifjmarfis, furs pirm to jau Miniferpregloti 
bentu bumeš, & ВНа MBieta wėl iftojes, ale Binin 
NMinijteris Rampbaujfen faip Myce = Prezidentė ja 
ant Bagalbės pareijes. 
nor £ tą funfuji Ureda it Darbą be tofio. Pagalbos 
ninfo i Naujo iftoti. — „r 

— Kolerėš Riga mujū Raraliaucgiuje baba 
jau mifap pafiliomuji. 
toberio Gita Liga prie mujū 954 žmoniū papjomuji: 
————--—--—-----——————>—2>22777——— 2 

уе Ayfakymas. | / 
Mano Baipftamiemfiemė айр ir . wiflems . Lietuwinin- 

famė af tą Žinia būbu, fab a6 Bono Kupcziaus Maidinetio 
Bute (pirma Zimmerling) Barbamima  mifofiū Zamora, Faip 2 
antai: Geležė, iv Eiti Zamora pravėjęs cfu, ir melbžiu manę 
tanfei aplančyti, nės už gera. bep tifrą Barbamima a Eožnt 
68 gerfiomu. : . 

Ragainėj, 15tajt Oftoberi 1873, ` 
: ; G. Raubidat, 

  

   

    
  

Bink- Spalin 

5 Gar. franfo ЗН Guftas Sade, TZiliči. 
    

Verantwortlicher Redakteur: Brofeffor Jr. Surfdat 
in Ronigėberg. 

— 

Berlag und-Druk yow Emil Rautenberg 
in Ronigėberg. 

Na 6 tojo Julijaus ifi 22, DFV 
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