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1. Nebėlbienėje po G. Traices, 
Gmangėlija: Luf. 16, 19 — 31. 
Gromata: 1 Sono 4, 16— 21, 

Giamo Giminė, 
(Perfiffaimė 1. Moiz. 86 Derffyrimą. ) 

Moizepiuš, Bventajis Raßejas Biti fenuji Rus 
fibamini, Vajafojimus fenuji Sentewjü Rufibavimi 
jau pabaigęs bubamė, nor babar pajafoti, faip Yons 
Dievs Iofubo arba Sfraelio Giminę, Eurę jis i$ Swvieto 
Giminiū per famaję tBfirinfes ir pagmentęs bumo, toliaus 
mwadziawes, ir Fas miflab fu toje nujivamę. Zobėlen 
#6 bar Rartą ant Gfamo Giminės nuzwelg ir czionay 
wiflab & mwiena Perffyrima fuglaudz, Fa jifai apie ję 
pajafnti norėjo, idant jam toji Pajafojimije apie ißrink- 
tąję Giminė toliauš po oji ne painiotuš, Szitame 
DerfĖprime randame: tift fone mienus YBardus furafntus, 
Eurii  Apmaftimas muji Szirdims trobos n'ėjas tot8 
maifingaš it naudingas, Faip Fofs Fits Verffyrims IB 
Divo Žodžio. Tacziau pomijam aplenfi meš ir fa ne 
galim, Eabangi Eožnas Raptas, Eurjai Diemo itočptas, 
pra naudingas ar eip ar taip, ar ant fio ar ant to, 
o todėl meš norė Mažumėli it £ tą norime tžmelgti, 
bau mums Wießpats га bene fotiės Žegnonėė Ir Ip 
to futefti Toczitu. 

36 Mifo ir wyriaufen mes czion gaunam ifmokti, 
tao Swierißfieji fu fawo fimietißkaje SGrozybe ir Szlowe 
Įpėriaus auga ir ipfiplatina, ale ir welgreicziaus pra 
gaiBta, ne Faip Diemo Karalyfte it tie, furie jeijei 
Priflaufo. Gfamaš ant to uffipūle, fam + Daczeš IBfirinFt 
Dukterės Wyriaufiujk IS aplinkuy gymenancziuji Vagoni 
Siminit. Ogi per fitus Apfiwedimus ir Sufigentinimus 
ben per jamo patics Funiffaji Stiprumą jis parėjo i aufžtą 
Garbę tarp Фадопй. Per Bituė UApfimebimus garo 
jiš Gen it ten ой Semės Dalnfa + Moteriptės Kraitt, 
atba ju Wyrefneifeis fugentęš jis per jū Pagalba [av 
Ben ir ten Eoft Miefią ir Žemės Rampa Taimėjo fu 
Rarbo Mace, It taipo Kunigailfcziu pafıdare, Met Gita 
Jamo Runigaifėtyfę jis nufigruntamojo Ralnynije Sent, 
Eurie gul nl Зетёё Ranaan einant i Vetus linkay, 
tarp negymuji Maria, Eur pirmto Godomas (Homė- 

— 

ję8, ben tandonuji Zuriū, Gale Egipfū Žemės gus 
lincgiū. = Ggionay Gfamas jau tūczės pradėjo famo Mac 
ipplatinti, faip Zofubaš bar Mejopotamijoje prie Labono 
bumo, ale jiš 1В Daliės ir dar Žemėje Kanaan gyveno, 
{ Sofobui pargryžus it jū Divui Sgaofui pafimivuė, 
{6 + anus Ralnynus Senv abelnan nufitrauke, 

GCzionay Efawas ja bumo- Kunigaifptis ir turėjo 
jam priflaufancze Зет;, faip Зо?ибаб 3emėje Ranaan 
bar mwiš Faip Swetims ir UAteimiė tarp Smetimi tūtėjo 
gnmenti, o ir Gfamo IBaifai bumo jau Runigaitgezeis arba 
gartbingaiš Giminiū Wyrefneifeis paftoje, Faip Waikai Szraelig 
ботрю : Зетёе Ing Fokie Wergininei ir Baudziauninkat, 
margti turėjo; ogi it galingi Ravalei bumo jau i6 pitos 
Gjamo Giminės pafılele, Paip  Szračlio Giminė dar 
buvo Ing fuivufi, ir Faip bar Požnaš jū tai Dare, Taš 
jam pamėgo. Ule taciau Gita Karalyfte jau ir о@ 
bumo fugaißufi, айр Karalyfte Zzvael, © potam 608 
wiena Dalis, butent Raralnfte Tuva pilniaufiame 3ndč= 
jimeė bumo. Dai iš Giminės Suba pra iBėjuft iv am 
šinoji Kavalyfte о ата 8 Rataliuė, Kriftus. ЫН 
Mieftai, Ralnynūfe Sent anūje Gzėfūje bumujieji, pra # 
lenta išpuftiti, ale Žemėje Ranaan teb' from arba Yra 
1В Naujo atbudamoti daug Miefti, Eurie anūje Czefüfe 
įtomėjo i: jau Moizėšiaus Raßtlfe garbamojami , Eaip 
antay it Galem (tai efti Ieruzalem) Gprata (tai efti 
Betleėm) Gbron ir daug Eitū. Zobėlen fako ienė 
motitaš Diewvo Wyras apie tus Dalntus ' Falbedams 
taipo: „Mes turim сре to atfiminti, fab tie, ni Dievo 

Derėjimo Atffirtieji greitan pražnfta, ale it wel greitan 
pamnita, Юа ir Zole ant Stogo greitaip paželia, ale 
Szaknies ne turėdama ir meifen wel padziufta.  Lodeley 
ir Sifintiet Silpnybeje wargdami tiemfiemsS ne primalo 
pamwydeti, Furie norint Diewvo neftbijodami tacziau greitay 395 
it žalioj.  MNilgay trufuš tuji buš Globa, bet Diewo 
Bijantieji it & jė Bilintieji pafiliekt amzinay. “ Amen. 

Ka muji Minifterprefident$ Deputiert- 

butije falbėješ. 
Sziofe Dienoje parėjo miens Эа) Deputierts 

Butije ant Apmaftimo, Eurfai i Met Depurierti Sus 
fiėjime Eone mnriaujifiė bumo, butent fafai del Staifimo
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Prufü arigtojo Žaginio arba Marynės ben dl Madru- 
finimo иии Sbegio Bale Polfteinigtio Miefto Ry l. 
Ant to buvo Miniftėrije ni Deputierti Buto Paweli- 

jimo ipliptažiufė, Piningu + Raralyftės Kafe žngitis, o 
dabar 1. Suniju gamo Deputiertai famo Iptarima Dūti, 
ar je, av ne? MBerobė jau tai galėjo Eožnas pirma 
žinoti, fab muja Tolnnžengiantieji, prie Euriū dibgiaujioji 
Ralis mufi Deputierti. priklaufo, Minifteriamė ta Iwe- 
lijimą ne būė,, Padangi jie miflab ant to nor priftatyti, 
idant Minifterei netvimobami galiaufen 1В jamo Wietü 
atfibčžamotu: tacziau mufü Dons Minifterprefidents 
v. Bijmarė apfičme, po Deputierti AFiu amo Liudimo 
Žodi ištarti, idant, jen ir tie to n'atbotu, wifi Prufiü 
Žmones gautu patirti, faip fu tūm Dalyku fom. ba 
Dons Bijmartis taipo falbėjo: 

„Sai man biben gaila, fad, norint meė ir telintame 
Dalyče to8 pacios Mifliės efme, tacziau galiaufen tifro Suta- 
rimo farp mufü.titt.ne paftoj. A Eone primerftaš efmi ant ant 
tos Mifliės, Tad to Driežaftis nelamtafiė Geibamimo 
pra, miflab, fa meš darom ir ant fo meš einam, pirma 
patirti ir žinoti, Eur Geibamimą mes iBpilditi ne galim. 
Kab mes po Suji ЭОЫ miflab taip а! ер iv bamabnen 
galčtumbim iptalbėti it pafabyti, fa mes darom, — 0В 

mifliju, Sus ne noveėtumbit taip flangen prieg muš [tos 
wčti. Kad mumš ant Maweikflo galima butu, Zumė 
Gruntą it Priezaftti mufa Derėjimo ju Rufais pilnap ir 

atmwiray ‚pafakyti — aß mifliju daugiaufieji В Iufü tą 
pagerautu. Bet dabar aß tift noriu primefti‚ fab mumė 

an8 Direjimė fu ЭаПа niefu Budų niera ipfabingašs 

buwes mufü Waide fu Denais, bet atpencz Rufü Pafı- 

laifims be to prieš muš ne butu tofė meilingaš bumęš, 
fofė jiš Dabar: pra. Rad meš pirm pušantio Neto 
butumbim ßiczion wiflab czyftay pajafyti galėję, ant Eo 

meš aide fu Denaiš einam, tan Sus, Eaip ав mifliju, 
taip Taban ne butumbit mumš prieš bume. yg taipos 
jau ir Dabar, mieli Ponai, fad mes Sumė miflab galės 

tumbim atmivan išguldyti, ant fo meš einam, ir fa ben 
fofiu Budu mes ant Palaimos muji Prufü Zemitės 

atfefti norim, taip aißfey ir czyffay, Eaip ap tą non 

wienam Eitam, а1р НЕар Iieppacgiui Karaliui išguldyti 
galiu; — a mifliju, Sus taip aptven prie muš ne 
ftometumbit. — а! аб Sus žinotumbit, Фар tofiūje 
Dalyküfe ir mufü Ypafilaičimūfe prie Fitas Wießpatyftes 

wiflab eit, tap Suš muš toliu Budu ne fpaujiumbit ir 

tmarczintumbit, totias Ralbas Ealbėdami, Eurios muš + 
tofe Beda imeda, fad mes ar ant Sufū Ralbi tyledami 
rodomes tomė Pritavimą dūdą, arba ar tomš atfiliepbami 
turim Ta pafakyti, Taš dėl Eiti Wießpatyfcziu geriaus 

užtnlėta pafiliftu. Sus faltinat, mieli Ponai, Valdžią, 
Tab ji per Daug Ealbanti, Meifen grumgdzianti, per Mens 
fan fa daranti, pet ilgan mierijanti arba cieliojanti it 
per wėlan faujanti, 0 todėl ir menfan arba NRiefo ne 
tropijanti. SB to Kaltinimo a turiu dywitis; aß mifli- 
jau, /fab Sus muš meitiaus todėl norėfite faltinti, buž 

me& apie tai, Та теё barti apfiėmę, per mentan Ealbam. 
Man rodos, fab аё Donė, Furė pirm manęš babar 
fEel Palbėjęs, bėl to labay fupykes, fab jis ne žino, ant 
to mes Szlefwig - Holfteiniffiüfe Dalntūje einam. 

Ale dabar eifime toliaus! Nen jotė Hits Dalytė 
ne bumo miją Mšofetiją taip labay fujudines, faip taš 
del farištojo Ggiepjū Zaginio.  Wifokie Sufidrauga- 
mojimai, Karalyfeii ir Kunigaikßtyfcziu Saimai,. ir Gei= 
tungos, mijfaš ßaufe, Fad reifiant tariptojo Žaginio. 
Domani tape tam Dalykui mijur fudeta Ir prieš muš 
pafičėle Gzaufimas, but meš ne gana greitan а Фага 
iBtaiją ir ant to per dideli Giupuma irobą.  Zobėlen 
meš babar miflijom, Eab mes pavodidami, бар те8 1а 
Dalyka Dabar fiprep norim # Nantas imtiš, Zumš 
Dziaugjmo padaryję (ce vadofi didis Nufijokims tarp 
Deputierti ); ale jau rodos, Ead jufü Dziausfmas if 
Paaugimo mujė Zaginio efąš laban nuftelbes. Tas, 
furė pirm manes Ealbėjo, miflij, Фа т& Saralyfie 
wiena pet filpna efantt, pita Naßta patelti; jifjai muš 
mofin, fab mes ir Fitas Wofketijös Wießpatyftes ant 
Staifimo Earišfojo Žaginio Mofetijės Apgynimui Drauge 
pritrauftumbim, o pirmneng fai nufidamuė, tan jiš nor, 
faip voboš, it pagę Druja Raralnite j05 Gilpnybėje ir 
Atfigynimo ghgalenme paližti. Mums tai berods bhutır 
lengwefnig Daiktas, ne Faip del Itaifimo prufiftfo Zaginio- 
pafiprocemoti | Siė nor, Fad mes toktai ft meilingu 
Perfalbėjimu iGtefetumbim, ibant mufi Raimpnai ant to 

Dalyko. daugiaus Piningü mofetu, ne Фар # Biol. 
Ale, mieli Ponai, IBofėtijoje om  taipo: Gze labay 
pamčgfi, fab meš jūš apginam, ale nep mienam ne 

pamčgft, fad fa teiė užmofeti, ogi bar jū menfiaus nov faš 
ni famo Wießpatyfies Teifybjü fa pabūti ant Gero 
В0 Apgynimo. Ans Kalbetojis nor, fab mes tai prie 

oFetijos Wießpatyfcziu iftaifytumbim, fa nen Entriaus 

fioji Minifterije, 0 it nen anė patė Pons Mano Mietoj 

Minifteriu Бибатё (didelis Nufijofimas) iftaifyti ne 
galėtu, Prywarta ne priftatybamė. AYß ne bumau 
miflijęs, tab Druji Garbė ant ABanbenii tarp Tolyn 
šengiancziuji taip menčan werta paftojufi, faip i5 Zodzit 
pirma Ralbėjufiojo išfimeizd. — ЭГБ miflijau, Sus mumė 
už Ačiū mefite, fad mes pet menfan praBę (Sujubimas), 
fab meš ne gana greifap it ne gana macnen fita 
Dalyka nori ipmefti.  (Gznibzdėjimaš ir Užimas tarp 
Deputierti). Mieli Yonai, palautite, ii Eol a buja 
išfalbėjęs, taba Suš galite Falbeti, fieE norit; tai man 
Bėda, аб ав taip getan prigirdgiu, nėja Ead IusS wis 
iš ien taip tarp James Ealbat, а) Zuš manę miš iB 
dien tritinate, 

Suė efte Ubejojimus ištarę, av mumė tai it pafi- 
feEfent , ähefta bn SIbegi K yl ignti, idant. mufür 
Piningai ant jo Padrutinimo ne butu nüprofnay ißleifti.. 
Mieli Ponai, mes anofe Kunigaikftyftefe daug daugiaus 
turim, ne бар Xyli. Mes turim anofe Kunigaitftyftefe 
pilna Wießpatyfte podraugen fr Efterreifeis, В пе



95 

žinau, Taš muš iš Upturvėjimo Bito Užftato išmaryti 
galėtu, čitaip, faip per Eoft mums Prufams nepalaimingą 
Kara. Sai rodė Tiefa, anė Apturėjimė nra podraugiffas 
fu Gfterreifeiš, ale taciau tai tift pra ir pafilieft Ups 
tuvėjimaš, už furio Utdamima meš galim Bi arba tą 
ißfidereti. Wiens ВЫ TEfiderėjimi, 0 tai wyriaufiaš, be 
furio mes niefo n'apfiimtumbim laufan ipoūti, nra bujefis 
Apturėjimė KXylio Tbėgio ir jo Drižlaufimas mumė 
mienienė. Mufi Ipfiderėjimai pra tofie mierningi, fa 
meš nuficifėti galim, jüfius ant Pakajaus Relio. atfeffę; 
jie уга mifiemė pažyfiami. Mes Niefo Daugiaus ne 
prašom, а!1р ta Igalejimg, Wofketija ant Surii apginti, 
ir už tai rupinti, idant mes ne meif met primalytumbim 
Dippeli i6 Naujo apgulti it ju Umaru timti. — Зар 
ilgan, fol nep mienam IB ti, anas Runigaittyftes aps 
turėti meilaujangiuju , ne pafijefė iBroditi, žab jiš gerejnę 
Zeijnbę turiš, Рар tą, Buvę mes пй Deni Karaliaus 
Sriftijono Demintojo per Pakajaus Padarima igawe, 
tap af n'išmanau, Фар mumė galiaufiaš Atfelimas anti 
Zpfibevėjimū, Euriuš mes ftatę, igtvufti galėtu, аф mes 
tift iftengiam, Galo palautti, ir fol ne faš rafiš, Eurė 
banbntu, Dippelė apgulti, Prufams czionay Widuj efant. 
(Sujudimas.) 

Sušė fafot, meš turim fu anomis Kunigaikftyftemis 
Szlefmig- Holftein dėl Igpilbimo Eiti REfiderėjimi fufi- 
taičinti. Sau Pirmčalbėtojis fafe, Eab tai dar ne galima 
ėjant, aišfen išpažinti, faš tos Runigaifftyftes ėfanczios, 
it ju Eūmi futilti reifetu... Sreifis nı Szlefwig - Holfteino 
ben Lauenburgio yra Dabar muji MWießpats  Karalins 
bey Bießpats Giterceičii Ciecorius. Kas ant Sumadi- 
nimo Szlefwig-Holfteinifkiä Deputiertk pareitis, tan tą 
mes Nnorim ißprowiti, o mes ne primalom, jūš fu 
Smwoltu ant fo priwerfti, ale ir ne būtis jū fu Gmoltu 
ant fo merfointiš. Sep mes fu jeiš + Gutifimą parei 
fim, tap to meš Džiaugfimėš; ale jey mums tai ne 
pafiježtu; jen jie prieš тиё įtatptuš: tan nen jofė jū 
tarimas nen jofs Ißßaukimas (rafi Princo Anguften- 
burgžio per Ercift) tieė Galnbės ne turės, Prufus iß 
ant Greiknicgiū imarti. („Zaigeran!“ ant deßines Pufes.) 
Ale jp Ius dar abejojat del Iptejėjimo Bird Apfiėmimi, 
tap aš jau Rommijfijono Gufirodijimūje efu uzmanes, 
fa daryti reifiant, Sakykit praßytajt Zyczk0s Iwelijima 
düdami, 9 tą Zyczka ОЁ tada reikiant uzimti;, Fad 
mes Miefta bey Ibegi Kyl+ tikray turefim. Sakykite: 
„ab ne bus Kylio, ne bus ney Piningė.“ Ap mifliju, 
fad ir Fiti Minifterei, kurie ta Garbę tur, Nodoje Wieß- 
patiėš Saraliaus buti, ant Gito Sffiberėjimo ifibūs. 

Jus abejojat del mufü Nujegds, it dėl muja 
Damadinimo, Karalnftės Dalykus wefti; mjeli. Įonai, ap 
tieß Didyftės ne turiu, Tab tolie Abejojimai ne Kartais 
& man pacziam pripultu. Dgi, rafi bene ir Eožnaš @@ 
Doni, furie prieš manę pra pafifėlę, mano Mietoj miflab 
gerlaus butu padare (Nufijükimas). Ale tai ištodę Ius 
man Dar pomijam Nėjat. Ka Jus Faip Sprodimuė 

primebat, tai ne pritinf. Ius fakot antan ir toffai, but 
tai per Ißtarimus Gito Buto arba ir per tą Tolyn- 
žengimo Gromę, per Žemę tvpftanceję, ėfant nufibame, 
fab Woketijos Muiti Draugyfte, Eurioje Prufü 
Karaliuė mpriaufioji Galma pra, jau fone mijan iBirufi 
bubama, mei mel atfitaifiufi; ant to ap tift tief noriu 
priminti, fad pirmoji RunigaifGtyfte, Eur Priepininži 
Szauffmo n'atbodama prie muji naujep pertaifytofioš 
MNuiti Draugyftės mel priftojo, Heffü Rurfirfinfe 
bumo. Už berobė laban mieriju, Ead Felintoji Waldzia 
(Eab ir [аба) maža) ЭЗобетор Suji SBtarimi atboj, 
ale Ead Heffü Rurfirfiė ti НеЁ агбореё, tai aB ne Mietiju. 
(Didis Nujijūčimas, Fadangi Eožnas žino, Eab taš muji 
Deputierti IBeilima pomijam n'apfencz.) Ius fafot, meš 
18 Bitės Muiti Derėjimo Draugyftės Suirimo butum 
turėję Daugiaus Maubos pafidaryti. UAB ра prie 
pirmpafčutiniojo Atnaujinimo ands Draugyftės, faip af 
tofiüfe Dalnfūje Dar ne Daug Vatyrimo turėjau, toftai 
pg taipojau miflijau, ale fad Žmogus ilgiaus prie tofiū 
Barbė bumęš it Daugiaus Natnrimi efi igamęs, tan IB- 
manai, fad. Yrywole Atnaujinimo Bitės Draugyftės ne 

tofe Druta pafilieft, Fad del to8 patys Kunigaikßczei 
Vamažinima famo Wießpatyfcziu Zeijybės pačelti apfiimtu. 

Ale dar Daugiaus! AB turiu nufidymiti girbėdamė, 
but mujū Laimejimas Greityftėje G3lefmis = Polftein per 
SIufü Pritarimus išpromitas &fas. Man ne apie joki 
Pritarima Bito Buto prie Rio arba to, fa Кага В ор 
šaldzia ti Gz68 bariufi, Niefo ne nor į Atminti pripulti. 
Ten Jus tūcgės mums ZyczEös Užėmima užginbami, 
та bene Dippeli ben Sala Ulfen apgalėjot ir laimėjot, tan af 
beje it galiu nujitifėti, fad i5 Užgynimo Bitės, Dabar 
praßombds ZyczEOS didelis ргий аё farišfaš  Ggiepjū 
Zaginnė užaugfęš. (Pritarimas ant deßines Szono.) 
Mes ju Zuji Pagalba vafi bene Daugiaus butumbim 
iptejėję. Ale butu Eaip butu, fa Sus tūc528 рег ац - 
cziauft Daikta, mums atfefiama , Гайсё, tai Dabar mumė 
pra tarp mijofii Daug Didefniu Daili mažiaufiš Daičtas, 
Furfai . mufü Ratalnftei jau pra atfeftaš. MNefa juf 
meš galim tai, fo Šuš pirm pušantro Meto meilijot 

it geibamot, Dabar Eaš SBertaini Stundo ifpromiti, 
butent meš galim, а5 meš norim, walna Szlefwig- 
politeinišfą Kunigaikßtyfte itaifpti, 0 tai bar fu Didele 
Wininge mufü Drufi Karalyftei. 

Sus efte jafe, Fad Iufü ZyczEds Uigynimas galėtu 
ißfiweizdefi, айр Fokfs Kebefklis, furiūmi jus bandore 
Minifterius ant Pafidamimo + Iufü Wale Waldzids ir 
Piningu TeifybeS Dalntūje pritraufti. Ale mieli Ponai, 
tai ne tift galėtu taip iffimeizderi, tai jau pomifam 
taip ipfimeizd. Ragi Sus išmanote arba pagenflinate apie 
javo Dininga Zeifųbę Ealbėdami? AUß Sumė jao 
Milė: apie tą Danta pajafyfiu: (Didis Rufiftebėjimas 
Deputiertbutije.) Sus norit, trumpan, tiefiog @ а ер 
pajačant, Derčeitimo Feliū Artifeliė (arba Sanariū) mufi 
3emės Damabe (Sujubimas). Arričelije 62 turėtu pagal



96 

Suji Nora tiefiog pajapta buti: „ Dawadijimas wifo 

Piningu Srinkimo ir Spleibimo Karalyfteje ftow mienat 

Salėje Deputiertü, Buto; o Karalius fu Miniftereis ben 

Monbutis tur fime Dalyke Deputiertü Walei Elaujyti.“ 

Arričelis 45 turėtu pagal Iufü Nora taip paraßıytas 

butfi: „SIpwedimas Waldzids Dalykü (tom Waleje Karas 

liaus; ale jiš tame miš tur Gutatime ju Deputierti 

Butu fPomėti it ne tuv jam Yale buti, Baldzios Da- 

Infūfe prie Waule Deputiertk Ea ifraifyti. Dgi jam It 

te tur Male buti, tift tofius Minifterius pafifirci, Euvie 

Э%( епа ir Pamegimg Deputierti Buto tur.“ Wi- 

lab tai Žemės Damade ne ftom paražyta, ale juė to 
norit. Zaciau it tai Sumė ne pafačtu. Unt Igpilbimo 

SIufü IMalės turėtu Artifelije 80 parapyta buti: „Eubgios 

ben Geričtai (tomo po Perjeßkojimu ir po Bauda Des 

putiertbuczio.“ — Su 3emės Damadu arba Berfaffungu, 

fofs tas Dabar pra, Suė [amo Norėjimus ne galit at 

etti. | Guš jeßkote fitus Perkeitimus Žemės Damabo 

tūmi iptejėti, ab Suė naudingiemė Zftatimamė, taip 

tofai ir antap Banfi Damabijime nufidame, jao Pri- 

tarimą užginat, Fab Sus banbot Karalyftes Waldzide 

@та , fieė Sumė galima, apftaboyti, beje it pat Rato 

ir afajaus Dalyküfe ir Sufidamadijimüfe fu fweti- 

momis Wießpatyfkemis Tewifkei Daug Ifkados padaryti 

per Užgpnima famo pritarimo, idant Prywartds CSpau- 

dima ant patiėė Karaliaus igpromiti galetumbit, jeib 

jifai favo Minifterius paleiftu, ® Iufü IßBguldimus 

Diningi Teifpbės Dalntūje priimtu. 
Kaip Sus tame [u taijeis arfirotofite, Euvie Ius 

i Deputiertus pafėyvę, tai Ius ne baug rupinatės; 

nėja per labap Sumė taš Dalyfaš Ir ne pafunks. Kurė 

mot geran pažadėti, taš ffiriamas, 3monėmė tai laban 

pamėgft, fab о8 рош! а6‚ garbingaš Зтодиё ‚  rafi 

priegtam dar ir budams Raralipfas Urėbinintas, apie 

dwiejü Meti Zalnierawima ben apie Pamažinima Mo- 

fefniu Falba. Mofefniūi — айН, nep  wienam n'iera 

Dziaugfmas; Неё tift galima, Zmones wifur trautias 

it. flapftos, Eur fa užmofeti veičia. Už iš to rotoju, 

tab Mofefnei ne 5 Meilės prieß Lewißte, bet per Pry- 

warfa užmofami. Kad + Deputiertuė iftoti meilijafiš 

Pons Gfiriantiemfiemė jafo: „Sus bjaurų prigaunami; 

gana pra dDmieji Metė Gąlužbės, iv todel ne tei Daus 

giauš, taip @Ё du Metu plugiti, o Minifteriamė Ir 

galima ju menfejneis Mofejneis pritekti:“ tan 3moneš 

toftai а!р czyfeziaufe Tiefa išpažyfta ir jafo tijaus : 

„Saš Pons alba labay ifminfingay. Stirlim '. 

Sep taipo Sfirtamjam ne galima, faro Miflt & %а 

fizadejimg ißtefeti, (ар jis Namün parejes fako: „ Szi 

Gyti man tai ne pafijefe; ale dwiejü Meti Ežlužmą 

juš turit gauti“. Rad tame Karalyfte ne galiauje) + 

— Sßfada ir Bedg pareifenti, už tai foro Žmonėmė Ka- 

raliaus Sfmintiė, ant Eurios jie famo Rufitičėjima [tato, 
o jie ta i baro fu Šeifpbe (f. e. Karalius ne būs [amo 
3emę it Zmones Deputierti Beprotnftėmis per gilen € 
Beda tbrabinti, norint jam tai it labap pafunktu. 
3monii fenafiė Paprotys, 1016 @Ё ant Karaliaus nu= 

šmelgti „pra ftiprefnis už pripratinima prie Žemės 
Damado It prie Deputiertū.  Ule ag ne galiu užtnleti, Had 
man Szirdije perßt, matant, Eab didziam Klaufimui dėl 
Zemviptės Garbės it Naubos pafiluė, Furfai Smietui jau 
per dmidešimt Met Darba padaręs, Gitas Surintimas, 

furfai po Gyropos UAžiu Eaip Suvienijimas ойй Ib- 
mintingiaufiuji ir fawo Tewißke labjaufen Mylincziujü 
taižomaė, m'ifteng aufßcziaus pafıkelti, Faip tift wis ant 
S6tarimo to filpnojo ir Niekam ne prideringojo Žodžio: 
„Nei“ oirwis fft „Ne! bn Ne!“ Tai ne Sinklas, 
furiūm Iu& Karaliui jo Karalrykfte if Rankds ifwerfti 
iftengfite, (Sujudimas ir Murmejimas) o а8 Iuflr 
Pafilaifimas ir ne gal ant to prideringas buti, mufi Žemė8 
naujiemfiems Damadamė ir Staifimams tą Nutwirtinima 
būti, Euvio jie primalo. (Bai todo8 tieE pafažyta: tūmi 
Sus Зетёб Dawada ir Deputierti Teifybes meifiaus 
pomijam  pribengfite, užiot tottai auginę įr ftiprine.) “ 
Zaip Ealbėjo mujū Ponė Minifterprefidentė v. Bifmari, 
o jam jao а!а pabaigus pafidave pritarimas ant 
Dekinės; ale didis Sznypftimas ant Kaires, Bet galiau= 
{е) dawe Deputiertbutis tą Sptarimą, tab Minijteriamė 
ne turinti Male buti, ta Zyczka ant Itaifimo muji 
Фа оо 3aginio ben Kylio Tbėgio užimti. D it daug 
fitūje Dalyküfe uzgyne Deputievtai Minifteriamš Bioje 

Dienoje veifalingiauftūfius Piningus. Dgi todel vodos, 

fad Deputiertai weifeny bus Namūn parleifti. 

Wifokfia Zine, 
— Ta Dymnoji Liga, Euri Gi Met aplinė Danftą 

Bwiczen pafivodziufi, it apie Eurę Keleivis jau pajatojęš, 
žamina ten bar mis iš Wien jaunūfius Waikelius, Pa- 
fafojama, tab aplinė Danftos Mieftą jau Eone Fetrvirtoji 
Dalis Yaiti pita Liga pafimirufi. Zmone& Gita Liga 
mwabina Gmiegeje Kolera. Saciau ji ne metaš Eaip 
ana fenoji tifroji Kolera ant gBiduria, bet ant Galmos 
Gmageniū, prafidedama fu Gpranbo Paftyrimu, ale 
podraugen ir ffaudziu Wemimu bey Salwos Staudejimu, 
o felis Stundus po Sufirgimo Waikelis jau ir Lawons. 

ее еенсоеоше ннн 

Nrefe Raraliaucziuje 18. Suniju. 
Kwieczei 55—70 Sgr., Nugei 40—47 Sgr., Miegel 

did. 35—42 Sgr., maz 35—40 Dgt., Amijos 30—37 Sgr., 
Žirnei, rain 60 —95 Sgr., balt 40—65 Gar, Noputės 25 — 
30 Dgr., Eziens 29—38 Dar. už Čent., Šjaudai 18—17 Sgr. 
u} Qent., Šmieftas 7—9 Sgr, u; SM. 
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