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6. Rebėlbienėje po Bm. Traicėd. 
Gmangėlija: Matt. 5, 20 — 26. 
Gromata: Rym. 6, 8— 11, 

Iozepas + Dūbe imeftas, 
( ег а1Е 1 Mo. 87, 12— 18.) 

SIokubas turėjo famo Bumi Gbrone, „arba ne toli 
mi. Sbrono Miefto, jo Apygarde, Eurė buvo Yieti Sialij 
andė 3emės Kanaan; ale 10 Guns buvo  Kaimenešs 
aufiginę toli atgal + Ggiauvę linfap t tą Gali, Eur 
'Sitėmo Mieftas gulėjo, Bet Gitas Mieftas, tai tas 
patė, furiame Sofubo Waikai del fawo Sefer Dinos 
bumo tofe baifinga NRazbajyite pafėle.  Perff, 34, 26, 
2 Eabangi dėl to Gita. Szalis Tofubo IBaifamė pries 
gabinga bumo paftojufi, fiunte Dėmė jaunejniji Sunų 
Sozėpa paš jūfius, pažiurėti, Faip fu jeiš (tomėjo irgi 
av. non jofia Bėda jūš c5ę ne užpūlufi.. Dai faip 
gionan Sofubaš bare, taip fiunte ir Dons Dievė parfai 
famo mylimaji Sunu pas famo nelemtūfius Waikus, ale 
ne tilt matyti, fa jie meilią, bet žinobamė jū Bėbą, 
jiems ant Pagalbos, 0 taš ir atėjo paš muš ао 
TZemo Elaujydamš, о 6 К wis eit Griefininfamė pas 
Jun jū jeptobamė, ifi jūs furabes, Ing faip it: Sogėpas 
dare, Rėja jam į Gifėma nucinant jau jo Brolei bumo 

toliaus + Wakarus ant Iurik linkay + Dotana fu jao 
-Kaimenemis nujimave; ale famo Pareiga, jami uždūtaje, 
wiernay atlifti apfiemes, Sojėpas Gjo [amo Broliamė 
palfun ir jū jeGfojo ifi jūs furabed. 

Ule ji pamatant užfibege Brolii Sirdis prie ji 
pellišfa  N'apyfantos  Ugnimi  baifingiaujep: , Antay 

noriuš ateit; užmupčim jt!“  Baip jie fužufo prieš 
{awo MBroli, ji ifienfdami. - ®6 Tiefds, Fokubo Waikai, 
Bita Dono Dievo ifrinttoji iv pafweftoji Giminė Izradi, 
Šumo toie bjaurus ir nelemti paftoję, FaD wos galima, 
tą Pono Diemo n'ifmierojemaję Meile išmanyti, Euri 
totiems Bjaurefeziamė taip pafentufi. it jūš per Samūfius 
priumbama it palaifnbama įūš Kanfrumu „neßiawuft, 
šilta wiens iß wifüt Brolik EHitiems fitame Razkajyftes 
Node ne pritare, butent Wyriaufifis, Wardu Rubens, ale tai bumo aš patš, Furfai fn fawo Mocziaka: Kraufo 
Sėbą bumo matę. | Derft. 83, 22, -Zangi ir. aš ne 

`о tu pergalėfi. 

bumo toffai, а9 jūmi Sirdis. galėtu. pafigėrėtis.. D 
todėl it ne Dymai, а5 аб ne: fu Dmirtumu prieš 
Fituė famo Brolius ftatės jiems fafybamė: Tai bjauri 
MPiktadejyfte! Tai funfus Griefaš! Tai dmilinfa NRazbas 
jyfte, taip prieš muji pacgiū Brolė, faip ir prieš pati 
Zėmvą, Eurjai 1В Zuzbds dėl jao mylimojo Sunaus 
Emertiėė turėtu mirti!“ Zaip fafydamė butu Rubenas 
turėjęs prieš jao Brolius ftatntis Nieko- n’atbodams, 
o norint tie В & Dapntio ir butu: nužaminti norėję 
arba it tikran nugaminę.  Ule jis tai ne Dare; jiš ne 
elgėfi faip tifraš Tyrė, bet Faip : Minkftutis, Paip apie 
Gaglingūfius it + Mevieštybyfę Nugrimzdujiūfius jau 
iv Beip. fafoma, а5 jie tolie lieti. Minftucgei ėfą. 
Nubenš, AByriaufijis - budamė, „butu turėjęs jao jaus 
najė netaltajė Brolt įtipren užftoti, ale jis elgėfi pomijam 
taip; faip po. „Gzefū Diliotaš, Eurjai -Terugalė aufße 
cziaufiafis. Sudzia bubamė ir Dono Iėzaus Nefaltybę 
berobš išpažiuDamė,. ne turėjo  tief Stiprumo, fiaus 
cziantiemfiems.. Zydams. prifaufkti:. Sziukftu! 

Rubenas;, . Iozepa 1В Broliu Mantos ißgelbeti 
noredams , . dedas. ju razbajiffajt Roda pagėraujaš; jiš 
dejo5, БиЁ 16 Нетё pritarias; Ead reifiant Jozepa nuza- 
minti, ale tift jo Rraują ne tiefiog pralieti, bet reifiant 
В & опа @ giliuji  Dūbji ant Nužumimo imefti, 
furioš: епар Dujeziūje ir Gannčlūje vados,  išfaftos ir 
išmuritoš, idant cžionan Lytaus Czefe Wandens Zopoftas 
Įubčgti ir ilgame Gėdros Gžėje potam ant Driemolės 
derčti galėtu. MBiena: tofiū Dūbja, ale tufczczia, cze 
Pafalij vados; + tą Brolei, Nubėnui Elaujpdami, Zozėpa 
imete. Bet tu, mielė Rriffczionie, minau ne derčf faip Rubės 
naš ju Melniu ben Griefu tam Fa Ig Eaip pribėdamė arba 
nuleifdams. Zofš Derčjimė IBelniui dar  niefabos 
n'iera оВ Pleßima išmeržęs, Fadangi tofš Derėjims 
mis pra jūu pufiau patė Pafidamims. . ц toliu Rp- 
trumu, Eaip tena» Rubenas, tu Welnia ne prigaufi, #6 
baug Eptrefniš už tamę. Bet Įtengtis prieš jė mietnan, 
tvirtan, Pipren Rriftaus Syloje; tan 6 begs пй tamęs, 

Amen, 

Ras walbo Prufi Raralnite? 
Gnglandte (tom аё Damadė Žemės Waldzioje, 

fab miš: tifc Minifterei maldo, о fa tie fufidumoje, tai
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jie Raralėnei pranea, о toji woijam tam, fa tie nor 
arba miflij tur mis pritarti ir iš tift „je!“ ben mis 
tift „je!“ fabnti, ir po Naßtais, Sftatimaiš ir Paliepimais 
Furius . Minifterei  futaße, wifados 0 norint Kartais it 
labay ne noredama, {ато Warda paraßyfi. ) В 

toftai Karta daryti ne apfiimtu, tan Minifterei tūjau 
fafntu: „Mes atfidėlamojam iš famo Uredü!“ о taba 
gal Raralėnė Eiti Minifteriu jeßkotis. Bet tū ji ne 
taip lengwjen gal vafti, Faip Gfaitntojei rafi mifliti 
notčtu, -jažybami:  Zotie Minifterei  tifran gaun daug 
Algds, o todel jut ir bemeif tofiū rafis, Eurie apfiimė, 
Miniftereis paftoti. Ale taip n’eit. Pagal Gnglenberiū 
Žemės Damadą tur Minifterei wis Raralyftės Saimo 
Sritarimą turėti, Beip jie ne gal Зете maldyti. | Raip 
met Deputiertbutiė prieš jūs pra, iv -toftai pra ifrodes 
per Utmetima mieno avba antto Karalyftes Sftatimo, 
furius  Minifterei  užmanę, tan jie tuv 6 famo Uredų 
atftoti, o todėl ir tift tie ten te be gal Miniftereis buti, 
fuvie daug Meilės ben Pritarimo Deputiertbutije tur, 
tai efti, ' Fad | didziaufieji Didgalojei 16 bidziaujfi iofidė 
Deputierti Daugybės ant jū Dujfės (tom, arba jū Dries 
telei pra. Zangi Raralėne, norint pagal famo Зетев 
Damabą ABalę turėdama, + Minifterius pafimadinti, ka 
ji tift nor, tacgiau tift ne gal Eitaip, Faip anušė Depu- 
tiertü‘ Didgalwjus + Minifterius imtis. Ule todėl ji it 
ti Mikė ne gal! ney paniefinti nen atmefti, bet tur jū 
Kalei Wifame pritarti, nėfa Fad ji tai ne Фато, ir Та 
Miniftevei dėl to 16 famo Uredū atftoj, tan ne> Mienš 
£itė napfiim & tü Wieta iftoti, nėja priep Bitus fwies 
šiūfius Minijterius priepitus buvoufieji Minifterei, Eaip It 
тойа Daugybė jū Vrieteliū, tai efti didgiaufioji Dalis 
Deputierta Buto. Zangi matot, Englanbte ne Karalene 
maldo, bet Miniftevei mwieni, arba, Eabangi tie mis taip 
waldo, а1р Deputiertbutis nor, tap meš galim bar 
geriaus jatyti : Englanbte waldo Deputiertbutis, o Karas 
Tėne tame Mifame' baugiaus Niefo ne tuv, Faip tift Ra= 
vališčaję Garbė. Todėlen toji Deputierti Gufigineziji> 
mūfe it niefaboš ne minamojama, ir ne fafoma, Ead 

Raralėnė Bi arba ta Šftatimą būti norinti. Mes totė 
Kavalėnės aminamojims butu prieš 108  Raralištaje 
Garbę. | Dgi del Gito Garbės Damimo Minifterei patys 
it ml antraip ne fafos,  Ead jie Žemėje tai arba titta pada= 
tyfę arba itaifyfę, bet jie miė tur fafpti: „ Reš Kara: 
lėnei tą Moda Dūfim, Fab ji tai barptu,“ norint, taip 
jau girdėjot, ne Raralėne, bet Minifterei, miflab Daro, 
© оН Budu pra tas Driegobis arba Ralbefis palis 
dares: Saralius (arba Raralėnė) ponawmoj arba wieß- 
patauj, bef Minifterei fu Depuriertais Žeme valdo, 

Bet tai pra tas Dalntė, Eurio ir mufu Deputiert 
butiš trofžta. Jis geidz, fab it prie mufū ne Karalius 
Žemę waldyru, .. bet thflem‚ ale it žad. „tie minau 
butu i$ tū Diogaloji tarp Deputierti imti, Euriemė 
daugiaufioji Daugybė 15 Deputierti efanti prilipufi. 
Me ne galim fafpti, Ead tof6 Damabas, prie mufū pičegiaus e" galėtu daryti. 

tmeftaš bubamė, mums laban pamėgtu. Gnglenberei tefižinos: 
fu jamo Damadu; jap jis jiems pamėgfta, tan teftom“ 
jū Bale; tegul jie tą te palaio. Mumš taš ne pritinĖ. 
Raš Gnglenberi Зете! pritint, tai ne mijabos it mumė: 
gal pritičti. Gnglenderiū Žemės wifi аПа а! yra: 
toli Titofie, ne faip prie muji, o it jū Deputiertai pra. 
toli Eitolie, ne taip prie mujū. | Gnglenderii Žeme pra 
Wandenimis aprėfta iž wijūi Pufiū, taipo, Ead 108 Эее 
prieteliamė ne lengvu pra рые 105 prifigauti it t tą. 
ifimerpti, ypaczen Eadangi № 506 Daugybė Ра 
Sziepjü tur, furioš jū Зетёё Rtaétuä macney apgin. 
Dai ji Žeme, Gala budama, it pra wiena, O fožnaš- 

Gnglenderiš jamo ‚ Зете aufßcziaufioj Garbėje laito, о- 
ir prafeziaufifiė Matrozaš Faip ir aufßcziaufifis Gbelmonė: 
didziojas tūmi [абар, Ead jie Gnalenderei ėja. D if: 
to atfieit, fad Gnglenbetei, norint ir tarp famęė Kartais“ 
ne futarbami, taciau wifi Taip wiens Wyrs už fawo- 
Zemiptę ftow: Tewißtes Garbė, Galybe arba Nauda. 
fožno mwieno Gnglenberio Garbė, Galybė ir Nauda. 
Ale а1р tame Dalytė ftom prie mufi? XF laban bėd= 
ningay. Muji Demofratai arba Zolnnžengiantieji yra: 
tuleropu Budu irodę, o Kartais ir tiefiog pafijafe, Фар- 
j@iems Prufü Žemės Garbė, Nauda ir Palaima pomvijam- 

Gžirdij n'efanti. Sie mabinafi todėl ir ne „prufišfais“ 
bet „wočišfaifeis“ arba Mofetijės Tolynzengian- 
Geifeiš; jie tupinaš tift už ofėtiją. Se fugtūm it te 
fu pra Druja Ratalyftę, Fad i6 to tift N8ofetija + MBieną 
pareitu. Ulė tame ifirodo prie jū & didelis N'išmins 
tingumaš. | Rėja Фа Druji Ravalyfte ipirtu, tap IB to 
SBofėtija ne fufimienitu' it ne paftotu galinga, bet mufė 
galingieji Kaimynai  toš imtuš Fief Foznas iftengtu, 0 
Bšofetija taip + Miela pamirftu, iv taptu fuplėgita i 
Gtulelius, Фар Karta Lenkü Zeme. Druja Karalius 
pra ir tur pafilifti YRofetijos Apgintojis, 

Ale Faš pilgiaufia, mufū Įtolynžengiantiemfiemė 
Deputiertamė (tom priegtam it jū. Male ben ji Garbė 
daug aufßcziaus už Prufü Zevigtės Garbę ben Sėrybę.. 
Sai jie yra daug Sartū išrodę, © К регпа» Piningus 
ant Karo prieš Denus užgindami, norint jie ip Pradzidė 
patnė bumo muji Minifterius per Biotius ben“ tofius 
išbarfc del to, Ead jie ne jau feney' Szlefwig - Holfteiniffes 
Ercikyftes 16 Denu Nemvalės igmvalniję: D mažejnioms 

fiomė Iofetijos Kunigaittyjtems prieš muš fFaudziaue 
fen pafipriebijant, Eaip mufü Waldze podraug fu Gfter= 
reifißfeis o ta ı Dalyka + Nantas nufitmerė:. tan и 
Solynžengiantieji  [tojoė ne ant fawo Ravaliaus it V& 
wigfės, bet ant Mažija Runigaifktyfiū Dujės. Dai 
ir dabar mums anas Greityftes Denams išmergus, Taip 
mujū Karaliaus Išaldzia nor, čad Už ta Dvoce, Darba 
iv Maciės ı Dviftatima ben už muji Temiptės Suni 

pralietaji Sraują, mufü Žeme Tilt ir tief Naubos (gautu 

tan mufü Deputiertai prieš tai pafipriepiį fu bidziaufiu 

Pičtumu, taip, Eaip mufü pileziaufieji Reprietelei toftai 
Kad faš 4B Englenderiü
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Deputierti taip bandytu prieš [ато ZėmiBfe Daryti, tan 
tas mijoj [amo Žemėj + Getą pareitu, jiš niefur ne 
primalntu pafirobiti, Zmones jam + Alis fpjaudiku Ir ji 
Durmaiš apdrabfiytu. Zangi matot, tarp mujū it tarp 
Gralenberii Deputierti yra Didelis Gfirtumas, 0 todel, 
norint Gnglanbte Deputiertbucziui dide Wale turint; 
tenan tmūnntinan eit, tan tacgiau mufi Tevijfe turėtu 

uman fu irfi, jp muji Deputiertbutis YBaloziės Mac # 
famo Nantas gautu. : : 

Toftai žinobami muji Prietelei babar ir fežanti 
Arfiliepima geriaus išmannė, Eurė mufi Minifterprefidentė 
Mons Bifmarfis wienam Zydißfam Deputiertui, 
Я%агои ®бте Dame, Faip tas Minifteviui už Atia mete, 
buč jifai fawo Ralbomis miš ant patiės Wießpaties 

Karaliaus nurodivams, dėl to, fa Minifteriė ne geran 
рабатеё, 016 noris pati Wießpatt Raralių Ealtint, it 
už Karaliaus Rrajės, Ing už Eofiū Szanci pafiflėpti. * Ant 
Bito Tpbarimo Dons Bifmartiš taip affiliepė: 

‚ ХВ nigmanau, Eoffai mano Zodziu Priezaftis 
to Miliai Pačindimo butu galėjes  paftoti. = Zaš 
Daiktas, Fad Wießpats Karalius Prufü  Karalyfte 
patfai waldo, o it tos Pafılaikfima prieš Pitas Wieß- 
patnfteė patė bamabija, Taip tai jo Veifybe, per Zemes 
Dawada jam ра о! ir fatntoji pra, tas Dalytė, 
mieli Vonai, nra tifroji Biefa, it ta (tom be Atfikalbe- 
jimo Driutan; taip pra 0 ne Eitaip, о it tuv taipo buti. 
Жаё ant manes pareitiš: ap Tieppacziui Karaliui pras 
nešu, Taip fu Giūm arba tūm Dalytu ftom, atba faš 
ime arba tame Dalyfe nufibamę, o Karalius ant to 
aliepja, faš tur nufidüti. &а #6 Ta palieptu, Taš 
agal mano Mifli ir FIßpazinima fu 3emės Palaima 
e futat, tap a 6 famo Urebo atfibėfamocziau,. Rab 
ß tai ne barau, bet ant famo Wietds pafiliefu, tai 

pra Liudimas, РаФ ов Wießpaties Karaliaus palieptūfiuė 
Damabijimus Žemei per naudingus laifau ir itai jo 
Walei mielay Blužiju Ale: buti fu manim Taip butu, 
tas Dalnts pafilieft cifroji Tiefa: Druja Karalei 
waldo fawo Karalyfte patpė pagal famo 
pacgiū Bale, o api to Ogiaugiūs, Ead tai taip from. “ 

„Vilė ne už tai, fa ap Tafi patė' Tą ne gera) 
pabareė, @В norėjau tūmi Ra lezę ni fameš nurifti, 
bet a-labjauš norėjau Gavbę už tai, Fad: Waldzia 
Mufü Zemištės Miduje 0 it iß Wirfaus (tai efti prief 
čitas Bieppatnfieš) fu dideli Sminge it Tmwirtumu 
nufidūd, tam būti, Euriam toji pareitis. Tai yra BWieß- 
patiėš Raraliauš patiės Delnimaš, feip aB apie muja 
YGmintingą it tvirtą Gtomėjimą prieš Reprieteliuė ir 
Tija Waldzig‘ Ne buciau fu toliu Spfiaprimu Falbėjes, 
bet aß norėjau tūmi ie Sufa. Rufitefėjimą "Wießpacziui 

Karalių laimėti, jeib Žeme „žinotu, fab po „Raraliaus 
Dimu miflab: eit geviaufon. Mr toffai mano Tiudimas 

taip iBBauftinė, buf meš tūmi nori mujū Derfižiurėji> 
- ant Raralipiojo Mainifo užrifti, arba. už: Karaliė> 
ojiėė Krafes flapfintis, jeib mes tift ne Faltinami pafi= 

ližtumbim? — tai Sus painė dabar galit išpažinti. 
Rab fur Eaė ne geran pabarnta butu, o Fab ap prie 
to Drauge bucgiau bumeš, tay Sus galit nufitifeti, Фа 
aß už tai pats atfiliepfiu, it fawo Nufaltimą ant nen 
wieno Fito ne tifiu. Bet jen Karta nufidūtu, fab teifiu 
Atfiejimuė tofiū Derfižiurėjimi nefioti, fan aš оп 
Deputiertui Lömwe galiu tifran pajačnti, Eab jis manę 
wifados, © it tada, Tad ir pičgiauje eitu, Rrafės 
Mrniačyį raš, (tai efti ant jos Užftomimo ir 
Upgynimo;) ar aš tada it Dona ėme tos Yrnpafij 
tafiu, tai man pafilieft ant Ubejos.“ X 

Taip Palbėjo mufi Pons Minifterprefidents, o mes 
fafom iš Gžirbiėė Dugno: LZal geray. 

„Bėda jų Augufenburgikfiūju Princu 
Ketwerge 6 taji Suliju buvo Gimimo Diena 

Auguftenburgišfiojo Princo, Eurjai "Dabar wis 
Holfteinigkame Miefte X yl famo Buvė“ laifo. Tau 
{епер pirm to gamome girdėti, Tad jo Drietelei ben 
toifi andš Žemės Zolnnzengiantieji prifigatavijo, fa Dieną 
labap Glomonan fwelti, i$ abieji Greižnfoziū @уер 
ben polftein tie baug 3monii + Mieftą RI futraukti, 
fiet tift galima, it tada Didziame 3monii Gufirinfime 
po nūgum Dangum, podraug mijoje MBažnneziofe fu 
Warpais be zwanijant ir mı Zurmi Giefmji Balfus be 
pucziant Auguffenburgißkijit Princa per tifraji Szlefwig- 
polfeiništi Grcifė išfaučti. Ale trumpay pirm Bitės 
Sienos ifleido ten +ftatytoji Žemės Waldzia tą Prifa- 
Нта, fab 6 ай За Эее Rn, 0 manbing ir 
Ffitur and Greityjeti Mieftūje ne turint Bale buti, po 
nūgum Dangum 3moniū Eurintimus laityti, Daugybja 
Šmonii Trukeis per Ulyczia8 fu Rarunomis it Mizi 
femiė traukti, Zšarpaiš zmaniti, ir faš fam Iygı: 
Zangi mijaš ant UAuguftenburgigtii ben Tolynzengianz 
cziujü Apfiemimas ne galejo išmeftaš buti: GCeitungofe 
dabar pafakojama, FadLeli Deputacijonai ifß mieno arba 
fito Szlefwig - Holfteinißfio Miefto anoj Dienoj prie 
Auguftenburgio apfilanke, В& pafweifinti. : 

"Mums тобоё, fad jan mija Demofrati  Droce, 
UuguftenburgipĖi Princa Szlefwig - Polfteiništiu Greifiu 
padaryti, pafiliffenti nūprojaa. D mūumš ir taip atfidūd, 
Tab anfai Princas ime Dalytė ir ne labay aufßtö8 
Sfmintiės igrodo, fu fure jis wifas Sunkenybes, prieß 
jo Nora ftominczeš, galėtu pergalėtu. — а! 6 taip 
elgiaš, tarji jiė jau Greitis ejaė, ir ne nor muji Ratas 
iui bet to nen jofio gero Žodžio būti, mis fafybamė, 
Tao pagal tifraje Seijpbė anos Greifnftes jam turinczios 
tefti.  Ule ВНа jo Teifybe n'iera laban aigti, Bet абар 
brumfta.  Sacziau, Fadangi Szlefwig - Holfteinißkei Zmo= 
neš patys pagal didziaufeje Dalt, Faip rodos, аб žin 
per Eofius Stalbėjimus laimeti bubami, Auguffenburgi per 

jamo @ка „gauti „nor, tan jau, ir. mujė: Raraliaus 
aldzia bumo pamiflijufi, jam anas Greitnftes pabūti,
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taciau Dons Minifterprefidentė von BijmarĖ norėjo 
pirma: žinoti, ar Uuguftenburgis apfiimfęė,  Ercičiu pa= 
ftojęš budama, + mijus tus Dalntus imeliti, Eurius Prujų 
Karalius famo žemei ben Bofėtijai ant Gero noriš, 0 
ir: tutiė: iBfideveti, faip „antan begi prie Mieto Apl, 
MWießpatyfte ant Rarnolės, Euri  tenap | įEerjan, anos 
Žemės bufenti traufta,  Užmeizdėjima ant Zalnieryftes 
Dalytė anoje. Greičyfteje it taip toliauš, Faip  toftai 
Keleimis famo Prieteliamė jau Karta pra pajafojęš. 
Ale: Auguftenburgis ney joliam. pit. ЭаГр ne Dame 
Drifavimą, fafybamė , „fad veičiant jt tifE pirma + jo @сс 
fyfteš iffatyti, о potam taip fu jūm Faip ir fu and 
Greičyfezii Deputiertais derėti; taba jis žiurėjes,. Eief Н6 
Prujamė ant jū Prapimi galėjęs imweliti, 

Dai faip Dons Bifmartis Auguftenburgiui primine, 
fieE! Darbo Prufai turėję, (Ei Eol jie anas Grcitnftes 
i5 Deni Macičė ir Priefpaudss ifgelbėje, 0 už tai turi 
Drujai nors Eief Atlyginimo gauti: tap Uuguftenburgis 
atfiliepe: Drujus Nietė ant fito Spgelbėjimo ne табтев; 
jijai jū. Dagalbės ne primalęš; ЁЕ veifėję jam Wale 
būti, tan jifai fu tais, Eurie i5 B3ofetijos jam 1В malnds 
Balės butu ant Pagalbos parėje, famo Ercikyfies patfai 
butu Denamė ifwerzes,: ir £aš tam. Iygu. Zaip n'išmin= 
tingan Auguftenburgtis Ealbėjo fu mufė Minifterprefidentu, 
o ant to Ponė Bifmarkis atfiliepe: Ne. Augufienburgis 

mienė tuviš Zeifpbės ant and Ereikyfcziu,. bet efant ir 

fiti, o Drufjamė tafeš famo Rankoje turint, Auguften- 
burgiė @Ё tieE galiė tifetis, tafeš apturėti gaujęs p Eiet 
#6 Prufü Walei, taijei imelibamė,  priežais ateifęs. 
Bet Auguftenburgis pafiliet ant famo Prießgunyfies 
prieß: Druja Bale, vafi bene ant Gfterveičipčiū arba ir 
ant mufü Deputiertbucgio Pafipriefijimi. prie  mufüi 
Karaliaus Baldzią nufitikedams, , Ale mums taip atjis 
būd, Юар Ead jis Nieko Drujamė imeliti ne norėbamė 
galiaufep pats Riefo ne gaus. 

MWifofia Rine. 
‚ — Mufü Wießpats Karalius teta Bėmižtame 

Mieftelije Karlsbad tikt iti 20 tojo Iulijaus pafilikti, 
o potam iß cze ant foliu triji Redeliu + Efterreikipkajt, 
tarp labap aufgtū Ralni gulintiji Mieftelt Saftein, 
fur fargtas  Gmeifatės Nanda ju Didele Grome iš 
Olės tefa, nufelianti. 

— Gfierreičiū Giecoryftės myriaufiame Miefte BBY n 
pra didele Bėda dėl Minifteria pafidariufi. Sus žinote, 
tab Minifteriė von Szmerling, yra fu Feleis Fitais 
famwo. Draugais atfidekawojes, o Giecoriui dabar labay 
pafımkfta., £ atfidekamojufinjü Wieta Eiti tintangiu Mi 
nifteriü ‚rafti. . Sifai yra rodE Doną Gromą von Bel“ 
Erebi, Eurė ii fiol, Bemüfe . Ciecoriaus BBietinintu 
puwo, ‚pafimadines, jeib tas ir dar Eiti tinfancgiu Эь 

nifteriū fufijėBfotu it ju tais + Minifteriję iftotu. Ale 
Donui BelErebi ifižiol bar ne pafijefe, tofiė Pont rafti, 
Eurie funfujė Minifteriū Urėda mefti galėtu arba noretu. 
Ypaczey fai ra. didgiaujioji Bėda, ао Nietė ne nor 

Viningi Minifteriu paftoti, nėja Piningü- Dalykai yıa 
Gfterceifijoje. t toli Dideli Nedamabą parėję, jog (52 Wi6 
аё Meta Felis Millijonus ке daugiaus ipleifki, ne Eaip 
galima timti.  Zodėlen Giecormyftės Deputiertbutiš aut 
mis i mien, аб reifiant Piningi. Spleibimuė ant 

Safpadoryftes, NRokundo pamažinti; ale Miniftevei wel 
n'imano, £aip jie fu tofeis amažinimais Žemę wal- 
bnti galėtu: Zodėl Rietė ten n'atfiranba, Eurjai apftimtu 
Giecoryftės Piningi Dalyfus Damabiti ben maldnti. 

— З Biaurinės Umerifos pareit Bine, fa Miefte 
Bagington tas KRamėbiji Butas, Euriame Prefidents 
into ln, nužautas, tapęs, Dabar bujęs. + Bažnygia 
pamerftas, 

— Muju Geitungoje pafiPelia Dejamimė, Ead Karas 
liauciaus Kupczyfte fi Met i Bėda pareijenti.  Sžicgion 
NRugiamė menfa Užtižimą vodant ir todėl Samamė pas 
bringftant, rodo pėtine Išotetije, Trancuzija, beje mija 
pėtinė Gnropos Galis ant famo Rauti Daug Žegnonės 
it laban bagotinga ‚ MPjuti.. Zofio pilto Ggėjo Bicgion 
prie mufi pafidariufio n'atjimen nep feniaufieji i$ muji 
Kupcziü.- . Swetimiemfiems Gziporiamė, fuvie fu įamo 
Ežiepimiš. bumo Gen atbėgę,. ar Ёа atgabenbami, arba 
Bicgion tugti ateidami ir Zamori ant Sggabenimo jėjĖo- 
bami, ir Eurie jau laban nufiminę bumo iš to, ad jie 
пе) jočiū Zamori ant S6gabenimo Bicgion ne vado, Faiy 
rodos Dabar Mažumėli geriaus е18. Sie Dabar wiji tu 
ißbeg iß ficzion + Klaipėdą ben + Maffolijos Mieftus 
gale mujū Suriū gulincziuš, fadangi if ten pra Zine Bel 
parėjufi, Ėad tenap jiems gero Velno ranbaš. 

    

f piafimaš. 
Grundftučii Pardawimai. 

Dafainėje it tos Appgarde от Grundftufet ant Darba: 
wimo Už Drefes, nkı 3000 Dorl. prafidedant, tarp Euriū ir wiens 
Felmipfas, geriaufio Grunto tt Igywenimo, fU geroms TZrobomė 
it gera Snmentarije, 94 Murgė prufišėo Mariaus didelis, tarp 
Naujojės (Neutirdy) bep Tilžės gulis, ni Dabar pat už 12000 Drt. 
Zimotėti reit 3000 Dei. Daugiaus gal apie tą patirti patys fam 
pirtis norintieji pet: | 0 

Hfepreuffiße Bermittelungs:Ngentur 
"in Neufird (Naujojoje). 

Gubdbdat. 

Prefe Rataliauciuje 19, Iulijų, 
Rmiegei 65 Ggr., Mugei 52 Sgar., 

id. ‚Sar., ‚ тар — ©Sgr., _ Awijos 32 ‚Sgr., 
irnet, rain 60 —95 Sgr., Бас 40—65 ©аг,, Ropures 25 — 

30 Sar., —- 30—33 Sar. už Eent., Szaudat 15— 16 Sgr. 
už Gent:, Gmieftas 11 Gar. пр ©ю, 

Miejet 

  

ß«ant\»ottudm NRedakteur: Prediger Fr. Kurfchat 
{n Königsberg. ; 

Berlagą und Druk der BöhHmerfchen Bucdruceret 
in Königsberg. ( Fr. £. Kohlhoff)- .


