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4 aiškų? ‚тев’ matom, Taip Sotubo  Išaifai jao 
Broli Vozepa I Gilę Tpogiuvouję Bide, Dufegioje ėfancze, 
šmete, jeib jiš cionay Babui voEuliu nūžutu, mili 
bamies, Tab jie Tim e "joe? kidą. me baryję. Kraują 
famo Brolio pralieti, "tai Griets, ale ji Badu it Ztof> 
žaliu Tudaibinti?" а! ЭНО ne Eent; tai“ mieto" Silto. 
@5g rofiujau Budt frvarffe ’ Parizeußei „Daug Szimtt 
Beri po 10, mis Wiend Srieka priep Litg.  Nefalczian- 
# eman“ pabiti it“ Skofitini ant Apbamimo [amo 
Motitojo, Diieteliaus ir šiegpatiės igmabgioti, tai Nieks, 
ale anuš trišdepimt“ Šidabrinintuė, Euvius udogius pet 
Tavo“ Spdambima "budo nufipelnęs, ale potam jūš palais 
Tt netritoobamė, t ažimCgia imetes, " tūfius, faip 
Kraujo Diningus“ $ Bažmmezidė Birynę toti, tai ne 
išale, tai Grietė. З taip 6 Sozėpo Brolei Dom 
j08, fawo Brolį famo Nanfomiė  fiefiog Auguviai, taip 
ir Spauoeußet ne Rojo, patpė, onui Sėzui Gymajti 
atimti, bet padavė“ й З›азотткеті'кетё Э{ртчопатё 
66 асР fottai jū“ Wietoje Daryku. “ Zofe paika yra 
Žmogaus Ežiebis. "Sis bjauriaujijė Griefą proribamė, 
tačziau iš bar mol [amo panės ЭОНГ teifintiė "arba 
tilciaus fafant" fa: vę pati prifigauti, but jis Ntieto ИО 
Ne baras, bet pomifam "teijus. а6. Ogi. Ben“ babožit, 
taip baug Ing tofiojau : Prifigabimo: it bat Dabar mufi 
Mieloj Kriffczionyftej o i pat farp‘ mufü Brolių Eietu“ 
W0j vanbas | Tobėlėy, аЁ Dupel, jaugotis 

Tle “tame TWifame yra pilcgiaufis Dantė, ар 
Šinogaiė Szirdis paciūje bjauriaufiūfe ir pifcziaufikfe 
GSriefife paltoj "pa apditzuft ir aptėtufi, o Sajine, 
Tuvei veittu prieg Griefą Tiubditi, paftoj Ig apmirufi, аб 
Šinonus galiaujen famo Bjautybe nep jaufte ne jaucą, 

"jo Ssirvije ne) Jofia Nerimafiė ne yafılel. Taip рар 
A it fu SOžėpo Brofeiš. "Sie anam Bebnamjam 

Žas, 10 margaję Germėgą, ji faip“ 1 ’apFencziamaje, 
ойС& © w'atoobami, Eaip jiš“ meržbamė iv Efyfvamė 

jū praję, 0 ik 10 f\fi'{mdtu‚ t Šiibę "eit S iržaloimė 
Šios 0 tūjau potam jie“ pafijedo malgiti tati miflab 
gtriaufamė BDamade ciant, iv tarfi“ jie geriaujė Darba 
atlifę: Mums tobo8,  Fad  aniemė" Dičtabėjamė 'po 

tonos“ piltadejyfiės buru turėjęs Fojnas Dinės Rajais 
i Gjitbiės Netimajėjiamimo: Kakle Eftrigti. Alė įiemė 
tai tift "Niels.  Zaip jie ju Grieti Bjaurpbemis fupvatė 
buvo. Tie НВ Džiaugias, fad jie ana, jiemė“ taip тара 
Eentgiamaji Savo 'Gundk i$ Kelio lEuiuo BS ir tab 

e Ji į {оНаиё hpifufh neb galėjęs. | hi 
Ale Bien, jiemš taip be malgant it befiti S aidų 

attrauf per Dono Dievo ppatišta — Wäldima ' Yults 
Spmaelitėna Kupczüt I5 anapus Fordano' Upės, 
toliauš В Ryta Zemjū pareeliaujūngiuji, It pu amo, 
wijofeis  Sarvoraiė apfrautaijeiš Werbliudais, € @gw 
Beme czion pLo” Szalt tehdnlcmcgtm * Simaelitėnai “jie 
tobėl wabinami, Eadangi jie iš Sfmačlio Giminės buvo 
file, to Abtaomo Sunaus,“ Fūrė jam pO Dušpati Wgar 
bumo pagimbziuji. (1 oi 16 DerfE) Kitur jie Midia= 
nytaiė madinami. Padangi jie Žemėje Midian ne toli nk 
Gaipto Žemės дутрепо. Tiems ettraufiant, tan (3 tūjauš 

pūl Subui, mienam 15 Broliū * Nifi, Ead jie i5 Zozėpo 
Gmertiės nen jotidė Raudos ne turėję, it fad todėl geriaus 
bufent, ji Sfmačlitamė patdüti. Todel jiš famo Broliamė 
prißauf:  Gifim, parbūčim“ ji. Dai jiš priegtam jiemš 
it“ bar primen, fad Fozepas jū pacziū Kunas it Kraujas, 
tobėt geriaus' bujent, Bad jie ji parbūjė, ne Фар Eab 
jiė, jū Naufomis i Dūbę imeftas, nujuti Eurėtu. ©на 
Užmanimė tuvėjo tofiemė Wyrams, Fokie“ Zozėpo Brolei 
bumo, it laban pamėgti. Sie ta N'apženėjiamajė tūmi 
nufifore nė Rafio, taipo, Ead jiš jūs toliaus uždaboti 
tė jūs apfžujti ne galėjo, 0 tacziau bidziaufioj Nefaltys 
bėje pafilifbami, Eadangi jie jė gpma palifo, © galiaufep 
it dar Piningė, butent 20 Gidabrinmti gaudami: Gita 
Drefe pafibaro pagal Nofunba, 18 melejnii Gėjai imtą, 
Н& Tofius 10 ii 18 Dorveliū iv buku Taban menka, 
taciau mes nė žinom, ar ne Gžėje ito Nufidawimo 
Piningi Nofunbas baug Fitofš ir minėtoji *Drefe pagal 
mui Piningus Daug brangejne ėfanti vofotina bumvufi. 
Dai ir Bime Dalytė Yra Sozėpas Abrozas Dono Jėzaus 
paftoješ, "furfai beje brangiaus, butent už 30 Sida- 
brininčū, parbūtaš tape. Bet tu, miels Drietetiau, Minau 
faugofis, idant @ jawo Dužia arba it pati Doną 
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Gijų nep už brangiū mei prekę ne Pi 
Umen. 

Murinai šerginėi Amierikoj. 
Sß UAmėritos pareit. miš miena Žine po Fitös, Eur! 

mumš pajafoj, tab Murinams Werginiams, Eutie per 
paffuriniji faubyjė Rava malni paftoję babar laban ne 
geran it bėbningan eit, it Niefė ne žino, Eaip galima 
buė, jūfiuė iš jū bidzios Bebds, + Eurę jie per famo 
Walnybe  parėję, išgelbėti. Nabaftinints Prefibentė 
finžolnė bumo ant to Dumojes, jiemė ne mienu Syiu, 
bet tift i6 Dalengmo ir miš. tižt po Mažuma Daugiaus 
MWalnybes düti, taipo, žab jie ОЁ rafi foliū penčiu arba 
deßimt. Metü Zarpe butu galėję jamo pilnąję Walnybe 
atgauti. Zaba jie butu prie famo naujojo Yafilaitimo 
it i Palengmo prifipratinę ir, tame taip pūlašs šfitaifyti 
galėje, bet jū Donai jiemė tift mis po Mažuma baus 

giauš it baugiauš Malnybes būdami, о та priegtam 
už Sptaba, + žurę jie per Werginiu Paleibimą parėję, 
bar ir HeP tiež Utlnginimo gaubami, ne butu & tofę 
bibelę Bėda ipūlę, taip dabar. Ale £infolnė tobėl 
ne galėjo famo Milė igmefti, Eadangi Werginius pri= 
laifantieji baiš didziu Plantoziu, arba apgpventuji Tauta 
ben. Dmari опа!, роюйат ne norėdami anus Bebnis 
fiuė. paleifti, prieš Linfolna tūjau prabėjo Karą Eelti, 
faip jis tift mwoš bumo Srefibentu paftojęš. Bet itam 
Karui taip ilgan trunfant, tap Drefidentė Pinfolnė mei= 
libamė ben Rartą tą Rava pabaigti, Dame tą Paliepima, 
Fad wifi Werginei fiaurinej Amerikoj turt fu wienu 
Syfiu, walni buti. Rėja Linfolnė norėjo, fab Murinai 
Werginei, apie famo. Walnybes Prifakima Šinę gam, 

prieš famo Vonus pafifeltu ir ju Zailfais tiftuji Re- 
publičininki: iš ЖМепо eidami gelbėtu už famo pacgiu 
Walnybe Eomoti.  Kief tirti gaunam, Berginei berodė 
nietut prie jamo Yonus Maißta ne Ele, ale tacziau 
NRepublifininčai galiaujen Pergalėjimą aptuvėjo, o Padangi 
Prefidentas fu Deputierti Pritarimu jau bumo Ter: 
giniams Walnybe Doranojęš, tan tie Patajui pafidariuė 
ta it turėjo palaičyti, 0 todėlen mifi Murinai it bumus 
fieji Werginei.. Biaurinėj Umerifoj babav pra  pomijam 

"malni. 
Ale tacziau, Неё tirti gaunam, jū Pafilaifimas 

dabar mifoj Gžiauramėričoj pra labay trudnaš. pirm 
jaujep pafafojama, Ead jie wifur n’apfencziami. Metinei 
Američiftei, jū bumufieji Vonai, jūs n'apfengia, Fadangi 
jie jūš babar ne gal faip famo Werginius Martoti ir 
Fadangi jie bėl jū it per tą įEaudujė Rarą, del jū 
meftaji, pra pamarge it jū Žeme taip baifingan iß- 
pufžita. Bet ir Sziauramerikiffei Murinus n’apkenczia, 
atfiminbami, Fad Karas, del Werginiu weftafis, ir jiems 
taip daug Zmonik ir Gerybjü Faßtamwes, jog Daugumas 
iß jū IB to ir pamargęš, 0 priegtam jie ir gėbiė, tad 
jafoma, jog jie už Murinuė tofi ffaubų Rava Earamę 

it. famo Rtaują pralieję. Ale tūmi it iBfirobo, tad 
Sziaurinei prieß Vetiniūfnis ne tilt mien dėl Murinu 
it ne i5 Birbingos Meilės pries jūs, bet 5 Napykantds 
prieš Pietinius ir del žiti Priezafcziu fu toliu Inirtimu 
per teturis Metus taramę ir Bitė На ат — Эдр 
babar aißfiaufen ipfirobo, ab Murinai NAmėritoj taip 
Epiaurės taip Viti Gali Ing taip pomijam ne per 
Bmoneš laitomi. Rėja ir Dabar po Pakajaus Padarimo 
miš dar baltam Žmogui Gėba pra ir pafiliečt, fu Mus 
tinu apfieiti, fu jūmi mienam Wezime mažioti, fu jūmi 
pobraugen už to patiėė Stalo febėti ir faė tam Ingu. 
Niekur. Murinai prie MByriaujybja Stprimo ne. prilei= 
Dziami, nietur Yromoje jū Liubimas ne priimamas, funfu 
jiemš nra Promoj prieš Baltūfius Teifybę gauti ir ab. 
tam Iygu. = Zožiame Paniekinime (tom Murinai ne tikt 
mien petinčėfe Amėritos Szalife, Fur jie ibipiol Berginei 
bumę, bet it Giaurinėje, Eur jie jau fenep malni randas, 
Prie tofio Panietinimo Dabar po Raro bar it Napy- 
fantai pūreinant, tan Dabar jie Baltiemfiemė Umeritoje, 
npacgen иг Н 1 tol mergauti turėję, yra taip bjau= 
tiaufioji Baifybe paftoję, taipo, Eab prie Baltuji priep- 
jūfiuš n'iera nen jofio Dafigailėjimo. 

Ser МЫ Kara yra tenay, tulofe Szalife @аиар 
išpuftiti ir nieto ant & nen feta nen fodita, tangi ir 
NRiefo ne užauge, 0 todėl cgionan it уга dide Brarigybe 
pafibariufi, beje patš Babas už Duria. Ii Giol ant 
FoFids Zemes Szalies tenay Kartą ßtangt)bu u3ejus Ponai 
НЁ rupino o it turėjo tupinti už fawo Werginius, Faip 
%6 Užininfė prie шй Brangybės Gzėje it už famo- 
Symolius rupin, jūs prapulbiti ne norėbamė. Ale Fas: 
dabar Brangybės it Bado Gzėje ten rupi už bėdnifius: 
Murinus? Sie patys Ifi Biol TBerginei bubami it (amo 
SIßlaikima pafitupinti ne galėdami, pomijam  Margingi 
pra it Nieto ne tur nen Raučo, ney Maifto, ne Piningi: 

it Eaš tam Ipgu. | Bet jū bumufieji Ponai dabar patys: 
Bedoj bubami, o Muriuus priegtam bar n'apfejbami 
jiemė Niefo ne būs. Bet prie Murini уга 1В didziau- 
fids Dalies afpencz ir prieš Baltūfiuė didelis Znirtimas: 
pafidares, fab jie tiemė, Eurie jūfius taip ilga mucziję, 
fur ne Babas ir Fita Beba jūs primetG, ne пог nNey 
jofio Gero barnti arba it nen gero Zodzio būti. - 
to atfieit, FadD tofiam Inirtimui tarp Baltujü ben Iie 
buji prieš Fits fitą pafidarius, pie, butent Murinai,. 
tulofe Szalife Badu tur mirti, Rurė bar drutš ir 
fmeifė voboš, ogi ir moE Eotiam Dvarponiui itilti, tajai 
rafi fur + Darbą priimamė, ale Senieji, Silpnieji it“ 
Sergantieji tarp jū tur Datmoreis nužuti be Pafigailėjimo. 

NRefurfai Raßejas pajafoj 1В ten per Geitun ga: 
taipo: „Spafigodimai dėl Bedos, i5 Paleidimo MBerginių 
pafidariufios, auga faš Dieną. Drutieji, dirbti iften< 
giantieji Murinai pabėga 16 Dlantoziū ; užfilitufieji filpnieji, 
birbti n'iftengiantieji jenieji, lopieji, fergantieji [amo buu 
fiuji Dona galin pamaromi, taipo, Ead Mieftai Fribzda 
pilni jūduji Pagalbos primalancziuji, Ubagais einancziuji:
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Murinė, bet Miefii Žmoneė taipojau. pilni N'apytantos 
prie6 Murinuė, ir jū Daugumą Mieftüfe, taip То Sloga 
ne paledlbami maro jūs lautan, taipo, Pab anie MBėbus 
Ielei n’imano пер Tur. dingti. - Zam Tarpe Tautai pafi- 
liet ne apdirbti ir ne numalpti, o Mebzmilneės ben ture 
Hi6žieji Smiecgei tur Gnt Sauti fuputi, Eabangi n'iera 
Darbininti::- Bet Murinai,  birbti iftengiantieji, tab 
jie ir totę Dieną dirbę, tan jie, prie Botago it Lazbdė 
priprate, babar be SDrymartos bubami, fab it mieną 
Dieną dirbę it Dilma. prifipilbę, antrąję Dieną pateilauja 
ir. malčiojaš , ii jos Spaltis ant Darbo mercgia. Ale 
prie Dateilamimo bumvufiuji SBerginiū pareit ir Dilta> 
dejyfezin. . Wienoj Gromnftėj, žuri SBarbu Talbot, pra 
P radzioj Sunijaus Menefio dešimt Iüdujü Dėl to, tad 
jie Zrobū užbegę, plėBę ir ragbajamę, ar pafarti, ar 
nufauti. | Zaciau meš ne žinom, ar Proma prieš tūfius 
it teifi bumufi, arba ar Drifaičintuji Gudas jūfiuš 
mien iš Mapykantds į Emerti pabamęė. | Zeftungoje 
Monroe vaboė а!р Murini  Zalnieiū, Purie ant 
Kombs už famo pacgii Malnybę pamabinti bumo. Šie 
tape žammanbieroti, prieš Utpūlufiūfius Dromincos Det 
faš mMašieroti, ale jie pomijam ne Elauje, ir Wyrefnieji 
turėjo jiemš galiaufe>  Ginčlus atimti. Ale toftai jut 
ir ne Dnmai; Eabangi jie taip ilgan  Galmijamė Годе! 
laitomi bumo, tan jie ir turėjo pufiau Salwijams Ingus 
paftoti. аё anfai Raltinimas pūla ant Baltujü 
paciu, turie jūs Galmijamė prilngftanceiš padarę." | 

Фар anfai Napėjas apie Margą, fu Murinais 
Umėrifoj pafidariufijė, Ealba, ogi iš to meš matom, Ead 
dar ilgan galčė trukti, ili £ol Murini Beba tenan pafi- 
liauė, ir # Ю йе tifraiš Žmonėmiė paftoję ir ай 
3moneš pagal įmogižta Teifybe bus laitomi.  Geriaufen 
eit ju Pafielgimu ti Murini, tarp Euriū Pafiuntinei 
Progos gamę, Emangelijos Darbą dirbti. 

Ale jut ji baltieji Ponai n'apefdami Vafiuntinius 
it jū Darba jüfius пй famo Plantožiū pamare, 0 todėl 
tie cge ir ne galėjo baug fa iftaifyti. Bet bangiftafis 
MWiefßpats te prifiuncg Нетё Bedniemfiems dabar miš 
Daugiaus toliū Darbinintė jū Yalaima per Emangeliją 
gtuntamojancziū, 

Wifokia Zine, 
— Muji Wießpatene. Karalene Augufta yra 

Detnyczioj 7 uliju i5 Miefto Roblents parfeliaubama 
+ Karalipfaje Pili Babelsberg, fale Potsdamo Miefto 
gulinczeję, pavončufi. Bet Kronprincas bey Kronprincefe 
Šumo jeijei ant Potsdamifkio. Seljkeldwario prießais 
‘_‘tell{fiu‚ ję pafmeičinti it palydėjo je potam Drauge ili 
* З Babelšberg. 

‚ — Vopiežiuė yra fu friejihju Mekfikds Gie 
OHumi Maffimilijonu i labay dideli Sufipykima 
Parts. Žmones, anoj Žemėj gnmenantieji, pra pagal 
didziaufejie Dali Ratiližai, o 18 {101 rabofi tenan ir 

baug bagoti Rložtorii, Euriūje danug, Mnykü ir Mnyczkü 
Jaifes.. Gzmiejufis Giecorius didzioj Piningüu Stotoj 
bubamė it n'įmanybamė, ney а!р gelbėti, ėmęė anuš 
Kloptoriuė, 0 jen ne mifus, tap norė bidė Daugumą If 
jū, parbame, ir Piningus, turius jiš už tūfiuš games, 
jiė itraufe i Giecomftės Raję. Bet Dopiežius, bubamė 
Galva miji Katilikü, priešijoš prie ВНа Giecoriaus 
Weikima ir jam fatndino, tab jifai minau itočiu MBubu 
Baznyczids Nauda bey Turtą ne išpuftitu ir Bajnyczia 
Ubage ne padarytu.  Ale tai Riefo ne maczijo. Kloß- 
torei tape parbūti, 0 Popiezius yra tobėl famo Pafıuns 
tini, Meglia, Eurė jifai ten prie Giecoriaus prilaife, 
Namūn paršaufęs fatybamė, fab jis toliaus ne gališ 
matyti, Рар Meffitos Ciecoryftej Baznyczids Teifnbe 
Rojomiė minbziojama. Ale iš Bito Sufipyfimo tarp 
Popiežiaus ben Giecoriaus gal Matfimilijono Giecorige 
Foji. Krafe, Euri jau ir Geip gana ant filpni Roja (tom, 
bar i bibejnę Driegada pareiti, Rėja Popiežiui пй 
Giecoriaus atfifreipjant, atfitrautia nū jo ir Eatilitipčieji 
Kunigai, 0 fu taiš atpulė nū jo meif it Szirdis wiere 
nujü Ratilitū, tai efti bidgiaufiės Dalies ands Žemės 
gmoniū. D tą taba anė bėdnafis Giecorius meifė, tai 
ne galim žinoti. , 

— Gereboj 5 Sulijų yra mienė  Raralištojės 
Telegrafü Rajės Urebinintė, prie mnriaufiojo Telegrafü 
Sztacijono Berlyne priftatntas, рабедеё ir pobraugen 
fofia 20 TuFfiangiūi Dorelii Drauge pafinešęė. — а! 
bumo fu feleiš fitais žemejneiš Urėbinintais ipfiujtaš, 
iš myriaufiofės Dufti Rafės епар 18 Iukftancziu Dos 
teliū atnešti, о 8 anuš Piningus ir bumo Popiers 
piningeiė ifmotčtuš games. Ale fu tais Diningais atgal 
grnždamė jiš bumo žemejniūjius Urebinintuė, fu jūmi Drauge 
einancgiūfius, miena Gen, Fita ten pafiuntęė. D faip jiš 
potam patė ne parėjo, tan tape Raje, Euri jam pabūta 
bumo, perjėgfota, o tan ir cgion radofi Eeli Zufftancei 
išimti. Rur jis fu anais Piningais Dingęs, Dar ne žinoma. 

— Geitungoje ranbaš furofota, Eief i Met т 
Karalyftės Deputiertbutis Žemei Eaštamęė, butent taipo: 
Unt Sufirodijimi bumo + Berlyną atfeliamę 845 Des 
putiertai. Už tuji Relionę i Berlnną it atgal tape už= 
mofėta 19 Zučitangii; Dienpiningi pafidaro ant 
155 Dieni 160425 Drl.; Algü twirtay priftatntiemė 
Krėbinintamė 5950 Drl., Dienpiningii @#6 ant Czefo 
prie Deputiertū Buto prifžatytiemė Uredininfamė 5070 Dri., 
ant mijofii Buto Driemoliū, už Rurenimą, Upžibinima, 
už Dopierių it už mifočius Sgdrufamojimus 29100 Drl., 
mijofii itt Ragti 2545 Drl., Dienpiningii mifiemė 
Greitrafėjamš arba Stenografamė, Deputierti Kalbėjimus 
furaßantiemfiems, 5434 Drl., Sreitraßejü 12 Ratinin 
famš Dienpiningia 1550 Drl., Wyriauftamjam Uzweizdut 
it Damaditojui ftenografišfuji Dalnti, Eaip it mienam 
Greitrašimo Mofitojui 1150 Dri., ant Vataifimo Des 
putiertbuczio Vrefidento Stubi 2930 Dri., ant Pataifimo 
wifü Zrobi, prie Deputiertbuczio pričlaujanciu, 1670 Drl.
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ina wn ana ali Ana sad 

tai pajibaro 15 ašijo 234 Tutfaugii ir 32891. 
Šai gerš Gzmotė Piningi.  Klaufiant: Ro Gero Ir 
totiės Yaubės pra už Bituš Piningus Žeme gamufi? 
turim ant to atfitiepti:  Rieto Geto bet atpėną daug 
Sėtabės. Bet mufa Zolpnjengiantieji fafo: Deputierti 
afipriefijimd ėjąs tūmi, Ead jijai Raraliptojės Waldzids 
Male. Taužęš it ję j08 Darbe tričinės, Žemei Taban nau 
dingas, „beje nejurofotinap naubingas bumeė, 0 todel 

jeme ir fu Dzlaugfmu а6` Deputiettbugio Raptas, 
_0 Fad toš it dar daug Didefnids butu, Wžmotefenti. ” 
n Englenderit. Ceitungofe pajafojama, tab Nilas 

tinimas togno Ąongio, „ale ne Daugiau Eaip  penfis 
Bulštamuė didelio, ip. Guglandto 18 į Amėriča fu ta 
totražine iela, Turi“ Эава Perjan Atlaitinii  Suriū 
tarp Gnglanbto ben Žmerifos bebama, 7 Dorelius Tap: 

tūjęš, Gai pajtos Iaban бгапдиё Sufiraßimai.  Puft- 
piningei ug Eolę Gromata, me per didele, Eažtoj ip 
Ameritos iti & Raraliaugiu  tiet 6° Srecziokus. . * 

L Efferreikigtis Ciecorius ı 1Eipiol mig dar mera 
šitengęė , Ponü аН, Eurie + Bšierą“ atfibefamojufiuja 
Minifterik ,, von. Szmerling bven jo Draugė, bittu 

žftoti galėję arba norėję; 0 toDel‘ atfidefamwojufiejt‘ Mi- 
nifterei miš it dar ою famo. Uredūje ir. atliett Mi 
nifteriū Darbuė, Iaufbami 1Ё Eol jiemė galima bus, 

tūfiuė famo Paferejams padirei, ! . . C 
о— Apie Belgiptt Karalių gaunam patirti, tad 

jiš wis blogyn“ it blogyn eingš. | ieforei būda jam 
ant Iplaičimo jo Gpivaftiės mis macniaufias Lietarfhvas. 
Tacziau ne žinoma, Taip ilgan фна Неоттй Proce ka 

macžiė. Čai pė 
: Ne toli ni Magbeburgės Miefto, Zakfü 

Promincoje, yra Raftije ni 16 tojo ant 17 tojo Julijaus 
Menefio ant Gelžfelio tvuona it išgaftinga Nepalaima 
nufititufi. | 9rie fojno Gelžfeldmario miš pra tokie 
Ataifimai padaryti, mwofištan  Wadinami „ Weichen“, 
Tietumižfan meš jūs galim maditi „S6fufimais“, 
Tabdanai taijeis Mežimi Srufei mis ni miend Biežiū 
ant Eiti. išfufami. D tai taipo: Mežimi Tručius ant 
Gelžfelio ne galima taip mwaldyti it + mieną arba & Н9 
Gjali pafučti, Eaip Eur fu AUrkleis maziojama.  Nefa 
prie garinio Weiimo, Turfai Zeučiui pirma, bėg ie mijus 
titus Wejimus paftup famę traukia; Nieta non Bri 
gili: nep, Išadzia, 18 аб ant geležiniuji Wieziu wis 
tiefiog arba taip Wiezes eit, % Фитеб Gar > IBežimjo 
Ratai fu famo Atfankemis meria, Bet anie „Spjučimi“ 
Staifimai prie Gelgfeldbmarit pra, tofie, tad cžionan mis 
prie pilni tifed Wiezik arba Balė tujū, Taip Pofioš dvi 
pleninėė Plunčinos, Galai arba Pradžios Dmieji Eiti 

Mieziu. prifiglaudz, furius Galus galima av ant Definės 
at ant Rairės Pufes pafukti, it taipo at prie antrujų 
pilnuja Iiežiū priglaufti, ar nū jū atffirti. ad Bitie 
Galai arba Sgjužimai ni antruji Wieziu Balin palen= 

VBerantwortticher Medakteur : Prediger: Fr. Kurfchat 
in Königsberg, 

fiami, "tav Degimai,“ ant Yilkıu Wiegik "athegäntielt 
pafitiežt ant“ tuja ir “et famo“ tiefiu Reliu; "Edip“ Bitos 
aBiejės "eit, i tab Bitie "Galai arba "Spfučimai * prie 
and? pilniju Wiezin glaudgei pritraubiaini, tan Mėžimai, 
prie famo Ratū tofes' Utžanfes turėdami, pet PilUS SB- 
fufimus + "Sgali "mifpaudgiami ie“ priverėgidmi ant an= 
teujū, fu favo' Galaiš' ce prafidedanėgilija IBiegia hufiz 
fučti' ir dabar "toliaus nė pitmomiė, bet“ antiomis“ Ce 
prviėjey“ prafidedangiomiė Wiezemis bėgti: Toliai тев 
turėjom“ pirma išguldyti, jeib jū“ getiaus iprhanyti“ galės 
(тБ ) Фар ana“ Repalaima', apie Eutę "me8 pafafoti 
pradėjom, galėjufi Aufivadi, 770 a 1 
4 Bangi anoj Nafrij mienam Beuliui 16 Magdeburges 
Miefto ‚ 1Вбедоне iv Eitam tenav“ parbėgant, Taip 0008, 
prie 1oieno Sgjutimo yra Perfiziurejims“ Hufldaroes Ir 
taipo' išbėgafiė rulis ant ti pačgiū "Biežiu užteiftas, 
ant Turiū Pitjai Deutiė parbėgo. Bet Tadangi Nakties 
Tamifoj anuė Trutius IBaldantiemfiemė“ ne“ galima bumo, 
Н6 Ны ip Tolo matyti, ay" jūdu užbėgo ant Pir“ Tito 
didziaufiu Greitumu, it taip Tarijo ; tad pirmo gantidi 
Garmegimjei, Eaip ir 6 Zmonemis papilbiti  IBežimai 
jufibauže it fufiteuptino 1 Stufelius, Э10 Eiti SSežimai 
pra baifep paigtaditi. © 5 Žmonos e4ę tūjau ant IBietos 
futsiuptinti iv“ futrėbGti Gmertė vadė,“ 0 Фойе 126 fa 
laba fubėbamoti;' ат Ranfa, Eitam“ Roja Iužufi it 
Taš tam gu. Ur pita pridūtafis Sfaitlius Negyvuji 
bep Gužeifiuji tifraš pra, tai mes bar“ ne "galim pajas 
fyti:' Szitai Zinei 16 Magdeburgės Miefto“ iBeinant dar 
$tumos  Wejimu ” Stukit, ant“ Titas Eico  Užtačintujė" ir 

fumefžujū reb" gulėjo, ie“ ne bumo žinoma, “ar ne Gelž= 
Ф8 nutuimojant ро Bitomiš Rruvomis bat Daugiaus 
Savona vafiš.  Baiju buvo žiurėti," Eaip“ Ge roifEas 
тр Rrnjeiė gulėjo. Rita Zine pajatoj,  Ead ge 
tift wienė Zrufis bėgę8, o antrafiš Затоо! ; mijofeiė 
Tamworais prifrautas ant sietos ftorejes, ale atbėga fiš 
Svutiš binvės ant nefifvuja  Piežii užleijtas it taipo ta 
Nepalaima nufidamuji. || "1 

Domanos. 
Manejpi atfiunte: 

1) Фопё Runigė. Paffarge ant Emang. Pajiunt. 
8 Dil. 15 Gar. - Euvius ienė wiernas Draugbrolis 
furinfes; 1 Del. 9 Gar, jo paties furinėti Domanelii; 
tai 16 Wifo 9 Dil. 24 Sgr, ; 

(Dar ne miftaš;) ” 
  

Drefe Karaliaucziuje 25, Iulijų, 
Kwieczei 62—64 Gar., Nugei 52 Sarı, .. Miejet 

did. — Sar., maz — Šar., NAmizos 30—37  Gar., 
itnet, rain 60—95 Sar., balt“ 40 —65. Gar, - Nopurės 

32 Dgr., Szieng 22—27 Šyr. už Eent., ‚Szaudat 15— 16 Dgr. 
už Gent., Šmieftas 9—10 Sgr. už Sm., Riaujei 54 Sgr. 

Verlag und Drud bec Bobmerjūjen Buddruderei 
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