
Scieimis, Raraliaucgiuje 

Taš Utarninfą ißdüdams, 

  

аРР 

Gai R ` 

bi i , 

i Aką $* Apfakimü Zhatimai & Res 
leimė faštoj po 2 Gar. Uį 

  

Taštoj, ant bile fofio Tufto c Į c į t į Š Li ao 

apiieliūtas, ju Bujtpinins о t\ö eik a e i 

geiš m Meti iš Rigrder: Bo igarten 

Karaliancgiaus Broliams Lietnwininfams Zinės parnepąs. 

Neo. 32, Aaraliakcziuje, G, AWuguft, . 1672. 
  

  

11. Nebelbienėje po Gmentojės Traices: 
Ewanz. Luf, 18, 9—14. Grom. 1. Фог. 15, 1 — 10. 

  

„Nes nefigėtgiks Emangėlijės apie Krinkų; nėja 
ta pra Dičvo Macıs, ifganantt wifu8 jei itifincgins, 

"pitmjaus 3ydus, ogi taipojau ir Grykfus,“ Nym. 1, 16. 
Dgi faš ben pra pita bymuoji,  Bita pražudptaji 
Žmogų išganancgioji 16 Brapultiės išplėkianczioji @ # 
Gymafti, + Džiaugjmą ben Linffmybe perfeliancgioji 
Marš? Tai pra dangiaus Nicfs faip tift Žodis, faip 
Tuvė muja Buria gal ištarti arba Ąšlunfjna parapyti, 
Šobiš, fuviai wos ipfalbėtač jau ir pergarjėjęš ir 
žurė ju Ropieriumi, ant Furio ji8 paragptas, bemeif 
gal fufipufiyti, Tai pra muja mieloji brangioji Gaus 
gelija. Rod8 Žobia Gmangėlija pagal gryfiBfaje Kalba, 
prie furidš jiš priflaujo, tift tief išfimano, Фар П- 
jma Žinia, linfjminga8 Rranežimas. Ale Had mes 
jamo Mieros ir Tifėjimo Dalnfūje tą Žodi „Gmans 
gėliją“ martojam, tap me8 tūmi paženflinam П- 
įmia:fią tarp mija Pranešimi. Tai 108 Žodis: Tilt 

ben Flaujpfiš ir babof, tu biednafi8, prapülens Žmo: 
gau, furjai tu ant Smertie8 prafudytas Kalėjime įėdi 
ir tift Taufti turi, faba tamwę ant Gadinimo numes, 
tift dabof: Tamo Raralius, tamo Diemas, tamęs fufi- 
mile8. Tui malnas. Samo Bančgiei jutraufnti; tavo 
Kalėjimo Durys atfimėruios; tam faralipfafis о- 
locgiuš fu wijomis famo Grožybėmis armiras; tap Male 
czia žįtoti, arba bar jū geriaus, fad tu tift nori, tan tawe 
Karaliuš pa:8 būda i tą perfelti, tamę czion aprėdyti bal= 

taiš Nefaltnbės Rubais, tamę apmainifūti Szlomės Mai- 
nifu, tamę atgaimiti brangiaujfieis ir faldziaujieis Sfanus 

mynaiš it tamę iftatpti tarp Rulfa Tinffjmingiaufien Piaups 
financgiū. | Tai baro tamo Diemaš per famo dywnaje 
Gmanyėliją. 

Zu bžiaugfmingan perfiganbeš Haufi: 
tai? Kaip tai: Ar tai ir tifrap Tiefa? 
та bene tai tift tof8 meilinga8 Sapnas? MB at- 
fafau: Tai ne Saprıa8 Bet gywoji Tiefa. Taip 
tifray faip I&u8 Kriftus, Diemo mMiengimęlis Gus 
nuš i Gmietą atėjęs, už mujū Griefus miręš it pa= 

ale Taš 

MArba ar   

Laibotaš pagal Brarafū Birmapjafymus; taip tifran, 

faip pitaš patjai mujū Bonas Jėzus muji Teijpbės 
bėlep gymaš prijife'e8 taipjau pagal Nata, ir taip 
tifray,. faip # gymą jant atliubyja ne tift anie jo 
pirmiejie Apagtalai, ne tift anie penfi Gzimtai, furie 

ji prififėluji podraugien vegėję, bet miji Zufftancgiū 
Sufitangiei Tifincgiuja Danguje ir ant Zemes, ju 
Apažtalu Bomilu miefap taranciuji: „58 Diemo Mas 

fone8 ejmi faš ejmi, it jo Malone manyje ne bumo 
noprojua.“ MB Dabar gymaš ejmi, ale ne ab, bet 

Rrijtus gpmaš manyje“ „Ra8 muš 8 nū Dievo 

Meilės? Ar. Marja: 2 ar Tužba? ат Perfefinėjimai ? 
ar Badas? ar Nūgumas ar Ramojumas? ar Kardas? 

Bet tame mijame me8 pergalime macniep bėlien to, 
{итё muš mylėję.“ Nom. S Berff: D tofius i5= 

ganptuš, tofiuš macniušs Kvijtaus Raržygius Daro Mies 
mienintelie> Gmangėlija apie Kriftu. . Amen, 

ЭВИМ Praneßims 
ne furio £ Almčrifą iEmandramujo, ale wėl pargrygijo 
Roro apie ten rajtaješ Gėrnbes. 

Mitė Kalnai niefuvr niera tanbami; ištepti Ba= 
Tanbžiei niefur gatawi t Glėbė ne parlef; Dirbti ir 
procemotiš reifia mifur, о fufuguji Bodeliė pra Cia, 
faip cia, 0 Dar [abjauje» Amerıfoz randami. Zoftai 

patpre it anodu pirm feturiū Meri iß Pomard Bros 
mincės £ Amerifa Išmandramuju jauni Žnogudu, fus 

rodu, Dabar £ mplimaję Хет е wel pargryzufu ir 
nu SEmanbramimo > Drugio pilnay ıBaydytu, Kitiems 
ant Bagraudenimo famo PBatprimus išpajafojo. 

@8 Norelis priflanjo darbininfigfam Stonui. 
Rati pirm Apfiwedimo ilgofa Cziefg wienam Miejte 
prie poniBfa Galpaboriū per Stubės Mergifę Hlujy- 
jufi, ilgam Apfiejime ju Bonikfaijeis v008 mandagu 
mirgutiuė Apdailinima prifiemuft, ale tame Tarpe ir 
mijofiū nauji Nefmeniū prifipratinuji, o nu funfiü 
imeifiancgiū Darbū nufivratinuti bumo. Apfimejdama 
ji todel be tifro Brifigatampjimo £ naujoji Gtoną 
ijenge, 908 Mprė bumo Dargininfa ant ne furio 
didžio Dmaro. 318 turėjo gerą Wieta ır užteftinan
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Dūnds, ale Sufimaidyjimas fu Dmarponio Užmeigbu 
padare, fab jam czion ne patifo, 0 todėl jo Bati, 
furiö8 Gejū ben Szmogariš jau UAmėrifoj bumo, jiji 
weif ir [engwey ant Jgmandramimo perfalbėti ga= 
fejo. — VUle juf ne Dymai, fad 168 jaunojiės Mo: 
tereliö8 Geibimaš ben Gorojima8 famo Mierė anapus 
biožiūjū Juriū turėjo; jū Sėpiloymas Biczion niefur 
ne bumo taip greita) ranbamas, faip už and placgiūjė 
MBanbeniū, fur jos artymiejie Kraujo Gentys, igyjus 
fios bidžios Balaimds pafigirbami, jau feßis Metus 
gyweno. Mufü Borelis priegtam ir Tengmjaus ben 
pajabniaus feliaut galėjo, ne faip to Kart’ jü Gentys, 
furiemš iš Amėrifos Pıningk Relonei parfuntinti е 
tėjo; ale Biodu taip pafiturincziu bumo, Рар jüdu famo 
pacziū iningais pilnan iBrefti Fetino, o ir ne fu Bile 
fofiu Afrutu, £ Kampufa ilandintu, Feliauti primale, bet 
pajabnę MBietą ant Garo: Gziepjo užmofėti iftenge, 

Gromatą po Gromatės jūdu bumo nu and toli 
mūji Gencgii gamuju; baug Meilės Žodeliū toje radofi. 
Э(Е о8 Burdings Pafirnpinim8 cgion bumo fEaimti; 
fofs Apgailejimas Bėdos, Stofojuno Бер Remalnybės, 
po furia jū bėdniėjie Genė Temipfėj nufioomyti 
turi! Raip pomijam fitof8 Bafilaifymas čia8 Ame- 
rifoj, Semėje Ralaimės, ЭГрйито ben Walnybes! 
Gejū jaunojiės mujū Dargininfėrės Gale 198 paczid8 
Giliufio bar labjaujep išanre apfžinga Bafilaifymą j68 

ЯВ уго Brolio, to ранё8, Eurjai jei Rininaus Relonei 
pažpcipjęš it pat8 pirm Beiū Meri tenan nutraufęs 
bumo. Ji ten Biflab dar daug putfian8 rabuf, ne 
а1р 18 jiemė Gromatoje apraßes bumęs, o Szwo- 
gariš tūje Bepūje Merūie bagrtu Myru čia8 paltojęš. 
So puifufis Butas jau beweıf Balocziumi galy3 wa 
binamė buti; didzioj Pilnyftėį ji8 priegtam gywena8; 
Keturi Žirgai, puifiaufi Strajininkat, ftvwi jo Stale. 
Tofiu Budu, bet bar daug ylacziau8, ifayre Seitı 
amerifißfojo Szwogariv Bagotumag., Kas todel noretu 
jaunamjam PRorut padywyri, ka8 ji&, tofiem8 Mari: 
nimam8 pakflufes8, taipjau ant JEwandramimo Relonės 
pajivame? Ant Jnriū be &jant Moteripfiei r0d8 tan- 
Нео Egirbele apnnfo ir ji melnjos taba, geriaus Tė- 
wmipfėj ant tvirto Örunto be tominti. - Sau dabar ji mi: 
fom8 Amerifö8 Gėrnbėma atfifafpti norėjo, fab Н 
© уер apfijufe8 ir Namūn аё) bėgeš butu. Ale 
Relone ėjo paafiup, toliau ir mi8 toliaud; Bangos 
fmarfiep jupino Afrutg, o fad Matruzai, Gita Relone 
tacžiau tift „labap gera“ madino, tap ji tą Šodi 
ne galėjo fuprajti it miflpjo: AF faip да да tur 
buti ta Relone, furę ir Afrutininfai „pifta“ mas 
bina! — Bo trijū Redėliū nujigamo Ggiepis į Almas 
tif08 dibpji Meta New = IorF, 

Keleiwjü Ibjifraufiyms В ©Сар toti Sufibrios 
wimą bep Tranfjmą padare, Eurė ne galima ney ap= 

Tinti, 

  

Tuffancgieis gulėjo Žmones prie jamo Daif- 
ПАр 

raBpti. 

teliū ant Kvanto; Bulfas 
Cžion gpmenęš bumo, o bar ne žinojo, faip ilgan tof8 
jū Gymenias truffe&.  Baimingap jaunoji Moterele 
prie jamo УВрго šfifibufi [aifė8 ir Girbingay ji meldė, 
а) 18 meifiū meifiaufe> už Pajtomą tupintu, nės 
taip, faip Riti, laufe gulėti, ji ne galinti ir ne nos 

Zabas numede jūdu + Gajpadą. Septynoms 

Trepėmiė turėjo jūdu aufštyn [ipti ir gamo mažą Ras 
marife Nakfwyney prirodbyta.  Gailjuju budamu jüdu ` 
тое Batalop ėjo. Po Walandelids Wyr8 bumo už 
migeš, ale jo Yšati ne galėjo miegoti, ji atfimine jamo 
Tėmipfės ir werfe. Ale aš tai? Spa Fofia Ugis 
pradėjo jei per mija Kung bėgioti, Berulei, Ing Ba= 
Mmaš Tptmeifo Adatlı, ję apnifo. SBfiganduji ji 
pažofo iš: Romėds.  Žiburė ugiidegti ji ne galėjo, ale 
prie Mėnejėnės ji pamate, Kribzdynu jodü-gywü Wa- 
balufi, nep fotieiš mažais Žirnufais, appilta @ат * 
Kadangi tie Gutmerimai [abjaufe> Batalynėj gymeno, 
tan # # tu8 gultiš nebenorėjo, Get prie Lango įėdė= 

bama аЁ praleido. Dar per feletą Dieni jos Mei= 
baš įuputęš it Runš Gumbaiš apdengtas bumo iš to 
pirmojo атён о Bafmeifinimo.  Rytmetyje Gajpas 
dininfumė bel to pafigodus, pie nujijūfbami atjafe, 
fad to YBargo jū Žemėj Rožnas paprajti turnė, nėja 
biūžiojioš amėrifišfo8 Blafės ten fožnam Bute ėjans 
Cgioš randamos. 

Amėrifoj muja Dargininfubu Dabar rob8 jau bumo, 
ale bar toli nu tö8 Wietd8, fur jüdu nufeliauti n0= 
rėjo, toli dar nų mplimūja Gencziū, furie arti Mieko 
Gh:fago gymeno.  Sū Piningelei jau didey bumo jufi= 
тафте, tobel ant Gelžfelio jūdu apiiėme, tom Trufiu 
toliauš mažoti, fuvė pigaufis pra. Aßtünes Dienas 
trufo ta8 Yažamimas; Rafelpj jūdu ne retap alfti ir 
trofžti turėjo, nėja ли 8 Гага Pušoieneis ant 
plpno Raufo įtomėjo. MAle ir taš funfufiš Gžiejas 
prabėgo; + Ghifago iBfafuju, jūdu miflyjo, babar jau 
miji Margd Gala. priejuju, nėja cgion. ЯВНРаё Табау 
puifiep išmeigdėjo. D iš Tiejės, pirm Didžioi08 Ug= 
nie8, furi Ghifago ifpuftyjo, ta8 Mietas ir labay 
Blomingan tur buti ifweiz&jes.. — Šaunoju Zmogudu 
prabėjo Dabar famo Gencziū tarbpti, parodydami jū Gros 

mataš ben iraptajė Adreją. Ale Btap, Riefa jū Klaus 
įpmą n'išmane, Rogna8 Galma fratydams pačjo Baliu. 
Galiaujep jūdu mwienam Rrome tifraję Žinia  gamo, 
Sfi to Riemo, fur jū Gentys qyweno, dar tryS enge= 
lišfos Mylės bumo. Samo Daiftelus Miejte palifuju, 
įūbu Dabar pėgcgiubu toliauš Felamo. Ale furgi jūvu 
nufafož Anos i Ruptū Gep Zolynü įufrautojtos 
Rupetoš, anos i Žeme ifaftos Ir bėdningay apflotos 
Urmwo8, argi tai. butu įmogišfi Gpmenimai? — т 
Giridš ant Belfiū Grunto, tarp didžia pujau ipfajtu
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Kelmė (arba Rerū) gulėjo Gen it ten bėbna Gyietra, 
faip prie bubamojamės Szarije8 Wafards Cziefe Dar- 
bininkfat tofe fujifrauti lub, O beje tacziau, to8 Szietro8 
bumo Žmoniū apgymentos Prie miends įtomėjo dwi 
bėdnos Moteripfės, nualfujos ir nudriffujos. Dar- 
gimnfo jaunoji Pati išgirdo, faip tūjė miena je Wardu 
wadino. Argi ta butu jö8 Sefü? Or tai galima? 
D tift iß Tieyd8 be ėjanti ta pati! Rof8 ta8 Sufi- 
matymas! „Gejele!“ fußufo В Tolo Parwykufioji, 
„fofe až tame czion randu? ur yra dailtejie Butai, 
fur purfiejie Dargai? UAle wargingoji Gejū atfake: 
„Bart manę, užmėrlof man, fief norėdama, ab rodė 
tai it užpelniau, Bet fa reifia daryti? Sr Tu taip= 
jau bdarpji, faip GB Dariau, Ne8 je) me8 norim, Кар 
Bicgion gerejni Gžiefai augtų, tap dar baugel, Габа) 
Daugel 3moniū per Wandenus paš muš pareiti tur, 
Žarp mujū pra fiprep fi fnefėta, tajt užmugti, furfai 

; Fofıg nufalbancgia Gromatą į bumujęję famo TE 
1018& [untys. 

NRujiminuju czion dabar jaunoju Releimjudu įtos 
mėjo,  Bednyite8 aplinfup apliaujiu budamu ir jūdu 
palinčiminanczio Lufejtiės о! ар ne tefo; „Ale Taip 
tai nulidame“, Elauje jaunoji Bati jamo Gejeri, Кар 
Tawo. Szwogaris Ius tofioj Bednyitej palieftt? Neon 
jotio Stalo, nep Rrajės Ius ne turit, o palaifiš Gžiaudi 
Sraifaš Šuji Loma рга, Tofiės Fietės Szirdies jut 
tift ne gal Kraujo Gentys buti, Kurie priegtam Ber: 
falbėjunu Sus į Repalaimą ttraufę pra.“ Tan ana 
arfilepe: „Gžicžion ir minfžtojios Ggirons fietos раг 
ftoja. ZIu žinai, fof8 gerš jis. prieš muš MBofietijoj 
Budawo; ale Dabar ji8 meifuš pra, mumė ir Marės 
finu8 nu Runo nupleßti. IBiją Ąšelna mano ĮByro 
48 im’ į jamo Ranfa, fol Gfolą už Relonę jam bus 
užmofėta, Mano Belnė ne pritenfa mujū pacziū ben 
Kudiku SBlaifpmui. Nayios Gfolos prijided prie 
įenūjū; todėl ant Bargryzii t TėviBfę meš. nengi 
bamiflyti ne galim. Rojuaš te vupir prie ти й už 
jamę pati, o Meilės priep Artyma Biczion niefur ne 
tafiumnbei.  Briegtam ale juf mano Zzmogariui ir ne 
daug geriauš eit, faip man; В!ар ana Ezietra jam 
buičiaujo.“ | „Ogi tai pra jo puifufis Bealus, apie 
furt Tu mum8 rafei?“ ištarė Drigautoji. „За ju 
jo Vrflieis ben grajoju Gpmenimu bene ir sief te 
bušš“  Ragi Elauji!* arfate Sejfü.  „Wifkas bumo 
wieni Melai; tie feturi Birgai nief8 niera, „faip Du 
Kippfoju Jaututų,“ 

Mujė jaunoju Keleiwjudu dabar bedningoj ©уе- 
tvoj jū Gencziū гор8 Pradziai Paftowds rado, bet nė 
оТа Яа jūdu pacgiu pafirupinti turėjo. YByrė rodė 
meifiep prie Relmi SBfafimo Darbo ir gerą Pelną 
tado. Ale fa8 nu pirmofiės Außrö8 # furemus taip 
šįūveifiina) ir funfiep dirbti butu norėjęs, tiefjau ir   

jamo Tėmižfėj butu pelnęs. Ogi аё Belnė, fol ir 
jo Pati Darbo gamo, tift Fašdienipfai Reifmenei 008 
te pritefo, fadangi ten mifi Daiftai fone Piningais at= 
įmerami pra. Raip ir Pati pelnyti pradėjo, tap jiem= 
bmiem galima pajtojo, už 50 Doreliū Lentü nujip fi 
ir jamo pacžiū Butelutą palibubamoti. Mažas gel= 
3inig Ratilufė (maža Rrojnife) Wirimui bey © оуе 
mut turėjo ugtefti. Oras Ziemds Gziefe majnen tof8 
jau pra, faip prie mujū, ale MBajara taip karfta, fad 
to8 nepaprateš Zmogus prie Darbo biben pajilpjta. — 
Sunfus Gžiejaš parėjo mujū jaunam Borui, faıp jam 
pirmajiš Rudifiš, butent SGunus, užgimė, Ale Wıeß- 
pat8 gelbėjo ir tąjė pertruvoti, o meif jū Ва ауе 
mas labap pafigerino. Wyr8 igyjo prie Rafino Mies 
nės Rarnolės Brirobininfo ben Užmeizbo Urėda, © 
tomi it gerą Alga. Dabar jūdu feletą Doreliū jau 
galėjo + Szali pafideti. © fam? Wiens Geidimas, 
wiena Miflis abiejü Szirdziofe gywenv: Atgal + Te= 
wißfe! — Todel-jüdu ir prie gerojo Relno ## цг 
pay te galejo elgti8, o Biningü wien tift Maiftui ben 
reifalingiaufiom8 Brymolėma išoūri, Fitfam ne, Be» 

mijaš Pelnė del bidgios Brangybės weif butu Balin 
bumęš. — Ir jüdu todel n'ijtenge, Grangeš Batas 
Ipneš Arfiilfėjimui ifitaijpti, bet ant Rraifo iv jūdu 
miegojo. Nudewetiejie Drabužufai meif Lopą ant Lopo 
turėjo it mis (B mien dar pataijpti tape, fad tift ne 

reiftu bidė Ggmota Biningi Apdarıi iBleifti, Wyr8 
pilnomojo miernan amo Urėda, patš famo Ranfa8 ne 

cziedydam8 it Gen it ten fofi ®тав dar Bale Algds 
ujfipelnydam8s. Moterišfe (falbe Darbinintamė, nu 
furiū 18 AWyrü prie 108 ir malge. Ant wirfutiniu 
Grinbžiū pa Stogu naujojo Butelufo miegojo Dar- 
bininfai.  Rofė junfų Darbą ta Moterele nepratujiomė 
jamo Ranfomis а# turėjo, fengmep pra numanyti, 
Suf jijie per Dienas, o tanfiey ir Naktimis mazgoti 
ben mirti, o priegtam it ant jamo mylimo Gunelio 
daboti turėjo, jeib jam fofia Mngis arba Žmieris IB= 
fabės ne padarptu. | TZofiu Budu augo Bitė орр | 
3moneliū: Sfarbeli8, o galiaujep jūdu tief turėjo, ав 
t Temibfę pargrpgti, 0 czionay jamo pacziū Gpmenimą 
prajidėti galėjo. 

Ameri£ö8 junfieijeis Darbais nufidomyjuju, Mela, 
айй ben ten patirtojo Ggirbiėš Kietumo  atgrijuju, 
jüdu p girtai anai Žemei Nugara prijufuju parfelamo 

"Garo Sgiepju ne feney £ Pomarü Promincą, [amo 
Žėmiptė. „Zinfjmomis bėfingomis Szirdimi8 įmeitino 
įūdu mylimaji jū Simtumės Kiemelė, arti prie Rrato 
mufü, augriniū Зач aulintoji, Eurė jūdu dabar ju 
mija Didžeje UAmėrifą išmainyti. ne geidžia, 

Tai рга 108 Papajafojimas, furi Relehnis anday 
jamo Sfaitytojams bumo pažadėjęs. +
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MWifokia Zinia. 

— Mufü Kronprincag pra pirm Triumpo 

Baierit wyrianfiame Diete Miūnden aypfilanfes. 
Baieripfė Karalių ji8 beje NMamıej ne rado, Fadangi taš 
ant fofio Gžiejo bumo Gali igfeliamęš. Ale fu Baies 
tipfiei8 Minijterieis jiš Daug SufiBnefėjimi turėjo. IB 
Dueto Minden Rronprincaš unfeliamo & Эец 
Miejteli 3 ВГ, fur Iftreifipfiė Giecorius Dabar Iaifos. 
Tajai mujū Rronprincą ju bide Meile priėmė ir jami I 
fief žmaupdamė Garbės padare, 

— GSeptemberio Mėnejyje žada prie mufū Wieß- 
patiėš Giecoriaus Berlyne Iabay aufßtü Swecziü ap- 

filanfpti, butent pirmjaufien Yıtreifißfis GCiecorius 
Zrantjas Yogėpas, o faip Dabar Zinia parejuft, 
ir Maffolijės Giecorius Aleffanderis, bet abu ju 
gerų Efaitliumi В ан Roni, 

— %8 Gzpanijos jau wėl turim išgalingą 
Bjaurią Žinia pajafoti. Karaliui Amadejui 19taji 
Šulijų :B didelio Daržo, fur jifai Diugifiū pafiflaufęš bumo 
ir fu Karalienė į Išežimą ijivėdęs Ramūn £ fawo Pa- 
Tocziu mažiamo, penfi ant Ulycziö8 jujitoję Myrai IB 
Rajalė ant jo MBežuno feliš Sžumjus Taiga po Eitė Fito 
paleido, furiū tacgiau per Diemo Malonę ney wiens 
пе fropyjo. Sift mien8 Alrfip8 ant Zeme8 negywS 
parpūle. Buliceiėė Urėdininfai bep Karaliaus Bafe- 

fėjei apipito anus Mazbaininfus, mienė tujü palilifo 
pitame Sufimußime negyw8, Du tape nutwertü, Du 
pabėgo. Wijame Miete ir fur tift Gita Dbjaurioji 
Šiuia parėjuji, Įapvf:8 prieš aus Nešmanfėlius Naz- 
bainiufuš baiš bideliš. Del fo anie penfi Nazbaininfai 

Karalių nugaminti baubę, ar faš jūs famdes, arba at 
jie pampa prie fofiū fufibuntamojufii Maigtininfi pri 

fHlaują, tai iBlivobys per Bromės Ipjėbfojimus, Ale 
ifiiol tai Dar ne žinoma. 

— Kolerėš Riga jau Dabar pagal Geitungi 
Bafafojimus ir Berlyne pra prfivejufi. Bagal ЭВу- 
tiaupbja UApjafymą ten mwiename Bute Ulyczioj wadinas 

moj „Unter den Linden“ 1ry8 Zmones pita Liga apfirge. 
-- BPrie Kijftryno Miefto (Külkrin) yra 15. Yuz 

Tijų ant Gelžfelio didey triudna Wepalaima nufitifufi. 

MWicna Didele Karėta, mabinama SDmnibus, Eurioje 
10 žmomė raboš, wazjiawo tam patim Afies: Mirk- 
fnpje fferjup per Gelgfelė, faip czion Wezimüt Irukis 
ant Gelgfelio greicziaujiu Greitumu atužbamė ant апб8 
Rarčtos užtčąo arba geriauš fafant per ję perbėgo 
ir je futriubfibamė + feliš Stufiu8 iBlafino. sa 
Zmone8 Gitame Rufiufime tūjau ant Įšierd8 Butos. ne= 
gpmi, trpė Didep fubėbamoti.  Urfliet palilifo ne paip=   

fadyti ir galėjo fu nulaubtūjų Dyfeliu Galin pabčati, 
NRobo8, fad Gitas Nujitifimas per Dwiejü Nepafidas 

bojimą pafidaręš.  Rirmjaujep 1a8 prie Gelgfelio ant 
t6s YBiet63 prijtatptaris Uždabojimo Urėdinintė falta8, 
fad jis Trufiui ateinant, fPerfjap per Gelžfelė einanz 
cziam Keliui abypujei Gelžfelio Rartis N'užiraufe, idant 
tame Gzieje cgion Niet8 ne Mažiūtu. D ir ano i B= 
fabą parėjujiojo HBežimo Ruczėve faltaš.  Suf per fofi 
Gelžfelė (Perjap mažiūti teifiant, fožnas afptas Maž> 
nyczia n’uzmirf о8 рта ant abieji Bujii pafižius - 
tėti, at ne IB mienoš arba fitd8 Puyes fof8 Trufiė 
atbėga. Bet mumė tūmi mėl primenama:  Žmogau, 
wi8 buf garams mirti. Suf me8 ne žinom, fada jų 
Gmertimi о. 

— Mujū Bromincos Kreizüfe Röffel bey Sena 

burg yra Galwijat firgtt ir gaišti pradeje, o 10DEel ir 
Salwijü Turgus ant 2 trojo Augufto įtatptališs paji= 
о пе [aifptaš. 

— Muji Lietuwd8 Bilfainės Mielte yra pirm, 
Triumpo bibele Ugnis bumui, Furi didele Mieito Dali, 
fafoma beweitf Buje Miefto, £ Belenu8 pawertufi, o 
ir miją Naudelę feliū Szimtü neturtirgü Remeftininfü 
ir Wargdieniü Priedienininfü Feliū Adyna Gziere Juodufi. 
Dabar aniem8 i Bėda ipūlufiemfiem$ Domani ant 

Bapalpės renfama, Furiaš reif pas Bona „Burgimijrą 
Rrauje in Pilfallen“ Taip meifiaufiep nujiujti. 

Kwmitaš už Domanas. 

Mangipi atfiunte i5 Naujo, ogi i6 Daliėė man bar 
ant Relionės ėjant: 

1) Ronės Kunigs Herford iß Jurgaigiū ant Emaug. 
Bafiunt. dvi Dowani iš Dumi, wiena 1 Drl., 0 antroji 
20 Gar, 0 ni: A. 8,18 G. 15 Gar. 

2) Bons Runigs Sonban Iš Ruti 4 Drl. 10 Gar. 
ant Emang. Bafiunt. tarp Bagoni iš famo Parapijos [urinfed, 

3) Bons Kunigas Ebel 18 Katygii ant Pagoni Ni 
Draugfefers Našlės E. iš M. po Tyro Pafimirimo 20 Drl., 
o feip furinfes 2 Drl 8 Sar., tai iš Mifo 22 Del. 8 Egr. 

4) Bons Kunigs Neiff iß Kaukenü 13 Drl. 15 Egr. 
ant Bafiuntinyjtės Liaupfės Ranfiaus. (Dar ne wiffas.) 

Prefe Karaliauczuje З. ‘.‘Iugu‘flu. 

Ant Turgaus Sami menfay pareit. Kmwiecziet 95— 
100 ©с;. Rugiei 54—58 Sgr. &Щіеііеі, bib., 44—48 Sgr. 
Miejiei, „MAi., 40—43 Sgr. Awizos 26—28 Sgr. -BZir- 
niei, rain., 75 — 85 Sgr. Širniei, balt, 60—68 Gatv. Nos 
puteė  20— 26 Gar. Szieng 25—28 €gr. Gntnrė, 
Ggiaubai 121/,—15 Sąr. Entn. Smvieftas 9—11/ Sgr. uį 
Smara. Kiaußiei 6—7 Sgr. Mandelis. Dabofit! Jami 
BPrefia dabar wi$ pagal naujijt Szepelt pridüdama! 
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