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- Ogi fą meš ant to fafyfim ? 

Peleimis, Raraliauciuje 

fa Ntarnintę  išbūbamė, 

fažtoj, ant bile fofio Bufto 
apReliūtas, jų ’ Buftpinins 

geiš ant Bertainio Met 

S Sgr. 

  

fozng, 
išdrufamotą  Gilę. 
mataš tei Gen atražyti: 

Gros 

Raraliaucgiaus Broliamė Lietuwininkams Žinės parnežąs. 
  

Nro, & @., 

23. Nebėlbienėje po Gmentojės Traicės. 
Emwang. Matt. 22, 15—22, Grom. Pilip. 3, 17—21. 

  

„Muji Maifpeiojimas yra Danguje.“ Taip 
jafo Bwentafi8 Apaßtals mufū Genbienižfame Žobije. 

Nr meš ой tam о- 
Džiui Džiaugiminga» pritarti galėjim2 Argi ir tu, miela 
Gfaitytojau arba mielš Klaujytojau, iš Szirbiės Dugno 
jafpti galėji: VE beje, beje! it mano Maifžeziojimaš 
it mano Tėmišfe, mano Meile, Mieris mano Nufi- 
procemojimė tom per wifus Zwaigzdziu Aufftumus? 
Ale juf toli, af laban toli ne ойй taip fafc arba ne 
gal iš Tiejos taip jafpti. Berods Bicgion ant Žemės 

fožnas mien8 tift [pg Gmetimė ir Ateimis, arba # 
faip Releimis, furjai Gicgion tift ttiumpą Gžieją nuji= 
margęš ir nujialjinęė miš toliauš iv toliaus feliaus 
bamš Gi Amžė galiaujie> wifay tur prafoti. D taip 
čiant roD8 ir fief miena gino, ale fief tul8 ne nor 
bitą IBpažinimą fam + Szierdies Iautimą pamverfi. 
Daugiaufiejie taip elgiaš, tarfi jie fetą Bicgion amgina) 
pafilifti. Su Gzirbis prie Swieto prilipufi, o jie todėl 

elgiaš Тар Neprieteliei Kryžiaus Krifaus. 
Ale ne miflpfim, аб Bitas aptrufis Rabarimo 

Žobiš tift priep Bagonis arba tift prieš atmirūjius Smieto 
Waikfus fafntaš arba raßytas, Re teipo, bet it prieš 
pacgiuš tifincgiūfius Rrifžegionis. Kad Bagonai Ne- 

prieteliei Kryžiaus Rriftaus ėją, tai jan fožnaš ir be“ 
to žinojo it ne primalu bumo, toftai bar yYpacziey раг 
fafpti, ale fab ir tifės Rrifpogionis tofjai paftoti gali8, 
tai begu tift vetafis te bumo mflnjęė. Ale fašgi ben 
pra Deprieteliei Kryžiaus Kriftaus? Ant miends 

Ųšufės tai tie, furie ne per ono Yėzaus Altpirfimą, Bet 

per famo pacziū Gzaunumą bep gerus Derbuž miflojas 
teijuš ir išgaupti paftoję, norint i5 Nopii, Euvieis Mel 
niaš bėp Griefaš jūs furipęs, iBfiliubpti ir iš Pra- 
šudbpmo, ė furė jie nugrimzbę, ipfifavanoti ne galėdami, 
MArba ir tiefiog fafant tie, furie taria: „Be malgpfim 

ir be gerkim, juf vptoj mirfim!“ 965. 22, 10. Ale 
antros Bujės [pg taipojau ir tie Neprieteliei Krnžiauš 

Krijtauš, furie, norint per tą aipisėti it (B Griefi 

Raraliaucgiuje, 29, Dftoberi, 1832. 

Mulmės ištraufti Ben В Lancziu fwietiffüjü Bagei= 
bimū iBfliubnti bubami + tūfius wel tpcziomis ifidūda, 
furie Pilną fawo Diewu pafidaro, furie Smietui pri 
filpginbami it ju jūm placziüju Keliu Įenftpn  bėg= 
bami tofiės Garbės jėpto, furi po Bono Diemo Afın 
tift Gėda pra. 

“ Kurie iß Aritžegioniū  Gitaipo fawo  funipfiem= 
fiem8 ‘Bagetbunamé Wale düda, Не bar ir flBaIanDeIe 

tift wifay prapuldo. Tu Waikpcziojimas‘ n’'ıera 
guje, bet czyfitay ant Žemės. Tu Galas yra Prapü- 

fimas, AF Szirdi8 Kriftaus Kryziu. mylincziujü tur 
apfimerfn ant tofiü nugme[goama furie ir faip ro0D&8 

jau pro anfžtūjus MBartus ičję, tacziau ne nor waikßczioti 
fiaurūju Keliu, it įmutnytis, tūfius tiefiog i Prapulti bės 
gant matydama, Bet mMujū MBaifgcziojimas t'efie Dans 
‘guje. Milifime fawo Darbeliuš, Foznas pagal fawo 
Ramwabinimg  wiernay @о ННар ir wartofim \ mum$ 

Miegpatiės nudalptaješ Domanėeles Tinfjman ir Ju Des 

fur jis muš fartunta patš nujigabenti feta. Amen, 

* 

Nebylii Szmente Berlyne. | 

ег Яег daug mijofia  Draugpjeziū jau ant 
Gmieto ranbaš; o fadangi tūjū bemeif fona įamo 

Met -Szmentę fwefti [ub', todel ir Sfaitluš tofiū 

Szmenciu jau be Galo didi8 pra. Tafeš apraBpti, 

jū Gzlomę ben Tranfjmą išpajafoti, Geitungos fone 

per mielą Metą daug Darbo tur, ale apie Nujidami= 

| :muė, Diemo Kavalyıte platinaucgius bey Szirdi tifray 

atghiwinanczius, tüjü retay fofia miena ir tif: menfan te 

mp[ falbeti. St Berlnnė. tofiū Sgmenciū, Czefniü 

ben Gujiėjimū aunı Sfaitlu ime Mete matnti gamo, 

ale miena tūjū, apie futę tob8 ne taip Daug, Eaip apie 

fita8 falbama bumo, mumė ppaczie> Minėtina pra @ 

brangę MBertnbę tur, © tai pra Berlpne, 12toj Nes 

'beldienij po mentės Traices Buejtoji Nebyliū Szmente. 

Szita Nedeldiene, Рар žinoma, mumš juf pagal 

| feptintajė Berftprimą Gmangelijos Marfogiaus Primena 
  

Žėlišu 
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imulfeis Raštais“ 
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gymąji Tifėjimą famo Ggirdyje iplaifę, tą „Aaliaioos SE 

famone, ale muji Ggirbis ir mufü Nufeftis (efie ten; 

 



  

aną „SBganntojaus Stebufla, prie Rurtinio, Nebyliu 
čjancgio, batntaji, o todėl ta Diena Dabar Тадтен ат 

©утепити tofiės Nebylii Szmentės Berlvno Mieite 
pafčirta pra, jeib it bėdniejie Nebnlei Rrogės turėtu, 
didziamı Bulfe tam Piaupfinimui pritarti:  „MBiegpats 
Э8аБ geran padare, Kurtiuuš davo girbincius ir Nes 

byluš falbancggiuš!“ Mėja babar jau per ilgus Metus 
it daug IMietoje už Nebylus pafirupinama pra, jeib 
jie girbincgieiš it falbanczieiš pajtotu, tai ei Fitaiš 
Zodziei8: jeib jie pamofinami butu, Yžmintije tarptu, 
ogi it famo Miflis rašydami arba Fitaiš tam priffirz 

taiš Zenflaiš, beje, jen galima, it fu Burna ifreifßti 
galčiu. D facžeig tū Bėbnūja ir tift Iabay ret8 fofš 
tam itaijptoja Szuilėja Mažumą falbėti te ipmofita, 
а) tacgiau  Wießpatie8 mijogalpjis Žodis  „Gpata“ 
(tai ejti: atfiverf) Daugumui iš jū Gžirbi pra ае 
meręš ir jūjuš famwo Raralpjtei Taimėjęs. = Toftai it 
prie anū Nebyliū, ant berlpnipfės Gzmentės fufivinfus 
fiūjū, jau gerap numanoma bumo. — Berlyne gy: 
mena minetin8 AWyr8 Kunigs Sddnberneris, tajai 

apjiėmęš pra, mija jamo Syla ben urėdipfaji Atli- 
fimg wyrianfey Dugiu Mprupinimui and girdėti ne 

galincgiūji Nebyliū priftatytt, o ne tiftay mien Bers 

Ipne, bet ir toliauš, taip toli, faip jo Tgalėjims tift 
wien nutenta, jen galima, per mija Brufije ben per 

MBofietiję. Mija mujū Karalyfte todel pra jo Baras 
vije, 0 toje gpmenantiejie Nebylei jo Įšarapijonai. Taš 
pra tam įmarbjam minėtinam Atlifimui tifrafis Wyr8; 
jo Ggirbiš jė prifveipja prie {@ NRegilufingūjė, ale jis 
ant S5pildpmo fawo Apfiemimo ir Iabay Drangeš, 

aufßtas Dawanas yra games. YBfada tiftay, fab jo 
Barapije taip Iabay ilga ben plati pra, it Fab ji8 fu 
{атоо Barapijonaiš ne arti fufigywenti gal! D fą Tu 
miflpji,+ mielš Staitptojau, apie Gfaitlu ta ne gir= 
dincgiūja ben ne falbancziūji Barapijonū? Kad Ru- 
nigš Gdhonberneriš tuš ir wifu8 arti prie [amę8 arba 
aplinf famę turėtu, ir taba jo Barapije ne maža, jo 
Darbas ne menfaš butu, nėja wien Brufü Karalyfteje 
apie 20 Tufitanciū tofiū bėdnūja Nebyliė gywena. — 
Anai Szwentei Pribumujiūji Wien8 mum8 pajafoja, 
fad jo Szirdis abejeip taip Džiaugimu Кар @ Apftz 
įmutnyjimu papildvta tapufi; ji8 turėjęs iš to pali 

Džiaugti, fad ant Schönbernerio Bakwietimo 534 Ne: 
Bplei iš mija MBofietijės Kampė [ufirinfę bumo, futie 
taip išmofpti pafirobe, Фар jie ano Kunigo Žodžio 
Этабута, mija jo ifgaje dywinaje, пе а Нев 
Zodziei8, bet Baženflinimais ant Ranfi, an Virftü 
bep Pupa nufibamujęję Kalbą geray fuprafi @ : 
manpti galėjo. Ale jis ir apfifmutnpti turėję$, mas 

tydamS, fab taip tofi08 Daugybės tofiū Bednüju tift 

wien8 Mienintelis te Row, furjai jiems Diemo Žodi 
prie Ggirdiės pridėti išmano, D faip tom ju anom 

‚Wardu Rabius, prie Altoriaus, 
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daug Ddidefnoju Pulkfu, nu penfii Gžimtū ifi bmi= 
deßinıt TZufftancziu rofüjant? Argi tūjė Didžiaujoji 
Dalis ne bene per cziela Amzia be Diemo Žodžio, 
Ве Bofromento, be jofio dwalißfo Atgahvinimo pafi= 

ieit? Tof8 Yautimas jo Szirdi apemes, faip furė 

Wießpat8 turėjo, Žmonii Pulfams prie jo beribriaus 
jant, neš jie bumo faip AwyS, Kerdžiaus ne turin= 
Gio8. — Gurinfimui ir Birbincziūja ne mažas Rulfa 
bumo prifidraugamojęš, furiū Relintajiš, norint ir t08 
bpminojiės Ralbės pomijam niefą išmanyti ne galės 
bam, Dievo Szlužmai ifi Galo pribumo. Mißioj, 
apie t08 Nedelbienės Emangėlija Taifntoj, tape Этоа е 
foji Rurtinpe, jö8 Briegajtis, j08 Briegada ben 188 
Sgnoymas išguldyti, HJB [infjmo Dabojancziujė Pris 
tarimo, Furfat Afii Nufißwietimu bep Galmės Was 
fingojimu (Втей а8 tape, abelnay iBfiliudyjo, Фар jie 
Sobžio Apjafymą ne tiftay geray išmanė, bet fab taš 
ir midutinė jū Gzirbiės Sautimą patropyjo ben nus 

twere. D ant Meida fufiejujiėja del to tanfiep didis 
Nufijtebėjimas regimas bumo. — Bo Maloės ben 
Bergegnojimo miena Dalis Sufirinfufiūji В Вафну- 
czi08 iBėjo, antroji, bar ir Ggibentimui mentės ЯВс- 
cgerėš pributi arba prifidraugamwoti norėdama, cgionan 

pafilifo. Brie Gpamedės priėmė Kunigs Schönber- 
neri8, ale Fitu8 Melifimus, butent Atgriefamimą, В теп= 

tinimą bep Nudalyjima MBeczerėš ае žit8 Kunigs, 
Tajai bumo На 

Жат? taipojau Nebplii Mofptojis, о babar iš Han- 
nomerio Bromincės ant (08 Szmentės į Berlyną pars 
felawe8 ‘ bumęš.  Nebnlii Ralbą Baženflinimaiš jis 
tacziau bar ne tobula) išmofę8 ėjaš. Pirmjaufey pričjo 
Kunigs Schönberneri8 prie mentės Weczere8&, © po 
jo 217 Nebyliū, tobėl bažnntiBfoji Gzmente ant Zie- 
goriauš pujes trijū te pafibaige. 35 Bažnycgids Ieinant 
Bulfas Nebylia prifiartino mplimam fawo Kunigui, 
Rožnas jam bar fa fafpti norėjo. Ale Sddnbergeris ant 
to j08 pafifmiete ant Biegoriauš penfiū į ėmangelip= 
faji Draugyjtės Butą. Ir ta8 Sufiejimas divey pir= 
binga8 ben grašuš bumwes, Mijas Nebyliū Bulfas 
apipito ang dwafiffaji Wyra. Rožnaš Driomeft prie 
jo.  MBien8 norėjo fo Fauji, Rita fa papajafoti, Sgijai 
vafigofi, Alnfai pafigirti, Miens fo prapyti, Kit8 pali 
bčfamoti. Tarp Tūjė vados ir Gimdytoja, Eurie Bars 
ban jamo išmofptūji Gbey dwafißfay pabudintūji Ru= 
bifiū pirbingą jamo Defingyftę praneßti norėjo. 

D faip ta8 Gufibromimas be) Sumišimas paji= 
fiowe8 bumo, tap pafifojo Widuje Surinfimoėmiens 
berlpniptis Bonė, aufžtafis Gefrėtėrė, Füritenberg 
WWardu, furjai Nebylii Draugyjtės TByrejnyjis arba 

Bramabė ogi it ра!8 Nebyins pra, jeib jiš Zenklü 
Ralboj famo Bargo Draugams apie jo Rajės Gajpa= 
doryfie Nofunbą Dūtu,  Birmjaujep jis ant Detingyjtės



“ 

*Mienūje jau niefam ne tinfa. 
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prie Rona Diema paragino, Furjai Miffą taip Taban 
Bowingay išmeba, o ir Dabar Nebyliamė tą Gernbe 
priteifeš pra, fab jie i6 mifū irgi tolimi Wietü dyka 
it fone pomijam Be Raptū ant Bitės Szmentės # Ber- 

Ipną parfeliauti gal. Botam ji8 praneße Rofunbą apie 
Draugyftes Turtą, fuvjai rods miš bar Габа) тен8 
te čja8, Det reifalingomfiomė Prywoliems юГ pri= 
tefes,.  Didziu Džiaugimo Spreišfimu Gurinfim$ tą 
Pranešimą prieme. Nebyliui Gefrčtčiui atfijėbus, bar 

užiijtojo Kunigs Schönbergeris ant pafžatntės Lipis 
nifėė, Gurinfimą graubenbamė, fab Rožnas, furjai 
Berlpno Puifnbesš  matpti  norėdamė  Mieže aplinf 
Feliauja, nūg Zgmabžiojimo pafifaugoti it ne sžmiržtu 
mpriaufiės ера е Bito Sujiėjimo, jeib Bitos Ady- 
поё ne uoprofnay, bet ant ne pafiliaujanczios Zeg- 
nonėš pračjujios butu. Džiaugimu papilde ir Runigo 
Apfakfymas, fab dabar meifie> jau ir tofie Namai, 
furūje pajenę Ben mienjanti Rebnlei ifi jū Amzio 

Galo Gymenimą bep aßalpa rafti galėję, tapję Buba- 
mot. Tai Neifmenei Pradžioje jefanczio Meto bus 
fenti tarp Prieteliū Dievo Ravalytės Rinflamą [ai 
Tpta, ogi Damanelę pagal Sitengimą būti Ben biemips 
faję Žegnonę tam Apfiėmimui išfimelfi, čfanti Kaltybe 
wifds Nebylit Draughfte8, o ir feip juf fožuo Mienojo. 
Ana Nedelviene, 12 toji po mentės Traice8, pra, Taip 
jau bus žinoma, priegtam ir ta Diena, furioj mujū 
Bažnpczioja Ruleftos Nebylia Angtaltams  Taifptoš 
tamp. ' u Bednūjė daug yra mujū Žemėj, baugiaus 
ne faip meš ifißiol miflyjom arba numanėm. Mr ne 
tutčjim ir Zūjū Ddelen fawo Szirdi8 ben Mafpteles 
ant Bagalbės atmerti? D įengu Tame Tawo Szirdis 
ant ne pailftancio Gerbarymo ragina ir [iepja Nebyliü 
pafigailėti, tai juf ne primalai Taufti, fol ana Rinflas 

mos Nedeldiene mel parei, bet Tamo Grafelei, jen 
Tu tift nori, it pirma tifraję ABietą atras, 8, 

Mifofia Binia. 

— Muja Karalnitės Gaimaš pra pračjujiji Utar= 
ninfą Berlyne iß Naujo jufirinfęš ir famo Gufiros 
bDyjimus pradėję. Gmarbjaujias Dalnfas, furjai tenan 
Dabar  apmajtomaš, pra  naujajiš Kreizü Dwadas, 
Pagal Bio Gžiejo MBalnnbės Szanuffma та В! 
Dumujiejie arba bar čjantiejie Damadai ant Laufü ir 

Bagal Malnuji Mifli 
miflab czia tur ЕНа įubamabyta tabti, Kiemai ir 
Miejtai turi, fief meš jū Gžaufjmą išmanom, įamo 
Damadyjimo arba MBalbymo Darbus dnfa atlikti. 
Maja Minifėrija jau it nor Bitų MBalnuji Tropfimą 
ficf tief igpilbpti ; Й pra fmiegu Kreizu Damabdą jus 
taifinfi ir tą jau Gi Bamajari virmjaujien Deputierts   

bucziui ant Bermajiymo pabamufi: Tajai tą Darbą 
pra ir jau tūcgieš atlifęš, ale tą Miniptėrijės futaijs 
@ Фатаба Dar jū baugiaus ant MBalnybės Pufes 

pertaijęš. Bet Bonbutnje pra Dabar prie mija tą 
naujiji Damadą, 0 Dpaczien Dar prieš Diputiertbucgio 

Bertaiipmus bidelis Vafiprieknjimas pafifėleš. šonai 
jafo: Wifi naufiejie Statymai per Malnujė arba Dimos 
fratigfuji Gufima mum8  užfartiejie, mum8 jau tief 
Sunfenpbja, Mofejniū ben Nepalaimės užfromę. D 
jei Dar Bita8 Rreiji Damabaš ant mufū pareitu, tan 

fu tūmi Užvoiržamims to Mijo ant mujū Žemės nus 
fidütu.. Tangi faš žin, faip [t tūm Dalnfu bė, 

— Walniejie шир Diputiertbutyje pra fufitarg‚ 
naujt Sitatyma del Sumencziamojimo per Giz 
riftu8 užmanpti, butent taipo: Kad Rorš nor fuftz 
Wwencziawodinti, tay jüdi tuv ne paB Runiga, bet paš 

famo Sudgią nuėjufiu prifimafoūti. Tajai tur jū 
Užbaufima ant Popieriaus“ Титабе8 tą dmilinfan, Gus 
tent ant Pirmo prie Girifto, 0 ant Nntro prie Kiemo 
ar Miejto YBpriaujybės Buto, tangi taji bene it prie 
Sgaltyšiaus Rami prifalbinti. аб ta8 Gufaufima 
taipo dwi NRedėli prifaltas buvęs, ir Nieta i Tarpa 
ne parėjęė, tap gal anš Pors fır dwiem wyrißfiem 
Liudininfam pas Giriftą nuojęš  [ufimencziamotinti. 
Bet Gia Sudzia jüdır po ЭНЫ Piuvininfa tift gaun 
paflaujii: ar jūdu nor ju fit6 Fit £ Wencziawonvyfte8 
Etoną ikoti? D fab abu pafafinfiu „je!“ arba 
„noriu“, tan jūdu nd to Afiės Mirffnio jan ir Ror8s. 
Bet Nažtininfė tur tai miflab ant Batifrinimo tūjau 
t Rnpgaš furaßyti. Guaufimo Bajnyczioje, Mal= 
b08, bažnptipfo Rergegnojimo jau toliaus ne tur but 
primalı, Mobš furš nor, gal potam ir bar Bažny: 
tipfap |ufimencziamobintis. Ale fuviam tai ne pamegft, 
tajai it be to gal ра НН н8 Gufižabėjims po 
Sudzio Afiū tai tur pilnas ir tirtas Sumencziamo= 
jim8 buti. Gžionan „je“ pafafiu8 tan it gana. Ale 

pirm Bito Gumencgiamojimo prie Girifto baznytiffay 
fufimenciamobintis ne tur Wale buti, Teipo nor Walz 
niejie SGumencžiamojimo Dalpfus ttaifyti, ogi Malnnbės 
Dwafei taip macnie> per Swpietą einant, faip ifiBiol, 
tap it rodo8, fab Galnujė Bale galiaufie> Wirfu 
gaus. Bet teipo Bažnipcgia IG famo fenofės Garbės 
nuftatoma ir [pg + Szalė pafžumiama.  Raralye nor 
ni Bažunczios, o Mmum8 t0b08 beje ir ni Ašono Diemo 
patiėš malna pajtoti, faip an8 netifefiė Sunu8 nlı 
famo Temo. Ale pafiffaitpf fa8 antrame Pfalme from 
parašyta. 

— Geitungofe pafafojama, buf Vons Hermann 
MeyhHöfer 1В Raubiū ne toli ni Ragainės tofia8 
Batronaš padarpti išmifipjęš, ju furiomi8 ji8 fa8 40 ©е- 

funbū, tangi bar nep Puje Miniuto Gžieje [1 pertai= 
fptaje Gžajepo= Gimėva po Afia įufivinfufiuja Aficiera
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utsdame, o ir Berlpue iš feturiolifa geran tropijancgii 

Szuwjü Bowes. . Staifyına Gili Patriuni ben Gimėrds 

pitaš Bonė Menhėfeviė Dar niefam ne pajatę8, ale jiš 

prififiules mufü. Karaliffai Waldziet ВНа 1a0 as 

flčptinę už fofia deßimt Millijonü Doreliū iBreifbti, 

Kadangi muja Minijterijei Gita Brefe robe per fabay 

brangi ėjanti, tap Pons MeyhHöferis fawo Lafleprine 

Francuzam8 už tą paczia ffaudingay brangiaję Prefe 

iBreifßti prififiules, Mums rodos, fab tof8 Weikims 

ne Tabay daug Meilės priek paties аю ifrodo. 

Ros fab Tėmipfe toli Ykmiflinėjimą. ix pribėtąję Brocę 

ben ant to Dalyfko, ißleiftafes Kaßta8 geru Szmotü 

Bininga atlpgintu, tai ir mumė roboš teiju, Me tiet 

Milijonū tai tift per daug. . Gngi fad dabar Šrancugai 

aną Baflėptinę В Tifro nufipirftu ir per tąję Rate 

prieš muš ar mijap [aimėtu arba ar Tukftanczius mufü 

Broliū ar nujudytu arba  jubčbamotu, faš to faltaš 

butu? Tang meš miflyjam, Фар юНа Daflėptinę 

Tawipfes Neprieteliamė  parbūti ne) mienė jamo Tės 

wißfe tifray mylis Žmogus ne galėš, o todėl meš ir 

tifim, fab Gita Geitunga Sinia prieš Pona MeyhHöferi 

ibffelbtoji, bujentt ne Tieja ir tift pramanpta, 

— Эц Poza Prowincds Miejtelyje Ditrom o 

pra 11 taji Dftoberė išgajtinga Mepalaima nufitifuji. 

%08 Dienės Mafare bumo ten Žydai famo © уе 

arba Bažnpcioj jufitinfę, |amo Guberinimo Szmentę 

meti. Bažuncgia bumo Zimončiniš Eupinay prijipilbžiuji 

ir Ing faip fimžte prifimta, taipo, fab 1В Karßczio. ir 

Kmwapo Žmafės fone MijoS užgejo ir felios Motereš 

apalpo. Su mienu Gyfiu pafifele pafidariujioje Tam 

foje Szauffinas, „Ugnis! UNgui8!“ ‚o dabar briomėji 

mija Zmonit Daughbe ant Duria linfay. Bet fa- 

bangi mis mieng ng fitą meržėji prie Duria prijigauti, 

tan palidare tof$ Sufifimžimas ir Sujijpaudimas, fad 

Žmones per 8 На Про ben Fit8 fitą futreßke ir 

fuminbžiojo. Bet Sgaufjmas it Rlpfjmas, Eurjai cia 

pafidare, bumo n'iBfalbama) didelıs... RodS bemeif IB= 

firobe, fab ta8 Sgaufjmas Ugnis! Ugnis! bumęė bė 

Reifalo, ale Repalaima jau binvo nufitifuji. žmonėms 

i5 Baguncgios išėjus raboji 20 Ramwonė.  Rief žmoniu 
нн fužeifi it fubčbamoti paftoję, ne papajafota, 

— Bentūje, faip ir felioje Rufijos Dalyje Ros 

Terės Riga prafiplatiuuji, ogi ant Gėliū yra ir felin< 

tajiė iš ten Medgius atleibgiaucgiujė žmoniu ana Liga 

pafimirę8 faip ir fitus taje apfretes. Todėl babar Wy- 

riaufybe prie mufit pra tą Damadą padariuji, tad 

teifiant ant Tylos faip it ant Niamuno Upės ju Et- 

Iėmis ateinancziūfius Žmones prie Nubežiaus penfe8 

Sienas uždaboti. Kad Bitame Gžieje wift fweiki pafi=   

if8, tap jiemė Male bus, fu fitaiš Zmonėmis prie mujū 

apfieiti ir famo Gėleš toliaus į Žemę gabenti. 

— Brincas Napoleon yra Grancugijos 

Rolicei < Minižerė prie Giriftū apfžunbęš už tai, Фар 

ta8 jam jo Malnpbę atimbamė В& ip Francuzijö8 

išmaręš, 
— 95 Rymo Mieto pareit Žinia, Fad tenan 

ffaubziep daug Lytans püle ir didzioji Upe Mardu „o“ 

ben о8 magefnios Upeš ten aplinfup per Kraßius 

pertminti prabėjujios. ; 

Szpanijoje buwo MRepublikfininkai Miefte 

Ferrol maißtiffay prieš Dabar malbdantėjė Karalių 

Amadeju pafifėlę. Ale jie n'ijiengbami prieš faralip= 

fūfius Maiffus Tomčti, pra pirmneng tiemš pilna 

attraufiant # mijaš Ggališ išbėgioję, bet fofie 3 ar 

4 GEgimtai jū yra fugauti, 
— Je toli, manbing Buje Mylids nū Bilfainio 

айй  gulincgiame Majafiū Kieme Gaudbe Gajpabos 

riau8 Sunuė M. R. mentoj Dienoj 20 tąji Dftoberė 

į Gielių, furė jiš i Gfunės Duris nufimoliamojęš 

bio. Sam be Gaubant mienš popierinis Puczkös 

Ramžtis užliefe begbam3 ant Srogo, 0 ttumpoj Adynoj 

įtomėjo ne НН mijos Irobos jo Motnnės bet ir 

wieno Raimpno mijas Ufi8 Ugnyje, о ju Irobomis 

fubege it bar miji iš Bio Meto Pijuties fumwalytiejie 

Samwai ben Paßaras. Bet Kaimyns R. it dar Feli8 

Szimtu8 Szepelik Yawlı Pakawoneje turėjo, furius 

jis mi8 bar ne norėjo pardūti, fabangi Prefe jam Dar 

miš per menfa bumo. Ir Bitū Sama Dabar globa. 

  

Brefe Rataliaucguje 26. Dftoberi. 

Ant Zurgaus Samė menkay рагей. Swiegiei 100— 

104 Sgr. Rugiei 55—63 Ggr. Miejiei, bib., 46—50 Egr. 

Miešiei, mai, 20—44 Sgr. Awijos 26—30 Sgr. З 

niei, vain., 55 — 65 Ggr. Šitmiei, balt, 58—62 Gar. Nos 
puteė 20—23 Sgr. Gienė 26—30 Gar. Gninrė, 

Ggiaubai 20—22'/, Sgr. Guin. Swieftas 10—13 Gar. uj 

Smara. Kiaupiei 6'/-—7 Sgr. Manbeliė. 

  

— Apjatymas, — 

Mofietijos Ipatetii Banfas (Afcija Draugyje) 

Berlnne 

būba ne atprafomū it atpragoma Piningė Žygfė ant Grunts 
fiučiū Kiemüfe ir Mieftūfe už vigiaufius Ipfiberėjimuė ir 
išmot 3yc;fas gatamais Biningaid. 

Apacioj Pafirafefis mijucies gatamė, 3ycıfü Bapras - 

fymus prümtt ir tuja Zbpilbymus be joFik pirmeinans 
cziu Nußecawimu arba Takfü bey Фа trum- 

pjaufiame ECziefe iftaifyti. 

9C, Mmbraffat, Agentas, Ragainėje. 

  
  

Verantwortlicher. Rebalteur: Profefjor Zr. Aurfdai 
in Ronigėberg 

Berlag und Drud von Emil Rautenberg 
in Königsberg.


