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# 
У?Йпіёкоіёё Durpės ben faurajis Kelias. 

1 „Rrocemofitės, fadb pro anfžtajes Duris ieitumbit, 
“186 baug, (tai jumė fafau) procemefiė, faipo teitu, 

ne gal#.“. 8uf. 13, 24. Taip fafo MBiešpatė. 
el ir mėlk „Seifite pro anfBtūfius MBartus, nėja Wartai 

„Ami ir Kelias platus, į Brapūlimą numebąš, it Daug 

ant to waifßcziojancziujü. Sr Martai anfpti ir 
elia8 fauraš i Gymatą Mebgė, Ir maž pra tą а: 

dancziujü.“ Matt. 7, 13. 14. 
Ale fa8gi ben pra tie anfptiejie Martai arba geriaus 

ofant: 108 anfGtojios Dureles, pro kfuriag Wießpaties 
„Burna mumė lėpja ieiti, it faš taš faurajis Kelias, 

AM furio Rrinaus Tifintieinfiems Teifia maifpegioti ? 
Dabof! Diemo Žodis didey tanficp Žmogaus Amžių 

Melionei prilygina ir jo Pafielgima fofiam. Reliui, ant 
durio jiš warfßczioja + Amžiai Amžius. Gzitofiu 
Sudıur miji Žmonės Releimjei, bet jū Reliaš, norint 

It miji Relionės Rufitifimė babojant daug tuifftan= 
"riopas, tacziau aßtrey ir 6 Tifro žligiurint, tift Dies 

pas. Miens Kelias Meda £ amzinaje @ywatg, + am= 
Mnaję Gaimejti, Džiaugimą it Linfjmybę, V antrafiš, 
> Rrapultė ir Bražuvymą, i amzing Kauffmg ir Dantü 
tlebėjimą, o pagal tai, fatrūju Bitū-dmiejū Reliū Fofs 
Šmogus feliauja, pagal tai jiš at Dievo MBaifu ar 
Swieto Waiku mumė baugu fafyti: Welnio 
Waifu — wadinams. Szitaipo ir mufü Cziejo В: 
šionnitėje fožnaš mwien8 Zmogus, taygi ir tu, miel8 
Sfaitytojan, ar Diewo Waifs ar Waifa8 Prapulties, 

&) todėl ir fožnaš tur minau ant to Daboti, faš ji8 
Iš Tifro pra ir fofiu Reliu jis Feliauja. 
„Bet idant „Bitame bide» Įmarbjame beje -įmarbja 
batbjaujiame Dalnfe nief8 ne pat8 prifigautu ir ne 

noprojnap miflptu, ant tifrojo Relio čją8, norint RlnR= 
feliu maifgcziobama, tai reifia žinoti, fad ant tifvojo 

Relio nief8 ne gal pareiti, faip tift pro anfptūjius 
MBartuš arba Duris ant to užitodamė.  Tacgiau pitaš 
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Sejimas ir Užtojimas didey funkus. IFifai yra naus 

jas Užgimimas ir Girbingas Prifiwertimas. Berods 
jau Bmwentafis Krifßtas yra Berimas naujojo Uzgimimo. 
Эе per Rrittą Bito Užaimimo tift Tradžzia te pada= 
toma arba t Žmogaus Ggirbė naujojo Gymajtiės tift 
Ing Diegas tileibziamė.  Sengi Bitaš dangižfajis Bp= 
mafiš per Miepvariės Žodi ben frifkegioniptą Užaugi: 

nimą Gelpjamė ir jen Griefai, furiuš Zmogu8 žunij= 
fame Ujgimime 'drauge ant Swieto atfineßeS, ne Ddivey 
fuželti gamę; fafau: jen Žmogus iš RrifGto Malonės 

wigpūlę8ė: tap naujais Gymaftis per сВ i Žmogų 

parėjęjis tpfap miš toliaus auga, 0 Žmogus tūmi jau 

ir aut jaurojo Relio ubitojęs. 
Э9(1е toftai tift didep vetap Ir tift prie recgiaujiojo 

Žmogaus te nujivėda. Brie Daugiaufiuja ifritgttajis 
Gymaftiš Ing mirte apmirfta it Ing Junykita.  Rur ju 

ogumi teip Rom, cia naujaji Gpmajiš tut per 

didi Gailefti ir Giringą Brijimertimą IB Naujo. prafi= 

bėti, o tūmi Žmogus Ing wėl iš Naujo užgimti.  G3e 

tur Žmogus Гахоо Griefū Bėda, Newertyhe ir Brapultė 

goma» it ju Berfigandimu išpažinti; cia 8 Bonut 
Diemui niefu Budų nefiteifinbamė, bet ой а) pafižemin= 

bam8 į Roja8 tur pulti; cia jis Krijtaus Sujimilimo 
tur trofžti, faip blogap GSergafiš Lieforiaus. ца 

jijai pg fof8 pro anfštą Sfple lenbajiš tnr [enttiš 
tėpfom8 eiti ir prie Rrišaus Rojeliū faip fofs Szu- 

nytiš [pži, nė mija it mylimjaujiuja Griefū, beje nd 

Swieto ir nū Mijo fo atfijafnti, faš # пй Рапд! 08 

DMaloneš fEiria, ir tol į Bafaju ne dūtis, ifi fol jiš 

per Bmentaję Dmaję ta Kriftaus Brišaufima išgirdęs: 
„But linfjmaė Sunau, arba but linfjma Duftė, tam 

tamo Griefai atleiti.“ Tai tie anfBtiejie Martai, pro 

furius fognaš Krifßczionis ant Relio Dangun tur per= 
fimerBti.  Amen. 

Naujame Szuilik Damabe, 

furt dwafißfafis Bons Minijteris pernan ipleido, от — 
faip Gfaitntojei jau žino — it tas Laliepima8, а5 
fojnoj Szuilej, taip Mieūje, faip ant Kiemi,. Gži 
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Iofė4 ant Gatampjimo mergišti Nanti Darbi turin= 
cio8 pamofinimas buti. Mujū Faralibfoji Ragierunga 
dabar apjafo, fab mijūje Mieftüfe ogi ir divefnoj Bufėj 
Kiemū Gzuiliū Gia Baliepima8 Rono Minifterio jau 
gražiep išpilbomė &#fa8, Ši Džiaugias, fad feleta Ties 
toje prafilniu Dmarponė Baczio8 arba Dufteres toti 
Ramokinima Ddyfa apliėmufios ir fab  bagotefniejie 

Žmones biebniens Kudikfiem8 tofiū Daiftū, furiū jie 
ant Gatampjimo mergigfi Darbi primalo, bomanan i 
Gzuileš įugabenę.  Tacgiau 6198 Dar ir Didelis Bulfs 
tofiū Kiemi Gzuiliū, fur Bifat divey primalingafi8 ir 
naudingafiš Bamotinimas ifigiol užtrufintaš tapęš. — 
Daug Mietoje ne bumufi paimofinanti Moterikfe ran- 
bama.  Tanfiep atfirades Priekiiftengimas Tūjū, furie 
fafo, fab tof8 'Bamofinimas Gžuilėje ne reifalingė 
čią8, fadangi Mergifėė jau iv Bieip gana prie tofių 
Darbū prilaifptos tampancgios. Didziaufis Užtrufini= 
ma tacziau tame famo RPriežaiii turps, fab MBalicziei 
mengia Kaptas, 1В to naujojo Bamofinimo atfirandban=s 

czia8, neßti, fafydami, fab jie bar baugiaus užmofėti 
nžfengiantiė, ir tobel prašydami, Тар MBaldžia tą Už= 
mofejnė apfiimtu, 

Зеб ans Baliepima8 dabar jau niefur ilgiaus 
užteufinamė ne butu, bet mijur Ipgu Spilbymą valu, 
tobel faraliBfoji Ragieruiga pra pirm Triumpo Ros 
nam Lantrotam8 bey wifiems Szuiliü Užmeizdčtojama 
Raßta prifuntinufi, furiame ji Bitaipo prijafiufi pra: 

1) Bamofinimas moterikfūje Ranfi Darbūje, furie 

mien tift iß Dieggimmo (arba Adymo) Sumimo, Už= 
fuminiejimo bey Ropyjimo pafidarpti te primalo, tur 

babar mifoje Sznilėfe ttaijptaš Buti, fur pritinfanti 

Brirodininfe ranbama, 0 ta už mierną Atlpginimą Gi 
amofinimą  atlifti gatama pra. Ber tinfancze8 
Brirobininfe8 tofioė tur buti faifomos, furio8 ne tiftan 

anuš  moterišfus Darbus pacžio8 gerap išmano ben 
ju Gzuilofėms išmintingan apfieiti mof, bet Euriū gerė 
afielgimas ir jau pažyamė pra. Del Atinginimo, 
furi už ta Ramofinimą mofėti reifia, gal Ezulforitantė 
ju Prirodininfe pirma fuberėti. Sep tofš Sufiwieny- 
jimas ne nufibūba, tap Pantrot8 fu Kreizo Szuiliü- 
Šnipeftorumi  pobraugišfap tą Alga nufprefti Bey 
patmirtinti tur, 

2) Bamabinimė ben Sftatymė tofi6s mofinancgids 
Moterißfö8 tur pet Szulforßtantga nufidüti. ö8 
Apfiemimas, Darbo Cziefa8 (butent Fofiofe Dienofe bey 
MAdynofe) ben jö8 Alga wiffas tur ant Raßto furaßyta, 
o Wardi Lafiraßymu patmirtinta buti, 

3) Kof8 Szuiles Walfezius Stangos tur, o о8 
ne, už Bamofinima ben už Įarupinima  veifalingėja 
Pryprowü powijam Margingiemė Rubifiamš Kaßtas 
fudeti, toftai apjprefti pra Rantrotui pamierpta. Tafat   

tofiaš Diinflamas nū iftengiancgii Walfeziu, je> Hon 
fiant, it ju Prywarta itraufti Balės tur, nief 

4) ©у8 Bamofinimas tift tofioje Wietofe te gins 
bar ilgiauš užirufintaš pajilifti, fur tinfanti Priro е 
ninfe ne tanbama butu, arba, jeygu ir randama, Eye 

tacžiau ne apfiimtu, už įulptaję ir nė Lantroto print tift 
totaję Alga Mmofpti, arba galiaujiep fur MBaliczius ui 
gimui Bitū Ragtū per filpna8 райторощ. — Жата! ( и 
Nagierunga todel jafo, Тар tofiemš  n'itengiantie'ben 
Walicziam$ jey ne fitaip, tap 1В faralibfos  Ralarb 
turėjent pagelbama buti; tacgiau ji primena, fad (Nani 
tofios 'Babalpos niefur popirm pafitifima ne billtau 
pafol ji 108 Brimelpjima pati iBtariufi bujenti. tui 

5) Rur Bamofinimas moterišfūje Ranfü Darbite 
jau štaifptaš pra, cion miju8s Szuilo F28 prie tojo |Gyi 
rinczio8 prilaifomoš buti. Atmalnyjimas nüg Bifeli 
Szuile& Bamokfflo Adynu yra Uždraufas ir ney tofiolfur 
Mergifiom8 ne gal primelptas tapti, Kurios am fier 
finimą ant Gatamyjimo moteriffü Nanfa Darbi Gilpai 
dytojü YNamūje arba fitur gauna. Szitö8 Priezaftl Zu 
deley Gguilofė8 taipjau  primerfios ėjancgzios, Szu Dır 
aplanfpti, Кар del fito Pamofflo, о Nepuflufniofi žin 
forawotino8, — ата о) Nagierunga pra Dama? tifi 
ай, fad Bijai Biežujis Bamofinimas bmejoje Dient by; 

per Nebėle nujidūtu, o Ršrangioje fožna Syfi tift miel ta 
Adyna te truftu, ale jen veifiant, galėjęs tam priffl 

tališ Adynü Sfaitlu8 padbaugfintaš tapti. ‘ + Tal 
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Kq miflyji apie Zwirbli? Ar reifia ji зн jo 
ar famoti? i 

Žmirblis pra prajtė ir pigus Raufptelis, o ne tiftd tu 
Bendien ben prie mujū, bet ji8 tofjai per mijus Gžiejt! fa 
jau bumo; nėja it mujū Sėganptojis (Mat, 10, 21 % 
apie #& fafo: „Mr ne perfa du Žvirblių už mieną I Ц 

ningeli2“ Prajfis pra jo pilfaji8 Rubas, Euriomi | G 
Gutmertojiš ji apmifo, 0 jiš tą jamo Drabujufą | ti 
niefu Budų ne cGėdyja, bet jiš tomi ant Mėžinio ben fil I 
ne czyftü MBietū vaufloja ben molojaš. 90 toroji Gali 9 
fumpafiš driutafis Snapas, išpampulios raudonofid ( 
Ufy8 — MijaS jo MirButinis Yžmeizočjims jau düd S 
numanpti, ]& įtambep draju Baufti ėjant. D jo wmije t 

Bubaš Gen Rafielgimas toftai it tūjaus pilnan pl T 
twirtina. Aißfus ir toli nuffambąs pra 1008 jo Ba | 
faš, taciau ne faip Wyturufo arba Cyrulio ant marf“ 
bagio Giebojimo, bet ant nežmanfio Riefamimo, оВ 
fufitariufid Ramaroti Gzaufimas iš Glofnio arba 1 * 
Stogo garfingan per mija Kiemą perffamba. D P | 
Gieig Živirbliei ir bide Ramarotpitę myl ben Bulfai | 
fugywenti [ub, tap tacgiau jū Sufirinfimūje Bawydl | 
N’apykanta, Sufimaidyjimat ben bjaurus Gufipešimi |



   

   

onamoja.  Rašgi юЁ Ašajielgimą ne iš Szirdie8 pa= 
niefinti turėtu! Ale faš rup'? mum8 tofiū maži Gus 

ga twerimü prigimtajis Bubas, jū Dpatnbės, apie furias 
t0 jie juf ne primalo ir ne gal Rofunbą būti? Te mai= 
fbnjas ir te riefauja Žmirbliei, Eief norėdami, fab jie 

m tift ne taip labay iffadingi Raufžcgiei butu. Taip 
Tulajiš genbien fafo, taip jafoma bumo fenidien ir pirm 

šimufė. D iß Tiejės, fur Žmirblia Bulfai, iš Szimta 
ielbey Tukfftanczir pafidarantietie, prinūfujejeė Warpas 
alarba fujiatptūjus Sami Maudulus atfartotinan ben ju 

Inirtimu aplanfo, czion paftup Sfunėj Rulifiei juji= 
Ultaufę išmeiz0ėė. Su paftatytaje Baidykle Zwirbli8 weif 

fufipajyfta, o Sziowimas fr Puczka ir tift tam Syfiut 
bilte maczyja. Wißtas8 bey Žafis ant Kiemo Ziemds 
) (Cziefe be fefinant, tay umay ir Zwirbliü piaunė Bul= 

Blfelis cia. Sr jie weifien pajyfia düfningaje Ranfa, 
oflfuri Benufglui Grubelius išbaro, imaš nd tūjū bra= 

fiep podraug fawo Dalyka ir niefu Budu ne düdas 
i pafibaidyti. Maluna ir Szpykert, Skung bey Velude 
A Swirbliei aplanfo, fur jie tift numano Grubū ėjant ir 
"Duris atwira8 randa. D Тар оер pufnjas Dar 
f šininf8, fab Zmvirbliei 10 Dagas apninfa, furios mw08 
ОНА bar firpti pradėjo!  Baibpmas, Во8 ar tof8 ne 
1 bramaro jūs tada i Daržo, jie plėžia ir lefa, аё 
e taudonoja, n'atbodami, ar it bar Žmoniemė 8 [. 
fl — Tofiū Rriegajegiū ben Dpatnoja deley Zwirblis yer 

laban ißfadinga ап 6 jau miš tape laifyta8, o ne 
tiftay paniefinama8, bet — faip Dar pomijam pirm 
Triumpo nufidūdamo — ir 6e Sufimilimo perfefinč 

pl jamš bumo. Mief8 n'ugtare įugautaji Nebagelė, apie 
"jo Gerbarpmą nief8 Niefo ne ginojo, niefė MNiefo ne 
Kalbėjo, Rožnašs ji tift apfkufti te mofėjo: Bedzius 

H turėjo mirti. — 96 famo Kubdikyfte& ав atfimenu, 
0 абр nefurjai mum8 Gžzuilofamš pažyitamė Gzucas, 

* Turjai Safta ranbamojęs Buvo, muš mieną Gyfi ant 
b Uneziės ifalbino ir flaufe, ar me8 ne fu Zmirblia 
Gaubymu pafiprocemoti, Norą turi. Si8 fafės, tift 

| tūją Galmū te primaląs, uėja jiš pagal Myriaujybės 
it Baliepimą ben pagal jamo Runtrafto Apfiėmimą Gale 
% Nandds Bininga dar ir faš = gin" fele8 Kapas Žmirblia 
ė Galmi ben patmirtintą Sfaitli Warnü bey Wanaglı 
0 Roji ant farališfės Dberfirpterijės fa Merą atdūti 
turnė. Ogi Bito Medžiotojo Prifalbėjimė ben Už- 
X mofejnio Pažabėjims ne noprofna8 buvo. — MBaifai 

fufitare gaude ir zude Živicbliū Giminę, furę juf ir 
Щ о08 Myriaufybe ant IBpuftyjimo bey IBnaikinimo 
i prajudyjufi bumo. Sr Gimoytojei ne Draube fawo 
i Rubifiamė tą Djauruji fietpirbiBfaji Giautimą, mifly- 
4 dami bar, fad MBaifai fo Gero ištaiją, ir wo8 1е ра 
i Minebami, fad ir Žmirblis Bono Diemo Gutmerims 
4 Dra. Kur tift Žmirblio Lizduf8 numanomė bumo, 
0 tam inirtefiė Maifins prilipti, Riaušutus arba Zwir- 
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bfyczius iBpIeBti turejo. D faip ant td8 wiend3 Wietö8s 

ėjo, taip nufidawe wijur; Zwirbliams bumo IBpuftyz 
jimo Rarš prijafptė, jü Gywenimai tape iBplėBoti, 
ant jū Gpmajegio mMijūje Rampūje Buczkos, Rilpos, 

Žabangai ben Gpafiai tnfojo. — Ale fa8 įef?8 IB to? 
Nr ir iftenge Dideliejie įylingiejie Žmones  menfūjus 
paniefintūjus Zwirblufus powijam išpujtyi?. Iuf nes 
ta Baufžczii Giminė teb'ier, faip bumuji. „Ra miel8 
futėręš et Diemaš, tai žada išlaifpti!“  3mone8 
tofiu beprotišfu Zudymu jam rod daug Ykfadės pafi= 
bare, nės jū Daugiaus ame Daufpteliei žudomi bumo, 
]& labjauš Gnujai, Rirmelėš ben Batranfos MBirbu 
gamo it Wietomis Medzius taip plifan nučbe, Рар tie 
Wafarös Gžieje Faip fofie Szlūtvažiei išmeizdėjo. Tie 
paifiejie Zmones! Ka jie butu pradėję, fad ne patš 
Gutmertojiš ir pitus amo Sutmėrimus iplaifęė butu ? 
Ka Zu jafptai, fad Tam paciam reifti Batranfaš nu 
TZamo Meožiū nuranfioti, foftai dabar prie Tames Bey 
wifoj Zawo Kaimynyftej afyliejie Žmirbliei Medgioje 
bejibafivbami įpėrien atlieft? 

Beje Zwirblis, norint prašė ben pigus bubamė 
tift it Tabap  naudbingš pra. SBfadą, furią ji8 ant 
Laufo bey Darge Rartaiš Biam ar tam padaro, {6 
famo Baklužyjinu ben Gerbarpmu pilnan wel ir atlyz 
gina. Gutmertojiš fawo IJBminczia ра taip Damas 
byjęš pra, fad daug Zwirbliu butu, todel ir jū Bafl- 
baugiinimė ben Maijingumaš taip  minčtinap  bdidi8. 

Wien8 Porš per Meta 3, o jen Vawafjari8s anfftybs, 
ir 4 Rartuš po fofiuė 5 arba 6 MBaifuš iBperia, 
furiū Mailtas ifi iG Lizdo išlefiant, ogi Pawafario 
Gzieje ir dar ilgan po to, mien iš Guujū, Kirmeliü 

arba Batranfū paridaro.  Tūjū didelė Rribždyna tangi 
ju jau mienš Mienintelis Žmirbliū Lizduf per Metą 
fumartoja. Szime Gžieje todel jau Daugumui buvus 
ftūja Žmirbliū Briešininfu AB atfimčre, jau ЦП 
tarieji randas ir tarp tu, furiemš Zwirbliei Szmotus 
Kmiecziū arba Eiti Samū išpuRyjo.  Refurjai Dwar- 
poni8, taš pata, furjai pirm feleta Metū ant Žmirblia 
{upyfes, mijuš jū Nizbu8 ant įomo Daro fujeßfoti 
ir fu Beraiš ben miji Labu iBfrapBinti Dame — taš patš, 

mumnė prie jo [aban aplefinėti Rmiecgiū Le ftomint ir 

apie pabarptaję Spfabą be falbant, man jafe: „В 
jau dabar ant Žmirbliū ne taip pujtojos, faip pirma ; 
jiemš jū Dalyfas juf ir tur užaugti; padarptaję Ipfadą, 
taip ilgan pafėlęš, pafelju ir toliaus, 0 Naudbingumas 
ВНа Baufpteliū juf ir žmiefie> matoms pra.“ O Ap- 
turčtojei Waifiaus Daršū jau Dabar ir ne taip Iabay 
pampd Žwirbliui, fad jiš ipirpufiūji Dad Felintaje fam 
[pg Muitui atfiima, miflpoami: Kiek man tofio Waifiaus 
liftū, fad aufkeziei ne Butu Ziedus ben Lapelius nūg 
Kirmėliū ipmalnyje Ale tacgiau tift bar ranbaš it   tofiū, furie prajtajė Baufžteli per niefam ne mertą ir



НН ibfabinga te laifo, 0 tobel įam pano, fą jiš ant 
Gymajiės SBlaifymo primalo.  Tulajia Maifpalaifis, 
ant Riemo Spajius pafijpenbe8 Taifo, raifieis Baufß: 
1963108 — zZudydams, furie Žiemės Gžieje ирар Mai: 
įželio te vajoami Hajtingap pabarfntėji Grubeliė Iefti“ 
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рачеНа. — ЭНего Naubės ne tur tof8 MBaifinė ip fuz 
frefßtojo Zwirblyczio, ale Didi Džiaugfmą iß Zudymo. 
D Jus Gimbytojei, toftat matydami, tam ne Drialu: 
dziat! Raš райо8 В tofio SJufü Sunaus? Ar tof8 
jo MBeifimas Sumė ne tuv daug Rupefczit padaryti ? 
„Ne užmuBĖ!“ įafo penfrafis Brifafninas, tangi be 
MReifalo nengi Rauffreliui ne turi Gnmafė atimti. 

Bet fabangi Zwirbiü MBaifingumas ben Pafidaug- 
finimaš taip ppatišfap о108 pra, fa mes prabėtumbim, 
jevb givirbliei wifur cziebyjami ir famojami Butu 2 
Sie Mengii Batranfas 1008 fwartotu, bet ar ir ne 

Buję mujū Samė ant Lanufo? — Niefo Tu ne pri 
walai pradėti arba barpti“ Tai ne Tamo Darbė 
tt ne Tawo Rupejgiei. Ne notef iBmintingejniu Buti 
už patė Gutmertoji, furjai bpminaji Sučibimą wifü 
jamo Sutwerimü itaiję8 pra. Re teifinf famo Nanfa 
Bi € Noturo idėtaji biemižfaji Damaba, Bieip Tu patė 
Sfabos pafibarai. — 3mirblia Meilė ne gal be 
Mierds ifimaifinti, nėfa ji fitiemė bidefniems Ваи - 
Giamš iš Daliės Maifui tenfa. Apūfai bey Ma: 
nagai, futie Peles mengioja, juf ir tulam Zwirblycziui 
Salg padaro. dle tada nufidūda, faip IBganytojis 
fafo: „Taciau nep wien jū ne pūla ant Semės Be 
jufü Lewo dangiffojo“, tai efi pagal diewißfaji Mer: 
Teidimą bey Damadyjimą. — 8. 

Mijofia Zinia. 

— Sau muji Wießpat8 Giecorius IB famo 
Gargaliamimo taip toli pajigamęs, fad jiš pirm Trininpo 
prabėję8 pra, ан Dre pafimažinėti. 

— Brie mujū Buftū buš, faip jafoma, ne po ilgo 

Reliū Tolumaš ne pagal Myles bet pagal Rylomėtarius 
rofūta8. Bet Rylomėtaris tai pra ticf, faib Tufftants 
metaris. Bet Metaris pra tief, Кар bu Majtu arba 
ttyė Bėdos Bey feli Goliei. Bet Fadangi ant Mylios 
24 Sufitancgiei Bėda rofūjami, tap turės fofio pug- 
aBtunto Rnlomėtario ant Myliės parei. Todėl Rylos 
mčtatiš buš fone tiefojau Кар Maffolijoj YBerftas, 
Nėja tenay feptyni Werftat DMnlė padaro. 

— 38 mufü Bulgteino Bromincės yra Dau: 
'gybe Runigi Malvės Gromatü i Berlyna paš Gies 
Corių nuraBę, fad jiš minau Ddaromajt Sitatyma fwie- 
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| 
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tißfojo Sumwencziawojimo ne patwirtintu. Ale juf tai; 
Niefo ne maczy3. Kad Parapijonai patyS wifofe Rai 
ralyftes Zemjü Dalyfe prieš Bitą daromaji Iitatyma, 
Malddis Gromatomiš ypafjikeltu: tay butu fit6 Dalyks 
le juf dabar tai Зтопёт8 LodoS wien3 Miers, a 
Kunig& ar Szaltyßius Poru8s- fumencziawoj, o tiems 
furie nū Baznyczidö8 ir nl mijo to, а8 Ddiewißfa, wira 
nujipratinę, ir & Wediewyfte nugrimzde, Szaltyßiand- 
Suwencziawojim8 dar mielefnis u} Kunigo Sumenczia 
wojima. | . 

— Mieftelyje Wernigerode, mufü Zakfjfü Bro 
wincoje gulincziame, yra datıgiau8 ne faip 200 Zmoni 
Trihynü Liga apfirge, o wien8 jü jau ir pafimire 
Tie mili bumo žalios Fiauliends Miefės walge, fu 
pilną Tridynė bumufi. 

— Žūreifišftis Gietovius feta Itaji Fe 
bruarijų + Beteršbutfi, Rujü mwyriaujiji Miejta ip 

feltauti, prie Maffolijės Biecoriaus apfilanfyti. AIA 
tai mumš Dywai, fad ji8 ant 103 Relionės nor Šie 
mos Gžieje pafidūti, fur Peteršburėyį Szaltis daugiaufz 
Rep divey fmarfus. { 

— Trancugai pagal bidgiaufiaję Dali анНЕа 
Bet jū MBpffupai pra paffutinioje Revėliofe ant muji 
Giecoriauš ir jo ZBalbgios Gromatoje, fuviaš jie 8 
fawo Wyffupyftes iBleibę,  faudzieny barfpti pagamgfn* 

Mulü Giecoriaus Ąšafiuntinys yra tobėl prie Prezit 
bento M af-Mabon pafigodes, о tajai yra antem 
MByffupamė ir nuragydingė, fab jie minau Bapiftinimiti 
ne Datptu, Ale tai Niefo ne Macgpj. Q 

— Pagal Ceitungü Bajafojimią yra amérifififni@ifi 
Bemėje Teffas (arba Tejas) wiendje Szalyje Yurda 
dijonat, tat efti Pu8- įmieriniėi Žmones fenujü amerid'ı 
fißfü Giminiü pafifele, mufißfins ten nufitraukufiuß te jų 
gpmenancziuš Žmones 16 Neginiė užpūlę it jū fofid 
40 пфтиве. ё 

— Gži Ziema ifi Biol minffta ir Szaltis menfaß}lä 

   

    

  

    

    

Ledas ant mujü Brėgliaus Upės Dar plonas, o ir лй 
[abay driutaš/ Tacziau Felintafis  Maifas tift prd 
banbęš ant Brėgliaus Ledo Gzienutėmis Bėgti, ale Feltin 
tujū pra офе ir nuffende. i 

Q 

Prefe Karaliauczuje 10. Sanuarijų. Ёі 

nt Turgaus Gamė menkay pareit. Kroiectiei 100 
105 ©с:. Nugiei 70 —75 Gar. Miežiei, “div., 52—54 SgrAn 
Mieziei, mai., 50—52 Sgr, Awijos 30—34 , Sgr. З) 
niei, tait, 70 — 75 Sgr, BZirntei, balt., 67—70 Sgr. R 
putes 25— 26 Sgr. Sziens 30—35 Sgr. (EntntéL 
Sziaudai 221/, —25 Sgr. Eutn. Swieltag 10—14 Sgr. u“ 
Swara.: Kiaußiei 9 -10 Sgr. Mandelis. | 

  

Verantwortlicher Nebatteur: Brofejjor Sr. Autfdat 
in Konigėberą. 

Berlagą unb Drud von Gmil Rautenberą 
in Rėnigšberg.


