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6. Nebelbienėje po fiventojės Traices, 
ang. Matt. 5, 20—26. Grom. Nym. 6, 3—11. 

  

Miernas Iktrimojimas ifi Galo. 

„Buf mieras ifi Smertie8, tay būfiu tam Gpmajtiės 
inifa!* Apr. Son. 2, 10. — „Ogi babar MBai- 
i, pafilifit prie jo, jeib, fab jiš buš apreifgtaš, 

» Drajumą turėtumbim it ne butumbim Gėboje po 

fiū jo Alrėjime.“ 1. Sono 2, 28. — „RBafilifit 
о Meilėje. Sep mano Prijafymo Taifot, tan 
o Meilėje pafiliefat; Eaipo ag jamo Semo Prijas 
u8 Laifau ir pafiliefmi jo Meilėje.“ Jono 15, 

10. — „Зк аа% jo Prifafymus pafilieft jame. 
iš to išpažiltam, ji mujpje pafiliefanti, 1В 198 

g Rajės, furią 18 mums dawes.“ 1, Jono 3, 24. — 
dMs atfitraufia it ne pafilieft Moffle Kriftaus, 

Diemo ne tuv“ 2. Šono 9. „Ras famo 
hfa prideda prie Žagrės ir atgaliė8 žiūr, taš n'iera 
о8 Diemo Raralnitei.“  Nuf. 9, 62. 
Tangi ne gana pradėti, bet reif ir pabaigti. Me 

mėta ant tifrojo Relio užitoti, bet teif tūmi ir felianti 
jo Salg pričjuš, Beip ne galima jo Mierė atfiefti. 
8 Nona Sėzu pareiti ir + jo Meilę pajidūti, tai 
ap gražus ir Dußia atgaiminas Daiftaš, ale bar 
g, beje tufftant Rartū gražejnis ale ir junfejniš 

ūi, prie jo. pafilifii # Galo. Ka maczyjo Jeruza- 
iumš Žmonėma, fab jie Berbi Dienoj Ronui Jėzui 
Elebais ipėję jė aufßcziaufien Klomino, fabangi jie tnfoj 

Pennezioj prieš jė piftu Balju Baufe: „Nufrojiamof, 

Uinžiamof ji.“ „90 Rraujas te pareit ant mujū 
ant mufü Maifū.“ Ka maczyjo Subogiui, Pono 

Haus Mofitiniu paftoti, fab 8 jam ne pafilifo mier= 
Siš tacgiau pats pafifarbamė nuėjo + amžinąję 

ug, Arba fą macgojo Raraliui Gaului, fab jiš 
Pino Pradzioje Diemo Malonę gamęš It pilnas Biven= 

lė Dmajės paftoješ; juf jiš ant Galo iš Malonės 
Miles bubam8 prie įpnaujancgios Moteripfes, Pagal- 
% jėbfoti 1 Diemo ргайо!а8 & famo paties Rarba 

ti turėjo. 
Ogi Ing tofiū NRameifflė meš ir fawo Dienoje 

c
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*   

patirti gaunam. JE tai bumo triudnaš ir Gžirbi pers 
imaš Daiftaš, matpti, faip ienė Riprus Žodžio Sa- 
fptojis, furjai rode8 baugiemė Relrodziu įtatptaš, + 
Brangwyno SGirtüflyfte palidame ir iš Malonės IB- 
pūle, arba ir faip firjai, furjai robėš Angelü Liezu- 

wmjeiš falbčti mofa8 ir paš furi Zmones mis Tufftan= 
cziei8 flydo, fame per Mier pafiaufžtinbamė i5 Ито 
išėjo. Todėl minau Rief8 te n'užmirBt, Кар reifia 
prie fawo ZBiešpatiės Žemumo Įiernybėj  iBtrimvoti, 
Beip ne macgnj, ji ада radęš arba prie jo priėjęš buti. 
Sulai8 miflnjas, fab jiš fada Rono Sėgaus Malonę 

ragamę8, buf jis jau tobulas ėjaš ir but jam toliaus 
Niefo ne reifiant.  Minau ne Didgiūfia, bet bijofis ! 

Ne taš Furs Rartą ра8 Збзу parėjęs buš išgautas, 
bet Furs Iėzuje ir jo Meilėje pajilifę8, ir jo Dmaję 
ifi Galo įampje раГайе8 bey jo B&das ifi į Amziu 
Amžius itojant pajefęš. 

9 fe ant to reif Tabjaufien Budėjimo ir Malbės. 
"Beje mumė reif pafiptocemoti iBganptaiš pajtoti, 

fu Baime ir fu Drebėjimu. MNeif jawes, |amo 
Malės, įamo Bageibimi ujfiginti, fenajt Adoma Faš= 
dienißfu Gailejcziu ir Brifimertimu  nuffandinti: tan 

galiaufiep laimėfjim. Amen. 

Šonas Kryjojtomus. 

Mufi fiifžegionišfoje Ralendroje, beje Ir tofioje, 
fur Gieip tift mieni Riefniefiei arba mienoš Gžtufos 
furaßyto8 pra, mes Gale fojnds Diends Dar ppatišta 

arba moterišfa Marbą prijtatpta tandbam. Gzion įtom 

Rrarafė, Gmangėlitū ben Apagtali MBarbai ant tūjė 

Raminėjimo paraknti, o pagal Marduš and Szıwenz 

tūjū jau В feniaufiojo Frifßezionißfojo Gžiejo Daus 

gumaš Dienū per Meta Madinams pra. Ale ir ойй 

fiti Wardat, furiū didziaufyji Sfaitfu mujū Gfaitptojei 
ne pažpfta, priflaujo tofiem8 Žmoniemė, furie Senos 
mė8 Gzieje Del Diemo Raralpitės minėtiną Prafilnumą 
ben garbingą Taminėjimą užfipelnę pra. — бр 18 
miju8 grintinga) papajafoti norint, reiftu cgiefaš didelės 

Rungas briraßyti, o Keleiwis, Pupa Mierės te turės 

bam8, per ilgu8 Metus tofieis MNprašymais  priteftu.
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Je apie tofiuė Žmones, furie mijiemė Gziefamė naus 
bingą Ramofinimą ben graju Rameifflą mumė palifę 
pra, bent fartaiš ir Biczion reifia falbėti. D toftai ir 
Kenbien. nujioūda, 

Egzale Dienos 27 tojo Sanuarijaus ftom Ralenbdroje 
Wardas Jono Kryfoitomo. D faš tajai bumo? — 

Antiofijoj, anam Azijoj Miee, furiame jau Apaßtalü 
Gžiefe Erifkczioni5f8 Surinfimaš prafidėjo, užgime Yonas 
nefuriem8  prafiluiem8 ir garbingiem8 Gimbptojam8, 
Daugel dwalißfös Sylds ben Rajėgės jam Wießpats 
futefe8 bumo, furia 8 Rudifiu bubaim8 jau Gmiefien 
ißreipfe. - Užaugeš jiš ypacziey tame mpriaujųji famo 

Sgalejima ißreißfe, fab jis gražiep, Damadningan, В: 
mintingap bey mandagiei$ Zodziei8 falbėti mofėjo. 
Si8 todel per Dibžiaujųji Ralbetoji ano įenojo Gžiejo 
laifomaš pra. 30 Rlaujntojei, ji [abap mplėdami ir 
jo Kalbö8 Birbingay pajimėgbami, jam tobel tą grp= 

fipfaji MBarbą Rrpfoktomus (tai pra ant mufü Kal- 
bės Uufjinburnis) pridėjo, V taip jiš paffuy wijados 

madbinamš bumo ir Dar pra. ; 
Фа ат Stonut prififreipęš ben Hrifigatawyjc8, 

gymweno Rrpjoftomus ilgofą Cziefa mupfipfan ir nūg 
Tranfjmo Bio Smieto atfitolinęė, bet paffu» jis amo 
Gimtumės Miele Antiofijoj Rrešbnterumi (tai efti 

Senefnoju atba Žodi apfafancgziu Kunigu vaffirtas ben 
iftatptaš tapė. Szitam Mieite prieš DByriaujybę pali= 
telei8 Maištas jam meif Progos Dame, Didžeję Syla 
jo Kalbos parodyti, Autiofija įtomėjo po Waldzia 

NRpmijona Giecoriaus Tėvdolijaus, fuvė Bitie jo Pas 
dūnai n'apfentė.  Siganntojaus Žodžio: „Dūfit Gies 
cotiui, а8 Giecoriaus, ir Diemui, faš Diemo pra!“ 
n'atbodami pafifele Birgeliei prieš Tyriaujpbę, pars 

plėšė Giecoriaus bidyjė Abroza ant Žemės, Milfo taji 
bidi Apjūfą IBpromydami Miejto Ulycziomi8 aplinfuy, 

įtengės prieš Mofėjimą Mofefcgii ir Išdarfe ben ap= 
gedino Giecoriaus Urėdininfus. Maißtut nutykus wift 

MiefczionyS nülatayı Baimes apimti tape, Mėja jie 
„ginojo,. Giecoriui be Mtiferkyjimo nepafiliffent ir fad 

Koramonė už tofiu8 Nuližengimus abejus troppti [ubės 
bamo, Kaltūjus bey Nefaltūjuė,- Tytmeifas Miefczioniu 

„todel famo Gymenimus prafiojo it pabėgo. Bet pirm 
„mija 15 Miejto išbėgti ben pafiliepti (fubinos pagonij= 
fiejie Bplogopai, tai pra Bio Smieto Skmintyje laba 
ibiimofine iv gubrien falbėti mafantiejie AByrai, fuvie 
Roną Kriftu ir jo Gmangėliją Niefu werte. bey. fawo 
Gudrptėmis Apjükut pabūti procemojos. Tie ant 
famo aufftūji mofptojikfiji Softū Į?dėdami apie Tmirs 
tumą Apfiėmime, apie Splą ben mpriBfaji Drajumą 
gana falbėti mofėdawo ir Pulfus wadzioti ben 6: 
maDžioti liubėbamo.  Ra8 prieš tus bumo Friffczioniß: 
fafi8 Runigelis Šonas Rryjotomus! Taji jie mo8 jū 
Ražmilgėjimo mertu te [aife. Ale Rylozopai Baimės   

  

     

    
    

     

  

   

     
   

  

   

papildyti babėgo, 0 Rryjoftomus ant gymojo Dalleni 
MBieppatiės nufitifedams Miete pafilifo. Jis Mara 
Žmones bel jū nežmanfaus Bafielgimo, graudendetin 

Brijimertimo it taijėš ant Kelone8 + Nuno 
paš Giecorių, jeib jiš tojo RerBtą nuramdptu Ir 

mone nūą Mieto nufreiptu. Žmones Fauje 
tomui; Bulfaiš jie Ing tminte nutmino i Bažnijimi 
it Nona Dieną melbe, fao jiš Giecoriaus SgirDHien 
Gufimilimo palenfiu. Tan Rrpjojomus tarp | M 

atfirabęš it pafitojęš taip falbėjo: „Jus bijotieš 
tifßfös Sudziös ir Atlyginimo už juji Nujidėji 
jum8 taip Iabay baugu pra atjimenant, fofia 

Roramone juji Turta bep Garbę одё ir Runą 
@та babar patroppti galėjenti. Ale faip [laba 

anoj bidgioj Dienoj Drebėjit, fad Smieto Gudas 

būs, furiame amginafiš jujū Fifimas patwirtintas ! 
Kaip baugu jum8 tada bus ро ХНа reijiaujios * 
gipfėos Sudziö8, fab jums reifes Rofundg Ddütt Už i 
jufü Gpmajti! Sus mijaip wercziatie8 ir DeD 

Rerbtą įuppfintojo Giecoriaušs nūg james atfreipti 
dami; jus paližemindami it pafarnep Subderintojo 
Užtarėjo jėktot -— faip jü daugiaus jum8 reiftu D 
wotie8 Rafarnumu ben Griefū Apgailėjimu DI 
Malonę wel igyti, furę juš [amo Griefaiš pra? 
ejat!“ NRiBfalbamė bumo Gelamimas Bitės paglai 

fmegte ijmego. Ale bar Didejniš bumo Djiaug/Ma 
o Defingvite prieß Kıyfofkomu powifam wierna [t 
atvira, faip Bijai i$ Npmo „pargryze8 apfake, й® 
jo Užmeldimo Giecoruš Miejtui bumo atleidęš. Y 

Mete 398 tapė Kryfofkomus & пп аннн 
pawadintas ir wyriaufoju 8о ири ben dwalißku 
tėmjų arba Batryarkfu pramintas. Czion jiš 
Urėda wiernay. pilnawoti nor&dams pradejo aßfriey 
atwiray mijofi Netifumą bey Pafileidimg pabarti 
fognpti. Tame Dalyfe jifai labay prilygo Ionui £! 
tytojut, nėja graudendams, baufdams, Riftennbešį 
Aın ftamydam8 jis ir Aufktūjus Gio Swieto ML 
pacgia ciecoribfaję Giminę bey j08 Namus, Eul 
NRaffažnumas ben SbdnFumas geno, ne pacgieD 
Kur 18 bf apie nufioamuję Neteijųbę girdėti 404 
taję 8 tūjauš fawo  macningaje Ralba nutmer! 
fmarbjeiš ŽoDžieis ištarė. — Зтопй Rulfai 1В 10 
faip jam ne priešyjos, ant IBrarimo jo Burnos 
afylay babojo; fur Rryfoftomus Žodi praneže, @ 
mijaboš Didele Kama atfirado.  Safoma, ар Eat“ 

jam Mižia be [aifant apie 10 Zufžangiū £laujo“ 
prie jo įufirinfę bumwe. Ale ciecorikfūje Ramūje V 
табо jam ir Prießininfü bep Neprieteliū, o npač 
jiji n'apfente Giecorėne GEyvoffija, fadangi jis Ir 
ne pacziedyjes bumo. Za ne bamėfi i Tafaju, 
Й išpromyjufi bumo, Ead Rrpjotomus i fitą &



    

  

     

    

  

    

     
   

      

   

    

Dallent į Armėnija išmarptas tape. Gzion ji8 bibžiaujus 
| Marguš ben Apfunfinimus Fent&ams po feletą Meta 

eudetimės Žemės Apfalime Mete 407 pafimire. Mijas 
Gpymenimaš bumo Bajidamimas i Miepatiės Wale, 
ctanfianjpfis ben mylimjaujyfis Pryzodi8 tas buwo: 
z Miflab Pejie Diemaš paßlowintas !“ Ant 

p! Marbu paženflinta. эа 

8 
ėji 

ž . | .. * ' 

ą Ruugijtorijos Prišautimas. 

Muja Raraliauciaus Raralibfoji Rungijtorija pra 
tišaufimą i mujū Promincą wifiems Emangėlipfiem= 
tmš išleibufi, fuvė meė, Eadangi jiš įmarbaus Ipii= 
anpmo pra, ir įjamo Rrieteliamė ant jū aiBfefnios 
ini6š  prifiuncziam. Bet tajai pra pitais Žodžieis 

tagptaš: 

ot Vrikankimas 
pPraugjgnariamė ėmangėlibfuja Parapija 
Ji Prufü Prowincd$, 

Й Ver Numert 7. Gizets - Sammlunga i5 Meto 1874; 
ip it Numeryje 1097 ferwirtojo Stufio Mujū ure: 

ibfujū Žiniū (wofißfay: Amtlihe Mitheilungen wadi- 
Mame) i5 Meto 1874 pra ta8 Füatymas apie IB= 
Indpjimo Zrašymus  perjonišfojo Gtono ben apie 
Damava Sitojimė i Mencziamonyje, I taji Mercą Bio 

eto bDūtalia, fuvfai nū 1. Afroberio Bio Meto + B= 
lamimą tįtoja, m fiem8 & фа parėjęs. Daugeriopü 

aidingi Sgmanpmi, furiuš Gitas Sįtatymas patirti 

games, mums Priegatiės Dūda, ant tuja Artolinimo 
Sutarime ju myriaufioje ėmangėliBfaje Bažnptrote Ber= 
bue įefancgius Dalpfuš apjafpii. 

Bagal $ 136 Daliės II. Tir. 1. Sftatymi Knpgė, 
wadinamü „ Allgemeines Landrecht“ te galėjo tifran ir 
dilnan  geliūjancgios Wencziawonyfies Panvirtinimas 
tift per funigišfą Sumencziamojimą nujidūti, bet babar 
der ana Sitatymą birgelifafis arba Įmietipfajis IBen- 
Giamonės  Geliamimė pra ant Pafijafomo po Afın 
йоп оо Uredininfo (Staubešbeamten) ir po Alfiū 
Mviejė Liudininfü gulbpraš, ogi it fožnaš Britraufi= 

Mas per Зетё8 MBpriaujybę ant BafrifGtnjimo pafiliomęš. 
/ 5B to pra а Э8 palidariufi, buf tūmi Pa- 

tifGinjimai ir funigiBfi Gumencziamojimai pomifam 
„Atmejti ėją, Bažunczia pomijam + Banietinimą pabūta 

it RrifGto ben bažuptišfo Sumencgiamojimo jau mija) 
Neifafs ne buję8. Ale faip tifrap tai Tieja pra, fad 
Raralnite ArifGtui ir bajuytiffamjam Gumencgiamos 
Jimui nep jofiö8 birgelišfės arba fmietipfės Geliūnės 
ne priglaudžia, o ant abiejū toliau ir nen jofids bir-   
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gelišfos Teijpbės ne gulbo: taip Flaidinga pra ana 
minčtoji Milis. 

MWießpatZ Giecorius Raraliuš įtom it Dabar Dar 
faip Romėjęs mpriaujfioje Bietoje MBaldymo ėmangėlij= 
fojė8 Bažnncgidos, už tai, faš jeijei naudinga ir pride 
ringa, wiernay tupibamė, o jiš ir nep jofiam ае 
tomui [amo Britarimą ne Dūtu, furjai frifGezionipfaijei 
Nūbažnyjtei arba Diemo Baimei jo Badonė Ipfadds 
pabarpti galėtu. 

MAnfai Sitatymas niefu Budų n'išrodo ney jofią 

Neprietelnitę Raralniės ben Raralnitės Waldzıö8 prie 

mangėlišfaję Bažuncgią ir prieš j68 Bmentūjius, pagal 

Ražta padarptūjius Damadus, bet tift del Kowds fu 

tymikfan  farilišfaje Bažuycz'a taš pra per veifalingą 

{айрга8, beje Rarališfoji 3emės Waldzia pra bitą 
Sftatyma Raralntės Saimui idūdama aiBfien ir tiejiog 

аМи : 
„Raralyže turinti Birdingay welyti, tad fožnaš, 

„furfai i teijpbišfan geliūjancziaję MBencziamonyjtės 

„Draugvitę itoja, ta Draugyite it nūbažna Dwafe 
„it tifru Baživentinimu papıldytu, Euriei bažnptij= 

„fafi8 Darimas ir ju tūm  įuglaufiiejie Žegnojimai 
„SBreißfimg ir Werfme dūti turi.“ 
Taygi Karalyite aname Siütatyme niefo daugiaus 

ne. norėjuji, faip tift to, ant fo ji Teijybe tur, butent, 

fad апп 8 bey Marti prie j68, tai ejti prie Karas 

Iyite8 Urėbdininfo ta IBtarimą Dūtu, fab jüdu norincziu 
wencziawonißfay įufidraugamoti, jeib ji, tai ejti Ratas 
mite, MBencziamonę Фар pagal Teijybę geliūjancgią 
išpažinti galėtu, foftai dėl Nauvos Teijpbjū, bėl фаа 
mplijis ben Armamimo Teijpbja aufßcziaufio Smar> 
бито pra. Brie to Bajnycziai panilieft faip bumuė 
ta Teijpbe it Kaltybe, Dievo Žeguonę ant Saunitio 
ben Marcgids Išprašpti, jiembmiem jū Ralinbeš faip 
frifžezionišfiems Sumencziamotienė po Afiū tatpti ir 
jiem8 faip po Diemo ХНа Bažadą ne perfimainans 
с!08 MBierupbės nuimti, ifi Gmertiš jūs at[živjęs. 
Brymarta (bažnptiBfan) įufimencgiamobintis arba 
Rubifiuš prie Krıffto atneBti ju Bitu naujūju SFita= 
tymu pafiliomufi. Ale tai, faš geriaujia, juf Bry- 
marta niefados ne gal iBtaijpti, ogi jau ir ifi Biol 
wit gpmiejie Bažnnezios Sanariei ne dėl Prywartös, 
Bet iš famo pacgiū malnės Balės Bajuncgiės Žegnonės 
jįėšfojo. Tai jie ir toliauš Darnė, ogi taip ir prie 
naujojo Staifymo rafiß Briežajtiės It Szirdies Prira= 
ginimo, prie Bajnycziö8 Freiptis, Nufimanpme Wal- 
npbės, ale it Yautime to Neifalo, miją Frifßczioniffajt 
Rami Stoną per Malda ben diemižtąję Зедпопе райе 
fwentindinti. 

Karaliaucziuje, 3. Junijų 1574, 

Aaralifkoji Kunziforija. 
Hohenfeldt.
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S3B Bito Prišaufimo ippagijtam, Eaip Габа) nes 
Gpitoji Dmaje, В tamfiojo Reflės Bebugnio pafiius 
Toji, Bime Gžieje paliprocemoj ir nufiylyja, ėmangė= 
lipfaję Baznyczia £ Plenta ißpuftyti. Rėja meš matom, 
faip Smiete ta Miflis prafiplatinufi, but naujiejie 
Sįtatpmai dėl Gumencziamojimū, del Brimalbamimo 
naujep gimuiiū Rudifiū ben Bafimirufiujė būtiejie, tam 
ėja būti, idant bažnptipfafiš arba funigibfafiš Sumen 
cgiamojimaš bey Bafrifftyjimas pomijam  Liautus ir 

fad itofiu Budų Rrifaus Bajnyczia abelnay futeß: 
fetu. IB to yra Diewo-nefibijantiemfiem8 ir Kriftaus 
Karalyfte n’apfancziantiemfiems divi8 nelabas Dziaug- 
įmaš pajidaręė, ale Reinu ir jo Raralyitę mplintiejie IB to 
tužpjaš. Tang! prieš вна Miflė ir Tžarymi Sšmaupmą 
pra muji Rungiftoriją jamo rižaufimą IBleiduji. 

Beje anie minėtiejie naujiejie Statymai tofie, Гар пй 
pirmojo Aftoberio prafidebant Fa8 ne norės ne primas 

paš Runigą nuėjęš nep fufižaufbintis arba meinaudintis, 
nep juimencziamobintis. Rožnam Dabar Bale buš [pg 

faip n'išmintingiejie Gpmoliei be Malbės be Žegnonės 
+ Wencziamonyfte iftoti, o fožnam ir Wale Биё, famo 
Kudifi be Rrifjio ir be Fiegnojimo palifti it pagos 
nišfap užauginti. Raralpitės Waldzia ir 108 Urediz 
ninfai apie tai toliauš Niefo nefirupis, 0 tof8 nepas 
frifßtyta8 ir n'ijegnotas, pagonipfas Žmogus galės 
užaugęs bubamė ir į mijofiu8 Raralniės Stonus ir 
Urėbuš iftoti: O [pg taipojau Raralnpės Waldziat ir 
mienė Mierė bus, ar fof8 Bors bajnytikfay fumen= 
Cgiamotaš ar ne; taijei gana, fad Šaunifis ben Marti 
tift birgelišfan  jumežu arba įtonijfojo Urėdininfo i 
Wencziawonyfte8s Raiftus iraßotu. ‚ 

Dai meš ir ne galim  užtnlėti, fab yagal mufü 
Mifli ypacziey divziüfe Miekūje Daug tofiū rafiė, Eurie 
babar jau ne būfiš ney fufiwencziamwoti8, nep jamo 

Rubifiuš pafrifBtyti. Ale tai barpė tift tie, furie jamo 

Ggirboje jau fenie> Ragonnė buwe, ir furie tift dabar 
jamo Bagonpftę ifreifß, Tacziau tifriejie Rrifhegionns, 
norint naujiemjiemė Zitatymams paflufnug budani famo 
MBenciamenpitės Derėjima fmieti6famjam  Urėdinintui 
primalbamę prie jamo Dußiü Nupintojo nuėję iš to 
ibfiprašpė Pergegnojimo Wardan trimienojo Diemo, 
o tie it įamo Gmiešiep gimukūfius Rubifėlius ir be 
Prywartds jao Bonui Aėzui atneg, idant tie per 
šmentaji Krifitą jo Rafijaminimu paftotu. Ale rafi 
bene it bus geray, fab Ddabar Emiet8 nū Rriftaus 
Raralpitės czykay fMirti8 prades, Tacziau Bons Yėgus 
višlaifo jamo Bajnyczig!! ‘ R.   

   
   
   

  

     

    

   
   

   

      

   

        

    

Wifofia Zinia. 

— Untraiš Blėgingišfis Rirafiera  Ragimenil 
gmente Bioje Dienoje BrefLiamoj begimtme! 
Szwente jamo Batefimo, ant furid8 ir mufü аи и 
Kronprincaš bumo, iš Brėmi parfeliamęš budai 
nufeliawes, Rab jam cia bide Garbė iBrobpta|=—— 
bide Grožybe ben Szlowe felta tape, tai jau 6 jau 
išlimauo ir ne primalu, toftai bar ppacgiep pajafė 

— Butšdamo Miefte pra Bati rufißfojo Giecoria 
Bafiuntinio Dubrif faš žin Кр — manding 
Riepto nujpriujoama — į Ežerą ipūluji. Rovas Ejt 
ant tos Mietės ne giluš, о ana Ziupone ir tūjai 
bumo iš Wandens iBtraufta, ale iš Yigaigio jı V 
ttaji Rpta jau binvo Lawons, 

— Ggpanijoje Rraujo Braliejinai miš bar ne I 
Tiautiš, bet robo8, faip fad jie wis didyn einą. ©) 
nijö8 Prezidentas Serranas bumo prieš Фа & 
Gendrolių Ronda iBfiuntęė. IB Pravdzids tam | 
faip rodėė, pafijefe, Rarlinus pergalėti. Kaip Ran 
litai nė Zežungos Bilbao, furę jie apgulę Га 
turėjo atitoti, tai jau žinote. Bet dabar Genbrofiilluta 
Ronda, Getunga GAella i Karliftü Ranfi @ 
plėšti norėdam8 28tąji Iunijų jūs ju famo Mai 
apnifo. Ale Rarlifai nū jamo Ralnė, ant furiū | 
įtomėjo ir gerap apjitaiję bumo, taip macniep gynėlt8ė 
fab jū MNeprieteliei pagal fawo pacgiū Papfafomtt i 
800 Byra palifę atgal traufti8 turėjo, ale ir pat8 Gel 
brolius Ronda cionan Rulfės tropptas Smerti radį" 

Prefe Raraliauczuje 4 Šulijų. 

Ant Turgaus Затй menfay pareitt Kwiecziei 95-Ada 
105 Sgr. Rugiei 66—70 Sgr. Mieliei, bib., 51—56 Šglhk 
Miežiei, mai, 52—54 Sąr. Ymijos 35—40 Sąr. | Jų 
puteė 30—35 Sgr. Giienė 30—35 Sgr. Gntnth 

    

Ejiaubai 20—22!/> Ggr. Gutn.  Smieftas 8—10 Gar. WP 
Swara.  Piaupiei 6 —6!/> Sąr. Manbelis. t 

ё af; 

   
   

  

Apjfafymai 
  

— Labay дтайй еа Сиа Bofüfe да рт 
тапеё р!е) даий. ==== 

= Ogi af ir Druffės Siviefiui turiu, tofios gražiodi 
fofidė Jus bar ne bufite mate, ir prifiulau ta cielūje 30 0ng 
Н faip it Swarais prifverta už miernas Pretias. ё 

Tiljeje, Junijaus Mėnejyje 1874. ч 
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Wofieczik. Ulyczioj, Fur pirma Schliewens bumo: l." 
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