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18. Rebelbienėje po Gmentojės Traicės. 
į Gang. $uf. 10, 27 —33. Grom. Gal. 3, 15 — 22. 

NRejibijof, Diews Malda. 

„Rebijofitė8 tū, furie Kung nugamina, bet Duią 
šudnti ne gal, ber jū labjaus bijofitėš to, Eurjai 

ана ir Dußia gal prazudyti Bekloje. Ar ne perfa 
. Į Šioirbliu ug mieną Biningėli? Tacziau ney wiens 

ne pūla ant 3emė8 be jujū Tėmo. Ogi dabar ir 
18.) n jufü Galmės Blaufai pra pafčaitoti ! Topėl nefi= | 

jofit, juš gerefni efie už Daug Žmirbliū!" Matt. 10, į 
—31. „Bet. meš šinonas, tiem8, furie Diem 

Di, mijuš Daiftus ant Gero Derint, Eurie pagal M 
mimą yra pawadinti, Nym, 8, 28. И 

Aießpats myl, tą ji8 baudzia, bet ji8 pl 

- nu, furi ji8 priima.“ Gbr. 12, 6. — 5 

Gulbojot piftap ju manim barpti, ale Diews 
tan darpti““ 1. Monz. 50, 20. — „Diemė“ 
lerna8, furfai ne leidzia juš gundyti per jujt JB= 
ėjimą, bet baro, fab Pagundymas tok Gaig gauna, 
D juš tą galit pafelti.“ 1. Ror. 10, 13. 
Mes pagal įamo Brigimtė Ddaugiaufien meilyjam 

„tė Dienū turėti, norint meš taje8 menfiaufien iftens 

biDium pafefti. Ale atpencz me8 fabay bijomės Margi 
Bioti ir išligajiam ben nuliufam, fab jie muš 

norint Rriffcgionnė bubami meš gera žinoti 
gidktėtumbim, iš fieno Ranfo8 пе ратен. Ponė Diema 
„lų Smieto Waldonas. Be jo Bawelyjimo ir Wales 

gal nep mažiaufioji Bėda ant mujū pareiti, o 
пер 1088 nelab8 Zmogus muš ue gal užfabinti ir 
m8 nep jofio, 0 it uep mažiaujio Bifto daryti. 

14,|Dmėjui Karalių Domydą be barfant, A fmenimis be 

Ipiėlštant ir be feifiant Karalius Dompoaš fafe: „Te 
[lia jijai, пё8 Ronės Diemė jam tai liepe, fab feiftu 

taš Tmydui.“ 2. 3om, 16, 10. 

Ter Bet а8 титё pagal Bono Diemo IBalę nufibūb, 
mumš tifrap tur ant Gero huti. ё jiš mum, 

i mes Rono Šėpaus ėjam, pra Tėvas. Toftai 
8 bide» tanfie> uzmirftam. Kaipgi mujü mielafis, 

— 

н 

  

Raralfiaucgiuje, 25, Muguftu, 1574, 

meilingafi8, gerafi8 Diewas mum8 fo pifto daryti nos 

rötu, ir faipgt mufü mus Birdingaymylins dangipfajiš 
/ Fiwas ant mufü Fo ugjleifti-galetu, fa8 mums ipfadinga 
butu, jey me8 ji tifra) mylim. © fad‘ Zmone8 faš 
šin fo Bikfto prieš muš Szirdyje turėtu, Kaip prieš 

/Sozėpą jo Broliei turėjo, jiems jė i Ggiptū Semę pats 
düdanr, tap Vons Diemė tacgiau  toftai  perleizbamė 

tūmi fo Gero mifloja  igbromwpti. IJokubo Sunums 

fawo Broli parbūdant Воп8 Фкт8 jau mate Dūnds 
perfancziūfius Broliuš prie parbūtojo Jozėpo, ir tūmi 

jawe ir jao Tomą iš Babo Smerties išgelbant.   

  

   
   
    
   
   
       

     

Bons Diews |amo Ai turėjo padaręs, faip Dūbė 

" Ralėjimas jam tiltėjo Reliaš ant Waldzid8 Krafes 

"Saip Lons Diews8s Daro ju fawo аНа 

odel ne murmėfime ir ne nufiminfime, tao mumė 
me taip eit, faip me8 norėtumbim, it fad meš ne fu- 
prantam, foočf Ronš Diems mujū Meilyjimus n'iBpildo. 

Mis to atfiminfim: Dons Diews yra mwiernas. 
Kons Diews yrıa Temas. Pons8 Diews yra Smieto 

MWaldonas. Amen. 

Kaip ejo Emwangeliffiemfiem® Gžieje Wierös 
Atnaujinimo fitoje Zemefe? 

Ratilifai ben jū Runigai, furie Žemės Siatymamė 

ir {wietipfai Waldziat Maufyti ne nor, dabar, faip žinom, 

biben godžias, fab jie po funfieis Prifpaudimais gywenti 

turė; ale fą Gmangėliptiejie, furie žemipfiemė Zitai 

mam8 wifur fi Baime paflujnus Duro ir niefur tiem 

ne priegtaramo, tarp jū igtrimoti turėjo, 0 it Dar tur, 

to jie ne atfimen, nd to jie niefo ne not žinoti. — 

Dibelis Prieštaramims ben BPafiprießyjimS, Faip prie 

mufū bey Wofkietijoj buwes, ir ое Zemėje prieB 

naujep wel atrajtaję Gmangėliję Rengės. Ale ji pra 

Ggmieja, ji mergias toliaus, todėl jie Bicgion MBofie= 

tijo; bep Ggweiciū Žemėj, fur 188 Gmiejujis Spin=   

ozöpa į Dūbę arba nefaliap į Ralėjimą imetant | 

— Sifai žmonii Nelabumą Gamiemjiemė faip. 
„ jeib jis jūs baujiu, gerintu ir įamejpi 

I mi roka о 13 ” m an : 

A
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dėjimė prafidėjo, ne galėjo pafamota parilifti. Bet 

mierniejie j08 Tarnai daug Brifpaubimi ben Berfefi: 
nėjimė, nū furiū Ratilifai tarp mufū pomifjam malni 
pra, fentėti turėjo. 

Kad ir ne be neprietelišfo Pafiprießyjimo, tacgiau 

tift lengmiauju bep  pafajingiaufiu Budbu iffiplatino 
čmaugėlišfoji YBiera per Zemes piaurinės Giropės. 
%6 ©уюёьй Bemės bumo bu nūbažnu Saunifaicziu, 
Brioludu Dlufs ben Lorencas Beterjonš, i 
MBofietiję, butent + Mieftą Wittenberg ant ооа о 
Gįtadėramimo parfelamuju. Czion jūdu Linteru ben 

Melanftoną pažinti ben jū Mofflą girdėti gamo. Mp-, 

filiubojima cšpfiojo Mofflo jüdu fugryjdamu parfigas 
Beno i jamo tėmišfą Žemę, o apie ta dabar Ddrafiey 
ir walnay wijur mofino, - Dlufė Leterjonė priegtam 
peritate Bmentaji Raktą į bmedibfoję Kalba. Karzy- 
giptališ ir labap garbingafiš Raralus, Gujtam Maja 
madinamė, ben Didiejie jo Karalpitės, jau feniey rymiß- 

fojo Sungo bep Gpaudbimo Wierds Dalnfūje  atgrije 
budami, ėmangėlišfam Iblipažimmui tūjauš prififreipe, 
o didyfis Zmoniu Bulfaš per Žodžio Npjafoma, per 
Raßtus ben Tabjaujiep per pati Diemo Žodi tam [ais 
шё tape. Todėl jau Mete 1527, tangi ilgap bar 
pirm Liutėriaus Bajimivimo, ant to fufmieftafis Gai- 
maš mienBirožie> arnaujintaję Wierg mijai Szwedi 

Raralpfei prieme. Dėunemarfis bey Normėgiū 
„Šeme weif po to ta Paweiffla pajefdami taipjau pa= | t 
dare. — Nüg farilifišto Staifymo anofe Žemėje rift-aufß= 1 
tüju Kunigu arbdba Wyfkupu fonißfiejie Wardai, Gutent 
BiBofai ben Grcbišofai, te pafilifo. 

Taip tpfa) racžiau u'ėjo Gngelanto Žemėj. k 

raluš En odrifis ažtuntafiš Pradžioje ififartėjęs Prie 
Bininfs Niutėriaus bey. Wierds Atnaujinimo bumo. 
Ule faip weif po to Bopiejus gpnės, ji nū jo Pa- 
czi08 atffirti arba aimencgiamoti, tan Raraluš ant 
Popiežiaus jupyfęš nū jo atpūle it apjafpbino, fab jis 
famo Žemėj Bažupegios Galma ben Upjergėtoju pat8 
bujęš. Ale jo Szirdė Mierds Atnaujinimas ne nus 
mere, bet ta palilifo Balta. So Bajefiejas, Ravalus 
Gbuartė, nūbažnas bey ifmintings Waldons budams, 
В Wofietijö8 du та В flBt)ru furiūbu prie Me- 
Ianftono  išmofufiu Gumo, + famo Žemę parfifmiete, 
jįepb tobu jo Žmones ėmangėlišfam Moffle prirodytu. 
Siembmiem be mofinant taciau iBfireipfe, fad ten 3mo- 

neš jū labjaus Ralmpno Mofflui prififreipe bumo. 

Ne už Niutėru, nep už Kalyna, Det už jamo Wieß- 
patė įtoramobamu, jūbu tobčl ir ne prieBpjos, fad mija 

engeliBfoji Raralnjie Gmeiceribtam Bicrd8 Atnaujinimai 
prijidraugawojo. Jr ten mwpfžupipFiejie Titelei (Bižof 
ben Grebibof) ben Eiti ppatipfi baznyfißft Staijpmai 
ii pioš Dienos iplifo. Dar Syki prieš ėmangėlikfaji 
Mofflą ten įmarfi Wietra pafilo, Faip fatiliFiBfoji Rara=   

     

  

   

   

   

    

    

   

    

    

  

Iėnė Maryja maldyti pradėjo. e jö8 Waldzia Emalllo 
gėlištiemė ant Gilinfio ne Algap parefo; 108 Ra jefieji 
Жата!ёпе Glzbėta, jamo Žemę abelnan ir ant mil“ 

boš пйд popiegišfojo Sungo atmalnyjo. 
„ Sgottlanto | Itojoji per Bieros Ainaujikii 

Gymenimu, taip galingu patojo, fad Žmones wit 1 
Birdziey Emwangelijet prififreipe. Ale Raralėne, inirt!! 

jo Neprietelfa, tanfiep ir twirfay apfiemuft buwo, | 
fugauti it į Kalėjimą ше 
ištpreš, 

Karalėnę 

įtenge. Sai bumo tpfoji Kwentoji Macis api A 
Tiejos, Euvi Gi Apra apjaugojo ben įtiprino, 

Sr t Hullanto 3emę, Furi tocgie8  Ggpanijėlin 
MBalbžiai priflauje, bumo Gmiejus Spindulis cgyjtolė 
Mofflo iimeržęs. Ale Szpanikfiejie Btrožojos, ir (bai 
faip jū pacgiū Žemėj buwo, bmafišfus Sudo But 

fiejie atriep foramoti taptu. D faip Žmones prili 
tofi Sąžinės Prijpaubimą paburman paftfele, tap ЭВУ 

AAS jo baifingaiia ias a 18 ‘Vufftancä klp 
netoltū Šmoniū at VGaliepimo akie ao 287 | 

Barou Milbelm von Dranien, per jamo pacgiū X SE io 
pafiffyre. © fadangi Bi8 Bweicerißfam Mierės le 
Vasas prifipažinę8 bumwo, todel jo Radūnai, WE E 
bono Bameifflą  fefbami, wijt Falwyniffai BaznyGM 
prifidraugamojo: 

Niefur fitur taciau Špplatinimė  cgpfojo ЭЛОЙ 
aviera taip dang Kraujo faštamęs, faip Zran cugij Jan 
Karalus Francas pirmafs pafente Gmangėlipfūji! 0, 
futie 1В Sgmeici Žemės, ypacziey iß. Miefto Gi 18 
Kalmpuo Gymenimo ben Bamokinimo Wietd8, 
fiBfo Maifto gaubami ir per jo Raralyfie išiiptati in 
Ale po jo pajtojo Raralumi piftg Wyrs, 1 
antrafiš, taš Dame jūfius perjefinčti, muczpti dep i 
bpti. — Rabangi Emangėligfiejie ant Pafimeldo ben | 
Dmalipfo Bafiiprinimo Berfefinčtojamė ne malt] 
Naftiės Gžieje Surinfimė MBietoje fufieiti - Гибео 
tobe[ Neprieteliet ant jū pramarbžiobami įūfiuš Yituji 

tomš Tamipbės Divajėmis arba ant fawo Ralbės H ( 

 



   

       

  

    

   
   

  

   

      

pa Mottaiš pramiuę bumo it wiš taip wadindawo. 

Gullante, taip it Bicgion ppatipfa ant jū Dabo- 

| Sudgia tape iftatyıa. Tofio Gudo Buto War- 
„Degantgioji Ramara“ jau mumė pilna) 

ijilllfo, £a8 cgion randama bumo, butent nep jofio 

068 Lengwumo, ne) jofio Sufimilimo. — Gran- 

fitlloj tavp Žemės UAufžtūja jau feniep mijofie Gin= 

wėlinai bep Rejutifimai bumo gymenę. JB td ant 

ajıllo ir Maižtai bep Erumvini Gufitmėrimai tarp jūjū 

ойй 198 pacgi0s Žemės adini atfirado. Zmogus 

miltms fawo viftiemė AEpromyjimamė ant furiū jo Ra= 

5, Iš Buvas, piftais Kraujas bey grießningoji Szirdis 

pfilragina, bile Fotią gerą Briežafti furafti ir ju ta 

Wiltuji Griefa papmeijti meilpja. Taip ten Grandis 

ut tarp and Divgalwjü nufidawe. Wierd8 Bwenti 

; MÜ dfai turėjo 15 MWirfaus Lriejaftt neprietelipfam 

Üfibimut düti. Wiena Rartije d&jo8, &mwangelikfaji 

Ką apginti norinti, antroji jafes, ng Eatilifiptoję 
Minyczia faraujanti. Ale tūjė, Furiem8 tifray Biens 

О biemipfiejie Daiftai prie Ggirbiės gulėjo, 0 ne 

Mlbacziū Gprpelnye, ant abėjė Bujiū tilt menfay 1е 

Bo Идо Waido, po frumindos Nappfantos 

eiMllanfien tape Pakajus padarytas. Raraluš Rar 

peilis bemintafis, norėdamė, tad Gmangėlikfiejie iomi 

ep iiitifėtu, pajifmiete apdarfytüjü Hugenottü WY- 

ralkjeje Galmą, butent nūbažnajė Admiralą (Malboną 

Bi! Raro Sgiepjū) KRollinji wabinama, paš famę # 

„Mo Bakocziu ir garbino jė faip tifrajė fawo Tomą. 

malafus bar toliauš weidmainawo ir pažadėjo Jamo 

illitiztaję Seferi nefuriam ėmangėlišfam Brincui En = 

i Mini per Baczia Dūti.  Baltramėjaus Diena (tai eiti 
giliais Auguft) Mere 1572 Biei Smwodbai duwo pri“ 

g Mk; jei priėjus Daug Ggirbžiu  Džiaugės;  Barngo 

rikitas linfjmu Ryfamimu tą Dieną Gente. Gman= 

(odibktūja mifi Prafilniaujiejie ten fujirinfe, Ašafajus ir 

8 Mile po ilgo Sgirbžiū Atfitolinimo wel pargryję bumo. 

fofia išgaftinga paftojo fefancgioji Nattiš! Warpo 

Rambėjims nū  faralipfos Piliės fufalbėtaji Zenfla 

Je, fab fufitarinfiejie Razbaininfai nū  mijū Bufiui 

Mollote Gugenottus užpultų ir šubptu. | Garbingajiš 

lamis Rollinjis, Furi Mazbaininfai befimeldžianti 

Gtts ne bumo pacgied»jamė. Gafoma, 

pilis nė jamo baifiugės Motynės paragints, # Pulfa 

ŪManczid  Gmangėlipfūji pro auga Bowes. — ©у8 

il Ijo Brijafpmš išėjo per miją Grancuzijos 3emę, 

I Bieje trisdešimt Dieni 60 Tufitancgiū Gmangėlij> 

Ū nuguboti gulėjo. Ryme iš Džiaugimo mili Mars 

| traufti tape, o Bopiejus paliepe Ryfawimo Szwente 

1Ы ir pramine tą Metą, furiame Bi8 bjaurufis 

3 Mujo Braliejimas nujibame, Npfamimo Metu; ale 

3 O Giropa ju Bafibaifejimu nufifeeipe nū ВНо frus 
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winojo JEdawimo, Ffurt Swieto bey Baznycztö8 Nufi- 

bawimai it Genbien bar Baltramėjaus Raftimi 

ахба parpgišta Krakjo Swodba wadina. Ir 

Francuzijoj tof8 iBgaftings Smaugima8 tift ne ißfaife, 

fa Neprielici bumo norėję. Jie ėmangėlibfaj: Mofilą 

pomijam  ižnaifinti tift пе galėjo. Daugumas tyfan 

famo šfipažinimui miernaš pajilifo, 0 ppacgie> Ra= 

ralyfte8 pietiniame Rrapte Gmangelije wel В Naujo 

išjiplatino. (Dar ne wiffas.) 

Ailiepimai, 

Atfiliepimas Dėl Komwds prie5 nelabą 

Reprieteli. 

Man miens Brolis ip ietumės taipo tao: „Nes 

padywykf man, fad až tamę ju Bitų praftu Ražteliu 

aplanfau. | Reš až tawe apjirinfau per tinfantė, man 

Rarobds būti. Nes až Sumis ejmi Daug Kartū pet 

bu Metu falbant gird&jes ir manę pamofinai, о & daug 

tamo Ramofflo Žonzii až efmi bar ir i Tėmipfę parjis 

neße8. Zangi až tamę noriu paflaujti arba geriaus 

fafant tam paciam pabūti, fief ir faip galima ju Diewo 

Badėjimu Fomwoti рыев baifingaji Neprieteli, Liet daug 

Sšfadds ir BedoS padarantiji, butent prieš prapūlin= 

gaji, ogi it Sunė gera) pažiftamąji Brangonna. AB 

patė, Mufßcziaufiamjam Dėfup, to Dar n'eju primaleš, 

ale a5 matau, faip įmarfiep jiš 2moneš Galop Maro. 

Kief baug ABarė пй Moteripfia ir MBaifū Dėl jo tur 

tefėti, o it fief Daug funfiü Uoufiii Diemopi fiun= 

cGiamū ni 2Bprišfuja, O tift jam Dar n'iet gana, 

bet jiš faip о8 rėfiaš Liutas aplinfup eibam8 1018 

bar dangiaus Bleßimo jėšfo. Man bangu, аб ав 

apmiflyju, faip Welnias mano it miji muji Эи 

NReprietelis per tą prafeiftąję Priproma, taip daug Du- 

Geliū ant  mijofiū Balamutyfeziü  fawojoj Baudgiamoj 

margin. Of fofia Alga gaus fartuntą jo Werginiet, 

Karcziauninfat, Dmaronis,  Galpadoriei, Gajpabinės, 

Bernai, Mergos, Sunus, Duftereš, fab jie gaus aną 

išagitingąji Žodė girbčti: „@{ Balin nū manęš juš 

Rrafeiftiejie £ amžinąję Ugnė, pagatamntą Welniut ir 

jo Angelam8“ ; tangi ne Zmonem8 bet Welniams.‘ AF 

man Baimė, o ir gailu, Fad tas Neprietelius taip daug 

Фийй { Bagrebimg gauna.  Raip fakiau, gelbef ftova- 

woti prieß Bita Reprieteli!  Rief ZegnoneS, Bafajauš, 

Gutifimo, Bafiturėjimo tada fugryžtu ant tufjtant it wėl 

tufRant Rama, fado tas Neprieteliš taip [matfiep ne 

fiauftu.” 1 
Saip an8 Brolis rago, о ab cia niefo fito ne 

galiu, faip tift jo Žodžius Bicgion iporufamobinti. Te 

ffaito Broliei tūfiuė, o Miežpatė te žegnoja Bitą Sfai- 

tpmą, jeib Daug & tą Gžpažinimą pareitu, Кар Brang=



‘, a 

wynas Razbaininfs Žmonii Baimos pagal Rung ben 
Dußig, ėjąš, ir fad pagal. Bitą IBpazinima nief8 to 
Brangwyno, pomijam ne gertu ir Budas Brangwyno 
Gėrimo liautuš.  Toftai aB jau Beje per daug Эе 
liubyju, ale mujū mieliejie Broliei prieš bitą Liudyma 

I9g ugfurtę, ir pra prie muja taip faip Šėgaijožiaus 
Gžieje, faip ji goRii8 tuvėjo: „Ale faš tif mujū Ro: 
zoniei ir furiam  apreišfiamė Renė Lono Diewo.“ 
Sez. 53, 1. Jau гобоё, fab Ddangiffafis Wießpats 
nor mufü miefgje Sietuma ir Brolius Lietuwininfus i 
Prapultt pabūti, fabangi jiš jū Aufis apfurtinęė, fad 
ne girb ir jū Alfiš apjetinęs, fab po Rojū čfanti Pra= 
pūlimą ne mato. Todėliep fa8 dar Aufiū tur prigir: 

Dėti, taš te gird, ir t’ifeidz i fjamo Szirdi Bitą Žodi: 

Galiu ju Brangwyno Gėrimu. *. 

Mifokia Zinia. 

— Эи aufžtajis Rronprincas ju famo Ta: 
mylija Dar miš ant englipfojės Salės Ueit (rašoma 
Big bt) Miebia. 

— Muja MBiekparė Giecorius pra Dabar jau p= 
tatė8, fad jis apfiėmęs, Setraną faip tifrą Szpanijos 
IBaldona išpažinti, Bet Fiti Gpropės MBiekvacgiei Feta 
Ing toftaijau daryti, 0 tai mi8 Dėl to, fadangi Rar 
lijtai Sgbanijoje prieš famwo Priežinintus ju didzia 
nežmogišfa Zwieryfte farauja, jū Kiemus ir Mieftus | 
įubegina, fugautūjius Gifangininfus nufauja arba Geip“ 
bjauriep  bėdamoja ogi ir Geip tofiaš Bjaurpbes Ig 
faip fofie Ašlėbifai ir Mazbaininfai promyja. Bet muja 
Waldzia ir Porą аВ Ggiepjū pra i atlantines 
Burės Bale Szpanijos Rubežiė nufiuntuji, furio8 ant 
to Daboti tur, fad Molietijės Žmonėms Karlitai nen 
jofi08 Bėdės ne darptu. Me Gerranui iš Tifro aut 
Bagalbės pareiti bar nep miena Miešpatnite ne nor. 

— Muja Brieteliei žino, fad wiens он8 @аы 
prififiule8, tą Yšiningi Roramonę užmofčti, ant furids 
ABeRfoliū Bromincės katilifipfafis. Wyfkupas Mertyn3 
prafudytas. Wyfkups prieš bitą Roramonės Altlifimą 
fofio fito už jė berobė gynės, ale Giriftas tacziau aną 
Užmofejni priėme, ant faš=žin fofio feno Mininčrijės 
šaliepimo NaBto iB fenū Gžiejū nurodydama, kuriame — 
raft bene bel tūcgieė bumujios Bininga Stofė8 Kara: 
Initės Kayefe — pajafnta, Fad teifiant Rovamonės - 
ninguš, už fą fita prifiulptūjius, priimti. — Ale mwyriau- 
{yfi8 Giriftaš  Berlnne, madinamė „Dbers Tribunal“ 
galiaujiep atjudyjo, fab ans fenafis Minifterijės Ratas 
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ir taip ant Tilto be аба ра о. 
| jofia fita Bėda ne pajidare, faip tift ta, Кар mwien 

  Biam Syfiui ne pritinfąs, ir todėl ne veifiant anuš už 
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Wyffupa prifiulytüfius Koramones Viningus 
Wyfkupo patics Wale £ Birifto Raję priimti. D{ } 
aiš mwpriaujyjis Girifta8 arfudyje@, taip Dabar i"l_'* 

pafilifti, o Wyffupas Mertynas iß Baderborn, $ li 

wonės Pininguš paiš užmofėti ne norėdama, o { 
Užmofėjimą ne priimdama, pra Dabar i Ralėjimą ; 
bitaš. | Ggtan, fofia cgia Prießgynvfte! 

— Maf-MahHon8, Francuzijö8 Waldons ju 
Minijterieiė baug Tranfjmo Daro ju mijofieis Ipil 
jimaiš Del Bagiėno Babčgimo. Raip Gitas Pole 
maš nujidamęs, Dar mis I5 Tikro nežioma, ale I 
jama, fado Maf= Mabonė, Bazieno bumęs ger AU 
rotš it Prieteliš, patfai ant to bus gelbėjęs. Ta 

dėl Žrancuzė Rergto prieš Bazieną, ant furio 
Raicia del Francuzü Nepalaimos paffutiniame V 

užfcauta pra, Mat: Mabonė Baziena atmiran Ip 
[ėjimo paleifti ne galėjo, o Dabar flapta jo 35bėl 
patš pritaijęė arba tam nors Э( primerfęs Бы! 

tai atmirap jafptiš taipjau ne gal. Taip miflyjį 
ale faš=žin bau tai iv Tiefa, 

— Gereboj 12tąję Auguką nujibame ant ! t. 
Gelšfelio Bale Rarafiauciaus Nepakaima. ВО 
Trufiui per Tiltą bėgant futrufo wieno Wejimo, f 
tomi$ funfiey apfrauto, mienš Rato geležinis NA)“ 
SB to nužofo Gitas MBežimas nū geleziniü Wejil 
paplėže nū tū it Dar tri8 fituš Wezimus, furic 
ant mediniu Tilto Grinbgiū parėję bro taješ prd 

©;ар В Ю 

рота Фепй пер jof8 Mežima Trufis į Raraliaudį 
Miejtą ibčgti ale ir nep i6 to igbčgti ne galėjo 

Trefe Raraliaucguje 22. DNugujta. 

Ant Turgaus Žavi menkay pareit. Rmiecgiei I 

90 Sg:. Rugiei 60—70 Sgr.  Miešiei, biD., 54—56 4" 
Mietiei, mai, 50—51 Sgr. Awiios 40—44 Sgr. В 
puteė 30—35 Sgr. Siieng 80--33 Gar. Gullą 
Sziiaudai 20 —2177 Sgr. Gntn. Emieftas 11—13 ©4' 
Smara.  Kiaugiei 7—71+ Šąr. Manbelia, 

   

      

   
   

  

Apjafpnmai. 

= Wyfßnid perfa wijuczies Už auffcziaufia ai 

Vretia 5. €, Medčes, Tilioje 
2 pirm to S. Schliewen. 

= Medaus by Maffo perfa wifuczies u} DV 
Prefia Kupezyfte prie =— 8 

S, E, Mrūfer, Tilieiė) 
Iofiegiū Ulyczioj, 

pirm to S. Sdliemen. 
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Verantwortlicher Redakteur: Profejjos Ar. Aurfdjat 
in. Ršnigėberg. 

   
Berlag und Drud v04 Gmi! Rautenberg 

in Monigšberą.


