
Releimiė, Rarvaliauciuje 
faš Utarninta ifbūbamė, 

faštoj, ant bile fofio Pufto 

"apfteliūtas, fu Buftvinins 

— gei$ ant Bertainio Metū 
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Karaliaucziaus Broliams Ewtummmfamä Zine8 parneßas. 

ro. 16. "Rarošionegiuje, AB. A prili, 1826 
  
  

} _1. Rebėlbienėje po Welykü arba Rmajimobogeniti. 
; Gmang. Sono 20, 19—81. Grom. 1. Jono 5, 1—10. 

„+ Saugotitės Balmonypės! 

: „Kadangi jie žinodami, Diemą ėjanti, jė ne gat= 

bino faipo Diemą nep. bžfamojo, „bet paftojo jao Du- 
„moje niefingi ; it jū ne išmananczioji Szirdiß yra apte- 
muji. TZifebamieji išmintingi ėją. jie durnais paltojo, 
it perfreipe Garbę „nejmertelnojo Diemo + Abtozą. jmer> 

telnojo Zmogaus @ Laukßcziu ir ‚Feturfojü it įlen= 
fanciū: Gymoliū. Todėl it Diemas jūs padawe + jū 
„Sžirdiės Geidulius, i Recgpiobę, apberfti fawo Kunuš 
Jamyje.“ Жрш. 1, 21 — 24. — „Attof nūg Manes, 
„Sėtone, nės baražptą pra: Zu turi meliš jamo 

ü %xeppatteß it jam wienqam Blužyti.“ WMatt. 4, 10, — 
zitüfe Žobziūje, В Gmveutojo äfiafito \mtufe yra pac 

jatpta: 18 fo Balmonpūe pafidaro, fofiameė Фа ji 
: iš Lifro ftominti, fofie bjaurus jö8 Waifiei &{g ir Рар 
„Mmeš prieš tąję atfiginti galim it turim, 

1. Balwonyfte В to pajibave, fab Žmonės ni 
„Rono Diemo atpūlę bubami menge Diemopi Ereiptis, 
jo Weido ir jo Malonės jėptoti, ogi „ppacgiep įamo 
— Szirdies Stangume, norint iš Bono Diemo Rankös 
„be Galo daug Gėrpbja gaudami, jam. už tafeš Bir- 

ingay bėfamoti, Bet fadbangi Gžirbis jaujbamafi, 
filpna ir bėbninga čjanti, it“ be: Diemo apfigelbėti ne 

" Balinti, tap ji Fitur fam Diemo jėkfojofi, fur ji ne 
„Tanbamas, ir fituš: Daifiuė fam Diemais ififiate, furie 
" Diemai n'iera, furie Žmogų jo Bėdoje niefu Budų 

  

  

   

  

_ gelbeti ne gal ir fuveiš tmerbamafi Gžirbiš pafijunt 
ой famę  bjautiep prijigamuji. Zangi Balmonnjtės 

Werjme pra Rufifreipimas Szirbies nė Pono Diemo 
t fietjpranbipta Nebetingyfte prieB Bona Diemą, furi 
bibep: mėngia Miekpacžiui už jo Gčrybeš taip pūlaš 

ui 0 Bita Balioonptės Werfing ir Dar Gendien 
Ne pafiliomufi tefėti, o ji ne tift wien prie Bagonū 

' bet ir prie mujū tefa, nėja aptrep ifižiutint, tap mujė 

— Kriffezionyfiej Balmonyjie teip geray arba teip piftan 
: _ tandas faip it Bagonijoje. 

   

  

2. Ale ar tu ir žinai, о8 Balmonyjte 1В E ikėo 

pra? Tai Perfreipimas DiemiBfojos Garbės + Ba 

widalu3 ir AYbrozus mijofid gpmu arba it negpmu 
Sutwerimü. . Ragonai pirm Gziefü ogi ir Dabar būba 
biemišfąję Garbę Saulei, Mėnejiui, Zwaigzdelem8s, 
Berfunui, Rptui,  MBandeniui, Upėmė, Wejams, Mes 
bžiamė arba ir  Biofiemė bep  tofiemš Žwierimė, 

Baufžeziams, Zalcgiamė, Angimė ir faš tam Ipgu, 
Dpacgiep tofiemš Daiftamė, 1В furiūd jie av fo Gero 
fulaufia, ar furiū jie bijo8. Ogi nė bili Daiftū 
jie: jam ir. wifofiug. Abrozus pafidare, it Euriū jie 
mieni Bio fiti to parfiflaupę melbėė. Tu raji. bene 
norėtumbei jafpti: Ale juf tofios paifės Balwonyftes 
jau prie mujė ne randama. Beje ne. pomijam [pg 
tofidšjau, ale tift  taijei bide) prilpgjtanczids.. Riet 

tulaiiš gulbo [amo Nujitifėjimą Ir Szirdies Troptulė 
Lantadininai arba mijofiū. fitū pragaigtancgii Daiftū! 
D Diewo Žobi8 jafo: „Bobas yıa Balmoni Baris 
nimas.“ Kol. 3, 5. „Gobingajiš pra Balmoni ата 
na8.“ „Gplz. 5, 5. Bet Bono Iėgaus paties Burna 
fafo: „Re galite „Diemui Blužpti ir: Mamonui,“ 
Matt. 6, 24. Ale apie Bitus Dalyfus mes jau 
felintą -Gyfi falbėję, tūjius Biam Rartui i, Ggali pas 
bčti galim. 

3. Bet dabar jū jabjauš ant to nuvobpti turim, 
fofie bjaurus MBaijei i Balmonpfės įauga. ; Wirfuy 
tai jau teip pajafpta; „Todėl Bonaš Diemaš jūs pas 
bame i jū Gzirbiės Geidulius, + Necgpinbe. “ „Mes 
žinom, faip anam Gunui ėjo, furjai nū jao Tėmo 
atitojęė + Gzlujmą (amo „Geibuliū pafibame (ut. 
15. RerfĖ). 36 Sgirbiės At ffyrimo nū Bono Diewo 
it iß bafwonißfojo. Prififabinimo prie to, kag , ne; Die- 
ma8 pra, pafžoja й Griefai, wijaš NMetikumas. ir 
mija: Bjaurpbe ir Mijas Brapūlimas, 

4. Sep tn nė to йо novi malnaš pafilifti arba 
malnaš paftoti, tap įmelgf ant Bono Sčzaus. ir jo 

Rameifflo. Zmerfiš Damo Žodžiu, faip ji8 tūm Romoje 
prieš Gunbptojė tmėrėė, tap tu ju Bagalba Nufryjias 
wotojo ir. Brififėlufiojo [aimėfi, Amen.   

01183 721286
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Фа Pafiliomimo Bergios fenuji popierininia 
Biningė 

mufü Wyriaufybe jau atfartodama Apfakymus ißleido, 
ale ne Rognaš ant tujū babojęs ir jūs ifitėmyjęė pra. 
Re feney mes toti Apjafymą ffaitėm, furiame fomėjo, 
fad ir nūg and mėlpnuja, Bėdos Mete ißleiftujü ir 
Zyczfom8 priffirtuji  popieriniū Įšiningė bar bideliė 
Gfaitluš € faralištajeė Raje8 ne pargrnjęs ėfą8,- fa= 
czieig jū Megelawmimš patanfiep iptartė ir ant jū 
Apmainymo . ilgay [aufta tape, D taip eit it 
babav, ogi eiš regi3 bar ilga ju taiš fenowiß: 
faifei8 popierineiš Biningaiš, furie ne pagal naus 

jyjt Marfiū Mofunbą  taifpti ir furiū Gelamimaš 
pagal 3ofana jau (1 Skbėgimu pračjufiojo Mete pafi= 
Tiomęš pra. Га 8 bėginėja ir babar fu tofiu margų 
Bopierufu, Delmone befinešobamė arba Nanfoj nufi= 
imwere8 ir ат ben tam prifiulydams. TZiemė, Furie 
pamofinancgiuš Laibtus (Taito, reiftu it Rituš pamos 
finti it taip nūg SBfabd8 apfaugoti. а) babar Ruv- 
сзуйе8 Apfiejime nief8 tofiū Iininga imti, ogi ir 
mažejnojios Rajės apfeiži ne nor, tan jie meifiū mei 
fiaufep prie aufgtejnujė Rafiū, norint + patė Berlyną, 
tur nufuncziami ir apmainomi buti, pirmfol it czion 
EPriemimas pafıliowes bus. Szime Gziefe, furiame 
bet Sėmimo bep Spleibimo fief mieno Oraßio Kara- 
Iyfte8 Biningė mujū Diputiertamė pritarti arba priep“ 
tavauti Male pra, te ne tif nep Mienė, fad AA jam. 
ju užfimėlamufias ir Gelamimą pametufieiš Binin= 
gai8 taip giliufingan eifent, faip anat Szeirei Zmo- 

"nelet ėjo. Mete 1846, mujū Giecorauš Brolui, Ra= 
talui Rriebrid Wilhelm fetmirtamjam, bar be Diputiertu 
be malbant, 

Tofart gymeno Miejtelyį Sangerhaujen, Zafkfü Pros 
wincoj fena Žmona, Negeliū Kalwene ir @дшс Gel 
bigėnė Wardu, furi feupay befietgbama mažą Gfar- 
butą, iš 69 popieriniu Doreliū pafidarantt, fuficziedyjufi 
bumo. Sgė famo Turtelė ji Iyg Afis Galmoje ganė 
it famojo. Ale mienoj Dienoj ji n’ißtriwojo, Ges 
natmės Mtfangai pafamotajė jamo Sfarbą ir Kitam 
ne parodziufi. Tam patim Bute butent gpmweno nes 
furjai Byra, ta8 jei iBtifimu pafirobe, 0 tajai babar 

"ir d atmertaję Gfarbnpezelę pažmelgti gamo. Ale fofi 
Siagfti Й tutėjo, faip ta8 Wyr8, wifus Bopierufus 
pergiurėjęs jei pajafe, fad tie mift jau pirm Meta ant 
Straufimo pažaufti buvę ogi babar pomijam be Wer- 
cz3i08 ėją. - D faip bar ir felet8 Rupcgiė, prie furiū 
ji nufiffubinufi pafiflaufe, Kaimyno Zodi patmirtino, 
tap jt wifißfay Rufiminimui pafibamufi bumo. Namu 
Gajpaboruė, prie furio ji gpmeno, jėbfojo ję nuram- 
bpti it fuftate Dar toj pacgioj Dienoj jei Maldės Gro= 
matą ii Raralaus FriedriH Wilhelm fetmirtojo, 108 

bien Miefė taip iBfifalbėti ne gal, 
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$monds Smutnybę ben Margingumą aprašydama, O 
tada Apteitimo užfimėlamufiuji ir Gelamimą pametus 
fiujū Biningė Birbingan ben pafarnep melfvamė. Rofig 
fetuviolifa Dient mėliaus fenoji Helbigene ant Szteier- 
Rajės pamabinta tape. Nief8 ne gal 108 Džiaugjmą 
aprašyti, faip Bonė Nanbantė jei ant Stalo Bimtą 
Dorelii paffaiteš, tus Biningus (ufibraufti [iepe. Mo- 
terelid8 Malddis Gromata 6 Berlyno ifi i Miejtą 
Gaugerbaujen paš Boną Nanbantą bumo pargrnju/i 
Ale MBiekpatiėė Karalaus Baliepima8 ben Miflys apie 

toti Spfeitimo Bafimėlamimą įefancgiūje Žodžiūje ant 
Gromatės Kraßto įtowėjo paražyta: ‚ 

„©и Bafiliomimu Gelamimo popieriniū Biningė 
bar n'iera pafiliomufi Raralnitės Raltybe, tūjus apfeijti, 
faip juf ir Gofė Žmogus Gaginės belep ne galės fafpti, 
Gtolininfu neb“ ėfąš, jepgu jis del Baftwelawimo jau 
ne galėtu pagal 3ofang apfžunbžiamas ir ant Už“ 
mofėjimo primercziamaš buti“ D Raralnitės Staijųs 
mam8 pūlas, Kitiems geru Bameifflu pirmeiti. Todel 
it Ggieirei Gelbigėnei j68 69 Doreliei tur apfeifi 
tapti. Ale Fabangi t68 Žmonės Piningai ney ой 
Trefü n’iera neße, 0 ji tobėl Batrotės pra Fentėjuji 
tobdel Me8 ip Mujū patiėė Turto Doreliu Szimtė 
pilną padaryfim. Griebri“ė Milbelm IV.“ | 

Tai pra tifri faraliBfi Žobžiei ir gražios faraliBfo 
Miflys. Ale babar, fitofiam Gžiejui be ėjant, fitoPiė 
nauji Žemės Tfatymai geloja, furiūi Reginojimu Be 

faip tofart fenol 
— m — 

    

  

    
   
    

     

    

    

    
   

     

     

     

    
    

    
    

   

Helbigene, 

38 Francuzijö8. 1 

Šrancugijoje eit dabar dywnay. Dabar te 
Žemės naujafis Saimas Berjaljės Miejte fu 
tinfė8. Tajai babar faip prie muja (5 dwiejü Фа 
fufiglaubzia, iG Bonū Buto, kurfat tenay Senats wl 
binamė, ben iš Diputievta Ramarvos, arba antroji, 
Buto.  Mle abu, teip Diputierti Ramara faip @ ©Я 
natė pagal bibziaufiąję Dali ant Republifės [infę pi 
atba vepublifišfa) bDumoja, bet Grancugijos Prezidental 
Marbols Maf:Mabonė weifiaus meilptu, Pranc 
zijoje weif wiflab Earališfap  itaijpti ir Grancugiji 
Bitofiu Budu wel į Giecorpfię arba i Karalyfte D] 
werfi. Bet Gitofiu Budu от daug Dalyfküfe Mal 
Mahon8 prieß Saimg ir Saima8 prieß Vrezidentd 4 
ale Brezidėntė tur mis galiaufey Saimo Bale igp 
bpti. | Tajai Minifterius, fuvius 18 pirma pagal fam; 

Miflė ifirinfes bumo, jau fenep turėjo paleifti ir tofilų" 
Bonus Minifereis pafibarpti, furie Saimo bibgiauji! 
Dalei pamėgta. SE Biol Maf= Mabonė bumo 1 
Grancuzijos Rreizus arba feleš Gubernijas po Apgll



    mo aštriūju Damabu Iaikfes, bet Dabar jiš turėjo 

Bitas Gubernijas; norint cgionay didey. Daug та НВа 

Šmoniė gymena, i po ВНи agtriūju Damabu Facžieig 

ne fabay norebamė paleijti, Didey daug Francuzüu 

Šmoniū yra DEl divziujü, Maißtü yo buwuftojo, Karo, 

Taip giuote, pafibariufiuja ant ilgo Sfobinimo & Kale- 

jimu8 arba ant Jūmarpmo IB За п ant IB 

gabenimo + fitaš Zemes prajudpti. Dabar Saime jau 

bumo ugmanpta, fad veifiant wifiem8 fitiems del Maißtu, 

Brajudytiemfiemė Atleibimą Domanoti; 0 jau it Daus 

qybe ant to Buvo linfuji Gitą Atleibimo Žodi iBtarti, 

Taciau potam Maf-Mabono Minikeriamė prie tai 

bafipriešnjant it fafant, ab tūmi wifat Biftabėjofiei, 

Razbajui, Blėšimui ben Deginimui tetos Wartat butu 

atmerti, tap Diputiertai apjimifiyjo it bame tą З- 

tarimą: ab furjai Prafudytujü fawo MRiktadejyfcziü 

dėl gailetu8 ir Wyriaufybhes Atleidimo melfiu, ю # 

Biol ir gražep pafielgęš butu, tam reifiant Atleidimg 

Jutefti, ale ne teip fojnam mienu ©уНи, Nelabiem> 

fiem8 ir Gerejniemfiemė iš Mieno. Bet wiename 
Dalnfe pra tarp Maf=Mabono ben tarp Saimo ppa= 

Cziey didis Refutarimas pafidaręs, 0 tai pra Dėl Mierds 

Dalyfü. Maf= Mabonė pra Ratilifs ir pafiprocewoj, 
fief imanybam8 Bopiegiui itifti, bet Gaimo bidžiaufia 

Dalis yra Malnybės Prieteliei. Mak= Mahons nor, 

tab fatilifiGfoji Wiera Šrancugijoje ponamotu, bet 
Saimas nor, fab wifom8 Wierom8 czionay pilna Wal- 
nybe düta butu. Prezidentas yra Katilifü Wyffupams 

pirm fofio Gziefo Walg damwes, Franeuzijoje © уе 
dierija ifitaifyti ir tofe aufßcziaufia8 Garbes ißdalytt, 
5et Saimas8 dabar nor, fad MByffupai ten tą Teifybe 

ne gautu, bet fab ta Teifpbe wienat įwietišfojės Wy- 
tiaujpbės Ranfoje pajilifiu. Ras žin faip czion miffaš 

ant Galo eiš. x. 

Refurio Prapūlujiojo Atfiradimas. 

Bafiliovimo paffujojo Karo fu Zrancuzaiš ben po 

Gifangininta Sžmainymo ir Paleidimo ant galnierij= 

tuji mujū Žemės Naiftė bar Pulfs Wardü tofiü Wyrü 

Romėjo, apie Furik Badingimg Niefs tifrg Žinia būti 
ne galėjo. MBeif po to ipfiplatino Paffalba, buf Bultaš 

mujė fugautujü Wyrü per Iurės i Afrifą, butent i 

от and bjaurujü newidonißfuju Turkyfü nuga- 
benta8 &fg ir ten Apfalime bep Werginyfiej Kelwar- 
tauja8.. Tai Pafkalbai wis didyn einant, ifalbino iß 
108 BPriejaftie8 Xelet8 Diputiertü Giecoryftės Saime 
zalnierißfaje Wyriaufybe bep Ponag Krygio Minifteri. 

Mitfiliepimas nüg 108 Pufes bumo tas, fab tūjauš, 

faip tift anai Bafkalbai atfiradus, gruntingi Perklaus 

finėjimai Taifpti tapę, Furie ta8s Bafžalbaš per czielus   
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Pramanymus išrado. Ale Btap, babar prie to Aps 
fželbimo ir Tiejos vanbaš. MBienš Arancugijoj pras 
pūliujuja muji Rareimji mel atfirado. 

Rezerwifts Martin Bolf 6 Ašbad (Bromincoj 
Heffen= Naffau) Mete 1870 prie Zondš pamabintas 
ir feptintai Rumpanijei Heffißfujü Zyfilieci Nagimento 
Nu, 80 priftatyta8 tape. Rabangi galnierišfoji B= 
riaufųbe po Eožno Mupio bep Sufiftirtimo meif Naiftus 
ileibo, furiūje Baliujuji bep Sronptuji YBarbai įto= 
wėjo, tap ant Raiftü, po Mupio prie Morth (6 taji 
Augužą) futatytujė, ans Nėgermitė Martin MBolf 
Brapėlufiemiemė arba  YVatraftiemfiemė  prirofūtaš 
bumo. D fadangi it Идар po Bafajaus Ąšabarymo 
apie Babingimą Bio Byro niefo girbėti ne bumo, tan 
jiš pagal Sudo Gromatą arba Grfentniją faraliptos 
Geriftės Dienoje 4tojo Yuliaus Mete 1874 per ne- 
gnwą išžauftaš tape; o tas Ddabar wel gywu paftojo. 
So Gimbntojei i6 Amėerifės, Butent iß Miejto Dorf, 
Žemėj Bennfyimanijoį gulincgio, ne fenep nūg Bito jū 
Gunauš Gromatą, ale jau 14taji Decemberi 1875 
raßyta, gawo, furioje 8 jiem$ Žinią būda: аб jiš 
Mußyje prie Morth ironptė, Francuzü Gifanginintu 
paftojęš ir tada i Alfrifą nugabentas tapęš; czion jiš 
ifißiol Remalnybėj buvęs, ale pirm Trumpo jam pali 
fefuš i6 t08 ipfiflubpti, fu amėrifišfa Sziepimi £ Ame- 

rifą pabėgti ir & Žemę Bennfylwanijg nutigauti, fur 
ji8 dabar Miejte York fawo Buvė turnė. IB Gia jiš 
vod8 £ fawo fewißfus NMamus pargryßti meilyjas, ale 
SBsilbhmė to Geibamimo Dėl Stofojimo Kelones УВг 
ningū čfą3 negalims Daiftė. ар Tabap Gimdytoja 
Szirdys per Bitg Gromatą jū ilgap apgebčtojo Sus 
nau8 fujubintos tape, fožnas jaucgią iš 2moguš patė 
pajufi galėš. Gziš Sunuė jiemš jū Senatwej wie- 
natpjis Namtis bep Maitintojis bumo, tobėl jt Szir= 
biėė Gfaubėjimaš jū bibejniš Buti turėjo, faip jie po 

ano Mupio jo PBrapūlimą patirti gamo.  Zalnierikfoji 

MWyriaufybe jiems todėl ant Pagalbės faš Meneji puš> 

wienoliftg Marti Paßalpds Piningü primelyjo, ale 
wpriaufiš jū Geidimag Dabar pra taš, apraubotaji 
famo Sunu i Namus pargauti, Bond Rantrotė Bern 
ein Bio atfiradufiojo Gunaus Gromatą, + įamo 
patiėė Mažtą apie Gimdytoja Bafilaifymą d&je8, i 

Mietą Kaffel Faraliffat Ragprungai nujuntino, © & 

babar Bene toliauš už tai rupyė, fab prapūlęs bumefis 

Gunus € fawo Sėmipfę ben prie Samuja pargryžti 
galės, — g, 

" Bijofia Binia, 
— Gnglenberiū Raraliene pra ioje Dienoje i В о- 

fietijö8 Žemę ant Apfilanfymo atfeliamuji ir jam ant 

feliū Dieni Baba Badūje Bumė pafidariuji.



— Gnglenberiū Rataliene yra prie jamo. 
Gencgiū i PBofietija apfilantpti parfeliamufi ir pirms 
jaujien + Badū Badus, o IB ten potam + Roburgio 
Mietą nufeliamuji.  Gžionao feta it muji Miefpats 
Giecorius Raralius nufeliauti aną aufftaję Miežnę 
pajmeifinti.  Sijai bumo apfičmę8, toftai jau pirmto 
barpti, ale jiš buwo aifišalbinęš ir turejo fawo Senat- 
weje feliaš Dienas Siuboj pafilifti. No Bito Sufie: 
jimo ju Gnglenberiū Rarcliene Erta mujū Giecorius i 
Mypįbabus nufeliauti ale (5 ten Pradžioj Meijo Mi- 
nefio wėl i Berlpią pargrišti fur O taji Meiji Nu > 
fijo8 Giecorius feta apfilanfyti. D potam nor 
abu + Mieteli Gm8 nufeliauti, 

, — Debejiės Plyßimas Dienoje antrojo Aprilio 
ne toli Miefto Maintc nufidawelis, apie furi mes 
jau pajafojom, vra baifingay daug pfadės padaręs, 
dang Sodū ir Mynbargiū Gale Ralni arba Ralnė Ba: 
Blaicgiūje gulincgiū abelnay ifpuftyjeS ir paplomęs, o 
it fofia 15 gmoniū, o rafi ir Daugiaus unffandines. 

— Mufü Giecoriu8 prilaifo Gtryfü Karalyfie8 wy- 
tiaujiame Miefie, furjai dabar Marbu Atėnai, fawo 
minifetiGfą Bafiuntinė Marbu von Nabomita, Taš 
norėjo ant folio. Gziefjo Ramon i Mofietiją ant Apfi: 
lanfymo parfefiauti.. Ne tolt nū Atėnė Mieio gulėjo 
Juriū bėgyje bi Szieppė, miena gryfiBfa, antroji 
ptališfa.  Gryfišfoji bumo praftofa, ptaliBfoji biben 
puifi. Ale Pons, Radowitfas Gryfü Karaliui it Žmos 
nėmė Garbę pabarpti norėdama, fabangi jiš paš Grp> 
fuš atfiuftas buwo, ne feliamo (1 ptališfaje, bet ant 
pratejnioješ grpfiBfujės Sziepie&. Szitam Garbes- 
Padarymut- ji8. pagal . Diewo Wale, gal jawmo Oywarki 
ujdefawoti. Gražioji ptaltėfoji Sziepis ant Yurid fu 
fita. fufitrenfdama_ fufittiußfino, o wifi Zmon8 ant tö8 
bumujiejie nuffendo, Bet prafejnioji. gepfišfoji fmeifa 
jamo Kelio Galą atfiefe. : 

— „Grancugijoje . taijos. ахр Waldziö8 ben fatilis 
fipfojės  Bažnyagids  tofjaijau Gufipriešnjimas - рай- 
baryti, faip mufi Bruji žemėje. „Rol Mat: Makons 
ten pagal jao Ggirbiės Dumą Žemę waldpti galėjo, 
19Г tobš ėjo wiffas gran: Ale faip Dabar imanptinan 
bimufratifafis Saimas Prezidentą werczia, pagal Di- 
putiertū Wale waldyti, tap Rojas: Fit Dalpfas. Dabar 
Diputierti Sfprimuė permėginant, ar jie wijur pagal 
Teifybę It pagal Ratntaji:Damadą nufidamę, parėjo it 
Siyrimas mieno ftyway fatilifijfo Diputierto, Marbu 
Mun (ištart: Mėng) ant Perjeßkojimo, o czia Ijfi= 
tabo, Tab fatilifiGfiejie Runigai Mižioje arba ir Geip 
Taip norš it mijofiu Bubu Žmones ant Sfprimo fito 
Bono: Muno perfalbėję, 0 tiejie wėl jafo, but Narns 
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ИВА @8ор пра8 jiemė ant to Baliepimą dawes 
Dabar Diputiertü Rumifijonė, fitg Dalytą perjėptai 
Grtėmpfiupa paš famę pafifeliamo, jeib jis atliuby / 
faip (u tüm Dalnfu nujidamę. Ale ta8 пе Elaujos, 
RatilifiBfiejie Runigai, ppacziė> aufptiejie, tai epti WB 
įEupai iš feniaufinjė Gžiejū pratę, fab . {wietiffofiod 
Wyriaufybes jiems turėjujios Elaujyti; tangi babar jie 8 
per ffaubu, fab taš Damabaš teip pomifam perfifreipę 
ir fitof® paftoje8. @ 

— Turfijos Sultonė pra prififiulę8 fufilufiemfie 3 
maißtiffiemfiems . Kriffczionims, fad jie i SBafuin_uJ* 
palibūję Malonę ir Atleibimą [utefti, o tiemįiema, Euri? 
per Rubeziu i Yftretkijg ipbėgę, fad jie pargn;, ji 
ibputptaješ arba fubegintafias Triobaš atbubawoti, @ 
ir bat faš=gin fof Meilingumą išrobpti. Ale abat) 
pareit i5 ten miš miena Žinia per Fitg, Тар Зн 
Pargryžtanciūjius arba Geip jiemė Pafidüdancziüfiu® 
wifaip muczyje ir nurozbajamę. Apie mieną Kiemų: 
MBarbu Spumič pajafojama, fad Turkai tą užpūl 
fubeginę it įeptpneš nutirftaš RrifGegioniū Galmas anl 
Karbdė pafijmeigę Surtū YSarffamė be Gufaujant i Mieftą 
Bplecz itraute. i 

— MBafare 23 iojo Merco pra ant Biegoriaus P 
ant Tilžės Gelgfelomario Bufžafis ju Daugybe 3807 
pierpiningiū  pamwogtas, tatp Euriū ir daug Rufißlf® 
Bopierpiningii rad08. Gumbinės Pons Oberpuftdirel? 
tevi8 prijiulo tam, furš MBagi pridūs ir prapūlufiu? 
Biningus atgrajis 1200 Marti Atlyginimo. 

— Ggale Tilžės pra ant Nemuno Upės ant 
Balgiū plaufiajis Tiltas, fuvjai аб Эе Biemai | 
prafibedant, nuimamas Giam Bamafariui dabar jau wėl | 
attaiiptas. : } 

— Panebėlyį 2. Aprilė nufivave muji Oftpreift 
Mieftelyje Lands Berg Triubnas Nufivamimas. Ginant“ 
gėlikfafiš Runigas Nei įtomėjo toj Dienoj prie AL 
toriauš , айр 18 : ©табо iBtiftaš fu wiena Syfiu priC 
NAltoriau8. fufrito it tūjau ant MBietės bumo Tamonė 
Žmogau buf mirti gatamė. 
T T ——————————— . 

Ayfakymas. 

   

  

   
    

    

    

   

     

    

    

   
    

  

     

  

    

    

  
  

Geriū geriaufiujė pryma > Bumbulia, nebaltintė, haltintü, | 
o it wijofiūfe  neplunfanciūje Barwüfe, faip ir ЭНпЙ ir 
mafyninia MBerpali pra wifucies uz pigit pigiaufiafias Tres 
fiaš. gaunama Mila Юа ir Fleibinia Geitiū Rrome prie 

Sarl KR ufatb, Ziliėje, Moliegiū Gafe Num, 12. 
` №3=> Geri Bumbuliū uį 8 Sgr. Smara.   
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