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Karaliaucgiaus Broliams ki Šinės parnežąs. 
  
  

Neo. 23. "Roraliaueziuje, 4, Šunijos. 1578. 
  

  

1. Gefminii Sgventėje. 
Emang. Зопо 14, 23—31. Grom. Nufio. Ap. 2, 1—13. 

2. Gefminii Sjmentėje. 
Emang. Jono 3, 146—21. Grom. Nujio. Ap. 10, 42—48. 

3. Gefminii Sgzmentėje. 
Emang. Зопо 10, 1—1{. Grom. Nufio. Ap. 8, 141—17 

arba Nuf. Ap. 2, 29 — 36. 

  

Su8 Mplimi, 
Dıewo yra. 

Karalyftes Sus YBaifelei, 
Tarp fawes mylekites. 
Gražus Sujū buė Namelei, 
Sad Sus Meilėj elgfitės 
Meilės Sfaiftume Įpinbėti 
Rufšcioniė tai Raiymiė 

fit6 firą mplėefime, nės Meile IB 

( оао МОЫ 

Brolius Furs ne mot mylėti 
Kriftaug n'ier Motitinis. 
Kurė ne wmeng maju paftoti, 

Meile tam Nera funfi, 
Bet Dien iš Dienos Lengvi. 

  

Egtan, faip grajus it meilingaš Daiftas pra, Ead 
Brolei Sandoroj paS wiens wieng gywena! Kaip Mojtis 
brangiaufen Fmepjancziojt, Furi nü ©alwös YWarono tefa 
# ю Barzdo, furi nutef i jo Rubg;z faip Mala, furi 
nū Grmono frint ant Ralnū Biono; nėS ce žada Pons 
Diews Zegnone ir Iifilaifymą wifadoS ir amžinap, 
Rf. 133, 1—3. Bet Bmentoji Dmaje, furids 
Glomnoję Szmentę mes Bioje Dienoje mencgiam, furi 
pra Dmaje Meilės, Szwentybes ir Tiejės mumš wi- 
fiemė te jutenfa ВНа brolišfaję Meile Irafinbėj, Wier- 
nybėį ir Ggirbiėš Zemume ir te pergal muf{fyj wijg 
Szirdie8s Rietumą it Bafidibžiamimą.  Ymen, 

Gromata Brolio iš Pietumos. 

Tarp Fitū Gromatū man ir wiena iš Mujū mielos 

Sietuvos pra patėjufi, furi man teip atfidüd, faip fad 
ji IB bibe» miernės Szirdies paraByta, it furid8 Ber- 
ffaitpmaš galėtu, faip man pacgiam, taip it mifiemė 
Releimjo Brieteliamš ant 3egnonės buti. Todėl aš 

ta pagal bibziaufioję Dalė Bicgion iftatnbinu. Ale czion, 
fur ab fofiame Dalyfe Bitai Gromatėlei ar ne galiu 
pomijam pritarti, ar fab fofioj Mietoj folio IBgul- 

Bet Kitiems wis Garbe düti, Ž 

  

dymo Reifalš rodos, czion а8 jamo Milli t Rebeflės 

liuš arba £ Waßelius fuglaudes & Gromatos Zodbgius 
iglaufiu. Zangi t Rebeflėliuš iglaujtiejie 3odgei, tai 
miš mano Mifliš, o ne ano DMaBėjo. Dar turiu pas 
fafpti, fad Bitoj Gromatoi mijur MBarbai įtom paraBpti, 
ale ab tūfius ne pajafau, žinobamė, fad ip: tofio TBarbū 
Baiafymo baugiaujes Bafipiftinimaš ir Kerßras8 pafidaro. 
D juf aš ne noriu nep Bapiftinimo nep Rerbto pa= 

barpti, bet Broliuš Meilėje fuderinti. Tangi anoj 
Brolio Gromatoj teipo paragpta: 

„Ne padymptit, fado а8 Bime Gžieje, fur 3u8 jau 
teip daug fu Gromatomiš apjunfinami, pafidrpjtu, Jujū 
Meilę ifalbinti, ale fadangi mano Ggirbziei tie patpė 
Daiftai Tužba baro, faip ir Sumė, tap ap nufitifiu, 
fad Iuja Meile prieš Brolius Rietuminintus mano Ве 

prajtą Gromatą priimė ir fief faip Oteifalė ant t68 
atfiliep8. Sau per feliš Metus man tie Nejutarimai 
tavp tė, furie norim išganptaiš pajtoti, labay Žmutfą 
padaro. Me Fabangi man troppjoš fu daug Safptojė 
i5 abieji Guriufimū fufteitt, jū ŽoDžiū pafiflaujpti, o 

ir pafifalbėt, ale žime Gžieje, fur per Brolio Returas 

facžzio Gromatą tie įmarbuš Daiftai [pg ant Stogo 
iBfelti pra, jeib nū mija apžmalgomi butu, tap mano 

G3irdziei teip fPaubu, jogą ав 18 Tuibos Bi Pamajarė 
jau daug NMakcziu menfap galėjau miegoti. (Jau ir 
man pacgiam fartaiš gailu, Фар ав Brolio 8. Gro- 
matą, wijai Lietumai žinoma pabariau, ale ab tifiū8, 
fab per MBiešpatieš Malone Biraš YBreipfimas gal teip 

Diemo Karalyftes Waifams, faip ir ona Iegų dar 
ne pažvitantiemfiems Broliamė . ietumininfamė ant 
didzi08 Žegnonės parei.) Ale anš Brolis Jonija? 
toliau8 teipo rago. 

Mano Rupejtis pra, fad Wierpats man tą Mas 

[опе bomanotu, be Raliomės tifrojo Kelio ješfoti ir 
niefaboš ne pamejti. Ale man didey gailu ir FKitü 
Broliü bey Gejeliū, ir meldziu, fad Wießpats norėtų 

farßta Meiles Liepfnele £ mufü Szirdis iflieti, Та тев 
galztumbim mufė Sėzulėlė iš mijos Sgirbiės mylet ir 
tarp james fitš fitą, faip patpš jamę. Dėfup Iums 
Bon Runigėl, Еар Su8 apfiėmėt tarp Broliū taifint; ale 
faip тобоё, mienat per Keleimė Sus tai ne galėfite ant 
Galo išmeft.  MBelptina butu, fob Sumė butu galima 
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ir Bouui Diemui toftai pamėgtu, ар Зиё Вс ЭВатата 
mijus Brolius iš abieji Surinfimė ar i Tilžę arba 
arti prie Tilješ, и Wieta butu mifiem8 geriauje) 
priiefiama, + miena MBietą pafmieftumbit, jūs bėl Pono 
Diemo Teijpbės arba Reržto prieš mijus Repaflujnūs 
{8 & Nemeilingūfius  graubentumbit aut Meilės ir“ 
wijü jö8 gera MBarfiū, o tap bene MBiešpatė Yumė tą 
Malonę Domanotu, fad us galėtumbit Brolius. Sufü 
Kraujo Draugus, Meileje fuderinti ir jū įmprinėjans 
ciuš Reliuš attiejti, jeib jie galėtu ant Relio i ioną 
ftipriauė, tmircgiaus ir mierniaus feliauti. MF tai butu 
didi8 Džiaugimas Daugumui Kriftaus Karalyftę Mylin= 
ciuja it jamo, о beje ir fitü Yfganymo geidziancziujü 
Dugeliū. (Ant to aš atfilėpju, аб Gitas 'Išaraginis 
maš man i5 Szirdiėš it pomijam pagal mano Ggirbiės 
Meilpjima  falbėtas. Ale tacziau manbing tai man 
tift ne galima buš аЙОН, Ant Birmo vel mano 
fitū Darbė, furie wi8 dar n’iera gatami ir ant Euriū 
а8 dar ora Merü igay, jey Wiekpat8 wely8, famo 
Syla ir Gziefg ftatyti turefiu. пг Antro del mano 
Senatwes. Pora Stundü Gziefe tofie feni Sufipai- 
niamimai ne būdas teip greitay (Bfiraizgiūti. Gze reiktu 
per feleš Dienas Gufifalbėjimus [aifpti, o kad аб teip 
i5 jamo fašdienikfojo Baproczio it Gpymenimo Bubo 
iBeicziau, tap man tift galėtu ne gerap eiti. Briegtam 
juf galėtu nujidūti it Юар ав pagal fawo brigimtaji 
(Štaigumą galėcziau befigincgpbamė MBiekpatiės Rara: 
Inftei JBfadg padarpti. Ogi tofie įmarbuš Gufijnes 
fėjimai it ne gal Didime Bulfe nujidūti. Manbing geriaus 
bus teip. Šifirinfite 1В abieji Gurinfimi funiffay ir 
dwafißfay Išmintingiauftūfius (5 fožno Gurintimo po 
tofius triš ar feturiš; tie te fufieit fu Girbinga Malda 
% wieng Wieta, pritmfite geroji Ganptoji ir Mofitoji | 
t jamo Tarpą ir turėfite gatamaš Szirdi8 ir nl Fofio 
Brolio Briešbnlio foft Tiejės Žodi priimti, tap tas 
Gufiėjimaš bus peržegnotaš. Bet fab Yus, brangus 
Brolei, bufite Bitofiu Bubu tarp famwes jutifę tap man 
būfite Zinia, taba af, jen melnfit, prie Iujė apfilan= 
fpfiu; tada meš mienoje Mietoje Gurintimą Meilės 
Gujidraugamojimo faifpfim, 16 fuvio ir mufü bangij- 
fafis Wießpats ju mifaiš famo  Angėlais Danguje 
Džiaugiiė.). Bet an mujė Brolis toliaus teipo ražo: 

Ton Runiguši, fadangi Sus jau ilgą Gžieją tolį, 
ий Rietumos gphmenat, 0 juf it ne baug toje galit ap- 
linfup Feliauti, tobėl Zumė Surinfimū, teip wieno faip 

Tito Budai it Damadai pagal Bi Gzieją n'iera pilnan 
pažpftami, tobėl ag nufitiFiu, fado Sufū Meile ant manęė 
ne pyf8, fad aš Suma abieji Surinfimi Damadus ir 
Bubuš pagal aigfiaujė Ražinimą apvažyfiu ir mefbgiu, 
fad Wießpats man Bitame fmarbiame Dalyke famo 
Bmentoję Divaję Domanotu, idant fawo Wießpati tümi 
ne apįmutapegiau, arba fawo ir fitü Dußelioms YB-   

а088 ne padarycziau. Sau apie trišbegimt Metü 
tupinūš už (amo Dugiėos IBganyma ir myliu Diemo 
300i, fad ir ro08 filpnan, 0 teip tropyjos Brogos ju 
3obžio Safptojeis fufieit ir paftfalbėt Gutent i5 fenojo 
Gurinfimo gamau ifi Biol bempnis Safptojus pažinti, 
o iš naujojo dwideßimt ir dewynis; горё rū jau 
babar tift dwideßimt tefrut Wynyczioje Э1евране8, 
Demyni jau pra iß Darbo i Atilfi pamadinti. 

enojo Gurinfimo Bubaš pra taš, fab Rrumon 
įufirenf, tap pirmjauš Giejmę giejt, taba wifi parfi- 
fHlaupja, 0 Safptojis melbziaš, o ni Maldös atfıkelus 
pafžaito Safytojis Zodgius iš Bobeliū, Daug Fart IB 
feno Teftamento, arba iš Yono Apreißfimo Ir išgulbo 
tuš, Kartaiė ale ne teip, Гар Bons Зёиё ben jo 
Apagtalai išgulde, bet ju tift fu EuniGfa Sūminegia. 
Ale zemiffay Dumojantiemfiem8 10fie didi JEguloymai 
patinf, nėš tūmi galima, pilną Galmą 3inios prifi= 
fraut. Tada po Zodzio Agulbymo miji pafiflaup ir 
ar Safptojiš patš arba ar mienė iš Rlaujptoja mel= 
bžiaš, o atlifėlus Pabaigos Giefmele pagieb ir tada 
feliauj Namūn, o fiti ir pafilife pafifalb apie tai, faip 
taš arba ir faip ang 30di$ iffimano, o tan Rartaiš ir 
Ginczaš ranbaš, nėja fožnas miflyjas geriauš #та8, 
faip antras Broliš. Tito Dawado arba Gujiflaus | 
įjmo tarp fitš fito Dabar menfan tarp įenojo Gu- 
tinfimo Gafptojū t’iera; nėja mierniemfiemė Фара= 
cziui it Relfiui pafimiruš, atfirabo Dabar daug 
Bmiežiū Safptoju, furie ale fitiem6 ne nor Elaujyt, 
bčl to bemeif fožnaš jam Irg ypatiffa Gurinfimą tur ir 
not iš geriaujep ав(а iBauldancziu buti, ale tūmi ran= 
baš bideli Sfirtumai pat tarp Rraujo Gencziū ir artymü 
Kaimynü. WMieni mpl arba užtat mieną GSafptoji, 
bet fiti wel fita, 0 tai pra Iabay fandu matyt ir 
girbėt, fab Dugioš ne # Rrijtaus, bet tift (fi Safy= 
tojo te atein. Bet af, faš gelbės Smertnje ir Suve? 

(Ale jau Giam Syfiui turim apfiftoti.) 

Wifokia Zinia. 
— Bėtnnožioj 31. Meiji bėgo pirm Pietū Felios 

iš mujū Giecoriaus bibziuji  faripfuji Ggiepjū plėni= 
nėmiš Ба!8 ftoromig Zwynemis apymußtü ta Juriü Ran 
fowe, tarp Francuzijö8 ben Cuglanto einanczio8. Ale 
dwi tarp tujū, dar ne žinoma, I6 fo tat atfi@o, fufiz 
dauze bebėgdamos fu Fit8 fita hatfingay. Wiena tujü 
Marbu „Karalius Wilhelm“, antroji Wardu „Divvyfis 
Kurfirft8“. Szita pafkutinioji, madinama „Divyfis Kur- 
firßia8“, tüjau pradejo grimfti. Wandeniui + Maßynes, 
t Ugni ir € Katilus HYimerzu8 pIyBo ВНа Sziepis ir 
198 Stufiei iblafiamo i Badbanges.  Ketuviū Minutė 
Gžieje bumo Gita puifioji it brangioji Gziepis Balin.
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Sb miji 500 Wyrü, Eurie ant Gžziepiės rabo8 bumo 
300, о НН fafo ir Dar baug baugiaus ar nuffendę 
at t Babangeš iBlafinti, o iift 200, о та it mens 
žiauš gpmi  pafilife. Bet ir antroji Sziepi8 bumo 
Bitame Gufivaugime baug Spfavės gawufi, o Wyrai 
turėjo Fiet galėdami ffubinti8, pafıdariufiafes Styles 
Šėglei8 ir fa8 tam mgu užimti ir potam faip grei- 
Giaujen + Fofi Ybėgi ant Sifigelbėjimo ir Atfitaifymo 
nujifafinti, Tai nufibame ne toli nū Gnglanbto Rrapto 
ne toli nū Diefto Domer. D Gnglenberei Bofo, Ficf 
tift imane, i Beda parėjufiemftemė ant Ragalbės, Bet 
mūji Kronprincas, furfai ime Gžiefe Liundungs 
Miejte Iaifo8 ėmės tūjau apie Bitg Negiliuki Žinę gas 
męs bubamė, jam ppaczie> Mežimi Trufi ir numas 
šiamo Taip greicgiaufe> ant t68 Mietės, Eur ta Ва 
fingoji ir išgaftingoji SBfada bumo nufibamufi. 

— Mujū RirBtas Bijmarfis buwo ferinęė IB 
jamo 1408 pafigawes budams £ акеар Rijfingiū 
Mieftg Fkaip jan ir Fitais Metais, ant Wartojimo Swei- 
Та108 YBanbenė nufeliauti. Bet Baierü Karalius, 
toftai patpreš, prifiule Bijmarfini ant to Gžiejo, fol 
jiš Rijfingiūje rafiė, feliš fawo Wejimus8, o ir Tarnus 
ant MBartojimo pagal Pamėgimą. 

— Bajupgiū ben © аи Minifteris Ponas Tal: 
fi8, furjai, faip žinote, nor if fawo aufßtojo Nrėbo 
atitoti, pra nū Miekpariės Giecoriaus Atraßg gawes, 
fab jis jao Urėbe Gime brumjtame Gzieje pafiliftu ir 
atįtobam8 jam minau ne jū baugiaus Gunfenpbja pa= 
barptu. Ale ar Ronės Falkis ant famo Mietds pali 
lif8, tan toftai tift bar ne žinoma. Giecoriuš meilpį, 
faip pajafojama, feliš Fituš Bonus į bažnytijfus Urės 
buė iftatpti, ju fureiė Zalfiš miflijas futarti ne ga- 
lėjęš. Raip weif Firftas Bijmartis bus t Berlpną 
pargrpjęš, tav Bitame Dalnfe turės ar Beip ar teip 
Dawadas pafidarpti. Tam Tarpe pra Bonė Minijteris 
Talfis į Miefta Goflar ipfeliamęė, fur jam dibzianjia 
Garbė išroboma, 

— MNelemtafis Karaljudvys HHdelis Ralėjime bu= 
bamė ir perflaufinėjamš bar mig balamutikfuė Mltias 
Eyınus düda. Wieng Rartą jis bare priek Ralėjimo 
MBvrejniūjius bėl to, fab jam nep jofiū Geitunga nafi= 
aitpti i Ralėjimą ne būdama. Ale fitū nūbažnū it 
naubingė Rnpgū, furio8 Raliniams ant Bafiffaitymo 
būdamos, jiš ne martoj. Slga Gžieją ne bumo galima 
ißrafti, i fur ji8 tu8 Biningus games, fa8 žin ar 
100 Marfiū ar 100 Doreliū, furius 8 paffutiniame 
Gžieje turėjęs. Olė babar tai jau išrajta. 918 tūjius 
jamo Tėvams pawoges. Si Gmininia Rulfū, а8 
jiš prieš Giecorių išžomęs, jau Dabar trn8 ant Ups 
Cžioš atrajtos, miena atfirabo jau pirm felid Dienū, 
9 babar pirm Trumpo bar bmi fitos. Birmoji bumo 
cziela, abi antroji fuploti. Taygi 108 buš ar fur i   

Murg ar fur } Fofi MAfment ant Ulnegios atfidaugufios 
it Bitofiu Budu įufiplojufios, 

— Bračjujioj Nebėlioj, tai bumo Banebėlyį 20 ай 
Meiji [aife Daugobe Įocijalbimufratipfi Moteriai Bers 
Ipne jamo Gurinfimą, furiame jo8 prieš Runigus, prieš 
Bažnncgią prieš Diemo Žodi ir faš Beip jom i Burną 
ipüle bjauriuš Žodžius  falbėjo. Bet Roliceiės Urės 
bininfė, cion ant Užmeigdėjimo ftatytafi8 tai girdės 
bamš tą Gurinfimą iBarbe ir Gitas Moterikfes Nas 
mün patfiunte. 

— MBpriaujpjis Ruja Giecoriaus Minifteris But 
са Ёо 10 8 bar miš Raullige įerga ir Rartaiš jau 10008, 
fad jis Szirdies Rejmeifatai prifivėjus dar tift 08 
fele8 AdynasS te pateffęs, ale ji8 wis tift ir оё Эа 
zumg atfigaun. 

— To Gromo Szumalomo Bargryžimo 1В PBes 
teršburgio i Riundun ės Miejtą Kalba miš Daugiaus bibi= 
naš, fad Dabar jau Bafajus pafidarnjęs ir mijii Gpropės 
AWießpacziu Minifterei ar Bafiuntinei 13. Sunijų į Bers 
Ipng ant Rungrejo jujieiję, furiame Englenderei Rufat 
bep Iftreifei įufitaifpję. Ale norint Zobzieiš ir Kal 
bomiš Rafajauš robomaš, tacgiau abeji, teip Englenz 
berei taip it Mujai bar miš ant Karo gatamyjas, 

teipo, fad meš bar tift ne galim igtifiman žinoti, ar 
tifray Rafajus bus, arba ar ne Raraš ujfibegė. 

— Berjijonū Raraliuš pra jau Rartą pirm 
Boro Metū IB jao Žemės, Afijoj Rptūje nd muja 
gulincgios atftobamė mujū Gpropės Zemes perfeliamęs, 
o Dabar jiš jau wėl per Gpropą feliauja. 318 ifi babar 
rados Beteršburgij, fur 8 prie Nuja Giecoriaus 
apfilanfęs, o jiš manbding ir į Barpzą nufeliaus, Smieto 
bidiji Turgu apfižiurėti, 

— Berfijonū Raraliuš а]: Eddin vra iß 
Beteršburgio jau atftoje8 ir Fetino Maktyj nü Subatds 
ant Nedelbienės ju 20 Tarnais per Warfawa Feliau: 
bamė, # Berlpng aplanfnti. Ar 18 Кар apfiemes 
buš i Berlyng par&je8 tai meš Bitg Zintg raßydami 
Dar ne gawom patirti. Iß Berlpno BVerfijont Karas 
liuš norėjo Panedelyj tiefiog + Varyza ant ЭГр е 
tėjimo Swieto Turgaus feliauti. 

—- Bamburgio Miejte, furjai pra walna8 Mies 
įtaš MBofietijoje, Banedėlyj 20 taji Meiji Razbaininfas 
Haafk gadintas arba Smercziu foramotaš. SB to muja 
Walniejie dywyjas, beje jie tai ‚Hamburgiffiai Wy= 
riaufybei padywyja. еа per Walnujü Szauffmng 
prie mujū ogi it beweif wifoj MBofietijoį Smerriės Ro- 
tamone Nazbaininfa pafiliomuji, © bemeif 3mones to 

MBiepatiės Zodzio buš užmirBę, furė 8 Noafui po 
Gtieftmanio falbėjęš: „Rurjai Zmogaus Rraują pra= 
lieja, to Araujaš per Žmonės ml turės buti pralies 
{а8. Reja Dienas žmogu jutmėre & famo Weidg,“ 
1. Monz. 9, 6. 
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— 95 muja Raralpitės Boji Promincds Gei- 

tungūje pajafojama, Кар tenap Kreize Wongrowicz 

prie Dmaro Friedrihshof priflaujancgiame Kieme 

Sopjeno du ЯВайи mienė 10, antrafis 12 Metū Įenas 

14taji Meiji ant Raufo Gventąję Mergą Maryją, 
Rono Yizaus Motyng, Erfkiecziü Krume deganczig Lifti 
NRanfoje be Iaifant maczinfiu, ogi ta jiemdmiem ir fakiuft, 

fab jūdu turincziu eit įpamėdauti. | Waifams Namün 

parčjuš jū Motpna ju jeiš paš Kunigų nuojo jam tai 
papajafoti, o n'ilgap trufuš po Poro Dieni jau bumo 

Rafžalba prafiplatinuji, fado Maryja Srßfiecziu Krume 
pafirodžiuji, o tūjaus pradėjo aname Kampe Žmonės, 
furie mifi ten Pozüfe Ratilifai pra, i6 toli ir placzen 

į Lupjėna Kiemą tmiti it giebobami ben melzbamieė, 
o i5 Daliės ir ant Reliū cgioždami ar rėpliobami aną 
Erffiecziu Kruma aplamyti. Sau prabėjo tenap Ima- 

naš Marijos Meldejü Sufitancgieiė įufirinfti, Кар 
Mpriaujybe ju Balnieriė Pagalba turėjo Zmones ten iB= 

marinčii. Ale Wyriaufybei Waifus aßtriey @ ро wieng 
perflaufinėjant jūdu galiaujep iffipažino, fad jūbu apie 
Maryjös Bafirodomus Fitoje Mietofe girbėję Budami ir 

Biczion toli Rafirobymą pajafoti prafimanujiu, 
— Urfliū Turgus jau Seredoj pirm Dangun Žen= 

gimo Diends pafibaige. Taš Gi met daug Iufftan- 

cžiū ir Daug Daugiaus ne faip fitaiė Metais aplan= 
fptaš bumo, o Rarbamėjai ju Brefiomis, furiaš jie 

ugmofėtaš game, it faip girbim Ddidey yra pafajingt. 
— GSziczion ne toli nė Raraliancgios ant wiends 

Balės, fur Turfas firyfamwo, tarp pafigėrufiujė Darbi- 
ninfū Gufimugimė pafibaręs, furiame mienė ik jū ь 
fei@ nudurtas ant Wietd8 negywas pafilifo. Ir czion 

pafirobo Waifiu8 Brangwyno, bet iß jo MBaijiū reif 
Medi ogi Ing teipojau ir Brangwyng pažinti. 

Sau wel Nažbajnjte prieš Wießpati Giecorių. 

Tai trubna 3inia, furią me8 pirm Trumpo apie Raral= 

subi pafafoti turėjom; ale dabar pareit dar ttiuDdnejne, 
beje tofia, Fad Sirdis dreba, ir meš flaujtiš turim, Ра 
bu8 ju mumi8, fa8 bus fu Prufija, fa8 ju Wofietija 
beje fn mija Rrifkegionyfte ant Galo Mujū bitas Ke- 
Ieimjo Raišfas bumo gatawė; ir į Drufarija padūtas, 
faip Gmentoj Dienoj po Mižios man ta iggaltingoji 
Žinia parlėfe: Sau Mel mujū Miekpats Giecorius 
Smertiės Brtegadoje buwes; jau Mėl nelemta 
Ranfa prieš jt pajifėluji ir ant jo BomMufi 
Szmentoj Dienoj ant puje 3 po Pieti WießpatS Gie- 
coriuš pagal fawo Baprotė £ Ora paliwajinėti norės   

baimė, waziawo Berlyno Miefto Ulyczia, madinama „Bo 
Liepomig”, wokißfay „Unter den Linden“, faip wiens 
Nelabyfta Zmvogus iß ands Ulneziės Buto Numerio 18 
ant Giecoriuuš Gome. Alt taš wieng Szumwi ar feli8 
paleibo, tai Dar ne galim pajafyti; 0 ir ne žinom, ar 

tift wien Ggriutomiš, arba ar it ju Knlfa. Aßtünes 
Szriuto8 Ciecoriut i Weida ir i аНа parėjo ir ji 
funfiep izeide. Giecoriuš parglijo i jamo Tarno Reib= 
įčgerio Glėbi, Kraujas tefėjo baijen. Ale vofojama, fab 
brangujis Gymajtiė bujęš iplaifptaš. 

© уу Ranedėlyj pra apie išgaftingaje Biftabėjyjtę 
Berlyne prieš muja mplimąjė Žemės Tėma nujidamus 
feję Tefancioji Žinia parlėfufi | Berlpnipfis Bolicetės 
Prezidentas yra fekantiji Apfakyına ißleides: Giecortus 
wafar prieš Ziegorins tris po Diet po Lepü wajiawo 
tan i5 Buto Rum. 18 tė8 Ulpegios pūle iš antrojės Tožės 
ац а) du Szumwju, furiūbųu Wießpatt Giecorių ant 
feliū Metu iBtifo. Biftadėjis pra Dr. Rarl Gduard 
Nobiliną, grmeš 10. Aprilė 1548 ant Dmaro Kolino 
Gale Mieftelio Birnbaum; manbing tai bus Rozė Bro= 

wincoje.  Tafai gyveno jau per du Metū Berlyne Ir 
nū naujojo Meto tam Bute po Lepü Num. 18. Jis 
iš antrofės Tožės fu dmiliupine Bucgfa du Szriutü 
Gzuwjū ant Giecoriauš paleibęš. Kaip Zmones i jo 
Gtuba meržė8, ji nutmerti, tap jis ju Bijtule, tą ga= 

tamą prie Ggaliės faifpbamė pirma ant Iįtojancziujė, 
o tūjaus potam ant fawe8 žome Ir patė Diden Burnoj 
ifirodyjo. | Razbainints ijfipažpjta, fad jis Bita Biftas 
bėjnite išyromyjęs, ale ne fafo, fobel jis tai bares. Bet 
Miešpatė Giccoriuš nra + Meiba, + Galma, i abi 
Ranfi, o ir į Nugara baugiaus faip i5 Bijo 30 Szriutū 
t jamo Kuna game3, ; 

Taipo apjafo Berlnniptis Policeijes Prezidentas. 
Ale per fituš Bajafojimus mes priegtam tprėm, Фар 
pagal Daftara Mifli Miekpatiės Giecoriaus ра!8 @уе 
wafti8 n'iera į Priegada įtatptas ir ab meš tobel 
tifeti8 galim, jiš it mel pafigaus, ale jo Ronos Dabar 
jam bibep (Paujt IB Birmo bumo įafoma, fad Ru= 

ralzudys Robiliingis Minijterijoje RaBtiniufu bume8, 
ale ne. 8 tift Rartaiš prie Mieno Minifterijės Bono 

Darba gamęš ale pafžutiniame Gžieje 18 mijofiomiš bimu= 
fratišfomis Drufomis Darba pafidares, Pafkucziaufiay 
jiš fafės, fad jis fu Felei$ fitais pras Rarcziamoj prie 

Gtiffo Pywo [amo Piftadėjojtę Įubnefėjes. Ale faš 
tie Kiti bumę, tai ji8 ne fafo. Iis ranbaš Kalėjime 
ant Ligoniü Sztacijouo, о Daftarai miflyj, fab jiš 

vafi bar tift mo6 fetutišbešimt ir agtūnis Stunbus tes 

pateffes. Gzitaš Žmogus pra iš garbingos Giminės, 
o bu jo Broliū pra Afficierai. 
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Selefonė arba Tolfalbys 
(Brabzia Num. 22.) 

Tap Tiefa, jey pirm feli Gzimtmeczū fa8 Tol- 
falbi išrabęš butu, tap jiš butu tifrap per piftcgaują 
Šyni Iaifomaš ir bene podraug fu famo Sgradbimu jus 
Degintaš bumeš. Mums ale Dabar žinant, fobėl ir 
fofiu Budu pr galima, famo Kalbą per Tolfalbi tolp 

nujufti, tift Dywai, fad Bio Smieto Gudrinczei ne 
jau feney ant to parėje pra. Sfaitytojis ale ne tur 
padpmiti, Юар meš Tolfalbjo Staijymą nūgruncgen B= 
guldyti noriedami po pirm apie feliš prajtus Daiftus 
falbefime. Pirm ойй Фа norim meš iptitti, iB 
fur it faip Balfas atfirand? — Antay yra wienovje 
Sienoje mienė Pentgalns twirtay imurytas. Mums £ 
ji mußant meš tift trumpg ir fimu Trinki be girdime. 
ЭВЫВ ji Dabar 6 Gienės laufan ir padėfim ji 
ant 3emės, 0 tada i jį mugdami jau daug aipfefni Bil- 
bėjimą girdėfim; o Dar aiBfiaus ir geraus jiš (Eambe8, 
jėp meš ji Ju Bancgeiė fur nors pafabyfim.  Sangi 
taš patš Nentgalpė miš gerejni Balją (Вой), jü wal: 
niauš jiš palijubinti gal. Smfim Dabar mieną gelgini 
IBirbalą, furomi Ggtrepleš mezgamos (Žefe8 adomos) 
pra it ijpraujtim jo wieng Salg i fofe Plyße. Yep 
meš jo malnaji Galą palenfe paleibzami, tap ji8 mir= 
pėdamš Balją arba Birbejimą padaro; ir jū ttumpefnis 
jo neiipraujtajis Galas pra, jū tanfefniš pr ir jo Wir- 
pėjimė it jū aufgtaš arba plonė pra IB to atfiranbajiė 
Baljaš. ep meš tam Mirbalui mirpanr Birftg pri 
figoami jo ABirpėjimą apftabbome, tap ir jo Birbimė 
Balin. Mes galėtumbim czon bar baug tofiū ir tiem8 
Ipgiū Bameiffli  primejti, faip antap apie Gmuifū 

GEtrunaš, apie prie Bamzoo, Dambrū, Birbynės ejan= 
Cžuš Liezuwelus ir t. t; ale jau it iB minčtujū PBa= 

meifflū juprafit, fab fožnas Baljas IG Trinfojimo arba 
MBirpėjimo fofio norš Daifto atfiranba. — од Budų 
atfiranda ir Baljaš tojo, furš Gi Releimi ju aipfiu 
Balju ано. ЯНа mirgutiname Gale mujū Gerffės 
ranbafi 4 Blėmele8, furos fEerjap per Gerflę пй Ba: 
faupio ant Smafrės linfay perfitenf.  Gžeip jo8 Iojoš 
Gerflėje faba; Рар meif ale me8 Ealbėti norim, tan 
jos ifitemp ir per Gerflę i5 Plauczü iBeinanczoji Dwafe 
padaro jaš mirpanczaš, o tūmžpg it (Pambancgzaš, ir 
jū tmircgaus još itemptos pra, jū greitejniš ir taus 
fejniš pra jū YBirpėjimė it jū aufžtejnis arba plo- 
nejniš эг В ю pafivarafis Baljas.  Užaugujo žmo: 
gauš Gerflė pra platejne, todėl ir jo Balfo Rafpinelei 

Dra ilgejni ir drutejni, jū Mirpėjims i5 mifo retefnis, 
o belep to ir jo Balfaš įtambejniš, ne faip Rubifio. 

| 

  

9 108 paties Briejajtiės ranbafi ir Gfirtumš tarp 
Baljo Moteriū it IBpiBfuja. Gze ale Dar noriu pri= 

minti, fad mujū Gerflėje tift wien įtorš arba plon8 
Baljaš pra padaromas. Balfinū bep Subaljini arba 

Bufžtamai Baljus padarome meš potam [amo Bomuri, 
Riežumi it Tupa Beip ir taip fraippdami. 

Mes jafėm, fad fožnaš Baijaš ıB Trinfėjimo Eofio 
norpė Daifto atfiranba. Ale ne» Mens Baida, norint it 

fašin faip jubėdamė ir mirpėdamė, tift neffambėtu, je) ap= 

linf įė Oro ne butu. Rab tan tifrap taip pra, nū to muš 

nabaßtininf3 Mageburgės Burgermijttas von Oue= 

rife perludpė. Tajai išrado Mere 1650 tofią Plumpa, 

fu fure galima Orą iš 15 bilefofio Ryfo iBjurpti arba 
ißplumpoti. Daugiaujep pra ta Dro Surpjtyne Bi= 

taipo itaijpta: Št pati pra fofiu 1/> Pedü ilga; 1В 

108 ieina miena Rureli arba Seima, futi iš pirmo 

ant Szale8, o potam ant aufgto lenfta. Ant wir- 
Gutino Galo tė8 Szeimės pra Blotiš, faip fofė flejnas 

Solėtuš (Sfpmiš) užmautas, 0 ant to Tolėraus pra 

wėl miens aufžtaš fiflinis Npfas užmojamė.  Bajtas 
tyfim dabar ant to . Bloczo wieng mažą  Rartumę 
(Staftiš). o pafabpfim prie t08 mieng mažą MBarpeli 
(Sfambalą) it užmogfim ant to tą Stiflini о9. Ta 
mija Badarpnę, 0 tūmi it tą Warpeli judinant ji$ 
fFambda. S6plumpūfim ale dabar po to įtiflinu Ryfku 
čiantiji Drą. Taš Rpfas, furi meš pirm to [engmen 
užmožti bep numojti galiejome, gul Dabar taip tirta) 
ant Tolėraus, fad ji meifiauš [ufulti, ne faip nuimti 

galėtumbim, o Dabar galim ta Babarpne, 0 ju je p0= 

draug it tą MBarpeli ir fažin faip judinti, 8 tacgaus 
neb ffamba. Taigi Dabar išpažijit, fad jep tarp Bio 
Raišfo Sfaitntojo ir jo Rlaujytoji Oro Tarpe ne butu, 
tan jiš galčiu ir iš mijos Syld8 Baufti, anie MienoĖ 
niefo negirdėtų, 

Rofiu Budu ale atgaben Dra8 Balją © mujū 

MAufi8? — Imfim wiena ju Bandiniu pripilta Blubą 
it imeffim i jo MBiduri юЁ mažą Dailta. Sam ipūs 

[ant MBandū i Aufgti pažofa ir tada ant mija Pufü 

majoš Bangos prajipfatina, Euros jū tolpn bėbamos, 
jū nufimajina. 3 tirtą Stubą fa imetant ale ne 

taip įpėrep Bangos pajivaro, faip f£yftame Wandinyj. 
Bet Draš pra bar Daug ffyfternis, о 109% ir baug 
palanfefni8 ben greitczaus pafijudina8, ne faip YBanbū. 
Taigi it fojnaš Daifiš palijuvindams arba Mirpėbamė 

ir aplinf ji ejantiji Orą Tujudin, furame iš to [pg 
tofiošjau Bangos pafidaro, faip fujudintame Wandinyj. 
Sep tofio8 Dro Bangos [ingodamos mufü ЭГа 8 atfiek, 

tap meš girdime. Mrti prie Eofio Mirpancgo ben ате 

Gaucgo Эао рга Balįbangos Didejuos, о todėl ir
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įtipraus i mufa Aufis atftirenf, 0 me8 bėl to ir geriaus 
girbėti galime, ne faip toli bubami; nėfa ir Balfban- 
ge8 tolpn begbamos mwiš menfpn eina, 0 galaujen po= 
wijam ißgefta. (Dar ne wiffas.) 

Wifokia Zinia. 
— GSeredoj 22trajt Meiji fufitare Biczton wiena 

‚14 Metü jena Mergaite ju wienu Moliawonininfü 
Mofkitinin ant Pregliaus Прё8 Gen ir ten paflirti8. 
MBaltiės ne tuvėdamu jüdu &mes tö8 Wietoj Lenta, ant 
furioš jūdu uffijėdo. MAle ta Penta apfimože arba ant 
antros Bufės apmirto, o Mofintinis faip ir Mergute 
abu nuffenbo. 

— Gmieto Turgus Barpgo Miefte 1 maji Meiji 
prafidėjefis, gime Gžieje labap daug aplanfomaš. Szwens 
tomiš Dienomis wis fofs Szimts Tukftancziu Smecziü- 
czionay atfiranda, ‚o Biokfiomig Dienomis fofia penfe8- 
deßimt Sufftancgiū. 

— 95 Gumbinės fefantyfis fmutnafi8 Nufida- 
wim8 pajafojamė. Dwi Moteres 1В Norupacziu 
norėjo i Mieftą pas Befere eiti ale meilybamos, Keli 
palitrumpinti još ėjo per Gelžfelio Tiltą tenay per 
Upę einantiji. Ale ant Tilto užėjufios j08 pamate 
ant Mležiu po Degines GBelįmežimji Trufi prieß jefes 
atbegant. 308 Bofo ant Raire8 Pufes Mežiū, ale ant 
tū jomė fit8 та й8 ip antros Buiės priešais atbego, 
furė jeje8 abi parmertė, iv tūjau ant MBietds 108 bumo 
Nabaptininfės. 

Domanos 
Babaigoj Meijo Menefio, 0 tangi ir bar ant fenojo Metė 
Nofunbo man prifiunte: 

34) Bonė Runigė Streliė Iš Patygii a) ant Gmang. 
Bafiunt. 128 Marti 30 Bf., Furiaė Dowaneles Brolis 
Gtrefiė iš Referfiū furinfes, b) ant mufū biebnuji Spito- 
lininfü 1 ME, c) ant Neregingiuji Buto 7 ME, d) ant 
mujū Mielaßird. Ligonbuczio 6 Mf., e) ant mufū naminčė 
Bafiuntin. 24 ME. — tai i5 Mifjo 220 ME. 30 Rf. 

35) Dons Kunigs Rudatis iß. Priefulės ni mieno nes 
minčto Serugalės Brieteliaus ant Feruzales Siratü 60 Marfiū, 
ant Šerių. Raupfūtuji 45 ME: — tai i5 Mijo 105 Marfiū, 

  

5 : 

Wifiems Ponams bey Riuponėmė aplinf Silie, Eurie Cu 
foriaus, Raffijės, Nummo, Brangmyno ben Fofiū Fitū TZamorė 
primalo, a6 ta Jine būbu, fab a Mofiptoje Gafe Rum. 30, 
ne toli ni Mofi6fojo Marto, ni Roni Žofer be Schaak 
ta wiją Sromą nupirfes eju, 0 pajabu, foną Pirktojt mwier- 
nan apzlujyti. Ant to aß labay melbziu, Pab tanfie> aplan= 
titumbit mano Sromą. 

Silšči, Junijų 1878. R, Kromotis,   

Del Bafimirimo mano Baties, Kupcziaus George Boff, 
14tajė Gio Menefio nufibamufio, tur didžioji Kupczyfte fr 
ponišfaiė arba myripfais Rubais, jau per 20 Metus bumus 
fioji, Faip ir bibey papilbytafiė &тотаб fu Milais, Burfting 
manujafturiniaiė Zamworais bep aubjiamais Daiktais wifokio 
Mani S Ь 0 MBoliegia Ungioj Num, 71 
už Raftū Brefias, o ir bar vigiaus [Eubriaufon išparbūtas buti, 

Wifißfafis Ikparbamimas nufibūba tift už gatavus Bie 
ninguė it prafibėjo Banebėlyį 20taji fiv Meijo MEnejio. 

Hlorentyne Boff, 
Knpczyftes Užrašas: George Boff. 
  

26 amo garbingiemfiemė Birfėjamė 16 Apygarbo 
babat Bamwafario Sfalbimui ir Baltinimui 

prifiartinant primenu įamo mijuv pažiftamaję geriaujiaję 
Kernzypa arba Muilg, zaliji Muila, englišfajė 
Alortalfė by NRatrum. 

Brefias af ftatau prie gražiaujio Tamero mijabos pigiaujen 
it meldziu meilingo Aplantymo. 

SHeinrich Kicmel, Tiličie, 
Yofiegiū Ulnezioje Num. 67, 

Muilo Fabrife ir Kupczyflte. 
  

Budawones Daiftū. 
Hullendiffü Stogo Czerpjü, Fraifiniū Gierpji, engl. Bortlanb 
Eemento, Givfo, Erußik gipfinems Luboms, Palfiū, engl. Szar 
mott=afmentū, ugninio Molio, Drotnegeliū, Aymutimi Lanz 
gamė bep Durimė, Mirimo Pot, geležiniai Reid Repimui, 
Duriū Rafaliamė arba Pecgiamė it teip toliaus ap prifiufau 
ant didziaufio Iffiffyrimo pigiaujfiey. 

Karl Manleitner, Tilžėje. 
Bribėjimė. Czejau: Asphalto, afphaltinio Lako ant Yıoz 

Пехатойно @ак, рта fulipito ftoro Popicriaus Stogams 
(mwofißfay mwabinami „Dadpappen“) it t. t. nį @Н ant 
Barbamimo pabita už Zabrifiū Brefias. 
  

Barwmi : 
wifofio Maniero, faufü fumaltü, faip it + Fernitfa gatamay 
Barmamimui ant Mafynėės nutrita ant Rarmamimo arba“ 
IAptepimo Duriū, Langü Wezimü bey Szlajü, Zernitjo, Lins 
femeniü Aliejaus, Terputynelyjes, Safi ben Bingelia, 

Szwebißfo Parmo, 
patetinag ant Aptepimo 6 Medžio pabargti Daifti, Murai 
mijofiūfe Iarmi Manierūje už pigiaufias Prefias it geriaufio 
Zamoro prifiulo Karl Pied, 

Tilzej, MBofiegiū Gafe Num. 23. 
  

Gį;wentėmė 
prifiulo fawo Guforiu Repurėje ро 48 Bf, o pagal Smara 
perfant 50 Bf. Sara, [umalta Guforių 44 Bf., Gutoriu 
Stufeleis 48 Bf. Smara, ciyfto ©уто!о Rafijos po 1 ME. 
20 Bf. Sm., puiii Ryta 20 Bf., faldbzia Bliumii 25 Bf, 
RKazynü, Karintū, Kančlijos, Faip it wifus Fitus Aptekü Tas 

"morus geriaujio Maniero pigiaufien 
Karl Viet, Tilžėje, 

Mofiegia Gaje 13. 
    

Verantwortlicher Redakteur: Brofeffoc Dr. fr. Aurfdat 
in Ronigšberg. 

Merlag und Drud von Emil Nautenberą 
in Königsberg.


