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Karaliauciaus Broliams Pietuvininfamė Žinės parnežąs. 
NRro. 2. 

2. Rebėlbienėje po Simintingi Szmentės. 
Gang. Sono 2, 1—11.. Grom, Nym, 12, 7— 16. 

Krifius Werfme mufü Dziaugimo, 
Sep и$ тапе Вот Diewas, 
З’аритЁ miffaė manę. 
Man meldžiant mano Tėmas 
Sūė parmug ju Mace, 
Manę fab nor apgiti 
Wyriauftoji Galima, 
%а man tap gal daryti 
Neprieteliū Gauja! 

„Dgiaugfiiės Ksiešpatoje mijada, ir Mel faFau Džiaugs 
fie8!“ Bl. 4, 4. Daugumė Žmoniū bijo8, tifraiš ir 
gymaiš Rtifžcžionimis paftoti arba faip ten patiės Rono 
Rėgaus Burna įafo: bijos i Szmieją pareiti (Šono 3, 20), 
fabangi ta Mifliš fabah pre prafipiatinufi, buf Krifß- 
cgionis miš tift turis įmutnaš Buti ir tift Galmą nulenfęs 
aplinfup maifbegioti. = Džiaugiis jam pomijam n'ėjant 
Bale. D tai 16 to atfieit, fabangi Swietiffiejie ant gp= 
wujü Rrifczioniū nugmelgdami ne mato jūš girtamos 
jant albamojant ir wijofiaš Durnyftes marant, ir tobėl 
miflyj, jie ne tur nep jofio Dziaugimo, tarfi tifrafis 
Džiaugimas tift tofiame Albamojime ftow. Ne teipo! 
pirmafis Žodis mujū Bendieniffo Aymaftymo mum8 
iepja mijada Džiaugtis, ale Džiaugtis Wießpatyje. 
Swietiffujü pirm minčtofios Linfimybes, 108 pra ne 
baug fam wertoS, Borg Adyneliü bjaurep ра и 
įminuš pareit at Galwos Sfaubėjimai arba Ggirbis 
palijunt bibep apjunfinta, o Tulafis welpius po tofio 
Bajitinfjminojimo, fab ji8 tūmi wifai ne butu vafi= 
linfįminęė, ale babar jau tai per wėlap. | Tofiomis 
Rinfjmpybėmiš pafijunti wi8 giliaus ir mi8 giliaus i 
Riugyną ėbribeš, i5 furio ben parišf08 MBiepariės Ra 
galbės ibrifti ne galėfi, iEi galiauje> bufi brajuwes, 

Yle mufü Bendienifßfoji Cwangelija mum8 rodo fitą 
Džiaugimą, Eita Tinfimybę. Zmoneles Miefte Rana 
Galileoje turėjo Smwodbg. — Вада! tą Wießpaties 
Žodi: „Ne ger Žmogui wienam Buti“ (1. Mon. 2, 18) 
buwo Bors nübajnü Žmonelia fufirades ir fufidrauga- 
wojo babar per fwentüfins Ryfius Wencziawonvyftes 

Karalkinuecziuje, 14, Sonuarijų, 

  

ant Relioneš per Bi Amži fi į YAmžia Amžius. MG 
fafiau, fad tai Rorė nūbagnū Žmonelia buwes. Ogi 
ce Dabar raji bene wien arba fit8 manę Flanfti no= 
vetu: Ißgi fo tu tai žinai, fab tie Žmonelėš nübajni 
buwe? Juf Gitoj Gmangėlijoj tai ne parafyta, ogi 
meš ir Geip jawo Bpbelėje tai ne ranbam papajatota. 
B teip paflaujtaš atfafau: DB tai Išpažvfiu iš Sme= 
cziü, furie i aną Swodbg pafwiefti humo. Swietif- 
fiejie jufifvecgia Smietižfujū, o nūbažniejie Nūbažnuja 
t fawo Draugyjtę, fožnaš [am Ipgaus, jeib jie fu taiš 
pafilinfjmintis galėtu. Szitoj Swobboj radofi fwen: 
toji Maryja, Bono Jėzaus Motnna, ogi me8 Ce tan= 
bam ir Bulfelė Bono Sėzaus Mofitinia, furius те8 
juf pagal gerą Dalpfą jau ir Beip pažijtam, Faip antap. 
Petrą, Sona, Iofubą it teip toliaus, o galiaufiep me8 
cze matom ir pati Bong IJezu. Urgi mujū mieliejie 
Efaitptojei bene miflpė, fad Birie Smecziei bus girtas 
woje, aldawoje ir faš tam Ipgu bare? Jie teipo, 
Jie buwo linfimi, jie mwalge, gėrė ir Džiaugieji, ale 
Wießpatyje. Jie gėrėjūs aplinf Pong Yėgų Jufijėbę ip 
jo Dbrangiuji 3obeliu. : 

Bet Rpiū Žemėje trufo tofio8 Swodbos fofia8 
aßtüne8s Dienas, o tofiam Pulfni Swecziü czia fufiz 
rinfus, tay ir ne Dywai, Тар jie galiaufieny Wyno ne 
tefo, norint ta ir mierningay wartodami, Taygi jau- 
namjam Borui wo8 tift fufiwedus jau ir MBargė (ge; 
jie Wyno ne tur, fawo Swetelius faip pülas pawitott. 
Ale ger jiem8! Jie tur Bong Jėgų { Swodbg pafi= 
fwite, v ta8 ne tift fwentin fawo Mylimujü Liuf- 
Įmpbe, Bet jiš it pramaro prifiartinantiji Wargg, 
Wandeni £ Wyng pawerfdams. Tapgi Pons . Iezus- 
& muma tefie wpriaujpjis ir brangiaufyfis Sweczias, 
muja Linffmyb&je, 0 ant jo nujmelgdami tartim; | 

Egirbis pilna Linkfmybes, 
Zamim ji bžiaugiai. 
Ne šino ni Gmutnybės, 
Šab Gion iv margfta ji: 
Zu Збаи jėė Saldybe, 
Zu Saule jei fmiefi, 
Žu pravavai Tamfybe 
St Smeriyį gaimini. 

Amen.



Tietuvinintė Diputacijono Apiifantymas Berlyne, 
ЭН оГ тап В ой, fuvie ju Pietumininta Dipus 

tacijonu Berlyne brauge bumo, apie aną Aplilanfymą 
mujū Giecorpftės mwyriaufiame Miefte nief8 niefo n’iera 
ßen atraße8, taygi ой Releimjo Sfaitptojama tift tief 
apie tai galėfiu pafafoti, fa aß apie tą Dalptą 
Brip patyres, Pirmafis Bamiflyjimas ir Uimanymas 
tofio- Apfilanfymo prie Wießpatie& Ciecoriaus išėjo nt 
Bono Dr. Sauermein Furiai Nietumoj apfilanfeš bus 
bDamė po nelemtujū Mazbajoftės Banbymi prieš Gies 
corių Pietumininfus ragino futarti ir Diputacijoną i 
Berlpna nufiufti Šemės Temui [amo Meilę Ir Szirbiės 
MBiernybe ibreifBti; o Rlaipėvės Kampe ir Bemeif rados 
Daugumas, furė Gitam Užmanomui Girbingan pritare. 
Weikey nufidame tarp Broliu ir GSufnefėjimai apie tai, 
faip ta Dalnfą reifiant geriaufey ißwefti ir buwo mi: 
flyta,- fab Klaip&dißfis Bona Kunig8 Juffas, pats 
Lietuwininfü Giminei priflaufydams, furis fito Dipus 
tacijono Madowas Buti. 
Lietuwininfü  wifokiü Sufiprießvjimt ir Sufiginczy- 
įimū, furius Dpacgiep mienė Wofietis Prießbhylis ten 
tarp Sietuwininfü wifur ififißdams išpromyjo,  Mifur 
jiš Bietumininfu Ramandieru nor Buti, 0 fab jam ®ег 
tumininfai ne Flaujo, tap jifai Waidg Felia, Berfiffys 
rimu8 pabaro ir prieštarauja, fab be Galo. © tarp 
Tietumininti ji8 ir wi8 tofin randa, furie jam pripūla, 
tarp furiü ppacie> mieng randas, furfai faip an8 Ro: 
Венё Kriešgpnoftės Dmafės waldboms wis not ir ant 
to Įtatos, fad jo Male tur nuftbūti, 6 minau ne fıtü. 
Szitie aidai ir Suftprießyjimat futrifino ir užgai: Вшо Виа Relionės Apfiemina t Berlnną teipo Тар 
toji miš tolpn  nufiteje ii Giecorius ip Berlyno bel 
fawo Sweifateles fe MWafarg ant Keliones pafidawe. 
Tapgi jau 10068, buf Lietutwininkü Diputacijono Res 
lione £ Berlpną bumo fugaifufi. 

Ale Dabar Giecorini pafigamus ir į Berlyng wel 
pargrpžus, tap tarp KlaipediBfis Liefuwininfü mel ta 
Mifliš pafibarė: Me8 fawo Diputacijoną babar i Bers 
Iyng fiufim. Mle feniejie Maibai ir Gufipriefpjimai 
iß Naujo palilbami beweif wel Butu tą Diputacijoną 
ė Niefą pamertę. Tacziau galiaufep Diputacijonė tift 
galėjo 17 toji Decemberė ant Relionės į Berlpną pafi= 
būti. Me jo Wadowas babar jau ne bumo Bon 
Runigė Sufias, bet Rona Runigė Glogau, nos 
tint pagal [amo Giminę prie Sietumininta ne priflau= 
fpbamė.  Robėl Bona Runigė Iujfas fu Diputacijonu 
Drauge nėjo, tai ne gamau patitti; aj pamiflojau: tafi 
Bene del anü paminėtūjė Waidü ir Sufiprießyjimu kurius 
minėtiejie Prießbyliet pafėlę Bimbo. Sır Ronu Kuz 
nigu 6logau i Berlpną drauge Feliamo 1) jo wyriau- 
toji Dufiė Anife; 2) Marinfe Dowilike iš Bumel8- 

"fe bemeif raboš tarp and | 
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Bitės; 3) Katryna Sfroblife if Melnragiü; 4) Ma- 
tinfe Burmpnife 16 Badmann + Ginbeln; 5) Anife Šplife IB Rimmerjat; 16) Ema Aßmonike iß За й; 7) Katre Bodgife i} Megeliü; 8) Erdmute Balfife iš Šibi; 9) Jakobyne Macifkifke В Rujnės; 10) Ratryna Blofžtife iB Sfirwytele8; 11) Grpta Rojife iš Tirfėlii; 12) Glz6ėta Augatife iß а- 
gelbyniū; 13) Marnfe Urbitife 18 Berfmininta, 

Boną Runigą Glogau ne „tofojant bar ir felį 
fiti Wyrat fu anom8 Mergaitėmą [pg ant tujė Apaynimo arba Užmeigdejimo i Berlyną drauge Feliamo: Ufininf8 
Vlonaitig IB Benvifū; en neria iß Mantwydu, 
ogi faip igmanau bene ir Brolis Sėbelią В Brie 
fulėš Barapijos.  Utarninfe 17, Decemberi Bitaš Di= 
butacijon8 (6 Klaipėdos iffeliawo, Pitutyį ant Gelj- 
felbmario ji petnafmojo, Ketwerge Nptmetyį ant 
3iegoriauš 7 jis bumo i Berlpną nufeliamęš. Nas 
Diputacijonui ge toliaus nufidawe, fitą Gyfi toliaus 
pafafofim. 

Nufibavimas i Amžiaus Bėgio Gepeimbrogio 
Dr. Seimo Berlyne, Bameifftas wiflab pa- 

fetianczios it ištrimojancgios Meilės. 
Kaip Tiėja ta8 Gento Rato Žodis: „Teifojo pa= 

minflaš pafilėfti žeguonėje“, tai. regima i$ Meilės ben“ 
aufgtojo pagarbinimo, furiame Wardas to Wyro faifos 
maš, iš furio Amžiaus Bėgio Dabar Rufibamimą papajas: 
fofim. — Фейт8 bumo fawo czefe neabejotinai [ab= 
jaufet įėbfomas Daftars Berlpne. Ar aufßtiejie ar 
praftiejie, nū RaraliBtofiės Biliės ift į bebniaujus Rel= 
notiū Gpmenimus, mit jo Bagalbės jėštojo. D ang 
аё пйбафна8 ben Kaltybes ißpıldume niefabo8 Nes 
paliaują8 Wyr8 ne pažino men jofto (Pirtumo tarp 
aufbtūjū bep prafžūjū, tarp Bagotė Bey MBargbieniū, 
Rur Rigoš Bėda bibgauja buwo, ar Bafoczuje ar Butes: 
Infe, tenai jiš pirmjaus jamo šinginius nufreipe. : 

MBiena Dieną jiš bumo mėlai Išėti Gzėfe I6 Szpan- 
dawis Namon pargryjes, fur 8 tpimetnį nujojes 
bumo. Raceig jiš ten Dauguma NRefmeifė aprupiug3 
ben pagelbėjęs, ir gerg Mıfczia Namūn joje8 bumo, 
tacziau ji8 NMamej ne atfilf&io8, bet greitai Eiraip apfiz 
tėbę8 ben Biėtus pafimalgęš wėl fepurę Bep Iozbą nus | 
twere, Dabar bar pėjegia8 ne mentoji Gfaitlu fawo 
Gergancgiūja Berlpne aplanfpti, 

Sau tai bumo mėlai Nubenpį, o fPaubus Mėjas, 
Sniega8 pobraug fu Lptumi, Ulpgii GSzlapumas ir 
Ва та8 iš aBtraus Sojimo ir mifofie Sylos Bri 
Įtatpymai pirm to mi8 tai įufitifo taipo, fab Gitas Zigig 
Bendien wiernamfjam MWyrui fabai junfuš pafojo. Tas 
iau ji8 greitai tolpn ėjo it mijur Fief tift galėjo ben 

 



imane, faš jam parėjo, atlifo; pafeliui bėp nį Gers 
ganczüjü patalų ji paš naujei Apfirgufius tape was 
dintas — teipo, FaD jau bemeif Biegoriuė deßimt ma= 
Fare bumo, Faip jiš pomijam nulięš ir fone be Sylös 
t Jamo Namus paš Samūfius pargryjo. Greitai 'Borą 
ftiflü Tėjos ißgere8 {i8 gult ėjo fafpbamė: Dabar 
įsu gal areiti faš tift nor, a6 turiu iljeti8. Suf Daf- 
tarū tief daug Berlpue, fab Žmogus Ben mwieną Eart 
galėji mėgoti. Tapgi niefububų ne pabudifi manę. 

TZaipo fafe8 jiš ėjo i famo Kamara, о mweif pa= 
įtojo aplinf jo bidei tpfa, fad mplimamjam Bacziam 
bep Tomui mertai pelnptoji Arilji nief8 ne trıfintu. 
Raft buwo Biegoriuė mienolifa, o jau ir Župone Ge- 
beimbrotienė norėjo gult eiti, tap fa8 Duriu Rautalą 
labai ftaigiep traufe. Zupone iffigandufi pati Bėgo 
Taufan, matpti, fašgi taip (Tubrei pagalbos primaląš — 
mėja fab tai fa Bagalbos jeßfa8 bus, to jau ne 
bumo abėja, 

D taip it bumo. — оо Žmogus, i Furio Meiba 
MNerimaftis ben Ipgaftis [labai Paitytinai iražyti [tos 
wejo. 3iš bumo marginga* Remeftininfa8, furio Bati, 
penfid Rubifėlia Motyna, Gebeimbroczio Bagalbos pri= 
male bep graudingai melbe, аб jiš ję aplanfptu. 

ME, prie muji от [abai piltai, tave Žmogus 
ju tefancgiomiš Mžaromis, о fab Bagalba ne greitai 
ateit, tai Diūgiaufia priegabda, fab a geriaujają Paczta, 
e mano penfi Kudifėlei miernaująją Mornna ne pras 
puldytumbim. AF аб та iv pabubifir Bona 
Seheimdrotg. Tifrai jė muš tofioj Bėdoj be Pagal 
9oš ne palif8! 

Župonės Sirbnje Fėėfi ne Tengma Roma.  Raip 
meilinga bep а! Kriffczoniffa Moterišfe ji teip 
ferganczio8 Sefer8 gailėjoš; ale ji papajafojo tam 
Bprui [amo Paties Berilfima, fab jam po jao darbo, 
furė ji8 Big Dieną atlifęš, faip Tabap jam Atılfie8 hey 
Arfigaiminimo primalu, it melbe jo, Тар 8 раё Dar: 
tarą, furio Marbą ji jam pajafe, nueitu, fur8 Iabai 
mofąš bep još Patiės Prierelis ėf48; 108 tifrai jo 
MBietoj ateifęš. 

Rabai įmutnaš bel to, fab jo Iufeftiš n’ißfipildes 
bumo, atftojo Nupejcgiū pilnafis Žmogus, ir bėgo grei- 
taš paš aną fitą Daftarą. 

Geheimdrotiene iftojo patpfomiš & pryftubę prie 
furioš j08 Mpro mėgojimo Kamara gulėjo. Yi norėjo 
gulti eit, ale Arfiminim® įerganczios MoteriBfes jei 
nebame Bafajauš; pas Rafali ра ощ bep Ranfas 
jujiėmufi ji melbėfi ug Sergancziają, ir be jo8 malės 
felėft bujamimai i Ggirdiės Dugno. 

Šeima, furio mėgas iš wifo Iabai [engwuš buwo, 
Ranfalo Sfambėjimą bumo girbėjes, tacžiau iß to ne 
pomijam pabudes, ale babar Dujamimai jo Бете!- 
dzianczio8 Paczios įt pabudinv, 
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Rogidėl teip Iabai bujauji, miela Bati? Gaute 18 
Raiga iš Ramaroš. Rašgi nufidame, fab tu teip ар 
įmninyji 2 ; 

Dabar ji jam miffą turėjo papajafoti. Sis fu 
Bafivabojunu  jo8 Žobgiū FHaujės.  TZangi tu ji pas 
Daktara .. ı... nujuntei, beje, tai bumo gerai, aß 
ne Ducgiau galėjęs nueiti, Dafraė +... jau jų 
jįūmi drauge ei8. 

Taipo jafęš jiš ant antrojo Gono atfigule — O 
meif tofie Baljai, faip fofio pjuflo, fur8 per Fieta medi 
eit, tifrąji Riudpmą Dame, Fad jis wėl gilei i atgais 
minanti Mėgą bumo atpūles. 

Ni Gebeimbrotiėneės Megas bumo mifai atftojęš; 
didis Nerimaftis wargino ję; ana  ferganti Moreribfe 
jei wiš pafilifo Miflvj, o Maldos už je nen wienqg 
Vfiės mirfint ne arftojo ney IB joS Szirdie8 ney nı 
108 2upü. Taipo jan Stundas bumo praeje8, tat wel 
Saufalš pie Duria ffanb. 

Staigus IBgafti8 pajudino Geheimdrotiene, — 
gird fg trepaiš aufßtyn uzinant, ir bijodama, ibant 
Heims8 ne pabujtu, ji ieit laufan. Si girb iG аЁ 
bancgiojo Balio, fab taš ра!8 Wyr8 cze, ale bar bais 
mingiauš ji8 pGaufia: Gufimilfite ir pabuoštit šoną 
Gebeimbrotą. Juk ir juš efte Motnna ben Eriffezios 
nißfa Moterigfe, fufimilfite manęs Miežpatiės bėlep! 

Ale mielė Žmogau, argi ne buvote prie Daftaro 
LL L 

Szirdies fujudiniu, ; 
Beje až dumwan prie jo ir Dar prie trijü Fitü, ale 

nep mienė IB jū ar. ne gal ar ne nor ateiti. 
miela Bati!  Taipo Baufe Myr8, o Aßaros8 rito8 per 
10 iß6Ilyßfufius Sfrojtus, ir jo PryBirdis ėjo fmarkıei. 

Gebeimbdrotiėne Nantas grajo. Moteriffe bey Pati 
j08 Szironje fomoja prieš Eurš Eitą.  Galiaujei ji jafo: 
Melbziu jus, tıft eifit pag Hufelanda, 

At! bujauja Wyr8, 8 gyMena taip toli, o tam 
Tarpe mirbta mano mylimoji Pati! 

Dabar jau Gefeimbrotiėnė Daugiau ne gal if= 
trimoti; ji eit 16 Balengmo wėl ė Prpftubę ir ju Dres 
bancgeiš Žingineiš i Ramarą, 

Geimuji! ji fafo fu lengwu balu, 
Iı8 paßofa, Raš Ge? Ar ne ben mieng Rartą 

jamo pailfufiemė Sanariamė galėfiu būti atfiljėi? So 
Bari Ranfas grąjiufji prie fpaudgias tafes prie Szirdies. 

Mielš Geime, ji minfGtan fafo, ta Bati bibziaus 
fioj Briegadoj pra, ' 

Siš te eina paš Sufelanbą! af n'iftengiu! teip jl8 
Baufia ruftai it wėl atfigul — 0 pirm ne faip Dres 
Bancgioji labai pajubdintoji Geheimdrotišne Duris Вгр= 
įtubėš atmeruft jau ji mėl tifruš jo gilaus Smigio 
balius girto. Su Meilingumu Е Žmogui pomijam nufi= 
minujam fafo, fa jo8 patė bumo fafes, o Manfaš 

AF mano 

- 

ju Ddidziaufiu gailefcziu ben



giąję8 bebnafis Žmogus atftoja. 96 Alfiū Gebeim= 
brotieneš farktos Aßaros Frinta. MAle faip ji Dabar 
mėl norėjo & Brpftubę iftoti, fab ji ant famo Reliū 
pafiflaupufi ug bebnoją Moterikfę pafimeljtu, tai ji if- 
girjt Rrebždėjimą Ramaroj, o po Berg Afiės Mirfinia 

Фейт8 ipeit pujau apfirėbęs, 

Gi, tap ce te mėgt Зтоди8! išžaufia ji. Gas 
šine, ta nelaboji ne būda pafajaus!  Gfubifis, mano 

mieloji, būf Wyra atgal mabinti. AB eifiu tūjau 
fu jūmi! 

— Sinfima ji bėg Iaufan, Tarnas pajefa Wyrg, o 
tifo8 teip gerai, fad jiš ji nutropojo, o faip abu par: 
grišta, jau ir Geimia8 [tom gatawė. 318 būda 
Byrui jao Ggtrementus, o Dabar jie b&g Balin. 

O ten фейто Namūje pafimelįvama jo Bati gul 
ant jamo Reliū, o jo8 AlBaros pra рийан Gai= 
leįteš, pujiau Dgiaugimo ben Dėfamojimo ABaros, 
9 jo8 Maldos nufidūo už margftancžiųją Moreripfe ir 
už j08 Pati. 

— Buwo jau ant Biegoriaus bmėjė po midurnafriės, 
tai Duria Ranfalaš wėl ffambėjo. Geheimdrotiene 
važifta fawo Paties Zingfnius, Si bėga jam prießais 
Elaujbama: faip ftom? 

Rabai gražei taria Geim8 linffmai, Moterikfe tur 
babar fawo Beštaji Rubifelė. Ai pra mundi, о @в 
10 jafiau, fab tu jei ant ateifencgiėja Redėlii Sriubelę 
barupifi. 

Tai Pati fu Džiaugimo UAgaromis fawo Pati Raflu 
apfifabin  Gaufbama: AE Diemui bėfui, až Diemui 
bėfui, Tai jau nufioūė. — Olle babar eiff, Motynel, 
fafo Heims Tinffmai, o atfigulfiė, ag nufitifiu ant 
Bono Diemo, fab Dabar muš nief6 ne pabubiė! — 
Ramaroj jiš [afe: Beje, Morpnel, bumo gerai, Тар ав 
nuėjau, nėja Moteripfe bumo bibgioj Įriegaboj. Wieß- 
pačgiui te efi bėfamone, babar ji išgelbėta, „jam te efie 
Barbe. — Vlle tai fafau tam, ju fažine ne galima 
Derėti, ta durnoji ne priim ne» jofio proto. Antra 
Kart ant berėjimo ju je jau ne ifidūfiu. Labjaus jau 
eifiu tūjauš. — аба пай% miela pati! — Taygi, 
miel8 Sfaitptojan, — jen tropyjas, eif ir barpf teipojau. 

Mifotia Binia. 
— Bift Runigai Marpenburgės Ragierungds Walf: 

cziou8 pra nū Gžinilii Užmeizdyjiės famo Parapija 
aifivėfamoję, 0 tai todėl, fabangi Sgiuilii Mofitojei Runi- 
gamė ne faip pareitiė faują ir fab babar faib mpriaus   

fiūji Siniliū Užmeizbėtoja, tangi ir ant pacgiū Runigė 
ėijąš mienš žemuja Mofitoji ftatytas, D muji Ra 
taliaucgiauš Runfifturija aniemė Runigamė ir tą Vrita- 
timą Damujfi, faD jie galė nė famo funfiojo Sziuliü 
Užmeizbėjimo atfibėtamot. : 

— и8 атепа!, fad pračjufią Wafarg Szpanijoje 
mienė nelemtaš Žmoguė, Yšardu Monfafi, amo rag 
bajišfą  Ranfą prieš ands Žemės jaunoji Raraliu 
Alfons iBtiėje. Sis tape fugautas, Prowa prieš ji 
ėjo teip ilga». Si galiuuje> ant Gmertiės prajudyjo, 
Botam mifofiu Budų tape bandyta, Gita Smertiės Ros 
tamonę & Kalėjimo Roramonę Ifi gywös Balos pa= 
werfti.  Raraliuš tai beje butu norėje8, ale fitos Mys 
riaujpbės tai ne imelyjo. Ggitofiu Bubu ans Raral= 
jubhė turėjo Gubatoį 4. Šanuarijų Smertiės Roras 
wong fentėti. le pagal Gzpanijos Budz jam ne 
tape Galima nufirfta, bet ji prie Galgiū Rolo pririšo, 
jam Mirme aplinf Raflą uždėjo it tą teip aßtrey prie 
Rolo prirraufe, fado Piftadejis umay bumo nujmaug= 

taš it jam Gpranbaš nulaugiaš. Dieme, jufimilf8 if 
pafipdufiė Dußidt. 

  

Apjfafymai. 

Saraig waromoji Parwinyczia 
prie 

Gujtav Sperling, Tiljej, М! ftom Fabrikfftr. Num. 38, 
ale Apfteliawimi Wieta Wofiecziü Ulycz. Num, 73, 

prififiulo garbingamjam Publikui ant Barwawimo, Drufas 
wojimu, Sfalbimo, Appretierawimo ir Dikatierawime ben wifo 
to, fa$ prie Barwinyczids Darbiül pareitis fu greigiaufiu ir 
mierniaufiu Baßluzyjimu. Lyg taipojau aß prifiulau fawo 
Sroma patičė parmūtū, faip ir blyfiūtū it neblyfiūti geriaufiu 
'Bryma > Bumbuliai fuftu ir nefuktu, faip it mafyninia Wer- 
palū ir audiamuji Bumbulia. 
  

Gmulfiaufi Gutoriu Kepurėje Smarą 45 Вг 
. fmulfiaufto8 baltog Muffebodes , ... „ 40 , 
E A 
puičiaufios geltono Jawa Rafijos Sw. 1 ME. 30 „ 

2 Domingo Rafijės ... ‚„ 1 , 10 , 
pilnay fweriangios Giforijos Emarą 15 „ 

faip it mijus Fitug Dalykus pigiaufie> primelyj 
Gevrą Brinfmauns, Tilžėje, 

aufßtoje Ulyczioj, 
tie Sietuvininti Bajnyczia. 
  

= Daftar-NAptiefe Rufnėje prifulo 

Kiefarimi =—= 
pro Šigaė naminiū Gymoliū gerap  futaijytū ir bibep macıy- 
jangiū. 3, Sdmidt, 
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