
Seleimis, Paraliaugiuje 

Fas Utarninfa išbūbams, 
Faßtoj, ant bile fotio Pufto 
apReliūtas, fu Bufipinins 
geiė ant Bertaino Meti 
5 Sge, arba 50 Yf, 
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З. Zpjafymi Sfatimai i Ro 
leimė faštoj po 2 Gr. už 
fojną, [mulfeiė NRaftaiė 
išbrufamota Gile. Gros 
mataė rei Gen atraßyti: 

Bergplag (arba 
Sditfen Berg) J #, 

Karaliauciaus Broliams Lietuwininkams Zines parneßas. 
  
Nro. 23. Raraliaucgiuje, 19, Muguftu. 15759. 
  

li. Nebėlbienėje po Gmentojės Traicės, 
Gmang. Ruf. 18, 9—14. Grom. 1. Ror. 15, 1—10. 

Kels i Aufftumg cit per Zemumą. 
Kriftus už Griefnus tift miręs, | 
Todel nolatay mifi, 
ab iß Wirfaus jie Ir girias, 
Bjaurus, baifuš nelabi. 
Taygi girtifi paliaufi 
Ir Malonės tift geibauti! 

„Todėl Dievas ji (Rona Sėju Kriftu) ir biden 
paaufžtino ir Dame jam Marbą furė per mijus MBar= 
buš pra, fab MBarban Jėzaus Tenftufi wijü Relei, ta 
furie Danguje ir ant Žemės it po Žeme pra ir ойй 
Liejumwjet ijfipažintu, SYezu Krifty ėfanti Wießpatimi 
ant Garbės Diemo Tėmo.“  Pilip, 2, 9—11. 

Ka Ponš Diemė teip Dibe> paauftino, tai mumė 
tion  pajafpta, tai efti mujū Dranguji. Pong ėzu, 
Ale meš toliauš Haufiam Fobėl jis ji teip paaufžtino, 
o ant to Klaujymo me8 gaunam tą Atfilėpima: S obėl, 
fabangi jiš patė pafijemino. Berods jis jau i5 Amžiu 
bubumš Diemo Sunus tūmi gana autžtas, fad jiš ne 
primale nep jofio bar bibejnio Baaufžtinimo, ale Žmos 
gumi užgimbam$ ir prie Rtpjiaus prififalbinbams jiš 
palijeminbams ir pafimaginbamė jis paftojo mumė 
Ipguė, о & Раг žemejniš ir mažejmė už mus ir už 
biebniaufi Griefininfą. Ale tūmi ji8 ir paftojo wifü 
tifincziujü Bapūlancgiuji Sganptojis, teipo, fad babar 
aufžtejnio už įė niefo ne gal buti nep Danguje nen 
ant Žemės. TZaipo mujū Rono Iėjaus Rels ėjo per 
Žemumą i Aufftumą. 

Ale mielš Sfaitntojau, manbing ir tu meilptnmpei 
miš £ didefnt Aufßtumg parei? Sau Rubifei Ggiui= 
Iėje pafiprocemoj už 8 На geriaus mofėti, mwprejnioj 
MBietoj febėti, aufftefnę Garbę apturėti, o mujū Cwan- 
gėlijoj Barpgenbias į Bažnpczią parėjęs girias т аи 
tinaš ir prieš pati Pong Diewa.  Yi8 jam parofūs 
bamš giriaš, ne tift tūmi ар 8 nep jof8 Bagis, 
Nazbaininfė, Neteijus, Wencziawonyftes Peržengtojis 
ir faš tam [Ivgu n'ėjąs, bet ji Wießpacziui ir bar   

primena, Фар 8 bar. Daugiaus Gero Dargė, ne faip 
Bons Diems aišfep paliepeš.  3i8 fafo: VB ра а 

„Eauju du Rart per Nebėlę (tai nufibame mi8 fa8 Res 
bėlę Banebėlyj ir Retwmerge) ir Dūdų Dejetines nė Rifo 
to, fą turiu (arba fą ap pelnau arba laimju), o toftai 

| Bonė Diemė teipjau ne bumo Iepę8.  TZangi jiš miflps 
jos įPaubingap teijuš ir Gmentaš ėją8, ogi Gmentejnis 
už jam Bažaloje ėjantijė Muitininfą jau @ pomijam, 
Bet Muitininfs iBfipažino po Bono Фието Эй bies 

"'bnaš Griefininfaš ėją8, ogi jiš ir bumo Grietininfas 
ale famo Gricti Didybę jaujbamė 18 Wießpacziut 
attinoš n’ijfidryfdams nep jamo ЭПЫБ анп ра 
it niefo ne geide ir ne prae faip tift Malonės, - tift 
Malonės! D jiš tą & gamo. Nes Wießpats jam 
tą Liubyma būd, fad jis apteijfintaš i jao Namus 
nuėjo, -0, anjai Szwentafis. įr Seijufi8 ne. - а8 ne 
pajuto amo Griefū Baijpbę furi ijfireißfe jo bjauriūme 
Bafidibžiamime it Bafiaufžtinime prieš ang bėdnaji 
Muitininfą. 

Ogi vabar mielš Sfaitptojau arba Rlaujytojau, 
famgi tu jautičš Iyguš čjąš, ar anam Szwentoriut, 
ar anam Griefininfiui? SD fab tu miflptumbeis ix 
fašjin faip Gmentė ir teijuš @[g8, tu po Diemo Afin 
pagal fawo Szirdi tift eft pilnas Bjaurybės.  Rad 
Rons Dienė tamo Ralcziū prabės Elaufinčti ir tamo 
Teifpbjė, tap tu ant Tufftant ir nep mieną wienintelt 
Atfafynig ne galėfi būti, bet turėji perjiganbę8 nutilti, 
iamo Gąjinės apfaltintaš. AF ben eif ir daryk ir tu, 
faip anjai Muitininfė, o fad tu ir teifiaujyfis йуе 
tumbeifi ėją8! Minau ne paniefinf ir nep wieng fawo 
Broliū, bet Baufite mijfi iš Wieno podraug ju tais, fu 
fureiš juš i Gutarimą pareiti ne galit, о podraug ir 
ju manim, Gitū Zodziü Ražėju: Wießpatie, buf man 
Griešnam malonus, Amen. 

Mufü Ciecoryfies Maciė ant Wandeniü 
CGBradia Num, 32.) 

14 mujė Raro Ufrutū ranbafi Gen ir ten bieginės 
bami 1wiš iš wien fwetimofa 3emėš Rampūje per mijo 
Swieto Iures iffflaidyti. Taip ir dabar pra tie Ggiepei 

„
u
t
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„Albatroff“, „Ariabne“ ir „Bišmarė“  UAuftralijoj; 

„Gpflop“, „Šrena“, „Peipgig“, „Touife“, „MBolf“ ir 

„VBrinz Udalbert“, ant furio ir antrafiš Suns mufū 

Karaluno galnierauja, tanbafi babar fpnėfikfoja ben 

japančgiBtoja Suroja; „Banja“ pra pietinoje UAmėritoje; 

o „Bomerania“, „Nautilus“, „Nnmphe“ ben „Komet“ 
tanbafi ZBiburgemėš Iuroja, 

Sa8 Karo Sziepjü Brilaifpmė įmetimoja Swieto 

MBafaloje r0b8 muja Giecorpftei baug faftoja, „ale ir 

yra bidep veifalingė it naubingė Daift; nėja jie 
aplinfui bieginėdami yra jau tula Rarta Daug Gero 

ištaije. -Užpernan bumo MBofės Rungelui Nepublifėje 

Gonburas midurėjoj YNmėrifoj nū piftū Zmoniü bibę 

-Neteifybe padaryta; ir faip 108 Žemės Waldza fu Geru 
nenorėjo, jam teiję romą pabarpt, tap feli mujū 

Ringės Ggiepei ten nubiege meif mien miflab i Das 

mabą parmebė.  Raip tam patim Mete Surfai Miefte 

Galonidgi mufū ben Trancugė Rongelus nurazbajawo, 

tan tape feli mujū Raro Ggiepjū ir ten nujujti, jeib, 

jo) Neifala, Fituš ten fanczus Wofieczu8 prieß Turtū 

Užpūlimą apgintu ir Turfü, Myraujybę primerjtu, 

Kazbaininfus paforamoti. Žemėje Ranaan, Dpacže) 

Diejtūje Serugale, Betleem, Iopeje ir Beirut ėjantieje 

Wofieczei, furd Gfaitlus ne menfa8, tūczeš taipojau 

divzoje Baimėje bumo, fabangi Turfai jau tula Karta 

Битео grumgde, 25 (5 Reginnė užpulti ir nugudpti. 

Raiv 

Didzüfug Karo Sziepjus IBmojt, tap jie prieß Mufiß- 
3 umay batoguė ir meilingi pajiojo ir wokißfieje 

Rrifßczoni8 В ю Gziefa ne bumo bauginamiš. — 

Magoniffafis Karaluš na Samoa Salyno Auftralijoj 
se notėjo mum8 pūlancge Teifybe ifrodyt. Mujū Karo 
Sziepei „MAriadne“ ir „Albatroff“ ten nubiegę apjtate 

feliš Ggiepji Sbiegius ir Raralu primerte, įu mumis 
Derėjimą pabarpt, pagal fur meš ten dabar bibzaują 

MWirfinejyfte turime it tie atimtieje Mieftai it Žemės 
Dalis mum8 pafiliftinan priflaujo. Su friffczoniffojü 

Raralumi Tonga Salyno yıa pirm 3 Metū ir tam 

[ygus Derėjimas padarptaš. Rytė Indijoj Kynefü 

Вер Sapanėji Sura Pafraßczüfe ypaczey deley to Dra 

mujū Raro Sziepei prilaifomi, fabangi ten bar Fartaiš 

ant Sura Pleßifü vanbafi, furie Rupcgyjtės Sziepjus 

užpūla ir Matruzuė nuragbajame, tuš fu miju Фаби 

atim arba jüs ißpleße tußcziu8 ant Jurü palieft be plus 

borojancguė.  Bietinojės Amerifös Republifes Beru ir 

Bolimia prieš Nepublife Chile faraubamos Ddidey ne- 

šmogišfap ir Kartais yowifam prieš wi) Damabą 
paficfgia. Taip buvos Pernanipfėi wiend of 5f4 DidĖ 
garinė Ruvcgnjtės Szieni MBardu „Turot“ (ao Sgiepja 
Sbiegiį Galav be jofiės Priejaftes uzlaite, Muja 
Zancleriė Bijmarfiš tap patpreš tūjar Peruanigfiemg 

tą Baliepimą nujufoino, fab įie Minau nn 108 Me- 

    

jie ale gamo [amo Semės Pafraegūje Liufūs 

„teijpbės [autufi ir tą Ggiepi  paleifiu, o tūmžyg jiš 

ir fitiemė Raro Ggiepims paliepė, ten nueiti. Bet 

Aeruanipfei td Prifiartinimą patnrę, t3 atimtaji Sgiepė 
tūjau paleido. 

Stumpan įafant: MBofiecgū, muja Giecorpjtės Ba- 

bonū pra mijoja Swieto Bažalūje ranbama, fur jie 

ar dėl Rupcgpitės, atba firū Briegajega DEL užfilaifo; 

o ne retap tropija8, fad jie nū Swetimujü tur Briez 

fpaubą ir. teteifpbę Fentėti, it mujū 'Brieftomės ber 

papnimo „Dibep -prifimalo ir -prajo. D о8 1аре 

jiem8 bdidis Dgaugimas pr, fad jie iGmonfta ой mujū 

Karo: Ggiepi prifiartinant ir Dabar žino, "fad jū Bed: 

pro. Gžali pr ir jie mi8 taip Ing „po Bamėju ir Sar 

gybe famo ъ 8 jauczafi ėjantis. Bet ir meš 

wifi jüg iß to labay galime Džaugtiefi, fab miuja Gie- 

corpftės Maci8 ant Wandinit jau taip paugteriejuji 

pra, aga jei galima, mifjame Siete mujū Zeijpbę ir 

Garbę faip veifiant apgint. Bet mijogalnfis MBieppatė 

te jegnoj ir tolauš jos Tarpumą. 6. 

Benfešbežimtfeptintoji Meta Zinia emangėlij= 
tojios Bajiuntinyjtes Draugyjies Raralauciuje. 

(Draugyfies Sikirtero Bono Punigo Dr. Rakhle praneta.) 

„Bone Dieme, tu manę perfalbėjei, it a5 perjifai- 

Hedindu; tu mane tmeifei Ir pergalėjei.“ (Zerem. 20, 7) 

Bufit pergegioti, Mylimieji Biešpatyje! jus, Tutie 

teipo ju Brarafu Seremiojumi Drauge falbėti ben Draugė 

jaufti galit; jus, furie tofi@ Adynü fawo Amzio аё 

menat, fur juš patprėt Miekpatiės Primadinimg, pet 

wifą Kung einanti, ir fur juš jam famipfa) pafivamet; 

fur po ilgo Smprinėjimo ben ilgos Romos per Ma= 

fonę ben Pafalbėjimą jufü Sufimiltojo, midutiniė jufü 

Sywaftis nufitwirtino. 36 tofiū pabudufiü ben tiftū, 

gyma Krifžegionia В pirmo Baliuntinpjtes Draugyjie 

pafidare. Tofios Draugai bumo tofie, furie nū Tame 
įpbeš bumo  prifimertę i Szmiejybę, furie jau fawo 
Sšganptoji už wiflab mylėjo, o ant jo Karalyftes 

Babėjimo nor fo drauge Dirbti ben fentėti per i{f= 

ganptingą Linffmybe [aife.  Tangi tiejie bumo, tu 

riegmg Biegpatiės Klaufymas išėjo: Ka a6 fufin? ir 

fa8 nor mujū Paflaš buti? D jie atjafe jam ju mija 

Bafarnpfte: Stai, až ce, [ufĖ manę! ir pajtojo Фаа 

tuntinei8. D ifi Bio8 Dienos, fur Pafiuntinnjte tarp 

Bagonū, ir Bafiuntinyjtės Dalyfaš tarp Krikfbczioniü 

tofiū maromas, prie furta [u Teijpbe jafoma : 

Meile, tu + Junga fawo Siirdi mano +finfei; 
Meile, pergalef'ė ap tawo, Siirbė mano imeifei 
Meile būmief tam mifan, but tamafis aužinay; 

cze it Зедпопе8 ne ftofo8; (ze Wießpacziui jo MBaifai   užgema faip Neja i Außros!
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ЭПе tai ubfiflėpti ne galim, mano Prietelei, fab 

Gziejaš pirmofios Meiles Pafiūntinpftėje jau pra 
ėjęs. Mufü Pafiuntinpftes Draugyfte В1а Dieną amo 
57 taję Metū Sžmentę Zwenczia; tuji Draugė ben 
"Brimeizdėtojiū furie Mete 1522, Sftatymo Mete, prie 
jo8 priflauje, i5 mijo tift Boras Garbės Mertūja il“ 
galmiū bar gymi; jau antrafis Žmogaus YAmžias, Eurė 
В ano Gziefo prafidėjęs ant Galo eit; 0 Daugiaujiejie 
i5 mujū, furie mufū Dienoje už Rafiuntinpftę proce: 
tvojamė8, furie rafi ir mielai faufomė8, fab apie Ras 
fiuntinpftę falbama, ir ant jofio8 agalbos mielai 
famo Nanfą atbarom, n'ėjame pirma Sofubo Romą 
fomoję nep tofiuš Bagunbpymus n'ėjame turėję, furie 

Seremiožui junfu padare, Brarafo Urėdą užfiimti; bet 
meš mienš Daugiaus, Fit8 menfiau8 fone į Bafiuntinyjtę 
efame igimę, imofiti, iftoję [pg patpė ne įinobami 
faip tai nufidame; pirma apfalbėtąją ben nelaboj 
Miflyį Taifptaję, me& jau radom faip fo ne primalu 
bijotiš, faip priberinga ben iBgananti frifpegionijfa 
Draugojtes Darbą, faip toti bažnptiBfaji Rrocningumą, 
nū furio ne gerai eit atfitraufti, faip tofią Prompjimo 
Dirmą, ant furtoš mijofie Зтопе8 fawo Ainojimo 

Trogfimą gal išpilbnti; nėja Bafiuntinyfte jo ilgiaus 
jo Daugiauš ir tame faš ant MBalbzios Dalykü, faš 
ant mijofiū Ralbū, Nufibamimė, Zemes Aprašymo, 

Noturos Pažinties — fafau faš ant to mijo ir Dar 
daug Eita Daifiu pareitis miš baugiaus ir Siete fofią 
Mace gamufi. D faip Ggirbys  prieß Bafiuntinnjtę, 
o it Swiet8 Genbien fitaip ftojefi ne faip pirm and 
penfešbebimt Met, taipo ir afiprocemojimas ug Pa- 
fiuntinpjtę it drauge ir GEgzmentimas Pafiuntinyjftes 
GEjmencgiū [labai fitaiš paftojo. о08 ant wienv8s 
Bufes Kafiuntinpfte, jen it bar ne tarp Žydū, tacziau 
tarp Bagoni Baliuntinnjte mujū Gziefe baugiaus Žmo= 
nėmė itinfanti bep Daugiaus pažyftama ne faip pirmto 
tobofi,  YMnt to daugel Geitungos pridėjo, furios mufū 
Gžieje teip [abai jubinaš, o ir Keliamimo Lengwumas, 
bet furė galima, Рар me8 fašmet mieną arba feli8 
Bafiuntiniū, furie apfilanfpdami mujū ао об 
Taifo matpti bep gitbėti gaunam ir fab i6 jū arba i6 
Išprū, furie Baliuntinpftės Staijymė Myraufiejie pra, 
faip furie tai patpė matę, fg jie tarp Bagonū julaufe 
tt faip ju naujeis. Rriffczioniū Gurinfimais tėnai eit, 
paiafotiš galim. Me ant antrofios Ruješ Vafiunti: 
пойе8 Dalyfai Szirdis jau ne teipo pajubina“ faip 
pirmto: Si ang Naujybes Pamėgimą pametufi; 108 
Darbai ben Prowvyjimas wi8 daugiaus iBfiplatino, o 
tobel ji Daugiaus Meiles Dowanü-primalo; Bafiunti- 
пуйе bep Bpbeliū Draugyfte jau ne“ faip tai pirmto 
bumo tift mieni frifkegioniGfo Darbo Dalyfai, bet fone 
Tegionė Eiti Gufidraugamojimė ое Gen meif ten Ra: 
babojimą attraufia; ne Dpmai, Fab ano Džiaugimo,   

ju furiūm pirm feliū bežimt Metū Runigai ir fiti Žmones 
iß miji Brominco Kampė mujū fašmetinęė Bafiunti= 

npjteš Szwente8 Taufe, prie jo8 apfilanfe ir ta gražen 
išgrogintoje Bažnpczioje Emente, jau teipo п’ега тап= 
bama, o fad anojie Birdinga Draugyjtes Meile, furi 
gėramiam. įėnam Gžieje tarp Bafiuntinyftes Brieteliū 
ta008 ir Bmentoje Giejmėje bep Malbofe faip ir būs 
įningame ben meilingame Smecgiū Priemime iBfirode, 
НН retai bar, faip vobo8, pritroppjama. 

(Daugiaus pareis Eita.) 

“ Bijofia trumpa Binia. 
— Sau babar ant abiejū Tufiū, teip prie Ваг 

nujū, faip ir prie Ravaliui Wiernujü Biam Rubeniui 
Gfprimai Diputiertū # Raralpjtės Saima prigatamys 
jami. Dieme düf, fad mufü Raraliui Mierniejie Bi 
Met Sfnrimūje i5 Tifro ir iš miernds Sgirdiės pafız 
procemotu.. Sziüfe pafžutiniūje Metūje tai ne nuji= 
bame IBalniejie ant mujū Gaime ponamojo, о & Ю 
it. pra Žemėje Daugybė Sftaipmi  pafibariufi, furi 
Žmonėms Sfaubėjimi ir SzirbperBės padaro. Dabar 
arp Žmoniū Mifli jau Eitaip mirtufi. Žmonės jau ne 
labap not Malniemfiemė wiją fawo Žemės Ralaimą 
pamietyti. | Geriaufia butu, fad ой т Dipntiertai 
ne tift mien mierni Karaliaus Prietelei it Tarnai, bet 
it ritė Rrifbogionps butu, 

— Эке Н6 Giecorius Žrantjas Žogėpaš pra 

mujū Giecorių MBilhelmą Mieftelnje Gaftein Bir 
dingay pajmeifinęs, o mujū Giecoriuš Bitą Bafmeifinimą 
ir рга и Birbinga Meile priėmęė. Bora Dieni pras 
bėguš Gitie Wießpacziei fožnaš fawo Reliu feliamo. 
Mufißfis atıwyfi ifi + yfireifißfi Miefta Saltėburą; 
pitreifibfi8  fitur nufeliawo. MAle nep mienė abiejü 
Wießpacziü ney jofi fawo aufžtuja Minifteviū drauge 
ne turėjo. Taygi tüdu ir fawo Suftiejime niefo ne 
jußnefejo, Sūbu tift 8 fitam Meilę ir Garbę norėjo 
ißrodyti. Mujū Giecoriuš dabar jau buš jamo Bilyje 

Babelšbėrg. D Giecoriene jau pirm Boro Dien ten 
pargtnjo. B, 

— DMuja Tirštas Bifmarfis meilnja fu Wieß: 
patiėš Giecoriaus Pritarimu mufü Giecorpjtės Damabą 

atba Berfajjungą feliūje Dalpfūje pertaifyti, SFiBioL 
Bitame Damabe įtom parašyta, fab Giecorpftės Saimą 
veifiant fožną Meta ant Sulirobyjimi del Giecotpjtės 
Dalyfū jumabinti, ale Bijmarfiš nor, Кар reifiant 
iftatyti: Saima, reifiant menfiaufe> aš Du Meta 

wieng Kartą fuwadinti, MBofierijos Motą arba  [u= 
mabintiejie Minifterei galė Gaimo Gufirobpjimus ir 
fam Mieni prigatampti. Bijmarfiui r0008 tof8 ©нр 
rodymas mis faš mielą Meta, tai per Daug; cze per 
beug  Gžiejo įupuftpjama. Ale Walniemfiems8 tof8
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Gžiejo Supuftyjimas bibep pamėgit ir jie ne nor ifi 
Biol ėjantiji Sumabinimą it Gufirobyjimą paleijti. 

— н8 žinote, fab Dėl nuffendufiofids farišfofiės 
Gziepiės Wardu „Divyfis Kurfirktas“ jau dwi Prowi 

bumo. Ąširmaję romą Wießpatz Giecorius ne pa= 
mirtino; ji$ palėpe, fFad taš Dalnfas bar Karta pers 

jėbforaš taptu, 0 tai ir nufidame. Szitag Gubaš 
prafudyjo Konter - Admirolg Bacg, furjai mpriaujyfis 
Ramanbdierė anū Gžiepjū bumo, del ano nepalaimin- 
gojo Sziepjü Gulibaužimo ant ßeßiü Menefiu Feftunz 
g08 Kalejimo. Mntrafis Apfkuftujü Rapteinis Kynas 
tape per nefalta išraftaš, © Dėl trecziojo Apffuftojo 
del Gromo Montė Gita Prowa bar Karta bus atnaus 
jinta. | Rėja tajai todėl apffujtas, fabangi per jo Rus 
faltimą Langai Gžiepieš Tarpfieniūje per Mier atmiri 
bumę ir Wandü Bitofiu Bubu per įtaiga & mija 
Ggiepieš Stubas ir Ramaras imirfti galėję ir Sziept 
nugramzdine$s, 

— Ant mufü fariffujü Sziepjt pra Bime trum-: 
pame Gziefe daug Megiliufio uufibame ant wiends 
Sziepies Wardu Nenomn yra Kanulemig ant HßB- 

bandymo be Gaubant wiena Kanule teip plyBufi, fad 
10!1еи8 Kanules Galas + Pryßaki, antrafis i Upalė nus 
Iefę8, 0 tie Gtufei liefbami it feliė (manbirg tri8) 
MWyrus nunuzawine. Ant Kitö8 Sziepies Wardu 
Freya, tape tykame Üre SKatil8 6 Wıdauz iBezy= 
ftptaš ale Ratile bar ne bumo gana WandensS, faip 
MWietrat pafiluš, Ngni po Katilu pakure. Maubeniui 

mirti pagamus, ан8 plyßo, ю Katilo Stuba wer: 
dancziei8s Garaiš pafipildziufi Feturis Wyrus £ Smerti 
nuplifino, Фар jie tūjau pafimirti turėjo; 0 trecgia 
Sziepis Marbu Falke bebėgbama ir befijufbama įufi= 
dauze ju fita Sziepimi it pafiiGfadojo. Ale yra 
ce nief8 (amo ©ywaftt ne prapulbė. Bet mija tu 
trijū Negiliufū mis 10008 Berfižiurėjimai Bio ar to 
falti paftoję. 

— Gzmeicū Žemėje Bromincoje Bern pra IBal= 
niejie jamwo Yfatymi Damime išpromyję, fad Dabar ten 
jau užoraujta, Gziuilėje Maitus Wierd8 Dalyküfe mo= 
finti. Tangi Dabofime, ant fo meš iBeifim, fad muja 
Siputiertai, furiuš meš Bi NRudbeni manbiną Dftoberio 

Menejoje +: mujė Raralpjtėė Saimg ffirfim, pagal 

didziaufijt Gfaitlių tarp Walnujü priflaujyė. Tan 
rafi bene ir prie mujū Ipg tofiejau Statymai bus būti, 
o tada galės it prie muja TZėmai fu fjawo Waikais del 
MWierd8 Dalytė žinotiš. Sau babar Nietumininfai 
Tėmai, norėdami, fab jū Maifai famo Tėmi Kalbą 
falbėti mofėtu, tuv jūs patpė Bitą Kalbą išmofinti. 

— Ketmerge Tiąji Augufta bumo iš Rrantjo 

| 

  

Kiemo gražiame Dre du Žemiū Botu ant Iuriū zme= 
joti išbėgujiu. Ant fozno Boto radofi 5 Woyrai. Be 
įmejūjant pafilo (audi Wietra; toji anuš Botus toli 
nū Rrantjo ifi į Garfama numare. MBiena Bota 
Mietra ten ant Rranto imete, teipo, fab Žmejei ау 
it fmeifi pafilifę Namūn eiti galėjo. Ale antraji Bota 
SBilnnė ant Kolü užmete, furie Rafražezieis ant ЭГр 
cziedyjimo Krašto prieš plėbancias Milnis а1Н тапе 
baš.  Gžionap ЯВИпу8 tą Botą jutrugfino, o anie 
penfi Wyrai nuflendo. Szitus Zodziug beraßant Re= 
twerge 14taji Auguftg Feturt anı Lawonü jau yra 
furafti, MWieno dar ne randama. Ale manding 
fozna8 and penfiu Nuffenbufiuju yra Naßle ir Kudifiü 
рас8. Apie mieng Bitu авПа fafoma, а5 
7 Kudikius, Dabar Sirateles, palaifinfi. Krantfo Kieme 
babar tanbaš bang Swmecgiū, furie pra ant Ražalpės 

anū Biebniuja fief tief Domanėlii bamę. Ale f4 tai 
maczpė? Margė tujü Zmonelii Didelis. 

—- Gžzioje Dienoje yra Baznofijoje arba Bo= 
Įnijoje Didyfis Kupczyfie8 Mieftas Serajemo fone 
t Blentg nudeges, 0 Ugnis pra ten ffaudingay Daug 
SBfabės pabariufi.  I)ftreifišfiš Giecoriu8, Euriam ba= 
bar Baznofiją priffaujo, pra ant SEdalyjimo tarp ano 
Miefto Nudegufiuiü 20 Tufftangia Marfiū muja Ni 
ningaiš tofūjant nufiuntes, 

Brefe Raraliaucguje 16. Auguftu. 

Rwiegiei 11 ME. — Pf. ii 11 M. 50 Bf. už 100 Sv. 
Rugiei 7 ME. — Bf. Ii 7 ME. 25 Bf. Miegiei, did, 7 ME. 
— Ё # 7 Maria 40 Bf. Miežiei, mai., 6 Marfiū 
80 Bf. ii 7 Mar. 20 Bf. Amijos 7 ME — Pi. il 
7 ME. 40 Bi. Širniei, balt, 8 ML — Dr. ii 8 M. 
20 f. Roputes 2 ME. — ВЕ ОН 2 Е. 50 Bf. nauj. 
Siep. Gaienė 1 ME 50 Bf. IHK 2 ME. — Pf. Gntnrė. 
GEgiaubai 1 99. 25 Bf. ii 1 ME 50 Bf. Gatnė. Swieftas 
90 Pi. ii 1 MF. up; Smarę. Kiaußiei 60 Bf. Ii 75 BF 
Mandelis. 

  SEL 

Aavt Manleituer, Tilžėje, 
prifiulo fawo brangiemfiemė Lietumwininfams Birkejams u 
Нкар pigias Prefiag geležiniai Gztangū, wmifofiū gelešiniū 
Затосй, gatavi Smargiū, Decimolfioliū, augolinii Spinta 
Biningama, ale ypaczien Ir mijofiū . 

Gajpaborišta Mažyniu, 
faip antay AlFfelmafynia, Rulimo Mafynia, Jamė Traiftis 
toji, Bjaufumvja Smillams, Žagriū, Gfecsiū, Aptipimo Žagriū, 
Butcmelit & t. t. 

= Raulmilgii — 
mano patičė Zabrifėje padaryta, [abap gražaus Gerumo ran- 
baš jau wėl gatamū, o UApfteliamimi priima 

ob. Ir, Bruder, Tilžėje. 
  

Berantmortlider Rebafteur: Brojefjor Dr. fr. Aurfdat 
in Ronigėberg. 

Berlag unb Drud von Emil Rautenberg 
in Ronigėberą.


