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Kelcimiš 
Raraliaucgiaus Broliams Lietuvininfamė Šinės parnepąs. 

  

| Aaraliaucgiuje, 14, Ditoberi. 
  

| Gilimą mof nutraminti ir Jamo Gzirdieė Sfaudejimus 19. Nebėlbienėje po Gentojės Traicės. Jė DO B 168 Tra | Mažuma nutildyti teipo, fad jie todš norint Sgirdyje 
Emang. Mat. 9, 1—8. Grom. Gpė;. 4, 22— 28. 

Grieti Atfeibimas. 

Brangiaufiafis Gfarbaš ant Zemes ir ifi £ Amziu 
Amzius, tai Griefü Atleidimas. Žmones tai rod8 ne 
wiery] ir Bito Sfarbo menfay jėBfo, ale tacgiau tai 
tifroji Tiefa. Dgi fa8 pra pagal tamo Mifli, miels 
Gfaitptojau, brangiaujyjiė Sfarbaš. Brie Daugumo 
girbėjim, fad tai Riningai. 9ū bazgiaus, jū geriaus. 
Kelintajis parbūdą uz Piningus wifa jao Gzičją й- 
įofiaš įamo Gėrpbeš Mija fawo Rauba, (amo Gmei= 
fatą, Kartais jamo Gnmajti, jamo czyftgje Sajine, o 
ir miją Rono Diemo Malonę: Kitfai, išmiritingejuis 
bubamė jafo: Gmeifata, tai mumė ant 3emės jant 
brangiaujniis Smarbas. Ka man maczvtu Apftingus 
mag puifiaufiū Bnifpbja ir geriaufiū Gerybhjü, fad ab 
tutėcziau  firati, fab об pilnas Gfaubėjima Ratalūje 
maitūdamė gulėti turecziau, Gmeifė bubamė ir ju 
Menfu gali apfigelbėti. Tangi Smeifata brangiaus 
įpjiš Starbas. 

Taip rafi bene ir anie Žmoneleš miflyjo, furie pagal 
mujū Genbienišfaję Gmangėliją Kaullige jergantiji Ligont 
ant Keßcziu ujfibėję pas Pong I&zu atneße, o pagal 
šm. Marfoßiaus Bajafojimą dėl Daugybės fufibegufiojo 
Swieto ant Stogo ujfilipę ir tą praplėšę paš Pono 
Sėgauš Rojas nuleido. Marf. 2, 1—12. Šie wifi 
prie jo, faip rodos, anam GSergancgiamjam mpriaujep 

Sweifatö8 įėBfojo, tą per aufžegiauji Sfarbą Iaify- 
bami. Ale Pons Jėzus iBpajyfta tą Dalnfą fitaip, 
Si8 Nigoniui ne jafo: But linfjmaš Sunau, tamo (taus 
bžtoji Riga tam pra atimta, bet jiš fafo: tawo Griefai 
tam pra atleijti, tūmi parobybam8, fab jis Griefū At 
Teidima anffcziaus uz Ligds IBgyduma ftatgs, Kaullige 
pra Taban funti, Iabay ffaudi Liga. Kanlüu Gėlimai 
Rartaiš — тобоё ne trimojami, tarfi niefo piftejnio it 
įfaubejnio ne galint buti. 

Ale Bons IJ&zus ißguldo GBriefi Gėlima ir Sfau> 

bėjimą Ggirbnj ir Sąginėj bar piltejniu ir fžaudejniu. 
D teip ir i Tiefė8 pra. Berobė Žmogus fawo Griefū   

niefabė8 mijap ne nutpl, Det tacgiau miš Ing о8 
Dantü Gelims. drumftay fremta ir gniaugia, ale fad 
"Kartais Diemo RerBtas ujfibega raji fofieiš ppatiBfaiš | 

Gziejais, vaji paffutinei Adynai prifiartinant, бар MBieps 
patiės Reifimai Ing fofie Berfunai grauja, Фар Befla 

atfiwerufi, fab Belniaš  ijfijiojęė  tamęš  pratpti 
tpfo tam priešais rėfbamė: Tu man Blujyjei, tu 
turi man tefti, tap Griefaiš apjunfintoji Sgirdiš 
n'imano ıß IBgafezio ney fur bėtiš Baufbama: „Kalnai 
griufit ant manęš it Raufaros apbengfite manę!“ 
Ruf. 23, 30. Ž 

Dgi Griefininfui parėjuš i tą Ugnė, furi niefada» 
n'uggęjia ir galiaujio; Tamįpbėi Rirmėlei fremtant, furi 
niefadosš ne mirbta, tap fojnaš Griefininfs numannė, 
fab Grief8 junfiaufioji ir fPaubziaufioji Bėba pra ir 
Griefū Atleidimas, furš muš iš 108 Bėvds išgelbt, bran= | 
giaufis Starbas. Ale to Gfarbo Iabay menfay j& 
foma, o tacziau fožnaš Žmogus, o ir nübajniaufyfis 
ir Bwencziaufyfis Oriefininfa8 ir turėtu išmintingas 
bubamė jo jėkfoti. Nėja jau Diewo Wyrag Dowydas 
jafo: „Ras gal numanpti, fief Rartū 18 nufideft? At- 
Teiff man ir nežinomūfius Nufidejimus,”  Ggitofiu Bubu 
Gmentajiė Dompoas Ifipažino Griefininfaš ėjąš, ogi 
meš toli Domybo Szmentybės neturėbami, jau jamo 
Meilės ir Miernpbės Stofoj turėtumbim Wießpatiefpi 
eiti Ir & jo Griefū UAtleibimo pražinėti, 0 jijai tam 
wiernay praginėjant ir tamo Tifėjimą pamatpbam8 tam 
atfilėpė: „Pafajus ju tawimi!“ Mefė, pamef? Smut> 
npbę jamo, až atleidjiu Griefus tamo. Amen. 

Diputierti Sfyrimai į mujū Raralyjtės Saimą. 
Diputiertū Sfyrimai, furie per paffutineš Nedeles 

wifg Brufijos Žemę Didep Jujudinę, dabar jau ant Galo. 

Utarninfe Ztąji Dftoberė mili Wolmonai, 30t9ji Sep- 
temberi ant Gfprimo pafžirtiejie, ant ftatytü Wietü 
jufiėję Barban mija jamo Kreizo Gywatininfü paczius 
Diputiertus paffyre,  Rief tirti gaunam, Walniejie ir 
Solpnžengiantiejie Bi Kartą ju taiš Sfyrimais Ddidey 
nepafajingi. Sie godzia8, fab Daugybė в 18 Pries
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APT BT. 
teliū ju jei [pgio8 Dumo? ėjanciū, furie fone wis 
183 ©ой апг & DOiputiertuė pamabdinti tape, Bi 

GEvpfi palijunta aplenfti: į jū Wieta fungermatpwiBfei 
Ponai ant triji Meti pavabinti. Mes (afom: Dies 
wmut Dėfui, nėja teip Dabar me8 galim rofūti, jep Gaime 
bidziaujioji Daugybė Diputiertū funzerwatywikfa, Dievo 
bijanti ir tifrap frifßczioniffa buš, fab taba tr išmin= 
tingi ir tifrap frifkegionikti арта mufė Žemei [us 

"Gr efeti palios. 
Ogi ав Dgiaugiūė, fad ir man Male bumo, pagal 

jamo Buję ant Bafibarymo tofiė išmintingi. ©; 
vimi Mažumeli drauge gelbėti. Dar mujū mieloj ®е 
tuoj randafi Rreizū, furiūje mujū Releimiš faip feney 

pagijtamė ir mplim$ Smecziaš mielap priimamė. Ten 
Brolei bDabojo ant mano Ramofinimo ir ffyre podraug 
ju Rungermatnmikfeiė: 

IB Labguwoös bey Wehuwös Kreizu jie ffpre Dmarponi 
V Bardo iš Kapftifkü Labguwöis Kreizo ir Dwarponi 
von Berbandt 16 Langendorff, Weluwos Kreizo; IB 

Ragainės ben Bilfaines, Kıeizu Dwarponi Kaapfke IB 

Megfii 1 Dmarponi Brūmer В Kelmiffacziu. Ale 
tat ir wiffas, Daugiaus Diputierti Kunzerwatywiß: 
fiam8 laimėti man ne pafijefe. Tilzißfiams aß bagal 
Kunzerwatywißfiu Meilyjima bumau rodyjes Bona Na= 
gierungö8 Prezidenta Szlyfmann ik Gumbinės ben 
Tor upimoną Weber i Argilotė Pirti, ale Mo[- 

юь ра оке н Boni Melle: ben ЯВ сп= 

Der, abu Zolnnžengianciu, o Klaipėbipfiei ben. Sąil= 
farcgiauuipfiei, furiemė ab pagal feliū Broliū Meilpjimą 
patė bumwan prififiulęs, tie pafiffpre bu Bonu: Beers 

boom ben Grinbagen, furiuš Tolnnžengiantiejie per 
Gamūjius išgir: IB fo tai atfišjo, fao Rlaipėbos ben 
Siilo Karcztamös Rreizūje Tolnnžengiantiejie teip poMI= 
jam Mirku gamę, norint dar pirm rriumpiaus ne faip 
pirmi wieno Dieio ppaczie» 1В to Kampo Diputacijonė i 
Berlyną nujiujtas jamo lietumišfaje Meilę Tiekpacziui 
Giecotiui ištobyti? Tangi per Diputacijoną IBrodymas 
Meilės Lietumininfi, o per babat nufibamujiji Sfp- 
timą jie fiuncg tolpnžengiancgius  YMofieczius 
Suf Lietinvininfė anam Rampe baugiaus ne Юар Wo- 
fiecgiū. Sie butui galėję faimėti, Фар jie tai butu tifrap 
norėję. Iß Tiejos anam Rampe waldo ir mujū Bro= 
1148 iBwadzioj dywna Diyafe, Furi ten jau Didi Pa- 
fIpbimą pabariuji. Wießpat8 te fufimilfta Rlaipėbibfiū 
ir Szilfarcziamißfiü Kampo. ( 

HON 

Francuzija 

babar pra faip žinote Mepublife, tai efti ji babar ne 
tur nep jofio Karaliaus nep Giecoriaus, bet malbofi per 
paffirtuš Diputiertus, furie mėl tarp fawes foft Dipus     

fierta Šrancugijai Pregibentu ра а, o taš tada 
Zemy waldo fol eit, tai ejti fol 18 fu Diputiertais 
fief tief futinf. Rab Gutifimaš Galin, tap jiš (amo 
Bregibentnftės atfijafo. = TZoftai, faip 10008, Ddau- 

giaufiem8 pasnf, nėja jiemė taba teip atfidūd, [pg faip 
fab jie mijap pagal įawo pacgii MBalę ir Dingkczia 
gali elgtiš it niefam ne primalą flaujpti © fadangi 
babar per miją Smieta Diemo Nefibijojimė ijfiplatina 
it Sifėjimė išunffta, tap ir Dargiauje> Diemo MNefibi= 
jantiejie t Diputiertus paffiriami, o tie mel fief imanp= 
bami pafiffiria fofit netifinti Bregibentą, o taš юЙ 
ififtato netifinczius Minijterius. Bet Arancugijos res 
zidentas dabar Wardu Grėmy, o io bažnptipfajis Mi= 
nifteri$ yra Wardu Ferry. Ale Biras Ronas pra fief 
numanom nefifis. Знаг рга Gžiuilėmė ата п 
manę8, furiame pajafyta, fad Runigaimė cgion uždraujta 
turint buti, MBierdž Dalyku8 mokinti. Taš Dalptė ten 
jau Diputiertbutoje permąjtptaš, o Diputiertai tą т р 

ėmę. Tift Boni Butas prie ВНа SFftatyıma priebyjaš, 
Sam Sarpe pra Francuzijö8 Gaimaš Fervyjas 

pajidarę8, bet fab Žrancuzijos Saimas i5 Naujo е 

fiei8, tan taš Dalnfė it wel pareiš i Suknefėjimą. Kas 

cze Taimėš tai bar ne galim žinoti. Minifteris Ferry 
per Šrancugiją feliaubamė pra Ben ir ten apfijafeš, 
fad 8 podrang ji mijaiš ią ania ūnt (0 
briutau- įtomis; Fad Runigai # ‹ -tutt atitoti, 

ale Tifintiemjiemė ® ао spierą“ Motintiemfiemė tai 
Gairbnje (abap fPaudu. Tie tobėl jau pradeda tifro 
Karaliaus pafigejti ir geibauti, Fad jie fawo fenaje fara= 

Tigfaję Giminę ben wėl atgautu. Ogi tė8 ir Dar pra 
fa8 ujfiilifę, butent bmi Szafi, fenoji iš Giminės Burs 
bong, o jaunejnioji i6 Giminėsė Orleang. IB fenes 
fniojės Giminės wien8 Bond ftreifiū Žemėje (aifo8, 
furfai wadinafi Grows Szambor, Tajai Gente 
29taji Geptemberi (amo Gimimo Diena, о toje Dies 
noje, buwo baug Francuzu ar Bajnycziofe ar ant 
Gžejniū įufiėję. Nodė toftai jau it fitaiš Metais nufi- 
būbamo, ale Gi Karta bumo Sfaitlius tujū, furie Gros 

mi Gzambor Giarbę padaryti pafiprocemojo, daug 
bidbejni8 ne faip fitai8 Metais. Tangi rodos, kad Fran- 

cužijės Depublifė, jū labjaus ji prieš Wiera ir Bai 
nyczia fiaufti pradės, }й meifiaus ji ja Gala paf- 
barpė, о # j08 Wietg wel fenoji Karalyfte iftoė. 

(S -+1;2 

gBifofia trumpa Zinia. 
— Muji Blowingafig Miekpatė Giecorius Wiz 

liamš feta faip girbim i 9tąji Bio Mėnefio Iš Babu 
Babu arftoti, o 20tąji i Berlpną pargrybti. Wießpatiene 
Giecoriene feta Įabaigoj Bio Dftoberio Mėnejio bat 
Mažumą i Miejtą Roblentė nufeliauti.
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А. К. [Эи!й Giecoriaus Meilingumas.] 
Kaip mujū Giecoriuė meilingai ir už tūfius [ато Яа= 
donū tupinaš, furie Dar Gguilėje jamo S;lužbelę atliefa 
apie tai praėjufioje MBajaroj Geitungofe teipo fPaitėm: 

Sau įenei Giecorinš tarp Vutsdamo Miefto ben Bas 

belšbergio Bilieš Gen ir ten Magiobamė pababoješ bumo, 

faip mažieji MBaifai iB Kiemü Nomameš ben Neucns 
dorf didgiaujiame Gaulės Rarbtųj turėjo Begti, fad 
tifru Gzieju Szuiles Putsdamo Miefte atfieftu, o ir faip 
jie potam nuilję ir pafilpę mel i famo Temė Namelius 
pargrpjo. Dabar tarp Babelšbergio ben Putsdamo 
fašbien daug atmira prie farališfofios Rufne8 priffau- 

jancziüju Mešimė bega, fureiš 1018 faš ant Babelė= 
bergio Pılies reifalė atgabenama, arba Rpfai, Rurbai, 
Bacgfoš ir tofie Daiftai pa6 Gelžfefi nugabenami, 
Kuczierem8 fitujü MBežimė Dabar Giecoriuė paliepe, fief 
galima MaifG В anūjū Riemū i Szuile einancziü ant 
jamo Wezjimü drauge imti ben nugabenti. Say Dabar 
tūjū mažūja Reliauninfa fojnas tucgias Kuknes We- 
šimaš ju didziu Dziaugfmu pafweikints, o Tabai greitai 
Baifeliei ben Mergeleš užlipę Linffmai ant tujė pafijeb. 

Muji Bwiejufis General-Wyfkuns arba 
General-Superintenbentė Raruš Gmentoj Dienoj 
Btaji Dftoberi Bicgion Sąliujo arba Biliės Bažnnezioje 
jamo Sįtojimo Mikią Гайс8 # @ Bono Iėzaus Ž0- 
Džiū: „Pjuti& didi&, bet maž pra Darbinintu. Todėl 

melfžite Pjutiės Wießpati, fad Darbininfė i wo Pjuti 
fiuftu.“ Matt. 9, 37. 38. Bajnyczia buwo Zmonid: 
miš fupinap prifipilbziufi, furiemė jo Mipia Taban patifo. 

—, Kaip Bendien Otaji DOftoberi Geitungos, Рар 
tako, pra babarftel nufibamufieje Sfyrimai Tolnnjen- 
giantiemfiemė ir Walniemfiem8 didey nepalaimingay iB- 
püle, Nü 433 pragjufi Utarninka ißffirtujü Diputiertü 
mes jau apie 423 iß tifro zinome, prie fofid8 Partijos 
jie priflaujo. IB Diputiertüu bumwo 

pirm 3 Metū o fime Mete yra 
mifofii Kunzerwatywü 67 154, 
mijofii MWalnujü 414 103, 
Tolynzengiancziujü , .. 67 35, 
EB D 87 92, 
SC SA I 19, 
be jofios Bartijös . . , 19 15, 

Da ı 1, 
PBartifulariftū „| — 4. 

Rą tie Wardai Riingermvatyioai, Walniejie bey Tolyn- 
seugiantiejie paženflina, tan jau zinofite. Centrums 
yra Wardas Widurij Saimo jedenczujü Katilifü, furie 
Ybaczeh uz Walnybhe fawo Wierös ftoramojajfi; ir Rentfai 
ju jeiš ıB mieno eina. MBartifulariftai tap yra tie, 
furie prieš Wokes Wienybe priebijafi ir nor, fab prie 

mufü Karalyfte& prieglaujtojės Žeme8, Рар ашар Ha- 
nomerio Žeme ir fito8, butu wėl atbūtas tiem8, Furie   

pirm Mero 1866 ant jū Waldzig turėjo. Taš Miefte 
Granffuri prie Main dabar iBffirtajiė Demofratė pris 
Ipglta iš mijo Gocijalbemofratam8. 15 neprifipažyfta 
nep prie jofios Bartijos ir pra nū fitū „Mebinaijeiis“ 
arba Raufineiš mabinami. © faip pra dabar? Ar ir 

Bi Karta Pietumininfai tarp tu 433 Diputiertü nen 
mieno ne turės, apie furi jie galėtu fafyt, 1a8 pra Mu 

fibfiš, ta mc8 jameš Dėl ipfiffprėme?! Beje nen wiens! 
— Gu pirmūju вю Dftoberio Mėnefit pra wifi 

mufū Žemės Giriftai fitaip Damadyti, ale iß to pra 
fone mijur didis Sumaifyınas pafibaręš, fab ir patys 
Giriftū Ronai ne mijur gal tūjaus atfifefti. Labjaufey 

ога ХНа tai efti Prowü Bopierei wifur Ddidey jus 
maigpti. 

— Ber mija Bę MBajarą prie mujū tofio gražau 
Dro ne bumo faip toje Dienoje Giecoriaus Apfilans 
fpmo prie mujū. Ale Giecoriaus Apfilanfymo Dienos 

Sįtrajburgyje tofioš grazioš ne miš bumo.  Gie= 
coriui mienoj Dienoj Rarota prie fjawo Waiffo De 
laifant it Rumpanijomš jam pro Gžali be traufiant, 
turėjo Zalnieriai teip Didep imirfufioj Žemėj Hampoti, 
fab daugieniė Gopagai Molnje #теде pafilifo ir 3al= 
nierei ant Gžtrumpė ar bafi Giecorini pro Szali mas 
Bieroti turėjo. Giecoriuš tai išmpdęė Sopaguš fuz 
ranfioti it & Rrumą pajtatpti dawe, Wienai Rumpas 
panijei tape dewynt Sopaga pajfuvi negti. 

e—. 30taji Septemberi palėfe & Padanges- wiens 
ju 180 Gentneveis apfrautaš Afrutas, furiai tai Ne= 
palaimai nujidūdant Gibės Upėje ne toli Miejto Harz 
burg radbofi. Taš baijėp macnus PlyBim8 padare 
mijur aplinfui didzus IYBpuftyjimus. MBiena arti čfan= 
czoji Alejaus Fabrife tave mifižfai fuardnta, o ir Miefte 
Harburg fabay daug Butū fugonitü, je Dar it Sam 
burgės Miefte iš to Didzojo Trinfio baug Langü ipbiro 
it Durys tape Daug Butūje išbaugtos. D ir Daugel 
Šmoniū per tai famo Gymafti prapulde arba (faudzen 
fužeifti tape. Ant to patieš MAfroto ne bumo tame 
Afiės Mirfinije rodSs nep Mieno Žmogaus; Bale jo 
ale gulėjo Upėje wien8 В Rlaipėbės atbėgejis [u Lens 
tomė apfrautaš Mfrutas, ant fuvo mien8 Mnrė ant 

MWietö8 negymwS pafilifo, ir bu Габар funfep, o mienš 

[епдтоер įugeiftaš tape. 
— Gromš Andraffy, furjai per daug Meta 

Эке Giecoriauš myriaufiūju Minifteriu arba Rant= 
fleriu bumę8, taš babar pra IB to aufžtojo Urėdo iBitoješ, 
o Giecoriuš pra jam Ddidey meilingą Bafioėfamojimo 
Gromatą nurajęš už jo mierna Szlužbą ir tą Nufitifės 
jima iBtareš, fad Gromė NAnbrajinė fFada nor8 fofiam 
NReifalui pajtojuš wėl £ Giecoriauš Sglujma iftojęš. 
Bet babar pra i jo IBietą Barons von Haimerle iftojes, 

— Sarpotū turfišfujė Bromincė, furios po pafžu= 
На .Raru ju I nū Turfijos atimtos ir po Jamo 

Ka Adi kotos Ja B 
14 

o J d
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paciū Kunigaifkcziei8 įtatntoš tape, pra ppacgiep dwi 
minėtinos, miena tai pra Bulgarija ant Biaurės Bujės 
Kalnpno, Eurjai Balfan mabinama8, o antroji ant 
Bietū Pufes bito Ralnpno, 0 ta mabinama Rptrus 
mėlija. Ant Bulgarijos pra Aleffanderis Kuni: 
gaificgiu įtatptaš, 18 Herfißfos Kunigaifkezii Giminės 
ale Brolio ABaifš Rufü Giecorienės, 0 czia eit ima: 
nptina> gėran, ale Rytrumėlija, furi nū Turfijös 
ne teip pomijam atimta pra bet po mpriaufiaje Mal= 

dzia Sultano ftom, ranbaš daug Repafajaus, Ryte 
rumėlijos Runigaifptis Wardu Alefo Bapa. Ale 
turfiptajiš Sultang ji ne nor per tifra Runigaifpti - 
pažinti bet tift per jamo Gumernierą arba jo Iie: 
toje waldanti Waldona. Gžionan pra daug Waidu ir 
Mazbajyfcziu pafidare; Rytrumelijoje qywenantiejie Zmo- 
neš yra pagal Ddidziaufigaje Dali friffczionißfi Bulgarat, 
ale bide Dalis ir mom&oniffi Turfat. Rufam8 Karo 
Gziefe £ Rptrumėliją itraufiant Momėbonai išbėgo, o 
Bulgarai 18 ЦНиё pajijamino bet babar Ypbėjufiejie 
pargrpbt it nor Gamaję atgauti, bet Bulgarai mengia 
įiemė tai mėl atbūti. Todėl pafibaro ten Waidat ir 
Mazbajpjtės, o turfipfajis Sultans feta ten maldantiji 
Gumernierą Alefo Paßa 1В jo Waldzid8 nuftatyti ir 
famo Waiffus ifufdams Meißtininfus įumaldpti ir pas 
„Eoramoti. Ale та ВЫ Wießpaczei, kurie Gita Bafajų 
atba Damabą padare, Daba: ten i5 Naujo Dawadg ir 
Gutifimą padarys. 

А. К. а% GEnglenberiei pernai Rarą prieš ur: 

gonuš turėjo, o faip jie tūfius pergalėję jiem felias 

Egališ atėme, jeib anie pušžmieriGfi Žmones ne faip 
NReprietelei + Snbijos Žemę Englenberiemė priflaujan- 
€ią pultų, Ddar atfimifit. Gnglenberiei bumo naują 

GEmprą, faip tie Momėdonai fawo MBalboną mabina, 
iftate, Wardu Sofuba, о jū mwyraujamjam  Miefte 
Rabul gpmeno englišfaš Bafiuntinpė. Эе faczeig 
dabar Bafajuė, tie Afgonai Gnglenberius Габаё п’ар- 
fenczia. Birmoje Dienoje praėjujio Mėnejio Ginią 
gamom iš Rabules, fad ten Afgoni Зайиета Эа а 
fėle, o miją Gnglenberia Baliuntinpfte, i6 mifo Fofius 
feptpnešdešimt 3moniū jū Bute ugmuje. Trys Af- 
gonū Jiagimentai arba ir bar dDaugiaus i Mieftą atėję 
praße fr Staigumu jamo Alga, 0 ne norėdami Galin 
mapierūti, Кр Gmyrė jiems bumo paliepęė, [abjauš 
Gnglenberiū Bafiuntinyjtę užpūle. Šie pradėjo Afmeniū 
mefti ir Gauti Gnglenberiei teipjau gome, o potam Nes 
prieteliei i5 wifū Ва ju Gžturmu jūs apnifę, Ugni 
{ MBartuš mėtę Bafiuntini Wardu Ramagnaro ju 
mifaiš jo Tarnaiš bep Balnieraiš nudure ir nußowe. 

  
 Maißtininfus 5000 Balnieriū  išfiuntufi. 

  

faip toftai nujibame, pa8 jamūfiuš pabėgo. Nobš Eng- 
[enberiei jamo Gpmajti brangiei bumo parbamę, пё8 
fofie ttpė Szimtai tū bjaura Maigtininfė nužaminti. 
Tüjans GEmprė рагё Gromatū engližfiemė Genbroliamė 
nujunte, rašybamė, fad jiš pomifam to Vaito nefaltė 
čjaš, Гар jiš patš to užjpėtas, ogi ant Bafiuntiniū Ia 
galboš iv niefo darpti ne galėjės. — Reli babar jafo, fab 
tai mierijama, it fab mpr& tieja tief Macies ne tur, 
Afgonus Jumaldpti. Bel fiti pafo, fad tai Melai, (т Гар 
Maižtininfai miflab ju Gmpro Bale darę. To Rraujo 
Rubuleš Miefte praletojo Gnglenberei patnė ir falti, 
jie ne butu turėję jamo Bafiuntini ju teip mag 3al= 
nietū tarp tofiū momėdoniGfi  Razbainintė nujyjti. 
Indijö8 Bušfavalis, furš po Guglenberiū Karaliene 
arba Giecoriene įtom, Dabar praBęš, ар Empr8 tifın 
Wyrü atfuftu ju fureiš galima bemadnep įufifalbėti, V 
priegtam  jiš mijur ant Rubežiū fur engliBfi Waiffai 
įtom, 1ūjauš tiemfiemė prieš YUfgonus mažierūti pa= 
Пере8. Sau or Afgonü faip girdima ne maži Bulfai 
fufirenfa, prieš Gnglenberius ftengiis, o jū momėbos 
niBfi Kunigai žmentąji Rarą prieß Retifinczius, tai efti 
Kıtffczionis, apfakfo. Rods Gnalenberiams bitas naus 
ja8 Raraš wel Žmoniū bey Biningü faštos, о аб 
jie ir buš vergalėję, tai bar ne (engmus Daifi8 bu8 irajti, 
fą tada reifėš Darpti, nėja Reprietelius  tift foramoję 
mel jugrižti, tai rob8 ne gana, o miją Žemę ро ja= 
wmimi pamerfži it ju Zalniereis apftaiyti, ant to pers 
daug Žalnieriū reifetu. : 

— Vnt Salės Kuba, Bale Amerikfd8 gulinczids 
ir Sgpanijos Raralnftei priflaufancgiės, ant furiės Daus 
gybe Berginia Murina randas, yra Bitie Murinai 
Maißtg Felti pradėję arba jie tiftay taifos Maißta kelti. 
Szpanijös Waldzia toftai patpruji yra prieš Bituš 

Ale trpė 
Dmarponei ant andš Salės, Furi wiens 4000, ans 
trajiš 1200, о trecziafis 800 Išerginia turėję, pra 
tūjiuš i6 geros Balės paleibę, ale ju jeis juberėbami, 
fad jie mwalni paftoję babar prie jamo bumufiujė Bond 
bat penfiš Metus Darbe už Alga pafiliftu. Mle Feli 
Diputiertai andš Salės yra apliėmę Saimui jufiėjus, 
uginanpti, Werginius walnus paleifti.  Diemui bėfni! 

е—. Ф jenep atgabeno wiena Raufininto Bati iß 
SFirute8 Kampo + Karaliaucziu pas Pieforuš  mieną 
Rubifeli, furs prie FozndS Nanfkfds ir prie Fairės Rojus 
po 6 Piržtus turėjo. D fof8 bumo Motinai Ddidis 
Džaugimas, Еар 7taji Dftoberė Pieforei anuš per 
Biržų ėjanczūjus Birgtus atėmę Rubifi jen wėl 9004 
it fmeifą atbame! Bet ta Anßtalta, fnrö8 Lieforei tay 
ištaije, pra оо а! mabinama „dirurgijde Rlinif“. 
  
  

ЗАН Pora Wyrü iß Gnglenberiė ant Raufi bubami 
  

Verantwortliher Rebafteuv: Rrofeffor Dr. fr. Aurfdai 
a in Rönigsberg. 

  

Berlag und Drud von Emil Rautenberg 
in Ronigėberg. 
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Beilnge zu No. 41 des „Releimis“. || 
Königsberg, den 14. Oftober 1879. 

    

„36 Burnos jauni Kudikeliu 

ir Zindanczujü tu Maci pafigatamijei Dėl fawo NRepries 
teliū, fab iBgaikintumbei Neprietelų © Paligiežanti.“ 
Br. 8, 3. pik 

Rav Bitaš brangujis, nūbažnojo Raralaus Domido 
jau pirm 3000 Meti Gmentojės Dwarjes Bamoftijime 
falbėtafiš Zobiš bar it mujū Dienoja fawo оТн а 
Tieja ir Galnbę tulevopuje Arfitifimūje iBreigfia, apie | 
tap norėczau Con labjaujen magiefiemė Releimjo Sfai- 
tptojamė, ale ir mifiemė Euoifigtos Dumėos Gfantiems 
įtem8 feli$ Lubimus pranepti. N 

Aname didzame Maißte Indijoj Mete 1858 ujfi: 
laife Bajuntinys Reuter Mienoje ant Kalno gulinczoje 
Zejtungoje ne toli Miefto Benareš, fur jis ju Pacze 
ir 5 Rubifeiš nubėgeš bumo. 

D ir bar Beip feli i6 Rrifpegoniu bumo ten Bros 
bėgės jeßfodami nufigawe, i wifo 34 Dußiü. TZacgau 
ta menfoji Fertunga pra jau nlı daugiaus faip 500 
Maiktininfi  apipeifta. Piftczaufi Reprietelei ale ne 

įtomėjo [aufe už Marti, bet MBiduje Miejto; nėja to8 
2 Kompanijos Sepoyė arba inbikfuji Zalnierü pri= 

fHaufo jau įfenep flapta prie Maigtininfi: o mienoje 
Dienoje nujiuncgia jie jao Bulfauninfa ir atwer apgu- 
lantiemė Neprieteiiams Miefto Marius. Tap matos 
dami“ ugfirafin сср 8 Fubraufey toj Swetlvczoje, 
fuvoje jie įufirinfe bumo, iv prifigaiawija ant Smerz 
пё8; n&a Atfiftengims butu juf pomijam nūprojnaš 

Фай8 buwes. „Ale ak ne noru mirti! mielė Tetyt, 
aš ne noru mirti!“ jafo & Эе fenafis Reyterio 
Suneliš MWBilluš; o 6 Dei fenafiė Jonis pritar 
ır tam fafvbamė: „Šen он8 Ф8 ne nor, fad mes 

mirt turėtumbim, tap ne gales nep piltieji Sepopė Mu= 
miš žamint; tobėl melftities, af melfžitieš!“ Ber taš 
mirtas fudifipfas Nufitifėjims to mažojo KTifkcgonelio 
ir ne pamirio i ®iedg. Mėja tani Bulfeliui bar ant 
Reliū be upant ir MBiefpatiejpi Afgelbėjimo be Bau 
fiant nutilo umap faufe Ginffė Tranfjmas Draug fu 

baugiu Refawimu Maigtininfa, iv faip Dabar tą Zy- 

fumą pafinaubodami Kriffczonis bėgo, tap jūs niefė 

ne pamate, ney wijo. Miekpatė Denge jūs jao Na- 

müfe ir paflėpe jūs fawo Ggčtroje piftume Gžėje, 
(p. 27, 5) Botam mėlaus gavo jie iBtirti, tad iji= 

mergufieje Neprietefei podraug fu Miejte efanczeifeis 

bumo wien fart ant to8 Miflės užjipūle, 15 DMiejto Wi- 

burij ėjancgę Sfarbenpogą 108 Žemės Malbono išlaufti 
ie iBpleßti, ir jiems taipo tūmi belibomijent galėjo ang 

Rulfelis Smerties Priegabai palaimingap iBtruft.   

2. Raš ang Įtebuflingaji Brifimertimą, arba vafi 
but gerauš jafpt, „Primertimą“ Saulo NApaštalė Nufis 
bamimūje 8mame Berffprime pra  babotingap  perfi= 
анев, tam rafi Dpwinap Sgirdije binvo, Ead jis cže 
išpažinti gamwo, faip MBiešpatš ir už menfiaufi Daifta 
rupiuas, furš jo Sawipfiamė prigul, it ce Ananiojui 
ne tift Ulyczia it 168 Marbą, bet ir tą Butą, je it 
to Apturetojt taip nügrunczey pafafo, furiame Gaulas, 
o iš tifro taš iš Tarjės ėjafis Saulaš užfilaifo, ir fa 
18 cge weif, ben fa jiš prie jo {8 tuv Darpt; je 
irgi Saulo widutinis Gtonas tampa jam apragomas, 
Rapėjui prie to į Mifli iėjo, fab 8 farta faites, 
Diewas ‘nufirupiuaß už Dibzūjus Daikftus taip, tarfi ji8 
už magūjuė nefivupinaš, ir už mažūjus taip, tarfı ji8 
už didžėjus nefirupinas, др ан it Genomės Gžieje 
jafe anš топи о8 Bagonis Plinius, fu Tieja (amo 
Kalboje: „et minimum et maximum aegue mirabile 

est“, t. e. didziaufa8g Daifiš ne pra DhmMinejnis u} 
majaufaft. я 

Ale ar ir anjai Waika8 wiename didzame Miefte 
Pomerüfe tofiaš arba tam [Ingiaš Miflis turėjo, tai 
tobė IB tifto nežinau, taczau buvo iv toš Milis, furias 
ji8 turėjo, be Mbijojimo ne peiftinos. Вки8 IB jo 

Draugguilofė, jo wiernaš Ramarvotė, bumo Roją [užeš 
it turėjo Didguš Berbulus trimot, o tuš jo Szirdele ir 
draugė pajautė, 0 todėl ji8 MBafare i Ratalą eibamė 
labay nüßirdziey meldiefi, Fad Wießpats Šėgu8 jo 

Draugui gelbėtu ir jam jo divieje Bėda palengmitu, 
it famo Malda Beis Zodzeis baige: „Mielafis Bone 
Sėgau, tt juf geran žinai, faip Ddidey jam jo įulujujiji 
Koja Įtaujti; nėja jie tam tavo Gentaješ Rojeleš jut 
ir prie Rrpgaus priefale, faš tam tifray Dar Dauigiaus 

įfaudėjo. Todėl gelbėf Gebnhamjam Alfrėdui; jis pra 
bar tofš mažas, tu ale bumai tūfart jau didis. Amen, — 
Ai, mielajiė Pone Sėzau, ab bemeif buczau užmirgeš, 
tam pajafpt, fad jiš placzioje Ulyczoje Num. 32 ant 
Kiemo po Rairėš tris Trepuš aufžtan ujpakalij gywen. 
Э(теп. * r 

Bet biš Rubifis bene bėlen to taipo melbdiefi, Каг 
bangi jiš bingojofi ju Diemu pufifalbaš, furš artp, @ 
ne ju tofiu, furš aftimoj Smetimyjtėje pra, ir fabangt 
jo Burna ju Ggirbze pilname Gutarime bumo, t. e. 
jiš ir tifrap taipo miflijo, faipo jis fad ju Burna mel- 
diefi. Todėl jo fudifišfas Mefnojimė bangišfam Rus 
bifeli6 Prieteliui ir Iabay pamėgo. Sarp užaugujujė 

Meloėji bėda ne mift tofios Dumės yra. Mėja jen 
ant ФВатейПо ав Fofiam Mielbėjui jafau: Wießpat8 

pra jafe6: „Praßvyfit, tap buš jum8 būbama
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(Matt. 7, 7) — „Rur bu tarp jufū ant Žemės [и= 
fitar, fo norint melftiš, tap gauš nū mano bangiffo 
Zėmo“ (Matt. 18, 19) — „Bet Genflai, furie įef8 
tuš, furie HF, pra tie: Mano MBarban Melnuė iB- 
maro — — Ant Pigonū jie Ranfaš už0ė8, tap jie 
gerpa ciš“ (Matt. 16, 17. 18). Ramgi babar mujė 
Gžiejo Krilfczonis, užot ju Apffaitymais, ju MApžadė= 
jimaiš, į Mebeliū bep Anglia Metimais Ir fažin Iu 
fofeiš Dar fitaiš niefingais Zynyftes Bromijimais Pigas 
prawarpt norėdami, ne Daro, ant anūi Wießhaties Pa= 
šadėjimė nutifėdami taipo, faip Gm. Sofubas mus Гар 
mofin: „Sen faš ferga, taš te atfimabina Gurinfimo 
MBprejnūjus paš famę it te melgdia už jame, ir tefi= 
būda pafimoftit Uliejumi Wordan Wießyatie8, ir Life 
jimo Malda gelbės Ligoni, ir Wießyat3 ji atfelė; ir 
jey ji8 fufigrießije&, tap Би8 jam atleifta. FBpazinfkit 
fit8 ат fawo Griefus ir melffitö® u3 fit8 fitą, fabl 
pajweiftumbit. Teijojo Malda daug gal, jen ji Bir- 
dinga“ (Iof. 5, 14—16) — įafau, jey aß wiflab 
tay fofiam Melbėjui vo Afiu ftatau, 9 ji8 man ant 
10 ju nuliuduje Sgirdze arfiliepja: „AP, оп% Diemė 
Benbien juf neb' baro Gtebufla!“ ar tofš Mais 
tifiš ne blužnija tūmi Diemo 2šišgalybę ir ne niefina 
jo brangius Bazadejimus? Sofio Žmogaus Melbims 
margi buš fūmi mertingejnis už Pile fofi fitą ое а 
gerą Baproti. (Dar ne miffas.) 

Mijofia trumpa Zinia. 

e—. Staji Bio Mėnelio welay Wakare atwvyfo i 
"laipėdą mienš laba garbingas Smecziaš, butent mufü 
Bromincės Dberprezidentė bon Korn, Dar tö8 paczö8 
Dienos Wakare jiš fawo Rafmpnėj Miejto ЯВрге: 
įnūjuš aplinf jamę įurinfęė fu jei8 per fele8 Adnnas 
ilgap apie miflab tan, faš Mieftui @ оат Rreizui 
"mt Gero ir Zegnone8 &fa paffutiname Gžėje nujida: 
эий & faš bar galėtu nufibūt fufirobijo.  Banevėlnj 
jo jiš mijuš ant Kupczyfie& Dderanczus Mari Stai 
ymuš apžutėti; potam jis apfilanfe ir tame Bute, 
utš ant Raumejezio arba Sanbmebrės ni Wargdienü 
Baßelpimo Draugyjtės pra pabubawotas, ir furiame 
эНе Wargdienei PaptalpdsS it S6laifymo randa, Eurie 

‚au neb'iftengia fawo Nūmės ir dieniffo Šplaifymo 
söfipelnyt. Gzon anfßtafis Pons8 per mMijus Baßalus 
*Фатё8 miflab nugrunczey pergurėjo ir fu fognu wienu 
"i margingiaujujė Žmonelė  meilingan pafifalbėjo ir   »otam igeibamė jiemė gera Domang ant Spodalijimo | 
„alifo. Iß cze ėjo jiš taba i tą toj paczoj Ulyežoj | 
  

čiancgę Sguilę, fur nū mienės Diafonijės 90 Rubifei 
nė 2 ifi 6 Metū įeni pra priebabojami it pamofinami. 
35 mijū td naudinga Staijymi taš Ponas didey dziau- 
gieli; 0 wėl wmiji, furie fu jūm apfieit turėjo, Dziaugiaji 
iš to ir gir jė labap Dėlep to, fad jiš tof8 meilingė ir 

Габа) žemės Ggirbiės ėjaš.  Utarninfės Ryte jiš wel 
Gelžfeliu Balin išfelamo. 

е—. Bubamojims Gelžfelio nū Raraliauciaus ifi 
Rabgumės ir tolauš pra dabar faip girbime ftropjen 
prigatawijamas, Wift NAprofamimai ir Mprifai tam 
reifalingiejie jau ėja gatami, o Gtaji Bio Mėnejio ėjo 
Gelšfelio it Ragierungės Urėbininfai раг Rarta taš 
MBietaš, per fures tas Gelgfelpė eiti tures, apžurėti ir 
miflab gerap vermėginti. 

Brefe Karaliaucuje 11. Dftoberi. 

Swiegiei 11 ME — Bf. Ei 11 M. 40 Bf. u} 100 Sw. 
Nugiei 7 Э. 40 Bi. if 7 ME 80 Pf. Miežiei, bib., 7 MF. 
50 ]. # 7 ЭаНа 90 Ф8 Avižos 7 ME — Bf. ifi 
7 ME. 40 Bf. Širniei, balt, 8 ME. — Br. IK 8 ME. 
20 f. Rovutes 2 ME — Ti. ifi 2 ME 50 Bf. nauj. 
Sıep. Siiens 2 ME. — Br. i 2 ME 50 Bf. Gntnrs. 
Ggiaubai 1 Э)Е. 75 Bf. i 2 ME — Bf. Gninrė. Smieftas 
1 Mi. ii 1 ME 10 Bf. up Saro. Riaugiei 70 Bf. ifi 
75 Bf. Manbelis. 

' SN 

HY ALHMAL 

Del wargingujü Cziefü man yra pafifefe, wifus fawo Tas 
worus Dbidey pigien ėfipirFti, o tobčl af prifiulau Galanterijos, 
ttiumpė Zamorė, Baltiniu Tamera, Maifišfa Zaijii (mos 
fiBfay: Spielmaaren) už (abay pigias Brefias. Ypacziey aß 
nurobau ant pininginii Mafnelii PBortmonė, ffuriniti Zafiu, 
Strynuczit Relionėmė, Turgaus @икой, Bafimaifgtinėjimo 
arba it Seliamimo Kurbi, Wejimukfü Waikacziams pafis 
wazineti, Qytaus Szirmü, bumwulinik, milnoniū ir Gilfiniū; 
Lazdü, Puczkü Medzioklei, jufamujė Biftulit, Tercerolik, Faip 
it mano bibijė Zopofta Inftrementü Muzifes daromü, Ра 
antay Harmonifü arba Dub, Yyrißkay (ufami  Gfrynia, 
Bpieliūjangii | Duziū, Smuifė, Zlietū, Plarnita, Faip it mis 
fofii Stunt. 

a. X, Statiųs, Tiličje, Molieg. Unų. 55. 

Wiftffas Akparbavimas. 
Burceliono, akmeniniai Ryta ir Betrolijos Siampd  parbūd 

a. X. Statiys, Tilžėje, Molieg. Ulnų. 55. 

‚ Зарёш ir Statai naujaujiūje Mužteriūje garbyninia Gtanga 
ir Laifytojü, Nulo & та мй arba glitintū Geifiū prifiulo 
pigiaufien 

Silšėj. 

  

  

2. MX. Statinys, 
    

  

Berantvorilidjer Redakteur: Profeffor Dr. fr. Auridai 
3 , in Ronigšberg. 

егар пп Drud von Emil Rautenberą 
in Ronigšberg.


