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1635 m. lëipas 20 d. Telðiû seniûnëjë bova atidouta valdîtë Piarnu kaðteljuonou, paskiau – vaivadâ Doenhofou Ernestou, katros Telðius valdë lig
1642 metu.
Nu XVII omþiaus Telðç îr vieningas urbanistënës
struktûras miests.
1642–1655 m. Telðiû laikîtuojë ër seniûnë bova
Doenhofienë Kuotrîna – Doenhuofa Ernesta pati.
1665 m. Telðiûs gîvena aple 280–320 þmuoniû.
1700 m. Telðiûs bova pastatîta naujë medënë
katalëku baþnîèë (stuoviejë iki 1828 m.).
XVII omþiou Telðius valdë Þemaitëjës konëgaikðtîstës generalinis seniûns, LDK etmuons
Oginskis Ontuons Grëgalios.
1710 m. par mara mërë aple do treèdalç Telðiû
gîventuoju.
1720 m. vienuolems bernardinams bova pastatîta naujë medënë baþnîèë.
1721 m. karalios Augosts II Telðems soteikë
teisë torietë torgo (anëi liuob vîktë kuoþna sekmadëini) ër keturis prekîmetius kuoþnâs metâs.
Tû patiû metu geguþës 24 d. Augustas II Telðiû
valdîtuojo paskîrë Gorski Ontuona Andriaus sû-

no, katros valdë lig 1736 metu. Pu anuo mërtëis Telðius valdë anuo ontruoji pati – GadonâtëGorskienë Konstancëjë, katra 1740 m. apsëþanëjë so Semaðko Jorgio. Pu veselës lig 1764 m.
anodo karto valdë Telðius.
1743 m. Telðiûs vîka Telðiû pavieta bajoru suvaþiavëms (sesëjë).
XVIII omþiaus vëdorie Telðiûs veikë bajuoru
kaliejëms.
1764 m. Telðç tapa Þemaitiu kunigaikðtîstës ðiaurënës dalëis repatricëjës centros – èe bova isteigtë dvejuopë – Þemës ër Pëlëis – teismâ. 1775 m.
tëi teismâ bova perkeltë i Ðiaulius, vo 1790 metâs,
steigont tretioujë Þemaitiu konëgaikðtîstës repatricëjë, anëi viel bova ikortë Telðiûs.
1761–1765 m. unt aukðtiausës miesta kalvuos –
Insulas – bova pastatîta mûrënë Telðiû ðvëntuos
Marijës Luoretietës ir ðvënta Ontuona baþnîèë.
1772 m. geguþës 2 d. Telðiû seniûniëjës
valdîtuojo bova paskërts Zabiela Jûzaps.
XVII–XVII omþçs Telðç ër anuo apîlinkës ne vëina karta këntiejë nu mara, këtû epidemëju ër karts
nu karta këlstontiû stëpriû miesta gaisrû. 1780 m.
bërþelie gaisrâ sonaikëna aple posë miestelë.
1787 m. bova pradieta mûrënë vienuolîna
statîba. Tou laiko bova statuoma ër baþnîèë.
1790 m. Telðiûs bova aple 620 gîventuoju.
1791 m. groudë 6 d. karalios Stanisluovs Augusts
Telðiams suteikë Magdeburga teisës ër herba.
1793 m. Telðiûs vienuolç bernardinâ isteigë trëklasë muokîkla. Pr 10 metu ana bova reorganizouta
i ðeðiû klasiu (turiejo gimnazëjës statusa).
1795 m. pu Lietovuos-Lënkëjës valstîbës þlogëma Telðç atëteka Rusëjç ër tapa apskrëtëis cëntro.
1796–1850 m. Telðiû seniûnëjë valdë Sabaliauskâtë-Zabiela Marijë ër Zabiela Henrëks.
1797 m. Edukacënës kuomisëjës nutarimo Telðiûs bova atëdarîta ið Kretinguos atkelta 5 klasiu
muokîkla. Tâs patçs metâs Telðç bova priskërtë Lietuvuos gobernëjç.
1798 m. Telðiûs atëdarîta përmuoji vaistënë (priklausë Wilhelmui fon Cîgleriui).
XVIII o. pabaiguo sosëformava Telðiû senamiestis.
1802 m. Telðiû miestas bova priskërtas Vilniaus
gobernëjç.
1818 m. pastatîta medënë evangeliku liuteruonu baþnîèë, katra 1875 m. perstatîta i mûrënë.
1831 m. telðëðkç dalîvava 1831 ër 1863 metu
sokëlëmûs.
1835 m. Telðiûs gîvenës vienuolis S. Gruosos paraðë Þemaitëðka gramatika (neiðlëka).
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Telðiû konëgû semënarëjë

Paminkla, stuovintë Telðiû cëntrënie aikðtie, vërðûnë

1843 m. Telðç bova priskërtë Kauna gobernëjç.
1853 m. oþdarîts bernardinu vienuolîns.
1864–1904 m. nemaþâ sosëpratusiu telðëðkiu
dalîvava tautënemë jodiejëmë, platëna ër skaitë
uþdrausta lietuvëðka spauda lotînëðkâs raðmenîm.
1865 m. Telðiûs atëdarîta pënkiû klasiu bajoru
mokîkla.

1867 m. ont bovosës Ruomos katalëkû baþnîèës
pamatû pastatîta neobizantënë stiliaus ortuoduoksu baþnîèë, katra 1934 m. bova priteista katalëkams
1867 m. Telðiû miesta cëntrë (aikðtie) bova pa(Nukelta i 8 p.)

Telðç, Mâstë eþers

