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Dar Zobelis apie Yozepo Sapnus. 
( Эег ао 1 Moiz. 87, 1—11.) 

Paftutini Sntt iš Sojėpo- Nufibamimi pafipajas 
Tobami matėm, Eofe NMeprietelyfte ir Mapykanta jiš 
jamo MBroliū Gživdije prieš jame prifeles, jiems famo 
Sapnus papajafobamė,  Eurie ant 60 nurodė, bul jis 
Tetąė Rattuntą jū Doni ата Wießpatimi paftoti, 0 
mes it išpažinom, jog jis butu geriauš daręs, Tad 6 
jamo  Sapnus butu pomifam užtylėješ: Ale dabar 
randas taš Rlaujimas: @ теё apie anuš Iozėpo 
Sapnuš turim . dumoti, av tie i5 Dievo bumę, arba 
ar jie jam tift Beip faip norė parėję? 

Rojnas Sapnas pra pagal Žodi Marcgids Aukß- 
toje Giejmėje (5, 2.) @нЫ Budėjimė, Runui: be 
miegant. Ggirbiš ju famo Miflimis ir fimiflijimais, 
Dumomis, Panorėjimais, Geidavimais, pra tifroji Sapno 

Darbavicte. Bet Atmintis to, fą Žmogus  budbėbamė 
matęė, girdejes, miflijęs, norėjęs, bundanczeijei Ggitdzei 
tus Dalnfus pribūd, В fuvii Gapnaš jamo Abrozus 
pafibaro! Todėl fako it Salomono Mofitojis (5, 2.); 
„Kur daug pra Rupefczik, cze randafi @арий. “ Gays 
nūje miji tofie Szirdies Pajutimai, Rupefcgei, Damiflis 
jimai, Panorėjimai, Geibamimai bundanczieje. Szirdije 
Жтуйй Rrnjeis Eaitos, mainos, pakyl, fugaißt ir wifokiu 
Bubu dirba be jofio Sumalbimo ir be Damado. Ale 
tobėlen Sapnai, 0 fab jie Geip it pomijam prafi ir ne 
iš Dievo Dmajės butu, n'iera be Šifimanimo, nėja jie 
mums labap tanfen atmer Sžirbiės Dugna, fab Zmogus 
gali IB jamo Gapni išpažinti, fofe tawo Szirdis 
ėjanti, at Eunižfa, ar bmafišča; ar Dangiška, ar įmies 
tikfa; at pafarni, at“ pafididziojanti; ar pilna Meilės, 
ar Napykantds ir faš tam Ipgu © оЫ, шв 
Drieteliau, Fad tų tanfey Gapmi turi, tap babol; ar tu 
В & ne galetumbei famo paties Gžidi išpažinti. 
Wießpats rafi bene Gapnams bene dameė, tavo Szir- 
dije palibarpti, tame iß tamo Griefa Miego budinti 
novėdams. | Taciau ir wel: Fadangi 3mogaus: Umai 

©арийе пй regimojo Smieto arflicti nra, it fam Tnfoje 
tanbaš, tap it bangištafis Wießpats per jamo Dmaje 

- Sapne lengwjaus gal prie Szirdies prifigauti, ne Eaip 
fab Žmogus budėdamė ju mirurineis: Dailtais Daug 
Darbo tur. Todel Wießpat& yra ir tulą Kartą Žmos 
nėmė per Sapnus арйте! . 

Ale dabar freipfimės ant Tozėpo Sanni, Eaufdami, 
Eofie tie bume? Mums taip atfidūd, Рар Ead cie 
Dpacgen tofie bumę, Euriūje IBiešpatė, norint jū Gruntas 
grießnoji Szirdis bumvufi, jo Dmaje fmėręė Ir jeijei -apfi= 
veißfes. Iogėpas [ато Lewo. ı aufßcziaus; už Litus 
Broliuš ftatntė bubamė, rafi dar: ney pats ant t0 ne 
babodamė, igamo + famo Gži: Didnftės Danorėjimus 
it Zfimiflijimus , i6 Euriū jo Sapnai išaugo, o fabanai tieji 
jo Szicdiės Gruntą toli ėfanti parode, tan ji ir jo Semas 
dėl jū išbare. Tacziau ı Wießpats, norėdamė ji Zmiete 
paautgtinti, dame Bitiemė Sapnamė Dmvajės Perfwietima, 

fad tie podraugen it Ifreißkimai Wießpaties dnonojo 
Nodo turėjo paftoti. 

Zangi mielės Prieteliau, Ead tu Foft Zapna turės 
tumbei, Eurfai tam rodituė minetinė ėjąė, tan tu ne 
tūjau turi mifliti, Fad taš ėjas Mg Eotš Drarafamimas, 
arba Фар fad pat6 Dons Dievs per tūfius tam noris 
fofę Zine apie bujengius Daiktus ойН, Rėja jau 
Bivafaš fafo: „Durnieji pafitif ant Gapni.  Aurė ant 
©арий nufitit, аё grėbja Szeßelio ir nor Wejg jus 
gauti. Sapnai Niefo Eito n'iera, Faip Paweikflai be 

Butybės.“ Bir. 8, 1—8. Bet meičiaus Dabof, iš Eofio 
Egirdiės Dugno Gitas tamo Sapnas Išauges, ale taciau 
tift it mėl, ar ne Wießpats tamę noris iš Sriekü 
Miego budinti. Dai cze turim ir pafafnti, ad Rartais 
it Eofe nelaba Draje Žmogaus Sąirdije pafimaidin, jam 
nelabuš, bjautuš arba melagipfus Sapnus prididama, 
prieš Furius it tūjiuš fapnojanczius Gapnorius muš 
Dievo Zodiė mofin faugotis (5 о. 13, 1—5 ). 
Bet jen tavij ĮBiešpariės Dmaje per Eofi ©арпа norės 

tol: Malonės Darba išpromiti, тай faip novė tam 
miegant buditi, at tav Reliu Zamjnbės einant tamę 
išganditi, arba tavę Emutnybėje palinfjminti ir famo 
Malonę tam Pazadėjimais užpecgvietiti: tan tu tūjau numas 
ni, jo Dmaje toftai tamo Sžirdije promijuję, nėja totš 
Sapnaė turės pomijam Екой Sjimeizoėjima, ne Faip 
tofie prafti, юка 1В Ggirdiės išaugantieii, niekingi ji
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Sapnai, 0 aa minau ne priegičis 19 Walei, bet padūt 
jam fawo- Szirdt abelnan, idant jiš“ tamije. išpromitu 
famo Malonės Roda, Amen. 

Atfidefawojims Giterreifipfii Minifteriu, 
Sziofe Dienofe yra feli iš Efterreikißkio Ciecoviaus 

Minifferin, Futiu garbingiaufifis Wardu DON S;zmerling, 
18 fawo-Uredl atfivefamoję. Sakoma,‚ Fad tas Utfidės 
Famojims. del Un garu..arba. Wengrü Zemes. nufidawes. 

Minifteris Szmerlingis ftomėjo fu famo atfidefamojujei= 
feiš Draugais ant to, Ead reifiant wifas Efterreikifkafes 
Зетёё ‚ ат Felintoji, norint po tūm patim Giecotium 
fomebama, ičipiol 16 Genomės Gzėjū {атоо : прай 
Bšaldžia it favo ppatiptus Damabus turėjo, pomijam 
į wieng fuglaufti it mifoje Gfterveitipfoje 3emėje, faip 
antay Bemüfe, Italifkoj Wenectjoje, Wengrüfe ir Fitur 
wifur ygı it tą pati Damaba padaryti. Su Fitomis 
Žemėmiė ėjo pitaš Sutirpimė & Wieng  imanytinay. 
SZmones, fad it murmėdami it nepafojobami, pafidame + 
Vaklufnuma, ale‘ Wengrai tai ne Ddare. Zieji bumo 
pirmto faw ppaczep Karalius turėję it Meri Bėgije per 
GEufimedimus, Taip it per Raruė, prie Gfifterreifiu Gieco= 
tftės parėję, ale jiems mis bumo pažadėta, Eab jie per 
wifus Czefus 1016 {атоо урай иё Dawadus ir Budus 
palaičyti gauję, Gterveitiptiė Giecoriuš wis jū Karaliumi 
bufeš, Eurė jū Žemę miš per ppatiptus, labjaujen men= 
grišfius Minifteriuė mwaldyfęė, 0 it mis mieną Mietininta 
arba ušfarali ant Wengrü Žemės fiatntą prilaityfes. 

Ale Minifteris Zzmerlingis norėjo, Fab Wengrai 
wijaš fawo Pitas Teifybes ir Priwilegijes pamejtu, tad 
jie javo Deputiertus ant Giecoryftės Gaimo + Miefta 
Ryn nufiuftu, [pg taip ir mxfoä fito8 Giecoryftės Zemes, 
# а Wengrai tutė pomifjam + tus Damaduė pafidūti, 
ture Miefte Wyn tarp Giecoriaus Minifteriū ben mifos 
Giecovyftės ©айто fužnečeti bufe. Ale Wengrai ftengės 
prieš pita Фатабй Perteitima jau per Felis Metus, IB 
jū it nep mien8 n'atėjo £ Miefta Wyn ant Ciecoryftes 
Gaimo, 0 dėl to bumo tarp Vengrai ben tarp Gįter= 
teičigfio Giecorius it didis Gzivdziu Atfalimas ir Eufi 
pnčimaš pafižavęs it pafilitęs ii io Gzėjo. Zacžiau 
Giccoriuš to Pafilaikimo atgrifes budams apfieme Wen- 
gr Szirdis fam wėl laimėti; jis apfilanke pirm Poro 
MNedelit, faip žinote, Wengrü wyriaufiame Miefte Veft, 
ogi jiš ce budams pafizadejo, tad jis Wengrams Fiek 
galima jū Meilijimus ißpildifes. LZaygi rodos, Kad jis 
Tetas Wengrams jü fenafes Zeifybes wel atdüti, ale 
fabangt fu tūmi Ciecoriaus Apfiemimu Miflis Minifterio 

Szmerlingio bey Eiti jo Draugė ne futare, tay jie IB 

famo Uredu atfidekawojo. 
Klaufiant, ar fas Atfidekamwojims Szmerlingio mufü 

Prufü Zewißkei naudingas, ar iffadingas galefes paftoti? 
tan miflijama, %а naudingas. Mefa tarp Efterreikißfkin 
Minifterit bumwo vods ju wyrIAufifis, Wardu Mensdorf 

‘wlammna» ant mufa Dujės linfėė, miflivamė, ad fi-- 
priamė Gufidraugamojime Gfievreičipčių fu Prujais bufęė: 
Nakajus iflailytas, taipo, jog Niefs mißfidryfes new 
Gfterreifišfius, ney Prufus, ney Woketija užtabinti;- 
Н Fad abeji nū Fits Fito atfiffirfe‚"tap pareife, taip 
Gfterreičipfei Faip/ir Prufai,-t,Priegadas. ‘ Zaip dumoj 
GEfterveikiffig Minifterprefidents Srows M ensdorfs, 
Taip jis it Szlefwig - Holfteinipkiufe Dalyküfe imanyfinay 
fiow: ant muji Pufes, o rafi ji6 bene it welitu, Ead- 
abi ani Grcižyfti Gėli Pruji Zemei pripultu: Ale prieš 
ji ffomėjo iFißiol Gfterveitištioj Miniftevijo) Ezmerlingiė 
ben jo Drietelei, fuvii Sžirdije Reprietelyfte prieš Prujus: 
rados, ir furiemė tobėl ne ger bumo, matyti, Ead Prufi 

Galnbe it Garbė augo. Todeley mums tujü Atfideka- 
mojimš gal naudingas paftoti, jey @% PafeFejei ir- 
Drietelnftėje prieš Drujus baugiaus fu Mensdorfu 
futarė, ne faip Szmerlingis. Ale ar taip bus, tai meš: 
bar ne galim žinoti, ogi meš bat it ney Wardus” fwies 
šiuji Gfterveičigfia Minifterii ne galim 1В Bitro pajatnti.. 

IBeffelii Bedos, 
Pirm Zrumpo meš fawo Prieteliuš pamofinom, 

ni IBarbū afirakimo po Eofiu Wekfelin arba it jau 
feip ant bile fofio Popierelio, faugotis, fad ne per 
Zifva žinai, tas ant to pavagyta, it pajatojom, Eaip ne 
fenep Nagainėj per 10% Я атой Spaftraßlma feli Zmones 
{ Prigawikü gabanguė iEliuvę ir taip + Bėda ipüle. 
Dai Benbdien jau wel Progis tanbaä apie Ig točiušjau 

Dalykus Falbėti.  Gajpadorius Dangelė Soldobad Ip 
Koreliu Pabgumos Rreijo pajačoj mums per Gromatą, 
melibamė, Tad fai it На Prietelei Nietuvoj patirtų, 
fefanti Nufititima , taipo raßydams: | „Dienoje 9 tojo 
Decemberio papraje manę mano Gentis Kargiaunintė 
it Ufinintė B. iš N. prie Silžės, аб ав tofš meilings 
bucgiau, it jam už 200 Drl. ftomėciau arba, Eaip Eitur 
jažoma laibūcziau, tai efti, idant aš jo Gfolitojamė 
pafizadecziau, jen anjai tą SEola, 200 Del. didele, ne 
atlifjęė, Tad ag patė tą užmofėjes, ® fadangi man 

tobčė, fab mano Gentis, ans Karcziaunintė tofš mars 

gingš nejaš, tap a5 toftai it apfiėmjau. Mudu nuFelia= 
woma + Sfaifgirius, o aß cze pafiraßiau fawo Warda 
po dviem Wekfeliam, Euriū Fojnas ant 100 Drl. 1f- 

raßytas buvo. IB tü 200 Drl. yra 2000 Dil., tai 
efti czyftais Zodzeis afakant: if Dmvieji Sžimtū du Sul 
fžancgiu pafibavę, 0 Dabar až mwienė tveriamš; ab wiens 
turiu tą Piningi Daugybę užmoFeti. “ 

Taip anfai Prieteliš tapo, ale jiš mumė ne pilnan 
ißguldo, Eofiu Budu # and Dmieji Szimtü du Zuk- 
francziu paftoję, ar jis famo Warda pafıraßydams ne 
geran tfižiuvėjęs, fas ant fožno I8efjelio Įtomėję, ar 

100 av 1000, arba ar bene po to, Faip ji6 jau bumo 
famo Warda paftrafieä anjai Dorelia Sfaitlius pervas 
Gytė ir ant Tožno Wekfelio iš 1000 Dal. i5 100 Dri,
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pabarptaš ėjaš. Dai mumė ir n’iera pafaknta, ar mujū 
Prietelis Golbbad 8 miens fawo. Warda po IBeffeliu 

päfiraßes, arba av bene ju anūm jao  Gentimi 

drauge. Sen: tift jo miėno Marbas po IBetjeliu ftowejo, 

tan“ jiš ir tift ienė“ anuė Piningus tuv užmolėti, ale 
jen podraug it anš jo: Gentis, Rarcgiaunintė MB., ge 

famo ABavbą bumo pafirašes, tan Gfolitojiš, arba tajai, 
turiam tie Siningai per MeFfeli užrapnti pra, gal IB 
abiejū, arba iv bav Fir, Furie famo Marbus po tūm 

S3effeliu pafirafę, gal tmerti, и 6 nor, 0 taip fuft- 

gabijant Gfolitojei mis npagep tą liub tmerti, Tuvė 

daugiaujen  voboš turi, ir nė Eurio jie meitiaufen fa 
gauję miflijaš. Zangi bar Kartą {оРот: ЯВагой Pafı- 
vapimūje po IBeffeleiš veit laban faugotiš. 

Ogi meš efme tnrę, Ead Ing“ tofjai Prigamimė pra 
it faipo nufidamęs. | Rarcgiamoj arba feip Eur norė 
fufiejus ypaczey gerofan šfigėrus, tanbaš tofjai lintjmas 
Sztukorius, žurjai jofobamaš fu“ mienu arba м Ц- 
nintu šfižalbėjęs jė prabed ijotti, fab jiė ne motas nen 
famo ISarbą rašyti. D Bad anjai panietintajis Zmogus 

pufiau fupykes fafos, žab jis tai gerap motas, tap anė 
Sztukforius pribūb jam Eoft baltą Popierių, Plunkfna 
ir Zintą jam fatpbamė, Tad jifai fawo Warda ant to 
popieriaus paražytu й taip parobitu, ad jiš tifray 

važyti mofaš. © ©на Popieriu ans Sztukorius potam 
ififiß t Delmoną ir uzraßo flapta Wirfuj ano parapų= 
tojo Wardo Wekfeli, Tafi ant felii Szimtu Grba Tut 
ftangit Dorelii, ogi po Gzėjo gaun anjai Bedzius, 
turjai paroditi norėjęs, tab jis famo ЯВатба rašyti 
mofaš, aną Gzmota Diningi užmoFėti. Zangi bar 
Kart jafom: Saugotitės! 

Efyrimai Karaliauciuje. 
Sziczion Raraliauciuje pra paffutiniame Gžėje Feli 

dywni ' GĖntimai per Miefto NBietininfus arba Gtadts 
verordnetuš nujibamę. Tris Kartus Paeiliumis pra 

Bitie ona aną, jau ir Keleiwjo Skaityrojams pazpita= 
mąjė Berlynifkit Miefto Kamarnintą arba Miefio Piningu 
Damabitojė Hagen, Eurjai per famo Pafıprießijimus 
prieš Karaliffaje Waldzia Deputiertbutkije, Faip ir prieß 
amo Wyrefniji Berlynifßki Oberburgemiftta Seydel 
prie Demokratü + didele Garbe par&jes, + Karaliaucziaus 
Miefto Wyriaufijt arba Oberburgemiftra pafifkyre. Ale 
Fadangi Karaliaus Waldzia pagal ftomingiūfius Iftati= 
mus f& Teifybe tur, pafčietūfius Miefti Wyrefnikhfius 
ar priimti ar atmefti, 0 gime“ Gzėje  Minijterije Dur- 
niaujiūfius Demofratuš, Вар tie Fur + tokes Wietas 
pafčiciami , Nülatay atmeta, tan it ans Pons Hagen 
ra pirmą, 0 potam ir antra Karta atmeftas, . 20е Фа 
Dangi Stabverorbnetai ji Ig Miniferiji ant Patyggi 
Dabar it freczią Karta wel pra paftprę, fan jau galima ant 
Pirftü nufirokoti, Tab fitag Pons Ir fveczia Kartą O 

1 аё jin Telis Rartus toliaus,  Fiek Rattū jiš buš pa= 
fFirtaė, miš iv wel bus atmeftaš. Taygi Stadtverord- 
neti Darbas "tame За pra pomijam  nūprojnas. 
Bet Bioje Dieuoje ftyre  taipjau Stadtverordnetai it 
semefnėjė Raraliauciaus Miefto Burgemijfira, Eadangr 
Karvaliaucius mis bu Burgemifftu tur turėti, miena 
tonrefnijė antrą žemejnij. SE Biol Gitas antrafis Ze- 
mefnyfis Miefto Burgemifiras, Vardų Bigo rE, Dar beje 
ftom ant famo Mietos; ale jo Czefas bus ateinancziojo 
Sebruarijaus Menefije jau iBb&ges. Noja Eožnas Miejto 
Burgemifiras tifE mis ant Felii Meti fEiriamė, 0 taipo 
ir Donė Bigorės bumo tift ant Eeliū Meti paftirtas. 
Rods fad Stadtverordnetai noretu, tan jie jė galėtu Mel 
18 Naujo flirti, o tai № geran butu, neš tajai pra Ir 
Jabay šaunė Žmogus, o ir Dalykus Miefto: Waldimo 
Jabay geray ißmanas; tacziau wiens Daikts mufü Stadt- 
verordnetams prie jo ne Pamegft: #6 пе то? fu Demos 
trataiš gana tolnnžengti, it prieß aufßtefneje Wyriaufybe 
prießitis, _ Todel jis ne tape 1В Naujo fEirtaš, bet to 
Wietoje Eitfai, butent MBurgemifiras За о Miefto 
Kmedlinburg, Wardu Bercht, Eurfai Bicgion berobė 
ne pažyftamė, 0 ir ne žinoma, Eaip taš Dalntus totio 
didelio Miefto bamaditi išmanyfęš, ale Bačfišti Demos 
fratai bumo ji per Geitungas Kartą del jo Pafiıprießi- 
jimo prieš Myriaujybę ifßgyre, todel jis muji tolynžen= 
giantiemfiemė Stadtverordnetamė taip laban pra pamėgęs. 
Ale ju ta mufü Raralipfoji Waldzia Iyg taipojau Re 
galės priimti ir turės galiaufe> mumė pati taip Ober- 

burgemifira, Eaip it Burgemifirą ftatnti. 

MWifofia Zine. 
— Upie muji Wießpati Xara liu pareit mums 

i5 Bėmigtojo Mieftelio Rarlšbad Zine, Fad jiš Поейб 
it linffimaš &fas, ir аё Dien Fas žin taip toli pet 
©1 pafimaitptinėjas, Ddaugiaus ney miena prie fawes 
ne turčdamė, Faip tiftap fawo Adjutanta, o Rytmeczeis, 
fur Gmegei, del Sweikatds + aną Mieftelė nučeliamu= 

fieji, prie Gulinio atfiranb, miežen IBtetancziojo Smei= 
Fatds Wandens atfigerti, tan Bitaš autžtajiė Emecias 
wiš it tarp jū tandaš, Ing faip Foznas Fitfai Sweczias, 
ir to nieko n'atboj, fad Zmones aplinf В briaujas. 
Karalius nra Giecoriaus IBnriaujybes patė paprašęs, 
fab jos del jo Žmonėmė minau пер jokio Sričinimo 
nep Upfunčinimo ne darptu. Ogi it jo Stalas pomijam 
ce n’iera ßlownay ir Earališian apftamtas.  Zacgiau 
8 tuv ce об aš Sp ant Dieti Felis. Sweczius 
pafitmetęė, mis Fofius ažtūniė, fu Eureis jis linĖjman paji= 
Falb. Unt Biegoviaus dDmieji jiš ju jeiš pafibėd prie 
Stalo, ant Biegoriaus frijü jis nū to arfifel, 0 Smecei 
eit fožnaš famo Keliu. Bet ppacgen fu Miniftereis 115 
fas Dien laifo Sußnekejimus apie famo Raralyjiėš 
albzios Dalnfuė.
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— 35 Belgijos myriaufiojo Mieto Brüffel 
pafatoj Geitungos, fab anos Žemės Karalius Leopold 
jau imanptinan atfigamęs, 0 jau ir bandes + Dra Ipeiti 
ir famo didgiame Darge pafimažinčti, ale jiš tacziau 
ИЁ miė bar laban filpnas it pilnas Ligds &fas. 

— Iß Paryzo Miefto pafatoj Geitungoė, аф 
tenap Gi Met DOras labay dywins fas; butent wis 
SGedra ale ir wis fFaudus Wejas, o ir mwis labay Galta. 

— Sß Ymeritiflofes& Zemes M ekfik o parei 
Šine, Zab Giecoriffieji, tai efti Francuzai ben Эа 
milijano Zalnierei, Ivariffii Waiffa, Kurik. Wyriaufifis 
Regretti bumes, 19 Sunijų abelnay pergalėję. 
700 Suarigtiu pafiliėę negymi ant Rietds, 0 2000 Wyrü 
18 jū, podraug fu jao Iyriaufiūju Regretti paciu, 
tapę [ugauti. 
marrago Zičmę. 

— с didziame Londones Miefte gywena tarp 
Englenderit ir Daugybe‘ Wofkecziu, , yYypaczey 1В favo 
Tewißkes del Maißto Kėlimo ir iß Baimes del Kora- 
monės išbėgufii Demočvatū. | Tie ten ifleidz wokißlay 
iBorufamojamas  Geitungaė, o mes ne: primalom dar 
ypaczey pafakyti, Ead Gitoš  Geitungos Фето ай об 
efanczio5, — Lacziau norint 10% toj paczioj Dmajėj - 
tašomoš, Euti muji Deputiertbutije amo Darbą maro, 
tan toje EEE muji Deputierti mijaš Weilimas nlgrunz 
Gen peičiamaš.  ZBiename Numerije  tuji  vanbafi tie 
Z0dzei pafaßyti: „ Kas tuv if ойй ü Dafipriefijan= 
cziujü Kamards FIßtarimü. IßEadois? Ar bene Bi- 
fmarfis? Niefu Budu, bet wifa Prufija bey‘ Wofketija! 
Deputiertai Piningus uzgin iß wien Vafiprießijimo ant 
Pagatamijimo Gelžfelii Eenprufi Nromincojereifalingūfius, 
Kas tuv B to Ißkadds? Jie pra Užmanimą naudingo 
Banti Sftatimo afmete. аб (т с Ibkados? — 
Sie pra taipjau naudingajt Sfžatimą del Relik ben 

‚ Wießkelit atmete. Kas tuv В to FIfkadds? — Iie 
pra Staifimą didziojo Zaginio atmete: Kas cze tur Iß- 
fadds? — Ur bene jū Prießininks? Ur Bifmarkis? 

Ar jo Minifterije? Ar bene Gdelmonyfte? Nieku Budu. 
Kupcziamimas , Pirkimas, Varbamimas о tūmi ir mija 
Zeme8 Palaima ir Rauda, beje mija Nrufi Žeme, Eaip 
i: BoFetija, it Žmoneš, tofe Žemėje gnmvenantieji. To 
ne galima užfiginti; tai it Uflafiė gal ju Nanfomė 
nucgiopti; 0 tai it ne galima atteifinti Ur butu fu 
Raralyftėš gafpadoriGčūju Nofundu, ar be to, — Zmones 
ben Žeme primalo Gelgfeliū, primalo Reliū ir Biepfeliū, 
primalo Bančū, primalo Farigžo Žaginio, 0 to Mijo jie 
primalo tijau it be jofio Užtrufimo Užfigaigimo.“ — 
За falba apie mujū Deputiertü Weikima  Wokkczei 
Demofratai Nonbonės Miefte. Ziemė muji Deputiert“ 
bucžio Sėtarimai iffiweizd, taip didele Durnyfie. Diewe 
būt, fad сойе £iubimai mijai muji Tewißkei Atis at 

Bet Giecoviptei podraug it Mieftą Ka 

wertu it Žmoneš ben Rartą išpagintu, Eief Ipladds 
ana mija Durnyfte Zemei padaro, 

— Seli bagoti Englenderei fe Wafara wel bando, 
tarp jamo Aemės ben tarp Amerikds tolražinę arba 
telegrafinę Bšėla, tąję ant Iurii Dugno bžbami, traučti, 
jeib galima paftotu, tarp Umėrifės ir tarp Gnglandro 
ben mifos Epropos per žaibiniji Dufta fufirafyti, ir 
taipo wiename. AFics Mirkfnije Zine, av i  Amerikös 
pas mus, ar nü mufü £ Umėrifą nulafinti. Bet tai ne 
menfas. Daikftas,, Fadangi Ylatumas Aflanfiniujü IJurik 
taip  Eyropis ben Amerikds gulincziujü _ fauriaufioj 
2Biefoj manding Fokius SO0 Mylit didelis yvra. ı Rods 
jau it Eituv Zurii Dadugneiė, Faip antay ir tarp Franz 
cužijoš ben Afrikds, Widurzemes. Tuvoje ı ng taipojau 
yra felegrafine Wela traukta, o ir galima, per tą if Afrikös 
t Srancuzija, Faip ir antraip Zine greicziaufen nulakinti. 
Ale Widurzemes Iur&s& ney if Solo n'ieva tofios pla= 
cgioš,  Eaip Atlantin&s.  Keleinjo  Gžaitntojei atfimis, - 
tad jau pirm Feliū Meti  taš pats Bandims nufidamęš, 
Eyropa fu Umėrifa per: tofe: tolvafinę MWela fumieniti. 
Ale toftai ne pafijefe. -Baiš ftova, faš žin Eief Linfap 
fufufta, drutais, Sakais aptraufta ЯЗаа tape, fu ien 
Salu nl Englandto Kraßto pradedant, ten Surėje пце 
gramfdinta; ale fu antrūju Galu ant Amerikds Krafto 
išėjus, tan i6fivode, Ead mija ta Proce niprofna bumufi. 
Zelegrafo Maßyne ant mieno 986108 Galo birginant 
ir Elibinant antroji Mažyne, antram Welds Gale itai- 
įptoji, nefijubino ir. taipo bumo mifi tie Milijonai Yi- 
ningū, Euriuė апа Wela Faßtawufi, ant Kuria Dugno 
už Riefa nugramgdinti. Matyfim, ar Gnglenderiū Droce, 
žurę jie dabar itame Dalytė daros, geriaus pafifefė, 
o mes it Birdingan melijam, fab jiemš tai iv pafijeftu. 

— Apie muji Gmiežujė Gelžfeli, tarp Sfrurės 
ben Zilžėš einanti, pafafojama, fad ant to imanytinan 
daug Naudės gabenama, Ypaczey ime Gžėfe, Euviame 
baug Raudos iß Kauno Damygiepiemiš ant Nemuno 
t Tilžę pareit, ir tarp Tilze8 ben Karaliaucziaus dal 
Getlumi Nemuno ben Gilijos Upėje Sziporyfte labay 
triEinama.  9ajatojama, Had Dampboczei, tarp Tiljes 
ben Karaliaugiaus аё Diena būgantieji; Kartais, ant 
toliės Geflumos užbėgę, tur ant ti Eelis Stundus 
užfigaigti, ifi ol galima, jūfiuš nū -t08 „nugauti. 

  

Prefe Karaliaucziuje LL. Sulijų. 
Kwwieczei 55—72 Gar., Mugei 48—56 Sarı, Miežei 

Bid. 36—40 Sgr., maz 35—38 Sgr,, Umijos 30—40 Ear., 
trnet, rain 60 — 95 Sar., balt 40—65 SGar., Nopuros 25 — 

30 Šgr., Spiens 32—30 Sgr. už Cent., Szaudat 18— 20 Egr. 
už Gent., CSmießftas — Sgr, ир Om. 
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