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Karaliaugiaus Broliams Lietuwininkams Zine8 parneßas. 

Karaliauczinje, 12. Decemberi „18645, NM 50. 
  ——— An а   

3, Nedeldiendje Adwentü. 

Gmangėlija: Matt. 11, 2—10, 

Gromata: 1 Ror. 4, 1—5, 

Зозёро СВ а. 
(Derfiffaityt 1 Moiz 45 Perffyrima. ) 

„ Šengtite fen mangfpi; aB efmi jufü Brolis! * 
Tai bumo аё meilingafiš Zodie, Furi mes pafžutini 
©Ё Зозёра (amo Broliamė Falbant girbėjom. D mes 
Й taipo palifom fu famo Broleis beftomint, Purie IB 
Bgafaio, ale pobraugen ir iš Dziaugfmo Nimane nen 
ta fačyti, nep Pa eiti. Todeleny FIozepas jiem dar 
toliaus Meilės Žodžiū Palba ir taip jūs linffminti ben 
drafinti pafiprocemoja, fafpbamė, Tab jis jiemė del jū 
didgios Diltadejyftės, prieb В IBpromitofids, pomifam ne 
PyEftas, bet jiemė iš Sgirbiės Dugno atleibziaš.  Zaipo 
it Dons Iėzuė tanfen prie perfigandufiės Dufelės daug 
Darbo tur, iči Pol jam pafifefa, ję per Žodi, per At- 
griefamima, per Zofromentą Altoriaus ir taip toliaus 
nurambiti it jos fronrojantijė it lintffantiji Zitėjima + 
jo Meilę taip paftiprinti, tab & ipfibręė, jam + jo 
Maifiujė Malonės Waidg žžmelgti it fu Džiaugimu iß- 
tarti: „ Lifray Sis manę myl! Tikray jiš man mano 
Griefuš atleidęs!“ UP Bab ben tarp Sfaitytojü pito 
Zodzio daug tofiū raftus, Furie per Szirdies Smutnybe 
jau ant totio Malonės Yatyrimo perfigamę. 

Ale tame Žobije, Furi Fozepas fawo Broliamš 
Talbėjo, pra laban minčtinė taš jo trigubafis Nurobimaš 
ant Dono Diewo, Euriame jiė tris Rartus išliubija, Tab 
nė jo Brolei, bet Yonė Diemė patjai jė pirm jū 
+ Gaipti Zeme nufiuntes, ibant #& ат Swietui 
Sywaftt iplaifytu.  Raipgi dabar? taip meš Haufiam, 
atgi tap FJozepo MBrolei nefalti andš Yiktadejyftis, 
tadangi jie Sojėpą i Ggipti Šemę parbūdami Sono 
Diemo Walg ifpilde? Ogi meš ce ir bar to atfimenam, 
Taip it Pono Rėjaus Neprierelei Dievo miengimufiji 
Sunų + Emertė padūbami tai išppromijo, 64 Nonas 
Dievas ant Swieto Utpirfimo jau fenep pirm to fudu< 
mojeė bumo, Kaipgi todel tom fu tüm Dawyku? Argi 
it Taš gal anus Zydi yriaufiūfius dėl ono Iėzaus 

NRužaminimo faltinti, Eabangi jie Pono Dievo {епеу 
fumiflitąję Bale išpilbę ir per fita fawo Relabumą 
Swieto Ifganima ißprowije? 

Ogi ir bar foliaus: Mes zZinome, Fad Pons Diews 
fawo aufßcziauftioj Sžmintije it Galnbėje mija Swieta 
waldo, ir fad tobčlėn be jo Malėš nen Dlautelis ni 
mufė Galvos ne gal nupulti. Zangi Eab fotš nelabė 
3moguš man ar tam folios Piktenybes padaro, „tan 
toftai Pifaip ne gal nufidūti, Файр tift mienat pagal 
Pono Dievo Male; nėja Ead jiš to ne butu norėjęs, 
tan ans NRelabafis ne butu galėjęs fawo Piktadejyfte 
prieš manę arba tamę iBpromiti, arba Fofs nelemtaš 
NRazbaininfė toli nefaltą Žmogų užmujti. © todel meš 
turim fafnti, Bad ir pikgiaufieji Relabieji famo Melas 
byftemiė it Niefo ne gal išpromiti, Фар ОЁ mienat 
Pono Diemo Yale. Argi jie todėl tūmi Ealti paftotu 
ir Boramotini butu? 
jie beje pra falti it Eoramotini. Rėja jū yra Ir pafiliett 
Gzirbije gymenafis Griefaš, nelabaji Darba promijąjiš, 
už fuvi jūs Gudas užtlupė famo Gžėju, ale Fad Dievo 
maloningoji Galybė iš jū nelabojo Darbo fo Gero ip= 
augdinufi, tai ne lengwin ju Nučaltima, bet meš tada, 
Piktadejyftes pafibaijėdami turim Wießpatie&s dywnaje 
Loffa jü labjaus liaupfint ir Glominti.  Ymen, 

  

Efiterreififfojt Waldzia 
i5 fawo Piningüu Stokds wis dar ne gal ißeiti, bet ji 
* fa Bėda grimfta mis Fas Mets ir wis Iš Bien 
gilyn. Dabar ji pra apfiėmufi, 90 Millijoni Efterrei- 
tigtiū! Aufjini (5 Maujo pafižneziti, arba pagal mujū 
Piningus rokojant, Fadangi wiens Efterreikißkis Aukfinas 
mwis dır mufü Aukfint Werczids tur, 60 Milijoni Do- 
teliū. Tai bais Ddidele Piningü Daugybe, o tacziau 
rofojama, tav Efterreikiffe Waldzia ju Bitais Piningais 
ben podraug fu mifu tūm, fa ji Beip wifoje Giecornjtėje 
*а8 Meta furent, baifingan baug Zreji mofėti turėdama, 
1008 # Rudens galėjenti iBtefti.  G5itus 60 Millijonus 
miflij Gfterreifigfe Waldzia taipo pafizycrziti: Si pra 
tolii  Gfolės Užrapi igbrufamobinufi, Фофпа Miš ant 
200 YUuffini igrapnta, ir nor itus Niningus wis f 
penfeiš Pracentais užtrefoti, tai efti tas Meta ju 
10 Efterreikißfeis Aukfinais; ale turė toti Stolds Už= 

Mes ant to turim atjafnti, Bad |
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tafą pertaš, taš už а Н te privalo 187 Auffimi 
gatamais Piningais užmotti, tangi Cfterreikißle: Waldzia 
jau nor ant toj 200 miš po 63 Aukfinus pamegti, 
Si priegtam pafijaba, Gituš taip igautūjius Piningus 
87 Met Tarpe gatamais, ale iv pilnais Piningais IB- 
moteti wis Ea6 Meta. fožt Dalntą. „ Sognaš tofjai 
Stolds Užvafas mis tuv famo ppatiGfa Numeri; Eokie 
Numerei 108 Ea8 Meta cant Yfmolėjimo pareifę ; tai 
bujent per Burtą paffırta. Todėl gal nufidūti, fab faš 
pė Met. tofę Efterreififfe Gtolės Gromatą 157 Autfini 
užmotėdamė nujipirfes, ir aš eta fawo Trejus Eaip 
už pilnus 200 Del, gamęš, „galiaufon po ВПа Meta 
gaus: pilni 200 Uuffinus ifmokttus. 

antay Londone, Paryzeoit ; Fitut: bagotiemfiems Kupcziams 
ant Pirtimo padėti 11 ] ‚ 

ı 9г ец (оёе Daugybe vafis „Piet ant Nufipistimo. 
anū mija: 90 Millijond Aukfind reifalinga bus, tai me8 
babar bar ne galim pafafnti. „Nodė Drefe Giti SEolds 
Dopieriū pra: pigi; it todėl 10008, £ab tuja perfantieji 
galėję „getai  Miningioti; „ale tacgiau ant antrd8: Yufės: 
iv w0čt: Elaujiama, „Euvgi ben. Gftevveičipfei ‚anus/Viningus 
ant pažadetojo Spmolėjimo + famo. GEoli imė, Eadangi 
]& Gafpaboramimė tofė: margingas, Eab jie fu. [ахоо 
Meri: Zeėmimais hen: 16 Tolo ne pritenė. Nafi jie bene 
miflij, ant Spmofėjimo feni Gfoli: i$ Naujo Piningü 
špegitiė? Ale ju mis taip einant jie tur ant Galo 
bantrutievoti, butent iptarti, fab jie toliaus. fawo Gžolas 
atličti „neb galė, 0 „taipo. tie; Eurie Giterveitigfiams 
Dininga žvagiję, turėtu „tūfius pomijam pamefži, _ 

„Dai Ge priegtam it turim pajafoti, Lad  Gfževtois 
Fißfein famo.: StaliGfio . Kaimyno: Wiktor. Cmanučlio 
prifibijodami,, Eurfai: jiem L en cchj e ifwerfti.tyto, 
jao  Bšaiffa pra: padidinę it. gė Mer bar: 20. -Zut> 
Įtangiū pri. daugiaus po Balniereis išėmę, ne taip 
fitais Metais. Bet Bitoliu Budu Waiffas jiems dabar 
it baug Daugiaus Faßtoj, ne Eaip pirm to, o todėl jiemė 
18 Piningai It bar jū menkiaus gales“ pritefti. 

55. 107 Wifo „atfieit, Tad ir ju Gfterveičii Rups 
сууйе ne geran, dejtis:: Giecdryfiės „Kajei. daug -Piningi 
primalant, „ant mift  Zavovi ir „Rupogyftės Dalnta, 
Euvie ar 1В Zemes išgabenami, ar + 3emę tgabenami; 
brangi 2Ėegyje  Debama.. Gfterveičijfe.. Waldzia.bande 
dabar ı feb ju Englenbereiė.„Derčjima del „Kupgvitės 
Dalyti padaryti, ale Fadangi ji ne. norėjo „ap imti, [amo 
Muitus arba, Afczyzes: pamazinti, tav, Englenbevei „Menge 
jų: GiterveifiBteiš, +. Kupogyjtės Derėjima Aidüki, 

Eitaipo, „eit fu „Gfterveifipžeid ant. wijū.-ufia 
laban  margingai), <jog ; jü;- Waldzia-.n’imano ne о& 
ое , Giecorius miflijofi, Ead- Deputiertus. 16) mifėė, 
Giecornfiėė 4 Wyno -Mieftg-sfumadinus Arı.tiems ar be, 
todijant jai galima „bufeni, i t08: edd8 IBbrifi: AUe 
jis gamo meifep pažinti, Eab-ta8 Kelias nėjaė: titrafišs, 
nėja -DemoFiatyfie  Gionap - Ig, taipojau: pradėjo jao 

Sgitie . SEoldsn 
Uzraßai fiofe Dienofe yra Felihfe-didziüfe; Miefthfe, , Laip- 

Darbą Wwaryfiy Deputiertbutis faipojau: n'ifmanybams, 
faip galima bufent iš Gtolės iBfijučti, pagavo, užiot [1 
Miniftereis to jeßlojes, Fas mijai Giecoryfžei ant Gero“ 
butu, prieš Minijžeriuė iv prieš Giecoriu pafitelti, fawo 
Garbės it Raudos jeßkoti ir taipo Giecornfte wis gilyn 

„£- prapūlinga ; Sufipainiamimą.. „bvabinti, jog Giecoriuė. 
Bitus Deputiertus "gatiaujfė)  Namūn  parteifi turėjo. 
Dabar jis pra met titfa-banbnbvamė, Deputiertus IF 
togads. „jao emjū wis yYpaczen Skyriuh fümadindines, 
Eaip antay: Bėmus  Miefte Prag, Galtšburgiptius 
Miete Saltsbhurg, Tnrolišfius Miefte Infpruk, Galy= 

"cigfius Miefte, Lembergcit taip, toliaus., (r Sismor matyti, 
at ne galima bufent, per tofiuš perffirtus Sufirodijimus 
geriau iš ISietos pareiti. Ale“ mumė: rob08, fad ir 
Bitaė SMBanbimas bus noprojnaš, ir Fad „galiaufen fu 

ı Efterreifißfe Giecoryfte turės bėdningan eiti. , 

ania Ut, @0350 
Srutės „Miejte 

pra pirm Zeuunpo „Didelis „Gujudimas 46 {0 pafidaręs, 
fad ı tenay Kupczyfties Butas „dwiejü. Broliu .. Wardue 
Rammer, pra „ famwo. MoFefnius: atličti paliomęš arba, 

ай) „mabinama, banfvutierameė, „bet mienė — && dwiejt 
Broliū, Daugumą . Žuoniė:: fuklaftamęs  bubamė. yra + 
Gnglanbta išbėgęs, ale, antvafis ferga.. Apie fa Dalytą. 
Geitungoje.. taip - pafakojama. .. Szitidu Brolių: ifitaije 
pirm Eeliū. Met Sfeutije Zami Rupogyitę ju teimie 
Bufftangeis. Doreliū, tai efti, įūdu 3000 Del. turėdamu 
prabėjo už tūfius Sama, fufipirfti ie fu taijeiš Eupcgiauti, 
2818 brangiaus už „Eitus. „užmofėbamu jüdu Szirdis 
Эоп i5- Sfrutės  Miefbo:. ben „mijo Apygardo. fam 
laimėjo, ogi: jūdu iš geip meilingu Pafielgimu išpromijo, 
tab, Zmone8 mifun, 0 it IB. pacia bagotujė. Miefto 
3monik jeifeis Taban ‚iffitikejo.. , Rabangi anie 3000-D1I, 
ant arimo tofids dideliėė Rupczyfiės ne pritefo, tap 
įūdų, užmofėjo Išečjeieiš arba . SZEolds- Užtažais. . Ale 
it. pitočiu Budų „įžbu. ne „galėjo ilgayı, Jaifytis , nėja 
ABeEjelius; Eadangi (ie, mis @Ё ant, fofio. trumpo ‚ Czefo 
išražomi, veifėjo, užmoFeti „bet Piningė: 32. MiŠ tief ne 
bumo, Dgi „it: wėl. jie mi8.; miens „ant. famo. TBarbo 
išražytus ;Beffelius „ne: galėjo „igoūti , fabangi Zmones 
jeifeis „taba ne butu ipfitifėję, falpdami, аб jie jau per 
gilen.. + Stolą  parėję.. Zangi, jie: pritrauče it Daugumą. 

й, jiems „ant. Gero famo, ABardus po Wekfeleis, paras 
Botis, „ogi „jafoma, Ead. ; Gitočiu MBubu  jiemė pafijefę 
100 Zufftancziū: Dorelių - gatama  Diningi йаа ir: Už 
tūfius tožiū Betjelių. fu fuetimais: Dafiraßimais IBleijti: 
Yšiens. Gili „droieji „Brolid.£. Engiandtą  išbėgdamė.. yva 
Bicgion:  Karaliaucgiuje:. už: Ing toliuėjau DBefjeliuė „nd 
wicnor Kupcziaus,,Futs jūmi iBfititėjo, tris. Zufftancius 
Doreliėsipfiumo Fedingė., Kiti. falo г ар ; » Ва Rara= 
liaucgziaušs Rupgiui Sami. už. tris : Zučfžancius. Doreliū 
PALDAWES  Egitus  Samuė ji: apfiemes Aamajarije & 
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Raraliauciu  atfiufti, ale Niningus jis už Samus jau 
babar išgamęš it fu tais ant Relio į Englandta pafi< 
bamęš.  Dgi potam and bmieji. Kupozii Namus pers 
jeßfant vaboji bar ойй Wekfelik ju mifofeiš Wardir 
Vafirafimais ant Eotiū 12 Sukftancgii Doreliū ištažyti, 
furiuė tūdu taip greitan  „parbūti ne - bumo. pajpėję.. 
Sgitofiu Budu pra Bicion. Feli i5.Karaliauciaus Kupczik, 
* ana Rupgyjtę Broliūi Rammer iš Mijo 80 Sub 
įtancgiū idame, 0 i tū bar Niefo n'atgame, bet lifufieji 
70 Tuffanciū pil „Daugiaufep, ant neturtingi Zmoniū 
Ifrutij, arba ten aplinfup ant Riemi gymenancziū, Eurie 
атет «Эт!ет — Broliam pra po 50, po 100 it taip 
toliauš ifi 6000 Del. pamierije, 16“ Eurid babat Pelintafis 
taipo юЙа famo Pafiturejima prapuldęs budams, pra 
Ubagu paftoješ. 

„Mijofia. Aine. 
— Szen it ten- mufü ruja  Raralnfiėje jau 

3moneš pra, ižpažinbami,. Ea). jie: Solnnžengiancgiuja ne 
geray wwadgiojami ir pačlaibinami, fu famo Szirdimis 
nū jū nufiEveipę it Karaliumi bep jo Waldzia daugiaus 
ipfitifeti prabėje. Iß to affieit, Fab Eelintame Miefte, 
айр antan ir Dotėbame, Zmones Yra : Miefto Wy- 
rejniūfius arba Stadtverorbnetus baugiaujey točius Išyrus 
pafiftptę, Eurie jau pažnftami, fab jie prie Rataliui 
wiernujü priflaufg. Tacziau toftai titt bar toli ne mifut 
nufidid. Berlyne, Glbingoj ben Miefte & 61п gaw0 
& Rudeni + tofiuėjau Miefto Myrefniūfius fEiriant 
daugiaufen Zolnngengiantieji Birfu; 0 pirm Poro Ne: 
belit-piegion Raraliaugiuje tape ng taipojau ieni 
Demotratai i Miefto. Nyrefniūfius patirti. 

— Vrie mujū Raraliaucziuje tur dabar per Feles 
Nediele8‘ wifiems‘ Szunimė, Eurie ant Ulyczid8L gaun 

palaidi bėgioti, Snutei Sėla apvegfti būti, ibant jie nen 
зотепа +fafti ne galėtu, 0 tai todėl, fadangi ne fenen 
Biczion pra pafiutęs Gži malčiamefi it daug Eiti Szuniū 
tfanbeš. а _ 

' — Kaip pirm Doro Meti Gale mufa Rubeziü 
Lenküfe bumo Maißtas patilėė, tan ir Galycijoje, . tai 
efti toj Lentė Zemės Dalij, Turi Giterveičiamė priflaujo, 
buvo  Maiptas Eilti be pradedaė. * Sacziau“ Gitevveičiū 
QWaldzia ifienge Gitą Enlantiji Maißta nuflegti,. 0 Daus 
gumė Ga lncij68 žmoniū, fuvie % Bitą Bandimą bumo 
ififife, parėjo + romą bėp“ Ralėjimą. Tacziau СГг 
teičipčiė Giecoriuš nra dabar naujen tą Prifafimą dawes; 
tab mifi tie. Galicijos žmones, žurie, „dėl ano Maigto 
ėlimo į Ralėjimą parėję, ale Geip. NRietu ne. nufidėję, 
tutė  Malnan  iBleifti buti. В to dabar tenan: pra 
didelis Daiaugfmas paftojes. E Эат оОЙИ 

„В уаеёё Эйеаб pin pt [op Dadatij 
pra abi Giivabtonį Mona, Eurie Doi AEipiof ten fPomėjo, 15 primalentieji; "ta "Наг ба 

Miefto išėmufi ir + fitą Mieftą, manbiną i Šryblanbta, 
iguldgiufi: . Svyblandifei 16 to Džiaugias, ale Ffrutiffei 
Galmas fajoš.  Neja fur Zalnieriū. (om, cgion Mies 
{61016 1В jū gaun fa pelnytis,. ogi dabar tulė мя 
tipfiš per: Balnierii Igtvaufima Įelno ne tefe8, bet „anš 
Mieftas dabar. ipjimeiz0, ‚Iug - Paip Tad jiš per Ralnieria 
Igtrautima laban tufczias paftojęė.. Zangi nenaudinga, 
prieß Wyriaufybe taip bjauvep pafipriefiti. 32 
su — Mn mo „Miefie. mra. Zrancugi. -Baiffas jau, 

per 20 ar 30 Meri Įomėjes,.. Dopiežiu taip: prie 08 
pacios Zemės. Maižtinintuė, Faip, ir рыей Ametimos 
3emės Reprieteliuė, tai „fi Ir, nrieß. „Steliids; Karalių. 
S iftor. Gmanueli,-Nymo. Miefto taip Jaban gelis 
Daujantiji, apginbamė, „ Eurjai, pirm: Doro „Metė. fitiema 
Stalijö8, Kunigaikßeziams jū Zemeš iGplėže, O Фаа 
3emjū it. paggian. Dopiežiui,- Darba ; Francıt ; Ciecorius: 

* yra, pradejes,n famwo. ı Waiffus 5. Rymo Miefio Namlır 
pargražinti, 0 ne po ilgu buė miji Zranci: Balnierei IB 

' ten atftoję. „NRods.; Napoleon6 pra ju Wiktor 
Gmanueliu tą: Derėjina padaręė, оф) а6. turės uo 
pėžiui: Įafaju.. būti it jo, jam. Dar. pafilifujejeė Žemeš 
n'ušfeutintas. paličti. -. Zagiau: Eaš žin; bau- Wiktor 
Emanuelis, iftengė jamo Szirdies „ Irofkult, Rymo: 
Miefto taip labay,.fykanti, nuramditi, arba ar Popiežiui 
galima: buš, Maiftininčus. famo Zemeje fumaldnti. ппр 

— 35 Brombergio Miefto pajačojama, ой; 
tenan 18 Nowemberi, wel Felios Wokrcziu Famylijos iš 
Rufijös „pavgryžDamos per aną Miefta perfeliamufios, 
Sie „Zmones „bumo „pirm о6 žin: folio. Gzefo: famo 
Dommerė „ZemiBtę praftodami + Nufiją nufeliame; nufis 
tifebami, 1 ten; gero Pelno vaje it pralobje; ale. jie. ce 
rado. tiEt, wien Bėdos ir MBargė, ; Kaip Zmones, famo 
Pafituvėjima tuv, jie buvo tenay nukeliavę, ale Eaip Ubagai, 
fudriffe, nubabėję it fu išbinBEujeis Veidai. jie 15 ten 
pargrnjo. » „Rupcgelninčai ben. tuja -aplinfup. landžiojane 
tieji „ Zarnai , jamo йе 16 „to - turintieji, vafi bene 
dav ir Eelinto Dmaroniės papirĖti , budami, . jūš: buvo 
fumiliamvę, jiemė ten: įmetimoj Zemej aš gin. fief Gūrybja 
pažadėbaini, ale. ten nujitafine - Gitie Bedulėlei. „pafijuto 

-ėfa „prigauti. 
— Berlyne „pra. tarp. Rupcgii 14 to didelis Eus 

jubimaš ‚pafidares, Padangi wiens IB jū, pats laban bagotė 
Žmogus „bubamš, 50, ir Ąorą, Eiti „bagotu Kupczik, far 
® Dunfioma  turėdamė ; „toli it. plagen < „Mijus Zamus 
fupirĖes; -fafoma ‚ ‚ BBijo:-Eolius 24 Tukftanczius Tofti, 

taifeiš baiš „didele Daugybę Szpyferii papildęs ir: tūmė 
taipo „mija: Sami Supcgyfte.; mienat: i fawo anfas 
gameš;i jog jiė dabar Заа Drefe. gal; fiatnti; pagal 
fawo Damėgimą:... Budams.. labap pigeye ifipirfes;: йв 
dabar: gal. daug brangiaus parditi. it. taipo jao. Bagos 
tumą: Dar. Daugiaus auginti. -Gaitoliu Vudu jau babar 
Berlyne „Sami -Dreke daug. anfžtefne  Nra: „paftojui. „me , ^ K =: 0 3 повоё Sami 

i necgalėbomi ie mA JO pirčti
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turėdami, tur jam dabar tief užmofeti, Eiet jiš prafio. 
Ziūmi pabringfia Berlyne, o pagal tą it fitur Miltai, 
Būna ir Titi malgomieji Daittai. Zaipo anš Žmogus 
ponamoja ant Berlyno ir а6 žin атр toli aplintuy 
famo Piningais; ale tacgiaus, jen jam Gitas Bandimas 
Spki ne pafifektu: tan jiš per tą galėtu аё #т Рар 
gily pulti ir Ubagu paftoti. 

— Iß Mieftelio Wegeleben, mufü Baffi Pro 
woincoje gulinczio, pareit Zine, tad tenay 16 Naujo 
Sridyni Liga pafirodziufi. er Walgima tridhynotds 
Fiaulende Miefds, yYpaczey šaliėš vaumeninės Deprės, 
pra ten baug 3moniū ana figa apfivgę, © penti 6 18 
ir jau pafimire. Dgi it ant Kiemū aplinfup pra Zmones, 
Turie Gilos nefmeifės Depros malgę — fafoma iš Mijo 
tofie 160 — apfirgę, Turi Eelintafiš Ig taipojau 
turės mirti. Zangi it tas Nufidamims muš mofin, Ead 
žalios, tan efti nep wirtds nep Feptös Riaulėnds reif 
faugotiš, o fad ta ir iprufita butu. 

— Releivjo Gtaimtojei atfimiė, Eab fi Rudeni 
jau pra Gy Mažuma Galufi, butent ABidurije Nomem= 
berio Mėnefio. Dai taš Sžaltiš bumo jau Ben it ten 
fyfay ftowinczikfius Wandenius Ledu aptraukgs, ale tikt 
Jabay plonu. ра taipojau nufibame ir prie Mieftelio 
Landsberg, mufü Yromincoje gulincgiojo, ale Eurio 
imanytinay didoks Gžerė randas. Pults Waikü 17 гар 
NRomemberi pafidvafinęs pradėjo ant pito Gžero cžiužinėti, 
i6 Pirmo mis tift Pakraßczeis, ale potam 1016 toliauš 
ir toliauš, o penti iš jū bumo jau Eone ant patiėš 
Ežero Widurio pareje, Faip jie fu wien Gyfiu ilujo, 
ir £ Wandent nugrimzdo. Du iš jū tape, norint wars 
gingan, išgelbėti, ale trys TBaičai ni S ifi 11 Metė 
feni nuffendo. Zangi Balti pradedant, juš Zėmai, graus 
benčit ir faugofkit fawo Waikfus, idant jie ne per weifey 
ant Ūedo eitu. 

— Stalijos Karalius Wiktor Emanuel yra 
firm Zrumpo atmivan, aišfep it tiefiog famo Geidamima 
ir Upfiėmima iptarėė, popiežiptaji Rymo Mieftą ben 
Gfterveitištaję Benčciję prifiplepti.  Neapelio Miefte 
apfi ilantybams falbėjo jis Darbininku Deputiertamė, foj- 
nam iš jū Nanfa düdams Bitus Žodius: „Mano mieli 
Prietelei, AB Suja Welijimus, Euveiš Ius Manę pa- 
fmveičinot, mielan priimu. аё апЕ Darbo Stalijės 
Gumienijimo pareitiš, tan ag tą patfai ip“ 
mwmefiu (Gujudimas tarp Gufirinfufiuji) arba AB 
tame įamo Barbą (tai efti Marbą Italijos Raras 
liaus) pamefiu. Mes efme ant Kelio i Rymo 
Miefta. Už MBėnčciję reitė bar Diningė Ir 
Rtaujo apietamoti. Mes Mifi, Sus taip AB, 
šinofim taip Wieng Taip it Antrą tuja būti.“ Zaip 
anš Karalius Žmonėmė falbėjo, Szitie Zodzei, turius 36— 
baugiauš ne taip Dmidepimt Žmonia girdėję, уга didelė 
Gujudimą taip Italijoje Рар # mifoje Enropoje padarę, 

Tadangi Wiktor Emanuels tüfe tiefiog pra pafijateš, Tab 
jis fetaė aną jamo Szirdies Geibamima iBpilditi, to 
n'atbobamė, а5 i5 to ir faš žin fofė (faudus Raraš 
galėtu pafidavyti ir naujeijei Stalijos Karalyftei taip 
Daugumo Piningi Paip it Zmoniu Eaftoti, arba jis it to 
ne boj, ad jifai patė pitočiu Budu Karui pafidarius, galėtu 
per tą mija famo jau laimėtaję Štalijos Raralyitę 
prapulbiti. 

  

Ezviežiaufioji Rine. 
Mufü flowingafis Raraliunas ben Raraliunčne yra 

pračjufioj Nedelej 1В Ponbonės Miefto jau wel Dievui 
dekuy palaimingay Namün + Berlyna pargryžaujiu. 

Subatoj 9 Decemberi yra Berlyne Prufißkoji 
Princefe Aleffandbtyne fu Meklenburgifküju Princu 
WilhHelm fumencziawota. 

Belgijos Karalius nra Nedelioj 10 Decbr. 
po ilgos ir funkids Smerties Xowis pafımires, 

Dowanos. 
Manefpi atfiunte : 

1) Vons Kunigs Unfatis iß Laukfargiu 10 Drl. 
15 Gar. ant Gmang. Pafiunt. Darbo tarp Pagonu. 

2) Yons Wyffups Dodillet iß Pilkainio ant 
Gmang. Dafiunt. ni D. iß U bn B. Iß W ро 
1 Del, nū neminetos Sirbelės 10 Sgr.; — O ant 
Neregincziujü Buto taipjau пй Remtnėto 5 Sgr. — 
tai iš Bifo 2 Drl. 15 Ggr. 

(Dar ne wiffas. ) 

  

Priminimas, 
Sau Metas baigiaš, © todėl norėtumbim fawo 

Prieteliuė paprafyti, tad jie fu famo Gmiežeijeis Releimjo 
Apfifteliavimais ne pafimvelintu. 

  

YAYpfakimat, 
Dwipeilinik Xefelmaßynix, Eurios Waikelio, wos 10 

ar 15 Metü feno mwmaldomos budamos, mieno Stundo Czefe 
10 ifi 15 Gzepeliū dwilinko AEfelio būd, & @@ 18 Фотейй 
te faftoj, pra mifuczės Mano Sabrifėje taip ir didefniü Akfel- 
aßynik, priegtam Kulimo авр nl 170 itt 300 Drl., 

gagrm nū 6 ifi 10 Drl. ir mifohu @afpabou)fieß Maßynil, 
gatamos prilaifomos. M. Holder: ESgger. 

Klaipedoj, Wyzenfiraffe arba Deva 544 jį Šiam, , 8, 

s E     

%)refe J\‘arahaucg,m}e 12, Decemberė, 

Kwieczei 70-—8.› A NRugei 56—62 Sgr., Miežei Bid, 
36—40 Sgr., maj 35 Öqv Awijos 25—30 @gr.‚ Žin 
rain, 75— 80 Ggr., balt 60—65 69: NRoputes 24—25 © 
ßpcns 35—36 Šar. už; Cent, Saudai 26 — 27 ©аг. щ NM ‚ 
Swieftas 10—12 Sgr. uj Smw., Riaufei 32 Sgr. Rapa. 

  

Verantwortliher Nedakteur: Profeffor Zr. Kurfehat 
in Nönigsberg. 

Verlag und Druck der B 5Ymer fchen. Buchbruckerei 
in Kinigiberg (Fr. £. RMowdef). 
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