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a 4. Nebčlbienėje po Užgamčnii arba Letare. 
* Emang. Šono 6, 1—15. Grom, Gal. 4, 21—31, 
„Tai bpmins Bafibibžiamims Žmogaus Ggirdiča, fad toji 
iš tift nor per įamo Pelnymag ir per Spilbymą 

‚ 3ofano Darbi teiji ir išganpta pajtoti, faip toftai iv“ 
Eginuji Bendienipfoj Gromatoj priminta ranbam, norint 
jitožnas, fur tai iš Tifro bandes, tur žinoti, ар tai 
RhYeit, ir norint ant antrės Tuiės Gmieto Siganptojis 
sp tumė byfa jamo Zeijybę ir Ipganyma prifiulo mufü 
"Dupias famo Teijpbe dywnay malgibinbams, Taip me8 

į Gmangėlijoje funišfap Darant matom. AF ben girbėf 
“Dupel, faip tavo MBiežpalė prieš toft pafibidziojanti 
Eairbiės GEtangumą per Brarafą Tiubyja tarpbamė: 

g, Brimif man, bylinėfima (arba prompfimos) fu wiens 
tdntru;  pafafpf, faip tu nori teifu8 buti, 
than Darbo pabarei : jamo Griefais ir Proce padarei i an jao Nufižengimais: - AB, AB ааИ  tamo 
igi erįengimuš Ddel manes it ne menu tawo Griefū.“ 

ez. 43, 24—26. Tangi minau n'eifime ji jao 
2.Šiebpatimi į Prowa ir ne gulbyfimės ant jamo е 

bės Darbū, bet meifiauš fafyfim: Kriftaus Srauja8 
Teifybe man Didziaufia eft Grojybe. Sn йт 

Dangun a5 iptojiu ir fu jūm ten ponamofiu. Amen, 

ili 

Ayjijalymas bėl Releimjo Ifiuntimo. 

‚ Ter MBiežpatiės Malonę тит8 Rafajui + Daly: 
оЙ8 pajtojuš Dabar jau meif it miflab, fa8 del Rato 
„|Sujubimą ir iš paprafiojiės Mežės parėjo, babar 
„PI galės + tifrąji Damabą ir Kelt pareiti, — Ogi aß 

Diilyju, taip dabar gal# ir fr muja mielüju Releimwju 
fidüti. Bakajaus Gziefe 18 # mylimaję Lietuma ip 
üraliaucziau® faš MNebėlę wieng Syfi, Butent mis 
tarninfe ipfeliaubamo, jeib jis jamo brangiemfiemė 

te'toliamė czionay pranešti galėtu, fą jis per Nedele 
arbjū ir minėtini Dalnfa patyres. Ale Karui pas 

t MS, tai robėS per menfap, Releimi 8 tift wieng 
ürtg. ißleifti, Fadangi Broliams per ilgu bumo, miją 
„Oėlę tū Įmarbjujė Nufidamimi Patyrimo Taufti, Eurie 

18е nujibaibę, ю todėl aš Keleiwt iBleibau ka8 Nes 
£ bu Syfiu to n'atbobama, fab man toftai baugiauš 
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| Darbo pabare. 

  

Sel Drufės Kaßtü о К ра!8 Daug 
fitü. Darbü turedam8 ir tief daug ' n’atjpedanı8 ай 
fogna Gytė ne pilną ir. cziela Keleiwi, bet tift mis 
Bulę Releimjo Laißfo ipfiuncgiau, rofüdams, fad dwi 
Buji В MBijo fone tief, faip mien8 pilnas czielas 
Vaißfa8 hafıdaro. Zagiau až fu Nufidywjimn turėjau 
„patirti, fad tarp mano mieluji Broliū Lietuwininkü ir 
tofiū vanbaš, furie taip vofūti ar ne mof, ar ne nor, 
ir Euvie per Mebėlę T0b8 du Gyfiu ale faš Syfi tift 
Buje Raito fulaufbami 0 tobėl faš GyFi ir tift Pufe 
tief [Eaitpti že gaubami miflpj, fad pagal Gitą Damadą 
jiem® daug faš trutta, Šie fa8 Bertaini Metė 4 Gar. 
9 P. už jao Releimi ugmofėję bubami miflyj, Тар 

„babar jiems Efaitymi mi8 Glėbjeis arba Ggėpelieis 
"tur pateiti, 

Beje tu E D fab jie priegtam dar foft Pafakojima 
fur girbėję, furš fofioje wofißfofe Geitungoje ftomėjęs, 

Lit Turi jie ne jau pirma. Releimjo. Naiktūje fFaitę, tan — 
jie bibep nepafajūjas ir pyfina8, fab jie už jaivo tofia 
Biningi Daugybę Keleimjo Laißfufe tief ne табе, Кр 
wofiepfoje Geitungoje ftomėję. ® 

Ant to ap turiu Bora Žobeliū atfiliepti, Furius 
man Šimintingiejie tarp Brolii ne pabymys, 0 jen 
man JUišmintingiejie it padywytır, fagi galiu cgia weikti ? 
Šut cia eit pagal tą lietumišfaji Briežobi, furi a6 
bar Waifs Gubamė girdėjęs: „Bėda ju Neplaufūtu 
pestiė it fu 9Vižmintingu bartis.“ . Kad aß ойй ne- 
labi Kalbü ir Peifimü bey wijd8 Nebėfingnitės norės 
ciau atboti, fu furia man mano. mylimiejie Broliei 
mano Proce, futią aš ju jeiš pafibavau, ugmiof, tan 
ab jau jeniep Bi miją Darbą buciau į Gžalė padėti 
galėjęš arba geriauš pomijam nep pradčte ne turėjęs 
prabėti. Zacgiau miflab tai manyje Meilę priek fawo 
Brolius ne gal ipgejiti nep manę mano Meilės Darbe 
trifinti. 

Bet ju tūm Dalyfu, dėl fuvio Nepafajingiejie 
gobžiaš, taip fio. Ant Birmo. Už Releimi užmotas 
miejie 4 Sgr. 9 Bf. Biningi taip ipfibalja. 3 Gar. 
pareit už Drufą, 1 Gar. už Gžtempelė it 9 Bf. už 
Bufta. Kurs miflyja Юар 3 Ggr. už Drufą daug 
ėjant, tas te pafiflaujinėja bile fofioj Drufarijoj, tan 
ji8 patirė, fab tai bibep menfap,. ab muja Pietuma 
butu tofia bibele faip Wokietija, ir Fad Gitofiė Budu 
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baug Tufjtancziu Releimi Brilaifancgiuja butu, tap 

_ Kaßto8, faip prie оо ба Geitunga ipeitu 0 it bar 

Ražėjui už Darbą arba ant Bafijambymo tofid Draug= 

barbininfa fa8 liftu. Ale mufü mieloji Lietuva maža, 

o mictujū Broliū Lietumininfü fief ben Keleiwt pris 

Taifo? Daugiaujieji foft Trecgiofą per Wirfu turės 

bami tą meifiauš už Szuayja ipleib;, nžiūt už tą Tafi 
Bene ju fofiu Raimpnu fufitarbami Refeimi aplifteliamę. 

SB to ateit, fad Aeleimi  rilaifancgiuja. paprajiu 

Bubu tift 1008 feli Gzimtai įufieit, ir tift Gujudimė 

Gžiejūje tujū Gfaitlius bibejnis paftoja. Bet del tofio 
menfo  Gfaitliaus Aypfifeliamimi prie Pupa Kaßto8 

už Drufą tift m08 ne mwo8 fujideda, o Kartais man 
tū bar tenf iš fawo patiės Delmono pridėti. Zangi 
Nief8 te ne miflyja, fad ag per Releimjo IBfiuntine- 
jimą pralobięs, ir fab fožnas, fuvė 4 Gg. 9 Bf. ant 

Bertainio Meto užmofėjęs , daßar gališ fu За 
pareitt & tą atmira Taifyti,  prašybamė, fad ab 
jam tą už jo Diningus fupinap pripildycziau, Bet 

toftai apmafıydam8 man ney Mmiens Simintiugas ne 

padyımyS, fad аб Kartais Kupczit Ypfafymus ir Ta- 
mort Rrijulymus + Releimjo Laißfus už Užmofejni 
Aftatydinu, nėja tūmi Nupogiei gelbt Keleiwjo Ratas 
ифто . 

Ant Antro. Dabar it bat del фн , furiaš 
Keleiwi8 ar parneß ar ne Harneß reifs Žobelt pafafnti. 
Bet cion turiu tūjau: Bradzioj primeRi, fad až nie= 
fabo8 nen apfiūmęs nen pafižadčjęs n'eju, Mijas Smieto 
Raujynas, furios tift fofioje mofipfofe  Geitungoje 
tanba8, at jos buti Tiefa ar Melai (amo Sfaithtos 
jam8 pfl Mėja faip tai galima butu, miflab tai 

į mujė mažaji Laipfelė patalpinti, fa8 tofioj Daugybėj 
bibziū - mofigfū Geitungė per Gmietą cinancziū ar mes 

" Tūjama av ju Tieja pafafojama? Ogi ir pro fa tai 
butu, fab Gfaitytojei turėti fumo Cziefa [1 niefingaiš 
Staitymais prafeifti? „WießpatS juf yra fafe8, fad Зтопё8 
Kartuntą tutės Rofunbą būti ug fožną Žodi noprojaa) 
falbėta. | Zangi begu Nofunbas bar jū didefnis bus 
už fojna Zodt noprofnay raßyta arba drufamota ir 
Žmonėms ant Gziejo Supuftyjimo. ileifta. Zodeley 
aß Keleimjo Laißkfus ifleizdam8' jam tą Mierė eju vo 
ЭН pafijftate8, (amo Broliams ypacziey tat praneßtit, 

fa8 žinoti Teifalinga, а8 naudinga arba’ fas 
minčtina, ale Niefus wifay be gulint palifti. D 
afnliejie it iGmintingiejie Gfaitptojei man galės at- 
Tiubyti, fad jiems fožnaš НЕгар mineting Swieto 
Nufidawims ne tift faip mofikfoje Geitungoje bile faip 
tift Ramiršumia, bet iv mi8 fu pritinfancieis Ipguldy> 
maiš it gruutingais Spbamabyjimais. Yra į Žinia раг 
tėje8. Dgi fozna. Zinia, jey ji tift fief ĮWarbi buwo, 
Gfaitntojamš ii Giol bar ir miš pra gana Gžieju 
per Releimi parėjuji. Bet Zinia8 apie Karo Nufida- 
mimus pra Releimis jao mieliemfiemė Gfaitytojams, 

£enfai, 
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bu Gyfiu per Nebčlę išeibamė @ана ažtūnes Dienaai) 
atba it bar ilgiauš pirma parneßes, ne Кар toftaitb 

mažoje mofišfoje Geitingoje fas Nedele wieng ‘ Syft 

ißleidziamofe įtomėję. Ale ju tomi8 wofißfomis didzioBi 

mi8. Geitungomig, furios fa8s Dien iBleibgiamosjin 
fenftyn SZinia8 ifneßioti, tai Keleiwzjut ir taip tift neAl 

galim8 Daiftas. 1е1 

Bet dabar Bafojui Haftojus ir Meifalui jau'i 

neb'ėjant Smieto Nulivamimus 51ер taiga ле оН 

meš babar galėjim ant jamo fenojo paprajtojo Buddai 

fugryšti, tai ei ant to, fa8 Эее tift wieng GnEše 
Sutent wžL mi8 fa8 Utarninfa Keleimt + Lietumą (pie 

feifti, ogi je) man MBiežpats padės, tan ap It toliaus ju tliji 

pacgia Meile ir MBiernybe jamo Broliams Lietumoda! 

per Skleidimą Kelcimjo Laiffü pažlužojiu faip iki Biobai 
Kuriam mano Dudaš ne pamėgta ir Iur8 meilyjlio 

Geitungoje bairgiaus mijofid Nanjynü paftffaitnti,  taiy 

juf gal bidgiuji motipfi Geitungė ant Bertainio Meijar 

Porą Doreliū arba it bar baugiaus užmofėbamė apji 

ptefiūti ir ip tujū famo Szirdies Meilyjima ippiloptpr“ 

Bet mielūjius Brolis, furie ju mano Proce pafajingo 

pra, tus meldziu Dabar jau wėl Giviežiam Detū Bewa 

tainiui prifiartinant, furfjai ju 1 müju Wpriliu vrafioėdy 

famo fenąji Smecgią per Pvieju Apjipteliamimą fožudai 
ant jamo Pujo ant Apfilanfymo € famo Nameliutoj 

i5 Naujo pafifwieftt, furė  Genbien ypradedams faija 

fafyta о8 NRedelę НН епа SykH, butent faš Utalui 
ninfa ipeiš. bai 

. Fi 

B DYitreitijos. E 
Kelcimjo Gfaitmtojei: Беди jau &то, Кар pad“ 

Yftreifijo8 wyriaufien trejopos Zmonii Giminės pli 

flaufo, butent Idofiecgiei, TBengrai (arba Ungarai) BPT 
Wofiecziu Dalis 10008 ten Mažiaujia, 

Lerifir bidžiaufia. Kadangi Wengrai jau fenūje G 

füfe famw, ypacziey Karalyfte turėję, tap jie po Yıtrei 
Giecoriumi  parėje wijay ne norėjo ju Yıitreikieis jie 
ta pacia Maldzia ir Minijterija įtoveti, bet norint | 
tim patim Giecorium“ įtomėbami fam ypacziey Di 
feriuš, Gaimą, Prowas ir Damadus turėti ir bu 

to ju Geru ne gaubami, tobčlen tanfiey Maižtus pr 

Giecorių ir jo Ašalbzia felę. Ale mija ta Proce jie 
per: ilgus ' Ggiejuė me pafifefe, КЕ о! Mete 1866 
Karo ju mumis Mūreifipfis  Giecotiuš  Ariantį 

   
   

  

    
   

  

6 ` 

_Зозёра8 Биюнй Е Zakjiffi. Minikteri Benita dn 
wyriaufiūju Niniteriu райбате. Tajai ipromyjo, 10 
Mengrai famo Malę galianfiep gano ir mija YAreiltu; 

į bm: Dali perfiffyre, į Dali Gerus Neitės Upės (06 
pati tifroji Direifija), ben £ Dali anapus Leitös W 
mengtižfoji Dalis). Bet Ienfipfiejie Yftreifiei › та 
dami, Taip MBengramė pafijefę per Tamwo Rriešanni R 

nė Itreiijės aififžirti ir faw ypacziey Karalyfte ® 
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rašnijyti, tan jie taipojau ртабе [ng tofioėjau Aalnybės 

Найба famo ppatipfos Waldzid8. 
nr Nie Bitū [enfiptuja Pitreitiū priffaujo ppacžie» 

08 € mai ben Merai. Tie dabar jau per: feliš Metus 

o8jinas ir ftengias prieš Yıtreifißfius Sftatymus Ir Зю 
nedimuS, n'apfiimbami ju fitais ireifipfieis Diputiertais 

ep i ta pati Saima įufieiti. ‘ Yftreifißfis Giecoriuš 

jau'imanpdamė и ВНа Ёъиевр‚ртегв ney fa weißtt, weif 
otijiofius wweif  tofings Miniferins £ Rotg ir + Pagalba 

uddafiwadino, norint Beyfta wis ant mijū fawo 
‚yESemju mwyriahficju Miniferiu palaifpbams. Ale Геп - 

ipliejie Benat bey Merai pafiliko Kietfprandziet o Эее 
r tlijės Miniperiei ju jeiš Niefo N'ijtenge pradėti. Bet 

moabar Эе Н6 Giecorius, raft bene patiės Beyfto 

;iobamofita8, yra ant jamo Bepus Lentos gulincgios, tifro- 

Mylios Yıikreifijö8 miežius Minijterius pafimabines, furiū 

tavyriaujyjiė Gromė Bobenmart pra, it Turjai ро 

Reijamim Mniferijoj IT Felis Tenfibtus Minifterius tur. 

pi Gitas Miniperpregidentas SGrows Hohenwart 

»pthra  Dreifijės Deputiertbutyje tiefiog  aplijafe8, Фар 

indo Minijtėrija apfiemuft Yıtreifijoje toft  Damaba 

Bebabarnti, pagal fui fožna Эке НЫ Šeme  jamo 

tedpatipfą Waldzia turinti turėti. IB to vegima, Фар 

inadabar Bėmamė jū Bale bujenti išpilbpta ir tad 

efigtoj, Promincoj Dabar Senfai ant MWofiecziü Wirfu 
fahaus. Ale В to tarp Mofiegiū pra ten Dideliė Gus 

Itajubimas paliojęė, o furie Jreikijos Garbę mpl, tie 

dabar prabeba Dejoti, numanpdami,  fad Oūveifija : 
Stufeliu8 {uirfenti. Ogi meš tai jau pirm Feliü Metū 

tafžm, fad taip nufidūjent, @ Czef, faip Benitas 
engrü fenaję Raralyjię attaipbams Ijtreifiją ardyti 

vibvabėjo. Kartais Įitreifiptis Benitas иа Bijmars 
piliui prilpgiaamaš ale ne tame, Tab jüdu gu Darba 

/ I;gtompmncöm, bet pomijam ne Mmgu, n&8 Bifmarfis 
elbt famo Wießpacziui fuirufiaje Wofkietija fuwienyti ; 

“Верйа8 ргосето}а8, fumienytaje Direifiją iBarbpti, 
geif Det Yıtreifißkiei Diputiertai pra anos Šemės Gmiežieis 

> Mies Miniperieis niBiitifėdami jiem8 Mofejnius НН 
nt mieno DMėnejio irinfti imelyję. 

    

  

Iifofia Binia. 

jiel A NMofūjama, tad mujū WicßpatZ Karalius 

6 IGiecorius 16taj: Merca # Berlyną pargvyp. Tan 
tition buš Džiaugimaš. © bo Karaliaus Bargtyžimo 

(1618 weif ir per miją Žemę Defamonės Szmentę Už Damas 
, Iuotūjius. Pergalėjimus, faip ir Szwente Atfiminimo 

veifltujü, Furie Bime Kare už Zewißfe famo Onmajti раг 
deje, Taifpta. | Dienoj 31 mojo Merco fufirinf$ wifös 

(Mofietijos Giecornitės Saimas Berlyne ir bus Giecos 
tiaus pafmeifintas, 0 Dienoje po to, tai efti 22 traji 

Merca  fwe8 mija Prufü Karalyfte, o begu ir mija 
&Bofxen}öä Biecoryite,  Bietoriau8s Gimimo Dieią, 

  

  

furioje mujūi Žemės Zemaz 74 Metü fen8 paftos. 
Bet Aufßcziu Aufßeziaufyfis tiBlaifo ji mums, faip ir 

mijai Wofietijat o ir Beip Smietui ant ßrangtöä Зед= 

попё8. Tam Tarpe pra Bioje Dienoje jau ir Srows 
Bifmariiė Nemūn parginjes, ogi Rupeftig Giecoriaus 
Malozio8 Dabar [abjaufiep ant to ei$, mujū Kand- 
wčruš, faip greicgiaufiep Namün parleijii. 

— Pradzioje Merco Menefio yra Myflos Upe 
fabay patmiudama Miejtui Thorn iš Medgiū padus 
bamotaji Tilta panešbama daug Tutjtancgia Doletiū 
SBfaddsS- Hadariufi. Miejte SzwetS, taipjau Gale 
Myflės Upės gulincgiame, bumo Ulnczios Wandenimi 
patminufioš. 

2 Apie bumufijt Giecorių Napoleoną pajafos 
jama, -fad 8 Dabar jau taifos 1В Piliės Wilhelm8- 
bėbe, fur jis taip ilgap Šifangūje bumwes, atįtoti & # 
Gnglanta pas famo Paczią Gyženiją nufeliaauti. Kiti 
wėl jafo, fab 18 noris į Bėmus eiti ir ten foft Darą 

nufipirfeš gpmenti. Bet tūjau po Bafajaus Padarymo 
jam Зна йа, fab jis Dabar walnaš ėjąs. 

— Gafoma, fad francugibfiemjiems Gifanginin= 
fam8, faip antayı Afficieram8 o ir Beip fitiemė, furie 
ant jao pacžii Raptos nor Namūn teliauti, tam 
Bale būta čjanti. 

X Muja Raraliaugiaus Miejte Gimė  Gžieje 
Zmone8 Iabay daug fetga.  MBijofios Rigos, Nauplės, 
Karßtlige,, Typhus, Rofulns, Plautis ir fa8 jin fofioš 
fitoš cgion biben prafiplatinujios. 

A rie mujū Raraliaucgiuje, ale it Beip toli ir 
sdacgiog fur tift girbim, 0 it ne tift mufü Žemėj, bet 

ir Grancugijoje it Gnglante Nauplii Liga baiš Diden 
prafipkatinufi. Todėl  Daftavai prie 
MWaifus, Bet ir jau užaugufius ben pajenufius Зтопе, 

furie mažais Rubifieis Бибапи cžiepyti tape, Dabar wėl 
iš Naujo ciepyj. Rėja  miflpjama, Fad Gžiepyjimas 
tift w0i8 ant feliū Meta prieb Naupliu Liga. Maczojas, 
ale ne ant ойй Gžiejū, 0 todėl reifiant Žmones po 
10 ar 15 Meri wis me iß NManjo cziepyti.' Gafoma, 
fad paš muš Nauvlia Liga per Francuzus. Gifangi= 
ninfus parėjuji. Mėja Grancugijoje pita Riga jau pirm 
Karui sp Tabap bumo prafiplatinuji. 

—A Otalikfafis Genbrolius Garibalbis ju fawo 
ptališfaiftei8 Tamorczieis jau pra IB Francuzijö8 at= 
ftoje8 ir NMamün + taliją parfeliamęš Žraneugijos 
Waldzia Lberods Gitiema Brieteliams už jū Priftojima 
wra pafibėfamojuji, ale jū Priftojimas tift „Dg ant 
Sūfo 1 bumę8 it pomijam pet Niefa. 

— %mncu;at atfiu8 (amo faripfafiaš Ggiepiš $ 
Gamburti, didijt Kupczyites Miefta Biaurinėj Wofiez 
tijoj Gale G[bės Upės, ne toli nl jö8 Ibegio 4 Biau- 
rine8 Sureš (Rorbjee) gulinti, ant Barfigabenimo 90 
Suftancgii famwo Šijfangininta. 
it ta Miflis pafidaviufi, av ne pitos Gžziepys Ben tubs 

/ 

mujė ne ti | 

Brie to Dalnfo bumo |
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"108 ateibumos galetū Porą Armeforu, butent pirmaji 
(mufü Oftpreifißft) ben aptuntajė ti Hamburfiv pars 
felti. Ale Eurgi!  Bafojaus Derėjime tai ne fußnes 
fėta, о ju Geru Graucugai mum8 nep jofiame Dalytė 
n’apfiima paflužpti. Tang: Mujikfia ABaiffai gaus 
Šemės Releiš, fi mujū Rubeziaus begu ir jamo 
pacziū Rojomiš parmapierūti. Ale tai galės tift pas 
mažėlių nufidūti, 0 tat jū Tabjaus, fabangi cgion Dar 
pirma reif miją ta Daugybę jamo pacziū 0 ir [aimės 
tujü Daiftū, Ranulii, Gimčrū, Wezimu ar Drafige fu 
jamim gabentiš, arba pituš Dalpfus pirm jamęš + 
MBofietiją parjiuki. Wienat ойй апа , furias 
SŠiufiBfiei ant Feftungü Apgulimo + Francuzija nufi= 
gabenę, randafi tenap fofie 500.  Zacgiau miflyjama, 
fab Mufibfiei fi Melnfibus + Namus pargryję. 

*— Ypie Trancuzji Genbrolių Burbarfė, furio 
Waiffa8 80 Tufftancgiū bibelis į Ggzmeiceriū Žemę 
pet Rubežių ipbėgti turėjo, jau fenie) Niefo ne gawom 
patirti. Tilt tieE žinom, fad jijai fu [ато fumary- 
taiieis Bulfaiš prieg  Mulibtius niefo iptaifpti ne 
galčbamė iß. Tuzbös ir Nujiminimo nufišauti banbe, 
Ale jam bitas jo Bandymas ne pajijefe. Šis tift | 
Smafra šfižeibe, ale gyw8 ра о. = Gzmeiceripfiei 
pajafoj, Tab jo Waifkfas8, faip ta8 ten per Rubeziu 
perėjęs bėdningiaufiame Pafilaitfyme radeft. Wyrai 
bume 1011 iBbad&je, nudriffe, be Sopaglı, be Kurpju, 
fabangi Bite Malai jiems ar Klampynefe ат Pufny- 
nūje buwo ifirige ir be fyßa pafilife. Szitie Bednie= 
jie _ ney Sitriumpit ne turedamit. bumo Kojas wifokieis 
Starmalais apfiraißte. Dinds8 jie jau bumo wifay 
ne tefe ir fawo Delmonūje ir Krepfeliüfe tift Bora 
šaliū Nopuciu te turėjo, furias jie Mufikfii fufpeifti 
it marinėjami nep išjimirti ne bumo pajbėję, Su 
nugalufiomis ftuminomis Kojomi8, prie furiū  mijur 
gywoji Mieja regima bumo, jie ant Szweiceriü Bujės 
perėję faufbami ben mwaitodami it tift wis Szarpijös 
it Apraištymo melfvami.  Zaip bčdninga» fu Aprirz 
vinimu Francuzu MBaiffo, GamLettui be fmarfaus 
jant, ftomwėjo. i 
— Mufü Raralyjės Gaime, furjai faip 

žinote jau babar  mėl Namūn parleikaš pra, buwo, 
tam wienoj Dienoj fufirinfus, ir ta8 Klaufpmas ant 
Apmaftymo parejes, ar ne Neifalš butu ben Karta 
Gelžtelė tarp Klaipėbos ir Tilšė8 o Bale Tilžės 
it geležinė Tiltą bubamoti. Ant to Finantsminifteris 
atfiliepe.  Šijai Zilgibfiamė ben Rlaipebipfiamė айр ir 
wifam tam Rampui Gelgfelį berod8 iß Szirdie8 melnjas, 
o jijai tobėl ir mielap apfiimtu jiem8 tą pabubamobinti. 
Ale tof8 Gelžfelis baiš baug Millijoni fažtoj, о fabangi 
ta8 mija8 Prufijos Kampas tarp Tilžės ben Rlaipėbės tift   

е! 

Iabap jautaš, priegtam ne Габау maifingaš ėjaš, tą88 
jau galima aprofūti, fa pitim Gelgfeliu ne daug pp! 
fent nep feliaujama nep TZamord gabenama.  TayfPf 
jau ir vegima, Фар Gitas Gelgfelis  famo Trejus učiš 
išleiftaješ Buvamojimo Ražtas nep iš Tolo п’и т 
fėję8, Dėje тай & tift 1008 fašdienipfos Naftos а 
fencgioš. Zodėliep Minijteris jafe8, fab ji8 ne gali 
apfiimti, bitą Gelžfelė jau dabar budawoti, ir reiffen-: 
fu tūm Dalyku Taufti, ifi fol Raralyitės Kafe daugiau M 
pralobjenti. Taygi RlaipebiBfiei bey Tilzifkiei ai== 
Gelžfelio, faip vobo8, bar ilgan [aufti turės. 

> Ber Amtsblatus mufü zalneriffujü Wyriad D 
fybjü Francuzijoje пй 7 tojo Feberworijau8 yra apfa | 
fyta, fad Francuzu Fatilififfafis Kunigs Karl Miroy 
42 Dietü. fena8s, &#fa8 todel nußautas, Fadangi jij 
Siwerü flapta prilaifę8 ir tafe8 igdalybamė jao R 
tapijos Burus pafujinęs Mujitius i5 Netnezia apnif 
it jūs nuvagbajauti. ; 

* 3B Berlnno pafakojama, fad £ mufü. fwiezid 
fiuš Gljajo bey Piotringii Prowincus 18 Infanterijö 
Ragimentü podraug ju tam pritinfanczia Kamallerij 
ben Artillerija pareife. 

» refe Raraliaucuje 11. Merca. tt 
Ant Turgaus Samė ne baug parei. Smiegiei 95 П 

110 Sgr. Rugiei 58—65 Sgr. Niiejiei, bio, 46—50 Gylių, 
Miežiei, mai., 44—48 Sgr. Awizos 30—38 Sgr. З- 
niei, rain., 65—80 Sgr. Sirniei, balt., 60—70 Gar. ой 
putes 25 — 30 Sgr. Giienė 22 — 24 Sgr. u} еа 
Ggiaubai 14—15 Sgr. Swieftag 9—10 Sar. u} Swarakzır 
Kiaußiei 6—7 Sgr. Mandelis. "ni 

ЭГ рбаёрша5. Ц 
LPirm Leipeigiffio didziojo Welyfü Turgaus famo Tald“ 

morl Zopofta pamažinti norėbamė, ap bidelę Dalė jami: 
Zamori ant-Spparbamimo efu ftates. Ypacziey prifiulakalı 
garbingiemfiemė Laufo Žmonėms Gfalbime ne plimfanoi 
Kartunü ni 3 Gar. ant Mafto prafibebant, Geilii Ge 
mėgoms ir Kelinėmė milnonii iv bumbuliniė, Mild mifotii 
Parwüfe ni 145 Gar. prafidedant. yg taipojau a6 | 
meldziu ant pigiūja Yrefii mano aubiamuji Bumbuliū pa 
baboti. = Mano Krome НЕ wien engligfa Merpald neba 
tintö$ audziamds Bumbulės nt 10 Ggr. prafibebant par, 
būdama, Pryma-Bumbules 11 Gar., ne plunfangit raudon 
bumbulinii Merpali už pilna Emara 28 Sgr., geriaufiojieti 
Zamoro; praftefniojo 1 Gar. pigiaus; Mafynės MWerpalldrc 
wifüfe Numeriüfe gerefniü it prafefniū mijlab ш; Fabrift 
Prefias. Aß meldziu meilingo Aplankyıno, o Fojnas Birkejat 
ißpazis, Fad Gitas Aypfakymas ne Fokfai niefingas FTawor 
SIßßaufimas efas. Sızim Kampe jau 20 Metė paziftam 
bubam$ aß tofio Iffigyrimo ne- primalau. Rofütina, fall 
dabar Karui pafibaigus audziamos Bumbules т ау п ай 
pabringš, o tobel aß garbingüfius Birfėjus meldziu, Bitlkto 
Išparbamima ne martojus ne Vraleifi. 

o Moris Mol, 
Supgius Gfaišgiriū Turgaus Bainytliemyje, 

    

   

   

  

   

   

  

    
    

    

    

    

   

   

  

  

    

BVerantwortlicher Redakteur: Profeffjor fr. Aurfdjai 
in Köntgsherg, 

  

Berlag und Drud von Ginil Nautenberg 
in Rūnigėberg. 

 


