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6216 ant Bertainio Met Nšorder - Nofgarten 
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+, * r A й Karaliaucgiaus Broliams Lietuvininfams Jinės parnefas. 

ji NRrvo. 44. KRaraliaucgiuje, 22. Mugujta. 1871, 

Н ” Уч 2 
į 12. Nebėlbienėje po jm. Sraicės. „mažos MAufktumės miena baiš bide ir Klomna Bajny- 

4 Gmang. Mart. 7, 31—37. Grom. 2. Por. 3, 4—11. | 90 М dwiem 280 Kurpjü aufßtiem Korycziom. 
tė ч Nafrije ni 4. ant 5. Decemberio pernay Meto 
ji „Stay, juji Diemas ateit ir jus gelbės. Tada | tape Gis Miepas nd mujū Princo Rarbelo Вай о 
Atiuja Afys bus atmertoš ir Rurtiniū Aufys bus atz qyfratytas. Su ßitum Waiffu ėjo ix mienė aufßtay 
darytos. Zaba „Gglubiejie Gofinės faip Glnys ir Ne: mofyta8 Ponas mis drauge, 0 miflab fa jis fo ЭЁ 

9 hnifü Lıejuwis "garbis.“ 9ėg. 35, 5. 6. Gita 
S aBrafafo linfjmingajiš Mpjafpmas, Felis Gzimtus Meri 
ф1 to apjafptajis, pradėjo Blomingaų iBfipiloyti, faip 

Gtaš Nufidawimas nufidawe, fuvė mujū  fenbdienijfoji 
vGmangėlija pajatoja, ir ар Bonas Iėzus ant ano 
Rurtinio ben  Mebylio fawo wifgalıngoje Miela Birbin= 
avitėje 1a Žodi ištrare:  Gpata!“ tai mujū Žodžiu: 
„Atfimert!“ Bet fa8 mujū Wießpat8, mufü I&ezus 

, tüczies bumęš, taš ji8 pra ir dar ßendien. Iı ne 
gal nep jofio Wargftanczio ir Pagalbdis # jo Lau= 
„Iiancžio matpti, jo ne jufimilęė, o fufimilęš bubam8 

jis ant Bėdnojo ištaria famo Ragalbės Žodi ir pri- 
Jafo Bėdai, fab atjtotu, ir Tužbai, Кар ji Balin eitu. 
D taip ir nufidūd. Mėja jam falbant Rojas ir jam pri= 

Jafant gatama. D begu ir tarp mujū, tarp Gfaitys 
toji ßitü Zodziü raji bene jau fief randa8 , Furiem8 
jis Atis atvere8,. TZriminojo Malonę regėti, ir Aufis, 
jo 3obzio Balją tifray prigirdeti, ir Liezuwjo Ryßius 

ejütliojawes, fad ta8 bdabar gal Wießpaties Garbe 
‘ išfalbėti ben aupfinti. Tobėl meš mielay 

f, meš ne turim myriaujė Runigą, furė ne 
"galėtu pafigailėtis muji Gilpnybės. Del to priženg= 
"ime ju Drajumu prie Malonės Rrajės, fab Mielapir= 
dingyfte gautumbim.  Gbr. 4, 15. 16. Beje tam 
Bieppatie Niefs ne [ygus. In eft didey didi8 ir ta: 
%o Wardas yra didis, @ tai gali pacgiu Darbu paros 
Mi. Amen. Ser, 10, 6: 

        

=
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Sugautieji Francuzai Diewo Namüfe, 
(NMefurio garbingo Prieteliaus . ip Lietuwds prifiujia.) 

Bietunlinf ni Paryzo gul pale Loarės Ups 
„jai puitufis ir laban bagotafis Miefias Drleang, 
„dtiai bemeif fofiug triš Rartus tief bidiš pra, faip 

laipėba arba Tilje. MBidurij to Miefto gul ant 

  

nėtino it Smarbjo pritapeš arba regejęš, tai jiš potan 
per miena Geitungą išplatino. Si8 & Drieangė nu= 
figawe8 apgmalge ir ana minetaje diveje Budawone; 
0 j0š mirButinos Grožybės prifizurejeS, norėjo ji8 ir 
jö$ Widu matyti. Bet apie tai, а 8 # tą Bažny: 
cza irtojęs regeti ir patitti gamo, 8 taipo pajafoja: 

„Joje radofi Tufftanczei francuzißfü Gugautuja. 
Bopirm bumo Gelžfelo Dmaras ant Patalpinimv Su- 

gautujė martojamas, ale faip taš jau pilnas bumo, 
"0 Gfaitluš tu Tufjtancga mis Ias Adyna daugfinofi, 
tai bumo Mufižfei primerfti, jūs i Bažnncza fuwaryti. 
Rods ant Bafamonės Balanczu ir Baldu mirgtancgi 
Grancuzė Gutu dar ir fitü Bajnyczu tame Miejte bumę, 
ale toš buwo mažos, o Mujiėmjiems neatlifo tief daug 
ЭВухй , fief ant: Apfergejimo daug 2Bietoja fumwarytü 
HYrancufü fad. dut reifieję. Ale ar negalėjo įiemš ant 
Raufo bnmafieroti dDūti? Gzeip rafi bene, ale 8 ifi 10 
Grodi  begalant? Me tai but nežmogiBfa Smartyfie 

bumnft. . Brieß Bazuyczos Wartojima tam Dalyfui 
itengefi wel mwyraufa8 AWyfeups. TZacgau del minėtū 
Priezaßczu jau Нкар n’&jo; 18 turėjo Faufvyti @ 1а 
Baznycza Sugautiefiem$ atrakindinti.“ 

„Ža mija  divzojt ir Blomnoji Budamone bumo 
Dumaiš tirBtan papildyta, taip, jūą woS toje ejanczus 
Daiftuš primatpti ir atfEivti te galėje. — Francuzat 
bumo miduriname Nuime it po Rorū Dive8 Ugnis ju= 
jifure, aplinf tures jie įėbiejo , įamo Manfas prie jū 
laife it ju Rojomiš jubamoji; wien8 iB jū fa papas 
jafojo it miji bumo finfjmos Gžirbiės. а) ta Ug- 
niš jau apgeti norėjo, tai tape ju Szaudai8 gražen 

išpintieji Bažuncgos Sūlai & žerplėjanczias Anglis 
imejti, 0 jie Iabay Bauney dege. Priegtam bumo fır 
pusfieis Afminimis ipFlotoji Ala ju Sžfapumu ir Bur- 
maiš baijep aptergta ir bjauri Smarwe papilde wifng 
Paßalius td8s Bubamonės.“  
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Ant ХВ й Kura pra myraujojo ĮSpffupo 
©ойа8; 108 bumo Geip fu raudonomis Gomito Užta- 
6omis apfabintaš ir ft puifiu Rauru apklotas: Szitame 

NRuime „gulėjo. dabar ©тоата! ben Turfus faip Gal 

wmijai Gale iv per Н а; 108 Gomito Užfabas binvo 
jie nuplėšę it (6 jū famo Gūlia Pafklodes palitaije. 

Ant patteš Woyfkupo. Softo cgpitijo еп& ао jas 

wo Rubus; ant ©га , prie Furio ftomedamė Wy- 

{EupaS Beip famo Malbas atlifti Iubėbamo, vaje Dabar 

mwienš Zalnieru8 laban ftroßneny miena Grometą. — 

gulėjo tt miegojo Gpamedės Roplnczelėje, itt ant 

. Altoraus Strampfnit, ant Kozelnyczö8, ant Kurė, 4 
wifur, Priegtam bumo pėr mija Bažnycga tift wiens 

Nufims, Bruzgiejim8, Tranfjmas girbiems, Kırfat tame 

didzame, iBwelmotanıe arba fFlepißfay ifrieftame Rurime 

tufitanteropay atgarfejo. ©D Gtan, Dabar jau ir War- 
gonū Balfat yraded ffambeti! & Кр аб jiems artyn 

prižengiau, išionbau ap, fad Didis Pulfs beefas War- 

gonus  apftojes. Wiens įėbėjo ant Margomifiraus 
Kreflo ir pradėjo mieną ай а Giejmę žaijti; tam 

Mfies Mirkfnije paplebe jt fit8 Balin ir pagamo 

Szofimo Mufife daryti ant Wargonü; wiens Smamu 
Tawo arti ejantt Zamora fugriebe8 pradėjo GoFti, it 
mweif Gofo ta8 Mijas ce eja8 Wukfls Sugantyuju Baz- 
npezoje ant Rurė.“ 

„35 tofio bjauraus Atfwentimo Diemo Ramu 

famo Szirdije divey perpyfęš, bumwan ав tvirtan ap= 

fiemę8, toftai galnierikfajei Mpraujybei primaldoti, To 

tacgau ne be bumo NReifals,  Meja ji meif ро 10 tai 

ištyrufi, nudraude tą Balamutnitę iv Nelemezaujfiejie 

bumo aBtrep fubanfti.“ 
„Ale faip ifweizd tofit Zmoniu Szirdije, taip ap 

miflijau i6 tt Diemo Namu atftodams , furie nep ju 

fwentais Daiftais Bažnnczoje ney jofio Arbojimo ne 
tur, Furie jiem8 taczau8 brangiaufa8 AWdynas jü Am- 
šauš priminti turėtu? Ale av ir mujū Zalnieret, [mg daug, 

ar jie buti emangėliBfi, failifipEi arba Žydai bile Fo= 
fioj Baznyczoje taip bjaurey elgtuji?  Niefu Budu ! 
o norint jūs it funfio8 funipfos Bėdos, Ggaltiš ar 

Babaš fafintu = 9lle Bie ne mienat Del to, fad jie 
funipfos Bedss įpautgami, Bet labjauje) iš: Skonio 

tofia8 Nelabyfteė Diewo Namlüfe promijo,“ 
Taip tolp anjai Monas raßo; o Dabar až Sfai- 

tptojamė bar it papajafoju, fa až ta Nufidawima 

wofißfay fPaityvams it lietumižfan rašydama miflijau. 

Pirmjaufey ap 1008 turėjau 5 Szirdies Dugno tarti: 
Bone Dieme, DėFui tam, fab mujū mielojes Bažnpcgo8 
nū tofio darfaus Aıfwentimo per Neprietelus palilifo 
apfaugotos! Ale ag ir turėjau fmutnytiė, miflydams: 
&а ben 108 Ton8 fakyın , Tad jis farta mujū Bara> 
vijos Baznyczoj apfilanfnbaim8 ir cze Rietuminintė 
Diemo Sglužbai pribubamą, gautu matyti, айр tie 
Dievo Namūje pafielgia?! D fa tab jiš cze gautu         

matyti? Caban dang Megero jis gautu matyti; Тайр)» ) 
antai Keliū nemandagi Nefantruma, Eurie aBofiecgiamėba 
0ар Diemo Zodzo befiflaujant, prabeb + Bajuyczakın 
mergtifi tr jū Badabojimą trifinti, it fad potam  Futijų 
padırmay į Midi braujafi, Юар Wilkfo mejamos Amiddad 
i Gtalba, taip fad fartais Myraufybės Tarnai [aufanbie 

einantiem®: Wofieeziams + Вада!ба, pareiti tur. D falao 
jie ben baro į Bažnncza ifigawe?  Reli Wyrai pradim 
beb fu Moterimis Gūlais margytifi ir aiptus Barniė 
15 to atfiranda., Cze, fur fožnam тей н 1В Tolo bejto 
mint į famo Krutinę mußti- ir tarti: „Dieme buf ma 
grießnam malonus!“ ir tift Kryftaus Zeijybės j_c@fgt; 

foti: Gze rie ZmoneS Dabar tiff jamo perfreiptos Tei 8 

(y668 te jeßfo it už jamo Kietjprandbnite žielamoja. 
Szeip tai juf В james ipimano, Фар Diemė 

Ramai del to yra atlanfomi, jeib Diemo Zodzo Lefi“ 
Flaufydam8 jawo Dugia ganptum; ale Dabar pri 
mujū gautu ta8 BVon8 matyri,  Faip ypaczen Daugė) 

Mergü tift todel торой atejujos, fad ant Gūlo Ar 

falczo8 Sfepeta paflojufoš, it jamo Galmą vabėjujobut 

miegotu ir potam išmiegojujoš  tujū daizytuji, furibrie 

ja8 pražofujoj Maktije Kleteja nū Miego gaiino. &©е 

ale 108 он8 ben miflytu arba |afptu, pamatęs, failaių 

baugel Šaunitaicgū pie Kuri Rrapto Htš fita grudg 
ir fiumdofi ir trinafi? Manding jis jūs ip Vırmkes 
per Tabap neczpius Amones faifptu, Euvie jawo mi 301 

Iuju necgpftuja Gymoliū Paweiffla  pajefdami, taipWYf 

baro, faip tie prie Twords priėję Tubj daryti. Nelhuf 

tai juf w08 mierptina, fad Krifßczonyfteje tofiū durikeio 
Bediewjü dar randafi,, furie it Bmentoje Wietoje Datla 

giebobami, Migos befiflaufydamt, beje parfiflaupe it Dai 

atmiri Жпрдй bejimeljoami tpcgomiš ir atwiray e 

Darbu pacgi faip Neprietelei Rmnžaus Rrijtaus iplirdofū 

bnti geibza it fawo Garbės Giedoje jebfo; furie Aiko! 
{68 Dienoje it toj Wietoje, fur jiem8 reiftu fır Yan! 

tija раё Iėgaus Rojas pafijėfti ir )ар jo Burndab 
NMofflo Faufytiefi, Brafaite famo Weido famę nujiddide 
mija iv famo Kuno Sylą Melno Silužboje pupujtij 
Tai matpbams Maraie> taš Bons ju tofeiš Zmonemüı 
ilgiaus po mienų Stogų trimotu. D fab potam Ddijji 

18 gautu girdėti, faip fartaiš Runigui brangiaujiimi 
Zodiu8 befalbant bemeif mit Rlaujytoje> užinuji; E 

   

  

prie Rriffto atnešdami prifigera iv po Diemo © у 
668 Rarcgamoja girtauja, tai jiš manbiną laban Ma 
gera Dumą apie tofiuš Žmonės gautu. Ra jis pot! Q 
apie tai, fą. jiš ce matęs, ir patpreš, takptu; tai hip 
16 tifro r0b8 negaliu pajafni; ant Garbės tai mai 
Drangpavapijonams berooš neberčtu, о jiš bene fatva: 

Nafyma fır tais Žodzeiš pabaigti: Tie Žmones, fulytį 
В geros; Balės i fjamo. Bažnnoja atėję taipo  WVIB) 
fielati gal, tuv bide nešmantus ir baijus Weidmäefil 
nei buti. Ino 
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ip Diemui bietui, Fab, EieF až tai žinau, tift Felofa 
uni Rietumoj tofie nefrifbczonipfi Budai te pra 
zalandami, 0 fad ir tofa juk baug pra, furie ona Je: 
и & jo Namus Wwiernay : myl iv furie it per fawo 
iškadorų Bafietgimą Bažunozoje parodo, fad Nübaznufte 
amiefiemė Daiftamė tinfa, — Эа 1ер Pons Diemė 30 
fabaot munıS. nepalifęs butu Mažimą, tai meš butum 
adim Ка Sodoma ir Ing faip Gomorra.  Sej. 1, 9. 

18 Х. 6. 

ЁМ Tai aptrus it ffaubuš Lindymus prieß тапо 
„„Drolius Sietumininfus ibfalbčtas, furė man Ddidey per 

„paini cit. Ale mielajis Rapėjas fafo, fad jis tifroji 
' Ёіеіа čiąs. Todėl ab ji Bicgion ißdrufamodinu. Dies 
me būf, fao jiš ne pafilifiu be Zegnones. . 

efi? 
Tik : 

ЁЁ: 36 Jerūgalės, 
fobutent iš Gpitoles, Marbu „Zalpta Kumy,“ Ва 

itikriegtam ir Rudifiū Užauginimo Buta8 pra, wiena 
REejū arba Dnafonijfe nd 4 tojo Sanuarijaus Gio Meto 
ailaip rago: 
Dž Diden Blomingi, bet ir junfus yra Gžėjai, furioje 
rmheš Dabar gpmenam; ne tiftap ®е ), bet ir bi 
nitžon toli ni Jufu Szirdns geingia brangiojo Pakajaus. 
aipWf fad ia brangioji Zegnonę mum8 weifiey futefta 

teflutu. — Gražeję Kaledü Szwete mes linffjman pra= 
irıleidom, Бе! бабат Wießpats ir f Smutnnbe muš Mel 
bėtfanfe, nefa Raupkiü (Kropjü) Liga Biczon baijingay 

r Matinaš. NMl muju Gzuiliofiū jau feptynos Spito- 

je gul, о Baifinė Gguilėj fur tıkt pufe tief Saui- 
firdofi tiera, faip prie мщ , jau 6 Rigoniš ranbaš. 
1Н о08 баг nief8 prie muju ne mire, ale ta Liga taip 
Эи ir bjauti pra, Фар ag Wießpacziui 13 jo8 Ap- 
ridabbymą Birdingiaufen dekinga baczian. Ir Miepte jau 
fiddidele Daugybe tofit Ligonu &janti. — Pračjuftam 

Hj ete Wicßpats mufju Darba aprtingay Zegnojes pra. 
emhufu užaugintuji Mergaicziū jau Dabar 4 į Diafo- 

Ddijjiė: Szlūžmą iojo, 0 7 pirm. bažnytišfojo Ęžegnos 

užimo Birmkarcziu Bamofflą apfanfo. — Szirdingay 
e8 wifi Džiaugamės, fad me8 wel jao Runiga, bus 

ublknt Rona Weferi, . tnzim, Eurjai mus: Evžna Mota 
В1 аш Diemo Gylūžmos fuvabdina. — Paftujiji 
afarą  fenojo Meto Gmejdami me8 ant Jiegoriaus 

Bažunczioj fufirinfe brwom, toft divelt Surinfimg, 
р tam Wakare, aß RBiczon dar ne bumau macziufi, 

ma Blaifymas mufu. Waifü, . furiu CSfaitlug В 102 ра: 
jadaro, manę Kartai& funfiei8 RKüpefjcziei8 papil- 

fulbti galėtu, fabangi Karo- Gziefe Dowanos 15 LE 
ibfė8 įfūpap te pareina o Brangybe del ilgoš Giedro8 
efiliauja. Ale įuf fenafis Diemas gym8 yra, ta8 
ino, fo mes Rubifiamė ben Ligoniemė primalom. Af 

   

   

   

  

  

fab 318 ben weik maifingo Lytau8 futeftu! Sau fone 
ttyė Metai praėjo, furūje Bicgon didey menfay te lijo. 
Briegtam: muš tanfien iBgandina Gimme Gžieje Ibgajtingi 
Bogü Sriufiei, furie Ing fofios jūbos Debejis Ura 
aptemuji рабато. Miefados a6 tok Daugiuna 3ogū 
ant Gyfio ne Bumau Tegėjuji MBijuė, furie tug 
Зсабиё mate, didis Baugumaš apėmė. I5 fur jie 
parėjo ir fur pafilifo, mef8 ne gino. Brie mūju jie 
ant Žemės ne nufileibo, todel it nd Skfados LBadarı- 
mo wtera girdėti, ale jen jie Siaupiū palifo, tap fum- 
fu Gžieja fulauffim. — Me fenep aplanfe muš Seri 
sėles ben Bio Kampo Gubernierė, mofpt8 it padorus 
turišfas Wyr8, wabinams Wyamıyl apa, Eurjai fa 
fo8 , Berlyne buwes ir prie Prujü Karaliaus Stalo 
тоа!де8. — Mes jant muju Anßtalta nugruncziey pard- 
bpti turėjom, ji$ ifgay Biczon užtrufo ir wifais Stai 
(pmaiš pafidgiauge. — о Ayfilanfymasg ne menfa 

Laimejima mum8 parneše, neja jis padomanojo Mur 
Raufo Stuti Staijpmui platans Kelo nūą Ulyczios ifi 
muju Buto. Perfant ta8 Režys mrm8 Daug Piningu 
buti fagtamęš, © dabar niefam ne Male, mumė po- 

wijam už Afiū pafibubamoti, — Ant pračjujiuji Ra= 

[edü meš 36 Margdienus Drabuzieis bey Pyragais 
apbomanoti galėjom. Piningus tai Neifmenei  muju 
mazoji friffßczonißfoji Draugpjte bumo fudejufi. — Ц- 
bifiamė ant Ddivzio Džiaugjmo mes  mijofiū ра 
Mažmojiū (5 Peteršburgio parjūkus gamom, — Nras 
&jufio] Wafaroj muju Gpitolę Ligonimis didey Pripil- 
Dnta bumo, iš mijo meš pernay Biczon 668 Ligonius 
Brifamojimui turėjom, nū furii 444 momėvigfai 
ABierai priflauje, IBifi ne tiftay funigtap, bet Diemo 
Zodziu ir divafiffay Gelpjami buwo. 

Ne feney ißfiplatino per Miefta ta palinfjminos 

jantt Žinia, buf Waldzia , fui Ggaltimė jėgfodama 
ftroyjen fafti Dūda, Iabay bagotą tofę Tandenė Tefnre 
atradufi; ale manbiną po to Džiaugluo fefjiė Diviš 
NRuliūdimas, neja ant toš išgirtofios MBietos Ip Ul 

Tarpo tift шеп Majumelis Wadens te faßnoja, 
Yialdzia už apįtingefni Sgijiną Wanden8, furio Bi= 
czon dide Stofa pra, Daug Nakti ben Procės ра 
daro. Mnt fenojo Bažmngios Pleciaus randalt 12 
fabay diožiu išmurntė Gzuliniū, ant Giugamimo Ly- 
1au8 TBanbenio štaipptū. Sen ilgan ne Iyja, tai tie 
Szuliner jaufi pra. Ber Ulguė Metus jie niefam ne 
о, fabangi jū Mūrar išgrumę bumo. Dabar T8al- 
Dia tus Ddidzüfus Bandens Nyfus 5 Naujo fır Ge- 
mentu igmūrpti düda. Tai bu8 didele Ragalba Šziefe 

Gienvoš.  Af fad Miekpatė bent weifiey ant mufu 
fufimiltu ir mum8 atgaiminauczio Nytaus parjūjtu! Ale 
Trė miš bar Tengwus8s ir Bilti;  Фапдиё czyfit& ir 
įfaidruš pra. F
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Bijofia Binia. 

— GŽrancugišfame Mieftelyje Boligny ne toli 
Mieto Dole gulingiame pra Francuzai Zmones priep 
mujū galnieriuš, ten bar teb? ftomincgiūjius bjaurią 
Nemiernybę irode. S ang Miejią bumo 3 cgigjė Aus 
gufta dmwmi Szwadroni Dragunü itraufufios, antroje 
Dienoje tolyn traufti Fetindamos. Wakare yrieß Zie- 
goriu 10, Bulfeliams fiü Mulißkik Zalnierii Gen ir 
ten Ulpegioje jufirinfuš ir Pakajuje pafifnefant pras 
bėjo ju mienu Gyfiu MBarpai įfambėti o tūjau po to 
$moneš pagamo iš Butai ant Mufikfii Gaudpti prieg= 
tam dar it ant Ulpogiū prie Dragunus jufipulfawoti. 
Wienz Draguns ра о йан ne gps ant TMietos, 
penti tape išeiti. Tūjau tape mili mujūi Dragunai 
pet Genbrolmargo  Butimg fumadinti. Su bidžiū 
Snirtimu jie į tu8 Butnė šfimerže, 16 furiū bumo 
Gzumvjei prieš jūs taip iš Bajalū paleifi, ir Razbaiz 
nuntuš tūjauš ant Wietö8 nužamino, furius jie cžionan 
tado. Ant Ulpegiū jufibėgufiejie Bulfai tape ош 
nioti, Ulyczio8 iBcgpftytos Ix taipo Bafajus padaras, 
Butuš perjeßfodami Mufigfiei vado wieng Dragung 
Etuboj pafarta. Tai Bjaurpbe, furia Retifeliei Zrans 
cugai prieš muš iß Naujo išpromyję. Ogi ir Beip 
mes gaunain patirti, Кар funfu ėjant ju jeis + tifra 
Damabą pareiti:  Bafajus beje Dabar jau feney pil- 
nap gatawė, ale taciau tift bar й Dalnfai ußfilife, 
furioš veif nūgruntingiauš fiußneketi, faip antap per 
fofiug Daiftus turės naujafi8 Nubežius tarp Wofie- 
tijo8 it Francuzijö8 eiti. Ant Sufnefėjimo Giri Da- 
Iyfü randas dabar feli Mofietijės ir feli Arancugijės 
Uredininfai +Rranffurto Miefte fufirinfe. Ale Mnfiß- 
fiei godgiaš, fab fu Francuzißfaifieis Urėbininfais Biz 
tūje Gufnefėjimūje ne galima nep iš Išietos pareiti, 
Jie falba miš taip iš Divzio, tarfi jie Bergalėtojei 
&ja it miflab turint tft wien pagal jū Male eiti. 

' — Mujū Raraliauciaus Murininfi Gizeliei bar 
wis pateifauja. Tam Zarpe pra Mieftrai i javo Draus 
apįtės, feliš faip Kumifijona šitatę Ju Giželieiš Dėl to 
Dalykfo Sußnefejimü aifyti. Bet Gizeliei Dabar tai: 
pojau feliš i Jawo Tarpo tam Dalyfui + Rumifijoną 
paffirs, Dabojim, ar tüdu Rumifijonu # Sutarimą 
pareiš. 

— MRedėlioj Gtajė Augufta [aife, Кар žinote, 
mujū i6 Saro pargrpBtantiejie Raraliaucipfiei Заг 
nieriei jao Blomnajė Straufimą.. To8 Ulyczios, pro 
furiaš Bitaš Trufis ėjo, bumo Rmietfi ir Lapijü Wai- 
nifaus ben Bpnėmis faip ir [efiancgiomis Rarunomis 
Blomniaufien pabineiftos. Wifos Remeftininfü Gimer= 

fe8 buvo , fu Muzitėmis it [efiancgiomis Rarunomis   

          

    
      

    

   

   
    

    

   

[pg taipojau it Miejto MByrefniejie ogi Ir priaugufieji,;, 
Ggiuilofai В wmijū aufžtejniuji Gziuiliė 3alnieriam u 
prießais iffranfe ir julaufe jūs ant abiejü Ulyczi 
айй # ilgas Gile8 fufiftoje. D norint itraufia 
per wifa ta Gžieja ne menfay lijo, tan tacziai UI 
cz108 Zmonemis, Lytaus ir ‚wijds Szlapumds n’atb 
janczieis bumo [pg fimžte prifimftos, o MBafare fut 
muš mijas Miejtaš žierėjo Degancziomis Liampomis | 
Lifrimi8 papmeijtas. Antroje Dieną, Banedelyj t 
pe, fief tirtt gaunam, pargryzufiejie Nezermai Rami 
parleijti. 

— Tilgiptiei Dragunai pra iš Rato pargr 
bami + Zilgėš Miefta Banedelyj 7tąjė Augu 
itraufe, o MiefczionyS jūs pra ju didžiu Szlowes 
Garbės Iirodymu pajmeifinę. 

— Mufü Raraliauciaus Miejte Rolerds Lig 
Įiaucžia miš jū pifcziaus. Wienat L5 taji MAugufta ta} 
czton jufirgo 80 3moniū ir pafimire 34, 

  

Prefe Raraliaucuje 29. Sulijų, 
Uni Turgaus Затй menfay parei. Pmiegiei 884 te 

98 Sgr. Nugiei 50 — 59 Egr. Yriejiei, bib., 45—48 Galofė 
Miežiei, mai, 44—46 Gar. Awijos 30—35 Gar. 
niei, rain, 60—70 Gar. Širnici, balt, 55—60 Gar. 
puteė 40 — 42'/; Ggr. ©иепё 22 — 26 Egr. už Ge 
Egiaubai 12 —14 Ggr. Gwmietas 8 Gar. ui G 
Siaupiei 5, Sgr. Manbdelis. 
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!! x Gers Yamokinims Z !! 
K UAudžiami Bumbuliū by aubžiani Mini 
mis geriaujiep It pigiaujiep perfama Silgėje pri 

T. XS. Schafer, 
MBofėcziū Ulpezioje Num. 14, tie8 pat ono 

MBefterio Apteka. 
  

Barmūtos tiftay Bryma > Bumbulės wifofijfe mylimūjl 
Parwüfe, ogi ir Ing liepjnojangios arba fumiggujios taipja 
wifüfe Barwüfe ir t. t. prifiulo garbingiemfiem$‘ Birkejam 
už pigias Brefiag Parwinyczia prie 

G. Sperling, 
Tilžėje, aufštoje Ulpezioje Num. 18. 

Neblyfiota geriaufia Bumbule po 10 Ggr. už ©тай © 

faip it wifüfe Barmüfe, pomwifam neplunčanciūje, prifiutos! 
diden pigien 

Audymü Rrome prie 

Friedrich Weif, 
Tilžėje Wofiecziu Uyczioj. Num. 14, ant Kampo. 

    
    

Verantwortlicher Rebatteur: Profefjor fr. Aurfdai 
tn Rėnigėberą. 

  

  

Berlagą unb Drud von @ щ!! Nautenberą 

in Königsberg. 

 


