
eleimiė, Raraliauciuju 

mgaš Utarninfa  išbūbamė, 

laštoj, ant bile fofia Rujto 
nr teliotaš, ju Bufipinius 
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„Nefirupinfites!“ Зар mujū Wießpats ir 38е 
anptojis Вено!ен! о) @тандё о; Samüfius atfifarto= 
am8 graubena. Beje Dirbti, procemotiš, jao Bas 

jadinime fawo Syla pnflatr)tn‚ tai nuäbfltufla, bet 

pencz paliepta. Sau Brijafymus būdams Wießpats 
wadyjęė, fab Žmogus tur per Renėlę Gepias Dienas 

 prüärbti ir wifu® įamo Darbus arlifti, it tift fefmaję 
ieng Gmejii, 2. Mons. 10., ale ir naujame 
eftamente avjafo Rono Aegans Apažtals per Bwen- 
je Dmaję: „Sen fas ne nor dirbti, taš ne tur ney 
algpti."  2. Tefį. 3, 10 — 12. Tangi it Krifß- 

е oniui pateifauti ne Wale, bet pūlaš dirbti, tacgiau 

tonk Tšale rupintis. Sam ne pūlasš Szirdi frimjlis 
hefczieis ir Miflinėjimais: „Ra wmalgpjiu ? R ger- 
? Tūmt milfefiu 2" arba: B 4f Saiūfiu ene- 
* ф jūs aprupifiu? Tai Miebpats Sinianikds 
melnj. 

1 Dai fodėl ne? 
180% Bediewyjte, ır RBeržengimas pirmojo ir mwyriaus 
yln ойй Prijafymė: „Re turef fitū Diemė prieš 
A ę!“  Rurš rupinas, taš [ато Szirdt nü Bono 

tmo unfreipja tt Glužjj Mamonui.  Rurė rupinaš, 
Bono Diemo Aprupimima ir miją jo Meilę pA= 

praltfinbams jo tėmibfaję Egirdė tartina. Житё rupmaä 

=
S
 

Ale faipgi aß ben galecziau nū KRupefcziu  atfız 
ti, furie manę it didey ne norint užpūla ir maitę 

Taip tu flaufi. OB tam ant to atfiliepju 
Bono ėzaus Zodziei8; Ziurek į Paufkczius po 
hgum arba ir + Lelija8 ant Rauto ir atjiminf, fab 

ji t Diemo Meibą jutmertas, beje Diemo Sunaus 
uju  atpirftas  bep per jo Dmaję atgimdytas 
wo Rubifiū pajtojęė bubamė baug gerejnis it Dies 

a8+ II mylimejuis ей ne Кар Baufcgiei arba puitiofios 
jo. Tas Dienas, Eurš anuš fawo Sutmėrimua 

gražie> aprupin, taš tawes jū menfiauš užmMirĖ, 
tn. 

va aj Blk ni save bDienė pamirfti turi. Nief8 ne macgyjo, 3008 virta) 

bejezieišpomijam Neto Gero ištaifpti ne galėbainė, 

  

miena Syfi babar ne feney nufidamuji, mienė Вопё 
iš. muju Kampo, MBardu Gėrg, Eurjai Maifolijoj Dıva- 
rą randawojes tur, jefantyjė gražujė Nujidamimą pa= 
bajafojęs ir per Geinungas išplatinęs pra. — аПЫ 
nefurjai Raufinints, + Betersburti parfelawes ir egonai 
jamo Žygius arfiliči notėbamė, iitmartieramo mienoj 
Gajpadoj prie mieno Zydo. Paufininfė ant pitos Kelo= 
nės wiją jamo Turtą, В feleta Tukftancziu Rubeliü 
ggfioaxanu fe[elmm;fam uzrafintam. Delmone Drauge 
turėjo. Зай, per Diet ® _1івсдш1ат ju. jami 
neBioti ne norėdama, ji ut + Rafomone Dame, © 
В0 aut Turto jo Swečgio ir wiernay  padaboti £p- 
tino. Ale faip Laufinints, miffą arfilifes, i Gajtūgi 
jūgrojo o nū Gafpadininto praße , ' fad ji8: jam Del- 
mona ju Ąiningais atdūtu, tap 3yd8 gyne8, jafpdamė, 

    
   

    

| mo ia ta. Delimoną ne gamęė, 12 maied. Ir „ni niefo 
ne jinas; Šbfigaubėjis Releivis pradėjo „melpti ir 
gobieš, fad toj Zažėj pomijam wijaš jo Turtas įudė 
tag ėjas ir fao jis Dabar, jen ta prapuliu, + Warg- 

ant famo Kalbos pomėjo. Pautininfė, ne žiuobamė, 
Ta wmeifti, dabar ant Vromos. palidame it apffunde 
Gajpabdininfą prie Bakajaus Sudzios, del tofiū Bros 
mi ten iptaijpto. | 308 prijėfe, ne falt8 jas ir nd 
niefo ne inas, 0 negilufingajiė Stundėjas, Liubininti 
nep jofid ne turėdama, Prowa pametė. Samo dibžiam 

Mujiminime jis pafimiflyjo , fad ant Aligamimo jo 
prapilujios Naubos tift miens wienintelis Žinginis 
bar galim8 te ėjas Butent, prie Gicoriaus Teijybės ben 

Bagalbos jėkfoti; todel jis pafidrajinęs ir prie Giecos 
tiauš. prieiti geizdamė, ant Mieto Ulycgiu išėjo. Bo- 
mofintaš, fur jis Waldong tropyti galėjęs, Заа и 8 
it weif taip giliufingė binto, pramažojanti. Giecoriu 
pamatyti. Greita jis + Dulfęs parfimetęs ir Nantas 
gniauždamė praže Sufimilimo. Giecoruš apiiabdpbino 

jamo IBežimą, flaujieš malonep ben babotingan Mel= 

| Džiancziojo Žodžiu ir paliepė. jam, tūjauš prie to pa= 

1168 flSaEalauä Gūbzios atfiraftt. . . Зат епар „щ 
ffufnnuß, jau Giecoruš cgia bumo, 0 ue po Sligo ir 
vaftefotafis 3908 ратёро, AYufßtafis Zemes Temė da-
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Bar jebo8, pačmęs Gūdgios autjiną Reti, Eutė Zentlas 
jo jufytiGĖo Urėbo pra, ir taję aplint Raflą užfifabi= 
nę8 dabar Bafojaus  Gūnzios MBietoje ра!8  Giūbą 
Taife, ın аиии  dawadney jamo Sfunbą 18 Naujo 
pranefe' it atfartotinan patmirtinti turėjo, fab ji8 abel= 
nap Tieją ėjaš falbėjęš.  Apftuajis ZydS ginczvjo8, 
ney Delmono. nep Piningė i Bafamonę ne priėmęs 
it įtomėjo ant famwo atliftojios Pryfegos.  Giecorus, 
ant Aid bep ant Weido tū bmėji Prowyjancziujü 
babobamė, tūjaus mimane, ant fofios Pufes Tiefa Бие 
wo; ir Bi Baliepima ištarė: „Zyde, feffi8 ir rapnf 
fawo TBacziei, fa aš tam Dabar įafyju.“ — „Mieloji 
Moteribfė, parjūft man greitan per Gi Pafuntini tą 
šinomaji Relonės Delmoną fır PBiningais, furius, faip 
tui žinai, ang fmetimafis Releimiš man Pafamojimui 
šbame.“ — „Žaip! babar užragyĖ it fawo Warda.“ 
— ЭНН Pafuntinys атар prie Zydo Paczios I 
Gafiūzia nubėgo, © Iabay triumpam Gziefe fugryzo 
Baflas f Delmonu ir fu Piningais.  Giecoruš ibame 
vrafibgigufiam it Defingyfiės pilnam Nautinintui jo 
Nauda, o Wagifu Spbq, furfat priegtam bar ir nes 

teifey prifefes bumo, jiš ant Nugabenimo + Gybėrije 
prajūbyjo, fur anš ifi Galo jamo UAmžio išpromytaję 
Klafta aprauboti galės. + 

"Zriumpė, bet laban gražus Nujibamiemė 
18 Berlyno per Geitungaš pajafojamas.  MBienoj Dies 

moj aplinf mufu Raraliu = Giccoriu arcgiaufiejie jo Wak 
53108 Dumegiet ben fitū aukfßtü Bonu felt fufirinfę 
bumo, jeib ji8 fu jeiš del Bio ben to paprafu Budu 
NRofunba latfytu. Wienam @ Boni margingūjus Gy- 
wenimi Gambdininfus pagodus, Kfurie dl didzios Gy- 
wenimuü Stofo8, Gime Gžieje Berlpne &fanczio8, ben 
pigios Baftogios niefur ne rafoami, [aban aufžta Rans 

da mofėti turi, ogt it už brangius Piningus Бер per 
Malda wos ne о8 tift fofė prajta Gymenima Dabar 
žapti te galė. а8 Branešimė įenamui mufu Zeme8 
Žemui per Szirdi ėjo, todel jis ta Melpjimą fawo 
Dumeziamė pranefe, fab mien8 ben #6 @ Яопй ае 
mo patieė Afimis to naujojo Margo belen berfiludntu. 
Be Užfrufimo apmaine абар аи 8 tu Roni miena 
famo jwilginti Apdara [1 praitofaiš birgelipfaiš Rus 
Ba8, bame & Geitungė Adfafpmni feletg Gywenimü, 
ant Parfamdimo prifülytujü, ant Zenklo ujfiraßytt ir 
palidame ant Relonės per Berlyno Miefta. 38 6: 
į08, Guf patß Ohwenima famdpti nori8 ir Gitam jo 
Apfiriedyme niefur ne tape pažintas. Daugel Braus 
ginınfü be .Rtetfit'bgm Bi8 aufßtafig Bongs ant fawo 
Seloneš pažinti ir dang dywingy Daiftu patirti games. 
Galiaufep jiš parėjo prie mieno Rami Gajpaboriaus, 

furjai apatine8 fawo Stubas iguūmoti arba parfam= 

bpti norėjo. Kaıp mnju Gambininfė, Preke patyres,   

| 
fafe, fab ta per daug brangi ėjanti, tap Barfamdvyt si 
8 fu anom ne notėjo bangiaus užfibeti ir praže, fav 6 
jti8 ne noprojnan ilgiaus užtrufintas taptu. Ale tagiai 
ан аЙ8 Ponš ne taip [eugmen atitojo, bet Walan® 
belę berėbam8 bar it priminė, Фа jiš Paczia ir pepidtai 
Kubifeliuš turiš. Tap fietafiš Rami GajpadoriuanĖ 
fubruzbęš | ntjafe Gambytojei, аб 18 jam [ато ®у jū 
wenima del tofio Pulfo Waifü pomijam ne galiß 
parfamopti ir liepe jam tūjaus attoti. D faip pil 

    

   

    

  

   

    
   

  

   

nantė Bolicijoš Tarną, pražydamė, fab taš й па 4Ё 

fmetimojo Eapatyjanczio ЭВуго išmalnntu.  Bamabinibuc 

Bono pamaczius, jis trinfancziü Siežuvoju: tatė: „A 
ата вю Aufßtybe“ (mofipfan: „Rėniglide Hoseit, 
!а efti Titelis, furiom faraliffiejie Princai ifalbinak. 
mi). Remeilingajis Bagoczius, apfigiedes ir бар Möp 
Debejiu nupūles, ne žinojo ant Wieto8, fa daryt 
Sam foft norint Žodi, Rafle iįtriguji, ištarti ben Gil ir 
fine DMuce ni Galmos numauti dar befijylyjant, juoMa 
Kronprincaš gerą Gala pačjęš bumo. 

Franckzams didelig Aymauds pra, 

Tad muju Giecoruš Wilhelm Miefte Sid fır pArė 
EiBtoju  Giecorumi fufieiti ben įujimeifinti gamęš, 

bey Tulžimi putoja. 908 priegtam ir dywijas, 
toftai galėjo nufidūti.  SRivm feleta Menefiu йгапб ojo, 
zai tmbirtan Dar tifėjoš, Тар methu n)ex’r'mu]et) nauj 

refeš, todel Tntmeifė francugigtuji Dfficierū, pri 
muė atfiferšyti norincziuji, ant Stojimo į piteei 

faję Armija prifijule. Sie turėjo per pireifipMbim, 
Rafuntini Raryze gywenantyjt, pamofinti tapti, H ne 
juji taš Ee bi Syfi noprojnas ėjas. ®© ba! ituji 

janti Stulibaviną matyti tur, faip mija Napptalii 
ий Mete 1866, tarp tu dmejū Giecoriū bumoujil — 
babar pomijam atftojufi pra, ir faip [abay prietdBezic 
fap Pergalėtojis ben Pergalčtajis Genbien fu fitg Hmai 

apfieina. 36 to jū Perpyfis mis dibyn eina, o |wien 
Baftdidziawimut, fur papratęš bumo, mifur ой В 
ge turėti, didis Mefmagumas  atfirado.  Rafijtoji 
wofižfofios Giecornfeš, Turjai Bergaljej, Miejie A , fu 

cugijo8 ben j08 3moniū faifo. Bet jie "bumojo,, 
fito8 mijos Giropos Macės, furios Francuzams 

telnite iBrobpbamo, Siet naujeijei muju Giecornitė! 
prijipašps bet įmairep ant 108 žurėš. D per | Prabė
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Giecorų Taifpbamo ir nū to miflyjo, fad jis jū 
agiaujoji Reprieteli, Giecoriu Wilhelm, taipjau ' n’ay- 

8 ben jo Sujiėjimo mengjęs: D а), dabar wifkas 

uanfiep  burnoja.  9nt miffo, 
nžji Giecoriū nufibame ir bar. nujidūba, 108 fu bais 
4 ništitingia Afylumu baboja 0 potam  mijofias 
giėbiftumu | aptergtaš Naujpnas į Smietą ištaugyja.. 
98 tujū, furie mate, faip Giecorubu ilgą Balanda 
tabinuju Glėbyje Taifės ir atfifartovamu Birdingay 
mbucziamo, i Szirdies, Sujudinimo ABaromis drės 

tė, ale Francuzai aną Meilės ЗепНа per „IEda- 
Pabucziamima“ Taifo, 0 muju pragilujųji, Diemo 

ntyji Raralu = Giecoru atmira» „Subogumi“ ma: 
Rūmi tai muju fenajiš Zemes Waldonas nü 

Bene tūmi, fab jiš, jūjus jau 
bijam po Kojü pažemintus turčbama, jujū pafigais 

| irgi jiems pelnytaje, Daug bidefneję Roramone 
lomanojo?. — Francuzat apgail Dabar Yftreikiü 
Cori, fab jis nū Mofietijos Giecoriaus taip Таба) 

„B apjimonpti būdas it jo išbamėjipfaje8 Milis 
Įuprantaš. | Sie ju Snirtimu jamo Aaldzia ant to 
arczyja, fab ta tutinti weifiū wmeifiaufeų už wmijofia 
fe Nujijos Prietelyfte bey Sujidraugamojima ju je 
ett jė5foti , jeib jie, totiū Bubu Sfangos igije, 

о уе MBofietijai, 0 jen reifiant, ir OAreifiui 
Arfiferkyjimo prießais ftotiš galėtu. TZof8 Trans 
„Burnos. Niežimas. jau taip ап Н prie žalojo 

Ožio, w08 tift Bafaju padarus, dar Daugybei muju 

iojo, fab palenftiejie Gpranbai wel fief tief atfiz 
i gaus! Mrgi iš tofio8 Rartumo pilnos Ralbos, 

Mtžien fad ta MBpriaujpbės ne Driaubžiama, ne Bemeif 
ri naujos Raro Liepfnos užfibegti galėtu? Szendien 
Й Grancuzi UApmanbo menfan atboti te primaly- 
Hlbim, fab jū Geitungė piftoji Kalba tenai Daugus 
W ne ant neprietelijfo Bafielgimo prieš mufū ten 
Mifufiojus  Žalnierus, ant glupegio Užpūlimo ben 
ilbajamimo, ne išmabziotu.  Bafigodimai mMuju Ral= 
Mū, fab jie be @шН Bep po miena m08 ver Uly- 
Й — ypacziey  Wakaro Зайс — ne galė iBfitifeti 

žezioti, miš bidyn eit, o Užpūlimai i; Bajalė ben 
fbmai, faip antap babar ne fenen Miefteliį Rolinjiį 
ies Draguns пй 11 tojo Ragimento ant Gajo 
Nangą nufautaš o antrafiš pafartė atrafiaš tape, 
Raro Eziefe Dar 108 nujibūda. Tu Priejafcziu 

), furios Batajaus Derėjimui Ing {ftaczey + Weida 
Ua, nauji (Taubus Gufipainojimai arfirafti galėtu it 

atjirabę butu, Fad mufü Raraluš = Giecoruš ben 
Mofierijos MBaldonai ne ip mijos Szirdie8 Paka- 

| Sklaifyma myleti, Mofietije rod8 Biofe Dienofe 
I bradėjuji, del Francuzü neprietelibfo Paftelgimo 

  

| Bafajų iplaifpti mofe8, 
Taš babar tarp tų, 

1 
1 

  

  

ba 

poleono Prieteliei faip ir Brieteliei fenuja ата ВЕа 

aßtrefneis Zodziei8 fır jei8 falbeti, fadangi jie mufu 
bibi Lengwuma tūjaus per Baime Bey Silpnpbę [aifo, 
tacžiau meš ant Įgminties muju Waldzio8 pafitifėti 
galim, fad ji ne tiftap muju Garbę, Bet ir mielaji 

D juf ir tarp Batyzo Didgius 
jū Geitungi yra Bent miena, furi noris fartaia išntins 
tinguš Žodžius jamo Sfaitptojams  falba ir Francuzü 
Žmones graudėna, iminau ant jamo Liejuwjü Daugiaus 
baboti, Gujidraugamojima ju Nujais prieš Mofierije 
per Wejus laifpti ir nd Waido Pafelimo jaugotis.: 

Bet mes prietelišfaji Sufiėjimą faimynigfujė Gies 
Coriū pet gegnone igraubam, tajė per Užitatą ilgejnio 
Rafajaus Iflaifyıno išpašvžam it tūmi Birdingay 
Džiaugiamės, + 

Wifofia Zinia. 

— Rolerö8 ца Biczion Raraliauciuje jau; 
Diewni Ddefuy Mažuma liowyjas. Brie Bolicij08 
Bicgion dabar fa8 Dien tift po fofia 30 ## 40 Emie= 
šiep o Upjirgufiū te primalbojami. Kaip toji prie 
mujū aštriaujiep fiaute, tap apfirgo mienoj Dienoj 
tofia 130. 

— Šrancuzijos Diputierti Eaime, Eurjai bar mig 
MBerjalįės Miejte jamo Sufirodyjimus laifo, pra 
Bime Gžieje Didelis Gujubimas pafivaręs.  NRėja czia 
feliū pra užmanyta, fad reifiant Dabar maldantijė Po= 
mą, Zjera ant ilgejnio Gžiejo Waldonu  ipatpti ir 
patmittinti. Ale tam priešyjas tie, Eurie ar Napo 
Ieona bep jo Giminę wel nor ant Francuzijo8 cie 
corišfojo Gojto užjodinti, ar jenaję farališfaję Burs 
bonū Giminę arba to8 Gzafa madinama Drleang 
mėl atgauti, faip ir tie, Euriema Tjero Walozia ne 
gana republifigfa ir Ffurie wi8 dar daugiaus Walnyhes 
Grancugijai ighti troffta. Bet Tjer8 pra Gaimui 
pafafe8 , Fad Diputiertai minau ffubintus, ВНа 1На 
Dalyka faip greicziaufien ant Galo ifwefti, fadangi 
jam nežinant at Geip ar teip, ne galima &fant Fran- 
cuziją faip veifiant maldyti. — Toftai jau į Drufa paba= 
muš pareit Žinia, Fad Francuzu Saimas, Werfaljes 
Miefte fufirinfejis, dabar Rona Tičrą iš Naujo ant 
Grancugijos ARalogios pafıfkyres, ji Grancuzijos Bres 
gibentu praminbamė. le tai nufidame po didžio ir 
ilgo Waido. Brieš jė bumo pagal wieng Bufe: Na- 

Giminii Burbong bey Orleang, ale pagal antraję 
Puje ir tie, furiems Tjer8 per lengwuš todo8 ir 
furie meifiauš fu Gambetu  mijur Apaczia + Wirfu 
apwerftu. = Po Gito Bmiežiojo Baffyrimo pra Tjėrą 
mili Eyropds MBiešpacgiei per amo mpriaujiūfius Yi 
nifteriuß pafmeifindinę.  Dyi ir mujū ZirBtas Bijmars 
Н6 jam pra Bafmeifinimo Gromatą питабев,
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— Merjaljės Miefte yra Girifias Prowoje, 
prieš Maitininfus Taifomoje, bu durniaufiujü iß Maiß- 
tininfü Tyriaufiuja, butent Terre ben Luklier (if- 
tarf Lylje) ant Smertiės prajudyjęš. Kiti pareit ant 
д0008 Galvės + Guftuze, НН ОВ Francuzijö8 + tolis 
maš Swieto Gzalis išgabenamiir taip toliaus 

— + Regiliufiš ant Wandens. Sziepjo 
Rapteiniė Gibe  garinu fawo Sziepimi Ketwerge, 
17 tajė Augujta, ne toli ni Priegliaus Zbėgio + bmies 
šeję8 Mares, taip įmarfiep ant mienos  prilodotos 
Neizinės , Euvi Gziporiui Rirfui priflaujo, užmažamwo, 
fob Ialtis tūjaus grimzti pradėjo. Ant to8 ėjantiejie 
Myrai į Smerties Briegadą parėjo. Sziporus, nū 
Reizines & MBanbenė nubofęė, Dar pajpejo, paplaufus 
feję Waltife, fure Sziepis nuplėšęs bumo, plaufbams 
nutwerti it ju ta jamo Draugus ant Gaujumės nus 
gabenti. Ale Kapteini8 Gibe, fawo Kaltybe priep 
tüfius uzmirkdam8 , Ffurius 8 t Bėbą buwo imetes, 
pakajingay toliaus pamažawo. Zümi jo Kaltybe ben 
Korawone dabar daug dfdejne paftojo. 

— Diena antrojo Septemberio В0 Meto tape 
fen ir ten ßlownay fwefta ant dziaug{mingo Atfimi- 
nimo to, fab 2trąji Septemberė pernay Meto pra 
Francuzu Giecorius Napoleon8 1 miju fawo Didžiūju 
Maiffn prie Zeftungos Sedan fugantas. 

— Sau dabar Trancugijos Waldzia pra mufipfei 
Waldziei treczia Busmilijarda Biningü igmofėjuji. Bet 
Kusmilijards tai Pustukjtantis arba 500 Milijonu 
Srantė. Milijavos tai Tufitantis Milijouu , rogomė 
1000,000,000, D pentis Milijarbus tur Žrancugai 
mumš iš MBijo užmofėti. Bet Dabar trecgiam Pus- 
milijarbui iGmofėtam  ėfant, gaus wel Dalpfs mujū 
Šalnieriū, Francuzijoje ftomincgiujė, Ramūn pargryjti. 

— Muji Gumbinės Nagierungos Walfcziuje, 
mogutišfame Жсеце TE, Kieme Gzimod en, furiame 
i5 Mijo 479 Žmoniū gymena, pra ii 31. UAugufto 
79 Rolevoš Riga apfirgę it i6 tū 46 pafimivę. 

— Эй aufßtafis. Rronprinca8 |u [amo 
Šiupone bey Rrincufais pra iš Gnglanto wel Namūn 
į Berlyną pargtyjęs. 

9 —+ Grancuzijtos Mijlns apie Pataju. 
Trancugipfajis GBenbrolus Ubtid, bumejis Sztrajbur= 
Ho Ramanbantė; Eurjai, tai Rejiungai ni Mulikfiuja 
apipeifiai ėjant, įtiprep gpnės ix ję fawo Žemei iBlai= 
Tpti procemojos, už tai ne fenep ni fawo Zemes (Gl 
jaffo) 3moniū, + MAmerifa (gmanbramfiuju, Garbės 
Domaną, butent Brangi puifu Rarbą parliuja gawo. 

Этайе už tą vafibčfamobams, Šenbrolus priegtam ta   

Riprujė Nufitifėjimą ištarė, fad Francuzije fawo . 
meftajęs Bromincaš пй ЯВоНеН)о8 triumpam ©; 

wel atlaimėjenti, 

— + Gtretfinėjimai. Mijofie Gizelei a 
Darbininfai furiemė Dienos Pelnė Miš Dar per ma. 
o Darbė wis per didis it per Нд8 pra, Pulkais M - 
ййе fufitare pateifauja arba, faip taš Įmetimafis į 

bi8 fafo, įtreifineja, weif Gimernintu, mei Murini 
Gizelei, meif tofie arba tofie Kabrikiū Darbininfai, | 
Berlyne jaugi ir Kurpfumjü Burgai. Daug Mie 
jie tofiei8 fawo Gufibuntamojimais ir tief iBtaijo, 
Miftrai arba Zabrifiū Bonai jiems Algvė pri 
gauna. Ale Bulfs tofiū įtreifinėjanczii Gizeliū ba 
apfaltaš Ralėjime [inbo, butent už tai, fad е %, 
pafajingay dirbancgius Gigelus ne tiftan ant tofid Gp 
Lateifawimo gunde, bet ir fu Grumzdimais bey G i 
to Darymais пй Фатбо ben Pelno paware. RI“ 
fauciaus Murinfū Gizelei ant miengirdikfo tofio St ZA; 
finėjimo niefaip ne galėjo futarti, ne8 wieniem8 Y S 
malfiojant, fiti dirbo, o tobel faralibfojios Bubamė pir 
tomi pomijam ne tapė uätrufinto8. Za bja byj 
*Pafnite jau тобобё тафри einanti, neš it nū Pig, 

fūni jau miš wien8 po Fito prie Darbo fugry ii 
Diveley gers Daittė pra, Fad Dabar Ddidzioje Mie ij 
faip antay Berlyne, it Miptrai ben Tabrifiū Apthnon 
tojei £ Draugyješ fuftoja, tmirtap apfiimdami, gerik к 
Rėmefui ant Talanbėos peti būti arba tofii B 
SIBfados turėti, ne faip Stunfiams, ipbntufiems Sizelit“ 
jü. Wale išpilbpti. Ieygu mijur taip nufidūtu, 
jūdboji Debefis baifingojo Streifinėjimo meif + S 
nufileiftu ir wel + Mngle ipirtu. 
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Brefe Raraliaucuje 9. Septemberi. 

Ant Turgaus Jamū menkay pareit. Kwierziei 
98 Sgr. Rugiei 50 — 59 Gar. Mieziei, did., 45—48 
Mieziei, mai., 44—46 Sgr. Awiios 30—35 Gar. 
niei, rain., 60—70 Sgr. Jirniei, balt, 55—60 Gar. 
putes 40 — 42!/; Gar. Giienė 22 — 26 Gar. Už 
Sziaudai 12— 14 Sgr. Swieftag 8 Sgr. щр S 
Kiaußiei 512 Sgr. Mandelis. 

  

NTpiafymas. 
  

 Neblyfiota geriaufia Bumbule po 10 ©дк. щ © 
faip iv mijūfe Barmūfe, powifam neplinfanciūje, prifiu 
diden pigien 

Audimü Krome prie 

Friedrich Weif, 
Tilžėje MBofiecgia Unegioj Num. 14, ant Ram 

  
  

Verantwortlider Redakteur: Profeffo: fr. Aurfdai 
- ių Rinigėberą. 

    
Perlag ми Drud son Guni! Rautenbera 

in Ronigėberą.


