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Matimiė, Raraliauciuju | 

Ktarnintą  išbūbamė, 

"Aj, ant bile fofia Pufto 

joniliotaš, f4 Pufpinins 
gtti ant Bertainio Meti 

£clt 
NApjatimi Satimai į Res 

leimė Pažtoj po 2 Sgr. už 
foną,  įmulfeis Naštais 
ißdrufawotg Gilę. Gros 
mataš rei Ben atragpti: 
DVorder- atoflgotten 
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Kal Saąr. 9 r. м ro 5, 

eš 4- 
= Karaliauciaus 2roliamė eietuvinintamo Binės parneBąs. 

ja to. BS. Siris, 26. Novemberi, 1871. 

iš 2. Repčibienėje Adwentü. ateit. SBgandtojis jau arti. Berod3 Swieto Шрі'іп: 
meživang. Matt. 21, 1—9. Grom. Nym. 13, 11—14. tumas pilnas bjauriaufia Bjaurobja, pilnas Smertiėš 
p dwafißfo ir funißfo, ogi ir paczioj mujū Rrifžcionitėj 

Adwentai. 

MArfelt Wartus, atmert Duris. ” 
! Ereifie, — Wifü Karalik Wießpatis, Ir Swie- 

S iganytojis. Sis atneß mums Ißganyına, — Фа 
jam gieft Szirdis linfjima: Szlowe, Diewe, tam 

Saw man8 Sutwertojan. ; - 

Sis Gelbėtojis ir teijuš, 
Atruš. o Softas ftow Gzmentybėj, 30 Not 

й, Gufimilime. Salop ji8 war omu] Bedas, Dėl 
S miš fiaupfinamag: Szlowe Diewe ба jau, 
nė Jganptojau. 

1 „Džianna Sunui Dompdo! 

lis Wardan Wießpaties! . DOzianna Auffryb&je!” 
L gitaiš šlomuais ir епа , 
08. pirm jaufiėju-ArifpcžionpRės-Gptefo: mum. 
hcziei8 Zodziei8 meš iptojam + meilingaji AÜdwentü 
efa ir fweifinam Birdingiaufien [amo 5 Naujo ogi 

е wi8 ir mwis iß Naujo prie mufü apfilanfantiji Wiecß- 

i ir-SBganytoji. Mes berobė ne galim fafyti, Fad 
mentai Gziejaš 1В jamęš tof8 diDe» gražus ir mei= 
а8 &fa8. Dienos dabar wifame Mete trumpiau 
8, ramfiaujios ir drumfeziaufio8, Wafaros Grojybes 
Japūlufios ir wijas Swieto ©ymafti8 [pg imires arba 
s Smerties Nypieis juriptas. — Э(то! 10061 Беп Вие 
Antwentü Gziefa8 meilinga8 madintinas ? 

Ale Admentu Cziefa8 tacziau meilingas per Nus 
Iš ir Laufima, . furt jijai mujyje prifelia. — о Bitė 
mpa Dieni paveit ilgeinios, po tamfiuji piviejejnios 
8 , o todėl mums Admentai ant Pabaigos ir ant 
Ubežiaus triubnojo Gžiejo fiomėbami pra рр о88 

„ Prafipfaš Birmtafunas pfaitefnio, Glomingefnio Gziejo. 
Tija Ing taipojau 0 ir bar labjaus Admenta 

Nejas  Biviecgia ir bvafipfūje Dalntūje Ing totė 
diejos Spindulinė В tirbtos Tamjpbės ir Faip Eofš 
bus Baljū Sfambėjimė: o Tamfyhe8 pareit Szwie- 

"es > po Bjaurnbės Grogpbe, ро ©тетне8 YBergnjtės 
%‹пікеё Walnybe it po Tušbos ben Agarė meilin= 
%3 Bafajus it Gaiweftis. Sztay, Gtap, Wießpats 

   

      

    

    
   

    
   

    

    

    
   

    

   

  

   

  

   
   

MAteit Szlow&s 

Lengwaßirdinga® ir 

bat i anapus таг 
atitam=+Notynos Sirdis tacgiau tift Таба) |ujudinta pafiojo,. 

mumė baugu pajtoj apfigmalgant. Ale antay Außra 
jau brefßta, Außros Zwaigzde tefa, Sargai budin 1В 
Miego Felti8 , o Rrifkcionyte pažofufi linfjman Вие 
fanja: Dzianna! Ožzianna! Todėl Felfi8 praßwirk! 
Rėją tamo Szmiejpbe ateit, it/ Bono Diemo Gzlomė 
užtefa ant tamęš,  Ozianna! Dzianna. Amen. 

Sauniemjiens Nafrutams 

Bioje Dienoje aut Balnieramimo paurbelotiemš  ejant 

: " Бер пй Са На be atfijmeifiant, ne menfap Ažareliu 
Ragirtaš but *Altei= per Gfrofius mylinczivjü Motyneliu tefa. D norint 

Sunuš ju linfyima Szirdze fawo Urdelė įulaufe it 
galnieriBfojo Stono pajimiegbams iš Mama felawo, 

Ne Dymai todel ir ne taip Didep padywytina, fad ji 
jamo Smutnpbėį ant mijo zalnierištojo Damado PDF 
fta ir tojė per didelė Apjunfinimą Taifo, neš ji НЕ & 
tief te топо. Ale ir Tytweifs gudriaujuja Žmoniū, 

butent myriaujiejie Gufeziei bep Gumeltojei, anie ne= 
pagetinamiejie rauboniejie Demofratai arba Socijalijtai, 
Turie mijas Apaczias £ Wirku apwerfti tyfoja, Del Fit= 
fo niefo taip bjaurey ne puftyja8, faip del 5193100 

ftomincziojo — Вайиетй Waiffo. Sie iš Ddidzio fawo 
Szirdies Nejmagumo pareinanti Pafigodima taip Ral 
oje faip ir Raptūje Hime Cziefe Iabjaufey wel Smie= 
tui išreipfia, fafpbami: „9e, fad tift to Didelojo Ваг 

fo ne Butu; tas per Mie“ dang Piningü faptoja 
o tift wig ir mien ant Ravo pafibūmeš pra; tas 

Aaiffas todel Priezaftis miji Rava Yra ir tift wien 
Rrgamimui te tinfa; Pafajaus Gžieje jiš noprofnay 

"Taifomaš, 0 Žemei * ais junfe Nažtą pamirta; jiS 
fit8 nief8 nieva, faip Biningü dideli8 Sztamas, Furs 
jai Trejū ne neša, ННа) Ing fofS Žaiflaš Nanfūje 
aufßtujü Ponu,“ it taip toliauš. ®© tai juĖ it ne 
Dywai, fad tie taipo godžias, nėja ans Žodis Tieją 
tuv: „Prieš Demofratus niefė taip ne macgyja, faip 
Zalnierei!” Rirštus nudegti ne norėdami, jie meilyja,  
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Tab geriauš Žiburei  užgejpti butu. D fit6, Kur8 ir 
ne Gocijal- Demofratė, ant Galo tift ir pamiflyja: 
„Kotš gražus butu Bafilaifymas be Ralnierė, neš 
tada Sarai pafilautu, 0 Gžiejaš amžinojo Bafajaus 
butu priejęš.“ Tie Žodgiei ir per tifrg Tieja geloti 
galėtu, fab meš tift ne ant Зетё8 gywentumbim, — 
Wel Fiti yra girdimi „| Eaip jie Demofratainė pritarti 
prabed it jafo: „Iut ir Tiefa, fiomyfis Yaiffas no- 
projnan 10f8 Dideli8 pra; Rarui atfiranbant bar о8 
Ggiejo gana butu, į Rrumą įufibčgti, Gimčras. pajiimti 
it Neprietelus ipmajamoti.“ Sr tai butu Sieja, fad 
ИЁ Deprietelei tofie geri butu, ant muju Sujibėgimo 
palaufti, 0 ne jau pirm mujū Gauti pradžiu; Фар 
jie priegtam tift bent ne butu geriaus, faip me8, 
Bauti išmofe, arba ne taip bjaurey ftengtu8; ßeip 
mes rods Gžiejo bar tuvėjim, ale ne [aimėti, bet pas 
begti. — Simintingiaujojios Galvos tą Daiftą jau 
Jenep it ilga) yra apmajeziufios, ale tuja ifißiol dar 
nei wiena NiBrado ir n'išdumojo , faip Romvyjis аГ 
nierü AšaifĖaš galėtu ipwengtas tapti. Szwiefoj aps 
fižiuvėjus wis Dar, geloja»ans Bryjovis В feniaujuju 
Gzieju: | „Norėdama Bafaju iBlaifpti, mijuczieš ant 
Karo gatamotiš. D fab bis tifraš Tiefos Žovis yra, 
toftai juf it pajfujyjis Karas patwirtino. Francuzai 
{fimarfu8 mufu Neprietelet ir if Wifo ne fofie Bednus 
cziei buwo. Karo Remėčjio paprate it ant to i5 pat 
Rami bide) moFfli budami, jie jau daug Mužiu bu- 
mo laimėję ir aufžtos  faržygiptos Garbės užiipelnę. 
Muju Zalnierei priek jūfus eibami,  tūjaus gamo pa= 
tirti, fad ant jū Apgalėjimo dang Sylo8 pridėti 1ei= 
#8, Ale faš bumo jū Sžfada нй раг Pradzios? 
Jie ne bumo  pafigatamiję. Su be jofio tifro Apfi: 
bumojimo pernap Wafaroj nufibamefis Raro Rrijas 
žimaš tobel Dabar mijam  Swietui Soyfeliū Brajimas 
nymu bey Rujižengimu prieš jū pagiū  Temipfės 
Zeme pafirodo. Už tai todel Trancugijės Žmones ben 
jū Giecoruš [ипНер fenteti turėjo. Mufu Waifkas 
bumo gatamš faip mifomet.  Raip tift „Bormūrtė!“ 
tape pafamanderota, tai muju Alrmije Bemeif gatama 
buvo it per Rubezu eiti. Anie, Futie mums Rarą 
prijafę ben tą pradėję bumo , ne iftenge toji į mufu 
Pufe perkelti, bet faip fupanczioti, wifam Swietni ant 
Nuficziudyjimo ten [aučti turėjo, fol muju Armijos 
jūs apnifo.  Tobel geloja ir geloš ta8 Zodi8:  „Ba- 
fajauš meilpdamė, įtvopjep taijyfis ant Karo.“ Tai 
pra ju fitaiš Zodzieis: Laifyk ftowinti Waiffg, mofvyf 
it pratint tą be Berftojimo, jeib ji& wiruczies gatamė 
butu. TZoftai daryti ne Bafidumims ant Karo, Bet 
Bakajaus Pafimegima8 ragina. Me fenep  nefurjai 
išmintingš Tyrė, apie Romincgio Waifko Фа рта 
cziela8 KnygaS furaßydams, ant mienos Mietos taip 

Waiffas, fieF imanoman Didelis, Aalnierei, Ei 
НН galima išmofpti ben įpratinti;  gruntingiaujen 
motyti Djficierai, tai mumė būda geriaujaję Užitot IB 
fab muš tofiu išdpfuju Budi, faip pernay nujioas N 

„nief8 ne užpulš.  Bandyfit tift  mijuczie8  gaiamaboji 
Urmijas i5 Smieto atimti, tai ne amginaji Bafkifau 
juš fulauffite, bet niefado$ ne perftojantı Sufimailzia 
jimą mienos Зете8 prie fita, ne pafiliaujanti 80 R 
bep Kraujo Lraliejima , faip anofe fenoje Fruminialne 
Sadynefa. Vatenfanti Įafaju te būda Ir te užrddrif 
czhja mumš  įtomintiejie ĮBaiffai. Be tujū niefingi: 
tifra8 Damadas n'iBlifiu, juji  Ętaijymas apfaugdelnt 
Swieta nūg Živieipfojo nepafiliaujancgiojo Sufipjrai 
wimo bey Sufidraffymo, 

Ale Howyfis Waiffag bep jo gruntingafis 
' mofinima$ ne tiftay geriaufojt Sargybe prieš grantuja 
dancziug Karuš ben tifroji Užftoma Pakajaus alio 
žimo, bet ir Beip Dar ant didzio8 ne aprofojaml; a 
Naudos yra, Armija arba IBaijfas jaunam Rafndiloų 
tui Ing fofia tifra Szuile pra, furioje jis, jįepau 
Dofflą primas, mandagu, padoru, apfifufti В 
flaufyti mofanti Wyra pamirjži gal. 
foft Bulfa jaunu Rafrutü eft mate8, jiem8 į Zaln 
ryftes Stona iminant? Ar Tu ifidabojei, Faip 
įudribe ftow, Fokia ne mandagi jū Eijena , о8 
apdaifint8 wifa8 j Siveizdėjimė bey Bafielgimat en 
D faš iš Sulinfelio Waifino pafıjo, Faip ji8 1а P 
cierot$ ir orą Meti Blužijes bumo? Ale tai 
gana! Didgiaujoji Naudba to0fiam jaintam Žmogui 
ta, fad jis Zalnierumt budams ant Damadninguni p 
Paflujmuno ben Czyftingumo pratinams Ben augina 
furie Daftai ne tiftap ant funigfo Apbailinimo prio 
ra, bet it midutinė Žmogų  įHiprep nutmera. 
coriauš Raraliaus ben mijos Armijos Wyrefnnjü P 
firupinimaš ta Mieri po Afiū Taifo, jeib Ralnierus 
titan funišfan, Bet ir bmafišfap fweiks . 7 
Wiernyhe, Baflufnumas Bey Meile prieš Zemes TAB 
wa jiji priegtam ir padarys metu t08 Žegnones SI! | 
tefimo, Ture fetvirtajis Prijafymas pažad. 
niejie Demofratai taję rodė per NRiefą [aifo ir jo8 
geidžia. Ale Tu, tifinczioji Motnnele, juf tift nore 
fad iß Aufkftybes tą Žegnonę Tawo Gunui teftu, 10€, 
bel iBleiff jė ju Bagraubenimu, а) 18 Žemės Tėm y 
wiernay ßluzytu, ogi idant it dangiffaji Tema niefitų 
boš ip Afiū ne pamejiu; ne werf Del jo, ber melff № 
birbingap už jė, tap ji8 fır nepagabinta Szirzia be 
Žėmo ben Motynos Glėbi wel pargrni. R 

     

    

    

  fafo: — 

 



| 193 

, Szirdings Pakajus patime Karo Cziefe. 
» 
tot IBiens francugipf8 Zaknierus , furjai ant pryfa- 

daß Waftos arba, Фар zalnierišfan fafoma, ant 

ir prie Neto pomėjo, nd Mujuji (ugautas ir 
aflifanguš imtas tapė. Kadangi jo Namai ne toli 
aikzia wienam artimam Sieme bumo, furiame jiš 
80 Bacia bey Rubifiuš turėjo, todel jis ant [awo 

iniafnofios Kelones į Miefta Korny, fur Princo 

Zradrifio Kardelio Gymenims tūcgieė bumo ir mili 
iefngininfai pirinjaujep nugabenti tape, melbe, fad jam 
igdelnta butu, Rafelij jo Samipfius aylantnti. Taš 

viBraymas  tūjaus jam tape ippilbytas. Pacztos 
Kuoifeliū Dziaugfmas , fawo Wyra behH Tėmą 

atyti gamus, bumo n'igtalbaman didis; 0 toliaus 

mnujant biednoji Moteripfe geibe, fawo Wyra iki 

Вай\) palpoėti. Softai taipjau [infjman tape pame= 

ml; ale Dabar atfirado wiena Sunfenybe, bet furioš 

(mliloymas to pirdingojo Noro negalimi Daiftu pafi= 

„Ra Darpjim ju Rubifieis?“ Eaujieš francuzißku 

dntojudu. | Motpna bide) filpna budama n'ijtenge 

domajt pati taip toli nebti, o Namūje niets ne 

Inilifo, furjai jijė butu famoti galėjęs; апа 8 Rus 

3, penčiū Meta fens ЭВайей8 , тоб8 galėjo Gale 

bo tefinė begti arba pailjęė budas MBalanbomis 
1% сто nešamas buti. Ta Painę tacgiau greitay 

aff pergaleta, neja mwiens mui Zalnieru, Dibeliš ir 

Iš Biumaripfis, Эее ,  Gifangininfo mažiaujyji 

йН Glėbyje net. Butent 18 meilingajis Wyrs 
bo nę feney pirmto arti prie 608 Moteripies Bus 

   

  

   

    

   

    

    

  

   
   

    

p pažino, Eabangi jis ju jeiš оее Birbinga) 
Gibrieteflamęš bumo. Raip jiš Dabar, įmutnaję Mo= 

tamdybamS ben padrafinbams, jo8 Maziaufam- 

famo Ripvejęs Mankas . prießais iptieje, tan jiš 

тар Bomaripfio Glebi prieme it pomijam patas 

\8 bubams prie įmetimojo Wyro Peties jao Gal 
lt priglaudė. Zaipgi nujioame, fad prujipfs Zal- 

Moteripfe, nū amo 

je, prufifamjam galnierui ju jauniaufoju Kudikiu 
bnje Aipreiš Zingfneis Gale be mafierojant. Be 

Mujant papajafojo Francuzene įamo Wyrui, Фар 

rrillipfiejie 3alnierei, jeijei be fergant ir be jofio Mai 
1а | be ėjant, ni Malgio, jiems padalntojo, it jen ben 

" Ruvifiem8 nudalnję, Maltos bey Wandeuio priga= 

&, Ugni pafūrę, ogi IB Beip dar mifofiu Budu jei 

galbos priteifę bumo — fol galiauje todu Wyru, 
liobu taip Tabay atfitolinufioms ir prieß fitė fitą 
кер iifirbyjufiomė  Žmoniū Giminiems priflauje, 
| pirm maį Diend rafi Wyr8 prieš Myra Įtomeję 

  

  

it faramę bumo, meifiugap faip Brolei globotiš pras 
dejo. — Dajafotojis Bito Nufidawimo iBiipažyjia, ad 
ji8 toftai vegėbams faip Rubifis merfti turėjęs; tacgiau 
ne ji8 wieng Aßara8 praliejęė, Bet ir НН ЗаГшете 
ben felet8 prujištuji Officierū, furie tam mijfam vri= 
bumo, ant Apjiagaramimo Priezajties gawo — n&ra 
0Ё ir juju ne meufa Dalis mylimag Paczia8 ben 
Kadikelu8 tolimoj Zewipkej palife buwo. F 

Naujoji Fona arba Raruna, 

Taš Nagimentė arba Bateljons, Eurjai Mupije 
i5 Nepafidabojimo, | Nemiernumo arba didžio Baimins 
gunio {ато опа arba Raruna į Neprieteliū Nantas 
pulti būba, Daug Giebos ben Baniefinimą užlipelno, 
ale ta8 Pulfa8, furjai, norint it pergalėt$ bubamė, 
ne £ wifas Szalis ißbegioja ir famo опа iplaifo, |u 
Sarbe iß Mußio atfitraufia. — Baffujam Rate Fran- 
cuzai fytweif daug tofik Karunü pra prapuldinę, furiū 
bideliš Gfaitluš ant amžino Baminflo nufidamufujü 
Raimėjimi Berlyne pafamotaš pra; ale muju Armijos 
tujū tift mieną mienintelę te prajipulde, butent ф02 
ną antrojo Bateljono, nūg Stojo pumaripfojo Nagis 
mento Nro. 61, о tacgiau ne apgedinancziu Budu, 
bet garbingan. Si bumo po Mužio, prie Miejto DY= 
song 23 tiji Sanuariju nufidavufiojo, Namonais ap= 
dengta ir po tais pafamota, po Namonais tujū Wier- 
nujū, furvie ję po Ffit8 fito aufßtay Ranfoje Гайе ir 
mirbami fawo Runaiš apfloję bumo. Mužio Siuni= 
Bimui & На Ezalė nufitraufus, atrado Bitą Karung 
mien8 francugipts Zalnierus, furjai ję fu fawim draus 
ge ėme, Det potam atmiray iBlipažino, fad jiš ię ne 
Sare laimėjęs, bet gulincge iš MNežiniu užėjęs. Szi 
Kavuna nd Francujü, Юар 1В Įames iblimano, ne tape 
atbūta, ale Dabar ji ne fenep atnaujinta pra, butent 102 

Ни Bubu, fab ang Bateljon8 ju naujoje Zona ir pi 
naję fawo žalnierišfaję Garbe ро Mijo Smieto AEA 
žaijo. Mėja Stafiš pumarikfais Nagimentė taš Gros 
matas prifuftaš gamo, furias muju WießpatZ Karaluss 
Giecoru8 bel Priteifimo anos naujojios Zonos Kaman= 

bietui antrojo Armefuro, prie furio taš Nagimentė 
priflaujo, bey Gendrolui v. Mantenffel, furjai wyriauz 
faje Waldzia ant mijos muju, Žraucuzijoj dar ра 
fufios Armijos tur, nuraßes pra. — Pirmoji ti Gros 
matū taip įfamba: 

„AB Genbro[=Kamanbdbai prijuncgiu, kitam Raß- 
tui pridėjęs, Nurają Mano Benbienikfos, Mpriaujiam 
Kamanbierui ant mwijos Trancucijoj įtomencgios Mano 
Armijos nujuAojios Taliepimo Gromatos it Žinia bū= 
dır apie MNudalyjima naujos Zonos antram Bateljonui
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8tojo pomerifojo Bėfininfu Ragimento Nro. 61. — 
Bamburgij, Otajė NAuguka 1871. 

Bilbelm.“ 
D Nūrašas to8 Raliepimo Gromatoš, furę Ra= 

talus= Giecoruš Genbrolui p. Manteuffel + Francuzije 
nujunte, pra iš: 

„36 Branežimė, man patjujtuji, AB ju Bai: 
mėgimu  apfiliubyjau, fab antrafis Bateljon8 Stojo 
pomarišfojo Beftininfü Nagimento Nro. 61 Dienoje 
23 Giojo Sanuarijaus fime Mete, furioj jiš prie 
Miejto Dnžong jamo ona prapulbe, ju faržpgiBfu 
Drajumu farawęš yra, ir fad Rarunos Rametimas 
wienš and apgojtinuja Nufitifimu bumeė, furie iš Gus 
fidraugamojimo negilufinguji  Briežafeziū pareina ir 
Aiefam per Raltybe ne gal nžmėtlojami buti, Ta 
Karung niera nd apgalingio Neprietelo laimėta, nep 
nū fotio ibugujio Bulfo Užpafalij palifta tapufi; 308 
Wieta po Lamonaiš Ddrafujü Apgintoja ant Mužio 
Laufü pra garbinancgiu Liudyjimu paftojuji tam Bul= 
fui, furiam ji mwefbama pirm lafiamo, folen Rafties 
uöfitraufnfiojt Zamfybe ję ganaucziom$ Akım8 pafliepe. 
IB Vrifipazinimo Bito, antrojo Bateljono 8 tojo pus 
mariBtojo Beftininfu Nagimento Nro, 61 iBrodytojo 
wiernojo Drajumo AB jam futenfu ir parfuntinu ba= 
bar Bitą naujeję Karung, babineta fır Burtifa (arba 
Tinta) to8 Mabaljės, Fure AB Baminfiui del Karo 
Metūje 1870 ben 71 ttaiję8 ėju, prie furio8 mieno 
Galo bar ir atraftoji Ruta fenojioš Konoš pridriutinta 
pra, it paliepju Sumė, fab ji Bateljonui Mano Mar: 
bau Blomiugu Budu pabūta taptu. 

Homburgij, O taji Augufta 1871. 
Rilbelm,? 

ž 

Iifofia inia. 
— Dabar jau wėl iš Naujo gano  bibe Dalis 

Wokietijö8 Maiff 1В Grancugijos Namūn pargippti. 
Mufü Giecorius yra Zrancujamė  Meilingumo itos 
bpti uorėbamė paliepęs, efab Mufikfiei Waifkat tur iš 
Beßiü Departementü arba Kreizü Francuzijo8 iBtraufii 
it tūjius Trancuzu Waldziei atdüti, aga! pabarys 
tajt Pafajaus Derėjimą butui Mufiptiei Waiffat cgios 
nap bar faš žin faip ilgay pafiliftt game, ale Trans 
cugai Dabar Džiaugias iš mujū Raraliauš ir Giecoriang 
Nengmybės tą jau Eief tief išpažindami, Sacziaus mas 
3a8 Dalyfs Francuzijö8 bar tift pafilieft Mufißgkıu 
apftatytas , . o Sfaitlius Эи ВН ten pafiliefancziū 
Wyrü pra 50 Tufitancgii. 
      

  

   

    
   

    
    
   
   

   

    

   

   

   

    

   

      

    

  

   
   

  

— Iš Piundbunės pareit Žinia, fab ten 
wėl ne feniep prie Sebam Angliu Rafimūje an 
niet Barai upfibegę ir plpšbami 30 Žmoniū tei 
birbancgiū nužudę. 

— Öftreifißfis myriaujofis Minikeris 
Benitas babar iš jamo Mietės atlidėfamojęš pa 
per Oižreifišfio Giccoriaus Bafiuntinė prie Engle 
tiū Karaliene8 į Liudundes Miefta. IJ jo ега 
mpriaufiūju Minifteriu ant mijos Iitreifiū Giecorn 
Wengrü bumeliė myriaujyfis Minifteris AUndra 
pajtoješ, 0 i to Wieta pra myriaujiūju Wengrü X 
nifterit Bons Sonyayı iftatytas. Wyrianfyfis M 
fteri$. fid8 Nujės Ditreifij08 pra Dabar Groms De 
petfis. Bet ant ju gerejnio Simanymo Bitės Ai 
Prieteliam8 primifiu, fad mija Didžioji Iitveifijės A 
coryfte Dra: Dabar į bmi Dali perdalyta , buten 
Wengruü Karalyfte anapıs Leitos Upės it į tiftjo 
je pacziaje Yitreifija, Bepus Leitos Upės. Roi 
Bitū abiejū Daliū tur jum ppacžie> Minijterija, o fi 
na Minierija jam ppaczien mwpriaujiji Minifteri. 
ant abiejū Bild P)Rreifijės Daliū, 0 todėl ir ant alk 
jū Minijteriji tom miens faip aufßcziü aufžeziaujys 
Minifteris. SE Biol tai buwo Grows Bepitas, hg) 
babar tai pra Grom8 Andrafy. Wyriaufyfis Bin, 
gti Dinijteriš pra Lonpap, 0 myriaujyjis rei 
Minijteris Groms Auerapertis, ale аб šių faip i[gdt 
  

Prefe Raraliaucuje 25. Romemberė. 
Vnt Turgaus Sami menfay pareit. Kwierziet 92 

105 Sgr. Nugiei 58 — 65 Sgr. Mieiiei, did., 45—-55 M 
Miežiei, mai, 45—50 Sgr. Awijos 28—32 Gar. AN 
niet, rain, 75—100 Gar. Birniei, balt, 65—75 Sar. IM 
puteė 30 — 32 Sgr. Sziens 26 — 30 Sar 18 
Siiaudai 14 — 15 Sgr. Swieftag 10 — 13 Sgr. uf Swal 
Riaupiei 8—9 Gar. Manbelis. 
  

Ayfafnmai. 
2int fawo Kelionės a eju tuleropi aptefi6ti S 

worū аба geray ifipirfes ir taifieis grajen apfirupindūn; 
o todėl a5 prijiulau, Prywoliei paftdarius, tikray gai 3 worūi už pigias SBrefias, ar faš tuji Daug arba ir i) 
pirftu. 

Albert Girob, Rufneje, Balaicgio Bute, | 
AB jao garbingiemfiems Birfėjams fafau Birdingh 

defuy už Nufitifejima, man jau pirmame Mete taip ayfl 
gav iprobytaji; ogi aß ir toliaus pafiprocewofin Bita Nl 
tifėjima per gera Baplušyjima fam patenfangiey išlaityti 

Albert Giroo, Nujnėje. 
Bliumiū už 2 Gar. ant Smaro, Ipbytt Zaufū ai) 

Sımulte 7 Sgr., Ryfü II 2 Sgr., Wyßniü Kreidos 4 SM 
о91 & Н Dalyfü pigiauffey. 

  

      
Verantwortlicher Nebakteur: Profeffor Zr. Aurida! 

in Ronigėberg. 
Berlag und Drud von Ginil Rautenbera 

{n Ronigšberg. 

 


