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„Baližeminkit po įplingaje Diewo Nanfa, Юар 
jis ju8 ipfeliu jamo Ggieju!“ — Men jof8 Daiftaš 
Žmogui, faıp rodos, tofš funfüg n’iera, faıp Pafize- 
minima8, fadangı Zmogaus Szirois IB Lrigimties pilna 

Dıdvyfte8; Bajiauftinimo ir Stangumo: yra, о tai jau 
1В pat to Cziefo, faip ZalıyS murjü pirmiemfieni8 Sen- 

temwiam8 Rojuje ıa Divyırcs Szafnt £ Szirdt ifalbėjo: 
„Sudu buta Iygu. Diewui. “ AL Moiz. З. Яег 

Wien8 wi8 nor Didejnis, gerejniš aufprejuis už fitą 
buti, miflab geriauš žinoti, geriauš išpažinti, inofėti, 
galėti ir faš tam Ipgu ogi it pat t Bono Diemo Wal- 
dyma it Damadyjimą ne palidūti, bet priej tą įtengtiš. 

Kicf vetališ jamo Uppiėmiuūje, Weifimüre, Prowijinkre 

baboj aut Rono Diewo Wales, bau jam tai Arpas 
megiė, arba ar rai jam pricß. 

Titt wieng Ramaifla Bicgion norim primejii. 
Ipjimebimas arba Siojimas + MBenciamonpitę, tai 

prie Žmogaus mijame jo Ymžyje tift wiens оат 

jaujiuja Danta, o Fiefgi, ben tame Dalnfe Хы 
cžiauji flaufia: Ykiebpatie, ar tai tavo Benioji Wale? 
Marobpt man, YMBiežpatie aibfio>, Ir ipagintinay, 

ar tai tifrajis arba ar tai tiftoji, furė arba furią tu 
man mwelpji? Ne taipo, bet Ddaugiaujiejie apjimeda 
pagal ХВа Bageidimą arba pagal €zimtū arba Tur 
Įtaucgii Sufirofamimuš. Tai ne gerap, bet veif že: 
mintis po Wicßpatie8 Įplingaje Ranfa ir į jo Male 
mijap pafidūti nėja punfu, o galiaujiep ir didep  įEaudu 
ir prapūlinga pajtoj prieß Afjtina įparbptiš. Bet 
ypacziey tofio Bajidamimo & Wießpaties Wale be At- 
ftaugos be Murmiejimo reiia, fad jis mumš Suntes 
npbjū, Krpjiaus bep Wargü uBiiuncgia Beje mums 
Sale jep tai galima ju IJBminczia, ju Diewo Laime, 
Ezweninbeje ir Teijybeje waifßcziojant ıB Wargü ıB- 
fifliudpti, arba mums Bale ix melži; Tome, atimf 
na manęs tą Aplifą!  Vlle cia miš minau ir reif 
pridėti: „Tacziau ne mauo, bet tamo Wale te nūs 

Пойра. *   

Sep tai daryfim; jey wifus famo Rupelcžius ant 
to užmejim, furė už muš tupina; je) aplinfuy einan= 
cgivio vėfiancziojo it gandinancgiojo о, muš pras 
ryti ibligiojufiojo, Niefo n'atbojim, bet mienat prie 
jawo QWießpatıe8 glaujimėė, fur8 muš pamaDinęs ant 
amžiuojės Szlowe8: tap maipiim fad jo Sunu fps 
jimaš 1008“ Dymnaš, ale jis tą Bloxingap iptejia.“ 
36% 28, 29. 

Mes iBwoyfim, Кар 8 muš pilna» pritaijps, 
padriutiė, panmvirtis, gruntamos, ir muš faip 8 Зо= 
zčpą, Dowyoa ir pati Rona Jėzų wedes, Jamo Cziefir 

ipfel8 per Žemnbę & ıfganytingg Aufßiybe, Amen. 

Popiežiaus Bafiprießyjimal. 

Ropiezius Pyju8 dewintafis miš jū Ilgiauš jū 
ažtriaus  prie5-- Karalius i1-Ueppaeginė amo APT 

ir Bafipriešojimą išrodptt bando. Jijai yra mijė 
Žemjū Miešpacgiamė aplijaipdinęš, fa jijai ne оРЕ 
jū Rafiuntin:a ne prifileife8, fur8 podrangiey ir prie 
Raraliauš Mifior Ymanuelio, babar KRyıno Miejte 
jamo ©ойа turinciojo, arfiujtaš bujęš.  Nėja MBiftor 
Dmanuelis jas Ju Nerenjybe # jo Зетев ifiwerzes ir 

Pop&ziui tafes atemes8, © todėl Fožnaš PaftuntinyS pas 
Wıktor Ynaunelt, o podraug Ir paš ji pati atliujtajis, 
ėjaš [pg Popiežiaus Apjaftojis. Dai pagal Popiežių 
dabar ir jo MBpffupai bep Kunigai prieš fwietiffaje 

IBpriaujpbę daug Prießgynyites iKrodo, Faip antay Ir 
prufišfame Miete Koln, Bale Meino Upės Bime 

Gžieje maroma, 
DMNuji Earališfoji Wyriaufybe wifur prie Ва 

u tal procemwojag, fad taip fatilifipfiejie Рар П аца 

gelißfiejie 3alnieriei prie Waiffo  įtomebami be reifa= 
lingojo dmaiBfo Aprupinimo ne pafiliftu, Todeley 

prie miju prujišfojo Maiffo taip miens  mpriaujpns 
fatilifišfaš faip ir wien8 MDriaujpis emangėliptaš 

Wyfkupas ftatytas. Katilififfafis wmyriaujyjis Zalz 

nieviū | Wyfkupaz Wardu NMamßanowsfig ir tur 

jawo Buwi Berlyne. Lo Bitu myriaujiūjų Wyffupu 

fiow daug Fatilıfipfü zalnieripfü Kunigü, Win zal- 
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nieripfiejie Runigai tur tą Raltybę, Dmajipfūje Dalys 

fūje amo MByffupama, ale mirgutiniūje Dalptūje jao 

salnierigfiemfiemė Ramanbieramė, Gendroliams bei Ra= 
manbantamė flaufyti, Szita8g Ramandier8 ne tur ž 

bmafigfūjius, ale MBpffupas mwel ne tur it + mirus 

tiniu8 Damadyjimus tikti. Tangi Kamanbietui pa= 

zeiti8 prie Ralnieria bamadyti fur, arba fada turinti 

Diemo Gzlužba ar triumpa ar Ида laifpta tapti. 
Minčtame Miefte Köln randas fatilifikfa Bažnys 

<gia, furioje Ratilifai galnieriei jau per 20 Metė ant 

Diemo Szluzbd8 gawo fufieiti: D Gita Bazuyczia 

faralifa budama, įtom  pomijam po Kamandantu. 

Bet dabar Ropiežykčį naujam Napfirikimo Mofflui 

prafivėjus ir Miejte Köln faip ir fitur feliemė Kuni- 

gama Dėl jū Nepafibamimo & Gita naujiji Moffla 1В 
famo Urėdū ne teifiii Budu atftatptiemė  ėjant, ano 

Miefto Kamandantas Bitiem8 fenfcm ifißfiem8 Kunigam$ 

pamelyjo, Fad jie galė anoj zalnieriffay Fatilifipßfoj 

Baznyczioj jao paprajtu fatilifipfu Budu tam Gžieje, 

fab galnieripfoji Diewo Eglužba cgion ne [aifoma 
jamo Mibias [aifpti. Toftai tiem Žmonėms, furie 

ten fufivinfę Ropiežiui ben jo Zarnams wijay ne pa- 

mėgo, fab prie fenojės Mieros pafiliefantiejie Kunigai 

anoj Bažnycgioj prieš MBietrą, ant jū pafiluiioję, [9 
fofi Užufimi rado. Tangi Perlinipfis wpriaujyfis MN- 
įtupaš aigis prijafe fatilifigfamjam 3al= 

nieriū Runigui Lynemann Miefte Koln, аб 18 
ne turi8 anoj Zalnieriü Bažupczioj ju tatilifišfaifieis 

Balnieriei8 Semo Eglužmą Taifnti, fol it Genfatili> 

fam8, pamelpta Lbufent, Bita Bazuyczia taipojau mars 

toti, bet Kunigg Lynemann turi$ tam На pritin: 
fanczia Bajnyczia Miefte Я ВГа fufijeßkott. 

Toktat Kunigs Uynemann papajafojo jamo Ras 
mandantıt. Met tajai prifafe Runigui Fad jiš turis 

be BPrießtarawimv о) Bazuycz'oj, o ne fitoj Bmentoj 
Dienoj fawo Mißias Faifyti, Beip jis bufes del fawo 
Nepaklufnumo prieš fawmo Wyrefntjt iIBrodytajt fora- 

wotaš. Tofktai nuraße Kunigs Lynemann8 fawo Wy- 
при! Namfanowsfint £ Berlouna, 0 taš, pirma 

Rymo Miefte prie Popiežiaus. per Telegrafa bafi= 

Haujęš, paliepė Runigui Lpnemannui, fad jiš minau 
famo Woyfkuput ant Zodzio turiš FHaufyti. Iey jis 
Kamandantut flaujybam8 anoj Bazuyczioj, fol toji 
podraugiey Senfkatilifü martojama, Mißias Laifytt ban= 
bpjęė, tap jiš bufes nl fawo Uredo nuftatytas. LTaygi 
bitas Biednafis Runigė Dabar n’imanydam8 ney fa 
daryti nu&jes paš Ramanbantą bėl to Dalyko pafigode, 
o tajai apie pita Sufipainiawima Berlyne Minifte- 
tijai Žinia dawe. Bet Minijterija tofi Nepalffujnumą 
ir Nedawada prie 3alnieriū pafejti negalėdama Mn: 

feupui Ramianomifiui apjafpdino: Kadangi jiš 
bubamė, galnierikfas Uredininfaš, tacziau prieb zal= 
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nieripfūjius Damabus pafibriebnjas, o ir Kuniga Lyne- 

mann ant Prießgynyftes prieß Kamandanta wertes, tan 
dabar ant jo bujenti Prowa [aifpta, o tam Tarpe, 

fi fol Bita Broma Dufenti ant Galo ipėjufi Wyfkupas 
turi faip nujtatptas buti it t galnierigfan bažnytijs 

füfiu8 Dalnfus toliaus ne Eiptiš. 

Sangi matom, fad mujū aufßtoji Waldzia Prieß 
gpnpitę farilifikfuji Kunigū jau ne norinti ilgiauš pa= 
felti, ir prie tofia8 Praßmatyftes Aßtıruma ižrodpti, 

Matyfim, ar fatilifištoji Baznyczia dar ilgay bandys 
Žemės Wyriaufyhe po [amo Baklufmumu pawerfti. 

MWofietijög Genbienijfoji Wienyhe 

n’iera faip DAreifii Giecoryte IG MirButinio Sulipis 

nimo Daugeropū Зетуй ben Giminiū atfiraduf, bet ji 

paftojo В Birdingo Sntarimo ойй  mofipfūja Wal- 

donk ir jū Badūnė ju Brufije ben j08 Rapalumi tū= 

czie8, faip jijap primertaš bumo, t Karą prieb Srans 

cužuš ištriaufti. о8 Sutarimas ben ana YBiennbe 

taipjau Gmiejep ir atwiray dar iBfiliudyjo, faip M8o= 

Eerjėa Karaliei ben Firftai be jofi68 Prywartds, Be 

jofio Ginczio mufü mielajė įenaji Karalıy jam Giccos 

vumt pafiffpre ir taipo Upjargai prufifojo Erelio pas 

fidame.  MBiržiutinis Klejü Aptepimas niefą ne laifo, 
bet jenojios BlyBis Meif me pajirodo; o ir Mija Woz 

fietiję umap wėl igirtu, а) j68 HBienpbe ne taip Daug 

Milijoni Sąirbžioje gtuntamota butu. Ragal pas 

darytajt naujaji Damadą Giecoruš Malbžią tur ant 

Zalnterü Waiffüt mij6os IBofietijos, DAI Dabar ana Vras 

bčtoji ABiennbe todel Dar tmirtelne paitojo, Eadangi, 
mifi Rareimjei, taib Biaurinėj Eaip ir pėtinėj YBofie= 
tijoj, ant Baflujuumo prieg  mujū Rarafu = Giecoriu 
prijaifinti tapė. — Kaip jau Tafpta, tifroji MBiennbe 

1008 gilen Gzirbžioje gYMena, ale fartais, 0 DPACŽIeN 

zalnierißfüre Damadūje, Reifalė Yra, ir ant Mitžus 
tiniū Daiftū baboti. Brie tofiö8 žalmieriptės Mirku= 
tintės Wienyhes priffaujo mienofie Rubai ben Binflai, 

mienofie Ramanbės Žodžiei, einant miens Ingus Zinffnis, 
apfiftojant mienė Stapterčiim8, Года8 Baflujnumas, 

gi Alga, [gi Broma. Ber mujū Raralus  Giecotus, 

Biebpatimi ir ant Vietmofierijos MBaiffaus paitojęs, 
apfiliudyti gamo, fad anie Ralnierei, norint ir Beip 

wifru8. MBprai Budami, faip jie toftai juf paffijam 

Kare fam ant Garbės išrodę pra, Ne pagal gerejnyjė 
prujišfajė Bubą malbomi ir afjicierojami, o tobel ir 
ne faip reifiant faripfai Reifmenei prigatamyjami €j4- 

Tobel mujūi Žemės Tėmas, apie tofinė Damabus Ia- 
ban aufgtą Jžmanpmą turčdamš, feletą  Genbroliū 
bey fitū апЕ ir žemejuji Dfficierū ogi ir ыа 
Unterofficierū + Bietwofietije nujuntęš pra, jeib tie  



wifur prufißfa Buda ben Damadą itaifytu; taygi jeib 
ir veifalingojė mirkutine MBiennbę mijut regiama butu, 
308 Briegajtiės delen ir В ten Officierü bep Unters 
officierū ant SBlimofinimo prie mujū Nagimentū pa= 
teiti turėjo. Taip fufimaißo pietmofietinei 3alnierei 

ju Biaurmofietineiš, ju prujikfaijeiš; mMienaip  rėdpti, 

mieneip malbnti, jie pratinaš tarp james, Broleš ir 
mien08 Žemės, 108 paczids Temipfės, MBaifais [aifptiš. 
© todel meš Bi Staifyma per Ddidey naudingą ben 
reifalinga [aifpti turėjim. Te grėgia Šrancugai 5 

Kerpto famo Ilti, te taijo ir te fufina jie fawo Bul= 
fu8 ant Atiferkyjimo Diends: ne [engmen francucij= 

fajis Zalnieru8 £ wierna, geray išmofyta prujiBfi pa= 
mirti gal; o jopgu tift mieloji, Bi gražoji YBofietijos 
Miennbe iBliftu; rap mumė ne veifėš Dijotiš. 

Ne fofi Darsa mujū + Bietmofietiję nujujtiejie 
Gendrofei ben Officierai ten randa it fofe Proce, 
Aiffą pertaijyti norėdami, jie pridėti, ogi it ant mas 
žaujūju Daiftū, furius me8 ral pet Niefa išrandbam, 

Dabotingan  užmeizdėti tur, apie tai Releimis [amo 
Sfaimtojam8 tift mieną Bameifflą papalafoti nor, 

MWirtembergio Raralnitėj tamp dabar tIryliftafis 
Mofietijės Armėfurė itaifyta8, Muji Brolei ands 

Зети8, Iš Senowes, 0 ir Dabar miš bar Szmabai 
madinamiejie, Miernan Gale Mmujū Ralnieri prieš Žrans 
cuzu8 Farawo. - Geriaujaji Tiudyjimą Mujū Kronprincaš 
iv aut jūjė ištarė. Bet Dabar jie jamo įenomišfąję 
fengmwefneje fErėblinę Repurifę, ju Blunfjni Blofßteliu 
išgrožintaję, palin padėti ir Junfefniji prujifojė Glmą 
užfimanti tuv. Taš jiem8 (abap nejmagu Galmės Av 
dangalu pajivodo ir Tulajė įufivaufuji padaro. Ale 

Nief8 ne gelb, jie tomi tuv paprafi; o prulipfiejie 

Gendrolei, ten miežentiejie, patyš Glma Dėmėdami 

gerą Bameifflą parodo. — Хар Gendroliū, & апф8 

Зетё8 myriaufajt Mieta Szturtgart  nujujtūj, 
ppacziep miens pra, apie furi daug falboma. «© 8 
Bilgalwis, von Myrus mabinamė, nūg Galmės 
WirBaus ifi Kojü Ravi ра tifraš Zalnierus it jau 
fožnam Žmogui Ežtuttgartij pažpfžamė ėjaš. Del jo 
Nptruno galnietižfam Damabe pagal prupišfajė Buda 
ji8 Daugiem8 , faip lengwey [uprantoma, pomijam ne 

patinf, Riti myl, fenaji Mpru, fadangi jis fawo Ber- 
taijpmo Darbe mijur gerą Bameiffla parodo, ir fad 
jam pacgiamn, norint ir jau pajenujiam ejant, ne pa= 
funffta išpildyti, fą ji8 nu Kiti ргабо. Rurjai Dffi= 
cierš arba Zalnierus [infjman jamo Raltybe atlieft, 1а 
myl fenafis Mpyrus, ale Beda tam, Eurjai Mepaflus 
įnumu jam priešais Ratos.  Bijur, fur tift Zalnierei 

fufirenfa, ar prie Alfficieccamimo ant Laufo, ar prie 

Arfii Szčrimo, Gžpfivjimo ben Babalnamimo Stal= 

būje, at prie Walgio Swetlycziofe, w08 tift apfijutus, 
+ap jau it fenafis Gendrolus czia.   

Э7 

Э% епо; Ф1епо) Genbroluš prie afficierojancgid8 
Szwadrunds prižengęš praje Nittmeijteri, fad jis jam 
ant mieno Klaufymo atfilieptu, Ale Biš piln8 Ayp- 
maudo bubam$ niefo n'atjafe. Gendrolus Walaudele 

pafiliaufė8 freipėš fu fawo Rlaujomu prie Rarunds 
Neßiejo, Eurjai, faip pūlaš, arfiliepti mofėjo. „Paban 
gražien“, jafe fenajis Bond, „bet miliauš man butu 
bumuė, fad ав toft Atfiliepima nu paties Nittmeifterio 
bucziau gamęš; © fadangi ab tą ne gamau, tap jiš 
manę tūmi pafajingu te padarė, Dabar jamo ЭИЕ 

bėfamojimo prappdam8.“ O nepaflujnujis Pons Ritt- 
meipteri8 pagal aBtruji prufikfaji Damabą tape paleiftas. 

Kitą Karta pribumo fenafi8 biš Gendroluš faip 

Dfficierai Staldūje jamo Wyrams Babalnamime Ba= 
mofinimą Ddütt turėjis. le tas Dart pomMijan: ne 

flojo8 it nėjo nu ан8 San jam atjidame, Duf 
Dfficierai, furiem8 jū Burßat Arklus pabalnoja, ir 
patps tam Dalpfe ne jufimaną ėją. ©и Baflanomis 
tae jiš jiem8: „Ar Bonai Dfficierai ne norėtų taip 
geri buti ir patpė parodnti, ša jie mof * 

flufe tūjau8 pradėjo Genodrolio ога iBpildpti, ale ir 
jū Darbė nėjo įpere> nu Manfos. „Mieli Bonai", 

fafe dabar fenajiš Miyrus, „ne padymifit man, Ead 

ab Suma Jafau: fožnas Raitelis tuv išmanyti, |awo 
Э: bDamadnep  pat8 pafibalnoti.“ DYgi Dabar pras 
bėjo pražilejis Rareimis Djficierams ben jū Wyrams 
parodnti, faip pagal tifraji prujišfajė Damadą reifiant 
Balnamimui nufidūti. Rožnas Ranfū Privejimas nuli- 
bame po triumpo Ramandės Žodžio ben pagal Nuo 
merė; „mienė! du! terpė!“ ir toliauš ffaitydams, pa= 

Galnamo  įjenajis Gendrolus triumpam  Gžieje  cgielą “ 
Duca сНа ; 

No Aficieramimo ant Pleciauš nr Arflia nujės 
bDulioji Gzmadruna wiena Syfi tape  permeizdčta. 

Senafi8 prufißfafis Gendrolu8 ir czia! Wos VAFI8 ant 
pirmojios Eilės užmetė, jis bardamė tave Nittneijterui: 

„Gatpfit man, fodel penftajiė Wyr8 nu deginiojo 

Flygelio tift wieua Retnešą (Drogbantą) prie amo 
Relniū te tur?“ SIBligandefis Rittmeifteri8 apie ta 

Daiftą, furė jiš juf nep matyti ne galėjo, n'igmane, 
fa fafytt. Ale Gendroluš, prie to  paminčtojo 
Wyro prigengęs, atfnpyFiamo jam Mandėra bey Lypfki, 
o Btai, iš Siejo8, tift wiena Betneßa tebe ėjanti. 
Dabar jis prie Dfficieri nujifreivęs jūjus taip pamos 
fino: Zurefit afylay ant to, faip 3alnierui Relnės 
prijtom, tap Yus tūjaus žinofit, ar jis Betnegas Da= 

made [aifo.“ 
Wieno] Dienoj [ufitifo bis Gendrolus ant Mieito 

Uyczid8 fu nefuriu Leitmonu. Iaunafis Bonufė per 

ilgu8, Zuraitytus it Emepjancgiu Alejumi iteptus Blautus 
Be turi8.  Genbroluš Е albindams Elauje: „Ar Ius 
ne galit man pajafpti, fur Biczion arcgiaujis Frizers 

Ggie pas 

\



98 

gpmbėna?2 (tai efti tof8 Zmogus, furš i Plaufü Ap- 
tirpimo fam Remeftą pajitaro).“  „AF miel, ju Džiaugs 
fmu“, atjafe Leitmon&, aplinĖ Gi Rampa ėjuė, autram 
Bute wiens gqywena.“ „Tay bufit taip geri“, prijafe 
fenaliė Myruė, „tūjau8 ten nuėjus. aufus dama: 
bingap aplifirpdinti.“ O Pons ®ейтоп8 amo той): 

taješ Garbanas turėjo apieramoti. 
Sof8 ben tam Грди8 Darbas muiū prujipfiemš 

RBertaijptojamė daug dietoje Bietwokietijoj randas, 
Ale Gfaitptojis bene аЁ, fad tof8 Sumwarzymas, 
d Dpacziep Del anū mentūjū Daiftū, per atras &#fa8, 
„Argi Sgirdys pietmofiptijū  mujū Brolū 1žmi ne 
зар8 nu mua attriaufroš2 Mr ne prie mujū 3al: 

nierd  taipjau per aßtrey ant tofiū mažu Yliefmiefiu 

dabojama? Rad tift Zalnieru8 jawo 3emėš Tėmui 

ben įamo Brpjėgai miernaš pajilieft; fad ji8 tifr Ap- 
fiėjame ju (amo Šinflaiš gerap igmanaš pra, tap ant 
tofiū mirgutiniū, ННЕ ашг Baroto8 te geliojancgiū Daiktü 
ne Teiftu per [labap žuveti““ Taip miflyja iv falba 

Tulaiiš, а8 apie mMiją galnieriBfaji Dawada bey 
Waldima ney jofio gruntiugo  Sgmanpmo ne tur. 
Daug Ramprimo turintiejie Zalniera IBprejniejie rai» 
jafo: Karo, Gzieje, Ybacgien + Mupi einant, ans tofiū= 

faip fafant=mažūji Daifiu ır n'iera taip aßtrey Už= 
babojama, faip BPafajaus Giieje. Me fad Zalnierus 
Gžiejo gana tur, tap jiš irgi ney wieng Knypfi ne 

tuv palifti, puifio> ne nußweiteS; wijhje ir menfiaus 

įūje Dartūje Neifal8 pra, įt ant Bafujnumo ben Das 
mwadningumo papratinti. Dük jam Wale8 ir ne baujĖ 

jė Del mažojo Klaudo, tap beweif jiė patZ ir jo 
Daiftai bjaurėp apierkti palivodpšė. D fofs Zaknierus 
iß Wirfiaus palirodo, tofš jis рга @ 16 Widaus.- Su 

Arinija, fudribufiū, apfiterbiujiū, ne pajtumama, flaus 

foti ne mofancziü Wyıikt fuftatyta, prieš Fraucuzus 
triauftt, butu noprofna8 Wrafimayınas. Ne padywyfim 

todel fenomjam Miyrut ney FKitiems Gendroliams, Рар jie, 

wirg Wofierijö8 Waiffa prufißfam Iygu ir ney i 
mieno Kmarino fieta padaryti norėdami, taip Ma) 
Sppilopmą ir menfiaujūji Daiftū ргабо. Nes juf 
Bicgion geloja ta8 Žodis: „Ras ne miernaš Yra maz 
žiaujame Daifte, taš it Didžiame ne Mieruaš!“ + 

Wifofia Zinia. 

— Ваг 8 Geitungos pradeda falbėti, Кар 
babar ant Grancugipfuji Geudroliū, Eurie fare Aeitungas 
Mujiktiamė padamę, Suda be faifant, jau ir patė 
Gccoriuš NRapoleonė bujes t romą trauftas, Ale 
faš žin, bau tafai, ant Tarmyno pajteliūtas budbamė,   

it apjtimtu, iš Gnglanto ant Alijiliepimo prieš Ralti= 
nimuė į Meralję arba Paryza drfeliauti. 

‹ — 38 Rujijos faip ir iš mujū Žemės daug 
Galmija ben Kiauliū įuperfama ir į Gnglantą gabes 
nama. Todėl Mieja prie mujū didey braugyn eit, 

— Barygo Miele 8 Раг Prowa prieš Maiž= 
tininfuš G pernyfßcziojo Maißto laifoma ir wis fas 
Dien meš pasirti gaunam fad ое wien8, meif ё 
arba it meif du, ryS, o ir Daugiaus tujū nugaujami. 
Ggirdis Fratoš tofioš Bjaurybes. 

— 965 Gumbinės pareit' Žinia бар prie rujiė= 
fojo Ramanipfia Kiemo Sufimugimas tarp vufišfujė 
Balnieriū - bep Ruutrabandininki, nujidames, Euriame 

wien& prufißfas Žmogus B Sgilo - Kargiamės Kreizo 
per tujišfą Kulfa Smer rades. Jau geriaus butu, 
fad Brujū Žmones, užiūt wagišnap Euntrabantieramę, 
weifiaug wicziyba Darbą + Ranfas ėmęjimaitintus. 

Brefe Karaliauczuje 8. YJuniju. 

ju Turgaus ama menfan pareit. Kıiecziei 90 — 
100 Sg-. Rugiei 50 — 56 Egr. Yieitei, did., 44—48 Sgr. 
’))?mel‚ mm, 42—43 -Sgr. Awijos 26—32 bqt Эке 
niei, tain., 75 — 85 Ggr. Jimiei, balt., 60—68 Sar- Ros 
putes 22 — 28 ©дт. Siiens 25—28 . щ Gent. 
Szaudat 101/, —15 Sgr. Swieftas S—11 Gar. ui Smara. 
Kiaußiei 5'/,—6!/, Sar. Mandelis. Dabofit! Sami Brefia 
dabar wig pagal naujijt Szepelt pridldama! 
  

Yı AF M AL 

G. IB. Sdūfer Tilžėje, 
Aofiegiū Ulneioje Jum. 14, 

    

—* ypafarney Žinia būda, fab jo = 
© > dDidyri8 KRromaš a са 
z E audiamuji Medwihii, = 
e E aubjiamuji IBilni, z 
к M> maßyniniü Slßerpahu = 
= nė Gendien praficedant u} Zabrifiū Prefias pardūs e 
a Damas. = 

A 5. MB. Sdūjfer, Зн, е 
77 9Вобссйй Uyczioje Num. 14, powifam ties = 

Wechteriu, 

******************* as 

+ == Yyjafymas. = ž 
Žž Garbingamjam Bublifui ab Dažarkidi Apjafau, Ž 

% fab af ju Be Diena, norint mijū Taworn Prefia biden * 
* aufßtyn ėjult, fawo öopoita pamaz:inti noredams wifus %* 
;Ё Tamorus Brefioį didey žemyn ftatęš efu. Ž 
* Rufnėj boy >E is, 1 Šunijų 1872. * 

Ё 3. 3. Mojenfeldt, Ž 

      

  

Berantwortlicher Kedakteur: Brojejjor St. Aurjdai 
in KTonigėberg. 
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