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а З. Nebelbienėje po Sfmintinguji Szwentes, 
g Šang. Matt. 8, 1—13. Grom. Nym. 12, 17—21. 

„Buf man malonus, Dieme, buf man malonus! 

16 Tajai IB 
eRiejoš it pagal to Zodzio pilnąji SBfimanpmą Rrifp= 

šioniš arba ant tifrojo Relio Kriffczionimi paftoti, 
torint ji8 it bar, faip ten Dowydas, fur ВЕ Žodi 
ija(me gieboješ, jename Teftamente įtomėtu. | Yėja 

tė iš Sgirdiės Dugno Malonės Baufia, taš yra pali= 

tminas, Baileies pilnas ir риптегсдшё Зпщ;ив 

Mießpatics Kerfto Wietrg atužiant, 1В to IBgelb&jimo 
tofžta. Dgl furs fawo Nufitifejimg ant Wießpaties 
ūto it po Pawefin jo Sparnü Vrybegio ir Niukfmio 

kto, taš pudraugiey ir yra tifi8, o jo Tikejima8 ne 
n amurfia t Gėbą. Bėda jam praeit pro Szalt Ё шец 
й ugtufbama 31 jam tift iG Tolo te grumgdufi jė 

Ger mifiemė + dangiffajt Zyong Keliaujantiems 
tmg, furie jamo Silpnpbę jaujbami prie Wießpaties 

18 ufimw m;fo Зп‹п тоЕв malnnuß budamš jiemš 

Utioje jū pailjufiojios Nantos padriutinamos ir [p= 
el Inėjantiejie Keliei atgaiminami. D Bitos Reliaujans 

Euja Gžietrele8 tai Rrišaus Bajnyczio8, tai Diemo 

ūmeliei, tai IBieto8, fur jo Marba8 apjafoma8 it fur 

.Sarbė gpmena; arba ir tarp mija) prajti it mena 

end meilingiejie Malbėos Surinfimėliei, fur du ar 
8 arba Dieme dūF Rartaiš it Dauguimas pitū Reliaus 

ge ciujė Rriftaus Wardan fujivinfę  |cmo Maldas 
'F; ahgun fiunczia. 
«4 Sau iß feniaufiujü Cziefü Kriffcziony8 Baznyczias 

UIngina Diemo Ggietromė, furias jiš tarp Žmoniū 
ali furęš ir furioje ji8 gymena, maldo it prompja per 

wo fimentale Dwafje. о8 yra mum$ Ing  Fokfio8 
‘emo Safpados ant Žemės, Iyg Vrybėgos wiftem8s 

! 

g 

Wargingiemfiem8 ir Apfunkintiemfiem8 , fur Keleiwjei 
gaiwinami ir atfiiljeti gauna пй mijofiū Keliones Sun- 
fenybjü. Gzion jie randa gywores Dūnės, ! iß 

Dangaus par&jufi. Czion jie renkfaft daugižfojiės 
Manos Relionei per Pufczig. Czion jie atjigatwina 
iß gywores Werfmes, apie furia Wießpaties Burna 
fafinfi „Rurė to Manbens gerė, taš amžina» ne trofß“ 
czion fwetlywas Baftogis, furjai miiemė 8 Tivanfo - 
alpitantiemfiemė Ramėjio būti prififiulo.  Gžion įafo 
atgaimintoji Dužele: Gzion ger buti; cia aš mielan 

Ggietrelę pafifuręš ant pafiliftinos žfitaijpti meilycziau. 
Ale fašgi ben jujijėšto Diemo Namus irgi faš 

mp gaiminanciūfius Sfanumpnuš, cgionap išdalojas 

mūfius? Mr tai bene tie, furie Palaimos Rryglobityje 

j& ir Swieto Linfimybėje įamo Bageidimus pildo? 
Mr tai bene tie, furie pilni Palididgiamimo jawe pet 

gezus Žmones laifo8 ir jamo Teifybe girias ? ЭК пе! 
Sie pafilieft (aufe. Bet atpencg tai tie, furiemė Margė 
MBanba ii Dukios eit, Ffuriem8. jü pacgiū Teijnbės 
NRubas nūbobingaš paitoješ it furie. nujimano Gimę 

Swiete tift Smetimi ir margą Ateimjei te ėją, Eurie 
Biczion nep jofios pafiliefanczios MBietės ne turė, 
trumpais Zodziei8, tai tie, furie Sujpriaubimūje Bio 
Swieto Dieną ir Raftė bujauja: „Buf man malonus, 
Dieme, buf man malonus! Nėja tamim nujfitif mano 

Фийа @ ро Ramėfiu tawo Sparni nujitifiu, iffolien 

pereis Nepalaima!“ 
Bet aufšgiaujyjis MBiešvats, muji Dupii JB- 

ganptojiš, tišlaifo mumš Ddabarnyffcziofe Briegadoje 

ir Swieto Neprietelnitėje amo Bagnpezias ir Maldü 
Mieteleš ir te būda mum8 ta Malone, jo Zodzivo gei: 
bauti it tūmi gaimintis ifi fol meš bufime nujifafinę 
i amžinaję Tėmipfę. Amen. 

Apie Anšgariju, furs Sziaures Apažtalu 
wadinam$ pra. 

Gmangčlijės Szmiejpbei pet Mofietije, per Ungara 

ben Lenfü Žemę mis Daugiaus ir gražiaus be iiiplas 
tinant ogi jau it Drufijoj, mujū Temipfėj, ugtefėjus,   
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pafilifo Giaurine Giropa dar ilgan tamjioj Pagonyfiėj, 
Dėnemarfio, Rurmėgio bey Szwedü Zemes legt)men- 
tojei. buwo Fietfirdiffais pus{wieriffai8 Zmonentis 
wifjam . Swiete pajyflami ir tom wienu Wardu Nur- 
тапа? 8 -mwadinami. Ant Juriü wis iß wien befi- 
baftydami jic drafiei8s, ney jofid8 Priegaddis ne рай- 
hijancziei8 Sziporei8s Бито райо}е. Ale ‚ant Mans 
beniū mili Ggiepjeiš Reliaujantiejie jūjū didey bijotis 
turėjo, nėja Nurmanai  bjauruji Blegifipfü‘ Жетейа 
promyjo. IU Ggirbiš pomijam Fietat Üar pringo ir 

wmiliBfap 10De8, buf ant 108 pajėtoji Sefla Diemo 
Žodžio. cionan nen jofia Sžafnifę Augimui iBleifi we 
galėjenti. - SfišioL bar ney wien8 fnffic;mmßfß Bas 
funtinpš arba Motptojiš ne bumu Drpjęs, jū Shmeni= 
mamė prifiartinti: Zmogißfa: Syla ben roce ant 
Emangėlijos Prigabenimo cgionan robčė per filpna ėjanti, 
o be biemibfės Bagalbės beje anoj Gziautėj bar ir 
Bendien pagoniBfoji Bagonyfte ponamotu. Ale Wieß: 
patiė8 Keliei ne mujū Reliei!  Dpmnu Budų ir Biemė 
bčbniem8$ Žmoniemė amžinoji Gzmvieja užtefėti turėjo. 

Granfū bibelęję Raralyftę malbe po Didžiojo Kar- 
belio Galwės jo nūbažuafi8 Sunus £ubmifis, Brie 

tojo parjiffubino Apfergėjimo ben Bagalbės jė6fobam8 
Paralds, Dėnemarfio Raraluš, Jo Babūnai Maižtą 
prieš jė pafelę ir # & jo Raralpftės pamarę bumo, 
Namūje wofižfojo Giecoriaus „Bi8 pagonikfafis Raralus 
it Bagalbės rado, rob8 ne toftö8, furids ji3 Pradžioje 
geide ir rafti miflyjo, ne funigfės, bet Bagalbės įamo 
Dužiei;  neja ji8  Biczion Rrifgegionumą prieme ir 
patrifptytas tape. D. faip jau 10028, fab Dėnemarfio 
Žemėj Maigto Ugnis | ‚Powijam ifnyfufi ir uggeiufi 

’Bufenti, felamo  Raralus Haralds ‚wel atgal ž fawo 
Namus. Giecoruš Ludwikis, babar Birdingay geide, 
fab jiji fof8 tifp8 ir iptifima FrifßczioniGfs Motytojis ant 
Grnžfelio palpbėtu, jeib Raraluš ben Bulfas jo Zarnū, 
furie ji palpdėjo, Kriffezionume iBlaifpti ir paftiprinti 
taptu. 

Baliepimas ; ant to cia teifėjo Wyro, faržpgišfą 
žifėjimą ben n'uggeftancgę Meilę turinczio.  Ruomifis 
Del t08 Briešaftiės freipėė prie Užmeigbo nefutio 
pagirtojo Rlobtoriaus Rormen, о tajai jam tofi ЯВуга 
it priteife, butent UAnšgariju, furfai tame Rlogtoruje 
Mnykas ben Mofytojis bumwv. Ansgarijus tam At- 
Tifimui ben ant 1ofio Relamimo tüjaus weikfu® buwv, 
o fitg8 Mnyks, jo Prietelis Aubert8, В ан 88 ро- 
nišfės Giminės file8, jam jo Draugu prififiule. 

AN nagarijus bumo labap nūbažuą Motyna turėjęs, 
o facgieig jiš j08, & penfiū Metė feng Waikinuks 
be bubamė, jau netefeš bumo, tan taciau 188 Das 
graubenimai t jo Ggirbi laban giliey ifimergę ir taję 
taip nutmerę bumo, fad 8 [ато Motyneliės Ben 188 
Žodžiu niefabo8 užmitGti ne galėjo. Todel 8 it 

Suntuš bep pamojingė bumo Gi8 Giecoriaus. 
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Gguilėį Bafivumimo ant niefingo Bafifiaubimo ben fudi<t 
НВ'о Bafibomyjimo  niefabos ne parobe, bet йи ) 
tofiug Daiftuš taip 5 Gžirbiės mengti Iubėbamo, fabli 
fief mien8 tofrai matydam8 nufidymwyti turejo. Wech 
Tiauš tob8 ißweizdejo, but ВНа ant aufßiü dmafißfü М 
Daikftü nufrypufioji Duma Ansgarijaus Szirdyje prapü-= M 
Iuß ėjanti, neja ji8 prad&jes Бито, daugiaus ne faip k 

pirma Swietui prififreipti, Ale ji8 ant Atnaujinimo ‘ 

famo pirimjaufiės Dumės meif Progos табо, о taję job 
Egirdžiei prigabeno Bafimirimas Didžiojo GiecoriausiF 
KRarbelio, furė jiš ne fenep pilnoj jo Įmietišfoį Szlowejht 
regėjęė bumo. 8 pradėjo babar ё 10 daugiausgt 
VPragaißima bep Niefnite ойй Įmietišfa Daiftū apdu= A. 
moti, 0 iš to parėjo jo tmirtafis Alpfiėmimas, nūgių 
babar pomijam  Gmietui atfijafpti ою ар  ben'ji 
mijam o Gnmajcziui Diemo Tarnu paftoti.  S08 Pries 
zZaftie8 belep jiš taygi Kloßtoru Gywenimu ра оке 
ogi cgiona» jiš mijucieš taipjau Darba Atlifime faip) 
ir Maldoje ne perfimaiptinai fAropus buti ir Meilekn 

bey  engmagirbingpftę parodyti Iubeamo. Todel 18 
anat Relonei ant Palydejimo Dėnemarfio Saraliaušūi 
Tabjaujiep tinfą8 rodė. t 

ЭПе mifi tie dėniBfiejie Wyrat, Рар @ 5 Wir- } 

Bauš Rrifkcgionumą priėmę, įamo įtambujė оеп ае 
arba nurmanißfa Bubą palaifę bumo. Sd nepadoin 
ти 8 Pafiefgimaš ant Relonės Anšgarijui ben jo Briesuė 
telini baug Wargo ben Rlapatū padare, Siem8 e 
Mieita Koln (prie Reino Upės) nujifafinus ir czionayd 
Wyfkupa Badibaltą aplanfant, Gifai Alnšgariju del jo t 
3flumimą į Nanfas tū Rambūja Myrik Birdingan арг 
gailėjo it pabomanojo jam faimą arba mažą Sziėnutajd: 
furiomi 8 fu fawmo Draugu ißilgay Reino Upės, Mt 
pafžup Suri Bafražezieis ifi £ Denemarki  nufeliautilė; 
galėjo. Bet ta Relone ne» Dėna Raraliui nep ши 6 
frifßczioniffiem® Lydetojams, faip norėjus, ne pafijefe.ti 

Reš Bataltė jao Raralpžę jau neb'atgamo, o FriffArß 
Gionigfu Releimjubu famo Meilės Darbui fitą Mietgūo 
popirm pafifEiti turėjo. Sobu prifipre Giaurinės Yurėjūai 
prie to Gžiautmofietijės Kraßto; furė ir penbiedi 
dar Fryfü Šeme pra madinamas. Tarp @ Fryfü — 
faip Bitūje Paibfūje ne per feney papajafota tape Zi 
it Bonifacijuš birbę8, o per jū Mantas it Galą gamędšit 
bumo. | Gžionap pafilifo Bafuntinubu, fu Mija Syldg 
tarp Rrifkczioniu ben Bagoni birbbamu. 11} biednūjuėit 

Werginus, czionay divziame Sfkaitluje raftüfin8, Furiulc 
jodu ifmwalnyti- iftenge arba furiuš fufimilfiafis 8 Maltiė 
bonaš jiemdwiem Prifuntino, jodu per Grvangelijotus 
Apjafpmą Tabjaufie> pafirupino. Taipjan jodu- B 
Bulfą nemalnü werginiffü Rubilia, furius batfingiejiP® 
pagonißfiejie Apgywentojei IB Ffitur pagriebę @ раг Ч 
gabenę bumo, f Biningais atfipirfo ir ant to Szuife@tt 
itaifufu bamofino. Taip jiembmiem fu biemiffu Bapėltiė
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i= liu peršeguotajė Darbą Be birbant pafimive Aluberta, 
18) Giecoruš Tudmifis paliepė Ansgarijui, fab jis tą 
dieta Dabar palifę8: eitu Szwedams Emwangeliie ap- 
e< bti. Ansgarijus tūjaus paflujo. Ale ant ЭВапбепё 
ta ones užpūle & Pležifai, furie jam ben jo Draus 
й- 8 1008 пйда Oywarteli te palifo. . IBfigandufiejie 
ip taugai ant Grnžfelio pafidūti geibe, ale Alnagarijus 
10 Norui ne pritarė, bet ant diewiffös Iagalbės nus 
jodydam8 ir driutap апЕ Wifgalincziojo nufitifedams 
18lfelamo  tiejog prie ранё8 Szwedü Raraliaus i jo 
ėįbmenima. Birfa, fur babar to MBietoje Bendienißfafis 
183medü myriaujpfis Miejtas Gztofholm gul. Daug 
iz gnonės iBliplatino cgionan aplinf Anšgariju taipjau 

ig!b Gioėdiptijė Žmoniū, Кар ir ypacziey tarp newal- 
epijū | Rrifšczioniū, furie pIeBifiGfiemė Nurmanams i 
e-Anfa8  šflumę buwo, Ggiem8 Ansgartjaus- Žodžio 
e„Dlafpmas [abjaufiep daug Ruramopmo, Atgaiminimo 
ipb *Balinffminojimo jū MWarge pargabeno. — Iß 
Igtočbi Žemės pargrnję3 tape Alnėgarijus toprianfoju 
išbffupų ant mofižfūji Mieti Samburą ben Bremen 
išiminta8, o Hamburgij jis fawo Gymenima turėjo. 

t mija Sulą famo GpmMaRiės jiš ir Dabar wi8 ant 
t“ priftate, fab anom8 Giaurinoms Žemėms fFaidriaus 
fat Emangelijö8 Gzwieja praßwiftu. 3 mijus ta 
oz/injü Rampus jiš funte babar famo išmofptus tifins 
eš Pafuntiniu8, Biningi  įufirinfę8  atpirfdino ir 
Avalnyjo Merginius, Dame ten Bažnpezias, Rložtorius 

WD Gžuileš štaifpti bep Mofptojus žfatnti. | Mijus 
jū tenap nufiujtūfius Baflus jis iBleifbams pagraudveno, 
pŽ jie ibant NMiefam Apfunfinimu ne райоги, bet 
ao Maifta ben mijofi Apfilaifymą fawo pacziü Ranfkü 
Ntbu  užiipelnytu. Todel tofie Bajuntinei ir dirbti 

иЙ%н - Бер Эетейа išmanpti turėjo. Didele bumo 
fišgarijaus Meile prieš 108 biebnūjius Biaurinus а- 
teniuš, neperftojas jo Pafirupinimas už Balaimą jū 
BAšiū. Ale faip jie jam ug tai befamojo? Ne po 
1080 apnifo rabußenıßfi Nurmani Bulfai Hamburgi, 
įEabo ben užpūle ir Anšgarijaus Gymenimą, mififfay 
eri ißtußtydami, paffup jie Miejta ibpufinję atfojo. 
- Anšgarijaus Meile prieš tus Neprietelius tift ne 
-Ičjo užgepi, jū baugiaus iš jafius nefiojo ant famo 
eßirdies. — S Dėnė, Nurmegiū 6ep Szwedü Žeme, 
[bgi prie mija Rurmana tape ir toliaus Bafuntinei 
užfujti, Aužra aužo ten mi8 Daugiaus, Dienele ma= 
įMhap Bmiefyn ėjo. Ale Szmėdai ant Emangėlijos 
fiėmimo fiecgiaujajes Ggirbiš išreipfe ir [abjaus už 
bus Nurmanus [pg užfirafinę [aifė8. Tap Anšgarijus, 
i? miš bar ne pailfefi8 Diewo Wyr8, amo Genas 
Н9 bar Gyfi prie famo Szmėdi  nufelamęs jūs 
fiefino, graubeno, ragino ir melbe. D tap jis Giam 
eRttui gerą ir jau fone Girbingą 'rišmimą Tado prie 
ėtiės Raraliaus, prie jo Фитсуй arba mprefnūja   

Urėbininfū ogi ir prie Bulfo Eitū Žmoniū; ale pago- 
nibfiejie Rlebonai mis bar tmirtap jam priepiiftenge. 
Tay Raralntės Aufkßiiejie užmane, fab teifiant per 

Burtą mėginti bep patmirtinti, fatraš tifrafiš Diemas 
ėją8, fattam Szirdis wifü Bmebišfa Žmoniū prififreipti 
turincgios. Ansgarijus, faip Gliožus ant Rafno Rarmel, 
Birbingiaufie> Bona Dieną melde, fab jiš prie Bito ” 
Burto Metimo fu amo Bagalba arti butu, 3moniū 
ne apmatoma Daugybė bumo įufrinfufi D Gtan, 
Ю Burto Metimas patropyjo, taip per miją Žemę“ 
nufidame, Tifėjimas į gymaji Dieną ben į muja е 
pirftoji Biršu gawo, frifkczionišfoji MBierą tape priimta. 
infjinap dabar Anėgarijus, Biaurinia Žemja Apajtals 
t jamo Namus pargrnžti ogi ir £ Dangištaję ст 
nufelianti galėjo. Reja Mete 865 WießpatZ jiji po 
daugel Darbū, Proces bep Margi # НП бер Pas 
faju parfiėme. — 8 Szwedu Žemės perfimerge babar 
Emangėlijos Szmieja it per faimpniGfaję Nurwegit 
3eme ogi ir bar toliauš i Sziaure, butent per fwie- 
šie) atraftajeė Galas Yslant ben Grėnlant Ne po 
Ilgo prieme ir Ruffijö8 Raraiene Olga frifžezionij= 
faję Wierg. D faip Metas 1000 bumo raßomas, 
tapgi Dabar pirm aštūniū Gzimtė it feptpneš Dešimt 
trijū Metū, feleė mažas pagonikfas Bietaš atrofamuš, 
Rufbcgionumus jau per miją Giropą bumo ipfiplatinės. 

Szis Pranešimas apie Kriffcezionyfte& Uugimą 
pagonigfoje Žemėje pra gražiaufis tarp ойй fita 
Smieto Rufitamimi iš aqngr@yiejo. Su Dibžiu Aps 
fiįmutnyjimų meš patitti“. an Įeniaujoje & т е 
cionpjtės Mietoje Lžgefti pradėjufi, 

i galima bumo. 

        
    

jau wel bidiš Berfifeitimas Waldziös Dalyküfe nufi= 
dawes. Wießpataujgfis Saimaš išarbntas, Diputiertai 

iš Saimo Buto Balnieriū išmarpti, Prezidentas Ra = 
įtelar8 atfibėfamoješ ir Gendroliuė Serrans Žemės 
Waldonu pafidares. Tajai fi 19Г bumufiūjius Mi- 

nifteriuš paleidęs ir tū Mietoj fitus pajimabinęė. D 

wmiflab tai didey triumpayı ir, fa8 geriaujia, be jofio 
Kraujo Braliėjimo nufidame. 

Saimo Diputiertai bumo per Szwente8 ant At 
fiūljėjimo 5 Mieto Madrid atftoje ir fožnaš tujü 
+ jamo Namus pargrpšęš.  Dienoje »0 naujo Meto, 
2ар Janumorijų, jie bumo wel Miete Mas 
drid ODiputiertbutyje fufirinfe. = Žemės  MBalbonag, 
Bregibentas Raitelar jūius pajmeifinbamė jiem8 ilgą 
Kalbą [aife, furioje jiš jiemš nūgrungiep išpajafojo, 
faip wiflab Žemėje Rom, faip Maižtininfai Miefte 
Rartagėna iš mijū Puftü apžaubomi, ale miš Dar
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ne pergalėti.  Bregibentas jiemė iv turėjo iBfipažinti, 
fab prieš Karliftus ißfiuftafis Gendrolius Mourion8 
pergalčtaš ju famo IBaiffu ant Gžiepji pafidüdams 

Rarlifamė tift mo8 ne wo8 ißjpriudes, Zam mijam 
Rajtelar8 bar ir turėjo tą Žinių pridėti, fab Bitie 
naminiei Ravai jau baug Milijonė Piningi faštamę, 
D ir dar daug Milijonū faštūję, furiuš Žeme = 
tinti judėti. : 

Taš Pranešimas Gaimui divey ne patifo ir pafi= 
Tele prieß Prezidenta bidiė Murmėjima, ilgo8 Ralbos 
tapė Arnjiū Kryzei8s [aifpto8. Daug Diputierti Ras 

telarą faltino, buf 18 ne gerap maldbeš; Eiti El ji 

teijino, buf jiš miflab barę8, а8 НН galima ėjant, 
Taip Waidas ėjo per Rafti. Galiaufien tape Diputertė 

Baljai fuffaityti. Raltinanciuji bumo 120; teifi- 
nancziuji bumo 100. Tangi Raftelarė matpoamė 
Didgiaufiajė Dalė Diputiertū prieš famę turiš, atfi= 
bėfamojo ip jamo Urėdo, o dabar jau praaugus Dipu= 

tievtai pradėjo apmąjtyti, fa jie ant Prezidento Softo 
gauję upjobinti. 

Tap fu ien Gpfiu iftojo Madrido Miejto Ra- 
manbantaš Bamya & ©ато Butą Diputiertamė 
pajafpbamė, fab jie jau gana nufiflapatyję, it fa jie 

dabar Ytamon eiti turė, jep jie ju Gern ne Flaujyje, 
tap jie buję per Nemalę iš Buto išmarpti. Rof8 cia 
Gubulfimas, Berpyfi8 ir Berfiganbimas Gaime paji= 
bare, tai fožnaš gal В [атеё питапун. Dabar Dipus 
tiertai Baufe, fado Raftelar8 ben tūjaus wėl Szpa= 
108 Waldzig + Nanfas imtus, ale taš tai W'apfiėme. 
Dabar Gendrolius Bamya Bulfą Zalnieriū i Saimo 
Butą ifimadino, futie-Diputiertus ižmarpti turėjo. Bet 
faufe ant ĄĮšleciaus bumo tam Tarpe aplinf tą Butą 
didelė Bulfai Zalničtiu futraufti, Ffurie Bora Szuwjü 
tift teip ant Ganbdinimo į Dra paleibo. IB о ра 
bare wijur tofia Baime, fab prieš Bitą Nemalyjimą 
NRief8 ftengtis ne drifo. 

Bet potam iBlirode, fab fenajis Sufezius ir Maif> 
tinintė Gerranė ВНа Maibta padirbę8 ir Gendrolių 
Bampą it Daugybę fitū Aficiero jau pirma ant jao 
Bujės laimėjęs ir Gitaipo Gufibuntamojimą padares 
bumo. Dabar Bitasš Serranė Gzpanijos Malbonas, 
ale fa8 žin, faip ilgay ir jo Waldziös Gziejaš patefą. 

R. 

; ĮBifofia Binia. 

— Gejjū Dib-Grafyftėje, Miete Darmftadt   

k 

bėjufi, ale iš to manbing niefut nep jofia Sėfaba ıf 
palibdariuji, ni 

— Sau mumš babar iš mijū Mofietijės Sali" 
Šiniės pareit, fofiuš Diputiertus Žmones 10taji Ia“ 
nuatijų ® Wofietijö8 Giecorpftės  Gaimą vafifyr 
Ogi cia regima, faip Dimufratai, Tolpngengiantiej 
bep Ratilifai mift pafiprocemoję iš fawo Tarpo Dipd. 
tiertū ant Nufiuntimo # Berlyną [aimėti. Ale E 

gaunam it ju Nufidymojimu patirti, Фар Rlaipėbos be 
Ggilfavcziamoš Rreizūje daugiaufiejie ant Tolpngengialk 
iojo Bono Nn ferio Iš Rujnės pūlę, 0 ne ant gal 
bingojo Bono Gromo Moltfio, furė meš Brolian 
Rietumininfamė ant Sfnrimo  primelpję.  Suf anūl 

Rreizūje bidziaufioji Daugybe Lietumininfai. Kad mum 
Broliei butu flauję, tap Вопё Aeldmargalš Grow 
Multfiš butu Sfyrimūje Laimėti turėjęs. Ale Alpa 
Gia t MBirbų apmerjti norintiejie iš Rlaipėbės be 

Rufnės Darbinintū pūle ju fofieis 700 ar 800 Balj 

ant Gimermono Gizelio Rampe iš Berlyno. IB L, 
atlieit, fab ten Gfprimė bar Kartą turės nujidūti, s 

tift tarp A nferio ben tarp Multfio. Zangi Bri“ 
liet KlaipčbiBfiet bey Szilfarcziamißfiei, mufü Эат у 

finimą pajefti norintiejie, Sfprimo Dienoj ne wengfi 
fožnaš jao Zenflelė, ant to fjamo Diputierto Marva“ 
„General: elomarjdali Graf von Moltfe“ uffivaf“ 

t Sfprimo MBietą nunepti. 

— Ant muji Gelžfelii ypaczie> per Mejtpreij "i 

einancgiu dabar atfifartūtinan pra Yepalaima vali 
weif per Sufidaugymą jufitinfancgiū Teufiū, mei pĖ“ 
Wezimk Nußofima nı Wezin, weif yer Megima gali 
gedimuš ir fa8 tam Iygu. Swiet8 pradeda IB to a 
Nufidywyjimu nerimaßcziodams Flaufinetigs: Argi xf‘i_f‘ 
galima butu, per gerejui Uždabojimą Uredininfü tofid“ " 

    

  

taip tanfiep nufidüdanczia8 Nepalaimas išmengti. S 

Н Yı 
LPrefe Karaliauczuje 17. Sanuarijų. g? 

y Ant Turgaus Tama ne daug pareit, — Kwierziet 105- 
115 Sor. Rugiei 70—76 Sgr. Miežiei, bib., 52—56 Sat“ 
Miešiei, mai, 50—52 Sgr. Awijos 32—34. Sgr.. R 
ршеё 25—28 Sgr. Sjiemė 30—35 Gar. Entnrfüt 
Ggiaubai 221/, —25 Sgr. Entn. Swieftag 10—14 Sgr. My 
Smara. Kiaußiei 8 — I Sgr. Mandelis. . 

ši 
Apyjafymas. bp 

26 fawo Gpitrės Rauta, wofiffap „Splitter“ mablt 
nama, Tilės Bafalnėį gulintė, noriu parcelierūti arba + © 
fiug perbalyjes parbūti it melbgiu pirfti  Roringiūfius j 

с 

bėliep fu manim fuftßnefeti, 

      
  

          

it to Apygarde Dra 20tąji Decemberė Žeme padres Gtepbani — iš Splitter per Tiljit. af 
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