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Releimiė, Raraliaugiuje Čai“ 
faė Utarninfa išbūbamė, ' 
Faßtoj, ant bile Fofio Pufto 

apfeliūtas, fu Puftpinin- 
geiš ant Bertainio Meti 

5 Sgr. arba 50 4, 

Raraliaucgiaus Broliams Lietuvininfams Zinės parneBąs. , 

  

Aypfakymü Sfatimai į Res 
Teimi faftoj po 2 Gar. už 
fona, fmulfeig , Raßtais 
ißdrukamota Eilę. Gros 
matas reif 20 D 

DBergplag (arba | 
SZchiefen Zerg) AE #, ^ - 

  

  
       
Nrvo, 38. VRaeraliaucgiuje, 19. Septemberi, 1876, 

15. Sebetbienėje po G. Traicės. | Iėti, tai jau fožno Žmogaus, beje fojno gywo Su- 

Gimang. Matt. 6, 22— 34. Grom. Gal. 5, 25 ifki 6, 10. 

©< 
Ar reif jamę mpLėti? 

„Apfimilfit Ronu -Iėgumi Kriffumit ir Kung fa= 
mofit, tacziau teipo, fad ne iBdpftu!" Nym. 13, 14. — 

„Rep wiens jums Mierė te ne ipfreipja (16 ti), Furie 
{ит Špfimeizdėjimą aufžtos Akmintiės per jao pacziū 
pramanptąų Sgmentybę. ir Rafačupję tr tūmi, fab jie 
Kung necgičdyja ir Runui jo Garbės ne būda jo Nei- 
falui!*  Rol. 2, 23. — „Rurie Rrifiui priffaufo, tie 

fryjiawoj famo Runa braug ju Geibulieis ir Užfigei: 
bimaiš.“ Gal. 5, 24. — 
ir tą fumaldau, jeib Ritiemš (Diemo Žodi) apfaky- 
bamš ne patė paftocžiau peiftinaš.“ 1. Ror. 9, 27, — 
„Šangi ne būlite Griefui ponamoti. jamo įmertelname 
Rune, jam pafiujnuė buti jo Geibuliūfe; nepgi famo 
Eanarius pabūfite Griefui ant Neteijpbės, bet patns 
pajibūfit Diemui!“ Rpm. 6, 12 13. — „Kur8 fawo 
Gpnmat nor iBlaifnti, taš tą prapulbnė, bet Faš famwo 
Gpmajti prapulopė Dėl manęs, tas ji ra8." Matt. 16,25. 

Ant to Klaufymo:; „Ar veif. jamę mNlėti?“ būda 
Bitie wirfuny primejžiejie Gmentojo Mažto Berfgmelei 
bemeif pilną Atjafymą: Diemo Žobiš Mofin muš ant 
miends Bujės famo Rung famvoti, ir bara tūfius, furie 
įjamo Kung ne cžiebyja ir jam jo Garbės ne būba pagal 
jo Dteifalą; ale ant antros Bujės Rrifui Briflaujan= 
tiejie mofinami, jamo Runą frpžiamoti, Tangi rodo, 
fab Diemo Žobiš ju famimi ne įutar, tacgiau anus 
vajefantiejie Szprufeliei parodo, faip pirmiejie Zodziei 
išmanptini, o Bonas Iėzus patjai išgulbo, faip Diemo 

„Raralyfėje tulafis Daiftas pra prieš wirfutint Afiü 
Sifiweizdejimg; faip Gymaiės Yplaifymas pra jo 
Brapulopmas ir faip Gymafiės Prapulbpmas pra jo 
Būlaifpmas. FTaygi ir tuvėfim fafpti: famo paties 
Meile pra, [аюо patiės Nemeile Len Baibfabyjimas, 
D it jamo paties Natbojimas pra [amo patiės Meile. 

STiefiog tg Brijafymą: „Žmogau, mylėt famę pati!“ 
Bonė Diemė niefur n'iera iftares. Gamę pati mp; 

„AB fawo Rung Daubžiu“ 

  

twerimo Brigimtpje pra, ir todėl ne primalu fofiam 
„Žmogui paliepti, fab jiš fawe pati mplėtn; tai jau 
fožnaš baro iß jame: D он8 Эюв toftai, faip 
girbėjom ir n’ujdraudes. Ale fabangi Žmonii 3$- 
minti per Griefą DiDep aptamfinta ir bmafigfūfe Da- 
Ip abapsfiaidgioja; tap ji ie. tame, fa8 Žmogui ant 
famo patiėš Meilės pareitiš Ddidey Flpbinėja. IB to 

  

   

at ieit, fab Zmogus jamę n'imintinga) mylėdamė famwo 
Suna: Seibulis8; FieE Amanpbamė pildo, ale йт fam 
bibgiauiaje JBrada sa ibaro beje i patė Brapultė nus 
grimita. ! 

Ggtan, Brangmyno Prieteliš jamo Rota“ fa8 Dien 
pilbpbaniė: miflpjaš.. jap Meile IBrobgė, 0 tacgiau jis 
fipitoja fawo Kung bey- Dußig, o ir Balaimą Ga- 
wujü. Kurs wifg fawo Sdhlg ant to priftato, bago- 
ta8 arba garbingas$ paftoti, arba“ faip ans Bagoczius 
fa8 Dien Kinfjmay ir razfaßney guywenti, toffai 5 Mir= 
Bauš taipojau тобо8 jamę patt mylis, 0 tai tacziaušs 
ne Tieja. Beje jiš mp[ fawe pati, ale pomijam ne 
tif ru Bubu bet pomijam atzagarey. KRagi ben ma- 
Gptu jam, o fab jiš ir wija Swietg Iaimetu, 0 famwo 
Dußig patrotptu!  Tifrafis Bagotumas, tifroji Garbė, 
tifroji Ninfjmybe pra aufžtan, aufėtay, fur mufū AB- 
ganytojiš pra. Wieno reif! Sawe myl&am8s to jeßkok. 
Amen. 

Balifimas arba Brimirimas nefurio Rubilio, 

Artinkimos, Sfaitntojau, Genbien anam Patalelini 
flapney fergancžio Pigoniės. Gražus ir naudings Daifts 
pra Babumimas prie ц08 Bataleliū, ant Mirimo 
Bieteliū Dieno MBaifi. Szirdziei vob8 ffaubu pra, 
Afps apiiaaroja, 0 taciau cgiapat Szirbyje ой ir 
teip gražiep tpfa pafioja. aš cia gul ant mažojo 
to Batalo?  Berobė tiftap Rubifiš, ale taciau Tujė 
mienė, furie bibžieiš mabinami Dangaus Raralnfiėje. 
— Mažojos Ranfelios, nulpfiujos ir fone permatos 
mos, mMiena i antrą [ubčtoš gul ant Batalelio MBiržaus, —› 
Mtfikwiepimas funfus — tanfiep robo8, buf 3ab8 jau 
powmijam apfižojęė — Arpa užfimerfufios; o Sfrofteliei 
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teip pabale, Supos teip plonos, jau pamėlpnamujos, 

o tamfujü briegnuja Plaufü Bilnumas apfauczia tyfkaji, 

iß6IyEfufyji Weideli, — Kaip Идар dar truk&? — 

O© faš taš, 
bifiui prie Ggaliėė, fufeitufiajeė Nanfas ant Tomelidė 

Kraßto pafibėjęs, o ir wel Galmą ant tujė pariėmęš, 

fu Ggirbžia pilna Sfaudvėjimo? Taš pra Rubifėlio 

Tews. Si miet norėtu fakyti: „Wießpatie, tawo 

Bale te nufioūda!“ Ale cia juf gul wienturtis, mYy- 

timafiš jo Rudifiš, tobėl jiš teip fafyti n'Rengia, jie 

## dujauti te gal. Antay, Zadas wėl fugryzo; gilus 
6ep piln8 Atfitviepimo Trufis ištemyja it iBfela Rus 

bifio Rrutinę. Sr Unė bar atfimėre, jū Sfaibrumaš 

“jau pra prapūlęš, fmutnay još žwvalgos aplintuo. 

Galiaujep atfimera bar it Tupos Kalbejimui. „Te- 

tt“, jato Ruoifiš, ju Balta, Ddriegne Ranfele Tėmo 

Stroftus gloftydams, „mielafis, braugufiš mano + 

* tyti“, — Syla fufiemes ir pafiftiprine8 Haufia Tė 

„Rogi tu nori, Miel8 mano Kudifi?“ Silpu Balfel 

falba Rubifiš toliauš fafpbams: „Tėtyt, fiet— а 

Sam — faptoju — per Meta?“ 2aš Klaujyr 

mui Ggirbi [pg werzte fumeržia; jam rod08, bu 

fiet8 Фа8 jam Rafle ifriges ėja8; jis pirma atfars 

tobamš thti tur, fol wėl falbėti ir aijiliepti galėdamė : 

„Šią, mano Rubili, tyle£!“ ir miflyja, fad taš babar 

fopauti iv atbulan falbėti pradedas. — Ale, piš [amo 
Klaujymą atfartobamš wėl tarė: „Bet ab meložiu 
Samę, Tėtyt, айу man, fief až Tam per Meta faß: 
toju?“ Rubifė rimftancziu  bey patajingu babdarpti 
norčbam8 TZėmė mirpencgiu  Balfu atjafe: „Mano 
Mylimafis, rafi fofiuš 60 Dorelius faš Metą. Ale 
bel fo tu teip flaufi? Ram tu tai nori ginoti?“. — 
„XAE Tetuji“, atfiliepe Rudifiš, „aš pamiflojau, Tu 

- galztumbei ‘ tu8, Piningus Dabar ifleifti bėdnienė Rus 
_ Ddifiam8 ant Gero ir ytie 10 mangs afıminti.“ . O 

— Sėmė greitap abiem Manfomiš nutwera Rubifio abi 

Ranfeli it tafe8 fır Syla prifijpaudžia prie Farftujü 

fawo Lupü. Lyg faip Gaulele fartaiš įpinbžia ir be= 

Iyjant, 
aptefėję8, ale pro taješ it Rinfjmingumo patobybamė. 
Teip Smutnpbei ben Džiaugimui jame befifmarfant, 
jiš tūjaus atjiliepė:  „UB noru teip barpti, brangujiė 

mano Хн; Нар ав teip fetu barbti.“ — © Wa- 

Ianbelę apfimiflnjęs 8 bar tmircgiauš  falbėjo faky. 

„bam8: „Beje, teip ab Darpju faš Meta, о[ НН gym 
patefju; ogi tofiu Bubu ir tu, mano mieliaujojiė 

Kudik, ilgiauš tarp mufū ant фетё8 gyweft, ir jen 
MWießpatZ pabėė, 

„parfitrauffi į Dangaus Saralpitę,, + ва Ка Ramus.“ 
< Kitaip išmeizd dabar jau Simo Szirbyje. Dabar 

jau galima jam fafyti: „Wießpatie, Tawo Male te 
“nufidüdal“ © Rudifis neb“ įmalgos“ baugiaus teip 

   
   

va a &, 
Aš 

“ 4 

furė czion  flupūja fergancziam Ru= 

tof8 ifmeizb it Simo Weids, t008 Ažaromis | 

baug Rubifiū Bednujū {аю ра ир 

įmutnap aplinfuy, it jo Szirdele nutyfo. Jlgan it 
meilingap Tewui £ Afis be žiūrint užfimerfe ir jo 
Afelės; žiš užmigo. Ale trumps tift Pieva Biš Mies 

geli8, »0 fefeta Minuti pabunda Rigoniė; ant jo Weido 

Batajus ben bangišfas Sfaiftumas matomas. Niß- 

fejniu Bep (Paibru Balju jiš praded Falbėti: „At, Tės 

tut, fofš. falduš bumo taš Regėjimė!" BPerlü Martai, 

į auffiniaješ Ulycziaš mebantiejie, bumo atviri, o Bulfai 

Rubitiū Ing fof6 Tmans ištmino laufan pro tūjuš, 
Sie man prießais atbėgę prabėjo manę buczioti it Was 

bino manę Fitofiu nauju MBarbu. ‚AB rod8 ne galiu 

atūiminti, ар taš fambėjo, ale faip taš išjimano, 
аб dar inau, butent: „Mylims dėl tao Tėmo.“ — , 

Dabar pažmelge Ruditiš miegūfto mš famo Afeliomis 

aufßtyn, Baljutė ėjo miš mažpn, 0 tift Sgnibždomė 

jiš bar te jafe: „Sau až pareimi, beje, jau pareimi!“ 

p tada gulėjo cgia manbagujiš Kačių ртайо!8 под 

{отоо Фив08. 

Ale TEws [aife jao Zodi ir Laifo tą ifi Bendien. 

Raip jo mplimajis Rubifis išneBtaš tape, ėjo jiš ра= 

ffup Grabo merfiancgiomis Afimiš Ir wmirpjincziomiš 

SLupomis, ale tptš RPafajus gpmeno fmutnoje jo Sgirs 

dyje. Suf jie Mylimajė padėjo i Diemo Dirmelę, fur 

8 babar ilfis, ifi Bamajariui atfiranbant, ifi bibžiojo 

Blomingojo Belpfi NRntmecgio. O priegtam 8 juf it 

tur tofė gragų Balifimą, per Eurė jiš jaucgiaš, Mijas 

b08 fubraugamwotė ėjąė ju |amo Rubifiu, fu fawo Mi- 

Tiaujoju, furjai & Kapą "padėtas tapė. + 

Sens KarzygyS iß naujojo Bio Cziefo. 

Rofš 1a8 bumo Raramimo Novė, faip Mete 
1870 -mujū Neprietelieai iš Genomės, Sutent апа | 

cužai, 9008 prieš muš jėštobami  mujū Žemės | 

„Temą pyfino! 808 bumo girbėta, а). Temipfiei 

„Ben Karaliui Priegada artinos, bar jam fawo” Ars | 
‚mije ne pafamandierawus, ir pacziam prie „Raifto 

"bar ne išėjus, palinfjmino ben padrafino 10 Sgirdi 

wifi tie, furie # malnės Malės junfiaujiomė Apie- 

romi8 irgi @ywaflie8 Brivėjimu jam & Pagalbg fotis 

werzie8. Sauni Wyrukat ben Deni Wyrai 

fimaldodami prašė, fad jie i Kareiwjü Gileš Ratpti 

taptu. Sarp Bitė fenofuji TėmiGfės Sargi bum ir 

wien8 jau [abay fenš. 

be pareingė i Ražtinpgią Krygio Miniferijos Ber- 
[ne nefurjai Genutė,-78. Metū [енё Šilgalis, pras 

špbamė, fad. jis paš Doną Minijteri priefeijtaš taptu, 

neja jiš turpė ju jomi fo falbėti.  Urėbinintui jam 

išgulbžiuė, Fad tai ne teip tūjaus ant Wieto8 einant 

ir Biam Gpfiui о8 galima bujent, praje Genutė, |   
  

„ra 

— Sienoje 20 tojo Aulyjaus f 
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fab }18 tada norint AMdjutantui primedams Buti. D 
taipo ir nufidawe, — ад tojo iffimelde feuafiö Rar: 
švava, furfai jau Metūje 1813 bey 14 už Temipfės 
Aūmalnyjimą faramęs it tūfart Garbės Šenflą geležinio 

Kryžiaus užfipelnęs bumo, fad jam ir dabar, ju Gin= 
aiš Nanfoje prieš Nrancugus & Rarą iBtraufti pames 
Iyjama butu. Minifterio Adjutanta, nefurjai Dberbtė, 
Galma pafratęš priminė Rareimjui jo aufžtajė Senumą, 
„Bon' Dberbtė“, atjafe jijai, mano Gala rod8 рга: 

šilufi, bet aß jauczio8 daugiaus Sylös fawo Kune turys 

už felintaji Saunaji; ju Szucu Geriaufioju aß qawo 
Milifimg dar lenftyn iBpildvyti apflımu.“  Senufs ne 

bamč8 fawo- Aypfiemima iBfifalbeti ir turėjo galiaufey 
Bonui Krpgšminifteriui von Roon primefiaš tapti. 

Sa8 išpildė jo Prašymą, o mufü SZilgalwis Szucas, 
anū fenujü Garbės wertuja Šėgieriū mien8, ое po 
to iBtraufe ant Raro Mietos. — Ale bene ten nuėjus 
Karo Gunfennbėš ben MBargai jo pagofujojė Farzy- 
giBfaji Araują ataußys? Ar jo Genatme (78 Metai!) 
ji ne [paufi prades? Ar Margai per Dienas ben 
NRaftis ben НН 3fijplpjimai fenajt Szucga ne meif teip 
tmeifa, аб ji8 to mijo atgriję it n'ifengbamė atfi 
defawos8 Ir greitan atgal pargrpB? AF ne; Mme8 gamom 
patirti, аб шш Genutė Francuzijoj daugel Mußiams 
pritapęš, Didelė Drajumą ben Iblimanpmą išrobes, Už 
tai antrą geležinpji Rrpžu (butent pirmojios Rlafės), 
о ро Karo Pafiliomimo Garbės Rryju raubonojo Grelio 
užūinelnęs. Ale fa meifia Bi8 Karipgis Dabar?  Si8 
Kari baugiauš nep jofiū ne matyė; Senntė ne feney 

t Rafaju nušjo, o Garbės Zenflus nefurfai jo Maifū 
Waifs (5 fetmirios Eiles-Biecorui atdawe. — g. 

38 Gywenimo mujt Rronprinco amylijės. 
Duj aufžtoji Rronprinceje — Taip juf jau feney 

Šinoma — 11} gera gruntingg s.Bc\mofmlmq‚ jamo Rus 
Э8 оер pafirupin, Mernay: Metė, jū Suragymus 
Peržiurint jejei wprejnojo Gunaus Nagtas Dar ne ро= 
k patifo; ji fafe, fad Brincas Bilpe[m bar Ne 
P reifiant puifig Rautą raßas. „ЖобеГей Berlyne 

jaus igiflaufinėjo. tofi Mofntoji, furjai Szūilofama 
Manbageš Rašptines pripratinti išmanė, it tajė ju @то- 
Matą i j08 Gymenimą parfifmiete.  Mofhtojiš pagal 

Drg aufßtofiös Motynds Pamofinima linfjman apjiėme, 
°8‘ tobel Ddar ir fußneketa tape, аб Ватой а8 Ryt 
Mefyje ant Biegoriaus feptynia prafibčti, o fad tamui 
T antrafiš, jėš Sunuė, Princas Endrifis (Heinrich), 
Titapti turnė. Birmam Nptmetoje ant priffirt0s Aon 
nos Mofptojui # Palocziu parėjus 18 Princubu ае 
„Oinimo Stuboj jau prie Darbo rado. nt jo Klaus 
Ibmo, argu jiemomiem gita ЭГоупа ne bar per ankfiyba   

čjanti, jobu linffinap nufijūfoamu  atfiliepe, fab jies 
dwiejü Darbo Adyna а8 Эу jau ant Biegoraus 
Gebiū prafibebanti, fab jobu anffti Felti8 papratuju čfans 
cgiu ir 'fad fojna Ryto Meto Abyna — faip fens 
mofipf8 Pryjodis fafo — Aufją [amo Burnoj turinti, 
tai efti, Daug MNaubės pargabenanti, Bribumimui prie 
pirmofiės Bamofflo Adynds atfirabo it ра Tėm, 
mylimafiš mujū Rronprincaš, Miflydams, аФ Эо> 

fptojis tofiame Bute 2В Pradžios bene Mažiimą Gai- 
mingš bujęs, arba [uv aufptaiš tofieiš (amo Szuilofais 
per Iengwep aplieijęs, jiš jt padrafinbamė tave: „Ogi 
laifpfit man ibant aštrep Biuš Waikelius, n'atleifinan 
it be jofio Altbojimo ; juf jie nor fo Gero išmofti ir 
tur tobėl mofinti8. Эр а!, faip jie Bamoffle tarpa 
arba fofiei8 Žingineis jie tamė tolyn žengia, Sus man 
Tarpmalanbomiš Zinig dükit.“ — Releta Dieni po 
to, weif po NRytmeczio fepfintos. Adynds, parėjo ir 
Žiupone Kronprincefe £ Bamofflo Stubg , dėl Tolyns 
zengimo jö8 Sunü mandagiame Naßyme apfiliudvyti 
norėdama. Wiflah ištirti norincziei ir uz fawo Rus 
bifiuš pafirnbpinancziei aufßtaijei Mofytojis naujajt tą 
Buba išguldpti, Euriomi jiš NMankg ant manbagio Na 
Bymo pripratinti išmanė, 0 ji it Birbinga» važii 
fad Bamožinims j608 Gun tame Dalpfe 
vaatiun ėjo. Tan nufibame mienoj 
autžtejniš Swetps mazoję Bitą Szuil 
KRytmetyj, Niefam pirma ne numal 

Miešpais Giecoruš prie jao Sunaus 
Stubg. Brincufai pabofę ant Pafwe 
Bai8 bėgti norėjo. Ale Giecorus job 
fjafydam8: - „Bafilifita be fedincziu 
MAdyna!“ — Giecorus Hauje Dabar 
ju jamo Szuilofaiš pafajings ėjąs 
Iiepbamė pradėjo falbėti: „Gglomi 

šafiėš pafibijoti, fad Brincaš 
ne bame Mofntojui tą Žodi 1В 
fad babar {о!8 Bafigodimas ф 

Ralbą pulbamė flauje: „D fa 

famo prabėtajė Atfiliepimą pab 

„MB Pijaus, Fad Brincaš Wilhe 
manę pranofė (arba Užpafalyj 
gerap, MBilbelm, iš to ab Dži 
girdėti“, atjafe Giecoruš. D. 
pirmi Sgėjimo 18 meilingan 
falbėjos „Ale del MBilbelmo 
So Raßymu (enfipu ц < 
turčė pamažinti, už tai 

Mofptojui jau ir pa 
atfilifuš ir nūg- mig 
fmeifinant, ištarė 1š 
{а bėl to, fab jiš 
Bet it Giecoruš įamwo De 

    

   

  

   
   

    

   
   

    

       

  

   
   
   

    

   

          

   
   

   



170 

t'ėfa Babomanojimu nefittio Garbės Šenflo, prie Krus 
Ниё8 bėmjamo, 8 Mofptojo Pelnnmui prifipažino. 

— m — 

| Atfiliepimai. 

1, MBienam Rrieteliui iš St.: a) Zos Szwentes, 
furioė Bušmentės Mabinamos, tai toš, furioš prie 
Ratilifi Gmmencziamos, ale prie Gmangėlipfuji baugiau= 
fiep jau nie, faip antap Šoninės, Iofubinės, Minilinės 
atba ir trecgiofios Dienos didziujü Szwencziu Ir felioš 

‚ fito8. Rurė ir в Gwangėlišfuja. bitas Szwentes 
Gmenczia, ta8 tai Daro iš jao TBalės ir i įenojo 
Baproczio, ale prie muja toje Dienoje Bažnycgios: jau 
ne laifomoš. Ale it vob08 jau gana butu, fab fožiaš 
tift ABieby4:148  Ratntoję [efmaję Dieną faip reifiūnt 
Biogiu, bet Dabar iv tojie toli it. placziep Dibep pa= 
niefinama; ogi me8 ejme tprę, fad fur minėtos Buš- 
gmentės Gmencžiamos, tap toftai nufibūda tift Karcgia> 
moje ir Girtamimūje.  Užiot Gitas Dienas teip Biventus, 
tap meifiauš melptumbim, fad jos mifan i praftas Die: 
naš pameriios butu. 

faujtaš, ar man ne nū Bio ben to Dowanuü 
848 atfiujtū ėjant: tap turiu, atfafpti: 

t atiiuncziama, parveit i Releimi. Ka 
ı tom, tai a5 n’eju gawes, 

tai pra baug Daijefne figa už mujū 
nujū Dtauplės  ibgyja prie fožno Liz 
оер раг а, ale taupjūtaš 

gerofa Genumą  pareiti: Sam  feli8 
gnariš po Sanatio nupuma ifi fol 

pit Gymajtė atima. : 

refia, Ffofia jt Biczion. Naraliaucziuje 
fa8 Syfit aißfiey pafakfoma. Ale 

t Turgaus išeinu, Brefids IBfi= 
a tai per fawo Urebininfus iB= 

refiū Binia ißleidzia, o nū Gitū 
fü Releimi iftatoma.  Rmiecgiū, 

nbing it 3irniū, fab tū ant Tur 
108 ant 100 Smart tofojama, 

3 už Naujiji Gžiepeli pribūbama, 
refia wi8 pagal Gentnervė, tai 
arū rofūjama. &. 

      

      

   

    

   

  

   

    

   

  

   

  

    
   

      

   

   

iu8 Iaife Biofe Die- 
fetmirtojo Armeforo 

ale Miefto Merjes   

butg jamo bidiji  Maniemeri turėjo. — ©н За 
Brominca  vuibegiūjas it За ® Raralpjte,  Eurios 
Mieftes L e ip'c ig mufü Giecoriuš MBilbelmė, 
Katraliaus Alberto PafwieftaS teipjau  apfilanfe. 
D PeipcigiBfiei Žmones jamo Giecoriu prie Gžaliės 
famwo. . Karaliaus matpdami: iš Džiaugjo | n'imane 
nep fą meifti it ney faip  jamo Giecofiui- Garbę pa- 

barpti: D Giecoriuš  cgion  podraugiep аиг За о 
MBaiffo Ramiją [aifę bubam8 pagyre zaffiBfi Karalių, 
fab jis famv Waiffa tofiame gražiame Įšafilaifyme ip= 
laifę8.  Rotam nufeliamo ай ВН Karalius ir i Mieta 
Merjeburg, fur jam Giecoriuš daug Garbės išrobe, o 

ji ant Gžejniės užgerbamė ir podrauge» priminė, fad 
tajai paffutiniame Жате fu Francuzais bar Rronprins 
‚ca8 Budbamė Ramanbicr8 mijo Bito fetmirtojo Urmeforo 

bumeš ir jų tūm NReprietelins macnen pergalėjęš, Ale 
wiją tą Maniemerio @Grojybe Jupufyjo ip Daliės bibep | 
piftaš ©та8 ir ffaubuš Lytus, i 

— Gnglante Gioje Dienoje Žmones. Gen it ten | 
bidgiūje Mieūje didzius Surinfimuė po nūgum Dans 
gum [aifo, furiūje and8 Žemės Miniferiei laban peitiami 
todėl, fadangi 1е Turfus ime Rare fu Rrifbcžionimis | 

užitoję ir jiemė ne užgpnę, Rrifžczionis + jū Nantas 
įpūlufius taip iGgaptinga» Muczyti it nugaminti. Ogi 
& Битоей8 wpriaufiaš Englenderiü Miniferis Marbu 

Gliabton8 yra Raštą (Gdrufamobines, furiame jiš 
babar  maldancgiūjius епа Ми Minifterius dėl 10 
patiė8 Dalnto bidep peifia ir melnj, fad jie fu Eitėmid 
Gpropos Waldziomis furtare, Zurfamė uždraufu, Rrifb“ 
cziont8 bedawoti ir Rytė Žemėje tarp. Turtū ben taty 
Rrifbczioniū ifinintingą Bafaju pabarpti gelbčtu. ALI 
ar miflab tai prieš Gnglenberia Minifterius fa ma 
€508, tai ne galim žinoti. | 

Rrefe Raraliaucuje 16. Septemberi. 
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8 M. — 31 Amijos 7 M. — Bi. ii 7 M. 50 
Šimiei, balt, 8 Mr. — AN. ii 8 ME. 75 Pf. Roput 
2 9. -- ! HH 2 M. 50 Bf. nauj. Sıep. Sziens 4 
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ii A ME — f. Gninrė. Smieftas 1 ME. 20 Pr. ifi1 Y 
40 38f. už Smvarg.  Riaufiei 70 Bf. ifi 75 Bf. Manbel 

KC Ra 1mojo Dftoberio prajibeb Emies 
Metė Bertainis. Sobėl aš Brolius meldzi 
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