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Ya Utarminta ifdüdams, 

"apfeliūtas, fu Buftpinin- 
„geiš ant Bertainio Metu 

5 ©дк, arba 50 XM, 

„eiti, faip tu ей jafę8, } 

Spaa pioji; Hiri Tu pagatawyjei po Afin. wifu Smoniü 

„Garbės famo Žmonia Sgračlio.“ 
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ißdrufawota Eile. Gros 

_ matas +veif Gen atrafyti: 
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Raraliaucgiaus Broliams Pietumininfamė Sinės parnebąs. 
  

Mavalianegiuje, 20. Decembeti, 1876. 
            

Nebčibienėje po Ralėbū,“ ; 
Emang. Pu. 2, 33 — 40. ©тот. Gal..4, 1—7. 

Dienoje naujo Meto. | 
„Gmang. Suf, 2, 21. Šrom. Gal. 3, 23 —29. 

  

Senojo Meto Babaiga. 

Genajis Metė prafofo jau; 
Zam bėfamojam, mielė Kriftau, 
ab Margije Gitus Metus 

„Ši išlaifęė mus mijus. mėn. 

  

„Miežpatie, babar tu Ieibi jamo Tarng Pafajuje 

ei Jafęs, „neš mano Ufpė regėjo tam, 

Giminiū Gzmiejpbe aut Apžmietimo Bagonū ir ant 
amo Su. 2,29—31, 

Ralėbi Szmente pro Gali, ogi ir fenajis Metas 
2 baigiaš, le faip Meto Pabaiga prifiartin, teip mum8 

‚ 1018 baugiauš ir „baugiaus prifiartin ir Amjio Galas. 
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„S Siejės, n’ilgay trufus, meė wifi, if gaufim iB 

„Bio Smieto į Amžiė Amžius ifoti. 
„ Pareifim? ar i Džiaugimą ar i Raufjmą? Vnt Bito 
—. Bito Alaifomo mumė Biegpatičė Žobis būba tą At- 

D fur me8 ten 

Jatpmą :  „Sūganptingi Numirujiejie, furie Wießpatyje 
° Mmirgta“, ogi i Simeono Burnės gaunam patirti, fad 
„iš iGganptingu ip to jautės, Tao jo MAfyS regėjufios 

a MBieGpatiės SEganptoji. Bet tai nufibame, Фар 18 
„Anoj Dienoj, Furioj iBganytingoji Maryja ant Apficzyiy- 
„dimo ju famo Rubifėliu I&zumi £ Bajnyczia . buwo 'Ffi]‘#fi; o ir Spmėonas Dmajės paragintas . czig at&je8, 
— SIzulelt ant famo Rankü ėmęs, tą prie fawmo Szirdies 

‚ Prifiglaudes. ir 4 fawo Szirdi ifiemes buwo. Zangi 
famo Skganptoji fawo Szirdyje turėbamė Bitaš fenafis 
Ugalwi8, jauteft, Fad jis Bono Diemo išganptinga) i 

Эпп Nmžius Ieibžiamas. 
TŽangi babar ir me8 žinofim, faip ir meš galčfim, 

mMufū Amzio Galui priėjus, ißganytingay fawo Amzig 
ь „Baigti it faba mes galėjim tifčtis, fab Bon Diemė 

muš per Smerti malonep i$ ia Wargü famejpi pri- 
a. 6 
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imjęė, + jamo Dbangigfūjius. GymMenimus. Tai taba 
nufidüg fad _ me8 Бийт tifray ir wiernay Kaledas 
Bwente, Dwaleje. me8 matem Angelü Bulfus fn dan- 
gißfai8 Spinduliei8 ant Zemes -parcinant It girbėjom 
bangigtūjius Liaupfinimus, furiei8 jie Karalių mija 

„Karalių faip ir Ralėdū Blomngji Nujibamimą liaupfinio, 
Ža Gzmiejpbe išnyfo ir tie Riaupfinimai nutilo, Kaip 
Angėlai wėl bumo Dangun fugryję. Ale Žtacgiau 
wiflab tai Rerbgiamė ne pafilifo be Zegnones. Iie 
nuėjo į Betfeėm it jufirado jam IBganytoji, Werfme 
to Džiaugiino, furjai jiems faip ir wifiem® Žmonėmė 
ir mwijomš Žmoniū Giminėmė bumo prifiulptinap ар- 
jafptaš. Ar jie bitą branguji Rudifėlė [pg faip Sp- 
meonaš ant Nanfū ėmeji, tai mum ne pajafota. Mle 

  

tai me8. tifran. šinon::. jie ji ėmėji 4 jams Gžirbi, 0--— 
tai bumo, - о begu ir pafilifo jiems per miją jū žes 
migtojė Amžių, ir per mijus Amžia Amžius jü Sfarbas, 
Dziaugimas ir faldziaufioji Linffmybe, ' 

S3r mum8 Ralėbi Szwente berobė pagal Gžieją 
pro Gali, ale ne pagal jö8 dwafißfaji Prompjimą, 
SmĖ ir palaifoF ir tu iš fargtos Meilės Smogum pa= 
ftojujiji Diemo Sunu i fawo Szirdi.. Tas Pefie bar 
pirm Biam fenamjam Metui pafibaigus, tawo Bbran= 
giaujoliė Prieteliš, mercziaujyfis Gfarbas, +tamo mei, 
lingiaufpfiš  Balinffmintojis, tamo Gmeucgiaufyfis ir 
autbeziaufpjis Miežpatą, furio tu. nori buti ir pafilifti 
Gvmvafipje it Smertpje; tap tu išganptingap fawo 
т& baigi ar tai butu. bar fename arba jau nau- 
jame Mete, arba Beip faba, ir Buji prie jamo Wieß: 
„patiė8 amžinay, Amen. ; 

| Raujieiie giriftiffiefie 3jtatymai, 
Pračiufioje Mebėlėje tape mufa Mofietijės Gieco- 

„ttės Saime funfi Roma iBfomota, berobė ne Gins 
flaiš bet fu įmarfiei8 Šongiei8, ale faip robo8 tift ne 

„be fTaubgiū Ggirbpergė.  Releimis famo Brieteliamė jau 
йст Boro Rebėliū papajafojo, fab babar MBofietijos @1е 
corpįtės SGaimaš apmafto, faip galima Butu, mija MBoFie- 
tijo8 Zemjü ir Zemucziü Bromi Damabus Lygumg 
fuwefti, teipo, Fad Wokietijös Teifphe n& wieno Wos 
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ietijės ха (fi: fito mifur ta pati Butu. 

"Apmafijinu "Saimaš ir jau Išimo ift ant“Galo par: 
"čie8, 0 Bitaš Ypmafiymas jau robėš paffutinis ale Ir 
Blomuiaufias Bito Saimo Darba čig8. Rėja jo trija 
Meti Gzieja8 ant furio jiš paffirtaš, jau w08 po 

Boro Rebėlii bus „ibbčge8. . Srzitas. Saimas : Dabar 
buš išarbptas it Biiejus Diputiertai tam 10 tąjė Ya- 
K (irti. 

"8ofi naują Ritatymą būdant, ©айтав tą wi8: tur 
{18 Rartus nü Pradziös ifi Galo apmafll)tt © faip 

treti arba paffutini Kartą apmajcgiuš ir fußnef&jus 

- Satpmė pafilifo, teip 18 it tur buti it taba toliaus 

tame ne Male nep Zobė fraippti iv fitaip werfli. 
Ale taciau Gaimui tift nė Male mienam fa: 

tymus Giecorpfžei būti, bet tift Gutarime fu Giecos 

тойё8 Mota. Szita Rota pafibaro i5 Miniferiū, fu 
tiuš Botietijos MBiešpacgiei ir Runigaifkcziei į Bers 

"Tong: atfiuntę, 0 MByriaujyfiė Bitės GiecornAės“ Notės 
pra mujū Tirtas Bif martis, 
“Sau anba» pajafojom, taip Gaimaš Retifujfiems 

„fiemš bar baugiaus MBalnpbės pabarpti Pnoredams feliė 
Buntius į naujiji girittiGfaji $fiatymą igfaufi norėjo, 
"ale apie furiuš Bonai Mınifterei fafe, fab Wofierijö8 

- Giecoryfte8 Nota tūfiuš priimti ne galėjenti, o tai bumo 
- Vpacgiep bu“ Dalpfu pirmajis tajai, fad Nufioėjimai 

“ per Diufas nufibamujiejie tuvė ė Brifaifintuji Sudus“ 
pareiti, 0 antrajiš taš, Тар Geitunga S6leiftojei ne 
tuti werfi tapti, Yibatvėjus Ayriauinbiptuja Baflėp: 
tiniū išreifpii“ Ale tai bar ne bumo miffaš. 36 

„Bijo "bumo po antrojo Apmafipmo arba Sfaitymo 
"totie 18 Bunftai Life, Furius Miniferei В nanjep fu- 
"netėtojo, GiriftiGfojo. Aftatnmo Priimti ne galėję: 

Bet faip Minifteriū Bitaš Bafipriešpjimas \jinomaß’ 
baflojo‚ щ pafibare totš Giautimas ir Dufimas tarp 

alnūjū it jū“ Geitunga ,, Tab baugu. Dgi ir 
„Amalniejie“ Diputiertai Saime Baufe:“ Ar tai Prots 
Kiiii "84 ABotietijds Šimintingiaujfiejie per get išrobę, 
"tai babar nort tie feli Miriferei atmefi? Be ti 
18. Runa „gieittiptafiė“ Siatymas niefam ne tintaė, 
"niefam" mertš nėjas ir tis "atmefiaė buti. Wijam 
Gaimui teftai n'igfalbama Gėba Butu, fab Diputiertai, 
tą jie per dibep ger iBrabg; wėl aimefti turėtu. Teip 
ir bar sdurniaudMBalniejie į arbie8,: Ale + faip Diena. 
trecziojo Gfaiipmo arba Apmaftyıno, Bito Bizetjo parėjo, 
tr. taip" "Bonė Bifmartis trumpa) ištarė: Tie aftūs 
niolifa Buntta nieti Bubu“ ne buję priimti; je) Sai- 
mas pitus Bunftus ne paletbzias tai turiė Mijas Bitaš 
Sitatymaš „pulti ir atmeftas buti Gafau Bifmarfiut 
tai tiefiog pafafius, tan bibžiaufiafiė Saimo Dalnfas 
nufiganbo.  Diputiertai, beje it tie, furie pirma bumo 
prie5 Bonus Minifernė arba Giecoryftės Rota Taban piF- 
"tu8 Sodzius falbėje ir fafę, fad Diputiertū Bale turinti 

Su Bitu | 

‚ аЙ. 

15. Jirutėš Kampo. irti, 
‚f[aidinti. 

'Rampo Broliai „jau yra paflaidinti,   

inufibūti, babar treggigi Rartą tą Ęftaipmą: Paitant pafi> 
‚dawe. £ Ponu Miniftetia Notės Paflujnumą.  Sgitofiu 
Bubu paftojo giriftiGfafi8 Rftatymas gatamė, o Damabas 
promigfūje Dalpfūje fief tief buė išlaifomaš. Ale 

tifriejie Tolpngengiantiejie babar Ugnimi įpjaudo, Кар 
jie famo MBalę ne galėję ifwefli ir ppacgiep jao а- 
УЫ prieš tūjius iBleidgia, Furie ju jeis Hi tol iš IBieno 
ėję, ale babar nū jū atpūlę. x. 

Diputiertü . Styrimai i ĮBolietijės Saimg. 

Ra Runzerwatymwißfiet Tilgė8 Бер Nafalnės 
Rreizūje nori + MBofietijės ©айта Н, tai meš jau 
anbap apžnefėjom, butent Boną Generalavįt Dr. von 

Gteinberg-Stirb8, o af tifiu, fad ten:Brolei toftai 
minau n’ujmirf, o ir ne mengė ftatntoje Dienoje, bu= 
tent 10t9ji Sanumarijų, ant Sfyrimo MBietds arfirafti 
ir famo Ženflelė fu minėtūjų Marbu + tam Dalytui 
czion Romintiji.Mpfą pabūti. Ale minau ne (Pirfite 

wienš Bi Fit8 tą, „nė8 „toliu Budų paRoja Ipirimė Ir 

ne galite laimėti, „bet --pafilifite wifi ant wieno ir to 
patiė8, tan [aimėfite. : 

„Ale ат Tarpe man ir В Klaipėbės yra Binia 
| parėjuji, fą tena) Rungermaiymipfiei norė !, butent 
Borg Zeltmarpolą Bromą Lon Moltfe. AB, 
ne primalau, Broliamnš „itą Yong ‚ißgirtt. Mijas 
„Swmietė. žino, fofš išmintingas it foti68 wiernd8 ir meiz 
[ingd8 Szirdies jis ėją8. Ger hutw wifat Mofietijai, 
fad 1В mijos Giecorpės tofiū Diputiertū į Saimą juo 

Kitiems Diputiertamė Wwienam ‚ czia Titans 
fitur bė Gpacierūjant arba jamo TBeifalus atliefant,. Jap 
M ul tkFis. Saimui įufirinfuš mis ant famo Wiesd8 ran- 
baš jiš miernap atlieft fą jiš apfičmęs. MNRultfis jau 
gana Garbės pra Gmiete pelnęs, fab jiš 08 Garbės 
ne primalo, furią RlaipėbiGfiei ji i Saimą pafirbami 
jam igrodo, ale“ Klaipėvigfiamė tai aufgta Garbė, tab 
Multfiš faip jū Mietinints Saime atfiranba. ° „Tapgi 
„Raraliui wietniejie iįšmintingiejie Alaipėbipfiei, Aelei Die 
Prietelici, fFir8 10fąji Jaunariju minėtąji Karaliaus 
wiernaji Glomingąji Tarną. Man pra IB Klaipėbės 
atrašnta, „Фар ten Malniejie fufifare. "mieną Garbės 
trotžtanti „tolpngengianti Beip | nepažifama Guvetimą 

Mufü MBrolei ne būs pafis 
„Alė faip babar pėl tirti gaunu, „felt ano 

Siemė „pra 
mienė Garbės trofptąs, fufuftaš Žmogus, furio Warbg 
pajafpti wengiu, ale furė jau it teip Rleipevibfiei 
Broliei pažiš, ant Sfyrimo + Diputiertuš prifijulęs. 
Tajai bebaš Lietuwininfü ' Wadas ir Užtarėja а, 
tacgiau ji8 tuja, faip až tai tifrap ginau, jau Tuląji 
i Bieba ibrabinęs. Sšmintingi it Dievo biją Bonai 

* o’ ` 
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yra prie manė pafigodę it man pajafoję, faip. biben 

jiš  Rlaipebišliū Kampo / Lietumininfams „Klaidintoju 
4 baftoje8. Sangi 108 Zmogus Sfprimui i Diputiertus 

° mijay ne tinf, o je BulĖš muja Broliū ant jo pultu, 

“tay Walniejie prie Sujū laimėję, uėja Imintingiejie if 
Rungermatymipfii angą Zmogu ne gal irti. ur 
jau“MAfliejie Afld ABabaiš nor buti, ce atliftoji. To- 
Bel a6 pafiliefu ant to;  KlaipėbiBfiei, кНЕ Bromą 
MRultfi. 

"Me teip Tilgiptiu it Bafalnišfiu, faip it 
„RlaipėbiGfiū Rungermatymipfiei melbgiami, fab. jie 
bėl Gito ateifencgiojo Sfprimo netingėtiu,: ber fief tief 
pafiprocemotu mengiancgiūfius ant Sfprimo paragintu, 

"Sįlajū neturincgiūjius ant fawo Szlajü uffifodintu, o 
% užbabotu, ар Prieginintai N'iEmanantiemjiemė nė 
fofi fitą Benflelė fu Eitu MBarbu ant Sfyrimo: i Mantą 
Н, Rėja Gfyrimo Dalyfas n'iera fof8 „mentas, 
® ( fofia Ggtufa bet didi8 it pra Gruntas mija 
tnės Statomi, furie Rartaiš jau ir pra Tabap nes 

Priberingi paftoje. 
„Bet iB ü Lietumd8 Rreiga man nū Kungerma: 

žDvipfia: Broliū nep jofia Žinia apie bujentiji Sp: 
timą n'iera parėjufi. { R. 

Aa E E JB Grancugijos. 
- Francuzijö8& Prezidentas \ Marfols MakzMahon 8 

| ao MBargą tur fu fawo : Saimu, ! Diputiertai Porg 
“Karta (fawo Milli iBtave prieš Mak- Mahono; Mini: 

"‘"‘/—;flfiiug‚ o tobėl tie Dabar atfibėfamojo. Mat: Mabonė 
Minos Н Вопй jam + Minierius imtis, ale jis ne 
vanda tofiū, furie pjtus Urėbus apjiimtis norėtu, fa- |. 
banigi ce fu Diputiertais wis reiF- bartišs nėja tiemė 
wit 18 meif: 148 Dalytė prie: Miniperia Malogiės ne 
yatinf. — Bumwufiejie DMiniferiei ju Saimu ppacgien Del 
Palaibojisio + Maibą parėjo. Birma‘ Francuzijoje 

A0fš: Bubas Gubaivo :Rab  tofjai: Monė. pafimirbamwo 
: „Airiai bumo tą Garbės Zenfig‘ gawes, furė madinamė 
„igbtenlegion“, „maubing tai, tof8 ant Rrutinės nežio- 
„JO, Gas 662, Repgufas, tap, ji „palaibojant turėjo Zal- 

nietiai, jen tuja fief cgion „arti, jtamėjo, „prie „tapo 
nfuß juftoję ;Barbę-pabarpti:: 216: pafžutiniam 

ais bo francugiptoji- Minijtėrija. 44 Damabą pa= 

: ?l}}'i“'äi.ü.pafimite, tap Balnieriai tift tada turėjo jam 
prie Štabo Garbę padarpti, fao ir ан Еа Яа 
06886 prie Bamono: Guo. Kad: Ratilikižtuji Runigi 
60 drauge ne bumo, tan ir Zalnieriū ant Parotös 

— 6401 це gamo ateit. le fatilifiGfiejie Runigai ®а- 
1001% ne Ind, Кар Pafimirefis ne он8 bet Gman- 
gėliBfė bumęs, o Kartais ir tada ne, аб Bafimirefis po- 

  

Šen, furjai tofiū Boni aną Garbės Ženfią. |. 

megpwmi ip: 'Gilpbės išgabenti.   

wifam „Netifis, buwes ir 6 Diemo Zodzio Ir 15 Вар 
nyczid8 bey jö8 Tarnė mija, Niefo ne pafibareš. Bet 
Mat =Mabona fu famo  Minijterija, EatilifiBfaijei Baž> 
npeziai, Bopiežiui, MBpftupamė ir Kunigams itifti no- 
tėbamė, 14 Damadą padare, fa) fur Fatilififfofids Baj- 
npczids Garbė ant „Rapinid paniefinama, — ста zalnie= 
riBfofi08 Garbės ne reifiant. ‚‚Prieß . Bitg Damabą 
barėš Saimas, o ir: fitū Ing tofiū MBaido Dalpfė tarp - 
Gaimo bep tarp Miniferijės pafidare, to. bEL „Mini 
Reriai ne nor toliaug ant famo „Bietū pafilifti, 

R. 

. Bifolia Зина. 
— рт Trumpo ı Wofkietijö8, (Minifteriü) , ога 

Berfyne bumo įufirinfuji. Tap piros -Ror08 Brezi: 
dentz Minieriė Go ffmann,. ибго Bifmartio 
Bagalbininfė, 0: fad taš anoj Rotoj n'iera ir to Mies 
tininf8, taš Motoj paflauje: „Mr fa8. mielyja Bond 
nor ug tai falbėti,  fab.-BBefietija turinti Mete 1878 
prie Gtoieto Turgaus Barpgo Miefte brauge prijibalyti 2“ 
Ale mift Bonai tylėjo. Toliaus Elauje Bonė, Mini 
Reriš Goffmann: „Ur „bene wiend arba и& ЭВо: 
fietijos MBiebpacgiū ir. Runigaiffcgiū nor jaw mieng i 
Barpgo Mieftą ant Smvieto Turgaus: Daifta fiuntinti?“ 
Ale iv-ant- to: Rlaujomo nief6 nep Burnds n'aimčte.. 
"Tap Bons Minieris Žo ffma nu bame 19 Yštarimą: 
Rabaugi nep wiena Bofietijės Biešpatyjegzii ant Bas 
mžigFio. Swieto Turgaus Riefo ne nor: nufiuntinti, 0-jų 

"tūm it meto Darbo turėti ne nor, „tap a5 „apjafau,. fad 
Wofierija fu tūm Swieto Zurgum men. jofio Darbo 
ne ” pafidaryS, ‹ © tacgiau > Graucugijo8 „Prezidentas 
MatsMabon bumo. teip mufa Giecoriui, ‹ айр 4; п @ 
Rronprincui „meilinga.: Grematė ‚atraßes, - Fad- jüdu, nį 
Beifidalijimg « Mofietijos „prie bujenczio г Вагру о 
Gmieto Turgaus: rupintu. į Ale. Eobėl:Štancuzai ir, ne 
Hlauje? | Grancuga-MBalbgiai apfafant, › ab ji. Koriuti 
(Metė 1878, amėritištamjam Gwmieto Tutgui m08 pajis “ 

baigus, ой ‚‚nauii;;-smietp;—;zurap...-leéfpü‚.Jat.api;wffi 
‘на Bifmarfis welpfo, . ай tas; Smieto Turgus 
„butu | ant „ Boro;; Metü „ weliaus „Aatytas... Ale „Fran- 
eugai ne: Elauje, „bet fafe;; £a8 Turgus tur Mete 1878 
Iaifgtaš būtis | Eat a Gus 

—--388afji Raralpitės yareit ta8 triubnafis Pa- 
fafojima,, fab tenap wienam Angliü Rafime 25 Dar bininfai per Garü Ujfibegimą nuzuwe; 20 tujū pra 

—Gpropės Miepvacgiū Daliuntiniei & @лац nopeli ant Bafajaus Sufefėjimo nufiujiejie fu oo Gufnefėjimaiš miš Dar ne gal ant Galo pareiti ir from 
„aiš, tift: Rirmjugnefėjimūje, teipo, Tan fifriejie Sußne- fėjimai bar nep pradėte ne prafibėję. Žam Tarpe [и=
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pnefetafiš Ginflü Atilfies Gziefa8 bus fu Naujojo Meto 
Diena pafıliowes. RKRodE bandoma, ВНа ®та Ar 
ilft ifi 1mojo Merco pailginti, ale fa8 žin, ar tat Nufü 
MWießyatS apfiiimė. Rėja jo Waifkai dabar ant Karo 
pomifam gatami bubami ftow prie Nubežia fufitrautę, 
o Splaifymas tofio bidgio MBaiffo, daug Tuftancgiu 
didelio, baifingay daug Biningi faBtoj.- Sangi Rufü 
Giecorius begu norės žinoti, fa8 cia ben Rartą ga= 
fiaufiey bus, › { 

— Benpezioj 8 tajė Decemberė tape Liundunes 

“ Miefte Didelis Sufirintimas laifytas, furiame Sufirins 
fufiejie famo Minifterius, ypacziey wyriaufijt, Wardu 

Difračlėi, divey peife, Юар jie TIurkus Momedoniß- 
fūfius teip Didep cz&dvyj ir biednüfiug Rrifgczionis Turs 

fijoje teip pomijam # Хаа Manfaš padid. Taš 
Gufirinfima8 tiefiog ištarė, fab Englenberiamė reifiant 

"ju Rujais iš MBieno eiti, ; 

— Su RKufü Baiffu pra podrang ir 165 Bonai 
“ drauge: ėję, Furie tam paffirti pra, fad jie Rujamė i 

" Bulgūriją, Turtijos Bromincą, ittaufuš, gal ten i 
‘ wifofiug Uredus ifoti. Rėja Rujams ten be Romint 
Surfai aną Žemę nė gal maldpti. 

“ — 88 Mieto Bagdad. pietinioj Mefopotas 
mijoj,“ azijatišfoj Turčijoj gulincziojo, pareit Zinia, 

"tab teap Maras pradėjęs. Taciau to Riefo n’ats 
"bobama Turijos ЯЗаа ten miš 1В Wieno Whrü 
"Bim po Balnieviais, о Fabangi Maraš pra  [impanti 

'$iga, "tap tūmi toji Bemeif toli ir placziey gal prafis 
“platinti, per Turfiją & а, ю galiaufiep ir pas 

" muš pareiti; Taciau meš tift bar ne žinom, ar ta 
“ Šinia ir pomijam iBtifima pra. 

— Raip Biauriniės Amerikös bidgioje Nepublifėje 
ig Tifro fon ar Bolmoni Sfyrime Republifininfai 

“ar Dimufratai Ta imėję, bar mis ne žinoma. 
'— S$5 Amėrifos Miefto Brooflyn pajafojama, 

“ fab cžionan per Ugnė, apie furig jau pajafota, Ramė- 
эца Bute fofie 300 3moniū fubegę.  Ugniė pajidare 
"ant Biegoriaus 11 mėlap MBafare,  Bafižiurincgiuja 
"ir Bafiflaufancgiuja bumo tenay  fofie 800 Žmoniū, 
"p ant Galerija MBirgup  fofie 425. Ugnis per Nes 
“ pafibabojimą pafidariufioji įtaiga per miją Butą prafi= 

platino, * Apacioj ant Žemės ėjantiejie, аб Ir tift 
w03 ne w08, ale tacziau tift pajpėjo imaiptinan (aufan 

      

  
Priminimas. 

tifigauti. Ale ant Galeriji ėjantiejie befibtiaubami 
ilužo, arba geriauė fafant Galerijos fulužo, 0 Žmones 
iwirto + Ugni, , Wijag ans Mieptas dabar Didžioj | 
Smutnybėj. ; 

‚ — Anapus Elhingds Rogatės Uvės Rafalnėje pra 
bibele Bieba pafibariufi.  Birm Toro Redėlia Atdres 
fiut parėjuš pradėjo В р[[68 Upėje В Lenkü prafi> 

bebant Nedai eiti. Ale faip potam 18 Naujo Balti 

pagawo, tap Rebai eidami per Apžalimą prabėjo miš 

Didejni paftoti ir fimßtis. Gromei faip reifiant tefčti 
ne galint Wandk pradėjo tminti ir per Damuė eiti, 
o n'ilgap trufuš, tap ant feliū ега Rogatds Upės 

fuvi pra MByflos Sgafa, pajtojo didgios Damė Pras 
plėšoš, per fures Banda t aną Pafalnę macnep mirto 

ir tąję bemei£ mijap apdengė. Anie Žmoneles berods 
Bamajario Gzėje ant Tmani ifitaiję bubami, Dabar men 

iš Solo ne miflyjo + tofią Bėdą pareiję.  Bifegiaujien 
tom ju taiš, Furiem8s Wandü Triobaš paplomęš, НН 
famo Galmijus ant Aufßto užgabenę; Eiti jūfius ant - 
fofio Damo ju Maltimis nugabenę bubami potam prie 
jū bėl Gmiegiaus Redo, furė tacžiau nep [aife nep lujo — 
prifigauti ne galėjo. Bet babar rofūjam, Nebaš buš 
jau gana driutė paftojęė. Wifur aplinfup, ogi Ir Bi= 
czion Raraliauciuje рет Заюапа # Bedg parėjufiems | 
fiem8 Nogatds Pafalnišfiams ant Paßalpdis Domand 
renfama. : 2 

— Szicgion Raraliaucziuje jau Mel ienė Žmogus 
Nafktyj Batale per Garda Smalfti Galą gamo. D tai 
wiš nufibūb, fab фтонё8 ne norėdami pto Dumi 
Gfylę 6 Rafalio nep  mažiauji Dalnfėli Szilumds € 
Dra išleifi, tobėlep Git4 Sfylę driutap uždaro... Mei“ 
fiauš te prapūla magas Dalpfėlis Ggilumės,  ugiūt 
Gnmaftt prapuldzius. 

  

Ayjalymai. 

Barbamimas {6 malnės Wales: | 
ОВ е apfiėmęd, jamo Gruntfuli Spitrėje, Tilįės 

Rreije gulintė, 6 geros Dirmos, Dufart per Meta fienaus 
jami ieva ir ant to ftomincgia nauji gerap ir driutapė bubas 
wotū Triobi pafidaranti, Bertaini Mylios ni Tiljės Miefto, 
Gale Nemuno Upės ėfantė av fu Inwentarija arba ir be 608, 
i6 walnos Malės parbūti. 

ЭВк norinti ejie gal malbūtis prie — @, Gerti, 
     
        

Brieteliei Birbingap melbgiami fu Releiojo Apjijteliamim aiš naujam Metui ne gaišti. Rurė 
pafivėloj, gain Bufiui 1 Sgr. baugiaus užmofėti, 0 Rartais jis ir pirmujü Rumeriū to Bo 
nė gan, Rurbatis. 
  

  

Berantmortlider ЖебаНенс: Profefjor Dr. Sr. Auridat 
. in Ronigėberg. 

Berlag nmb Drud von Emil Rautenberg | 
in Ronigėberg. 

g 
EB 

  
) 
' 

  


