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ne gal paja: 

‚inote Runs 

mo Bitų Da 
Ausferentfas 

viašį ale Dabar 

„ba Rufü Giecorini 
Šutu; šifai uv, fad Bonai Minifterei 5 

eitų, fadaugi Mujamė bėl Atftumo Tur 

sabi-Badū ben Bereršburgio ni its fito | 
dima Ben it fen vaBinėjant it fiuntirėjant teip 

9 fnfibumabbti 
й щ…„д‹_х_у\ъ Tarpe Ramo Debefis 1018 tamfiaus drums 
{t08, иар лог ut famo Kavą fu Turfaiš pabaigę, 

miš baugiaus gwiegi bibziū Maifti t Surfiją fiuncgia, 

“ Su Surfaiš nra Bafojaus Gruntas berod8 Jubnefėtaš, 

ale jie tacgiau ne. not, bet te8 ir miš 168 Pakajaus 
Serėjimą gatamay padarpti. Mes jie miflyj, fab dar 
1ift tali Gnglenberei, o bene ir Jitreifiei jiemė galėję 
ant Pagalbos pareiti. . Englenderei gatamnjaé ant Karo 

fa wetcgzaunep, it. As iš iB, wien Gmiegiė ба ТРА ) ) 

S epja I иа е@ орнан! о8 Minifteris 
Е Andrajjv Nfteeifiu Ža apfijafe8, fad ta8 jam | 

— turi8 60 DMillijonė Nfreifi bfia Auffini arba pagal mufü 

. Kunigaifßtig Karl Rufams ЯВа 

naujiji Piningi Rofundg 120 Millijonü Markiü Zycz- 
{68 а! Waifko Brigatamijimo äwelyti. Taipo tamp, 

  

t Zurfiją traufti, o Nuja MBaldzia pažadėjo Rumėnijai 
už Bitą meilingą Bameljjmą wijo Gero. Ale dabar 
Muji Giecoriuš  pražo, Fab Rumėnijėos Runis 
gaifūtiš Karbeliš nū fawo Runigaifgtyftės 
Beijarabiją Rujams Mel atdūtu, bet už tai Do- 
brudg0o8 Kampa tarp Donamės Upės bep jüdujü 
Suriū gulintė fam atfiimtu; ale NRumėnikfei to ne nor, 
nėja Dobrudza pra Pagal giūujią Dali lefiaucgioji 
Gmiltiš, teip o MR Ugik 
Maria ben Juriū, o Be bija pra waifinga Žėme. 
9е Rufija pra Didele ir galinga, o Numėnija pra 
maža ir filpna, taygi Karla turės Milžinui a 

„Suf teip miš eit ant Smieto. 

2 

IB mufü Giecoryftės Saimo. 
Mujū Giecoryftės Rantfleriš, tai efti mpriaujyfia 

Dinijteriė, Firftas Bijmarfi8, Фар žinote, 18 
jamo Omaro Warzyn Dabar prie Sufirodymü 
Giecoryftės Saimo : wel apfilanfo, е 8 bar wis 
ligujtaš, 0. jam dabar Saime ne nor miflab teip įettiš, 
faip pirma. Kad jam ir pirm to fartaiš Gaime menė 
si Šis o rafi fofi Syli ir Baunė Sfaitliuš priekys 

tan 6 tift te primalpdamo Gaime įamo Baija 
sai, jamo Myli nūgruncžiep pažafyti, ta) jam ir 

„tūjau wmiffaš arba nor8 аТа Dalis pripulbamo,   et „Dabar. teip. „me. Tor sitie -—Saimas NA о р” 

Minc8 jo Gobgiui jaul ne [abay Flaujo. 
"Airgtaė Biimarfi8 ju Bininga Minijteriu Ramps 

baujen Saimui išliubnjo, fab Giecornfte ju Biningais 
ne pritenfanti. Berob8 fužua Žeme ir sčunigaitjinjte prie 

M8ofietijos Giecorpjtėš priffaufanti, tur fa8š Dut 100 В 

ios Debejnė žaiboja jau 1В НА Bufiū prieš Ft8 titan gū Ašerlenfi i Giecornjtės Raję imofėti, ale tai aut 
ale prie mujū taip rodo nor Diemui dėfan TZyfa pafilifti, 

Tacgiau tam Tarpe pradeda Rptūje ir bumufiejie Pıie- 

telei tarp įamęš įufiprieBpti, arba, jep ne baugiaus, nors 

fufipofti, butent Rujai bep Rumėniktiei. D tai teio. 

Releimjo Efaitptojei atfimiė, fao Mete 1556 Rufai preß 

Furkus, furic ju Englenberieis, Žrancuzais, Yralikfieiė 
к Эее jufidraugamoję Rujus apfaramo, Turfu 
Rarą turėjo; 0 tie wiji Nujus apgalėję jiems Fejtunzg 

| Sebajtopol Ва!е jüdujü Zuriü fugriowe, o Bafajų 
' padarydami jūš primertė pietinė Kampa Tano Žemė 

wadinama Bejjarabija, Mulbamai pabūti, Furi 

potam (li ЯВ аТа 1а jufimienyjuji wiena Runigaifftojte 
paltojo, о Gita Kunigaifßtyfte dabar Wardu P 
„nija, bet Rumėnijos Runigaifgtiš Dabar pra B 

Karl iš Gobencolleriū Giminės. Tangi Ša 

bija furi ifi Mero 1856 Rujamė priflauje, prilaujo 

dabar prie Rumėnijos.. . I gas 

Karui tarp Rujū ben За fplant tan Numėnijos 
)uwe, Der įawo Žemę 

vienos Bujėė per funfu barti, o ant antros tū - 
ningū it Dar ne gana; todėl tur Giecornfte jam pati 
jamo Biningus turėti ir ūfiuš (5 feleriopė Ac gpžia 
fufiranfiott, Wiena Gita Akczyziu turinti Akczyzia Už 
Tabakg buti. Mie prieš Bita Ujmanyına pafıfdle wifi 

malniejie Didburnei Gaime; fone ой falbėju priek 44 

Эсррёе (afpdami, Fad bibziaujoji Dalis Ašprikfuja „ti 
pafipratinufi, o ir Wargingiaufiam Zabafėliė \.апцв 
Vitiigaiminimas, Bet Dėl 5103108 Mfczyziö8 аба в 
biden pabringfes, o todėl Margingajis Gito Gaimejtiėė 
ne tefjęš. D vriegtam ir Daugybė Žmoniū IB Tabafo. 
famo Maijta t. >, ne tift Daugybė Rupgiu 1В Tabafo 
Kupczyfte8 maiti ::8, bet ir _daug auto Žmoniū amo 
Laufu8s Tabafaiš apfodin; bet Akczyzei ant Tas | 
bafo pasėjus, Tabafut pabringuš, о ir Bargdies | 

niamė menfiauš be tufant, Zmones Tabafo sp pag *` 
auginti ne galėję it turėję pamargti. : i 

Toftai girbėbamė Bijmartis babar bande fitaip..   
  

Jiš jafe, fah jo Milis 6 ЗНто 108 ant to einant"
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ia Sabafo Monopoli įtatpti, tai ejti tą Damadą раг 
barpti, fab per а8 Mofietijės Zemes niets fit3 ne 
K Ei fupcgiauti faip tift mienat Giecorp jie. 
D tai teip iffimano: Giecornftės WyriaufybhE tur Dar 
bininfū fambptiš, furie Tabafą įobitu, arba Ufininkü, 

Eurie Tabafą augitu. | Užaugujiji Zabafą tur Gieco- 
tyftės  Bprejniejie & Bafamonę imtiš ir tą Tabatą 
Szutinantiemfiem8 ir Britaijantiemfiemė ar parbūti ar 
й’ ant Apdirbimo už Riningus padžti, ir potam Rup: 
Gefninfams parbūti.  Ggitofiu Bubu wiflas ра и 
įėjame Damabe, Tabafs Auginantiejie, Tabafą Apdirs 
bantiejie iv Tabafa Barbūdantiejie batptu faip papratę; 
ale miji toftai Darptu ant Giecorpftės Rabtės ir ant 

Giecorpjtės Nofunbo, tift tief, fad Giecorpfte miją Wi- 
ninge turėtu, fuvi 6 Tabafo Narbamimo atfteit. 
| Gimė Tabafo Monopolė ftow ir fėlioje fitoje 
„Žemėje, faip antay ir Yftreifijoje, o manding ir Eng- 
Jante. D prie mufü pirm- fas jin fief Meta it ant 
Druffö8 Pardawimo [pg toffaijau Monopolš bus 

bamo taipo, fad  mijas Druffės Daryms Yrufü @а: 
talpitėj po farališfaje Mpriūnjybe ftomėjo, furi garas 
maję Druffa Magazvnūje Laifpbamo, о iš tū potam 
Aptietoriamo ir Kupczelninfam8 ant Siparbamvinėjimo 
pardüdawo. : 

Taip miflyjo Zirštai Bifmarfki8s ir ju Zabatu 
barpti. Ule ir toftai Giecorpjtės Diputiertamė рра= 
žie) mis tolyn žengiantiemjiemė it Malniemfieinė faip 

ir Socijaliftam8 ne patinf. Sie fafo: Taip itaifius, 
ap taš Štaijymė pafilieft Metė 5 Meri, ale tacziau 
Malniejie meilpį tofio Staijpmo, Тар ©Сатаё 1018 ай 
Meta ppaciep tūris Maldžiai Mofefnius imelyti ir 
t tofio Saimo Smelpjimo ne turint MBalbgiei Male 

Muti it neo Gragi Biningė šrinfti. Sen tof8 Dama: 
98 prie mujū paftotu, tap butu ju tifru Maldbpymu 

Adialiaus arba Giecoriaus ben jo Minifteriū ant Galo. 
Tada mijame Dalpfe turėtu Male Walnujü ir Tolyn 
gengiancgiuja nufidūti.  Arancugijoj babar tof3 Dawads 
pra, Tab Maf=Makbonui ben jo Minifteriams ne Wale 
be Gaimo Ramelyjimo non @та Bininga i5 Žemės 
rinkti. Jep jie toftai banbytu, tap Maißta8 ir cze, 
Tofi Dada nor mufü Walniejie ir prie mufü padas 
tpii, ale Firftas Bifmarfi8 yra fas šin fur ištaręė: 
Totiam Damabui paftojus, fašgi tai mus арду8 риев 
Beprotnftę Žemės Žmonii ben prieß Beprotyfte jū 
MWietininfü .arba Diputiertü? ; : 

| Des einam ftaiga pafalniup. Minifterija fafo: Ti 
hingė teif, ale Saimas fafo: Mes 'Biningė ne ойбат, 
Ra czia Raralyjtės arba Giecoryjtės MWaldzia ar Ra- 
ralius, ar Giecorius Gen jo Minifterei babar galės 
ai Sie r0d8 gal Saima Ramon parleifti ir Žemę 
int miežaus Sfyrimo Diputiertė paBaufii, Ra tai 
Macvė? Žmones į Saimg fiuš tus pacius Dipus 
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Ašpriaujpbei Wale ant jo turincgiejei“ taš paitė. » : 
Dabar ne Padünai tur Wyriaufybeır Elaujypti, der MB9- 
tiaujpbe Badūnamė. ; O 

. ® Žv 

Karo Neganbos ir Bjaurefczei, 
(Brabzia Rum. 9.) ‚ o 

Anday pajafobami ifi ant to parėjom, faip Mas 
įEoliamš ant Turtū Bergalėjimą apiurėjus, Miejte 
Gifi Sagra ėjo, ir faip grpfišfan frifkczionipfiejie 
Bulgarai bide nefrifšcgioniBfan prieš Turkus, o ir 
prie5 Gmangėlipfūjtus Rritbczioniš fiaute. Ale weif wiffas 

Diaffolei bumo pergalėti, о 31. Julijų antraip mirto. 

attraufe Suleiman Naša ju bidžu MBaijžu paš Gįti 

Sūgrą ir pradėjo Mıefta apžaudpti. Ant Aififten= 
gimo r0d8 ne bumo galima nep miflytt. Bulfelis 

Kajafu ir Įmetimieje Bulgarai paffubo dar Paifu Nes 
prieteliamė igtrufti; о В!ар umap iBfilėjo faip fofš 

Twanas per Upezias T Berfejai ir Eiti Turėa Эан 
telei it tūjau pagamo plėšti, žudbpti ir degintt, Af, 
tap bumo išgaltiuga Diena Rriffczionims! Kojna 

"mwpriBfa Berjona IB jū, furi Zurfamė i Manfas pūle, 
bumo be Sufimilimo ant Wietds užmugta. 
faš gal ta» pajafpti? 

rabo nor fief tief Rafigailėjimo. Turfai В famvo 
Mama išbofe jėkfojo Fojuas, faip galėdams, jam famo 
bulgarišfi Kaimynu Turtelus prifiplėBti. Kitaip pa= 
fielge rob8 tie aplinf Bajuntiniū Namus gpmenantieje. 
Kraujo Braftai prajidėjuė ir mo8 jie pirmaji BčD0S 
Kipffma išgirdo, tap jie ir tūjau8 ant Baiuntinnitės 

Wadwarijö8 jufitinfo, jeib jie famo Vrieteliams ant 
Bagalbėš buti galėtu. Wiens Tberfejaš jau bumo 

jamo Rarda aut Pajuntinio Bund iBfeleė; bet Du 
Turfu Bofo i Tarpą ir taipo ji iš Smertie8 išgelbėjo. 
Taczaus ne lengmuš Daifiš bumo, Mazbaininfą nus 
tamdpti. Wiens apyfeni$s  muamėbonijfas Mofptojis 

jt numaldyti norėdamė ju tofiu Gtoramojimu už Baz 

juntiniuė falbėjo, fad janr ir Prafaits nu Weido warz 
wejo, Salaufeny ZBerkeius Samotg Biningü (168 M,) 
gamęš,: bamėji + айар ir atftojo. Ale Neprietelei 
juf galėjo weif wel fugryßti. Todėl Turfai pa8 Bus 
wernierg ir paš Suleiman Pašą nujiffubinę, tus 
to[ melde, fol jie mieną Bulfelt tiftuja Zalnierü Raz 

įuntiniemė ant Ypgynimo atjuibino. Per czielg Nafti 
dufo Miejte Neprietelei jamo Narje, tarfi jie i5 Reflos 
Bebugno išfopę. Dienai augtant parėjo nu Bako 
Paliepimaš, mifi Gymatininfai turi but išmarpti ir 
Mieftas jubegintas. Ra PuifGczoniū bumo bar fofie 
7000 Moterü ir Kudifiū užlife; tiem8 Bumo pamelita, 

Mieftūje Adrianopel ir Bbilippopel Priebägös 

Kief daug, 

+ 

Ši, 
apažtalibtoji žo0i nor elgriš“ „Rojuas' te ejic paditaS || 

ЗН( Motereš ir maži Rubifei _ — 

      
    

      

   



      ia Bafintinus ia ją „amiko“ Giimiėrnieis vaš 
fimadines, jūš Gpgode; taczaus jiem8 neimelijo, 

@ + jamo. Jams atgal groti it Relonet Zi 

 Halingiaujus: Daiftus pafikmti, + «betų ante 418 pobraug 

} Tu, Dėgancgeijeis Sūrfaiš- ant „Gelšfelio. . Ber miją 
. « Tefancze NMafti Sanguä raudonaiyo nu begancgojo Miejto. 

. Bajuntine: Bund. ir MarB ju [amo Bacgomis ir 
5 „Rubifeis įufimofe T. Alugujią prie fawo Brieteliū 
Pajėnitinopelė, furie jū bėlen bumo jau bibgame Nu 

— рейце табей. ' 

Й fflm? ' 

palotaš. 
Dievs te žino. 

bumo“ pirmafis ėmaugėlibis Sunigs IB „Bulgari Gi- 
„ „Mminėš, o jiš tatp Тат00 .Rampo Žmonių ju tofia Rroce 

ir Segnone dirbo, -fad Bulgarė myraujas Wyflups ji 
‚° 5 Meappfantės prie Turkü 2praujybės faip Klaidung || 

Sia turėjo Miefte Salos | 
nidi ilgan Kalėjime febėti; o jep Gai S, 
ne butu už ji tmittan Įtomėješ, tan titran. it ji8 jau įenep | 

ir Swadzotojt apffunde. ° 

po Galgiu butu gamęš fnburiott, Oar ne mijfaš.) 

"Syvičžiaujioji: Bin A 
; Gži "Releimi jau į Drufą pababuė mumė #- Bez | 
+r8burgio ta Žinia pati bi Mafajus tarp Nauji 64 Sort 

| Neoėlioj 3. Metcą gatam$ paftojęs. Dieoui bė Hipis 
   

“ Esi el Bjaurybe! 
Man. Rons Dfeiffenberger iš giliu pra. siėtans, 

fi Apfafomą dut Sftaiymo i Aeleino vrifiūnięs, g 
tiame jiš teipe табо: ° 

"Nafinje nt Gtojo ant“ 7 tojo Gaoennenijoiė man Wa: 
mūfe -Gafraboriaus Jurtfeit Raufedüfe 21 Arfa“ 
„aiš apferti.  Gžiefe aštinii Stunbū yra 11 Arflia Dagaišės 

300 Marfit siogkio ab prifiulau“ tain, furė 19 

voojiino, + Bromą ftatyti. 
я u F, %)fetffenßétgw i5 Žilia,“ 

atmetė Syberantė prie Kaufėni bey' Nujids Spalijos. 

Mijibtas Sparamimds.. 
! Kitta ayfiimti norėdamė' a6 fetu (amo Galanterijos; ur: 

‚ ‚ сейопй, ЭЁтепний Ryta, Gtitla ben Sgpygelit, Kupcayfte galin 

  

  

„| bėp matgtonu Zamorų ptgiaus faip fitole Budoje yra ı 

Bet mijoš 'n Pajuntiniu“ Bulgarijoj itaijytojes 4 > 
ėmangėlipfojes arapijos pra babar р ju Szlüta; 

Ar jo8 ben Farta wel mftnaumfiß‚ tay wienS. { 
Bafuntinei. it Kunigai“ pra, i Ron: | 

ftantinopelė, o Eiti ir £ Gnglantą iffelawe. „MBiend Ša |- 
ibbėgujujė Runigi pra Wardu Tondborof. Saš|- 

fiti 10 nra per Lieforiäus Ragalba išgelbėti is gpwė pafifite. 

` ‘.В:Навеп- i6ras, fab galima bud, й prie Čubiia ant atora: | 

     

    

  

24
 

6 

> 
a 

S
 

i 

- MijoFiu Burnivulia; Suttinėa: ir. nebaltintą i ir das až 
būta: Vigiaufiep parbibami pag G, Sleinėe, Tagairėj, 
pri Turgaus - Mietūs. я У 

Gero engelišto Bowelno, Faip žiū Tliikins otinouų 

ris Neinti, Ragainėj.. . 2 nama paš 
  

„k Iybntu Žaufė arba Synaltės) 505 
uforiaus I Repurėje ! ; “48. 22 

Pe pagal Šmara.. | CO N у ‘? 50° „; 
@игогщиб ‹П Repurėje . + B A 

&l * pagal Gmara . 2 I 48 , 
fuma[to Cuforiaug ‚. a 16. ma 

fmulfiaufios, baltojės Nufi:bobės.“ a Kerai 
“ {muffiöde baltös . Muffebodes |. ; : ® 

geros &а ов Gylio Gimofo . M DTM yi ne 
geris ftambiū Nyl Aka Las 

э gerūų Aliumja 
„emo geriaujio Muilo 

mrifiulo т 
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Щрпсіткпіиёіи Здаюот.и ‘.Всьі&атате 
„prie Senft @ä)mnw‚ &:l;‚el‚ 
Widuriniame Gafe (%tttelfimfie) Эат 

tarp Sirchenftrafie‘ (BajnyGids a{o) 
T ben Woffergaffe (Wandens Safo). 
55116" 5tu ‘.Eetro[uoé Bargti cgejant 1 Э.. 25 S.Bf 

äßanmm;.cgm prie Gujtau Eierlinų, i 
ia ziljoj e, Babrifūvajie Num. 88. VŽ 

ь Ёіішпъ:то © ?@b mmw IB Teta Bofiecgit Ted Num, 78; 
_ ъ{іщ›_аіу Неё ЭВойесуий: -ßtut!ufifa;e.äßagm)cgm ‚preififiulo ant Bars | 
pansioo, jai Sea Efalbimo, Brejavimo, rek | 
_ц„_ mo 6 šilfinia, milnonii ir Ambulinii Gerfit. 
t ab is prifiulau [ave yr 0y „papildyta rėmą | 
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į ii 

žant 
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рагтйш““і? mepanvūti  audjiamujė Br imoulii ben Mini; 
baltinti ir nebaltinti mMagyniniai Merpa': +, Taip it gertaufios 

|. Biyma "raubonojios Bumbulės už pigi +3 Prekias. , „Sutta 
du siamujė", "Buimduliė nebaltinta, 6 it wifüfe. grmufe + 

"+ prifiufau ug pigiag Prefias. ` 

м&мм&м&*&**жаям*ммимі k 

„ Num. 12. Karl Kukath Num. 12. — 
@епвибщц Yıyma Bumwulik, nebaltintü, ßaflmtu" 

dr gražiaujiūje neplunfancztüfe armije, Eaip ir Milnė, 
ben bininiū Mergali niefiiv ne galima vigiaus It geriaus 3 

victti, айр prie“ «Ха zflu!ufly‚ Tilšėje, * 
е > . ' ЭВоНесдй : @а(е Jum. 42. 
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Roft bu ЗаНапсии` Стахй Чаба) Ьпшо'г ir nes 

plufifanciep parmota audiiamė Bummuliė aš ißpat-. 

būdu 14 Dar niefabos ne bumufiaš pigias Bretia: 
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padėti it todėl Pardüdu wifus Sato už Sabti, "Bretias, po 10 Gar, 10 Gar., 9 Šat. = 

о В Var pigimlė. , 5 tifras galias tifray pilfas, štai 
! Э)расу!ё) primenant Tur iki 4. otikis 6: m. „ Simotas { 10 Eat, 10 ©аг ° & 
r pisiojis Piampū ir Esppgeliū Aionas ‚pigen yardütas buti. с ж 

й SL [bexr£ Häfe, Tilžėje, Nu. 12. Karl „Rutatb an 

A Wofkiecz. Gafe Rum. 19. м*имимжммн*м 
4 # A > 

ką 3 zbemntmorthd;er meoatteun fl?torcflor Dr. jr ßuflmnt - Berlag ga Drud von Emil Naurenb 
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