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22. Nebelbienėje po Gm. Traices. 
Я Matt. 18, 23—35.  @гом. Pil 1, 3— 11. УЙ Cwang. 

Karaliu8 fufirofüja ju jamo Tarnais, o jam НВ 

d tajai 6198 jam baifingan praffiles, о ©Га 
S Eimt TZuftancgii ZCmard Didele, furią ji8 per Jamo 

mžė ne gal užmofėti. Todel 18 tur famwo Wieß- 
pricziui i Afiū atftoti ir # bedninga Wergyfte pareiti, 

yrajacziau merfbamš it melgoam8 jis rauda Malonę Ir 
Iebdfo[6s Atiaibą. = Taip pajafoj Wießpaties Burna 
t Ogi ar Den ir nus 
Dal Todėl, 

16 int tu atfimintumbei, fad meš miji turim pafirodpti 
‚ anle Sudo Rrajės Nrijtaus, jeib fojnaš gautu, taip 

pajielgęė, Rune gymaš be bubam8, ar geray ar 

ap.“ 1. Kot. 5, 10. ара Miežpats Nofunda 

ju tamim Taifys, jau Gimė, ale jū fFaudingiaus 
‚me Aınze, 

aiš gilen, beje ift toli per Galmės Wirfu tu 

| babar praffile8, o ir dar miš giliaus ir giliaus + 
blg grimfti. Tobėlep tu, Diemo nefibijafis, Minau 
tarf: „Bonė Diemė manes N'ifivaboj: а8 atboj 
пеё Danguje? Tarp to Didžiojo Bulfo jiš Manęs 

it Mtfimen. aš ag ejmi prie tofė bibelė Emietą ? 
ı ir Ma Gtap mijas Dangus wifur, Yure8 ben Žeme 

Bl Ralnai it Mafalneš breba, fad jis atlanfo: 
Ё 18 # tawo Egirdė n'ižmelgtu?“ Zir. 16, 15—18, 
t Hajofite, Dievas n'apfijūfoinas. Nėja fa Zmo= 

й jėja, tai it bago8.“ Gal. 6, 7. 
Bet pamatęs, fab tavo Griefū tofia Daugybė 

Nt. hi, faip Žiegori Surėje, ir išmndes, + Koft NRra= 
ar. 1468 Bedugnė tu jau nugrimzvęš ir miš dar gilyn 
13 Čiltimftas, tap perfiganbęš Gauf, af žaut Sufimilimo 
| Et Gzirbiės Dugno. За fır Pfalmo Žodžiu: 

5 Gilpbės, Bone Dieme, Gaufiu tawefp. Bo- 
Diewe , Haujpė mano Balfa. Dabof  įamo 

mig ant Balfo mano Malddis, Sen tu, Po- 
fbieme‚ Sriefu8 nori  prirofūti, one Diewe, 
išfilaifpė. Rėja pas tamę pra Atleidimas, Тар 

16 prifbijotum.“ P 130, 1—4. D jp tu 

  

ogi tam ger bus, Gžieju to arfiininti,. 

Raraliaucgiuje, 31. DFtoberi, 

  ftėje gywentu. 

1974. 

taip В fmutningės, fubangntės Szirdies meljieė, tap 

Ronas Зезиё Dėl jamo Kraujo ir u} tawe ant Kry= 

šiaus Mezio tefėjujiojo ar po Ilgo at po Triumpo 

tamo Szirdziei aißfiey ir numanoman atiliepė: „Ticg 

ne merė! Su Malonę radai. Tamo Grietai tam pra 

atleifti!“ | Tay tam Pakaju8 pareiš & tawo Szirdt 

ir tawo Dußia gerefig оапа ы Paligėrėjinu. 

Эе Bitaipo prie fawo Wießpatie8 Malonės Ir 

Gufimifimo rades minau ne mengĖ Ig taipojau it 

jamo Ariymui, furė prie tamę nujivėjęs atleiji. Ar 

meš ne melbziamies:  „Atleijf, af dangujęjis Zeme, 

mums mujū Ralteš, faip it mes atleidziam jamo йаЕ 

tiem8 arba tiem8, furie prieš muš nufalię. Zaygi 

jen tu prieš fawo Artyma atfileidzianczia Szirdt е 

тёй , 10) ir ао anoj Dienoj bus atleiža. Ulė je) 

ne, tap ne. Amen. 

Aywertimo Sujibuntamvojimas. 

Ber mijaš Žemės mijo Zemes Apffritumo pra 

Gufibuntamojims palibaręš, Furfat mijuš Damadus 

ant Žemės iš Senomės ėjancgius apmerjii procemojas. 

Gzitaš Eufibuntamojims pagal оо а) Ivtnnikfa 

Marbą wadinafi „Šnternacijonaler MBerein," 

tai ejti: per Zmoniū Gimineš einanti Draugyjtė, So 

Wyrefniejie tur fawo Buwi Liundundes Miefte, IB 

furio jie per famo Tarnus ir Paflus miją tą diveje 

Фхандойс mwafbo ir pra mija Žemės Apffrituma Ig 

fofiu Zinflu apjpendę, Sie yYhacziey ant to eit, mijuS 

Raralius ir Wießpaczius į Niefą  рашетй ir wijay 

išpufiyti, mifą Wierg ir Tifėjima i Žmonii @ур 
išgaiinti, wifas „Wencziawones8 igarbyti, ir faš tam 

au, ibant Žmonės mijap faip Galijai Nemiežintųs 

Szita8 per Emietą iBfiplatinejis Su= 

Пбинёато а8 nor tofė Damadba padarpti, Фар Nief8 

NRiefo famikfay ne turėtu, nep Paufo, nep Turto, neb 

Riningė, ir fad ney wiens Waifs пй fawo Tewü 

Nieko arwüti ne gautu. Žmones turi jamo Damabytojus 
wi8 tift per Sfnrimus ifitatpti, o tiejie tur fožnam 

fa8bien jo Darba uždėti, Maijtą padalpti, Rubus ant 

Martojimo pabūti arba pažpąDti, pomijam бар tai 

E
 
—
—



176 

prie Balnieriū nufibūd; ale ant fožuo tur tada ir Už= | 
meigbas [mg fof8 Unteroficier8 ftamptas buti, Uždabos 
jimut, ar ir fožnaš gerap Dirbąė arba ar jiš it įamo 
Rubus ben ant MBartojimo padūtūjius Daiftus geray 
cziedyja8. Szitofin Budu miflyj ano Sujibuntamos 
įimo Bprejniejie Žemę wijur Dziaugfmu ir Balaima 

0yg Fofin TZmanu papildyfe. Taba niefur ne buję 
ney Bagocgiū ne> Margbieniū, ney Boni nep Padü- 
nū, bet mijur tift wien Talunbe, Bafiruvėjimas it mi= 
{4 Geidulii S6promyjimas ir Pinfjmybės be Galo. 

NRooė mumšė taip atjidūo, Faip fad tą Dalnfą It 
tift Mažumelė nūgruntingiaus  apmajtant reiftu išpas 
šiūti, fad taib n'ett ir ne gal eiri, ir fa) tūmi turėtų 

Gwietš mija) IBirti, Žmones ė Galmijus yawirfti, O 
furie and Meifimą priegtam dar ant Dievo Žodžio 
n'užwelgdaimi apmajto, tie atjimena, fad tą Bwentafis 

MApaßtals Suba famwo triumpoje Gromatoj, Euvią galit 
perfiffaitpti, jau įeniep pirm apjafęš, nėja tajai faip 

it Gm. šetraš abu pra apie ВНа ateijencgiaję japnos 
tibfą it welniffa Bjaurybe falbėjufiu, Пибубати , fad 
toji pajfutiniame Šzieje pirm fubnos Dienos pareipeuti. 
9(1е tacziau Fadangi mujū Gžieje Diemo Žodis mens 

fan pažpftamė, © dar jū menfiaus Žmonii Gžirdūje 
gymena, tap Daugybė wieryja aniems aflpdeliamė 

Klaidunams. Bet ypacziey Wargdieniei Žmones, Aries 
bienininfai, Gizeliei, abrifininfai, furie prie fitū už 
Alga tur Dirbti, Gitiems  Faidingiemfiemė Mofflamė 
mierpja.  Jėja tai jiemė faldır girdėti, aniems įafant: 
Tift palufėfit. Milgay trufuš, tap Darbininfai ant 

Bagocziū, ant Boni ben Gatipadboriū ponamos, Muja 
daug  Daugiauš Emiete yra ne faip an. Mums 
Wirfu gabus Bagotuji Bagotumas ir Bonė Yuf- 
Btobe bus per Niefa. Mes tada Ponais bujim, o 
mu bumujiejie Bonai, Fief tuja fruminoj Romoj ir 
Sudü Aßtrume gywi iBlifs, atpencz mMum8 tnvės Наце 
foti. TZofie Žodgiei piktin ir Нк Wargdieniü ir 
Darbiniufü Ggirbiš prieš Turtingejniūjius baifingay it 
pabaro, fad jie famo Siundunigfiams Damadytojamė 
pafarniaujien Eaujybami pomijam taip Bofa, faip ante 
ВЙр o jiemė @ оаиа Piningi fudeda. Sau už- 
mirgau, ficf fonas Darbininfs i aną Sujibuntamojimą 
iftojefi8 ant Menejio arba ant Nebėlės tur į Draus 
gvitės Kafe mofeti. Mob8 tai Berobė ne baug pra, 
ale iš wiji Smieto Kampai ir taip tift Didis Szmotas 
Biningi jufieit Iß pitū fubėtuji Piningu Liundu- 
nipfiei Damabntojei bey jū 
Dieni pafibavo. Ale jie taijieiš Gen ir ten and jumš 
jau pažiltamuji Darbo Apitajiiymi arba Gztrei- 
fiamimaū išpromyja. 

D tai taipo. Anie Damadytojei norėdami Smies 
tą mis Nepafajuje iplaifyti ir Darbininfams Pajutimą 
it Ipažinimą jū pacgiū Galnbės parodyti, tap jie 

Brieteliei gerū ir Tinfjmu   

meif czid meif fituv“, fur daug Darbininfė ranbai 
tiem8 Hrdeli būd:  3u8 turit fufitavrę пй famo Bon 
daugiaus Rilgdės , о menfiaus Darbo prapyti, о Fa 
Bonai tai ne nor apfiimti, tap juš turit tūjau mil 
faip miens AWyr8 fawo Darbą + Sgali padėti, ir @ 
tol į Ranfaš n'imtis, ifi fol jufü Miftrai ben Ponoj 
aujpė. „Novė tūmi Darbininfai, už dykay praleijilo 
fia8 Dienas Algos wijay ne gandamı patys Ypfaddu 
tuv. Ale liundbunitfiei Dawadytojei rupin, Юар Фай! 
bininfai Gita Ggtreifiamimo Gžieją pertrimoti  galėtito 
Sie prijiuncgia Sztreifiawojantiemfiem$ ip fufiėjufiujil 
jiems padūtuji Biningė  Bažalpės, 0 podraug jie | 
prijafo, fab ne Bireifiūjantiejie it famo Darbą ba 
Belna turintiejie Darbininfai Raimynyjftėje arba tr Jai 
fitū Zemjü tuv Gžtreifiamojantiemfiems ant Pagalbėn 
ju Pabalva pareiti,. Szitofiu Budu nufidüda, 
Darbininfai ir pateifaubami ilgą Gžieją gal triwoti, 

Bonai per Darbininfü Bateifamimą fır fawo Da 
bai8 ney iß MBietos ne pareidami ir taipo daug ® 
Fadds turedami primerjti jauczias, 

   

    

    

    

   
     
    

   
    

   

(08 # Pakaju ne pareit. 

Taciau ant Gero toftai ney Darbininfams, bfY 
ir nep mienam ney Fitam ne ратей, — Rėja ЭЛН d 

pamete, wel atgauti norėdami už fawo Darbus ir W 
wmworuš didefnes Prefia8 ima.  Ggitaipo wiflab bra 
gyn. eit, o Darbininfams jü didefnioji Alga ant © 

pabringuš ju taje toliauš ne pareit, Фар pirma, 
mažejniomis Algomis prie pigejniuji Brymoliu. Ti 
gi per ana minčtajė Sujibuntamojimą ir pet ©; 
fiamimus, furiuš tajai fufurfo, Gifofii Budu jau 14 
name Dalnfe pifeziaus pra pajtoję, butent, fad о! 

pra brangpn ėję. Ale tacziau fa tajai Dar daugiausų 
dar bidejnios Bebos bujencziame Gzieje igpromns, | 
tai gal pajabpti? Suf parpzipfis Ernpinajis Maißl 
tief Bedd8 iBpromyjeis, 108 taipjau and Raflydė 
Darbas. Bet meš pagal famo Rufę ННЕ bufime p 

Wargdienius it Darbinintus teijuš it miefagirbi! 
18 nep pėrmiet ne  margindami ney fpanzdamlı 
jamo pacgiū Bajiefgimu jiems Bawyzdi czyitö8 ir } 
t08 Dievo Baimės bep MBiernnbės rodydami, 

miflab fitfą pabūfime į Aukfcziaufiojo Nanfaš. 
zino8 wiflab- geray ißwefi.
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nba GEmjo Smeifatos Sgulinelei 
Bon 
o Eau feney toli aplinfui pažpftami pra; jau Gzieje ши 
(mili Sentemji Daug Tigoniū tenai IBgydymo ben Alt 
iv įaiminimo įėbfoti lubėdamo, Kalnai8 aptwertoj, gras 
Bonoj tpfoj Dauboj gul Emfo Miejtelis ben ta peržeg= 
Ieijilotoji ЖЧета, fuv Smeifatos fargtajis Tšandbo Ing ju 
fabdunfulu wirbamš iš po Kalnu + Swieją Draujas. 

Žaynėi puifuš Medziei, [infjman ten augbami,  fars 

afetitoj Wafaroj atgaiminanti šamėji Dūda, ypacgien 
sfiugilžiniGti Nießutynat, Eurie traižiu ben greitu Iugimu 
jie  Autiti maro. Ale ifgol Bi MBietą ne taip pet wi- 

į bą Smieta pagirta ir ne taip taufiep faip babar gar- 
i A bumo. Tiftap nė pernay Wafarö8 , Тар 

albėn baijingiaujoji Raro Ugnis greitan užjidege, Emfas 
fidep minėtins paflojo ir tofjai pajilifs, fol Smiet8 

oti, lomės tarp mMijū Giminiū ant Žemės. Todėl Dabar 
Da bagoti Keleimjei В mijofid fwetimū - Žemju, furie 

2. SBofietijoj ben Brufijoj  apfigmalgyti pareina, @т 
18 Ito Szalt ne felauja. D ypacziey fad Aufßtiejie Bip 
fušmieto ant 108 Wietvs MBalanbą miežia, tan tena) 

viedėtan  matytė ir girbėtė Gufibriomimaš  įwėtimujū 
) firbivecžiū ben bidiš Trufgmas atfivanba. Taip ir da- 
Smilar Mel ne jeney pirm feliū Dlinefii nufidawe, 

&а8 Gioj Majaroj tofiam Sufifimžimui pirmjaus 
‚ 6 Briežafti Dame, bumo Nuju есоти8 ben jo Sus 

Nifzdldu. Szis Giecoruš atmirap išliubyjo, fab jis muju 
Laralu = Giecoriu, fad jiš Brufije, beje it miją MBofies 
lę mpL; jis Džiaugias del mufu Paimėjimo ant Trans 
Uzū, ji8 Džiaugas , Fad ir jo Magiment® (madinam8 

cGiRaijer Alekjander Barbe Grenadier Negiment“) im 
yojatare tofia dide Garbę užfipelnęs.  Miefie Roblents 

Iš kitus Nargogius meilingan pafmeifino. Ale ir Ti 
įtms mujų Žalnieriamė, ft furieis jis feliaubams furz 
о, jis ppatipfa Garbę iprobe.  Gelžfelio Trinfiamė 

1 pargryBtanczieis Rareimjeiš parugiant, ji8 famwo 
Išežima apftabdine8 ir tame pajitojęs fır pafnfėta 
"pure pro Sgali feliaujangius Balnierus įmeifino. 

58, Main it Ztaijjmas Prufijo8 mijofiū ©р , taip 
RaigiefBtuja, Taip žemujū, [abap patifęs, todel jis jau ip 

mio Babdamwadijima jao Minijeriams nujuntinęs, 
e f ir Mufijoj Szuilės pagal prufižfaji Lawyzbi mei: 
zrdißt weifiaufen itaijptos butu. Ant Giecoriaus Weido 
yamiPöroj Dienoj bumuji regima, Tab jam Miegėjims 

ir je patifo. Ie bližganczius ciecorigfuš Mubus jis 
i, оп dewejo, bet praftofan birgelipfan apfibaręš, Laz- 

Яе Ranfoj, fawo didnji Szuni prie Gzalies, ©ура: 
"tamimo Tafaiš maifptinėdamo. Kwietfü- Pardamwe- 
S, žinobamos, Рар 18 Rmietfeles myl, miena už: Eita 
"ocamojoš , fad Ryta ju Giecorumi fufitiftt ir jam 
“lfiez) furififq špdinti Bogkta £ Rankg būti galėtu. Pir- 
[i mis giliufingą bumo, neš už tofė Punguluka margü 
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Šolifiū Ciecoru8 Tinfimaijei Pardavėjai auffini Mirine 
ga i Mantą ibriufbamo. — о8 beje Buti norėjujioš, 
fao Giecorus bar ilgiaus czion butu miekėjęė. Det it 
fitiem8 Gmfišfiams, furiuš Giecorus bagotingay арбо= 
manojo arba Furie Del jo Miežėjimo tarp jujū ne 
menfo Beluno turėjo, jo Ypfelamimas pet greitan nus 
fibame. ' Su pajtiprinta Smeifata jiš nūg Gmjo at= 
fifmeifino „ant SBdalijimo tarp ISargdieni Tutitanti 
Doreliū palifbamė. Sk cion nufelamo Giecoruš # 
Wirtembetgi prie [amo Genciiū, butent pas faralikfaji 
Mora t08 Žemės, furjai jamo Smodbos Dieną ant 
Baminflo ji Sumenciamojimo, pirm 25 Metu nufi= 
bamufio, Gmefti fettuo. Potam pargryžo jiš mel % 
famo Žeme, Dutent pirmjiuje> £ argumo, prie Eutio 
Miefto didelis Nuji Maniemeris nufivawe. Ant Pri- 
buwimo prie to Maniemerio Giecoruš ir Dideli Sfait= 
In prufißfü Dfficierū pajifmieteš bumo, furie ten faip jo 

Gmecgiai ant jo Ха priimami ir iglaifomi tape. 
Tacziau niefš te ne miflpja, Fado po IBfelawimo 

и(а Giecoriaus Gmjas ni įwetimuji Smeczii Ddidey 
fußczia8 pajtojęė. Dar Didejnis Sujibriomimaš ati 
tabo, faip mufu Giecorus, po imeifiancgii Darbū Mažu= 
mą atfifmiepti norėbamė, tenai potam nufelamwo. Si8 roDš 

ft anom aufžtoju Smecžiu podraugien prie Emeifatos 
Gzulineliū butu mieėję8, bet Sioforei jam del jo Ni= 
guftiuuo toftai nufalbėję bumo. — Kadangi muju fe- 
nafi8 Žilgalmis Karaluš fatdo paties bey mijos Kara- 

Arancugams po Roju paminti, bet aniemė ikopfujiemė 
Lrießininfams , be Balomimo Waido bey Karo Brie 
žaftieš jėkfantiemė, Ripren priešais įtojoš; Eadangi jiš 
fu nūbažuu Mujitifėjimu ant aufßcziaujojo Waldono 
fafpti galėjo: „B dDriutan ant Rono Diemo nujitifiu, 

ta8 muš pagelbės it būs Teippbei Miržu gauti!“ 
tobel mes Brufai ju teijis Raiigerėjimu jafom; Taš 
pra muju Rarafus! Tobel it mijos Wofietijo8 

Giminės, jū Raralei ben Firktai , [infjman iptare : 
„Taš t'ejie mujfu Giecorus! Ney wiens firė 

wiera mertėjnis TRofietijos ciecoriBfaji Wainifa nes 
Bioti!“ — © Pradzia to Įmarbjojo Nujidaminro prač= 

jufujü 16 Menėfii Gmje pra atrandama. Todel & 

Mieta taip рта пар garbinga pajtojo ir Įmetimujė 

Keleuvjü mielay  aplanfoma pra. — Ra muju ju 
Gmutnybe papilontafiš Karal48 pernai aniems Tufitan= 
Нетё, Eurie, jam iš Gmjo iBfelaujant, ji fi ant Selž= 

feldwario polydėjo, 15taji Iulnju 1870 priaufė: „Su 
Diemu ant linffmejnio Rafimatymo!“ toftai 
Dabar iBlipilde, faip jie, mo8 tift pagalėbamė ben Hü 
malbonišfos Natos atipedam8, tūjaus [amo uplimaję 
tnfaję Daubą atlanfe.  Gžion ir jis, Юр айй @ее 
coruš, ne galnieriktus, bet Bofius Nubus bėmėjo, o ta= 
ciau tift meif ĮBijū pažyfamė buvo. Wos ПЁ jam
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anfjti Rytmetiį pro Duris jo Gymenimo  išžengus, 
tūjuš jau it didelis Gfaitluš jijė matyti arba ju jomi 
fufitiftt Morincgiuju arti atfirado. Brie ano Rrūmo 
ftow mundruš Burns įujitariuji Raifinė, pro. Sgali 
einanti Giecorų | [infjmu | Giebojimu Giejmės „apie 
Karalu Bilgelm“  įmeifinti norėdami, Žemės Tėvui 
patinta tū Naudonįfrojegtū Bulfeli8, juji fožnaš miens 
Bujencžiu drafiu Temwipfes Apgintoju Hafirodo. Tovel 
ji8 jü$ meilingay ėfalbina, o Waikinat dabar, tefini 
pirm arba Gale Giecoriauš bėgdami, Namūn. finf arba 
£ Szuile nufiffubina, Zoliaus Gale Biefelio. om po 
Medžio Pawefin, Repure Raufoj aifydam3, — ои 8 
engeliff® Bond fır fawo BZiupone; jüdo iß Tolo pars 
felawo, GCiecoriu Wilhelm matyti noredamı., ogi 108 
Priezafties delep jau ifgay Bim Rytmetij Biczion Ba 
feltj ftomwejo. Ir jüdu miefap norėtu pagirtojo Gieco= 
tiauš ifalbinamu Buti, ale Bi Gytė tift meilinga „Габа 
Ryta!“ IB jo Burnos girdėti te gauna, neš tap! 
czion attt wel fitofie Bamidalai pafirodo,  furie jo 
Padabojima [abjaujep ant james traufia. D а8 tie? 
Ant piprios Lazdo8 arba ir ant dwe&ju Rrufiu pafi: 
tembami pargrygta Glubobami fefeta južeiftujė 3alnierė 
ni Sweifatos Ezulineliū. Me mažas Gfaitlus @ 
Bėdnūju Bicgon tanda8, furie ant faralipfi Яа о)- 
bomt pa. TZujū Giccoruš fožną  miena šfalbina, 
flaujoamš , ара & faip ji8 ivonytė tapęs, fame jo 
Namai ėja, arba jė apie jo Tėmus, apie Paczia bey 
Ruoitius igflaujinėdamė.. TZoftai atlifeš it famo mies 
Пет8 Kareiwjams8 palinffminancgius Žodžius prifalbė= 
je8, Giecorus įtipreiš Šingjneis famo  Relin  tofiaus 
šengia, D engelipfafis Pors, tai miflab matęs Bey 
girdeje$, DYwYjaS ir Džiaugias 15 fenojo Giecoriaus 
tiefio8 Gijenos bep jo Meilingumo. Būdų ne gailis, 
Bi Npta taip anfpti feluju, it mifloja, ta Garbę, ju 
MBofietijos Giecorumi falbėti, juf tift igyfencziu. о8 
bumo mieno Ryto Šėfimeizdčjimas  aplinf mujū ее 
ай Giecorių Miejtelpje Em 8 16 pi6s Majaros. Ale 
po to ВНа8 nepailftafis Wießpats jau wel aplink fe- 
Tiaubam8 toli aptefes ir raudas dabar Namej Berlyne, 
{атоо Waldziös Darbūje. + 

Wifokia Zinia. 
— й Wießpats Karalins ir Ciecorius 

yra Amerifoj nudegufiamjam Mieftui Ghifago ant 
Paßalpds Tukftanti Dorelikt padomanojęs, Rronprincas 
Ве) Kronprincefe 500 Doreliu. — ав Karaliene Ely- 
zabet 300 Doreliū,   

fn 

Atfiliepimas del Bybelit. и 
Man bė Rudent Nietuvoj apfilanfant manę Die 

*Broliei paflauję , ar jie ne galčtu naujaješ pilnajii 
Bybeleš n'iriBtas gauti ir tajes potam pats pag 
jamo Bamėgima  šfirigdinti. Ant to ab, ju Po 
Wyffupu Ra ble pafišnefėjęs atfiliepju, fab taip g 
nufidüti. MNirifto8 Bnbeles faktoj, tujü Felia8 wie 
Evpfit apįteliūjant, po 10 Gar. Ius Bininguė ı 
ju Kortele ant Bufto žmofėjus atfiuti „Au den Her 
Guperintendbenten Kahle in Rėnigšberą,“ o ant Rortel 
tnßcziojo Krašto užrašyti, faš @ В fur Naßejas &f 
ir fad ji@ m'irißtü lietumipfa Bpbelii nori, — B 
triptofios Bybeles Faßtoj 20 Sgr. - ( 

  

  

šrefe Karaliauczuje 28. Oftobert. 
Ant Turgaus Jawü menfay pareit, Kıviecziei 1004, 

110 Sgr. Rugiei 55 — 65 Sgr. Mieilei, did., 45—55 SMai 
Miešiei, mai, 45—50 Sgr. Awijos 28—35 Gar. 3 ti 
niei, van, 85—100 Gar. Jirniei, balt, 65—80 Gar. N 38 
putes‘ 30 — 32 Sgr.. Szieng 24 — 28 Ggr. į Gal“ 
Eziaubai 14 — 15 Gar. Emieftas 91,—12 Gar. u} Swar В 
Šiaupiei 7—8 Gar. Manbelis. ti 

4 1-0 a EH 6 4 
       

   
    

    

   

    

         

  

Daugiaus ne faip 200 Stutia Milė, Butsfings HT 
бейй Berfimilfimo (arba miršutinioms) Serm 30 
дотё, tarp furit ir gerafiš Dbriutafis galnieriBfalilai 
Milas. 

Daugybe FJopt ir žieminiai Manteliū. Daugybė Cei 
$leidoms, taip ir daug Fitk Daiftk turės fi Rudent v 
manes pigiep Išpardūti tapti. 

Aubiamuja Bumbuliu prie manes mijabos pigi lę 
galinama, 0 aš it НН geriaujiū Bumbulia te prilaifa 
26 tobėl melbziu ant mano YBarbo pababoti. 

Nu. 12. Ravi Rufath. Num. 12. 
Tilžėje Ltame Bute nd Notujės. 

Ant famo Kelionės af eju tuleropi aptefißfü I Я 
190% й Габа) gerap šfipirfes ir taifieis grajen apfirupinį 
o tobėl aš prifiulau, Brymoliei pafidariuė, tifray geri Ii 
Worl už pigias Rrefias, av аб tuji daug arba ir m 
pirftu. 

  

Albert Girob, Rufneje, Balaigio Bute. } 
Palaifa fawo fenojo Zamori Zopojto až, !а ой, 

i$tugtėti norėbamė, parbibu už Fojng tift беб рейтий ! 
Brefia. | 

NB. Eyviežiejie Tamovai, furius aš pats ifipirf 
Bigion pareiė Bioje Dienoje. 
$ G. G. Dacie Filzej, Wokiecziu. Uycziof. 71. 

Naßle Sgule Palatiene iš Strazbū, Viktupel 
Barapijoj, not jao tenpat 1 Mylę пй Зв & ne toli 
GEiafijos gulintė, TZurji, Вкой & Girios turintė Gruntft 
160 Murgė dibelė ar fu ar be Snfintarijos iš geros Wal 
tūijau parbūti. Birfti norintiejie gal prie jö8 maldotis, 

    
  

Verantwortliher Redakteur: Profeffor fr. Aurfdai 
in Rėnigėberg. ; 

  

Berlag und Drud von Eunil Mautenbergp 
in Rönigsberg. 

 


