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23, Nenelbienėje po jm. Traicės. 
ang. Matt. 22, 15—22. Grom. il. 3, 17 —21. 

„Tangi būfite Giecoriui, fa8 Giecoriaus, it Dies 

„ fa8 Diemo pra.“ Tai triumpan jafant taš Das 

13, furi WießpatZ mums Bim Rajaulyje Frutuliojant 

bti prijafo, ogi ta8 pomijam futar ju tūm, fg Wieß- 

63 aufßtay apžmieftafis Tarnas, Apaßtals. Powils 
Kkczionim8 fiepja tarpbamė: „Rožnaš t’efie padüta$s 

Iriaujpbei Wale ant jo turincziei. Nes n'iera NN 

8 Wyrianfybes, faip tižt na Diemo; bet kfur Wy- 
Ijnbė pra, ta yra nü Diewo iftatyıa.“ — „Žogi= 

z pf foßnam düfire, Fa Falti eti; Mezliawa, Furiam 

т liama pūlaš, Muitą furiam Muitas pūlas, Barbe, 

fallam Garbė pūlas“ (Rym. 13, I. 7.), o meš tam 

I galim pridėti: „Ggirdi furiam Szirdis pūlaš," 
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) menfaų arba ir pomijam пе pamegfa. Samo 
igilę »o žieno fito Bale pabūti, tai funfu. 

Žydai Žmonėms tai ne pafeliama bumo, Fab jie 
lami išrinftoji Dievo Giminė turėjo pagonijtiem= 

| ir jū iftatptomjiomė Wyriaufyb&ms Elaujyti. Tos 

X Nary;eßiei, Sufilaufinėjimūje ir Sufiginczyjimlüfe 
taip tanfiep pergalėti budami ; galiau- 

D bumo pamiflyję: Dabar meš jt tūm Klaufymu 
laufim: Ar Žydams merta Giecoriui Gzpgia Dūti, 
ne? Sen jis jafpš: „beje merta Giecoriui Ginžią 
„tap wifi Zydü Zmones ant jo pappfę iv Baut= 

ghi: fa8 tai per Mefijopius ! nū jo atjitraufa. Bet 
| jis jafytu: ne mert ėjant Pagonamė Gžpžes mos 

„ tap tam Cžia tūjaus Giecoriaus iftatojo Karaliaus 

Do Tarnai bus, furie ji Ност8 tr i Promą ir Koras 
Tangi ar ji8 atfilieptu Beip ar teip, 

Taip Barnzeupiei 

| Djo, 

S bumo, it Furš Relią Dievo tifray mofinbamė ne 
Išbėjo nep Biofio nep tofio Zmogaus, taš parobe 
Mg: Giecoriaus Biningai &a Liudininkai, fab Ponas 

bitas Wießpaties Damabas Žmonii Egirbims Di= 

  

Dievas jūs po Rymijonais pabamęs, fad Rymijonai 

jiemė ant jū MBalozios Ratyti Bonai ėją, ir fad jiem8 

todel pareitiš tiemė pabūti buti. D faip 3004 @ы 

minė ne norėjo it Mwi8 ne norėjo Bitam Wießpaties 

Rrifafpmui Haujyti, it prieš Nymijonus atlifartidama 

Maißta fėle, tap fofia feturiė deßimt Meti po Bito 

Mießpatie8 Žatarimo Nymijonai iėme Žydi Zeme IB 

Naujo Karo Ažtrumo Ir ipujtyjo Jeruzalės Miejtą 

{ Мета , fab nep UAfmė ant Ufmens ne palilifo ne 

įjugriautaš, 
Sode iš Neifalo Gufime padūti Hitam Damadui 

ne tift faip fofiam žmogigfam, bet faip diewißfam, ir 

flaujyfime tiemė, furte ant mufū fatpti, ne tift Koras 

monės bet Sąžinės dėlien, tap iBlifjim. Bet idant 

mums ne pet Mie pajunttu Giecoriui düti fa8 

Giecoriauš , tai minau pafiprocemofim pirmjaufiey. ir 

labjaufiep Diemui būti, fa8 Diemo pra, butent jawo 

T A arija ii 

Gaugotitės. 
Drui ši Met 08 fief atfalus iv Žiemai dar i5 Tifro 

ne prafibėjus, jau per Anglii Gavus 16 ikurtü Rafas 

(id pra triudnos Nepalaimos pajidarujios. Slgabylės 

(arba Beiligenbeilo) Rreize Bicgion ne toli „nū Ra= 

raliauciaus £ieme Bofelen bumo trys Murinintai 

Butą prie Gelšfelbmario vagatamyję ir fetino antraję 

Dieną IB Gion Namūn feliauti. Ale Wakare jie bus 

mo geran atfišiloyt norėdami pirm gult einant, Kafalė. 

Malfomis jmagiey Hifure. Bet Nytmetnį Zmones 

jūs rado mijus tris negymuš ant jamo Sziaudü ©й- 

lio: arba Gatrejo be gulint. Sie buvo per Angliė 

Garuš nutrojfę. Du taboš ant jawo Gūlio taip be 

gulė faip jüdu Mafare bumo atfigulujiu, trecgiajiš bu= 

wo bandęs atfifelti, ale tift mos iftengeS fr Jao 

Brhžafiu it fu Rrutine ifi ant jamo Draugo Gale jo 

gulincgio užfigauti. © taipo jiš taipjau buvo numires. 

@yg tofiujan Bubu it Werfmiftras Dume Kieme 

Laut Kicgon ne toli nd Raraliaucgiaus bio Wafkare 

13tojo Dftoberio Kwiezien iFurtoj Stuboj į Gatalą 

atfigule8, furiame Žmones jė Rytmetyj nutroßfufi ir 

Qawonu rado. Taš Zmogus bumo 25 Meri {епа8
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Trufiuš matpti gavo, lengwjaus išmanns, fa tai pra: 
Pušmilijavvas Franfü. Septyni bibi ant tipriū Nu 
Tid paftatyti, Miltimui funfiū Ratai itaifyti Wezimai 
1008 ne wo8 iftenge, tą Piningi Lodinge nkı Gelzkelio 
ii Bilies, fur Karalyftes Starbiü Stryne randas, mu= 
gabenti, © czion te buwo 113 Mlılijonu ап 
Tibabrineis, 98 it Bufe Milijonų auffineis francuziß- 
а8 Biningaiš bey 14 ir Pufe Milijonü prufißkais 
popierineiš Biningais, Euriuš mufa Balnierei į Šrans 
cugije nujigabenę ir ten išleidę bumo. Aufjas pafis 
dare8 Ib tofiū Biningė, furiū fožnas Stufis 20 Fran: 
ta gelamęs, mis po 10 Tufitancgiū Auts > Aufiü wienam 
Šafe. Mle tat dar toli ne Bušmnilijarbas, ne8 tame 
500 ЭИ опй Tranfi ranbas, 

Ale fa darys mufu Malbžia fu mijais tai8 M 
ningaiš? Taip bene Flaujia felintafi$ muju Sfaity- 
tojü ir miflija: Saip gera» butu, fab tu8 muju Sa: 
talpfie wiena palaifyti galėtu ir fab tie Apgnmentos 
jamš išdalnti taptu! Bet mija MBofietije juf tame 
Kare pagelbėjo, tobel it fožna miena još Žemjū pagal 
Зтошй Gfaitlu  yrimierotaji Dalyfą tė Ragtū tur 
gauti. Toliaus reifia ir Tytweikg wifoFiū Atlyginimai 
ЗлетПет8 mofieti, furie bel Raro mijofii Batrotū pra 
turėję ben daugeropit Ipfadi fenteje. Tujū Gfaitliuš 
per Mier didelis, jū Brapmai n'iBtejetinan aufßti pra, 
Szepus ir anapus Meino czieli Riemai, Dieitai irgi 
Šreizai pripildyti tofiū Braßancziujü randas. © ВЬ 
fiem8 atfilifus , galiaufey juf tift ir gerš Gzmotaš 
Gfarbupczioje tur pafilifti Atfargai bujencžiam Gžiejui 
ir Neifmenioms, furios Bendien rvds nematomos, 
bet iš Nežiniu man atfirafti gal. Raip getap tada, 
fad Zemės Maldzia iš Зоройо imti gal ir ne tūjaušs 
primalo nė Bavūni  prafpti. Prufißfojt , Faralipfoji 
Starbnyczia arba Atfargos Kaje dabar £ wofißfaje bey 
ciecorißfaje pamirtufi pra. — Зоройа8 pitos Kafe8 tus 
tėė Dabar i6 Feturiš dešimt Milijoni Doreliū pafidas 
tpti it nd francuziBfuju Kryaio Raštu imamas Buti. 
Wyriaufeje Waldzia ant tu Biningi ben Bale, tus 
pagal jamo geriaujaji Smanpmą martoti, Mofietijos 
Giecoruš turėjęs. = Todel jiš ne mijabos primalnjęs, 
{@ Biningė  iBleii turėdams , virmjaus  ZBofietijos 
Gaimo ра аи bet Gztrofui atfirabus ir po )а З6 
Ieibimo Gaimo Priwelvyjima praßyti galefes. Walzig 
Giecoriaus Wietoje ant to divziojo Sfarbo Giecorniteš 
Sancleruš išpromyti turėjęs pobraug ju jomi ant to8 
Kafes uždaboti gaujęs ta8 Kumijfijonė, furš Giecos 
tpitėš Stolos Dawadus fawo Nanfoje tur. Wifi rie 
feturi8 begimt Milijonai turi mijucžieš gataimais Vi- 
ningais$ arba ir Stufiei8 n’ißfpaufto Sidabro ben Autjo 
priffirtūje Uždorūje padėti Buti. +   

Wel wiens naujas Bio Swieto Stebukla Už 
e8. 

pet Gtropumą Daugybės Žmonii Mani ne il 
gatamš pajtojo. D faš tajai? Tai pra е gi 
Budamojimui fiauvap per aufßtus о8 — SKalny Dır 
fferjay perfafta arba — geriau8 fafant — pergre 
Urma. | TZofiū Nrmi — Tunneleis wadinamü — f 
notūje žemėje, fur Gelšfelei traufti, jau tanfiey r 
das$, ale‘ ney wien8 {ujü tofiv Apdywijimo  ni Y 
werfas, faıp ta8 divelyfis Tunnelis, apie kurt fimtaji 
Biczion pajafojama. joje 

TZarp Dralijos ben Grancuzijos nujitrauf NRukreb 
gumi nd Ggiaurės į Pietus aufžti об Kalnynai Is 
fof8 neperlipams + Debejis išfifelas Murg, ©С п 
Kalupnai pra „MUlpai“ madinami, ale taš jū ан 
Spjifelimė, Еитё babar pergrežtas tape tą francužištėjo. 
arbą Mont-Genis (ištart: Mong=Geny) tur, to В 
dabar ir В8 tanfiep  garbamjoamafiė Smieto ul 
wa8 arba ta bais beleloji Urma Mont:Cenis-Tunnek 
praminta pra. BPirmafis Francuzıu Ciecoru8s Nay 3 
leonaš 1008 jau Metūje nė 1805 ifi 1810, fun ina. 
ben didey pamojinjaję Relonę per Bi Kalną Ilengme 
pabarbii norėdama, už brangius Biningus puiku Wid 
felė arba Ggajiję budawodino, furi Gen it ten, E 
jap bey ißilguy, MBingiū, MBingiei8 rraufta pra, 10й д 
tom Wießfkefiu mwazodams Releimis czielus 12 Stuhpt 
dus arti Debeliū užtrufti turėjo, Tangi muju, @ 
didžio Greitumo  pajidumufiam  Gžiejui tofia igą $ 
lonę ne patifo, 0 miena bagota engelišta Draugykos 
už Dar brangejnus Biningus pabudamojo dywinay A 
pinfley itaijnta Gelzfelt per ang aufftaji Kalna. 
to jan Swmiet8 divey nuficgiudijo ir pagyre zuogißfdk g 
Prota, furlai tofius dywinus Daiftus igmiflpjęs BM fy 
wo. Dabar tofia Relone per Kalną jau tift pusßeßlh 9 
Gtunbą te trufo, ale tai Eeliaujancziam, foną ИЙ ; 
mą Miliai Greitumu perlėti geidzinacgiam Swietl jufi 
mis dar per Didis Užtrufimaš bumo; iš t08 Priegajti pr 
babar Gi, fone 2 Mnti ilgoji Sfnlė, furi apie 7 nie 
Dilijonus Granfi fažtamuji, pergrežta tape. - Kad Filiye. 
pirm fofiūd 20 Metū Butu jafeš, Fiauray per Kalıl Ч 
Mont-Genis ne po Slgo Gelgfelis trauftas bujes Wa, 
Э!1 per Bperoti [aife butu, taip Tabap negalima tų, 
На Bubamone išmeizdėjo, o Btap, Bendien Й gul gl 
tama ir giliafingay išmeta o mufu Afin. Эла 0 5 
ienė pagirt8, ale jau dabar nubaftininfs Minifter s c 
Wardır Cavour (ißtarf Kamūr) ant Bergrežimo *D < 
Ufmens8 Kalno biben pajidumęš bep Inirtes Guwtog 
Bagal jo Babamadyjiną Mete 1857 ta8 įunfufė 
Darb8 ir prafid&jo. Ale Brangia tofia Marginga bi 
wo ir taip ne flojoš, fab mijam Gmietai robės, @ 
Budawone menfiauje> 50 Metu užteufjenti, jen 1 
powifam fugaißenti. Bet trp8 ptalipti Galmocgiep ВО 

   

  

   
   

    

  

   

    

  

   

  

    

   

     

  

  



180 

     

    

    

    

   

   

  

   

   

       

fašne feniep fweif® ir briutas & Фаго Namūn pars 
3e8. Ogi dabar 8 turėjo Namėj taip bčdninga» 

je Ią gauti. Tang Brieteliei, faugofitės MBafarais pirm 
Täflt eidami Rafalius miežiep paurti, o priegtamn Dar 
WDuni Sfplę Uždarpti. 

Dievijfa Ayfarga, 
Ber mija jamo Amžių ne užmirĖ mujų Rareimjei 

toji UAuguita, ana ipgajtingaję Dieną Meto 1870, 
joje bel baifingiaujojo Sziomimo aplinf Metja Žeme 

Nukrebėjo.  Muju Garbiūams ypacziey Atminiije pas 
ai Ks an8 ne toli nūg Metjo gulpfis Bažupitiemis, 
Sihinct Privat (ištart Seng Lrima) wadinamafis, 

Ėė furio jie anoj Dienoj funfkujt fawo Darba atlifti 
IBlijo. | I8ien8 tam Erumvinamjam Darbui pribuwefis 
tolibrifetins Piudininfs puifu Paweikflg apie ten nujis 

Tift Mußui pafibaigus te bumo matpti, fą ta8 
mmHna8 bumo fentėjes. | Didgiaujoji Dalis TZrobū i 

tą fußaudyta pafirode, pomijam 6e jofio Baipfas 
Amo ney wiena ne vados. Oe toli nūg nubegujios 
umufios Bažnngios Rom mažas Butufė, furiame 

ta Rarcgiama itaifyta buwo. Man per Ятета 
int ir Spuinjiuo Bjaurybę be apžmalgant, pamas 

„Šaipjau ne menfap turėjo. Už turėjau ties jęję 
ЗО. Wiras ang Bažnytfiemis Apgymentoji praftotas 
1 Ro, niefur ne pafirode Žmogaus Bamidals Gpmeni= 

№ kios Nepalaimos Mietos, tift wien Prynamij 

| Buto Duriū anos Rarcziamutės Gale bibzios Sty- 
b {ите Grauota Sėnoj išmuguji bumo, fedėjo miena 

eb Moterele. Zen bumo jos mplimjaujoji MBielele ; 
tn ji jau per daug DMeti Dien“ iš Dienos bumo 
ie! Egzitame Buteliį nžgimuji it pajenufi, ji tą 

| brangiaujaji Gymenima ant Bio Gmieto [aife Ir 
T niefo ne pajirupino, faš [aufe didime Swiete nu- 
е © Namüfe ше?8 пе Бито, Фит8 jei Gi m= 
ЦЕ, jau Dabar per įeptpniš begimt Metū apturės 
Rampufą užgvnęs arba ję nū Atfiiljėjimo trufinęs 

Gžzion jei be fedint, prifiartino Yupis. ЭВ 
bmentojei išbėgo, jauni ben feni praftojo Kiema 

Brimat ir įamo Gymafi iplaifpti meilpbami + 
МГа nufiffubino. TZift Genute te ра о miena ant 

[9 Wietelio8. D Fobel? 908 Namißfiet В Didelio 
Witofo je užmirgę ir Užpafalij palife bumo. — Srgi 

Mu Gromimą išgirduli, # В fawo Kampo ne 
Tos, bet fėbėjo ir meldieš. 18 arcziaus it ar= 
18 parūge Mubis, mis aiBfejni ben ipgaftingejni 
Ijo Trapfėjimai aplinfui. | Mažaji jos Вшей ® 
Tekiet fimžte prifimgo ironptaiš Wyrais, furič,   

gydincziam fawo Amze Budami, Ing Eofioš fulauzytos 
Solės arba Nmietfos Afla apdenge; pilnoj Syloj’ ir 
Stiprybrej ejantiejie Zaunifaicziei aplinfui fenojios Mo= 
iynele& Bumi Pulfais pajimive, ale ji Nanfaš įujič= 
mult miš iš mien melbeji Wijur aplinkui be Brifi> 
įžengimo, be Draudimo Dejotipfuju ера ilgiejie Lies 
šumjei Maijto bep Blešimo rabo; wifur aplinfui 
Ugnis Stogūje plebfėjo, ale mažafis Butelis, fur Ges 
nute meldieš, faip ant Dymo pajilifo n'užgautas. Ale 
В!а) , babar prie pat jos Gzalies įfauduš Bilbėjims 

ben Iraßfejims nujibame! Sėgažtings Szimis patros 
pyjo Senuteš Gymenimą , | Granot= Rulfe per Mūrą 
Gfplę pertrenfe, Prnbutij arti jos Roji bjauriu Py- 
Bfėjimu plpgo it miflab, fa geležinės GSžufėš patros 
pyjo, Jupujtpjo — pražilujoji Motinele n'atleižinay 
bejimeljoama pafilifo nepaifabinta,  Nepermalbomajis 
Ginerti8 Bitoį Dienoj ben ant tos Wieto8 robo8, ПЁ 
jauno žydengio Gnmafties te prajaš o Senatwe раг 
niežinas. 

Man ant Mupiū Laufü pračjufiam Bamvajarij 
aplint Metją be felaujant ben į St. Brimat nufafus, 
patropijau ag it ang Šilgalmę Genutė, Welykas be 
Givenciant, ale ant to8 pacios Wietos be [ėdint, fur 
Sranot -Kulfe Mūra pertrenfufi bumo. = Manęs 
tfalbinta, ji atfiliepe: „If, mielš Rone, aš anoje Dies 
neje Daug igtvimoti turėjau, ale mijados mielajis Dies 
waš manę apjaugojo.“ ®© potam ji man pajafojo 
apie wifus IBgafezius ben mijas Bėdas and pračjus 
fiujü įmutnujė Dieni, ir Foft Džiaugimą ji dabar 
turinti, fad ji wel Znfume ben pafajingan ant jamo 
mylimos MBietelio8 fedeti galinti, Gztapat ji raft 
ir Bendien dar tebefed, jeygu taš Miekpata, ant furio 
ji taip gražep nufitifejo, jeijei tame Tarpe ne butu 
tifroj TZėmipfėj fita Mietele vrirodyjęė, fur amzinafis 
Bafajus ponamoja. + 

Didelę Daugybę Biningi 

jau wėl # Berlpna tape patgabenta.  Butent Žrancus 
zije ne jenep trecgiaję Buje Milijarbo jei uždės 
tujū Karo Raptū užmotėjo. — Tai butu mijoš Gfolos 
tris fart degimtoji Dalis, neš, faip žinoma, Trancugai 
peufis Milijardas Zrantū gaun užmolėti, Eurie, muju 
Biningais tofūjant, 1333 Milijonus Doreliūi padaro. 
Del Bito Rapti Moliejimo juf it muji Magimentai, 
furie 'Bryfetungas prie Rarpzo apftatntas [aife, iB ten 
atgal parwadinti , o Prpjeftungos Žrancuzamė atdü- 
108 tape. 

„Pure Milijardo“ — toftai Burua [engmen iB- 
tatia, ale Prota8 ne taip greita) apmato ir fuprant 
fotia Daugybę PBiningi prie to prifiaujo.  Berlynijs 
fiet, furie tus ilgūjus, niefabos ne matptūjus Biningu
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Miftrai ойй Bubamonė išrado pintlep fataifytg Ma: 
Gynę, futi ne Garū arba Ugnies, bet Gpitojo, + Unt- 
Gtumą jumeržtojo Ūro Syla matoma ben įufama pra. 
ABarežtojios Stylės potam ju Rarafi plaiBintos tape, 
о 108 patš Uvė, furs. Maßyne mare, it Urmą nüg 

Фити @ma[ftleß furioje ßeip Darbininkai ugttofifg 
butu, czyityti tur_éio. Del Baffubinimo to Darbo 
Grežimai nū abžju Bufiū, nū francugipfojės ben pta= 
Jißfofes, wienu Gpfiū nufivame, о ant pernai Meto 

Ralebū faimynipfiejie Darbininfai Midurij Kalno put“ 

fien, faip apjprefa bumo, jufitvopyjo it 16 Dziaugjmo 

Birdingay globojos. 14 Metū tvufo ta Badawone, 

fui ne fenep, Dutent 17 taji Geptemberi išwėntinta 

ir Wartojimui pabūta tape, Perwazawima8 dabar 
еца # Bufes, butent Mažuma prieš Kalna, 40 

Minutė, o antroji Baje, hutent pakalnuy, 20 Minutu, 
taygi ıB Э8о Stunda. + 

Wifokia Zinia. 

— Menfioliftafis Dftoberi8, tai bumo mujū Nas 
Baštininfo Karaliaus Zridrid; Wilhelm Ketmwir- 
tojo Gimimo Diena. Zoje Dienoje bumo mujū 
Giecorinė į Putšbamą nufeliavęs, 0 cgionan ne toli 

Gale Sangfufi befiranbancioj Pakajaus Bažnptėlėj, 
furid8 Gflepe Nabažtininfo Runelis ilji8, bumo toj 
Dienoj mija farališfoji Giminė fufirinfufi, Meilėje ir 
Garbėje jo atfiminti. Rronprincas bumo toj Dies 
noj i5 WilhHelmshöhHe prie Miejto Kaffel, fur 

jiš tame Gžzieje [aifė8, taipjau # Putsdama atfeliamęs 
it anoj Bafajaus Baguptelėj atfirades. 

— 95 Trancugijos pajafojama, fad iš Raro 
Gžiejo prie Giaurinės Žrancujė Armijos , prieb furia 
it mujū pirmafis Armefor8 Įtomėjo, Daug baiš 5ю 
neßwanfin Budų nufibamujiė Brigamima ipfireipte. 
J nės Žemės Biningais pra Daug Aufituja Ir gemus 
jū jamo Nantas IBlitėpę, 0 dabar tie ant Bromės i 
Ralėjima ijobinti. 

— Hefü mpriaufiame fl)?xefie ®armftabt yra 
24, Oftobert didey. Puifufis Kamevijü. Butas į Plenta 
пибедев. ‹ 

Atfiliepimat. 

Nefurjai Bewardis Prietelet arba raft it Nes 

prietelis man Gromatą atraße, furioje 8 prieß mane 

Tabap pyfinaš, XKad Zalnieriei fwentomis Dienomis 

fawo Darbus atlifti turėdami toješ Gmefti ne gauna,   

tarfi aß to faltas ėją8. Berobė ir аб tai pirbingė“"“ 
melpcziau,  Fad 3afnieriei mentoje Dienoje pil?3 
Atilfė gautu. Ale až miflpju, jen galima butu, apto 
Dalyfa taip štaifpti, tan muji aut* taujioji Bpriai 
fpbe tai ir butu štaifiuji. Ale manding taip "eit, * 
todel taip anš Bemarbiš faip ir ab arba ir АН Вг 
Tiei, furiem3 taš Dalnfaš ne patinfa, me8 turėjim pp 
czien todėl, fabangi mes mija, Ralnieryįtės Damabą I 

Mirgaus ifi Apczio8 ne pažijtam it ne žinom fa“ 
cia miffa3 tur eit arba gal eit jau į Pafajų būt W 
ir tift mpriaufie> už tai tupinti, ibant me8 pati=-— 
Gmentaję Diena mertingan it Faip pūlaš giogiiimpi 
bet miflab fitfą fa meš tame Dalnte fitaip merfti \ 

dawadyti ne galimi, Aufžcziaufiamjam Malboje pali 6 
camoti tarbami: AF Wießpatie: ateik tamo Karalyfl 
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Prefe Karaliauczuje 4. Novembert. 
Ant Turgaus Затй menkay pareit. Kwiecrziei 100 

110 Egr. Nugiei 55 — 65 Egr. Akiešiei, bib., 45—55 @{ 
Miežiei, mai, 45—50 Ggr. Awijos 28—35 ©дг. 
niei, rain, 85—100 Gar. Širniei, balt., 65—75 gr. 
putes ž0-— 32 Sgr. Giienė 26 — 2 Sgr. Už 
Giiaubai 15 — 16 Sąr. Smieftas 10 — 12 Ggr. uį Ema 
Siaufiei 7—8 Sgr. Manbelis. 

Appafnmai. 
  

  

домё, 
Nilas. 

Daugybė Jopū it žieminiai Manteliū. 
Rleibomė, faip it baug Fitū Daiftū turės Bi Student pl 
mangš pigiep išparbūti tapti. 

Aubiamuja Bumbuliū prie manes mijados pig! 3 
gaunama, о ав № ННЕ geriaufiū Bumbuliai te prilaifdn | 

Iß todel meldziu ant mano Wardo pababoti. - 
Nu. 12. Ravi Rufatb. Yum. 12. 

Tilžėje Ltame Bute пй Nohikės. 
  

t 

XApiafpnmas. ies 
96 eju apfiemes (amo Grintjut, Gicgion pat guli 

7 Murgi pruj. Mag. bibelė Юр к 2 iš 3 Mut 
Brimetimo Laufo fu miena  gyivenamaje Triba, turiolį, 
apgywentinos Stubos ben Du Stalbu tanbas ir Euri geri“ 
fiame Bafifaifyme tom, 1В malnos Yalėė parbūti. * 
šito Gruntfiufio gal 500 Drl. ant pirmofios Wietös Arg 

ftomė pafilifti. Tas Gruntjiufis gul Iabay geray, ne toli % 
Nujnės Upės. Gruntas yra pirmofis Klajes ir tur fėja 
Qaufo, Ganptlos ir Ветой. Dmi Rarmi . Gia gal fal! 
geran iBfiganyti. Birkti norintiejie gal faš Dien prie md! 
malbūtiš. 

Schießfrandt, Nujnės Parapijoj, Gailofarogiai t 
Brego 19taji Dftoberi 1871. ‘ № 

Q2udwig Beijį, Walties C‘ngof‘. 
  

  

  

Berantmortlide: Rebatteur: PBrofeffor Zr. Aurfdai 

in Rinigėberg. 

Berlag und Drud von Ginil Rautenbera 

in Rėnigšberą. 

  


