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apfiatytas, o Sfaitlius ЭТЕНА ten pajiliefanciū 

MByrü pra 50 Sūffancgi. 

— 95 Margo pra nejeniep pas Rupcgius ir 

Biningininfus faip ir ant Piningi Banfo į Berlyna 

fofie ažtūni Sufžancgin  Doreliū netifru Prufigkü 

Bopierpiningit, dwideßimt - penfdorelinieis Darlehn8- 

faffenßeinei8 % Mofkejnius pareje. Tūmi pra ißlirode, 

fad Baryzo Miefte Fabrife Bitė пен уа орт 

ningiū vanbafi, o tobėl bus декау, ni tujü faugotiš, 

iv žao Kur tofi 25 Dorelinė gamęš wis ir gerah 

ifitėmyti, fa8 tam tą Damęš.  Pajafojama, Рар Bitte 

netifriejie Popierpiningiei daug įtoriaus arba ftambjaus 

iGornfarooti а, 0 it Daugiaus žibą ne faip tifriejie. 

— 95 Dierovės Mietelio muji Prowincoje 

Mozurü Rampe gulinczio pareit Šinia, Tab ten mieno 

aufžtefnio Mofitojo Bute Dvi Mergės it Molitojo 

mienatija Dukte pirm Zriumpo Srifpnaiš pūjimivųs 

Жо8 bet Mofitojo Pati Trifnnu Liga Blogan ferganti 

# bar ne žinoma, ar ji ip 108 pafigaujenti. D tai iB 

MWalgyıno žalios Kiaulienos Miefd3, Turiojė Trifynü 

yado8. Tacziau dar wis randas Mifmintingü;, Furte 

ne wieryja Trifynü ėjant, ir Pagraudenimus, nū tujū 

faugoti8, per Niefa Тайо. 

c Priekulipies Ralenbros. 

Bon Kunigs Sdrėder Priefuliej, faip jau 

pirm to papratęš, taip ir ateifencziam Detui 1572 

yra Tietumigtas Ralenbros fuftatęė arba jujtaty= 

binęs it. jamo Drufarijoj. labay gražien išdrufamos 

dines. Toje Kalenbroje tom pirmjaufien miflab tai, 

£a8 @ peip Ralendroje jėšfoma it randama, butent 

apie Giiėjo Bėgi, apie Meneius, Nedeles, Dienas, 

Gzmente8, apie Saulės: bep Menejio Užtefėjimą. ben 

ufileibimą it fa tam Iygu. : ‚Ale , priegtam , c;ia 

ftomw.-podraug bar it grajus Bafakojimas „apie mufü 

ра и е Karg f Francuzais, ‚apie MBotietijos ©и- 

wienpjimą, potam dar it feli НЫ triumpi meilingi 

Bafafojimai, tada PBamofinimai apie naujūfius Macius, 

‚Smarczius it Saifus, 0 galiaufiep ir „dar triumpaš 

Rraßima8 apie Mielapirbingyitės MAnßtaligq ‚ ©то= 

pišfiūje, furiame. Ponš Kunigs Schröder: ш- 

felt“ Giratėliū augina it aprupina. Kurfai ana mis 

а); Roną Kunigą ir jo Ggirbi bagijia;. tam ab me 

primalau  pajafyti, › В fofio8 Dmajės anos Kalendros 

furaßyto8 ir folie  naubingi jū Bamotinimai.. „Rift 

tief noriu bar primefti, fad pitos Kalendros 5 Gar. fatoj, 

{ ар Biningai, 14 Bitas Kalenbras. ifrajtičjie, žief jū 

Ф 08 Ražtas užmofėjus Tif8, anam Mielafirdingytes 

Antaltui ant Gero pareiš, Kur bitos Kalendros Kietumoj 

bus -gaiinamos, man n'iera pajafyta, ale manbing,, faip 

Derantwortlicher Redalteut: Profejfo: fr. Autfdai 
in Rėnigšbergs 
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а6 
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BA ; ia ы S apit 
toftai jau it“ Geip paprafta, юЙаг prie Kringinintu abi“? 

it prie Bono Kunigo Gdyrddev paties. p 
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Atfiliepimas. | 

MWich8 Prietelis В Rietumds, furjai |afoš i 

Karo parėję8 budam8 nefaltap ant Roramonės praju—- 

bptaš čją8, del to, but ejant pridbūta, Eab jis ėjaš ||| 

Puczka Girioj buvęs, ta8 manę pra paflaijęš, ar — 

WiecßyatZ Wiecorius po laimėto Karo Del točiū Nut | 

bėjimū @а8 Altleidimą pet miją Žeme  mijiemė ta) ' 

Rufaltufiems  igleibęš it av todėl ne it jam jo p 

Gubą užbčtoji Roramonė galėtu atleifta buti. I Gy 

to "až  atfiliepju, Фар ав pats: ju tofiei8 Dalntai | 

niefo Darbo me turedams toftat - n’efu : Hitemtje8, | 

ir prie men jofio fito m’efit prieiti games, Eurjai o 

geriauš žinotų ne faip aB.: "D daugiaus dėL to DBeb 

iyfo jeßfoti it procemotiš, a n’atfpeju. Zobėl din 

anam Bričteliui melneziau, paš tą nueiti, Turė Э(пи@’ и 

bfatuš it Gizei8- SGamlungus prilaifo, jeib tas. tūlirt 

jam tai, о jiš Zinoti nor, pajėpfoti galėtu, D jen i 

tan 8 gal prie fofio Neftsanmalto Dėl to Dalykinė 

pafiflaujinėti. Tas toftai tut geriaujien žinoti. ata, 

, 4 ' iš 

"Brefe Raraliaucuje LL. Nomembeti. Tala 

Ant Turgaus Samė menfap pareit. Smiecgiei 100 427 

110 Ggr. Rugiei 55 — 65 Sgr. Mieziei, did., 45—55 S( 5 ai 

Mieziei, mai., 45—50 Sgr. MNAwizos 28—35 Gar. 

niei, tain., 85—100 Ggr. Širniei, balt., 65—75 Gar. WW 
ушеё 28 — 32 Sat. ©уенё 26 — 32 Sgr. Už Gainin 

Ggiaubai 15 — 16 Sgr. Smieftaė 10 — 13 Gar. u} Swaßau 

Kiaußiei, 7—8 Sgr. Manbdelis, mo, 
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Х рТа ра 8. 

216 eju apfičmes, [amo Gruntitufė, Biczion pat uli 

7 Murgū pruf. Mag. bibelė  faip 2ОЙ 3 Эо 

Keimetimo. Laufo fu miena  gymenamaje Zrivba, turioj 

apgymentinos 'Stubos bey bu Staldu ranbaš it Euri geri 

fiame Bafilaifyme ftom, iš malnos Balės parbūti. 

šito: Gruntfučio gal 500 Drl. ant pirmofios. YBietos Dia 

ftomė pafilifti. Tas Oruntftukfig gul labay geray, ne toli 

Nujnčs Upės. Gruntas yra pirmojės Slajės ir tuv fėja 

gauto, Ganytlos ir Bievū. Dmi Karwi сйа gal [a ajt 

getay IBfiganyti. Bictti norintiejie gal fas Dien рие та I 

malbūtis. 
Schießkrandt, Nujnės Parapijoj,: Sailofarcziaikti ės 

J Rreijo 19tąji Oftoberi aro Ak 

Suomis  Beijį, Raltiės Gzipori) 
  

Ant fawo Pelionės aß eju tuleropi aptefigtū gar 

worū labap geray Hipirfes ir taifieis grajep apfivupiiiti 
o todel aš prifiulau, Pryvoliei pafibarius, НЕар geri 8 ] 
word už pigias Prefias-, ar FaS- tujū daug arba ir 
pirkiu. 2 

Albert Girob, Rufnėje, Palaicio Bute. 

Berlag und Drud ооп Ginil Rautenbera 

in Rūnigėberą. | 

 


