
  

„ leimiė, Raraliauciujų 

an. Mtarnintą  išdūbamė, 
tej0i, ant bile tofia Pujto 

eliotaš, fu Bufipinins Ktlcimis 
Zpjalimi SAatimai į Rež 
leiwt faštoj po 2 Sar. ur 
fojng, įmulteis  Ražtais 
išdrufamota Gil. Gros 
matas reif Ben atrabpti: 

  

  

  

“ aratiaucgiaus Broliamė Sietuniniutams Zinės parnejąs. | 
«Neo, 59. Raraliaucziuje, 5. Degemberi, 18671, 

š 2, Neočlbienėje Wdwentü. bet fitu8 famo įmartiaujiu  Brafeifimi # amžinję 

išioną Sur. 21, 25—36.  Grom. Nym, 15, 4—13. 

en „Sztay,  Miešpats Pons Diews ateit įplinga) 
jo Ranfa Faraliaus. Sztay jo Alga yra prie jo 

0 jo Užmotėjimė pra po jo Afiū“ 365. 40, 10. 
fodel: „triubyfite ju Triuba ione, Hauffite ant; fwen- 
o mano Kalno. Drebefit mifi Gnmatininfai ant 
mes! Nes Diena Bono Diemo ateit it pra arti. 
amfi Diena, aptemufi Diena! bebefiūta Diena, 

Maliūta Diena.“ oe 2, 12. — Dievui bž- 
Bin, mes Adwentus arba Atėjimus mufü - Wieß- 
einties Bwencziam, Mes czia fır Bafigčrėjimu atfimes 

im pirmojo jo AWtejimo, Faip jiš jan bemveif pirm 
Deja tufitancziū Metü fu didele Lengwybe ir Malo- 
e £ Kung atėjo, Smietui Ijganymą Fentedams ir 

5ficbam8 prigatampti: Dai mumė tai [pg taipojau, 
Aldus Dziaugjmas , regint fa) meš babar antrūje 
Siepatiės Adwentüfe fomime, tame jo Mtėjime, Tus 
Эее 8 per Dmafe, per Žodi, per Zofromentus bey 

% ооп Swieto Waldyma jau per daug Szimt: 
Necziū ant Žemės ateit fawo Karalyfte ant Žemės 
"untamoti it platinti, elnio tamfiaję ir  bjauriąję 
ūralnftę pargriauti ir išpufipti ogi porbaugien ir [a= 
jo Malonę ben aną ant Rrnžiaus pagatamytaji 38е 
ūnnma  atpirftomfiomė Duželėmė prifiulpti; ir шё 
Lapūlancgius Griefininfus, furie jo Maloneš ir Iß- 
"Ibėjimo geibauja, [pg Eofius begancgius Nūdčgulius 

> Beflėš Ugnies ir amžino Prapulties ifpleßti. 

Ale po Biū antruja Ydwentü pareiš tretiejie, 
P Užutiniejie Admentai, furiūje Ponas IJ&zus ateis #- 
An Swieto Bėgiui Galą pabarpti mifą Sutmverimo 

Mamaną fuarbpti it fitofiu padaryti, Elementus Ugnis 
f futirppti, Dangaus Imiriybhes8 fujubinti, Žmaigbe8 
13 1& ай, Tuvieiš jos tief Tuffancgia Met Бёдие 
108, ifmefti, Saulet bey Menejiui jū Szmiejybę 
Į„ūnti, naują Zemę it naują Dangų padaryti, Numis 
p Iūfius % jū Dulčiū prifelti, Gywvūfius ben Numirus 
Lis po famo Gubo Rraje fatpti ie wienus paš 
Une i Swetlyczia Džiaugimo ir Sfganpuio ifimefti, 

  
    

    

    

  

       

  

    
   

  

   
    
   

  

   
      

Muta išmefti.. 0Й 
Apie Bitą paffutinijė Adwentg falba Wießpats 

mufi Genbienitoje Gmangėlijoje, ogi apmajiant, faš 
cia wiflab turėš ant Smieto nufidūti, Wießpacziui 

| paffiaujiūje famo Ilbmentūje apfireifiant, tap meš ga= 
Tim išmanyti, fab Žmonėms tada baugu buš ir jie 
fone nufimis ir jū Sgzirbis alpš iš Baimes ir З8- 
gafezio. Ale Kriftaus Mylimiejie tame ne primalo 
brebčti žinobami, fab jū Birbingiaujnjis Prieteliė, jū 
galingiaujyfis Gelbėtojis Raralius ir Miegpatė ateinas, 
jūs 15 Smertiės i Gymafti ir i5 Margė i Iganyma 
perfelti. Mumė, Rritaus Tilintiemfiems tift wieno Daly- 
fo tame te veif8: tift bubččime miju Gžieju ir melįfimės, 
fab merti paftotumbim išmengti miflab tai, faš tur 
nufibūti, ir fowėti po Afiu Žmogaus Sunaus, Dans 
gauš ir Žemės Miežpatiės. Amen, 

т . Ф 

Giecorio Sujiėjimas, 

fuvfai pirm feliū Mėnejiu, faip Staitytojei žino, ant pįtrei= 
fißfos Pufės, butent Yplij bey Saltjburgij nujidame, 
wifiem® tiem8, furie per Mier' Iabay wifkg iftirtt ir 
fong Vafleptine wifam Swietui atwira padaryti gei“ 
dzia, diveli Salwog Lauzima beny Nefmagumg padares 
pra. D Geitunga Raßiejer, anie tifriejie Raujynė 
Kromininfai, nep jofią ištifimą Žinią apiė tą minės 
tinaji Gufiėjimą patirti ben ipplatinti ne galėdami, 
fone į Nujiminimą ipūlę bumwo. Daug apie tatai pra 
miflpta, falbčta ben rašyta tapufi: Sagi tas Giecoriū 
bep jū mpriaujiuja Miniperi Sufitelamimas paženffina ? 
Kofio8 Prizaftie8 deley ta8 nufidawe? Kelios Geitun 
g08 bėjos, but baug Zinanczio8, Daugiaus už fitaš, ir 
jamwo Sfaitytojamė ant and Rlaujyma meif bė, meif 
tą i5 Wejo fujigraibę praneße. Ale а8 jomš papa= 
fafojo, fofė Rofunba todu wyrianjudu Zemes Wieß- 
pacziubu, ben jū dveju Minipterei tarp jamęš turėjo ? 
Sobel mijoš jū apie tat išplatintos Ralbos pomijam 
Wigmierptinos it wieni Prafimanymai pra. Me mums, 
furie meš def to ne fergam, Fad meš ne fožną Žodi, 
anū aufžtuji Rona falbčta, patirti gaunam, furie meš
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Džiaugiamės , Tab jujū fwarbus NMokundai ne tūjaus 
Ipg bibžioju MBarpu per miją Swietg Azwanyjami pra 
— Mmumš užtent žinoti, fa8 айойар ро ©люйею ЭПЙ 
nujibame, mum$ patinĖ macningujė ЭВаГоопй meilingė 
Prifiartinimas. : 956 to meš matpti ir [pa Ranfomis 
Giopti galim, fab mufu Giecoruš faip wijabo8, taip 
it babar, Bafaju wydams ir iglaifpti norėbamė tiefo- 
ju Relu waifßczioja. . Miwiray briegtam ir nufidame, 
fab Direifiū Giecorus, Furiam naujafiš Aufftumas 
muju Karaliaus, Tofietijos Giecoriaus, bibi Nefmagu- 
mg pabares buwo, pat3Z fawe pergalėjo ir muju Gie- 
coriui Ranfą ant Bafajaus prifule. | 918 Gerobs ne 
gal užfiginti, аб ta8 aufžtafis Stonas8, furė Dabar 
muju Raralus igijo, №а8 pat8 pra buvęs, Iurio Yürei- 
H8 ilga) gana geidawo ir арн procawojo8, - Ale 
MWießpatsS Diewas. kitaip bumo Iėmęš. Birma Prufije 
Mete 1866 parode, už Э)Птей macningefne ėfanti, 0 
babat jei mija. Mofietije prifiglauji turėjo. Taš 
Daiftš ben Damabė yra ‚ gataws ir ne gal arbomaš 
Buti. TZangi Dabar ir pitreifipfajis Ciecorus , — тайу 
dam8, prieš tą niefo. iftaifyti ne gali8, 0 norint ir 
fu fPaubingu Atgalžmilgejimu ant vračiujojo Giejo 
prabeba prie to atfirabufiojo tivirtojo Damabo alaus 
įtiš ir ant Balaimos: jo patie8 Žemju ben mijoš @ 
торо8 Bafaju padare ju mufu Giecorumi, ne tift ant 
Bopieriaus,  faip ne fenen fu: Grancuzai8 Ben ju jomi 
Mete 1866, bet mierną Birbingą „Bafaju. . Mes: fa= 
fom: ant Balaimos ‚wifai Eiropai,: ne8: ka8 fefytus 
dabar, famo NRanfka pafelti ant Nepakajaus, jey Brus 
fije arba labjaus wija Mofietije Gutarime fu Эке 
fiū fugywena, Ggime: Gaiefe bat me8 ir NRujije ant 
jamo Bufėš turim, o tomi ipfipilbo ©уто1е8 Norėjis 
mas mujn Giecoriauš Tėmo, Kabažtininfo Karaliaus 
Griedbtid  Bilbelm Trecziojo, furjai 'Balifimo Raßte 
jao Sunu ant meilingo Gujidraugamojimo fu Rufi- 
jė ben itveifiu graudena, jafydams: Kas. noretu @ 
topo8 Bafaju  užganti, fol to8 trn8 Žemės Wienybeje 
fufilaifo! — Taygi tie£ me8. jinoam, fab ang Sufieji: 
maš tmirtS Zingfnis ant wierno Pakajaus Sßlaifymo 
bumeš pra. Bet fa anie aufßtiejie Zemes Waldonai 
del bibžiuji Giropos Damabi bar Beip fußnefeje ir 
fufirofamę pra, tai nief8 ne žino, 0 ir tie Geitungi 
Mapiejei ne, furie bebas, юа &та. — Rad Giecorei 
ben jū Minipterei ir apie Salaifymą midutinio Rafas 
jaus 3emeje, apie ©Ситагфута nepafajojancziujė Naus 
dontju, arba Socijal-Demokratü, furie, per mijaš Ra= 
talpfieš išliplatinę, wi8 brafiaus fatvo Galmas pafela, ben apie  futaranti faimpništa  Olpfičjimą  įwarbjus 
Apmaftymus [aife buš, tai miflab jut if james IBfi> 
mano, 

Т   

I 

` 
Dar apie wiena Giecoru, Ig 

') iß tolimos Amerifos parfelamufi ir Giropos wyriaufd 9 
fe8 Zeme8 aplanfanti, mum8 ое Dienofe Geitungohs 
pajafojo. = Betinoj Ameritoj gul bibgioji Giecoryfle 
Brajplije, i6 furios Zemes mum8 Barmamimitii 
mėlynafiš bep ranbonafis Media (arba Brazilge be £ 
Gernambufė) ogi ir mifofiems pinčliemš Zidrožinėjiju 
mam$ tinfajis Jüdmedis Sziepimis per atlautiffafelet 
Jureš pareina, Tos Zeme&s Waldonas ; wadinamlip 
Bedro Antrafis, fır Giecorėne famo SZiupone ant ц 
908 ben ilgan trunfangios Relonės pafidamuju ir B 
Hetije ben 'Brujije aplanfe, ogi pirm pora MNebielū Inc 
{ Betlpną parwyfo. Ra mes tift apie Būbu aufgtojibo 
Keleimudu Faityti gawmom , jüdu bibep Garbės mertilai 
padaro. ‘ Apfkaitymai tofių Praneßimü‘ mum8' primenallin 
fab miflab, fa8 minėtina, fa8 garbinga, fa8 НО 
mytinant geram Bameifflut tinfa, ne tiftan wienat prill | 
muju' vaubama pra, bet fad anapus aufftujė Ralniė 
ben: plačgiuja Juriū  baug Gero nufioūda ir ата 
wertü Zmoniü gywena. Geray todel, Fab mūuja dpo) I 
fipfoji Afi8 fartais Briegajties gauna, WalandelE ir i 
Tolumą nušmelgti. — — Вга о8 Giecorus įtom gel) 
riaufame Gžiefe fawo Aingiais, ne8 18 Фесетбен В 

  

   

    

   

  

° abelnos pipros Smeifatos, o jo Biupone taipojau. 94 
Relone' nufidūda bet Bafimotinimo ;' del Sapjimo balų, 
gerejniū' tobulefnid walbonipfi Dpatybja ant Naudolias 
jo Žemės bep jo“ Radūni, *а jis Namėj Bubali, 
apie" naudingus Staijymus  įmetimujė Sema рга ) 
müfe (Taiteš binvo, toftai jiš pata matpti ir arti pri“ a 
bubamš mėginti "not, jeib jis į Mamis parfelamęliių 
naujus naubingus' Staijymus ne tiftay prijafyti, be, 
it patš pabamabyti galėti, — IB Berlpno apie lu 
Giecoriaus Aypfilanftymą ni 28tojo Augufto taip тай№ 
oma:  Apbnioptina, Ta Giecorus Dom Bebro вн В 
Miejie trumpame Cziefe jo Aeiejimo prie ан8 ау) 
matėš pra. Kojnam Rytmetij ant Biegoriaus 5 išė 
jo Giecoruš ju {ато Ziupone i Gaftujės, furioje jū“ 
bu Gajpabą činuju bumo, ir į jambytą MBežimą [UZ 
fėbuju, pabamadyjo Ruczierui, fur jis wažoti turėjo 
Tofiū Budų jūbu bidyji Sirati Butą Feletą magujolį 
Szuilid, o beweif wifas aufßtafes - Szuiles , Эо 
Kupczyfies Butą, pagirtafes . Fabhrifes, fur ülinei RY 
fai gatamojami arba geleginos Mafnuos bubamojamoŠ; | Yi 
19 Gymoliū Daržą Ben Faraliffaje Bili, о į Botd“ ® 
bama numažameš Ginfli Gzpyferė arba Geifužę 629 Jun 
Kaferna8 aplanfe ir gruntingap pergurėjo.  Titta? Nl 

 



    

    

   

  

   

       

  

      

    

  

Igio belep: jūbu ant MBalanbelios # famo Safpada 
pžuliu weif poto wel ant Apfiimalgpymo Relonęs 

ft Miela išmažamo. — Apbnmytins jas to Gieco- 
1gol8 UApffaityms mijofiū  minėtimū Giropoj Daugeros 
tie Ralboje išdrufamotuji Rungė. Tovel jiš ir i 
imitlpna arba i fita didelė Miejtą nufelamęš, ne pir= 
bd Hauje:  „Gafyfit man, aš Biczion minčtina it 

tčilžuvėjimo merta pra.“ Bet jis tift prage, Тар jam 
ajeletas tu Daiftū paradptu, furiuš jis matnti norėjo. 
mipjau apdywytin8 ėjaš it jo Ralbū Mofėjims. Su 
iljuntineiš  Eitū Raralniggiū 18 fone fu mijais jū 

68 Kalboje jufiknefėjo, butent mofifan, engelišfan 
cugiBfan  prališfan ir taip toliauš, o Iabjaujen 

ojMai nujitebėjo, Fad Giecorus, jū Dievo Namus 
rtlanfydamė, parobe, ir Ehreißfoj Kalboj gruntingay 
talimofineš &fa8, — Divelis Džiaugimas jam bumo 

numarginancgieis NApipčtimais ne užtrufintas tape. 

W aufžtajis puituji 8 *Baxmba[é m:fiemß patiko , bet 

linfjmojo Weido bey Meilinguimo. Ir famo Bus 
tinėį Brafylijos Giecoruš per Mier baug ben Rrop- 

birbaš о tift Atilfies, Miego primerftė, te 
10848^ 
e Tulafis iš to {а ant Raubos Daug iginofti 
ilčių, + 

а 
Grašus Meilės Zentias iš Tolo. 

"Sarvp pirmjaujuji Euronptujė i5 paffujojo Ras 
„ furie & Pocoretą mieno pietofietinio Miefto nus 

"benti bumo, radoji ir miens Balnierus ip tolimjaus 
"o Giaurino Galo Prufü Raralyftės, butent iš Klaiz 
Aitos Kampo,  puifus jaunė Wyr8 ; tacgiūu biDžias 
anczeš ibreišfencg'u, išblygiuju MBeidi.  Bapilmyje 
8 funfes Szuwjü Ronas turėjo ir Dieną ben NRafti 
ug Muta fentėjo. Be Pafijubinimo jis ant Nugas 
0 gulėti turėjo; jo Gugeibimas tofė bumo, Fab jis 
t galėjo tarp Kitü tigoniū pagulbntas tapti. Zaipgi 
Iš babar mien8 patš fawo Gtubelije gulėjo ipmeizės 
am8 faip fof8 MUbrozas, ip Alfmens Ipfaltas.  Nie- 
1008 jis ne godie8 , fožną Atgaiminimą fu finfjmi 
eamojim priimbamė, Sis pat8 nengi Eziaufžtą 
"i Burnos prigabenti ne galėjo, 

It pomijam  menfap te iffenge; alė įam  mijucgie8 
Irbingap pamėgo, fab jam nurambaaš GSzprufas ar= 

ba fofią puifi Giejmė fafnta arba paffaitota tape. 

35 Namai Iipeibamė jis Guo jaunaję fawo Ba- 
Šia palifti turėję, Euti ant Ralėdu fawo pirmoju 
"Ubifelid Taufė8. Bet pito Džiaugimo jaunoji Tėms 
i ne gavo baljmu pajtoti. So Bajibumimas mi8 
Upnyn ir bednyn ėjo, bet ir Jantimas Berguliū pras 

o Kalbėti jiš jau ir.   
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bėjo [iautiji. Bajfujoje Dienoje 8 pomijam #)ар 
gulėjo, faip Miego apimtas, nejigojoamė ir niefo ne 
praßydanız. „Taip 8 ir ant mijadoš užmigo. Pirm 
to bar jis Prifamotojams AUdreja (amo mylimos Pas 
ios bumo pajafęs, ale [abū Dienė jeijei pafpdint jau 
ji$ ne palfubo. | 

Wifiem8 , furie Gi Rabažtininfą bumo pažinę, 
prie jo pribumę ir jo Margą matę, Sgirdis [engmejne 
paftojo ,: iBgirfi gamus, fado piš Bėdniaujajis tarp 

Bčbnujė, furie ten prifamoti tape, jau 18 Ва PBaucgių 
ipfludptaš tapęs. Raip fiti Zronptiejie miji, furie Bi 
toj MBietoj pafimire, taip ir jis mijaiš zalnieripfaiš 
Garbės Iprobymais palaidotas buvo. 

Taigi jaunoji Moterišfe Namėj tiktay Mirimo 
Ženfla te gamo matyti nır to jo8 Wyro, furfai July= 
jaus Menefije Sweikato8 bey Symwafties Bilnybej nır 
jo8 atfifweifine8s bumo; ale tarp jo tupejtingan it 
bailep fupafotujū, jeijei parjujuji Daifteliū Nabažti= 
ninfo tadoji apftingas Kraitis tam Rudifeliui, furio 
bar te bumo [aufiama. = Gžion tido08 Safelių, Mus 
cGifiū, MyAnfla, Baflodziu ben fitū baltu ir margū, 
marffoniū ben mwilnonia Daifteliū, furtaš meilingošs 
NRanfos taijufios ir опг įugabenujioš Бито, - ат 
ir fartunt jo jaunaijei Baczutei Fief tief Džiaujmo pa= 
barti“ noredamos. Brie Duria tū Kapų, fur Nabas 
Gtinints Rpta Prufa8 palaibotaš bumo, tape Taurife 

paftatnta, jeib ž taję manos Meilės Domanelios Des 
bamoš butu. Taš Mietas, Euriame toftai nujidame, 

ue 51018 , neygi Бадо!8 pra, 0 priegtam tofiū Laidos 
tumji pafimirijiuji Rareimjū Bioš jau bumo įeptintos 
{08 , 0 tacziau tift tief fufidėjo, fad anai [mutnaijet 
jaunaijei Maflei bemeif Szimtz Doreliū ju fitomė 
Domaneliomė galėjo nujuncgiami buti. ; 

Taipai ji fır funkiey apfmutnyjanczia Žinia tift 
ir. Gžirbi atgaiminanti Zenkla bep Apliudyjimą gavo, 
faip Bono Diemo Malonnbe per meilingaš, toli nūg 
j08 gymenanczieė Žmoniūi Sgirbiš jau už jos Rudis 
feli rupinuji, bat pirm jam Bio Smieto Sgieją pama= 
ius. — Wießpat8 je ir toliauš ne pražos, Sis ję, 
jengu ji tift mis Yopi žmeląs, ant jo8 mienjantipfo8 
Zeme8 Relonės nurambis ir jei išmofri būs, fad IuZz 
ba ben Margai farcgios Žolė, ale naudinga Dupios 
Liefarima pra. 

MWifokia Zinia. 
— Bumelis Francuzu Giecoriuš Napoleons 

pra Apjafymą ißleides, Euriame jis Šrancugipfiemjiems 
MUfficierams primena, fad jie jam ėją prijiefę it fad 
jie todėl falti &fa jam Elaujyti, ogi jis jūs пй jū 
Rryfiegos pirmjaus ne noris paleiti, Юар НН fad per 
miją Francuzija Žmones paflauji buję, ar jie Napos
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Teong pet jao Giecoriu it toliauš norė palaifyti, ar 
ne, Rapoleonė jafo: Jijai per tofė Žmoniū Yšaflaus 
jpmą Giecoriumi pajtojęš. Francuzü Zmoniüs didziau= 
ftoji Daugybe jė per jamo Giecoriū pafimabdinufi, 0 to 
bė jė ir nief8 НВ ne аЙ8 nü jo Rrajės nujoditi, 
Taip tift Francuzü 3moneš pagal fawo Dibgiaufią 
Daugybę. Sep Gita Daugybė jo ne norėjenti, tav 
jiš noris + Bafajų būtis ir NAficierus пй jū Pryfiegos 
paleiji, Geip ne. Bet Napoleonė rofüj, fab didziauz 
fioji Grancugė Dalis ppacgie) ant ‚Laufü gywenan- 
cžiujū, Nieto n'igmanangiujė, Nemofintuji jamo Szir= 
byje jam bar Tinfuji ėjanti. Ale fa žin? 

— Iß Berlpno raßoma, Fad Zrancugai biden 
daug Arfliū В Wofietijö8 perka, ale kaip robos ne 
ant Waijfo Prigatawijımo, bet ant Darbo ir ant 
Wazınü. Paryzifkiei Arklit Rupegiei ir Mazmininfai 
pra Arflia Kupcziam$ Miele Leipcig , faip fafoma 
11000 (11 Zufftancziü) ai u}dawe, 

— ее Roblents, Bale Reino Upės pra 
Balnieriū Raboratorija, tai ejti Butas, fur Batronos 
baromoš užfidegbamė + Babanges palčfęs, bu ar trn8 
Balnietiei, Eurie Bitame Bute rado8 pra tame Plykime 
Gmerti radę, bet feli tape fugeijti. 

—+ Dwejops Razbajus. Hulteinifkiam Miefte 
Kiel (ištart Rpl) ant prufišfojo Rato Sziepjo, Cyklop 
wabinamojo, bjaurus Nazbajus Dienoje 11 tojo Angujto 
nufidawe. Wieng Marynerit Unterofficier8, Wardır 
Nogijd, už Nepatiujuumą prieß Leitmona, Buchholz 
wadinama, ant triju Dienü apkalta8 tape, Už tai jis 
fawo Szirdije n’nzgefinama Kerfßta. prieß tą Leitmona 
palaife o Delmone Lodota triumpa Pijtüle arba RNewolwert 
neßojoS, tpfobamė, Kaip tikt atfieinant, aną Officierg 
perßauti. Zintamą Priejaftt ant to ilgay ne rafdamıs, 
ji$ pat® pradejo PryczoS jeßkoti ir prieß Leitmoną pafiftojes 
tycziojo8 bey fır jümt waidyjos,  Leitmons Buchholz, 
Pakajaus gauti ne gale&ddam8, fawo Karda parfinefe. 
Tame Tarpe Rogißas jawo Rewolwert ißiraufes taji 
Jugryßtancziam Officierut priekais  iftieje, fafydams: 
„Bon Leitmone, iß gataws efu!“ Tris Gyfius jam 
tus Žodžius atfartojus, Peitmons fawo Karda traufe, 
ale tame Afies Mirkfnyje jo Briekininfs ßowe, o 
Reitmonė negywS ant Grinbžiū gulėjo. Razbainints 
matpoamė, fad jis geran fropyjes buwo, Rewolwert arti 
prie Gpinginio  prifibėjęs,  antroju Szüwoju pats 
perfißiawe. Matrūgai, toftai  nufidūdant, ерр 
Grindis mazgodami, wijfa matyti galėjo, 0 mums pra 
Dymai, fad taujır ney wiens prißükti iv Nogija jo Apjiė= 
mime tručinti ue galėjo. Raip antrajis Reitmons pamate, 
toti Galą tas Maidaš imti Eetino, it Matruzus pa=   

     

  

    

  

    
    

    

   

  

   
   

  

   

  

famanbieramo, ай) ооа nutwerti, tap jj, ant 
wiffas per welay buvo, ikgaftingafis Darbas u 
nufidawe, abieju Prießininfu Iyruwini Lawonai 
mazgotujų Lentu gulėjo. 

168 Kortos galima matpti, faip Afrifö8 Didžioji 
m&8 Dalis wifay Yurėmis apriefta pra it НН а 
wienv Daifto tarp raudbonuji Šuriū (rotheš Mee 
bep Widurzemes Šuriū (mittelländifhes Meer) ЭЦи 
ben Algija ant jaujos Žemės fufidur. Ant pitos Wi 
108 уга per feliš Metus bibele Rarnole iß Widur 
mės Juriū & raubūnajes Iuves iffafta , jeib Sziep 
iš mujū Gyropės Zemjü į pėtines Azijos arba And 
jö8 ben а8 у Žemeš bėgbamos ne prymalpi“ 
toli aplinf miją Afrifa bėgti, bet galėtu baug tiejejm 
Keliu begdamos fawo Relicne daug  nutriumpinth 
Szita Karnole pra baug, Габа) daug Millijoni Pky 
ningü Faßtawuli , ogi vobo8 fab tie, Furie amı 

bito Darbo fawo Piningus dawe, tüfiu8 Биё wifal! 
prapulde, beje, fad jie už tūfius it nep jofiū Treibai“| 
ne gauję. Beje fožna Ggiepiš, furi ipilgay BitölBja 
Karnolės bėga; tur Szmota Rarnolpiningia  užmofėtii y. 
Ale tū ne per Mier daug firfieit. Ber prabėgufinkoio 
9 Minčjius Gio Meto fufidejo cgion fofie 8 ЭТ 
jonai įrantū, ale Ratnolpiningia tur bar antra tiekė“ 
fufideti, jeib Raptoš ant Jglaifyma Rarnoles bey joMali 
Stafymü o podraug it bar Trejai už imofeiūfius Bižai 
ninguš jufieitų. 
  

šrefe Raraliaucguje 2. Decemberi. 

Ant Turgaus Jamė menfay pareit, Rmierziei 95 
105 Ggr. Rugiei 58 — 65 Sgr. Miejiei, did., 45—55 Ggrų 
Miežiei, mai, 45—50 Sgr. Awijog 28—32 Gar. 
niei, rain., 75—100 Gar. Širniei, balt, 65—75 Egr. 
puteš 30 — 32 Sgr. Siieng 26 — 30 Sgr. u} Centhy: 
Egiaubai 14 — 15 Sgr. Swieftag 10 — 13 Sgr. u} Swara. 
Kiaußiei 8—9 Sgr. Manbdelis. 2 

Apyjafymai. 
%16 famo garbingiemfiemė Pirkejams fafau Girbingaiks 

betup už Nujitifėjina, man jau pirmame Mete taip apftin [, 
gav ifrodytaji; ogi aß ir toliaus: pafiprocewofiu йс Эщ ЙМ 
tifėjimą per gera Baplušyjima faw patenfanciep iplaifyti, 

Albert Girod, Nujnėje. ; 
Pliumikt uz 2 Sgr. ant Swaro,  Iybytū Tauki arbūlbę 

Sımultes.7 Sgr., Ryfü П. 2 ©дг., ‚Wyfniü Kreidds 4 Sgr 
одё & Н Фа pigiauftfen. _ 

„Man pra pamogtaš midutinis  geležinapis btufaunė 
Wezims fu Afit Muturais, Af pajadır gera 2Atfyginima Už 
Atradima, 

  

Redzius Iš Splitter prie Tilzes, 
  

Verantwortlicher Redakteur: Profeffor Fr. Kurfdhat 
in Köntgsherg, 

Berlag UD Drud von Gumil Rautenberg 

in Ronigėberg.  


