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intjimo „| Eut 18 jao Teifybė8 Piuvymo belien ne 
Prg imejtas margti 0“ galiaufiep It Gmertė fenteti 

'Та "nd pat Swieto Pradziö8 : arbar gerian8 fafanti 
felnt Griefi, Neteijyhe&, Smerties, Marga ir wiz 

Bjautybės * Brabgiės Bubo! Bėbrraijei / Žmoniū Gi 
i pažadėta, fab 1ieitS ateiješ, Eurjai pefligfanjam 

aby i it žatbinancziam Zalczini“ Galmą fır 
ullijes „- mijos Piitenybes' ir Neteifybes !IBerime už 
tiekė (8 Nužamije8, 
jo Rafėjima apfaljes ir degiviię, Džiaugimą "Bafaju 

n68 - ipliefes. 

Ši pomijam [pg taipojau įtomw ir Dabar. Ro: 
3i tam Tarpe ir ip to Ggiejo,  faip Эоп tas 
Tomas ip Dangaus apie Bona Y&zu parėjo: „Tas 

P miefafiš Sunud' tūmi až mėgfu!“ a16a it faip 
3 bats apie ji Kubyjo: „Antay EDlemo ‘l’ImmeItß 

8 Ugnimi émentvfcß Dwajės Frifptnfes ; fafau: 
б ano Blomingojo Gžiejo Diemo Giinaus е 

ц Эт егй prabėge , tap taciau i Smiieto Etoną 
. |№ ‘Jlufibamlmuß šfižiurint, tai mums fone notėtu 

faip-fad anie biangiejie Pažabėjimai it bar Benz 
be Sffipilbynio palilifė taipo fab BemeiĖ ir mes 
‘ Bong Fezu flaujti norėtimbim:' „At tt ėfi ans 
tia, arba ar bat Tito Taufiim? fone Ing faip ir 
Do Mierės bar n'iBpūlujiejie ir % Netifėjimą ne 
 bafibamujiejie Žydai bar Genbien Fito Ateijen= 
 lufuria. 

Te ant pito Rlaufymo it mums ono Yčgus 
" liepja ant jo Darbi baboti it Swietni i 

  

lo, Bona Šėzu per faivo Motitinius Flanjdinos: 

Wargiis ir Bėdas i || 
я galo: Yawo; pa}futmn Koynelei ptnmrtmuß iBganyfingay 10 

Boanynıa taip Fofi  dangißta. Tmana ant Žmonių | 10 т baigia. 

Ale norint jau Emieto 217 | 

„ | j& gywi Bufim-cziefißfay Ir amginap, 

  

bo8 fad Neteijpbe ant Smieto Liban befiplatinanti Т 

Wirfu gaunanti,. Afe žurs tift fiefant Pono F&zau8, 
Darba. baboja, ikivyft, бар @ mujü Gzieje gen ir ten 
Atfiemfiems Apė atjimeria, Tad. jie gaun jamo Gries 
fü, Prapulti „; ale ir Wießpaties gelbanti Gufimilimą, 
regėti Taip ir mujū. Gžieje daug i tujū, Euriuš Örie- 

й „Staupjai jau fone fu&de bumo, per Kriftaus Krauja, 
chofti vaftoja, dang Gricfūje Numirufiuja feliafi, faip 
tulą -margingaję Szirbelę Gmvangėlijės jaldufis Balinf- 
fminojimas „atgaimina it faip Het tulš Ruilkoioniė 

Tangi ben priimfim jamo mieląjė Jomentė © оее 
ią, jamo опа Jėzų Birbingiaujiep, tai ir meš per 

NY men. 

Gaimudu, 

Šie mofipfafis Ben prujišfafia, Dabar Berlpnė mw0ienu 

Gžieju (amo Gubimimis faife. Rovel Keleimis apie 
pirmojo, tat efi apie 'Giecorpės Saimo  Nofunbus 

taip mentai jamo Gfaitytojamė te pranešė, iB to: pars 

eina, fabangi mMiji суоп nufibamufiejie Gujirofamimai 
Sufigingyjimai bep Sufimaidyjimai mušė Prufim8 
ma} te/rupjl ‘ Mifi į Žemės Bofana  iBfeltiejie naus 
jiejie‘ Damadai Tabjaujen del glaubefnio Sinvienhjimo 
"mijos IBofietijos būti it per Gaimo  Pritarima pas 
tvirtinti tape. Nevieliū Nebeles' ttufo- Sibuminai 

"apie mifoš Gictornites ūfišfaję Raję, apie Sėmimis: i 
taję ben Šlėbimis В 1087 D Fadangi IBlaifymas 
ftomincgiofios Armijos I 108 Sfrynės beje Dauguma 
Biningu prašo, tangi prie tū Rofamimi „apie taš 
Ratas raubonuji Demofratū Szirbziū. Dūmos Н 
reißfe:‘ Potam tape Bofanaš apie Altgalmofėjimą  tū 
Жаго Raptū, furias ' Waldzia tos Priežapties Delep pa= 
Išvczojufi  Biitvo, [užnefėtas.  Guftaiymas Buto Das
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mabū, bijai IBofietijei tinadgjuj Ben gelojancgiujė, 
tatpjau nė mentai Gžiejo fat ı8 “naujas 
Damabaš pagal Saimv S igdus Aue iš: Syfius 
mijoti5fam. Sujėbimę -apmaftomas buti tift po treczios 
jo Syfio “ uußtimawus jiš te paftoja Zofanu, jengn 
tam ir Waldzio8 (amo Britavimą düda.  Tarpais bar 
it parbėga wifofiū, išmintinga: + paifū- Malbos. Gros: 
та , furiaė Gaimaš meginti ben ant tujū atfiliepti 
gaunas Ne Dymai tobel, fab mifi tie Darbai, norint 
Gaimaš Fartaiš ir didey paligtrofyti prėcamojas, taip 
fabay £ Slgumą nujiteš. Žmogui, furiam tie Dalps 
Dalnfai niefo. ne tupį, ten prie Gžirbis ne eit; apie 
jūjuė. be fPaitant, Gžiejas pailgfta. Todel ir Keleimis 
norėbamė, fab jo Gfaitptojei ffaitybami me priwalytıt 

žomauti, geriaus Fitofid Naubingefnii it mninčtinefniu 
Daifti papajafoti meilyjo. 

Ka3Z mum8 18 Giecoryūeš Gaimo Gudumimo, 
pafujoje ioje Dienoje nufidawufiujit , tacziau wH= 
tiaujep minėtina, tai pra naujafiš, Zofanıt paftojefi 
Bininga, Magiė, Gaitū ben Emargiū  Damabas. 
Bo Gumienyjimo mijo8 Mofietijos Žemjū Ben Žemis 
На # mieną didele Giecornjte tap8 dabar ir nauji, 

wijoj Mofietijoj Ingep gelojanczią Prefę turinti cieco= 
tofiBfi, Piningai falti. Kiti muju ifigoliBfiejie Pinins 
gai pafilit8, faip buwe; ale fa8 Mofierije apfeliauti 
notėė, nė primalpė tam arba anam Kampe famo 

Gragelus fu Batrota ten apmainyti, Bet ciecoryfifujė 
Riningi šfifeitęė wifur [pgu Gelamimą vaš, tacziau 
DAreifijoj Dar r0b8 пе, пеё ta parilieft prie famo pre 
'0 Damabo. 

MWyriaufyfis Stufiš ti naujuja Giecorpieš Ri- 
ningi bus iß Auffo Falta8 ir gelo8 ticfjau faip pagal 
mufi o fenojė Rokunda 10 MAufkfiniu arba 100 Sgr. 
Ale to Riningo Dekimtais Dalnfa, iš Sidabro faltas 
ne: buš . Auffinu bet Maržiu „mabinamė. — Эат 
taipjau faip feniejie Auffinai taps bar ir i 10 Gar. 
perbalptas; ale 1 Gar. ne taip faip muju Raralnižeš 

Sreczofai; arba Patreinei £ 12, bet tift į 10 Fenin 
giu8; ale Bie 10 Ainingiei tefjau gelo8, faip fenuja 12. 

Beferei be mažiejie Kupegelninfai Guš naujūjus ег 
coryftesi Sar. manding 1008 mieliauš norės priimti, 

jen jie už ta # 10 Zeningii Merczios Tamoro te 
būs. Taš bionfis falamafis aufjinis Biningė. bar nics 
ta tifra Warda games, bet Rofane tiera Degimt-Mars 
finiė mabdinamė, pagal jo Diduma ben. Bfmeizbėjima 
ji8 muju  bumufiemė  Dafotams prilpajes. Dai Geip 
tapje it Dwideßimt - Marfinei, antra ticE už; aus 
Junfefni, falti. Waldzia bumo apfiėmuji it Trišdes 
bimt-Marfintū, 10 Doreliū attomincziu, faldinti, ale 
Gaimaš fašžin fofio8 Priezaftie8 bele tam priepfi= 
ftenge. ” Dibziaujoji Dalis Deputiertu meilyjo, ant 
mienoė Tujfeš td naujoji Aufjo Riningu  muju Gies 

„ėme ©айта8 it naujyjė Zofaną apie Вто!е йн8 

  

   

   

согкаив /Abroza matyti; ale Dumisgii fitū. Mofietišt 
jū, „Eurie rinų ED, „prieß tą Užmanyma. ан о 

it prafę, fad“ ji Biebpacgia IBale. turinti Iš 
ti, ant ano SBiningo, jū Bemej faltojo, ir. famo. JB, 2 
34 iblpaušbdinti. Tangi Dabar tie Bienpbės.. ini 
tacziau  tift met mijofiū Albrozi parody, ale an 
Buje prie miji ta Iygujt, Užraja tuvėė:: „Deutjūgir 
Reid" (motigtoji Giecornfte). 

Dienoje 24tojo NomemBerio, butent 30 tam 
Gufėbime, po ifgos, ju Žodzieiš ipmejtoė“ Roivos“ 

czin8, Saifu8 'bep Smarcgius. Daug  Žmoniū Mai 
furiemė; it Gi naujafiš Damadas ne patinfa |top 
Galmos Gfaubėjima padaro, Ale fą maczyja mwidri 
Bafišiaufymas prieš а Staijyma, mijaš Pyfimas ir 
10% а8 EHaunfia muji.- Galimos: Gfaubėjimu? tar 

naujoji Metu prafided - be: Atleibimo ir naujajis: din 
Nofunbas, Todel geriau8 pra, а: Фа ©Ср 
geray ir bamadbnep pafižurėju8, ne faip Del to nĖ Ani 

fajingą Kraują pafidaruė. | Suf Rudifiei S3nifeja) Rfo 
famo | Nofundus naujeiš Maczieis,, . Saifaiš. Te 
Swarczieis * vofüja: ir tus išmanyti tur, tangi | Ten 
Geniejie  juf tift ir fuprajti imeiffim ı ir, fır taiš Anai 
eiti paprajim. . Afe Gžieju tomi reifė8 pradėti | ma 

teifalingiaufūjus Stufiuė ti naujujė Macgii, G Ber 
ben ı Smarcziü pafirupinti, ne8 po pirmojo. Saut Šie 
jaus pagal fenūjus nief8 ney pirfti ney. Hardüfl ne 

galės, neš Žemės Žofane jau: Ir Koramonę Perže 
jamė to naujojo Siiatymo prigrumzta ranbdaš. 

Runigė Sdrėder Prefulij jo lietumipfoma Ralend 
ant Meto 1872 naudingą Bamofinima apie Виё * 
jyno8 Dalyfus pra pridėjes. 

Kiti Subumimai Gaimo: jo paffujoje Sujėdi 
furiūje Gocija(-Demofratai, ypacgie) Deputiertas Bė 
19816 Naujo TBaiba „pafele, ogi famo aptreis Lie 
jei8 ir Saimo teijiamjam Prėgidentui jo Ureda atgt 
Бер jiji ant. MBalanbo8 ipfanbę buwo , . mum$ 

minėtini. Lift tief bar Fefie priminta, fad S 

famo " mylintajė Prezidentar, Bona Simjoną „m 
Naujo pafiffvre, ir а) Biš jamo Malbžios So 
wel priėme. 

Sienoje 27 tojo Nomeuberio  juftojo Ber 
muji Brufa Raralnites Saimas. Miefpai 
та!{цё - С№есоги8 — Татоо Biliį Depntiertus  pat8 р 

fino. rie jo Ealie8 Bi Kartą ftomėjo Krngio 
niftetiš 44 Roon, Fadangi. оп& Bijmarfis ar 
bumo. — Sarafu8= Giecoru8  jamo Pafmeifinimo 
oje. priminė, fab jam didis Dafimėgimas ©(а 

fmarbjujū NMufidawimu, . naujey‘ pražofufiojo * 
Saima wel yat8 pafweikinti galėdama, Biczion M} 
fad ‘Brufijoä Zmoniem8 už pajfujūjus Naimėjim! 
belis Gaifas Garbės pripūlęšs fab jo galnier! 

  
     

    

   
    
   

    

   

    

    

   



   

   

tištaijjmai ne tiftan, „bet ir prūfipfajiš [enajis Būdas 
B aflujmumo , „Biernybeš ben [infjmas Bajidamimas 

№ Zemišfės Žemę Mėginimą.. Blomingay bertrimoję. 
15,26 jauciu Raginima,“ fafe Raraluš-Giecorus, „maz 

o Žmoniemė po Afiū jo Bajuntiniū bar Karta Mas 
o Tinfjmaję Defamonę Už miją jū garbingaji Bafiel: 

tidimą  iBtarti.' = Botam  jiš ir [infjmay ibtare, Кар 
3emė8 Rafii Panlaifymas Taban дет8 , ėjaš it fab 

n farbm)cg‚m]e ime Mete Gauns, Dalytfas Biningu At- 
"Nargai vajiliffę8 „ furios Priezaftie8 - deley. Mokeßcziu 

ulengwinimai nifidūti galėję. - Nr ant @е еа Bus 
Wamojimo Didelis Gzmota [На Piningu prirobntė 
tapfę8: Ant bios Mietės Keleimis-ne gal palifti ne 

wibrimineš, fab jis patitti gamo, tarp tū bubamotinuji 
8% meifiū  wmeifiaujep jau pradėtiuuji Gelžfeliū ir tas 

tarp Tilžės ben Klaipėdos priflaująs. — Del Gujus 

g dima Mieros Dalyfoje ppaczien Latilififfoj,Bazjnyczioj 
platfiradufiuja. fafe Raralus = Ciecoru8 ‚: fad jo ABalogia 

1 
a Üfaifyti, bet ir Bajnyczio8 ben Wiero8 ®raugz)fc5m 
|Teipbę. Sažinės ben Tifėjimo Dalnfūje ne  patroty- 
Jenti, .. Wießpats Raralus = Giecorus pažadėjo. bar ir 

tnaujyjė Kreizi ben Ramofflo Zofangą Saimui ant UAp= 
mafijmo pabūti. — Tangi me8 iš Gito Sufirinfimo 
bene daugiaus Raujyni  gaujim patirti, ne faip В 

ıl Giecoryfteė Gaimo. D jengu taip buė, tap Releimis 
ti ne gaiB, faš minetina, fawo Sfaitytojams pranefti. 
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Kašpars Adleris. 

Zaš frutėjo po 08 Vafaules Gzeje Wierd8 Ai- 
f! naujinimo-. Jo Marba ifitiemijęs. nefigailiefi, Sfaity- 

tojau. „Si8 bumo  Geip dar it AEmilų. madinamė. 

Tas nūbaguafis Myr8 taip gtažep Gmenta  Ražtą. раг 
šino, aža Dr. Martins Luterus apie jė Iubiebamo ja 
Вун: Фар mumš focze8 Bibeles ir prapultu, tai meš 
je8 galėtumbim  Rašparo NAblėro Galmoje wėl 
ütrafti. MLriegtam jis it turėjo faržygipfa Tifėjima, 

| bumo be Baimės Del Žomoni, ir druta, faip Plėnas. 
_ Tūgeš faute PatilifiBfieji prieš cgpjtaji Wierds 
Mokfla;z tifintieji Kunigat- bio nuftatomi ir falin 

| bamaromi. | Todėl galėjei anoj fielmartingoje Gady= 
| toj beweif ant оЙ8 Miežfeli Mofietijos Bieganczujü 

Bulfus аН It Kunigut Afwilknt Menfinėį ta 
Neganda tropijoji, а5 jis Uredo netefęs į Bacze 
ben Rubifeis bėgti gamo. — Зв nujibomijo vas Ricerė 

Štancą von Sidingen, apie Buvė Nujidamimūje 

il tažoma, fad jiš mertš Bumes, Wofes Giecorum pajtos 

ti. Gži Nrancą von Gicingen apgulė jo Reprietelei 
1 Эе *Jlaufitul wadinamoje. | Tiems į Pilę be- 

fant to tvirtan įtomėjenti, jam ЭВаГоопойе8 ЭЛасе 187 
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fimeržent rabo j68 Apturstojis, Jawo Smerti, Sam 
vriflauje ale bat mieną. Bilis MBarbu Gbernburą. 

Zoje užjilaife auocžėė jo Synudu ir dacnas, Uolė: 
ris faip jū Mofptojis, | 

Kaip ana. Bilis jau žimta Gutpo „. 2 atfiėrone 

NReprietelei ir paš.. Reję it apjaute ję IB miji Bujė. 
Bet 15 Briekininfi bumo mienš mwadinamė Galtš= 
groms, potam RurirBiė iš Iryr ir Landgrows i 
Heffü. Tie bame toj Biliį ejanti Bulfaunintą pa= 
prašyti, fad jis jiem8 tą pabūtu“ Bet taš ję [amo 
jauniefiems Ronamė igfaifpti meilybamė jiems atjafn= 
dilo: Talcgrovs pra miernas Byra; Rrufirbts IB 
Trnr gal ale wėl Ramūn grpti ir famo Sfanįfonuš 
pašmejti; (jis bumo podrang ir mpyrauju › TBpįfupui 

arba Grc-Bižofū) o jaunoji Panbgroma a jan fa 
tarauti mofnju, Dabar jie abižalij pagamo Girma= 

moti. Dilis tape [о bibgomiš Ranuliemis apžiudoma. 
Pirmoji Rulfa, furt & Dilė arfefe, buu nū Zalnierü 

fuješfota ir Runigui Aolėrui atnebta, Tad jiš ję раг 
frifgtptu, nėja tūfart bumo tarp Karanjenczujü ta 
Brimieros Milis prafiplatinuji, Tab pirmaję Rulta 
pafrifGtijus fefauczoješ neb galincgoš išfadnti. Bet 
Afmilas jiems išrobe, а) Gento RrifBto 3oftėmen= 
108 1008 Žmoniemė, ale ne Rulfoms paffirtė ejaš. 
Balnierei # iš pitmo meldė, potam grumzde; * wienof 
ji8 pafilifo nepajubinamė. Romos Tranfjmas й а- 

pu mis Ddidyn ėjo. Šie Strofo prippizti ilgiaus užfi= 
да negal, o prie jo jie ju Žodzi niefo neigtaije. 
Tai jie fawo Inirßime В fugriebę ilandino į mieną 

| Bumas arba Bumbaš metancge Ranulę, taip, fad jo 

Galwa miduf Bio o Kojos [aufan fižojo, it norėjo 
ji i Neprietili Abažą nußauti. = Tangi babar jiš ip= 
gajtingą Sala po Atia turėjo.  Zalnierei eme Puntą 
užmete tą ant Gintlofo, ale — Barafė nėbegė. Bet 
jie greita) nū to perjilubiję, Fab miflab gerame Das 
wabe Yra, mete Deganti Lunta Dabar ale antrą Karta 
ant Gintlofo, o ау — — Rarafa mel nedege. Sai 
fafe jiem8 Wyresnifis: Matnfit Ge Diemo МЕВ 

Ron Dievs ne melij, fab ınes ta Wyra tofii Smers 

cu nugamintumbim. | Tai maczijo. = 3alnierei ji prie 
Soja nutmiere mėl i5 Ranulės iptraufe. 

“9 bene dabar mifliji, fado 108° Wyr8 bus (6 
didzo Jfgafczo wos psghwS bumnes ir mirpejęš, Faip 
Drebulės Papas? AF ne! Jis fu didzu Bafajingiunu 

"po Zalnietu ЭГЕ pajijtojęs, jiemė fu tonu, ale taczaur tirs 
tu Balju tare: „D ap tai tift nedarpju.“ Beje, 
tas buwo WMyr8 ip Waro ir Gelžėš; ir pe regima 
nra, Tao Meidaš ant  Diewo Nufitifinczujü ne gal 
Butt Gieboje. 

Keletą Dienoms pračjus turėjo it Bilis Eberns 
urg Neprieteliem8 tefti; Dbet Adleris to menf bojo 
ir nefidawe @@т įo šmento Rato Tiriniejime trit
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Ta ЯМ pabubant füraße jis mieną Dibe 1В 
Matteoß. 5, IL 12. 

binti: 

tū Žobžū. 

„Šiganytingi ei, Tab Žmones ju8 pgėbin Ir 
perfitinėj del manes, ir apffelbj 1ué nelüdami. 

„ Dzangfkities ir linfjmi bubiti; nė8 pilnan jum 
buš Dangij atpildoma.  Nes taip perfifinėjo Prarakus 
pirm jujū buroujus.“ a—ė—. 

I8ifofia Binia. 
— Gnuglenberii Karalienės. myriaujyfis Gunus, 

Gnglanto Raraliunas, mabinams IBelio Trincaš ilgos 
1, @еа tajc .Кахёсдт %19а [етва , . furt Iyphus 
mabinama, „D, jiš babar jau tof8 blogaš райо]е8, ‚ ар 
miflnjama,: jis, jau meifien: žurėjes mirti, 

BB. Denenarfio faip ir ‚iB-Szw&ij08 pajafos 
jama, ten „taip, [faudgien. įniguji Fad. Wezimuü, Trufiei 
ant Gelgfeliū per Bujunnus. n'iengia perligauti, ogi 
tobėl „miflyjama, Tab Бетей iv prie mujū bibep daug 
Gniego .„pateiję.: Berlyne. jau pra 13 Grobu Galuji 
o. prie mujū, ifišiol bar tift. fofin8 „S.-ax 9 Groduš, 
Taygi Bioj. Žiemoj Berlpne. Dabar baugiaus. gal, ne 
faip „prie mujū. 

„—. Baierė. Žemėj, prie IBolietijos priflaujan= 
ciojes. Dra fatilifipfafis Wyjkupas iß, Miefto NRegenė- 
Burg ant. imanptinos Piningi Koramoneš per. Girifti 
Bromą „Dėl to prajubytaš, fabangi jis - зотепо Burgmis 
iro. Šarbę фе0е8, — TZoftai Rnmipfiemfiems Ratili> 
fam8 ir jū Myrefnienjiems pomijam ме райтайа beje 
ifi Biol mney miflpti ne miflptina ,. fad jū Wyfkupat, 
furic ju fone „biemibta Garbe ir ju Keliū Barfiflaupimais 
garbinami, „fad, tie: gali i fmietipfą Ašromą pareiti. ir 
fofio ое о,, С‹'Бщтдв prajubyti tapti. Todėl Jiem8 

ans: Prajubpjims, jū „Negenšburgikfio ABnffupo, fanus 
Džiep per Ezirbė; eit. 

—s @дтеисекш Žemėje buvo Feli fatiliEiBf Rus 

nigai NMišioje už. Rogelnnegios Žmones priek „ands 
Žemės Damadus. bep: Sfžatymus.. firbinę. 
parėjo # PBromą, o IByriaujybes jūs. 15 jū Urėdė nus 
itate it jiem8 jū. Alga8 užgyne. , Toftai Popie- 
žiui it jo AufBtiemfiemė . [abap  įfaudu , fabangi jie 
fafo, ne; turint. Bale buti; Eoti fatilifišfa Runigą + 
Tmietišta roma trauftt „it per „fmietištą Sudzia 
ant 8oramone8,  ‚prafudyfi, Ranhfifgfte}\e Kunigai 
# po. Jano. Įlyjtupais, arba. po. Popiežiumi. te 
turė  ftomėti , fuvie jūs; fado MReikal8 | Eoramoti gal, 
ale. niefs. Kits, Genūje Gziejūje berods taip. ix budawo, 
o-ce. žatilikikfiejie Kunigai -„Roramonės  prifibijot ne 
pritvalndami daug Biftennbės išpromyjo. Ale dabar 
wifan „Eiti Gaiėjai pajtoję. 

(BAR > ne8 Upe K a 

Mei 

"1 
— © ста Egaltis Francuzija te paprafiuštoį, 

UAžteimi atlanfe8, aro Mieite Bumo Эт‹тр @ecem'?d" 
; ; 6 а 

  

Už tai jie   

Brefe Rataliaucuje 9. Decemberi. 

2nt Turgaus Jamė menfay, pareit. Rmiecgiei 95— 
105 Ggr. Nugiei 58 — 65 Egr. YWiejiei, biD., 45—55 Egr, | 
Miežiei, mai, 45—50 Sgr. Awizog 28— 32 Gar. Žin a 
niet, rain, 75—100 Gar. Šimniei, balt., 65—75 Gar: Ros 
puteš 30 — 32 Gar. Gjienė 26 807 €gt. Už Cent. — 
Egiaubai 14.— 15 Gg. Smieftas 10 — 13 Gar. už: Smvara. 
Riaugiet-8—9 Sav. Manbelis, 

| 

  

HI'T ET 4 

1 

l 

Priftartinancziomfiomgs,. Kaledü. Sıventems ав i 
Sšafalnės garbingamjam Publifui prijiulau fawo Apteforyftės 
Zamori' Kroma ant S Rababojimo. AB parbūdii, 
Gutfurių, Mutibobes Ryfus, Bliumes, Razynas, Manbelius; 
Karintas;“ Riefutus, didzifius Riešutus, Reliū Nazynas 
Waßfo irtis ant Bafiveitimo. Kaledu ЭЛеЬдш it GA 
Silsišfes Miefto Vrekias. 

Ogi ag tr prilaifau geriaufiuji Gylinber-Miltė. ir iag 
geri Fiaulienū (pbyti Taufūi arba Eamultės Llabay pigiey. | 

Naujojoj (arba Neučit d). Decemberio Menefyj 18714 

HeunD, MBejtpba L 
NB! Ynt Amyfimo Nedčlbieniomis, fventomis Dienomis 

it Geip bažnptišfomis Gimentėmes ap prifiulau famo vuimin= ® 
galias Patalpas ben &Чета. Taš patė. Ori 
  

Ggitiim Apfafyınu meg garbingamjam Bublifui noriejom 
pafarniei а ЗЫа būti, fab mes ime Miefte Wofiecziu 
Ulyegioj NRum. 74: Bute Pono M. Etabl ties čmangeliptaje 
Bainpoia fu tum Uirafın ` 

Gebrüder £ e. Broliei Ф аее ‚ 
Yptčfa fu. mifofieis: Aptetoryftės Baworais, Faip- ir jpibi 

Gigariū Zamoru štaije ėjame. 
Ber pigius Sfipirfimus ап Rubenyį mes šiėigiaitė ] 

norint Beip‘ wift Zamworai brangyn ėję, taciau už ЭТЕЙ it 
pigias Bretias parditi ir prijiulom garbingaimjam "Bublifui Dt 
Brogos ant labūp pigiū Žitvirfimū Kaledoms. 

Galiaujiep meš bar it paabame „Dabotinga it tveutinga 
B aglušyjima. ®&   

©и ац ц Garbejlaiiymu. imę 

Siličie 8. Decemberi 1871. Ё° 
Gebridber (t. e. Brofiei) Фаре | MB 

Unė     Brie T. W. Schäfer Tiljeje Wokiecziu 
Ulyczioj Num, 14. ties Wächterio Ayteka randas 

< E Dibjaujyfis Kronas. @ 

taubžiamuja Bumbulii ben audziamuji į; 
IBilna ! 

Tamworai tiFt 16. Dibgiaufiuji  englišfi Zabrifiu 
imti, 0 tobel ir geriū geriaufi. Bet Prefioė taika. 
pigiay ftatomos, faip ney jofiame Eitame Rrome- 
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Berantmorėlicer Nebafteur: Brofefjos fr. Aurfdat 

in Königsberg, 

  

Beriag un Drud von Einil Nautenbera 

in Ronigšberg. 

 


