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„Nes ab tiliu, Bio Gziejo Kentėjimus ne wertus 
ėjancjius Szlomės, Furi turės ant mujū apfiveifti.“ — 

Margi ir Kentėjimi Daugybė ant mujū bičdnos Žemės 
W'igmierojama. Žeme 6erobė bumo fitofia, bumo Glos 

minga it pilua dangiffö8, Orozybes, Gfaiftumo ir 
SBganymo, faip ji 6 Dono Dievo Mantos bumo 

išėjufi Taip ji bumo pritinfąs Gymenimaš Diemo 

Abrogo, £ Diewo Weida futvertofios Zmoniū Giminės. 
Эе Кар Griefa8 i Emieta parėjo it faip Žmogus 
Welnio AWorozu bumo pafio;gß tap Žemė jamo Dans 
gißfa Grožpbę, Sfaiftumą it Spganymą pamejti, tu= 
tėjo.  Gutmertoji8 it Sudzia užmėta ant 168 amo 
Keifimą ir pamerte ję į Margi Dauba. 1. Molz. 
З. BerfĖ. Ogi faš Ben gal furvofūti, fief Ylparū IB 

„to Gziejo pra ant Žemės tefėjufios, fief Sgirdziū cžios 
nap plngte plnBufios, alpufios, 1В Bedū, Nujiminimo 

ir SBgajgiū nužumufios. Dai Gmentafis Apaptals 
Pomila, furė mums Benbienikfaję Gromatą rabęs, fief 
Bedü ir ĮBargi taš fu юНа Bono Jėzaus Liudi- 
ninfaiš it fu mijais Tifincgieijieis per Smieto MWapy- 

fantą it Perfefinėjimas turėjęė, tai gaunam tai meš 
gana gaunam iš po patiė8 iubymi numanyti, MeizdeĖ 

Kym, 8, 35— 39, 2. Rur, 11, 23 — 33, arba it 

Gr. 11, 85— 40. le biemui bėfup! ne amžina) 

taip pafilif8 ant mujū biednds Zemes. Miekpata jau 
per Brarafa Šūzaijipiu falbėjeė: „Gžtap, až nauja 
Dangų it naują Žemę jutmerjiu, Фар pirmujü dauz 
giau8 ne bus minėta.“ Sez. 65, 17. Sim. Betraš 
todeliey fafo: me8 Ianfiame, naujo Dangaus. ir naujö8 

3cmės pagal jo Tags furiūje Teijybę gywena. 
D Bm, Šonas jamo prarafigfame 

Apreipfime findyja: „Sv až tegėjau naują Dangų ir 
nauja Žemę. Neja pirmafis Dangus sp pirmoji Žeme 

fugaižo, it Suri jau bangiauš N'iera.“ . Apr. 21, 1. 
Beje mufū pafžutiniei Adynėliei priėjus berods mufü 
Duia fab me8 gywi bubami tifrap Bonut priflauję 
nueit paš # ė Noju, £ IBganymag. Mile to ne gana.   

Kad Swieto įtatvtafis Gziejas bus ipbėgęs, Tad wiflab 
bu8 išjipildę fą Bonas Jėzus @ jo iventiejie Liubis 

ninfai pirm apjalę, ir @ miflab bus nufidawe faš 

pirma  nulidūti turėję, tap mujū Šeme bus mija) 

fitofia it Gutmčrimai gymiejie it negnmiejie Fitofie. 
Rofia tada Žeme iš Zifro bus ir faip cia wijft Sutz 
wčrimai buš itaijpti, fa8 tai gal pajafyti arba ir tift 
šinoti! Gana 'mumš fad meš ginom: Bio Gžiejo 
KRentėjimai ne merti 108 Galomės futt turės ant Biep= 
patiės Tifinciuja apfiveifgti. Gana fad meš žinom: 
ir SGutwėrimas тана8 pajtos nūg Tarnamimo pras 

gaižtancgiojės Butybės, muji Kunai bus iš mija 
Bedu ir Sielpnybjü ifwadüti, v meš ju Kunu ben 
Dußia apturefim pilnaje MBaitpitę Dierwo Waifü [as 
mipi. Tai buš Džiaugjmas, tai Linffmybe. Amen, 

Minčtins afigerinimas ne о Girtūllio. 
Kardelis Neljon8 bumo į trišbežimt penftajė famo 

Gymajtiės Merą ikojęs ir maifpegiojo dabar ant Relo 
Brapūlimo. Kitą Rar ji8 bide» palaimings buwes 

ir ney jofids детн@?дё Зедпопё8  ПоЁате8 ne bumo. 
Seriaufiaje Paczia ji3 tur&jo, o jo Kudikiei bumo už= 
tife ben meilingi. | Gimerninfu budama ji įjamo Ne= 

meftą geray išmanė it išpromyjo, faip vetan fots Kitš. 
Sep fa8 naujį Butą budamodint norėjo, taš | Karz 

deliu . Nelfonu meilyjo Runtraftą padarpti, ogi. IB 

Mylia Apffritumo todel Žmones 168 Priegajtiės deley 
jo parfelaubawo. Ale apgailėtins Perfimainpmas ju 

jomi bumo nujidamęš. Ant fawo Sywafties Aelonėš 

ji8 fu nefure nelaba Dmaje bumo fufirifę8 Ir nūg t08 
išfimadgioti dames. Kadangi ant jo Dabar NRiefė pafiz 
tifėti ne galėjo, tapgi mija Зтошй Pıykaba nu jo 

atftojo, 0 Kaimynai fufitare fita Gimermoną + |amo 

bidpjė Riema parfigabeno, furjai Neljon Mieta ėme, 

rie Kiemo. wiends Uinczelios, fur bideliejie Mes 

bDžiei |amo ilgaję8 zalefes Gzafaš per Keli iBtiejė Taifo, 

įtomėjo mažas Butelufė, furtomi jo  Apgnmentojei 

pirma Tabap pafidgiauge Bumo. Se didelis Daržaš 

Bale to gulėjo; ale jau babar bumo nų Tolo matyti, 

341180
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fad apie tajt NMiieks ne pafirupino, neja De lofm Da 
тоабо laufinėš ilg08 Žolė8 tarp Rmietfi ben, Apfėrpės!| 
jujiū Medžiū bar te augo tame, o Aptwerimas. Эее 
tomiš jau išgrumęs ir pafileides райтове.у 7 Bütuks 
patš picmto bumo Baltap nulaitntė bumęs ; 

jis plaižinė ir įmutna8 ifweizdejo. Už Eangi ра ов 
zalio8 Užfabos fabėdamo; ale jo8 tape nuimtos it | 
pardūtoš. Jr patpė Nangai liubyjo apie Widuje gY= 
menanti Bafileibimą ben apie Ufininfo Bėdbnyjte, nėja 

igtultūjė Buti Wietoje jie Gfarmalaiš ben fenaiš 
Drabužieiš prifamByti bumo. Mienintelis Ražvilgčs 
įim8 ant to Buto užtefo Sgmangmui, iš fo taš Ver- 
įfimainymas bumo atfirabęė. Taš Gymenims priflauje 
Girtūfiui. 

MBibuje įėbėjo Moteribfe, 
šiauš Metūje budama, Raczeig ji galėjo graži mabi= 
namu buti, tap tacziau pdėjimas j68 Sfrofū jau 
bumo išblpbfęė ir Gfaibrumas jö8 Alfiū užgeje8. 
Bednaji Marpja Nelfonene! Rita Rart' ji bumo Gi- 
Tiutingiaujoji tarp Giliufingūji — ale Dabar YBargin= 
giaujoji tarp  MBargingūji, Szale j68 įdėjo bi 
puifio8 mandagios Mergaite8; ale jo8 Dėmėjo palaifius 
aplopptuš Rubeluš, o Rojelio8 bumo bajoš. Tüjü 
ABprejnoji fofiū replifa, Saunejnoji mienolifa Meti 
fena galėjo buti. Motnna, gerap užauginta Бер 16> 
mofpta bubama it ne norėdama, fawo Rudifius del 

jū nuftuvuji Drabužutu Smieto NUpjūfui padūti, fief 
imanydama Dufterėė patt pamofino. 

Sau ilgiaus faip per du Metu # ЗваНута ©а- 
юНа jao Nanti Darbaiš pati miena parupinuji 
bumo. Sfalbimu, Sumimu bey fitofieis Brigofimais 
Kaimpnpjtėje ji fašdien feletą Grafiti pelnpdamo, v 
ir Beip Dar fartaiš Maifto Dalyfü ben apbėmčii Dras 
bužufū nu gėrė Žmoniū, furiemė ji birbdamo, pri 
fituš gaudbamo.  Tofiu Bubu prabėgo 108 Dienos, 
furio8 wien tift Rudifiū Bamofinimu ben Bafimeldimu 
pajaldintos tape. 

Zšafarėnės Paif8 prifiartino, faip Rarbelis Relfona 
fmprodamė i Namus Pargryzo. Dienoje pirmto jis 
bumo pagelbėjeė įeną Butą nugriauti it tomi ticf 
pelnęš, fad 18 feleta Dienoms Tininga Brangmynui 
užteftinan turėjo. Sam ižengiant pafiflėpe Rubifiei už 
Motnnds, D it Bi IBfiganduji frupterėjo, fabangi j08 
Wyr8, fab prifigeres, ißgaftingu paftobamo, 

AE faip Iabay fiß Wyr8 paffujūje Damėjūje Me= 

tüje perfimainęš bumo!  Birmto jiš Mijam Rieme per 
grajiaufyjt Wyra iKraftas tape. — Эи 8 ir piprus 
bumo jo Augmv, tobulay mandagus8 wija8 jo Pawi- 
dals. Ale Faip pomijam Fitofs ji8 dabar iKweizdejo! 
So tiejujiš Bamibalė pafirode fufmukes, jo Sanarei 
brebėjo it mirpėjo, jo Meida3 bumo tof8, faip pirma: 

jau ne Birbingao glandufi8 Draugas fawo Paczids, 

bar geriaujūje 108 Aın- 

  

jau ne meiligafis Tėmė famo Rubifū. | Miernoji Mo= 
„terišfe bumo del jamo Byro Naftiš permaitojuji, mer= 
žufi ir Birbingiauje> Diemopi Giaufui — ale, faip 

| todėš „noprojnan; jiš fu Girtūfipįtės Broleiš ра о 
ale babar | fujidraugamojęš ir ne turėjo Gylds, 

įulaugyti. 
Narpją Relfonėne tame MMafare niefo ne mMalge, 

neš j08 3opojtelis tift Wyrut ben Rudifiems te užtefo. 

© faip Neljons wėl išėjęs bumo, tap ji artimoje 
Girutėje feletą Dai fufirinfo, tofiu Budu famo Бёр= 
naji Gymajteli iplaifpti norėdama. * Sefancioj Naftiji 
mefbėi Marguže Nelfonene ilga) it Birdingan, о 188 
Dufterifėš draugė ju je. 

Tūjaus po Arfifelimo išzėjo Nytmetyje Karvelis 

Nelfonė + Raregiamą; ale 8 jauties Iabay Пди 8 
čiaš, o Brangminai it prieg tai ne macžyjo, nės 
Gfilwnė taji priimti Pengie8. Pafkujam Wakare jiš 
ypaczien be Mierės Daug gėręs bumo, todel jiš dabar 
iš didžio Nejmagumo ne žinojo, fur dėtiš. Dabar 
8 banbe fargtu Gerimu paligelbėti; ale Gzintės tirb= 
taii8 Orė taip užtrožfinas jam atfidame, Fad jis tame 
Wižtrimojo, bet Balin iBėjo, 

"Вёопай8 taš Žmogus juf Proto gana turėjo 6: 
manpti, fab Miegas ji atgaimyjęė, ale jiš giedėjos, 
tö8 Briežafiės delen jau dabar Ramūn bargrpgti./ 
Todel ji8 $ artymaji Krumyng nuėjes tenai Bale mieno 
czion ftowinczio Muro Paweriji atfigule ir tūjaus Fietu 

Miegumi apimtas tape. Raip jiš pabudo, Bamejis 

tu8 PBanczius 

bumo prapūlęš, o Saulės Raitra ji apdenge. Salą 
pafėlęš ben Afi3 atplėšę3, jis aplinfui dairės ir nus 
mane, Pieta Laifut jau fenep pračjus, nėja Saule 
ant Mufard Bujės Romėjo.  Aftjifelti be norint, ата 

tymi Baljai jam atffambėjo ir jt padabojancžiu pas 

bare. Bro Muro Plyßi zuredam8 jiš jamo abu Rus 

Ыи pamate, furiodu Dgü rinfo; Mažuma atjtu nu 
jū bmėjė fitoš bmi Mergaites ranfiamo, butent Dufk- 
ter&  Bmiežojo, ne [епер # Siemą  partriaufufiojo 
Gimerninfo, 

„GifG Ratrynife“, fafe ай miena famo Seferei, 
„tifima iB cia Balin; faš mudmi prie Biū dėja Merz 
ой be čjant pamatptu, pamiflyti galėu, а) meš 

Draugyže fu jomis Iaifanczio8.  Eifima,“ 

„Ale Biczion taip baugel Dad Yra“, antroji prieš 
tai atfiliepe. 

„Riefo ne baro — juf galėfima mel Gen pars 

grngti, fad tie fufžarujfiejie MBaifai Girtūflio parėje bus.“ 

Taip jo8 Nanfomis fufifibufios atftojo Balin, o 
MAnele bep Elzele, Neffono Dufterifės, į Aole atfijės 
bufioš merfe. 

„Re merf, Elzele“ , fafe Wyrefnoji, 
zefneje Sefife globodama. 

„Ale ju ir tu werfi, Anelė,“ 

jao mas
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„AE, ap niefaip ne galiu gelbetis“,, atfafe fmut= 
noje Mergaite. 

„Rašgin', fobel još mudmi taip išbarže2“ filpnu 
Balju fafe Mažoji, famo Sejerei įmutnap £ Afis žus 
tedama. „Af, ne reiftu mubmi tobel iBpeifti. Kief 
imanydamo8, juf procemojomos, prieš fožną Wiena 
meilingoš buti, 0 apmaubo nep IBienam ne baroma. 
Af, až Габа) norėciau, fab muš bent а8 pomijam 
16 Ziejos mplėtu — tada ap didei gilufinga bucziau“, 

„BWiends8 rob8 ėjama  mplimos“, atfafe Wyre- 
įnoji — mnnzmirff mu Motynelids. @а8 тр 
Daugiaus galėtu mplėti už ję2“ 

„Beje, beje, až žinau“, Mažejuoji atfiliepe; „ale 
bar fitaip prie mujū galėtu buti. Robel muš mufü 
TeEws daugiau8 taip ne myl, faip pirma Iubėbamo? 
IMr tu bar atfimeni, faip jiš tanfiep mubmi ant fawo 
Keliū pajijobinęs bucgiodamo ir muš MBijus taip linf: 
jmaiš bep gilufingaiš pabarydamo? Af, бар jis tift 

“ wel tofß gerš prieš muš paftotu! Ale Dabar jis 
ne =——20 

„Tic, Glgele, mlef! Gut jis ir mėl gal ger$ 
prieš muš райой; 0 fad jiš tift žinotu, faip me8 ji 
mplėti norim, tap ji8 ir fitofiu patotu. Ogi ar meg 
ne ir turim maloningą Dieną! MB tifiu, 318 mumė 
gelbėš.“ (Dar ne miffaš.) 

Ne maža Gieba, 

furi mufū Prufü Bromincai, mufü mielaijie Tėmipfiei, 
nu furios mija Raralyjie famo Marbą tur, jau iš 
Senowe8 prilimpa, pra ta, Фар per mija Drufijos 
Karalpię niefur n'iera tief baug paifū Galmū, tai 
ejti Sziulės Mofflu n’ifmokitü Zmonid randomü, faip 
mujū jenprufißfam Kampe. Возенй Bromincoj tame 
Dalnfe rods baz fmutniaus om, ale meš fu j08 Aps 
gbmentojeiš, ju anaiš fatilifipfaiš Nenfais, furiū Rus 
nigai jūs tngiomis Baifyftėį  iBlaifpti jėbfo, Benbien 
Jav it ne galim fufilyginti. | Mes žwelgiam ant fitū, 
butent mofipfūji Vrominci, о tada atgal ant mujū 
arcziaufiös Temipfės [abjaujep ir ant mielės mufü 
Rietumės, tap meš ranbam, Юар mujūi Gpruš ne 
puifuš. Ogi iB fo mes tai žinom?  Releimis toftai 
фег Ipreišfima zalnieriffö8 MByriaufybės, furi fa8 
Metą tofe Žinę išplatina, ir Bi Rartą gawo patirti. 
Butent Nafrutamė # Balnierpfės Gtoną ifojant i 
Maiftus tarp НЫр apie jūs žinoti reifiancgiū Daiftū ir 
traBnta tamp, faš ip jūjė fEaitpti ben rašyti mof, o 
faš ne. Tofiu Bubu Dabar оё ipfiliubyjo, Fad Fitofe 
Bromincoje tarp feleta Gžimta, Mietoje beje ir tarp 
pora Tufangiė, jauniji Rafrutė wo8 wien8 bumo 
žaubamaš, fur fEaitpti ben raßyti ne mofėjo. Ale   

prie imujū i6 mieno Ggimto jau fone dewynt tofių 
Bargpiū tape juffaityti; tangi Biczion mažnep fožnas 
wmienoliftafiš nr be jofio, arba norint be užtenfamo 
Eguilė8 Ašamofflo pra pafilifės, No mujū Bromincds 
pareit Szlėzinge, fur ro0d8 ir Daug Senfü ben Katilifü 
gbmena; Cion raboji tarp S. imto iftojufiūji Ralnierd 
trpš tofiū Nemofancziūja. 

Gfaitpti Mofėjimė pra brangus Daifta ir Werfme 
Daugeropės Žegnonės Bet ir ifrifiams Macgius, Euriomė 
Žinogaus Simanpmą bey aufßtefnt Supratyma nus 
įprefti galima. — Ra8 faityti mof, tam Spminti8 mija 
S5mint ngūjū, Bamofjas mifa Mofptiji atmiras pra. 
Jiš ima8 Rungas, jo8 fkaitant jo8 pajtoja jo Mofn= 
tojeiš. D jepgu mes it nūg wi[d8 ое ов SB: 
mintiėš atfidėfamoti norėtumbim, tan tacžiau Mofėjima 
įžaitpti juf ir pra Raftas, per Furi mums Diemo 
3odiš bey jo Bwenti Apreißfimai, Dgt taipjau ir 
Kunjos ju puifiomiš, Szirdi pafelancgiomiš ir atgai= 
mwinancziomi8 Giejmėmis arfimera!  žmoniū Weifle, 
įaityti ne mofanti, pra toli Užvafalyje pafilifuji ir 
priflauje Gimė Ggieje n'apdailiutai ftambei  Giminei, 
ant furiö8 ju Piržrais roboma. Žemei, furidj Dar daug 
tofiū Nemofancziūji vanba8, ir Wifiems, furie 108 
Priezaftie8 belep faltintis tur, bangą Giebė3 prilimpa. 
Taip eina ir mufü Bromincai, Furi i feturis Nagies 
rungd3 Walfczus pra perdalpta, Mažuma Nufiram- 
Dpmo meš tame ranbam, fad tie MBalfegiei aname 
Bepdš ben Giedds Dalnfe ne 1 Iygi pra. Tarp 
Nafcuti po Raraliaucgiaus Ragierunga ghmMenancziuja 
radofi tofi be Gzuilės Pamofflo Bajilifufiūja mažiūus 
įpfiš Gfaitluš, bibejnis parėjo i6 Gnmbinės, bar Di= 
bejniš iš Danšfės, o Ddivziaufis iš Marienmerbero 
Nagierungės Walfeziaus, Zangi pifegiauje> wi8 from 
tūje Rampūje, fur fatilifipfi Renfai gymena. D tas 
juf it pra ben bumo ono Bijmarfio didziaufig 
Upmaubė; todel ji8 už naujaji Egzuilės Užmeizbėjimo 
Bofaną taip fylingay ftoramojo ir prabeba Dabar mis 
jur, fur tift Meifalš, geležine G3lota tofias Galas 
maš ibpleti, 

Ale fobel prie mujū, fur del Szutlofü gero ben 
dDamadningo Brirodyjimo taip miernan paliprocamojama, 
taip laban uživeižbėjama ben pridabojama pra, bar tift 
jaunė Žmoniū ranbaš, furie įfaityti bey raßyti ne 
то ® Priešais, fief me8 apmatom, pra bar Daugės 
topoš.  Nietumoj bar Daugumas tofiū Gimdytoja tebier, 
furie iB to, fą jū MBaifai Gguilėj išmofžra, biden 
menfap fa pafidaro, jiem8 Gžuile ne Gerabėjnfe bet 
Sunfennbe rodes čjanti; jiem8 Brymarta, furids bėlen 
MBaifus + Szuilę Teifti reifia, Ing tifra Baubžiama bar 
pafirodo. Yra ir tofiū Gimbptojė, furie bunioja, © 
it jafo: Э1В ne baug (o rafi ir nen maž) gamau i 
Gguilę eiti ben išmofti, fam mano Sunus arba Duftė
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primalo baugiaus galėti? Mr mano Waikat gerejni 
už manę2  Rofia tai n'ıfmintinga аба ! Kad Tu 
paifą Galmelę palaifiei, tap Tawe8 wieno ir pilna) 
užtenf, ale ne norėf, fab Dar Dangiaus tofiū butu, 
Bet būf įamo Gunui arba Dufkterei, fa8 naudinga 
pra, gerap igmofti.  9lle faš naudinga yra, Zu pats 
wėl it ne gerap išmanai, todel düf ißmanancziey Wy= 
tiaujpbei MBalę, futi išmėginufi it dawadyjufi pra, 
Taš Szuilėj tur mofinama buti. Ne jJafpf, patė filp= 
na8 bubamė, ju Bafibidžiamimu: AF tai įuf mieni 
Niefai, fa8 Dabar Szuilej mokfinama. — — Didžiaujis 
Gfaitluš and ne mofancziūjė Mafrūri bet pareina 1В 
Hamylijö8s Margbienū, furie famo Rudifiuš, patys 
ти8 iBmaitinti ne įįtengdami, jau labay auffti Gywoliü 
Ganpniui Blužyti iBleibžia. UZ tu8 MBargužus Daug 
Gajpadborii. menfiauš  pafirupina, ne faip už [ато 
Gymolus, ir fief galėdami nūg Gžuilės atlaifo. Ale 
bar miendš Briežejties reifia Biczon paminėti. Rengmen 
it tof8 Nafrutė, Eurjai Biaunep lietumigfay įEaityti gal, 
o it Birdingą Gromatelę ju afigobimais bep Melodi 
maiš Namūn paragyti mof, dar tarp NiBmofufiuja 
tofota8 tapti gal, jen jiš Berlpne arba Raraliaucūje 
arba prie Yeino, jam Drufamotą arba vayta mofifa 
Nata į Nanfą Damus, tajė paffaitpti n'ibmano. — Kas 
ten lietumiBtajė jo Splimofinimą mėgps? Todėl reifia 
foznam lietumižfam Gguilofui podraug ir оо а) Ка 
tpti ben raßyti,. o ir išmanpti išmofti; 0 Tema Be 
ilgo Brifalbėjimo Бе) Kaulyjimo meifus tur buti, fawo 
MWaifut reifiantyjt Bujauffiną, © ]е) тейё ir Daus 
giauš ant Nujipivfimo prijffirtūji  mofišfūji Knygeliū 
ben Bopieriaus ойН, Ggeip meš Senprujai bar ilgan 
toj Giedoj pafiliffim, Bet Diemaš ра!8 te gelba, 
taję nūg mujū nujifreipti! + 

Iifofia Zinia. 

— Apie mufū Bio Meto Arfliū Zurgė, Biofe 
Dienoje ne Daug galime pajafoti, fabangi me8 patnė 

an to ne bumom,  9lle Geitungoje табота, а) Beje 
baug Arflik ant to bumo parėje, ale ne baug Iabay 
gerū, bet geviejie it imanptinan brangus bumę, 0 todėl 
Mirfėjai baugiaujiep ifi Turgaus Pafibengimo [aufę, 
miflydami, fad Arkliei tada atpigfe. IB Rufijös bumwes 
Gzefi8 Erzil8 atgabentas už Eurė jo Bons 500 Dos 
relii ргайе8. Ar jis bitą *Brefią ir galiaufiep games, 
tai meš pajafpti ne galim. 

— Arantugai tarp Daugybės mifofii fitū Naßtü 
hey Gromatū Bilėje jū atįtatptojo it pamarptojo Gies 

coriau8 2 Tufftancgiu Malbės 6ep Ubagamimo Gros   

matit pra atradę, furiaš Giecorus 20 Metūfe, butent 

nu 1850 ifi 1870, prijuftaš games ir, fašzin fam, 

t Rupeta įuiftomęs buwo. Francuzißfi Ggtuforei 
mijaš а8 Gromataš Dabar išdrufamodinę ir cziela8 
Knygas iš tūjū pagatamyjo, furios tą Užrają tur: 
MBotipfo8š Gromatos, Napolšonui Trecgiojui 
таву!о8. Jr ant tofio Prajimanymo jūs jū didnfis 
KerBtaš paragino, nės jie toftai darę Yra, Mofieczus, 
jū m'apfenciamūjus Bergalėtojus, apjūtti ben apgie= 
bintt norėdami. To8 Gromatos rob8 ne Mijo8 i5 MB0= 
fietijos parbėgujius pra, juf ir [enfišfū, prališfi ben 

bar fitū tarp tūjū ranbaš.  Tift i6,Sąpanijos Žemės, 
faczeig Napolėono Ziubone IB ten filuji, n'ėjanti tam 

didziam Зоройе пер jofia Ubagamimo Gromata ranz 
bama. D tai tiem 3moniens ant Garbės Рейе [as 
fyta, Ggpanipfas Wyrs ne lenda Aufkßtiemfiem8 $ 
Ufis, fufirietes ubagaudam8; 18 toftai per fawo hatie8 
Apgiedinima [aifo. Divziaufoji Dalis 1& Oromatlı 
beje pra 1В MBofietijos; o faš nu ano išmarntojo Gies ” 
cotiauš fo norint faulyjęs pra ir Dabar jamo Gromatą, 
jamo Warda ben Pamwmarde Geitungoje del Dyminumo 
jo rašymo išdrufamota ra8, tai apfivaubonameš ben 
įufigiebęė įfaitnti te galės. Sulamjam toftai manbing 
ant Gero nujibūs it jiš Gpanijfus Zmones tam Dalytė 
galė8 per gražų Bampgdė imtis. — FTofiom$ Uba: 
gamimo Gromatomiš ir mufü Raraluš = Giecoru8 Dien 
iš Diendė apftingay 1В mijoFia Zemjū ir nu mifofia 
Žmoniū apbomanojamė pra, 0 Fad tūjū fofs Szmots 
išbrufamotaš taptu, tap taipjau DYMIni Ezirbžiū Norai 
iBfiteifžtu. 

Brefe Raraliaucguje 15. Junijų. 

Ant Turgaus Sami menfay pareit. Rmieciei 90— 
98 Es: Rugiei 50 — 56 Egr. Nkiešiei, bib., 41—48 Egr. 
Miežiei, mai, 40—43 Sgr. Yvijos 29—32 Sat. Bir- 
niei, rain., 75 — 85 Ggr. Širniei, balt, 60—68 Gar. Nos 
puteė 25—27 Sgr. Sziiens 26—28 Sgr. u} Gent. 
Siiaudai 10—17 Sgr. - Smieftas 9—11 Gar. ui Sara. 
Kiaußiei 61/,—7 Sgr. Mandelis.  Dabofit! Sami Brefia 
dabar wis pagal naufijt Szepelt pridüdama! 
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Garbingamjam Bublifui aš pafarnie Alyjafau, 
fab a6 ju Ge Diena, norint mijū Zamword Irefia didey 
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autgtyn čjuft, famo Zopofta pamažinti norėdams Wwifus z 
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Tamotus BPrefkioj didey žemyn ftates efu, 
Rufnėji ben Kaukfenufe, 1, Sunijy 1872. 
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Verantwortlicher Kedakteur: Profeffor ft. Aurfdai 
in Königsberg. 

VBerlag und Drud von Suil Kautenbherg 
in Nönigsberg.


