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3, Nedeldieneje yo IBmintingujüÜ Szwentes, | Iß Tiejės jū Iabjaus fofš Žmogus fawo Ifmintimi 

Gmang. Matt. 8, 1—13. Grom. Nym. 12, 17—21, 

„Sep galima pra, Fief imanote fu mijaiš Žmos 
nėmis Bafajų tuvėfit Tai 10008 muji еп - 
toj Gronatoj mpriaufyjis Sraudenims. Ger tam, 
turė tą + Gžirbi imas ir pagal tą gpmena. Batas 

įuš, tai еп 8 mprmufw}u я jen nė pat wpriaujpjis 

tarp miji GSfarbū Bicgion ant Žemės, o Tajt Bene ir 
"t E Amžiai Amžius. Todėl ne be Neifalo Angelai 
Emieto Šiganptojui užgimus Tiaupfino: Bafajus ant 

° Зетё8! Ne be Meifalo Brarafaš Iezaijopius Das 
Lifčie įmeifina Rubifėlė, furs podraugien amžinafi8 Žemė 

2 bra, Natfajaus  Runigaifbeziu. — е be Meifalo patš 
° Bons ёё nd  Gamujū alfijmeičinvania arba po 

famo Prififėlimo prie Gamujū apfilaniydamsS jiems 

pribaufia: 
tajų, furė mijaš Gmietė ne gal nep Dūti nep atimti, 
tą Pafojų, Furs pagal UApaptali Lindyma pereit юЙа 
SEmintė, o ir mufü Szirdis bep muji Umus apjaus 

5 goja Rriftuje Iezuje muja Wießpatyje. Kurs8 fita 
Rafojų tuv, taš jaucia dangißfa Tyfuma ir Diewo 
atleidzianczig Malone famo Szirdyje, to Szirdi ne 
draffo nep Geiduliei, ney Tuzbos, ney Rupefcziei, ale 
ta$ ir mof fır fawmo Yrtymu, fır jao Namißkieis, fır 
Kaimynais, fr Prietelieis ir Neprietelieis Pakajuje ap- 

  

dies Pafigerejimg ir IBganyma ardytt. 
Эбр ВНа — Bafajų ju а8 — Зтопёни8 mujū 

' Benbdieniffoji Gromata ppaczien Falba paropbama, faip 
‚ ir fofiu Bubu meš tą meifiaujiep  iplaifyti galim. 
Virmjanfieny: Bafaju  [u  fitaiš  iBlaifpti  norėbams 
Krifßczioni$ ne turi fawe patė per didey ifmintinga 

“ir per išmintingejnė už Fitus Iaikytis, Nėja juk mes 
” fag Dieną matom, faip baug Waidit ir Mefanboros 

1В to atfiranba, fab mwien8 MiS už Titą pafibibziūdamė 
’ miflyja8 igmintingejnis iv gudrejnis  ėją8 ir fožna 

„ Hta tą paniefinbamė upfimano tą per paifejnė [aifpti. 

  
  

‚padawe tam, furjai teifiep) įubyja, 

Pafojus jumus! it timi jiems prifiulo Pas 

fteiti, taipo fad nep jofs Nepafajus n'imeifia, jo Szir= 

  

bidžtūjas, jū [abjaus ji aptemufi Yra. 2yg taipojau 
Kriftaus Bafefėjei iv ne tur ВНа už šifrą atadütt, 
ir fad jiem$ faš Ggirbė izeibęs, jūs paiptabojes, if- 
fojūję8 iv jiems fa8 tam Грди išpromyjęs, tai jie me 

tuv fafpti arba dumoti: faip tu man, taip a tam, arba 
pagal fenojo Zeftemento z0fanipfaji Daivadą trofpti: DF 
už A, Dantt ug Danti, . Atfiferßyti  Kriftaus 
afefejams pomijam ne Male, faip ir pats Ponas 

Sigis NMieku Budır n’atfiferByjes, Turjai ne priešais 
foliojo  foliojama, ne grumgde fentėbamš, bet wiflab 

ГВр о2 к, 

Beje, faip jis bumo Forawojams ir mucgpjamė, tay 
6 пе айубте fawo Burnds Iyg о8 Grytis, ant Ba- 
pjomimo wedam8 ir ney Awis nutylanti prie [amo 

Rirpifa. Bet faip mufü Miešpatė, taip ir mes turim 

elgti8, jau ir Pafajaus deley.  Nefa Eaipgi gal Pa- 

Fajus tarp tt pafidaryti, arba ir jau & 1U . CSzirdis 
pareiti, furie ant to dumoja, Ißkaddariui IBkados 
padaryti iv Neprieteliui Neprietelyftę išrodyti. = Gžion 

ir pat dangipfajis Szirdies Pakajus tur ißnykti, Pa- 

fajaus Runigaifptis atftoti, IBganyms prapulti, Pabūf 
Anfžežiaufiamjam Suda ir fawo Apgynima prieß fawo 

Prießininkns, daryk jiems Gero, fut it Taip tu НВ 
gali, tai tu Pafajų [amo Szirdyje iplaifyji, ogi та 
Bene tūm ir famwo Prießininko Gažinę pabubinbams, 
ji ant Pafajaus Kelio numeji. men. 

Rupfa Balto Wandens, 

Nefurjai Releimis fufitropijo Karta Amerifoj 
SGelßfelu befelaudams fır wienu Raiteli Wyresnüju, 
furjai Baurine8s Amerifö8 pafkutiname Kare galnieras 
wes ir drauge taramęs buwo ir Furfat jam fefantiji 
Nufidamwima papajafojo: 

„Buwo Nytas po wieno per nefwietißfas Mız 
czyneS aptureto ‘Bergaheitmo Man bumo tas Bales 
pimaš užbūta, mujū jau ßalin pafitraufufam: Wai- 
ffui mwieng Ddivey fwarbe Šinę nugabenti, Зате 
Afies ämwffm}e‚ faip jau Galin joti norėjau, nebgalė=



10 

jau ab jamo abelnay numultopta Arti ney ip Tic 
198 Be paguiti; ji8 TaiBėjo iv mos Degalėjo ant Roji 
ißfilaifyti, Be Užtrufimo dawjau ab На ЭП at 
wefti; ale ta8 bumo mel tof8 {trainus ir nelabė, aža 
felt Minutai pračjo, pafol ak ant Balno užfigauti 
galėjau; 0 tada bumo bar Įunfiaus, ji i6 IBietos pa= 
marpti; jis patiefi ant užpafalinuji ой, Įparbiefi, 
fufintejofi, iv faip ав galaujo> jo Prießgynyfte jau 
ficE tief permeifės Dumau, tai pafilifo 18 mis Del bile= 
fofio mento Daifto bejtomys ir pagamo {6 Naujo bus 
Tinėti. Taczau ab turėjau, Strofo prijpirts, divey [Tu= 
bintie8. Gmarbumas tėš Žinds, Euros Branažu ab 
bumau, nemelijo užligaištii Bet Riela8 bumo fu 
Artilerijos Zalnierei8 ben fu mijofieiš Karo Dalnfais 
apdengtas, furvie mano Gtrofamojimui Baineš padare. 
Rieti Laife ab tift 008 Dar Pus-Kelt te bumau аё 
fiefeš. 

Dra8 bumo didey faujas ir tmankus, Gzeli 
Debejei Dulkik apfaute manę it ikbžomino mano Gus 
mirė pomijam faujap. MAE bumau Ddivey nuiljęš ir 
blogas. Mano Manbens Pleczfa buvo jau tubega, 
o a6 bumaui Tropfulo baifen fanfinams. Tat ios 
bau bejobams Gale Kelo miena Wersme tefant, 
tuvos Mulfs Zalnierū ilfiejo8 it (ато Pleczka8 pri= 
pilbe. Aß Ducgau Dabar vobš nujebęš it taipojau 
bareš; bet mano Arfkly8, tarfi 8 mano Meilijima 
jau žinos, pradėjo tūjau Dutrnobamė Bolii, @ аф nos 
rint ju mija Broce nulipti banbęš turėjau galauje) 
nu to Tautieš. Už tai bumau aj nu tū Gale Wan- 
den8 efanczü 3alnierū ijofiamė ir mijaip išdebamė. 
З6 ю Iejijefimo buman aß bjaurey perpykes. — а: 
bar ай fawo VPleczfa atriße8 Freipjanufi ant wieno if 
1о VBulko, fur8 faip man vobe8, fitiem8 IB mano пе: 

palaimingo IJodinejimo DBefidarkantiem8  nepritave, ir 
je jam prijulidam$ meldzau jė, fad ję pripildbptu, 
%8 bumo Iabay aufßtas Wyr8 fu tamju, vu Weiz 

„bu, Tacgaus ab ne bucziau mijlijes, tofius baijus Rei 
fimuš iš jo Burnos girdejes, |u kureis ji8 man tą 
nemielabirbingą Atfafima Dame: „Brifipilbnfis tu pats 
jamo Ąšlecztą.“ 

Sie jo Šobgei užbege mantje neišjafoman bibi 
Serbia. „Tu Biebnafis,“ Gaufiau ap, „Diews te 
būbie man, fab ав fuvę Dien tamę kur nors užeiczau 
iš Svogtulo bealpftanti it mieno Malfo Balto ans 

ben8 bemeldganti, jeib it ak tą Dzaugsma tureczau, 
tam tai užginti!" | Tai pajafęš ir Arflui Ventinus + 
Gzlaunis iduręš palaibinau Zomaba Galin iv ne atbojau 
tū, furie man prikaufe, atgal gryžti, 

Wiena Myle jojus bumo man per Pagalba 
mieno jauno gailingės Szirdie8 efanczo Murino ga= 
lima, mano ZTropfulė nutildyti o ir mano Mrfli pa- 
girbpti. 908 damjan jam už tai Gaują Mininga. 

prie | 

Eefti.   

“ 

“
 

Sab ale aš dabar 1а meilinga Paßlußnuma, fır е 
rüm Bi3 man ant Pagalbos pažoto, įulpginai ju Paz 
fielginu mano Žemės Žmoni ir Draugfareija, tai 
mi8 jaucgau famije Didė Rerktą pafylant. Io Weidas, 
furjai man taip piftay Бито Daręš, pafilifo mano 
Aftmintije Ing idegintas, it Dievs man tai te atleibza, 
ab prie james paties prifėftinan pajibažyjau, fad af jo 
n’atleiftinay jebtojęs, ifi jt furandant, idant ав ant 

jo pafigiešti galėczau. Ber du Metu až nepalomau 
ant Mußü Wietü ir Spitolefa įamo Diemui nepa= : 
miegftancgus Tyriniejimus marpti; 0 paffucgaujeų priš «| 
jo ir Mtfiferßijimo Dieną, bet tai taip ftojos: : 

Del wieno Guronijimo tapjau až + Gpitolę а 
Miefte Waßington efjancze nugabentas. Dar nebus 
mau taip top pajmeifes, Tad jau bucgau galeje8 wel 
i Galužba iftoti; taczau jau galėjau Spitolėje ieiti it 
iBeiti ir martojau tą Gzeją ant Ramojimo Fitü Serganuczujü 
it Gugeijtujū, furie Dar vifcgaus įubėdamoti bumo, ne 
faip aß. Dar niefado8 nebumo  Balnieri  Bargai 
manę taip an 'Bafigailejino pajudine it man jū Bėda taip 
per Szirdi ėjufi, faip tūfart man jūs jū Gopiejimūje 
ir didzofa Kanczofa Beregint, Euras jam Mupo BWieto- 
je ney mifljte negali miflptieš. Zai man bumo Ia- 
ban jaldu, jiemš ant Gero trufinieti, wifofiame Mei“ 
Tale jiems yrišolti, jūš Belpti ir Iinfšminti. © ав ir 
ješfojau fief imanpdamė 18, Eurie jau iš В08 Gp. F 
matos atftoti tuvėjo, jū pajžucgaujoja Adynofa mprm-{ о 
# & райи 8пипН. — Tacgai jū trubnas  Zilnočiimė + 
{ Фари8 Бе Ralndėjimo ©Саюй На п Be... 4 papildė, 
manę о8 Syfi ju dibe Zugba.  Tūrzes x gamal 
aß ir pributi prie Smerties Patalo sifrü Krifpczonu, 
maczan faip tie išganptinga) fumalomi bumwo it ga- 

mau išpažinti, fotę gps Krifßczonums fawije Dide 
Mace tuvps ir pradėjai it jam pacgam  tofios Ma= 

Ionė8 melyiieš. — ат Tarpe bumau a5 jau Už kuo“ 
Ниё Daiftus befirupindams ir fawo Neprietelaus pri“ 
mirBes; nėja ab Dar 1018 taip Mabinau tą, furš man 

tą Kupfa Balto Wandens bumo užgpneš, 
Bo Nuo prie W ... tape bdidis Skaitlus 

Suronytujk + mujū Spitole fuqaßcmaé wi[joS  Ba- 
talpos bumo fupinan vripildytos. 36 to atfivabo mi= 

foje Spitolėje baijep fargtaš, aljuš Draš, ir Suzei- 
fieji turėjo netrimotinan 510% ло й @ TZmanfą if= | 

96 mija Lomi garjėjo tift Demeif tas mienė „ 
Ggautjmas : „Banbenė, MBanbenš!“ Tai ap pagav | 

wiena Sriflą ir mieną Izboną pilną Ledumi atwe- a 
finto "Mandens nudalijau fožnam to Seidzanczam tą 4 
gaiminantė Gerimą. Sau taš Blazgėjims to Reda“ 
Sąbone iteife Alpftantiefiems naują Splą it jū G0+ 
pulūje apmargujojes Ais wel praßwito, Юа jie ji 
išgirdo. &ар ав taip girbibamė 1018 tarp Nomi t0= 
Iyn žengiau, tai wienu Gpfiu pamacgau 108 Swetlp“ 
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c408 Gale mieną Wyra nu fawo Güilo įtaigep а! 
tiefent, Eurjai man ju fimu Balfu prišaufe: „Wan- 

" bens, Wandens! dėl Dievo Meilės Wanden8 !“ — 
Bet aB ce Romėjaui Ing + Afmint pajtipė8;  wiflab 
toj didzoj Smetlnczoj bragaijo po mano Э{На; ab 
tienat & te maczau — ji; ne8 8 bumo taš pat8, 
fuvė man tajpĖ tą Nupfa Balto ЭВапбеп8 užgyne. 

A6 jam artinauji, ale jis manes nepažino ; Silp- 
numo perimtas jis wel ant famwo Briegalwjo atwirto 
it [amo Galmą ant Sienos nujufo. Dabar jancgau 
aš famije Didi Rerbtą pafifelant it girbėjau  manije 
aißfen falbantė Заа ir manę fujinanti: Ma, babar 
tift eit prie jo art ir йЁ ат to Redo Blazgejimą 
girbeti; eit miS atfifartotinaų jam pro Gali: DUĖ m= 
iiem8 aplint jt Gjantiems to atgaiminancio Wandens 
gerti, tift jam me! Dabar atjiferbyt! Taczaus ав 
girbėjau it bar fitą Balją manije falbanti. Wieni 
fafo, tai bumes Baljas mano Gašinės, antri ml, 
tai bumęš Balfaš Rmentojės Dmajės; НН jafo wel, 
tai bumęs tift tof8 Atffambėjims arba 008 mano 
Motind3 Graudbenimi i; mano Ruvifyitės. — Gaiš 

Balfa8 ale man jafe: Mano Prietelau! Bendien pra 
bat priimamė Gzejas; Dabar pra ta Хорпа, Tuvoje tu 
atleijti gali, faip fad tamo Atpirftojis tam atleidęs pra. 
Zaigt eif ir Düf tawo MNeprietelut gerti! 
tin8 TraufimsS „manę brie jo Lowds ware, Scwo 
Ytonfa vo jo Galvos yafißes pridejan prie jo Nigoje 

  

     

    
   

atgczojencgū Supa Bandens pilną Rupfą. AF, Та 
iš ger“ 5 tr nietavos uenįmivu, Haip iB- Gaimes 

{68 ir Жарыейейто jo @ymis prafpindo; о iaipojau 
it negalėju užmirgti, ju fofiu Sžmilgiu jig + manę 
šurėjo. Si8 tod8 nejafe nep Žodi, ale ав macziau, 
fad jo Sirdis Didey gile» fujudinta bumo, 

95 Dabar nu Cieforaus tą Baweltjima ipfipraBiau, 
Gi оп po Mano ppatibfu YBrifamwojimu imti, foftai 
ii8 man ir pamelijo; ji8 ale priegtam it Jafe, fad jis 
jam regis abidlmi oji nuimti turėjęs, o ir Tad jiš 
„tada wargı gyw8 ipliffęs. 

Dabar ap jė gprupinau Dieną bep Nakti, Ilga 
Gzėja pafilifo jis prieß manę 198 tplus. Wienoje 
Dienoje ale, faip aß nu jo Lomės Mel attoti norėjau 
tai nutmere jis mane prie Rubo Gfmerno it traufe 
atgalo8; ab pafilenfiau ant jo it ji$ man fır filpnu 

„Balju fafe: „Mr tu dar atfimeni, faip tu farta nu 
"mane8 prapei, fab ak tam gerti Dūcgau?“ — „90, 
"mano miels Drauge,“ atjafiau aš, „tacgau 1а8 jau 
pra fenš Nufidawims, fur neb pra mertė  pamis 

"nė." — „Man tai од8 taip nera,“ Talbėjo jiš to= 

Таиё8. — „В mierpĖ i6 tifro nežinau, faip fır manim 
” toje Dienoje bumwo. Neitmonė bumo manę per Wal- 

fung išbautęš; аВ turėjau Drugi; аВ bumwan pilnė 
Э(ртаной; ak patš James nefižinojau. Kelis YAfie8 

    

Neapgalė= 

  

Mirffnus po to giebėjaus ab IB to, fa padaręs Bie 
wau, bet tai bumo jau per welay. Ale jau per Du 
Metu fur tift tam Proga gabijos ав taves jepfojau, 
jeib aß tawe8 atfipraßytt galeczau. Ха až tawe 
czon pažinti gamau, tai аВ 1008 tao Rafibažijimo 
atfiminiaui tt turėjau Baimę. | Gafpf, av tu nori man 
atleifti 2“ — 

95 buwau jo per du Metu jepfojęs, jeib ant 
jo pafigieti galčegau, o jis bio manes jebfoje8, Рар 
prieß manę pafižemintu ir ip manes Mileibimo  tpji= 
prašytų. Ratraš iš mubmieju buvo Dmajėje Iezaus 
Rritaus pafielges? AB buvau didey  nužemintas. 
„Aamerote,“ fafiau ав jam, „tu eft Daug gerejnis už 
manę; ne falbėfina tolauš apie tai,“ 

„Botam aß ir pribuwan, faib jam wiena Roją 
nuimta tapė; ir regedamsS, Рар 8 18 108 Mdynds 
greitay blogyn &jo, aß jo Тар {атоо Brolo pamilau. 
Si8 to ju dide NMomybe FMaufeft, Кар jam pranešama 
bumo, fad jau nep jofios Lufeftie8s ant jo Sūgijimo 
nebieja, Potam ji8 per manę wieng Gromatą {а 100 
Seferei raßydino ir man uždame, tą Gromata ben tus 
felis Daiftus, furus 118 bar prie James turėjo, jei 
priteifti. Sada melde ji8, fad Dußü Nupintojis, 
ienė Taban brangus Šilgalvis pas jė ateitu. Tajai 
fr jümt ilgay @о Кар toDe8 wis apie Nübaznyftes 
Daiftu8 fufifalbejo. Ant Galo jū Gufifalbėjimo 
flaufe Mirktantyfis, ban ne Bibeliz fur Юа Wietg ranz 
Dama, fuvoje avie Ruptą Balto Wandens Kalbama yra? 
„316 melbzu tamė, fažiau ab, „man įfaubu pra, Fad 
tų MiS Dar to prifimeni.“ Bet jis atfiliepe Iengmen 
ir meilingay: „Tu nezinat, miela Ramevote, Tą tu 
prie maneš tūmi ibtaijei, faip tu man tą Nupfą Bal 
to Mandens neuzgynei.“. — „Wießpat8 pra Falbėjes, 
fafe Runigs, fa8 girdo wieng in Prafezaufujü tiftan 
Kupfa palto Wandens, Mofkitino Wardan, if Tiefds, 
fafau jum8, tai jam ne pafilif8 neatlygita.“ — „Ogi 
ar af Dabar galit ant to palitifeti,“ Haufe Ligonis, 
„Tab ir ak mien8 i6 10 Brajezaujuja eju, furus Mies 
patš per Gamūjus ižut?“ — Bo to 18 dar ilga 
falbėjo apie famo Griefuš ir Newertybe, apie  famo 
Iūganptoji ir apie Dangaus Karalyfte.  Walandoms 
man todėfi, faip fab 18 jau beflyjtas, tacgauš ap gas 
mau meifiep tą tvirtą Ippažinima, fad 18 jau ant 
Relo # bangibtą Zewißfe palidames Бито, 

Prieß Wakara 108 Diends [а ji8 man: Man 
atfibūbaji, faip Tab ab bar Rubifiu eja8, БиЁа ав dar 
toja Dienoja efa8; Furoja af prie fawo Motinds Büz 
man, & ji man pirmneng užmigus, mano mielą Mal- 
dg melftie8 dawe. Ta pacze meljūs af ir Bi Waka- 
Tą. Siš bare tai; atjigule pafimeldes ant famo 
Briegalhojo; jo Н6 užfimevė; jo Lupos bar Felis 
Nkies Mirfjnuė judėjo, ir — ji8 bumo jau iftojes 
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į Ymži Amžus — mano mielafis Kamevota“. — ае 
teop. 10, 42. Marfoj. 9, 41. Mateop. 5, 44, 

W 

Mifofia Zinia. 
— Zrancuzi fenojt ifwarytoji, ale dabar wel 

pargrožujioji farafištoji Giminė yra # dwi Szakt per- 
jidalyjufti. Senefnioji Gzafa, furiai pagal Gimimo 
Teijpbę pultus ant faralištos Rrajės fedett wadinama 
Burbong, о 108 mpriaufyjis Princas Mardbu Groms 
Gzangbor. Saunejnioji Gzafa madinama Urleang, 
furid8 Wyriaufyfis yra Princas Wardır Srows 
Szarter. Urleaniffiugs Prineus Aumale (Omal) 
bey Joinville (Zoengwyl) £ Francuzü Saima paffy- 
tuš faraliffofes SGimines Brieteliei jūs раргобе, ао 
йе apfiimiu Gromą Szangbor per fawo Wyrianfijt 
išpažinti ir ug tai procemoti8, fab ta8 Karaliumi pa= 
ftotu. Ale Urleanipfiei Brincai to ne nor apftimti, 
tait fožna8 tujü pats meilydamS Karaliumi pajtoti. 

— Эй Gaimo Diputiertas von Kamefke 
yıa muju  favalipfaijei Minifterijer ta Alaujymą 
ant Aifafymo įtatęš: Kaip Didelis Sfaitliuš pajtuti= 
niame Rave prapūlujiuji Balnieriū, apie fuviuš ne: 
žinoma, Euv jie Dingę it i6 fo tai atfieit, fab ne gas 
lima iBrajti, fur jie dinge. Altjafymė ant Bito Klaus 

“. jymo bus babar 0 Gzmentės Ddütas. 

Smitas Už Domanas. 

Babaigoj fenojo it Pradzioje naujojo Mejo maneipį 
atfiunte: 

1) Bons Kunigs Pikigrath 16 ЯМавНа 16 Ф. 
25 Gar. ant Bafiunt ir 1 Dr. 5 Ggr. ant Mieiaßirdin- 
998 Ligonbuczio. ‚ 

2) Bons Kunigs Neiff iß Kauteni ant Pafiuntinyjtės 
furinktü Domani 5 Drl. 15 Sgr. 10 Rf. 

3) Brolis Ertmong Gymonaitis ant Gmangėlijės 

Bafiunt. jo paties furinktü Dowanl 18 Фг 7 ©аг ogi 

priegtam Dar ir 5 Dr. 5 Ggr, furius Brolis Brums 
preit6is iš Migfugalla furinkes; tai if Wifo 23 Drl. 
12 Gar. 

2 Bons Myfiupė Ludė i Gfaišgiviū ant Gmang. 

Rafiunt, furinktü Dowanü 19 Drl. 20 Sgr. 7 Bi, tarp 

Furik randas 1 Drl., Юа miens Brolis Pietumvininfė, 16 

Saro pas Gamūfius pargryzes Garbi  Lanbmermons, [L 

NRagteliu, ale fawo Warda nepajivafes, ant Altoriaus padės 

je8, fu Prigenflinimu: „ant PBraplatinimo Dievo Aobžio tarp   
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5) Ponė Punia Maūllner 18 ЯМНирепй 4 Dr. 
10 Ggr. furiuš Broliei Vietumininfai jam ant Emang. Bas 
fiunt. (ubomanoję. й 

6) Bons Kunigs ВобГ 16 Э068 ап Gang. Pafiunt. 
17 Drxl. 2 Sąr. 6 Bf. — ant muji Mielagirdingyjiės @ы 
gonbutio 15 Gar. — ant Ouftam Adolfo Draugyfiės 
10 Gg. — ant Siratü Buto  Gropišfiūja 1 Dıl. 
10 Ggr. (Dar ne miffaš.) 
  — 

Prefe Karaliaucuje 13. Šanuarijų 

Ant Turgaus Jamiü menfay pareit. Rmierjiei 95— 
101 ©д:. Rugiei 55 — 62 Sgr. Mieiiei, did., 46—52 Sgr, 
Mieziei, mai, 45—49 Sgr. Ymijos 28—33 Sgr. Зн 
niei, rain, 75 — 98 Gar. Jirniei, balt, 65—74 Gar. No“ 

Giiens 25 — 30 Sgr. u} Gent.“ putes 30 — 32 Gar. 
Sziaudai 14 —115 Sgr. Swieftag 10 — 13 Sgr. u} Smwara. 
Kiaußiei 7—9 Sgr. Mandelis. : 

Xpy latų kai 

Brie T. W. Schäfer Tiličje MoFiegiū 
Ulyczioj Rum. 14. ties Wächterio Alptefa ranbaš 

B= Dibjiaujyjis Kronas A 

taudžiamujė Bumbuliū ben audziamuja 
Iilna ! 

Tamorvai tiff if Dibjiaufiuji  englišfi аба 
imti, 0 todėl ir geriū geriauji. Bet Prefios taip 
pigiep ftatomos, Faip ney įofiame Fitame Svome. 

  

pa
ba
bo
ti
!!
 

  

Didelis Siparvamimas. 
prie . 
birmto Hartmeyer, “ Sulius Gubn, 

Rujnėje. 
Garbingamjam Bublifui aß Вийт Aypfakynu Žinia būdu, 

fab aß fawo Dibijė, apftingay ir grašiey papildytajė, 
vigiaujiey ipirftaji Tamori Promg ni 1 mojo Decemberio 
1871 prabčdamė 13 bar niefaboš ne bumufeš bibey 
žemyn fratytas ir nufibymytina) pigias Prefias 
išparbamvinėju ir metbžiu pafarniaujiej meilingo Apfilantymo. 

Sulius Subn, Nujnėje. 
  

KVBarwinyczia G. Sperlingio 
З фер аи ате Gaje Num. 18 

priftfiulo garbingamjam Publifui ant Bars 
wmamimo Milni, Werpalüi, Audimė ir mijotiū 
fitofii Dalyfū Gviežiaufiūje, naujaufiūje ir la 
bjaufiey i6filaifanciūje Iarmife, 

Briegtam prifiulo wirfuj minetoji Parwi- 
nyczia famwo pilnai prifrautajė Zopofta ne plun- 
fancziey parmoti audžiami Pryma - Bumbuliü 
arba Mebmilnii mifofiūfje Parwüfe, Furik tikt 
fa6 nor. Szitog Bumbules, toj paczioj Parwi- 
npeioj parmojamos, o bėl to jos it prieš Fitas 
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Ragonü,“ — © 1атр апй minčtū Domanė  tanbas it rofüjant ug bibep pigią Prefia Birfėjamė gal 
i Gar. dep Gatfpaborius 28. i5 Did. 6. ant Emvang. parbūbamos tapti. 83 € 8 

pabomanojes. 
  
  

Berantmortlide: Rebatteur: Profejjor Zr. Aurfdjai 
in Köntgsbherg. 

Berlag und Druk von Ginil Rautenberg 
in Königsberg. 

    

   


