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ni8, tay aB Dufiu jü „Šie buš manė 4inor 
z Ju jeiš daryjiu, fad ab Diewu. Sr amžiną Derėjima 

ne paliaujiu įiemė Gero D "yr, ir jao Baimę jiem8 

į Szirdi būfiu, fad na. miangadierijčiro./ ti 82, 
38. 40. — Ggitą meilingaji Bažadėjima Wießhats 
pirmjaujie> javo išrinftiemfion8 Žmonėms Žydi B= 
minės Dame, о faip tie jo Malbnę per IJ&ezu Rrijtų 
jiem8 prifiulntaję ne priėmė, tay Dabar Bitaš Mažas 
bėjimaš cit ant mijū ė and, „Šfrinfiuju IBietą pėr Life- 
jima £ Jezu Arifių {fio;..fugu YAle argi ё tą tifran 
gal pafijaminti? Ir Fašgi ben yra Siubymaš, bau 
Taš gal tifray tifens Dienio Malonėje įtomiš Ir; pas 

jadetaje . Zegnone. ‚apturefes 2 Diewo Žodis Jafos 
„Kurfar Kriftaus Divafe ne tur, ta8 jo ne Dra,“ 
Bet pagal mufūi Gromatos Žodi taš išfiliudyja Kriz 

taus Dmaję turi8, fur pirmjaujie> mof mertingan 

ir Džiaugimingai Diemui bėfamoti Gmentoje Meilėje. 
Szwentafig Apaßtals tai mof.  Raip  jijai per 

Negėjima paragintas jautės В Azijö8 ben Kartą ir 
ant mujū Dures £ Cyropa pareiti ir cgiona> pirms 

jaufiep Bilipa Mieite Gmangėliją apjafpti; faip cios 
nap WießpatZ Burpuro Kromininfei Lydijai Szirdi 
atwere, fad jt pirmoji Rutžczionfa Gpropės Žemėje 
patojo, faip aname. Miefte potam dar Bulfelis anai 

Kromininfei Tifėjime Prijivraugawojo 1 оГ В, Мра - 
talė del famo Liudymo apie Kriftaus Warda + Ralės 
jima parėjo, 0 potam iš to dywnay iBwalnytas ir 

bar Kalėjimo Uzmweigda Krıftat laimėjęs, miflab tai 
tandbam  Mujidamimėje Apaptali 16tame Rerffyrime 
placziaus papajafota, 

Ale mujū Genbienišfoj Gromatoj iBfireišfia ЭГрав- 
talo Gzirbis, faip а В to Raimėjimo, furi Gmangės 
Tija Piipė Miefte apturėjuji ir patim Ralėjime pilna 
Džiaugimo ir Dėfamonės ėjanti. Jis myL amo Wieß: 
pati, jamo Pong Sez. Si8 myL jo Gmentaję Gaus 
gėlija, jiš mpL mielūfius Bılipenfus dėl jū Tifėjimo   

i Smieto Špganptojė, ogi batyre8 Subarė, fab jie miš 
bar wiernay Tıfejime fowi ir. fad Welnio Bagundys 
mai jü8 dar n’iftenge В tifrojo IBganyıno Kelio iß- 
wadzioti: IB to ji& fawo Szirdies Dziaugjme ne gal 
atgrifti Wießpaczıut Ddefamojes, Ihmi jiš ipliubyja, 
tifray Krijftaus Dwafe jame gywenancziag. 

Taygi ir iß mujü tie Bwentaje Dmaję Jamyje 
gywenanczia tur ir Wießpacziut priflaujo, Furie jao 
Ggironje Iyg tofijau Dziaugjma tur iß Augımo ir 
Brafiplatinimo Diemo Karalnjtės, ir furie Meileje Wieß» 
pacgiui Birbingan defawoj, Рар czia wiena, czia fita Du- 

Бе!е Ponui Jezut ref Tai miernaš, ßmemo'eß@maleß 
papildoptas Dußiu Rupintojis, turidii tai Diūgiaujias 

1 Diangjmas, fado Miešpats jo Proce zegnojeS, jam Du= 

Вейй primejti; tai Rrijtui priflaują Tėmai, futie pilni 
Defawones jawam Diemui jauczas, fad jiem8 yra paji= 
jefe fawo Waikus faip Sfarbg jiem® pamierytąjė prie 

‘ сзацб -пй Prapulties \fifamon ogi tatir tifray frifß= ö 8 
czionißfi Rarapijonai, furie Ju jao mietnūju Dußiü 

Rupintūju, jü8 pagal Kriftaus Wale, ganancg:ūjų, 

Meilėje ix Dėtamonėje fumwtenyti jauczias$, Eurie nes 
paliaudami už ji it ju jümt meldzia8 ir fief imany- 
dami pafiprocemoja, fad Meile prie jū pacgii @ оюЕ 

joje Rrifkezionyjtėje apftingejne it Sppažinimas mis 
įū pilnefnis pajtotu, jeib Rrijtaus Atpirftiejie jū ilgiaus 
jū cgpitejni it nebartini butu bep papildyri Waifieis 

Teijpbės ii Dienai Yėgaus Rritaus ant Garbės ir 

Liaupfes Diemo. Amen. 

Apie nefuvi Miftrg Püdininkg. 

(Arabia Num. 41.) 

Szendien me8, faip pajigadėję, toliaus pajafojim, 

faip mujd mielafi8 Būoninfas Girtūfliu pajtojo it jo 

ben jo NMamü Bafajaus ir Palaima biedningiaujien 

jutebfėjo. 
Ira tofiū Griefū, furie Tabjaus už fituš mijus 

prie melnišfės Meilės  priffaujo. — Эс Dnfa todel 

Brangwyns TMBelno Krauju madinamė pra, Ne norės 

dam8 it ne miflpoamš matos Žmogu3 i jo Žabangą
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ipüle8s. Taip ėjo it Mifteui Rromeriui. Brie jo ves 
meftininfiffo Darbo, Furi ji8 tanfiep fwmetimüfe Nas 
mūje ailifdawo, jam Kartais prie Bufryegio ir Sznapjutė 
(i5 Pradziö8 Lifers) tape paftatytas. Lifers, fafoma, 
6198 pomijam fit8 fa8, ne faip praflafiė Brangwnus. 
Beje it jis pra Nelabafis, ale puifiep yafifweites, 
Kromeriš iffGol ne bumo Ggvyritaus Prietelis buwes, 

ale Utjilaifomo Draugpitei ji8 ir ney jofiei ne pri 

Haufe, Si8 tobel miflyjo, meilingan pafžatptaji Gtifleli 

it wėl taip meilinga) priimti tury8. * Brieß Rergen= 
gimą miernojo Gaifo ben prieš piftaji Sjunkimą at 
fiftengti, 6 fame per gana įtipru [aifėš. „Symone, 
Symone, Szetonas geidžia jujū, fab jus fijotu, faip 
Kwiecziu8!“ Rab tie Siganytojo Žodžiei Betrui vri- 
tifo, faipgi ne Dar baugiaus Miftrui Kromerut: — &ар 

jau milienė Apaßtalam8 turėjo fafoma Buti: „Bus 
defit ir melffitie8, fab ne ieitumbit i Bagundbymą, 
Dwaje tieja noringa, ale Kung yra filpnaš“, furgi 
bent rafiuš fitė fof8 Žmogaus Maifs, tofio Lagraus 
denimo ne priwalas?  Diftras Rromeris, Nūlimo ne 

valibijobdam8, Budėjimo bep Melbimo užmirĖo, 0 tai 
bumo Pradjia jo Rūlimo. Ogi faip 8 dabar f 
miena Koje ant Baßloznumo uzmynes bumo, tan ir 
ne bumo nep jofio Alrfilaifymo baugiaus, tefin8 jiė 
babar, jū žemyn jū greityn, nubėgo. D fofė jis Dabar 
prieß Sawißfiu8 bumo? Sufiraufes paftojo jo Wei: 
baš prieß Moteriffe Бер Kudifi, weik parėjo it nes 
meilingo$ apmaudingos Kalbos, galiaufey jau ir Grumz- 

bimai ben pilti Barimai. Ne wi8 rod8 Miftra8 Kro- 
metiš tofš pafilifo.  Sfpagiramuė, jam gailu iv diden 
nejįmagu bumo bel tofio Užfimirkimo, @ 8 wifados 
apfieme, daugiausS taip ne daryti. Ale i Dukios Gi= 

Ipbėš iBfipažinti ir fafpti: „Dieme, Guf man Griefnam 
malonus!“ toftai biednam Alpjefeliui wi8 funfyn ėjo. 
O fabangi jiš ne norėjo pafižeminti ir pa8 Dievo 
Malonės Eoftą parpulti, bet per famo patiėė Syla 
pafigelbėti, todel 8 miš toliauš žemyn nurytėjo, 
Tanfiep jis rod8 ir Afari praliejo (B Giedds, atfi= 
minbamė, fofė jı8 pračjufiam Mafare jau wėl parėjęs 
bumo; ale tofio8 ABaros bar niera Petro Aaros, 
Lene fartaiš it Gajinę fujudinanczio8, ale taję ne - 
gydanczio8, D bčdnoji Moteripfe ben bėbnoji Duttė — 
jıedwi Düna ju Alkaromis te galėjo malapti, fu ABa= 
tomis jiebmi tanfiep drėfino [amo Batala; td fenüjü 
Blubū, furūje anie gražus Perfėmufai paraßyti buwo, 
foft i Nanfą ėmus, jiedmi dDujaubamos atfimine pračiu= 
fiūjū gerejnūji Gžiefjū. Dabar Miftras jau nebimos 
fejo puifius Gzprufelus į Bluvus ben Taureluė raßyti, 
o jo MBicta ne tiftap prie Malgio, bet ir prie MBafaro 
Beanonėš jau fone miš fußczia bumo. — — айуа 
nufibame ir mienoj Dienoj, furioj Tėm8 po Bietü ant 
Darbo išėjęs, o ii Mafaro bar ne pargrnjęš bumo,   

Abi Moterižfoje8 ifgay fu Wafarene [aufe, ра и» 
fmutnoš mienos malge, 0 Tėmo Dalnfa pafamojo. 
Хето {48 Užtrufims jombmiem Bendien Yyhacziey [Taus 
buš bumo; Bi bumo ta Diena, furioje Pūdininfė fitą 
Rart Gmentoj' „ABietoj' Bažadą ištarė, įamo Grimens 
cziamotaję mplčti geroje Бер piftoje Dienoje, ol 
Smertiš jūs perffivė. IJBeidams jiš pažadėjo, Kendien    

     meif fugt ptan, prie Mafarėnės jo Wieta tuß- 
Cia, Ogi afavo Žegnonėš ir Dar. Dabar jiedmi 
pamifipti turėjo, fad ig Gendbien Tėmė piltoj Draus 
gpįtėį ugtrufo, o faš ip to fefaš, apie tai jos jau 
gana patprufios о. Brie Mafaro Zegnonės Ners 
ffyrimą iš Bp6 uftč „paffaitpti Iubedamwo; ji ir 

šinojo, fab fožnam“ Mere“ Smwodbö8g Dienai parėjus, 
mijado8 1031ifi8 Malmas ffaimias tape ant Atnau- 
jinimo  Girdingojo Džiaugiuo pirmoiės Sumenczias 
wojimo Diends. Moiynds Szirdi ižeiti ne norėdama, 
Dufte todel fimu %ßfi fujudinto Widaus par: 

einancgiu, faufe: „Argi it fendien Sumencziamojimo 
Bralma faityru?“ otyna finutnay Salwa pafrate. 

„AE raji WießpatZ iß Maloneš it wel tolio Gžiejo 
mum8 futefa, furiame me8 [inffınay (iaupfinti galėfim 

už MBiffa, fa 8 mums Gero pra padaręs, Кар ji8 
mujū, fad ji8 jo Gymajti В Trapūlimo išgelbėjes — 

ale genbien (Faitpf fita; miela Duttė, fPaitpfiva 130 taji 

Pfalma.“ Dufte atffleibufi fPaite: „936 Gilpbės, 

Bone Dieme, Kaufiu tamęjp! None Dieme, Elaufnf 
mano Balja,. babofi8 famo Nufimis ant Balio mano 
Malbės. Šen tu, None Dieme, Gricfuš nori priros 

fūti, Bone Dieme, fa iBfilaifps?  Neja paš tame pra 

Aftfeibima8, fab tamęė prifibijotum. AB Laukiu Bono 
Dievo; mano Dußia liaufia Pono Diemo пй miends 
Außrö8 ift fitös, Gzračl, nufitifef Roni Diemu; nė8 
prie Diemo pra Malone ir Daug Ipgelbėjimo paš ji. 
Sr jifai išgelbėt Igrači ip Mija jo Oriefü. Amen.“ 
„XAF mano Duftele“, tave Motyna, „įfaitpĖ man ta 
Rerfma pirm paffujojo Dar Rartą, tai pra tifra ®- 
farfima  Ronomė mufü Gžirbžiu.“ D Duttė wel 
fEaite: „Szrači, nufitifėf Ponų Diemu; neš prie Diemo 
yra Malone, ir dang Špgelbėjimo paš jt“ Ilga 
fėbėjo dabar Motyna tyfa prie Stalo, Mantas fufi= 

ётий ir ®пра8 menfap Bejubinbama; nėja ji bar 
toliauš ip Gilnbės Gaufe famo MBiebpatiejy“ už tą, 
fuvė ji taip Birbingan bumo mplėjuji, beje už ta, furė 

ji it bar mplėjo, о Bene Daugioauš, пе faip ji pati 
nufimane. | Dufteri Datalop fiujvama, ji miena fetino 
faufti, fol Tema pareijęs. Na Pono Dieno ji Ran= 
trumo ben vomėė Dmajės iBfipraße, fad jei galima 
pafiotu, girtam Myrui pareinant, thfan iBtrimoti, it 
jam MMaiba be felaut, fu Sengwumu ji pergalėti. Taip 

parėjo Wafkaro Weluma8, pračjo ir Wivurnafktis, 
Mitraš ne ратей. Argi jam fofs NMegilinfis butu 

#
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nufidawme8? ай ji8 prie fofio Ražyjtamo užtrypes 
buš, todėl jiš Nytmetyje pareiš. Atfigulus, ne dawe 

Rupejcziei jei užmigti, tift ĮBalanbomiš įnubulaubama 
ji Naftė praleibo. Wos tift Dienelei be brėfbtant, ji 
jau atfifėle, pažadino ir Dufterę, fui Rafijės taijpti 

turėio, jeib Temš parėješ raftu je8 ant jo be [aufian= 
(508. MBiffas bumo gatama, Stuba Galtam Iptiugam 
Rudens Rptui ėfant — tape iBildpta, jai“ Saulele už= 
tefėjufi aufžtofap prie Dangaus Romėjo; Walanda po 

„ Malanbos prakofo, Stundbs po Stundo, fone girdės 

tinay be [aufiaut trufßczioja Szirdvy8 abieju Moteriß- 
füjü, Temws fozuam Afıes Mirfiniją- tuv pareiti — ale 

Tėmė ne parėjo. Dabar Baiš Didis IBgajtis abi apėme. 
Dufkte, žinodama, fur jis niteiti bumo fetinę8, i5 Miejtelio 
ibbčgufi apie jo Rafilifamą tarbpti pradėjo. Kieme 
prie mieno Ufininfo ji patpres fa Tėms mafar, antiti 

jau jao Darbą atlifes, Cziefn ant Ramū [infup nt 
"jo išėjes. S Szinfa nu&uft, Haufinėjo Duftė iv cže. 
Karcziamininfė pajafojo, Mitraš Riomeris ėjaš 10DS 
Draugpitėje feliū gerū Brieteliu cze buwes, bet fute- 
muš wėl išėjęs, ant Žiegoriaus 11 jiš butu Namus 
prijefti galėjęs. Si bar ir fafe: „Argi jam pafelyj 
fa8 butu nujivamus — jis rob8 Stifleli daugiaus, ne 
faip reifiant, bumo gėręš; taip juf tropnjaš, geriemė 
Rrieteliem8 fufi&ju8.“ — „(Е mielajiš Dieme, fur т 
bčonajis Time?“ 1018 Žobžieis pargryjo Duftė prie 
baimingap (aufiangios Motynds. Gana Haufinėjus 
ir tardžiuš, apie Miftro Pafilifima. NRiefs tai ne žinojo 

pajafpti. D fabangi ir ta Diena prašjo ben įefan= 
cGioji Raftiš, o išliujtiejie Baflai antram Nytmetije 
taipjau be jofid8 tifrö8 Žinios parėjo, tap ta Miflis 
Miršu gano: а8 Rromeriš girtė bubams Tam 
foje pra vafinbe8, nū Rrantės t Upę Saalę numirtęš 
ir czion auuffendes. Tangi dabar Mijirėne ben 168 
Duftė, Tėvą jau per numirujė [aifpoamošs, jt ap- 
merfti ben apbejoti pradėjo. Ale ppacgien ffaudzen pet 

GEgirbi jom8 pjome ta Miflis, fad jis girtė bubamė i 
aną Amžių išfelamęs.  MBiekpatė bumo jū Ramdy- 
tojiš, Ве jo8 butu apalpufios įamo Išarge. Taip 
wel Wafkar8 priėjo, Ziegoruė robe bemintaję Adnna, 
Mieftelio Ulyczio8 Mmf06 paftojo. Mufü pažyfamos 
Gmutnojios pirm Atigulimo ant Arfigaiminimo bar 
Жпуда8 райете. Tav jo8 iBgirbo, prie Duriū Teng= 
me) tužgenant. | Dūftė frupterėjuji fußufo: „Tai pra 

Sema!“ Wırpancziom8 Kanfomis Motyna Zwafe nuz 
twerufi € Prybutt išėjo @ Elaufe: „KaS Czion tu3- 
geno?“ „AB eju, atdaryfit man“, atfiliepe Lawo 

pajyikamatis Balfas. Afkies Mirkfnyje Duris atfiwere, 
o Wyr8 laikfeg prie fawo VBacziö8, j08 Kaflu apjifas 
bine8. Ka 8 werfdamS8 ißtarti galėjo, tift tief 1е 
buvo: „AF ar ju8 man Dar galit atleifti, fomi aB juš 

taip ilgay marginau? Aß Szetono Nagüfe gul&jau,   

ale Nons Diews dywinay i ü ımane ifplige — ar 
ju8 galit man wiflab wiernay atleiftı?“ Toke Kalba 
jiedmi ne norėjo girdeti, bet mien patirti, Faip IBgel- 

bėjim8 jo Runo ben Dupios nujibamęs bumo. 
Temš atjijėdo, Motyna ben Duftė Gale jo, 0 į18 

prabėjo pajafoti: „Brie Raufininfo Kieme Darbą at= 

lifuš, ab fetinau Namūn parciti. Pro Sginfa pras 
einant, prigaute man Baljas iš t68:  „Miltuži, ne 

taip greitan, eifima podriauge», ab tift famo Gtifleli 

pirma iBgerju.“ — £ptingai Dienai be jant, aš Sint 
ftubėj taip ilgap norėjau pafilaufti, Ne praßykıt, Fad 

ab jumė papajafociaus, fofš ab ce paftojau.  Raib 
aß ikėjau, nebižinau; man pabubuš, bumo tamfi 
NRaftiš aplinfuy, o it mano Widuje; MNaftiės Wefume 
aß imanytinay bumau išpagivameš; ale ab giebėjauji, 
tof8 paš jus pargryžti; Mmatpbamė, ne toli nū Miejto 
Ralbe bubamš, a5 prie Atolo Rupetos atfiguliau ir 
czion pafilifau, fol Diena praaujo. — аТН manę 
SBalfiš mwargino, todel ав # Mieta iėjęs Verfifan- 
dimut Mažuma Dūndės nufipirkau. Gafpadininfs, 
furjai manę pažino, jafe: „Na Miftruži, ar vrie Dūnds 
ne reife8 ir Malkelio, pomijam gerojo, ta8 eit prie 
Szirdies, priegtam bis Npi8 ir Įmarfie> Burpus pra.“ 

Gal bumo taš, fad až jau wėl apfigėriau; 0 fad jau 
pirma man Gieda bumo, girtt paš juš pareiti, tan 
dabar dar daugiaus. Piningü tu prie fawes turi, ab 

pamiflyjau, feffig + Gelžfelio Wezima ir pawazok 
Balin. Saip aß nepafkajojemcziei Saziner norejau if= 
begti. & Leipcifi nufafes, Faufiau jame, fo tu cze 
nori, Balin 1В cge, toliaus, toliauš! Bo trijü Stundü 
aß Bumwan Miejte Dresden. Laufe po plynum Dans 
gum aš Naftije wėl miegojau;  prafieiftoji Pleczka 
turėjo mane Bildyf. Kunißfay ir dwafißfay fuire8 aß 
pabubau, ale puifuš bumo Bis Ryts. Be Sufima- 

upmo 'aß Ulycziomis maifftinėjau ir priėjau bibyji 
Tilta, per Upę [be wedantyji.  Gzale manęs ftomėjo 
(pan ir Mmandagiey aprėditė YBaifinufė, Eurjai per 
Szalitint perjifenfe8 mažus Afmenaiczius £ Upe nus 
mete. Ir aß žurėjau žemyn: + MBanbeni; tap man 
atiibame, buf i6 to man Baljaš pripaufe: „Ro tu суе 
nori wirgup ant Swieto, fEubpfiš, Zemyn  nußofti, 
Biczion yr' tawo Wieta.“ Sauleles Szwietimas wis 
Gmiejnn ėjo, bet Dumos Mano Sgzirdies wis tamfyn. 
Beje, it butu geriaus, fad tu (amo hednam Weifimut 

Galą padarptai — wienu Nubūfimu Wifkas arlifta. 

ЗН Mažumo Drafjumo bat veif — 0 ant to pagelb' 
Butelfe, „Girdef, t Mažafis, i aną Sginfą nubčges, 
parneß? man Braugmnno, о {8 Bustrecziofi8 Репе 
tam Alga.“ — а’р ifalbintajis Waikelis didzioms8 Afi- 
miš t manę pagiurėjęs atjafe: „Mano Tėmė ne ger 
Brangmpio, jis Jafo, Brangoynė paifu, Идийи ben 

pafileibuju padaro; tapgi it tu ne turi to gerti.“
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„Gztap mano Mieliejie, т Rubifio Žodžiu nu= 
iwere WießbaizZ machningay mano Dußia. MBienu 
Spyfiu aBß palijutau, Bale Bedugnio įtomps, noredams 

į tą nußüfti, Aßaros werzte & Afiu man werzes. 
Maifeli8 tiyledamS atftojo; prie UAfmenė futrenftoji 
mano Butelfe fFambedama i Upe nulefe. „Wieppatie, 
gelbef mune, fad aß ne nugrimfeziau!“ taip ab pra= 
dejau melftie8 — о ра п) apfifufes ant Grpgielio 
pafidamjau it per Reipcifi prie jufü parfelamuu. Ros 
tėbamė, fad manę Nief8 ne matptu, аВ # [шетив 

už Mieptelio laifiaus pafiflepes. UB jame per Didelė 

Griefininfą [aifau ir miflyjos Koyno Zenfla fu famim 
Befinešiojaš, tobel až giedžios, Žmoniems i Afiš раг 
ей!. — Dabar MBiffa žinot. Эе man, Faip Wieß- 
pat8 man atleido. So n’ıfmierojamay didziei Ma- 
fonei ben jufė Užmeldimui už manę turiu man nulis 
bamujoji SEgelbėjimą ugbčfamoti. Ogi dabar ir В! 
mano ега prie Namai Bpbelii, jep Diemas toliaus 
pabčė, ne tuv Daugiaus tußczia buti,“ — Mifiras 
Bpbeleė Eme8 atfkleide LO3tpjė Pjalma |afpdamš :: 
„Motynel', pravūlufiam Sunui į Tėmo Namus pars 
gryžuš, Rinfjmnbės Gžejnis tape felta; o ir man, 
paš famo Diemą ben paš jus parėjus, Dabar taip nu 

Ggirbiės ger" pra, fad aš tift liaupjini Бер defawoti 
te galiu" D Uiaupjinimo bep Dėfamojimo Apierą, 

furi i5 fufultos, pažemintės Sgirbiės parėjo, Wießpats 

maloninga) priėmė. Wiernafis Ganytojis išfamojo ir 
apfergejo jamo prapūluję, o wel furaftaje Awele, fad 
ji ne mėl pakflydo. — Kad Miftrag Püdininf$ jawo 

Remeftininkfyczioj Dabar met Blubus bey Taurelus 
Szprukelei8 ißgrojino, tap ant tüjü ir tankiey ан8 
3odi8 Brarakfo Sočio vanbamaš bumo: „Babuffit, jus 
Girtiejie, ir merffit“, arba iš Gromatės Rorintijonams : 

„Girtūffei ne gaus Karalyfte8 Diemo“; о ni Mi- 

firend8 Pūdininfės Linfjmojo Meido Mijo8 Žymės ap- 
Ringap tefėjufiūji Agari Sromelii prapūlujios bumo. 

{ 

Wifokia Zinia. 
— MUtarninfe 15tgji Oftobert Wakare welay ant 

Biegoriau8 1L ir 10 Minutü pra Druja faralibfafis 
Brincaš Albvedt3, furjai jau ilgofą Cziefa firgo, 
pafimires. Wießpatz Ciecorius pra Dėl to pirm= 
jaus, ne faip pirmto fetinę8, butent Bėtnpezioj 18 taji 
pitm Pieta 1Б Badbi-Badi Namūn į Berlyną par= 
feliame8. Subatoj tape Nabagtininfo Kunelis Sziar- 
liutenburfio Raplnegioj arba Rapelės Sflepe palaibotaš. 

Ant Balaibojimo bumo Meflenburgiptis Divercikis, 

Galmą gauti. е 

  

Badlı Dibercifi8 it feli Eiti Runigaifboiei & Berlyną 
atfeliamę. Bet Wießpacziui Giecoriut pra bitas Эа = 
mirimaš jo jauniaujiojo Brolio оер рег © с3е8. 

— Brancuzipfojo Gendrol = želbmargalo Bazteno 
Troma už tai, fad jis Motringißfe Žejtunga Metė 

Wofieczik - Waiffams Kare padawes, 1918 bat 
пЧега ant Galo. Bet Bagienas ра ю jū ilgiaus 
jū aptriaušyjugautaš [aifomaš.  UplinĖ jo Butą How 
Dien ® Ла TMaftos fergedamos, o Raftimis Bale jo 
Gtubėš ir mis mien8 Dbergtas gaun ubfilaifptis, jeib . 
bitas aufžtafiš Ralinns ne pabėgtų. Ogi jau it miflp= 
jama, Eaip fab Bagienaš galėješ galiaujiep Rulną per 

— Princas Napoleonas bumo be Bawelyjimo 
Waldono T jėro i Žrancuziją atėjęs, faš= žin fa czia 

fufti ir melti norėdama, Tjėro Minijteriei Bitam Sme= 
cgiui Baliepimą prifiunte, fad jiš tūris tūjau wel iß 

Srancuzijės atftoti. Napoleonas iš Nirmo ne norėjo“ 

flaujpti, ale bemeif Žandarai parėję ji per Mubežiu Ip- 
gabeno, 0 jo Pati Klotilde gimuji Draligta Brinceje, 

furi fu jūmi Drauge & Žrancuziją bumo atėjuji, ir ne 

matoma Ddraug ju jamo Ąšatimi per Mubežiu Ibėjo. 
— Grpfijoje Biėšifa ir Mazbaininti Suft= 

buntamojimai (amo Darbą ißgaftingay maro. Pirm 
Triumpo bumo tie MNelemtėliet nefurė Bona Rats 
faną fugawe it, nū jo Zamylijos 15 Tufftancziu 
Dradmi Biningü ant Atmadimo ipfimofėdinę.  Sgira 
Biningi Daugybė tape Judėta, о Ratjanašs it palei= 
įta8, ale Razbaininfai jam bumo Aufis ir Noft nupjowe. «“ 

Brefe Raraliaucuje 19. Dftoberi. 

Ant Turgaus Tama ne Daug ратей. Kwiecrziei 90— 
100 ©с:. Rugiei 52—60 Gar. Mieiiei, biD., 44—48 S gr. 
Miešiei, mai., 40—42 Sgr. Almijos 24—29 Sar. Bir 
niei, rain, 70 — 75 Ggr. Šitniei, balt, 78—80 Gar. Nos 
putėė 18 — 23 ©. Sziengs 27—29 Gar. Gntnrė. 

Ggiaubai 20—22!/, Gar. Gnin. Smieftas 10—13 Gar. už 
Gmwara. Kiaußiei 61/,—7 Sgr. Mandelis. Dabofit! Sami 
Brefia dabar wis pagal»naufijt Szepelt pridüdama! 
  

MAypfakymas. 

3. 28. SGdėfer, Tilžėje, 

Mofiegid Ulyczioz Num. 14, 

E pomijam ties Wächterio Apteka, A 

parbuba baifingay pigiey: 
E aubgiamuji Bumbuliū, audjiamuji Milnū, AYytaus 

©уттй, Gumi-Kuvpji, Giaufšti, Beiliė, Siafit, 
afmeninia Nyfa, purcelioninii Tamori ac. ac. 

  
  

Berantmortlide? NMedakteur: Profeffo: fr. Aurfdai 
in Ronigėberg 

  

Verlag und Drud von Šinil Rautenberą 
in Rūnigšberg.


