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24, Nebčlbienėje po Gmentojės Traicės. 
Eimang. Matt. 9, 18—26. Grom. Roloff. 1, 9 — 14. 

„Dienas Timas muš iBgelbėjo nd Wyriaufybes 
„Zaminbės ir muš perfėlė į Karalyite famo  mielojo 
Gunaus, furiame me8 turime Atpirfima per jo Kraują 
butent Griefū Atleidimg.“ $аг Guglaubimas wmijo 
Malonės Darbo, Turi Bonas Diemas promyja Szir: 
bpje tujū, furiuš jiš (B Daugybės Prapülancziujü 18е 
firinfes per Samwüfing ant amžinojo Dangaus В: 
ganpmo. — ЭПе mifoj mufū Bendienikfoj Gromatoj van: 
bam trumpame Guglaubime Ipreišfima mifo to Kelio, 
ant furio bitas Mieris atfiefiamas arba Mijd- td Bros 
mpjimū, furieiš ans pilnafiė Darbas išprompjauaš. 

Tüjan Prabgioj muji Zodiš primeba faib pirms 
jaujijė Dalyfa Malonės Prompjimo SEpažinima 
Diewo Wales. Rėja Gm Apaptals tako: „De 
ne paliaujame už juš melfti8 it prašyti, fad papilopti 
pajtotumbit Sibažinimu jo Yalės mijofioje DmafiBfoje 
Sfmintyje ir IJfmanyme, Wis iß ien mums Mie: 
ране8 Zobiš primena, fab „Šimintis mujū ESzirdie8 
yr apdengta füu Tamfyhe.” IB jame8 Žmogus ne 
zinat, ney Fof8 eft, ney Furlintf feliauji; ne pazifti ney 
jamę pati, ney fawo Newertnbe, ney Prapülima, £ furi 
žu _ be grimfti, nep Dievo zudantiji Kerfta ney jo 
gelbanczeje Mvlone, 0 ir ne apgriebi, faip tu Bitės 
Malonės dalyıwmas paftoti galetumbei. Tangi reif 
MBiebpatiefpi Baučti ir pražyti, idant jis per amo Žodi 
it per Galpbe Gentojės Dmajės mumė mis jū Ilgiaus 
jū baugiaus Sppaginimą įuteftu to Mieno fo reifia. 
Kurs Prapultyje budams to SBpazinimo ne tur, taš 
ne jeßfo ißöcgti bufencziam Kerßtut, o fur8 to ne jeBfo, 
taš ne Tanba ney IBbegimo Kelio; ta8 yafilieft Tam- 
{9бё)е ir Szeßelyje Smertid8 ir Praodzudyme amzinay. 
Todėl fognam Žmogui pirmjanufien reifia Tiejės YB- 
pažinimo, 

%Пе ne gana Sžpažinimo. Tam i Szirdt par- 
ėjuš tuv jefti8 Wertingas Bafielgimas Wieß: 
pacžiui ant Pafimėgimo. Ber Iipažinimą tur Žmogus,   

| Eurs ifi tol [pg niefam ne mertaš [aufiniš arba giriniė 
Medis bnwes, Eurjai wis tift didey praftū, rufftiniū 
ben fartiniū Maifiū nebęė, geru, meilingu, icžiepntu 
Medziu paftoti, furjai maifingas butu mijūfe gerūje 
Darbūje. D fFašgi ben pirie geriejie Darbai, furie iš 
tifrojo Tiejos SBpažinimo tur išaugti? Pirmjaufien 
Birdingas Prifimertimas it Ggirviės Garleptiės pilnais 
Nujifreipimas ni Smieto, nū jo Gerduliü ir Bageidima 
tenlinfap but fur norim amžinan. — ер tu tofiu Gir= 
dingu it wiernu Brifiwertimu geras Medis vaftojes, 
tan i5 tameš tur išaugti Blomingiejie Dangaus Maifiei: 
Tifėjimas, Meile, Lufejtis tie trnB, ale Meile tarp ta 
diūgiaujia. Tu turt tifėti & Pong Dievą, fab jis 
tifrap tamo Dienas iv Temas pajtoję8; turi НЕЫ £ 
Nona Jėgų, fad jiš tifray pra tao MWießpat3 ir IB- 
ganptojiš; tu turi i5 fargtės Ggierdiės mplėti tą, fura 
tamę Divma  mylčiceš jam iš Gžirdiės Dugno už jo 
n'igtaibamaję Meilę defawodams8 ir jam  Birdingoje 
Meilėje Elaujybamė, 0 tu turi it AWrtyma myleti, beje 
it bjauriaujėjė ir pifcžiaujėji, ogi it pat tą, furė tam 
įEaudziaujit Sgirbpergū padaręs, 0 ir dar padaro, O tai 
miš Ing ай) jamę pati Ju Lengwybe, ju Rantrybe, ju Mies 
fagirbingpjte ir ju Ggirdiė8 Žemybe. Tu turi Taufti, 
ju Birdingiaufiu Ranteumu, fad tamę tamo Dangikfafis 
Temas jau Bicgion iš Warglk išgelbėjęs, jo» ne fitaip, 
tap потё tam po Kryziumi fuprinėjant tamo Gzirdė 
gaiminbamė ir [infjmindamė ben tam Sylės pridkdams, 
jamo Rrpžiu fantriep ir linfjmingan nefioti, beje Tautti, 
tab tamę tamo dangipfajiė Tėvas po Giū Margi Ir 
Sielmartū fartunta £ fawo amžinus ir Džiaugimingus 
dangißfus Oywenimus priimfes. Tai t’ißprowyj Bono 
Diewo Malone tamyjį it manyj. Amen. 

Jtrautujiejie GljafiBfiei ben LiotringiBfiei. 

Bafajų tarp mujū bey tarp Trancuzi be Darant 
tape Jugnefėta, fad Gljajo ben Niotringio Bromincoms 
prie Wofietijö8 pūlant fožnam and Brominci Žmogui 
turint TBale buti, ifi paffutiniės Septemberio Diends 
Bio Meto pafiivti, ar 8 noris prie Mofietijės ar 
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prie Grancugijos priffaufyti. Ale potam ir tapė ра= 
fafpta, fad, Eurjai norėjęs prie Francuzijö8 priflaujyti, 
taš it turėjęs na 1 mojo Oftoberio € paczia Žrancus 
šija per Mubežių iBtraufti. Dai todel PBabaigoj Sep= 

tembetio Mėnefo ir ВП Tufitancgiei Žmonii 1В @ 
fajo ben iš Liotringio & Francuzija iBfeliamo.  Reli 
tujt bumo  bagoti it  aufgti  francugiBfi Bonai, 
furiemš graju bumo YBofieczieiš vofūjami buti. Oe 
bidgiaujioji Daugode SBrraufujiuja binvo Margbieniei 
Zmone8, Briedienininfai, Nemepininfai it fa8 tam Iygu. 
Ber mija Gžieją bumo francuzipfojės Geitungos ir 
Grancugai patys anuš bėdnūjius Žmones fufinę, IB 
fawo TZėmipfės  ištraučti ir nelemtiemfiems$ / Wofie- 
cziam8 minau ne Blujyti, Gpgi fofia tai Pjaurybe 
bujenti, аб jauniejie ravp > arba Senuji Rafai 
turėię Brufū Zalnierieis patoti!  Zangi jiem8 reifiant 
parodyti, faip labap jie Francuzija, fawo Blomingąję 
Tewißfe mplė iv Garbėje laifg. Dai wijuš SGtraus 
fianciūjius jū |enoji Temipfe Grancuzija gražiaujien 
aprupijenti. Tang anie Tufitaucgiei tofiem8 faldiems 
Žobžiamė ir paflujo. Ale jiem8 В famo Tėmigtės 
iįptvaufuš babar eit Iabay ne geray. Daugiaufiejie 
iš jū pra į Grancuzams prikflaufancziaje Afrifds Dali 
nugabenti. Zen jiem8 Gtufiš plnno ir plifo Laufo 
lenfiancgiėš Smiltiės prirodytas, Bet tie Biedziei nep 
Gragiū nep fo fito ne turėdami tur Badu numirti, 

"arba aplinfuy befibanydami ußagauti. Keli jū jau 
ir yra nugumę, Eiti wėl ė famo fenaje Lewißfe 1ugrt)ge 
o pargrpžujiejie Zauniejie jau Ddabar ir apfieme i 
Prufü Zalnierptę pafidūti. Ale ant Pažalpos tuja, 
furie ten ра е budami + MBargą pavėję, Dabar Trans 
cužijoje Domantė renfama. 

Triubnas Nujibamvims, 

Glbingoj Prijaifintuji Sudas wieng Moteriffe 
Kajzemiefo Naubereicziv Paczia 2lmaji Ofto- 
bhert ant Smerties prafudyjo, fadangi ji du Žmogų, 

jüdu Šiurggolėmis apdüdama, nugudziujfi. Virmafis 
bumo Kazemiefü Miftrag Neymann, furfai mieno 

Kupcziaus Kazemiefyftej i MNaubereiczio Wietq per 
Miftra gawes ifftoti, Tą ana Moteripfe apbumun т0= 
füdama, fad jam pafimirus j08 Wyr8 wel fawo {е= 
ngje miftrıffaje MBietą atgaujęs. Antroji, fure Raus 
beraitene nuzudziuft, bumo Klekneres Reidenberfio 
Ašati. Zi ta apbame fam nep jofiūi NMamü Gywe- 
nimui ne tafdama it tofidbama, fad Klefnere Reidens 

berfiš Bacziö8 ne turėbamė ję podraug Tu j68 Myr 
t [amo Namus gpmentina) priimfes; Taip ju Ney- 

manu Фар it jų Medenbergėne ana Mazbaininfe 

Beip gerame Sufipaginime, Beje ir Brietelntėje Romėjo,   

ale jiem dwiem  tacziau meif ju Druffa meif fitaip, 
o potam jiem Dmiem jau ant Tigos Patalo be gulint, 
bar miš jūdu famodama ir fu Siefarfimomis wisg po 
Mažuma Biurggoliū ivamę, ifi jūdų galiaufiep pafi= 
mire. IB Bradgios Niefa ant još ne miflyjo. Tacziau 
Diemė gy. 

Apie bejibajiancgūjus Gigonus 

niefomet niera taip Daug vabyta ben falbėto tapuj:. 
niefabo8 ne bumo ant jū taip uždabojama, faip Gime 
Gžieje, furioj jie bet Bamogimo mažiojiės Dufterifės 
Dmarpono Beflerio i5 Bomariū Bromincės iš Naujo 

t juntę pifta Baffalba parėję yra. Bšijos Geirungos 

Žinią apie tą Nujidėjimą praneže, mijūje Kampüfe if= 
fireißfia Draugjautimas ju: įmutnajeaš  Gimdptojeis, 
mijut Wyriau[ybes aufgtas Prefes už Suradimg 10° 
Kubifio žadėjufios pra, racziau Wiffas noprojnan, mis 
Dar niera iprajta tapuji, fur jiš dingęš.  Daugumas 

Žmoniū, Furie tū befimalfiojancgiūja Smecziū Fartais 
aplanfomi pra, Dabar baugiaus, ne faip pirma, jūjū 

palijaugoti pradedb, ale ne menf8 Dabar ir pra Gfairlus 

tūjū, furie Elaufiu: „Ras pra Šigonai?““ — Sa ant 
A plinffefawmimo pafidumufi, niefuv ant miendos Wietds8 
ne įtingancgioji Žmonių Giminė ip pietinos Azij08, 
butent iš Indijö8, pra Filun. Tenan ji divey panies 
finama ir tift [pg Amogvžėė Sąžlamoms re laifoma 
Sumo. | Reja Indijos Apgywentojei, аёр 18 Senomės, 

taip it Dabar Dar t ppatigtus Stonus periidaliję [aifos 
it nūg Stonū Sufimaišpino diben jaugojaš. Wyrianufis 
bep  garbingiaufiė Gtonaš pafibaro i Brampnai 
arba i5 Eeboništojiės Giminės; po to įefaš Garbin= 
gume Rareimjū Stonas, В furiū ir Raralei fitą 
Rart' paffirti tape. rie trecziojo Stono priflaufo 
NRemefžininfai, Rupcgziei bn Dirmos Apgy- 
wentojet. Ant fetmirtės MBietos Пою prajtiejie 
DarbininčFai, furie [pg MBergineiš rrera laifomi, 
Su tamjiejie Weidat liubyja, fad jie apgalėtai, 108 
Zeme8 Įeniaujei Giminei priflaujo.  Uie Dar wiens, 
butent penfiajiš Stons ten raboš ir randas, Furjai 
fabjaujiep paniefinamaš pra ir po didžiu Brijpaubimu 

gpmena ; tajai iš užūraujto funišfo Sufimaipimo pers 
įtirtūji Gtonū atfirades ir Barija wadinams8 yra, 
o iš Bito pareina mujū GCigonai. Wifjofs Apfiejimas 
ju jeiš ten pra uždrauftuš; o Afiü miji Žmoniū jie 
necpitaiš Laifomi, miji nūg jūjū atfiu Laifos, fadangi 
jau mienat Nužurėjims ant jū necgpjtu padaras. Bo 

tofiu funfiu Baniefinimu, po Wergyiie ben Aplinf- 
marpinų budami, Gigonai įamo Tėmižfę pražojo ir 
+ fitaė Žemes igmanbramo. Wofietijo8 Ciecorus Sygis: 
munbė, tas pats, furjai Bamwelnjima dawe, Fad anfai
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garbingajis Wierds Karzygy3S, он8 Ujfaš, fubegintas 
tapė, Gigonamė [ато Žemėj Wietds Dame, per furę 
jie (pirm fofiū 400 Metū) Габа) greitay iBjiplatino. 

Ale ir Biczion del jū prigimtojo malfunišfojo Pafiel- 
gimo Nief8 jiem8 fu Meile arba Bafitifėjimu ne ar= 
tinos.: Bandymas, jūjus tyfais rimftanczieis Sufedais 

padarpti bey Bafilifimui ant miends tifros Wierös8 
pripratinti, ifigioL pomijam noprojuaš bumo. = GBiriniū 

Paufßcziu Greitumu bey Baimingumu, H3yriaujybės, 
о ypacziey Boficijos Užmeizėjimą jaufbami, jie mDI, 
be jofio Perftojimo Pulfeleis ne tiftap ant MBiepfeliū, 
bet it po Laufus ben ро užflėpjanczias Giriaš bajtnri8, 

Rief tief pafiturintiejie Gigonai, ppaczien ant ilgū 
Acloniū, Inb bar ir fenomipfaji jawo Apdara, Mijofieiš 
Margumynais apdabinetus Drabuzus, Wyrai Kepures 
fu diveleis Antfkrebais ir didžius fidabrinus Knypfius 
(arba Bumpas) Ing fofiaš Taurės prie įamo айй 
dėmėti; ale tofio paligmeitujo Gigono įau tift reta) 
tiera matyti, didžiaufis jū ВЫ pafivobo apterbtė ben 

nudrijfė8, taip fad ant Apdaro žurint, Cigonus nüg 

fitū Malfund niera galima аНн, Ogi iv ilgiejie 

jūdiejie jū Galmos Plaufai jau tanfiep trumpo) nus 
Нерп, о Barzda nuffujta pafirodo, taipjau ir Weidas 

ben fita Ūoa ne prie wifü Gigond Dar miš  brunai 
jūda, bet tanfiep jau & Bwiefefnt Parwa išmiriuji pra, 

todel ir 108 Priezaitie8 dDelen ne gali Gigona tūjaus 

ant Wietd8 pažinti, — Wiens Ąšonė — mManbing IB 

Gamburgio — pajafoja, ant fo jiš mena Kartą Cigo- 
nišfą Wyra pažinti galėjęs. Tajai bumęš mandage) 

apfirėbęš ir ant Weido nızweizdejes taip Gigonš. 
Ale ant Miepfelio Bale jo Mažojenczio Wezimo eidam8s, 

jis jawo išmofintaji Szuni + Szališ pėr Grabę pa= 

funte8, jeib ta8 (amo Bonui Giam didey pamegftanti 

Sywoli, butent @# Jumedziotu. „Kaip taS Szu @й 

fugawes parneže“, taip pafakoja an8 Pons, „о ав 

pamatyti gamau, fad jiš jau fris tü [pyKotüju Gywo- 

Teliū į Žafeli fufifišęš turėjo, tax aš [amo Byra tū- 

jaus paginau.“  Meja Gigonš ju didžiu Pafimegimu 

Iubpja išfeptą Gži ogi taipjau ir Napeš ben Wo- 

mereš Malgyti. 
patikt Drajumas Bigono Szirdije ne gpMena, 

Baimingumaš jam [pg gimte prigimęs pra, tifr czion, 

fur jiš maifitą arba moterišfa Silpuumą aplinĖ jamę 
mato, jiš fartaiš begiebišfan drajus ben įtambuš рай- 

торо, Už išrodptą Geradėjnitę jis puifiaujoms Baflas 

nomiš, Pūlimu + Kelus ben Ranfos Rabuciamimu 

mot pafidčfamoti So Begnonės IBtavimai už gaus 

taję Domang [lub 18 tie patps Buti ir taip ffam- 

heti: „Didyfis Diemas te atlygina Suma geraję Iujū 

-Egirbi ilgu {weifu Gpivajcžiu Suma ir mifiemė Зн 

Gamipfiems.“ Ale begieditė pra jo Raulyjimas, 
fur jiš gerą minfštą Szirdi patropyja; jū Daugiaus   

gamę8, jū baugiaus jiš mis bar praßo. Jė pomijam 
pafajingu padarpti, niera galima. — Divey minčtinė 

pra Gigonū [engmufis Ralbėi Splimofinims.  MBijofiaš 
Ralbas jie uman pafijamina; ppatipfaję jo cigonikfaję 
Kalba, furi jau vodė ju Žodžieis wijofiū Žmoniū Bi= 
miniū įumigufi pra, jiš te martoja Apfiėjime (u Draus 
gaiš amo patiės Weifles, (Dar ne wiffas.) 

Mifofia Binia. 

— Muja aufžtojo Kronprinco Gimimo Diena 
yra 15tafiš Oftoberiš.  Ale pimet ta Diena mijur 
fan tape praleiža.  Tift Gen it ten bumo taip Ber= 
Ie faip it Bicgion Raraliauciuje [efianti Raruna ant 
fofio Buto ugtraufta. 

— Muji Raralptės Gaimaš pra Bietnpczioj 
1majė Nomemberė Ramon parleijtaš, ale ant 12tojo 

Gio Mūnejio wel ant Sufirinfimo Berlpne fumwadintas. 
D tai todėl, fabangi didgiaufioji Dalis Bonbuczio 

Kreišbamadė tą ilgap permajegiuji ir pertaifiuft, ga= 

ftaufien tacziau wifay atmete. . Szitas Atmetimas nufiz 

dawe poMijam prieš Minifterijös YBalę, о todėl toji 

jau norėjo iš jamo Waldzid8 Wietds atfioėfamoti, 
Ale WießpatZ Giecorius ARaraliaus patjai tai ne Mme= 

[yjo, bet jiš nor fad Bitaė Rreišbamadiė, norint Ir Beip 

arba teip pertaijptaš, taciau galiaufiep mijoj Prufü 
Žemėj išmejtas taptu. Todėl Ponai Minijteriei dabar 
ne gamo atitoti, bet jie turėjo Saima ant trumpo 
Gziejo Ramon parleijti, jeib tam Tarpe Minikerija 

fužnefčti galėtu, fa Dabar veifiant daryti. Miflyjama, 

{а WießpatZ Giecorius Karalius Daugybė Walnybes, 
o podraug it Minijtėrijos Prieteliū ant Iftojimo i 
Ronbutė pamabijęs, jeib tofiu Budu Ddidžtaufioji Dalis 
Monbuczio ant Miniperijos Pujės Įtotuš Ir taipo Bitas 
Butas pagal [ато Ddidziaufig Dali naujiji Rreiš= 

damadė galiaujiep tift priimtu. 
— Gzmeiceriū Žemės Miejte Genf yra prieg 

mijus ten Aomincgius Žemės Damadus ir Sftatyınu8 
nauja fatilifišfa Wyfkupyjte štaijyta Ir Bwiezus Wy- 
fžuv8 iftaiptas be jofio Sugnefėjimo ju Zemes Wyriau- 
fnbe, beje taijei it mijap nep žinote ne žinant. Iß 
to Žemės MByriaujybe fupnfuji ištarė, fab taš naujajis 
Wyfkupytes Rtaijymas per Niefa ėjąš ir naujep itas 
tytafis MBpffupas, furjai Maru Mermiljod, n'ėjąs 

Woyfkupas, o todel ands  Zemės Kunigai jo ir ne tuvė 
Faufyti. Ale Kunigai jam taciau Eauje Eaip [amo 
tifram o MByffupui, Wyriaufybes Uždraubimo  MNiefo 

n’atbodami. Taygi Wyriaufybe Miefto Genf pra 
anu8 nepaflujniūfius Kunigus wifus nlı jū Uredü nus 

fracziufi.‘ Men wienam ank Runigė Dabar ne Wale 

Bajuyczios Mißes Taifpti, o dabar turės Parapijonat
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ten jamo Runiguš patyS pafiffirti. ‚Ale tifriejie Ras 
tiltfai fa Runigus ne be firfis, o wel ir ney wiens 
tifrap fatilififaš Kunigas8 jamo pita Urėda ne priima 
be {атоо MBpffupo Pamwelyjimo. Sztan fofio8 Painės 
babar prie Ratilifū Baznyczids Dalyfūje Dabar mijur 
pafibaro. D mumė robos tai miš tift IB to, fabangi 
Popiežius žemės Myriaujybėms ne nor Garbės dūti, 
furi jomš pūlaš. Jis tomė nep jofio gero Žobgio ne 
būbamė jefes wifur iirfin. 

— Dabar ne fentey Zrancugai jau wėl gerą 
Szmota Milijoni Mofietijei igmofėjo, 0 todėl gaun 
mufü Zalnieriei it mėl Dalpfa Trancizijos, fuv jie 
iEi tol įtomėję, ištugtinti ir iB ten attobami mujė Ru- 
bežiamė arvcziau8  priliartinti. Ale ger8: Srancugijos 
Dalpfs wis bar pafilieft Mufižfia . ayftatytas. 

— Anbdap girbėjom, fofia Repalaima Kozi Miefte 
Dfiromo Žyvū Bažnngioje per tą Szauffing „Ugnis, 
Ugnig!“ pafidariufi. Bet mufü Giecoriene Nugufta 
apie tai Зна gawuft paflaufbino prie ano Miefto 
Burgmijtro, fief ca Rudifiū Siratomis pajtoję, pafi= 
šabčdama, fab ji ug td Užauginimą rupijenti. 

— SDangigfajis Miepatė, nor faip r0008, muja 
Brominca dabar i5 Raujo fawo Nyfžtėmis atlanfpti. 
Tilžėj pra Raupliū Liga iš Naujo macnep pajis 
todgiuli, 0 iš Gumbinės pareit Žinia, fab pušantrės 
Mylids toli nt Zobannisburtio MieRelio У о4и 
tūje Kieme Sbotren Roleros 9а Зтопеё ат 
prabėjuji. AWyrianufybe daro Fief tift imanydama, idant 
bita Sloga toliauš ne prafiplatintu. — Ale faš šin, ar 
tai fa Mmacgpė, ar ne. 

— ©у Metą Peles Mifur Tabap pafidaugjinus 
fioš ant Laufi didey daug FJBkados padaro, Dėl to 
3moncš pra ant to užfipūlę, ant Dirva mijur tofid 
Grubi išbarfipti, furie į Nūdus tmitfpti bumę ir 
taipo nūbingi paftoję, ir furie Alptėfoje gaunami. Rob8 
tai Tiefa, tūmi Bele8 imanptinan išgaižinamos, ale 
tacziau mujū Raraliauciaus Kreizo Landrot3 уга Pas 
graudenima per Rreišblata išleibes, idant Zmone8 minau 
ne nüdingu @rudü ant Laukü igbarftptu, fadangi taipo 
per apbūtaješ Veles faip ir per Šemėj pafiliefancgiūs 
fiuš nūdingifius Grubus baug S6fabd8 galint nufivūti, 
Ypacziey fab Kiaulės ant Dinos užėjufios ar пифие, 
muješ Beleė arba ar pacgius nūdingūfius Grubus fučda. 

— Pirm Triumpo Bicgion. Raraliaucgiuje pra 
Dwarponiui Budholz IB Sudau ar patim Miejte 
at Bale Miejto Bertainis Nūvais permirfyta Kwiecziu 
prapüles. ‘ Kas-zin, fofia NMepalaima. per Bitus Kwie- 
cziu8. dar gal nufidūti,   

— SB-Gumbinės parcit Zinia, fad Bargamoj 
bep to Miefto Apygarde Galmija Diaras prajibėješ- 

Rmitaš už Domanaš. 
Baė mane jau wėl gerė Gimotasė Domanė yra pars 

čieė.  Nėja manejpi atfiunte: 
1) 8. M. № M. 2 Drl. ant Gang. Bafiuntinyfės. 
2) Prietelis Brumpreif6as iš Mišfogaliū 5 Del. 

ant mufü Reregingiuji Buto пй mieno feno Draugbrolio, 
furjai tus Bininguė Iš Bio Smieto atftobamė ant Nereginz 
cziujü palifes. 

3) Pons Kunigs Riedelsberger tf Wyju ant Ewang. 
Pafiunt, 5 Drl. gi mieno neminčto Damvėjo, 0 2 ЭП. уга 
na feliū Eiti fubomanoti. 

4) Bons Runigė Kaubien 16 Paukjargiū ant Gvang. 
Bafiunt. 4 Drl. 13 Sgr., 0 ant muja Nerigingiuji Buto 
10 Gar. (Dar ne miffaš.) 

šrefe Raraliauczuje 2, Nomemberi, 

Ant Turgaus Samo menfap pareit. Rmiecgiei 92— 
100 ©с:.  Rugiei 55—62 Zar. Yeietiei, bib., 44—47 Sgr. 
Miežiei, mai, 40—14 Sgr. Awiios 25—31 Sgr. Žin 
niei, rain, 60 — 70 Sgr. Jirniei, balt, 55—65 Sgr. Nos 
puteėė 20—23 Sgr. Siiens 28—30 Gar. Gntnrė. 
Ggiaubai 221/,—25 Gar. Gun. Smieftas 11—13 Gar. u} 
Smara. Siaupiei 7—8 Sgr. Mandelis. 
  

Ayjafymai. 
: Norint it Prekios Filufios; a6 taciau tift mifofius Tas 
woruš, gera Mertybe turincgius, bar už fenafes Prefias par= 
būdu, 0 prie bidelmi Jfipirfimi ir Geip bar vigiaus vofūju. 
Už gera Bažlušnjima aš vupyju ir taipo prififiulau. 

Albert Girood, 
Rujnėje, Palaigio Bute. 

3. XS. Sdūfer, Tilšėje, 
MWofkiecziü. Uinezioj Num. 14, 

=> pomijam ties Wächterio Apteta, = 
arbūba baifingay pigiey: : 
K aubiamuji Biunbuliū, aubgiamujii Mini, Pytaus 

©уктй, Gumi-Rurpji, Szaufßtü, Beilia, Szakil, 
afmeniniū Rytė, purcelioninii Zamori 23C. 16, 

Mofietijos Ipatefii Banfas (Afcija“ Draugyjte) 
Berlyne : 

būda ne atprafomi iv atpraßomü Biningü Zyczkü ant Grunt- 
fiufiū Biemūje ir Mieftüfe už vigiaufius FBfiderejimus ir 
išmof 3ycifaš gatamais Biningais. , 

Apacioj Bafirafefis mifugies gatams, 3yczfü Bapras 
šymus priimti it tujū S6pilbymus be įofiū pirmeinans 
cit Nubecamima arba Takfü bey Raftū trum= 
pjaujiame Giiefe igtaifyti. 

Sr, SCmbraffat, YIgentas, Ragainėje. 

    

  

  
  

Berantmortlidge: Rebatteuv: Profejjor ft. Aurfdat 
in Rėnigaberg. 

Berlag uno Drud von Ginil Rautenberg 
in Rėnigėberą.


