
“ Gromatą. 

Seleiwiš, Raraliauciuje 

ža8 Utarnintą  išbūbam, 

EaBtoj, ant bile fofio Tufto 

apieliūtas, fu Buftpinins 

geiš ant Bertainio Meta 

S Sgr. 

  

fiele wis 
Apfakimü Sfatimai į Res 
Teimė Tažtoj ро 2 ©дг. м; 
fojną,  įmulfeiš Raßtais 
išbrufamota Gile. 6ro- 
mataš reif Gen "atražyti: 
VBorder- Roffgarten 

NM 5, 

Karaliaucgiaus Brokiams Lietuwininkams Zines parneßas. 
  

_ Жто, & ©. Maraliaucgiuje, 12, Nowemberi, 1822. 
  

25, Nebėlbienėje po Bventojės Traicės. 
‚ "бтапо. Matt. 24, 15—28.  Grom. 1. Tef. 4, 13—18. 

; „Šapgi [inffminfitės Fitš fitą Bitais Zodgieis!“ 
— Taipo baigia Gmentafiš Ayaßtal3 mufü Benbieniptaje 

Mėja jis bumo fawo mieliemfiems Tefjas 
lonicenjamė pirm  einancgiūje Žobziūje apie Smerti 

falbėjes. Bet apie tą Sweczia Ia girdėti, arba ju 
jūmi jufitifti ben famo Mvylimūfius per ji prapuldpti, 
ne) mienam ne miel; fognam Emertiėė Gnlnė ffau= 
Džien per Gžirdi eit ir jo Ramibalas fožnam išggingas, 
ar Žmogus butu fmietišfas ar Dmafižfas. Rod ran= 
baš it tofiū, furie apie Smerti оё foft Sautimą tur, 
furie ant jao pacgiū Gmertiės, faip ir ant Gmertiės 
Samujū fu tofia Ežirdimi nužmelgia, tarfi ta Medis 
arba Э(тй čjanti. Ale tofia Szirdis jau mija ne 
gmogipfa ir bubama Griefaiš petaugufi, pra i Blentą 
apbirgufi it apfietufi, Ale Krifßczionui Smerti$ pa= 
daro Smutnybe, 

Beje Bonas Jėzus Smercziui jo IBgaftingumg 
"prie Gamujū pra atėmę8, ale tacziau Smerti8 pafi= 

lieft Smertiš, Baifi ingajis Gnmajtiės Neprietelis, furjai 
muš pacžiuš paplėbti fetinbams muš bauginti ir mujū 
Mylinūfius mums ni Szaliės atimbam8 muš giliey 
apįmutnpti gal. Tobėliep meš fawo Mylimūjius į 
Kapuš nulpbėbami arba jū Yıftojimo nū  mujū atfi 
minbami ne primalome famo Alžarū gėdčtis, beje 108 
Dra mumš Garbė it Liubymas muji Meilės, furids 
NpBius ne) patė Smertiš [utraufnti ne galėjės. Sur 
ir mujü Wießpat8 werfe prie Kapo įjamo mylimojo 
Lozoriaus įtomčbamė,. 0 Žmones jo AlBaras matydami 
tave: Weizdekit, Рар 8 jt myl&jeS. TZangi frifBczios 
niBfaijei Meilei Male, Mylimiem jiem pafimirgtant, 
įmutnptis, ale ne ale nufitužyti ir nufiminti, bet ji 

gal + fartuji Gmutnybės Rylnfa Rapeliū faldans Ra> 
linfjminojimo šfilaginti. 

Ale fašgi ben pra pitie Balinffminojimo Paželiei? 
Birmjaufyfis tafai, fab fožnaš, furjai per Tifėjimą fu 
Kriftumi fuaugeS faip Wynfakele fu Wynmedziu, fu 
niffay mirdams ne mirfta. Tokfai miegt pagal Kung,   

Sis Wießpatyje numires budams ilfis nı fawo Darbü, 
o pagal Dmaję ji8 yra prie famwo ganytojo, faip 

Sanari8 prie jamo Galimos, pagal Wießpaties Žodi: 
„Šėme až noriu fad, fur ag ejmi, ir tie paš manę 

butu, furiuš tu man Damei, fad jie mano Szlowe 
tegėtu, furią tu man Damei.“ Son. 17, 24. Tacziau 
galiaujiep it miegąjiš ben + Dulfes pamirtęjis Kunas 
1итё8 а!дуН, fad jis patė, mujū WicßpatS, pareiš ju 

Szaufjmu ir fu Baliu mpriaufiojo Angėlo ir [t Diemo 
Triuba žempn iš Dangaus. Saba pirmjaufie> Kry= 
įtuje miegantiejie, bubami gana atfiūlfiėję, felfiė per= 

Bwieftame Rune, 0 potam ir tie, furie fubnaijei Dienai 
parėjuš bar gpmi bus iplifę, buš nauju pergiviejiu 
Kunų aprėdbpti it palifelė Drauge fu įjamo prififelufieis 
Mylimaifieis Debejpje Kriftui Wießpacziut priebai8. 
VE Fofs czia bus Dziaugfmas Ffofs NRykawimas, fof8 
Qiaupfinimas! Amen, : 
+ 

Apie befibajtancgūjus Gigonus. 
(Bradzia, Num. 45.) 

Kofia Gigonė tifroji Senowes MBiera bnmuji, 
ne galima iß jüj@ ißgauti ir pafilieft ju LZamfybe 
apflota, faczieig Tulafis bandes pra, toftai + Szmieją 
paftatyti, Baflaujtas, fofi6s Wierds 8 ėja8, Gigona | 
Baugtumu £ Szališ pažmilgėjęs vobš Krifßczionimi 
mabinaš, ale jiš apie tai nep jofio Sgmanimo ne tur. 
Warda „Didžiojo Diewo Danguje ėfancgio“ jiš 1008 
wos apfijufęs ištaria, ale fą jiš prie to Dumoja, tai 
pra cgiela Paifyfte. „Didžioju įenoju Dievu“  ji8 
mabina Kriffczionü Diema; ale 1а8 jau @а8 feney 
palimiręš, o Dabar jo MBietoje malbąš „mažafis jaus 
najis Diemas“ Gi Smietą; tomi jis Bona Krijtu pa= 
šenflina,. | Be jofio Smanpymo ben Apfiliudyjimo jiš 
Katilifu arba „Rrpždarptoju“ mabinaš, ant Emanges 
ligfūji „Gtorgalwei“ fakydam8s, . Zwilgejims fatilifij= 
£08 Diemo Szlužmės jam, N'išmanancziam, beje geriaus 
tur patifii, ne faip ta, Euvi rafinbeje ėmangeliffoje 
Bažnpczioje nufidüda. Si ir prie Gmentos Deegerės 
prieibamė, ne žino, fa baras. — Del Zgyjimo Rumė“
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Domani (arba Pobpiningiu) ji8 düda ir [amo Ru= 
bifiuš  pafrifBtyti, tanfiep ant fitos Wietds, Gmiežia 
Kumū pafifmieteė, bar it antrą bey treti Rartą, ne 
atbobam8, fur it faip, bet mienat bet Wininges. — 

Seib Gigons ant Relonės Bajo ir Warda fawo Ba- 
czi08 užragidinti galčtu it ne primalptu Kaßta8 už du 
Bafu mofėti, todėl jiš rob8 ir bazuytiffay fufimenczia= 
moti būdas; tacziau tofš Sumencziamojims be Cigonü 
Wyrefnojo arba Hauptmono tarp jū nep jofio Gelas 
mino ne tur. —  Paban anfiti, bar pat Rubifyftėj 

be ftomint, jau Gigonai apfimeda.  Rirą Rart Tubėjo 
Brolis jamo Sefert mejti galėti, bet Dabar Apfiwe- 
bimai taip Tabap artimoj Rraujo Gentyftėį nūg Wy- 
tefnojo užginami pra. — Ggijai fumencgicmobam8 ilgą 
bep mijaboš ta pacia Ralba falba. Brie jo palis 
flaupejis Boras palijaba amžinaję Meilę ben Wier- 
nybę, ogi ir Žiebuš maino, jen tofie prie Nanfo8 pra. 
Sauptmonė potam ima Būbeli arba Stiflą, fır Lapais 
ben Rmietfomis appinta, ifipila į tajė Wyno arba 
fito Gčrimo, ugpila feletą Фабй ant Balės fufiejuz 
[tojo Boro, išgera ра п) & Gerimą ant Gmeifatds 
Gumencziamotūjė, Rnfą aufftap į Dra mejbams, jeib 

"ta8 i Daugel Stufeliū įufimugtu; nėja jo baugiaus 
Ggufiū, jo daugiaus bujenczio Gilufio t08 paženflina, 
Tof8 yra Gigonu Sujimencziamobinimė. 

Muzifės Gigonai didey palimėgita, jie taję ant 
Gtrunū ben ant pucgiami Muzifės Ryfü lengwey iß- 
mofjta, о ра и) В 108 ir famo Pelno jėšfo. Ant 
Relonės jie ir fitofiuš ne per ilgap užteufinancgius 
Darbus apfiiima, faip antap Spynas pataijyti, Ka- 

tilu8 [fopyti, Pkdus Bela apregzti., Daugumas iß 
jūjū pratina famo Rubifius iš Mažens mijofieiš Kuno 
Gufilanfftymais, Ramėbijės Sįtufomis ben mijofiei8 
Pinflpės Sbpromyjimais famo Dūną užfipelnyti, а8 
ne butu Somarfo Budoje tofiu Dyfadūniu gana matęš! 
® 108 Priezafties deley jie ir mandagiu fwetimü Ku- 
bifiū pafimogti jėkfo. Zinoma tacziau pra, fad toftai 
ne tift mien Gigonai, bet ir fiti jiem8 prilygftantiejie 
MBalfunai barpti [ub. — Gigonū Moterios Žynamimu, 
Rorti Dėjimu, Sapnū SBguloymui ben Brarafamimu 
iš Delnės ben Raftos Ppnija pelnyti įčkfo, о jut tai 
ne Dymai, bet apgailėtini Dymai, fad Daug, Beip gana 
išmintingi 3moniū ranbaš, furie tofiomš Raikyftems 
wieryja. Wyrai ant Mainymo {u Arflei8 ben Bri 
gamimo Tabap bufluš pra. Ale Iabay pamojingė 

‘ Daift8 pra, fad Gigonai ir i Gpdymo Žmoniū ben 
Galmijū Nemejtą pafibaro. Ne permanomu Buklumu 
jie bile foft Mami Gymolė apjarginti arba та и раг 
batpti, o paftup iv mel iBgpdyti mof, о iBjiganbęs 
prigautš Taufinintė jiems už tai paffuy brangien už= 
mofčti tur. 3monit Gydymui jie mifofius piftus Nü- 
buš ju famim nefojaš it tai8 jai tanfiep daug ее`   

palaimos pargabene pra, — Bet myriauji“ Nemejtas 
Gigoni yra Wagyfte, furę jie Ddidey gudrey ben 
afylap išprompti mof. Lahjaufen jū  nemiernojfis 
Manfo8 ant walgomü Daifti bep Drabužiū iBrieftos 
pra, ant Blėšimo, MRabamojimo arba Sfilaugimo į 
uždarptuš Bažalius jie Drafjumo įtofoja. Ale ir Niek8 
taip ubagauti bey faulyti ne mof, faip Gigonai; O 
fabangi Raufininfai fone mijur jū bijoš, todel jiem8 
tanfiep pajijef, В apgultojo Buto Dūnės, Rapiniu, 
Swiefto, Miefds, Riaugia, Amižu; wiena Daiftą ро 
fito išmafinti. 35 Baimės, Fao Gigonai jo Namus 
bep Gpmolus n'apcgeramotu, fit8 Raufinintė ir Bora 
Aja jiems palimejti Dames. 

Gigonš famo Runa, miš ant Relonės bubamė ir, 
mijofiaš Bėdas negDama, taip nufėtinęs it rampru pa= 
baręš pra, fad jis mažnep niefabos ne fergo, 0 tift iB+ 
Genatmės te miršta. Todel tarp jū Iabay fenü Wyrü 
bey Moteriū vanbaš. Kao 90 Metū fen8 Wyr8s, 
Bpyfi iffanbeš ir Ида Lazda nujitmeręs, ftiprin Žing= 
niu jamo Keliu feliauja, tarp Gigonū ne те!8 Bafiz 

tobyjim8 pra. Genomės Gzieje tofie jau labay feni 
3mone8 bey fa pelnytis Negalintiejie pagal jūpacziū Norą 
gywi palaidoti tapę. Dar &fg tofie Gigonai randami, 
furie tofiom8 Faidotumiens pritape ir apie taš papa= 

fafoti žino. Dabar jie Gamibfius rod8 jau gpMUS ne 
palaidoja, bet miru8 taip meifien, faip tift galima. Na= 
bagtininfė jų tom Gėrimu, furė jiš gyw3 bubams Iab- 
jaufe> mplėjo, Wynu, Pywu arba Brangwynu, ap= 
įtingap tamp aplaijiptas, t Grabą ipėtaš it pafajtas. 
Rapą artimjaufiejie Gentys tur iBfapti, 0 mijaš ®)- 

detojü Pulkas bibi Merfjmą ben Raufjmą  pafelti, 
Ant MByrejnojo Balaibojimo, jen galima, bar it Mus 
sifė8 bidi8 Tranfjmas feliam3 pra. Nabažtininfo Dras 
bužiei bep Patalynės po pn Dangumi tūjauš tur 
fudbėginami buti.  Belenam8 atauguš, įtojaš ant tūjų 
fu miena Roje paliftūjė Gencziu Wiens.  Iey Piedös 
Mieta it antram Rptmetyje bar tofiajau ра о, tan 

tifima, fab po Balaibotojo fofg Užaugeš Mirė, 0 jen ta 
Mieta per Rafti fafifiaurino, tap mirjęš Gigonė Kudikis. 

Bagal feną Batyrimą mis taip Iub nufidüti, fad 
po оЮ0 Ravi Sawwmwalninfü Бер MBalfund Pulfai 
ant Relonėš pajidūda. Taipjau bumo Dabar it po 
pračjufiojo Karo [и Zrancuzai$. D fab Gigonai robš 
nep maž piftejni niera, už Eituš aplinfup befibaftancgius 

Malfunuš, tap tacziau, fol tofienš Traufimams 30- 
fanė Wales būda ir nūg jūja ben jū begiebišfo Ap- 
nifimo teifia pafijaugoti. = 

Baprajymas Miefažirbinanjtės. 

S3B mufü mielės Lietuvė, butent & Naugia 
Kiemo, Bale Sfrutės Miefto gulincio, pra ni miends
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Margai pilnd3 Draugjejerieš, Wardu Julianne 
Darm8, fefanti Gromata parėjufi, furią ab Releiojo 
Prieteliam8 apfiėmjau žinoma barnti. Bet ana Žmos 
nele taipo raßo: 

„Atleiffite man, Fad aß Jus ju Bita [amo Gros 
mata apfunfinu. AB Lietuwininfe bubama ir didzid8 
Bedds priwerfta išfidreju Sum8 ВНа famo Malda 
praneßti. AB eju 39 Metü pena ale divey biedninga. 
Rėja jau tai 18 Meri, Юар ав per Raullige ant 
abiejė Ranfü eju [oža arba Krėpelfa paftojuji. Ong 
taipojau ir mano Gfilmis bibep nefmeifš, 0 Žiemoj 
aß turiu baugiaufiev Ratale gulėti. D tobel ab it 
tift per Bagalbą mano Brolio, furjai pats MBargdiennė 

pra ir jamo Nanfü Darbu maitinaš, fawmo Gymajti 
ifiBio[. galėjau wargingay iBlaifpti. Ale mano Broliš 
jau toliau manę neb'gal maitinti, o Kiemui a Iaban 

ne norčcgiau faip fofia funti Rapta ant Raflo buti, 
„Eabangi tajai jau daug Ubagė maitinti tur. Tangi 

ab Sus, pirbingas Pons Runigė, norėcziau Birbingiaus 
fiep melžti, mano Margą per Jujū „Releimi“ Bros 
Нат 8 Lierumininfam8 žinoma Daryti, tafi tarp jū Ben 
% ten fofia  mielaßirdinga. Wierds8. Draugalfa Sefü 
тай8, furi vocgptu man ju norš Eofiu Mažumėliu aut 
Aagalbės pareiti ir man mano Margi Naßta paleną- 
mint. AF ir magiaujią Domanėlę až ju Birdingiaujia 
Deėfamone priimiiu. Sulianne Darmšė.“ 

Зар vapo ana Wargü prijpaujtoji Rrifkegionfa, 
ю Pon8 Jurbarfo (arba Georgenburfio) Ponš Runigš 
Baffauer anai Ražeojai atliubyja, fado miflab, fa ji 
man įamo Gromatoje ražiuji, tifroji Tieja ėjanti. 
Bėje 118 rago, fad Raullige aną Moterėlę ant Koja it 
Nani Ioßg pabariuji; j68 Brolis, bubamš margingas 
Murininfi Gizelis famę pati НН wo8 ne о8 gališ 
iBfipenčti ; ana MBargdienė ėjanti miežlyba ir Diemos 
bijanti Žmona, o todėl it meilingės Pašalpos merta. 

«Tangi tefie Prietelii Szirbys Bitam Bagalpos Bra- 
Bimui atmiros pagal апа ара В а)Е Pagraudenimą : 
„Šogibel Foliep bar Gžiejo turime, tan ger Ратуйт 

—Wifiem8, Bet ypacziey [amo Tierės Draugams.“ 

Wifokia Binia. 

— Mufü, Minifterija apfakydin, Кар tift tame 
wiename Mete 1871 Brufü Žemėje 902,975, ©то- 
mata8, furio8 ant Bufto uždūtos Gumujios, ne galima 

Битои8 fur reifėjo nubūti, o tai Tabjaufien todėl, fa= 
bangi Gromatū Užragai arba Yfdrejai teip n'išmanos 
map bumo įurašyti, fab Putas n’imanes, fır tomis 
nep fg weifti. Tobėl teifiant jau Sžiuilėje Waikus 
gražien išmofiti, faip pūlas ant Gromatės Užrają arba 
Adrefa parappti.   

— B3Zaffißfi8 Karalius Sobann Gmente Biofe 
Dienoje xuš = žimtmetine Niaupję8 it Dėfamonės Szmentę, 
bėl to, fab ji8 fu famo Wießpatiene jau Dabar 50 Metė 
Mencziamonpftėje gpmenęš. Ogi it muji Karalius 
Giecorius, Giecoriene, Kronprinca8 it Daus 
gpbe Eiti MBiešpacziū ir RunigaifGegiū bumo ant 108 
Ezmentės + Miefta Drefden nufeliamę. 

— Smė mufü Giecoviaus Farištuji Sziepjü 
Wardü . „Brinc FrydrihH Karl“, „Glijabet“ ben „Al- 
batrojį“ dabar išrėbomoš, jeib jo8 podraug fr bar 
bmiem fitomš miją Zemės Apffritumą apfeliautu, wis 

{ MBafaruš bėgdamos ir galiaufie> В Mytü- Namün 
parbėgbamoš, ale pafeliup mijofiaš Зете8 aplan= 
fpdamoš. 

— Berlpno Mieitas jau taip [abap Žimonemi8 
prifipilbę8, fad ten dabar junfu, Gymenimi ant Nulis 

jamdymo gauti; o fur tū it galimą gauti, tap tie tas 
cziau [aban brangus, Фар пе Габар turtingė Žmogus 
jau n'ieng jam Berlyne Gymenimą nujijamdpti. SB 

to atfiėjo, fad pirmoje Dftoberio Nebėlbioje fofie ав= 
tūni Szimtai Famylijü 1В Berlyno Balin ififvaujie, 

— Ggicgion 3moneš gobzias, fad Dabar mariniu 
Ašininga ne daug ėjant, o fadangt ypacziey mazü а2 
mworū perfant bey pardüdant be mwariniu Piningu wos 
galima apfigelbet, tovel Ddabar ir tofiū pra atfirade, 

furie fief ir faip tift imano mariniū Biningü yra fufiz 
pirfe, it tūjiuš potam wiš ju MBininge pardūda. Szen 
it ten girdėjom, fad felintajis mariniū Biningė pars 

būdama miš po Ažmini ant Dorelio Виеой imas. 

— Sb Belgijos Žemės pareit ta triudna Žinia, 
fad tenay wiename giliame Anglii Rajime fofia dwi- 
bežimt Žmoniemė i baiš gilę Dūbę žemyn Dbefileidziant 
LQyno8  įutrufufios ir anie Biedniejie ойй t Gilumą 

numirįbami Smerti rade. 
— 96 Otalijės pafakojama, fad tenay Twanai, 

apie furiuš Releimis jau . pafakoje8, Baifingay Ddaug 

Skfabės padare. . Wienam Kampe pra 13 3moniū 

nuffende, 
— Szpanijoje yra Karalius Amadejus ands 

Žemės Žmones Malnybės per Mier trofßtancziug Fitaip 

fumaldpti ne galėbamė Demofrati Wyriaufijt, Wardu 

Zorilla myriaufikju Minifteriu arba Minijfterprezi- 

bentu  pafibaręš. Ale Bito dabar aufßtay ipfeltojo 

Bono buwuftiejie Demokratyfte& Draugai godzia8, Ead 

Zorilla Minifteriu budams fitd8 Dumos paftoje&, Ne 

faip Fofiö8 8 ритп ю buwes ir Daugybe: fawo Wal- 

nybes Mifliu, arba Duma, Ffuria8 jis pirma turėjęs, 

dabar. atmete8. Kaip antay jie jam it padywyj, fa) 

jis pirma ffaudziey prieß Smerties Korawone Falbe- 

dames, o dabar Minijteriu bubamė jis tą Koramonės 

Bubą pomijam ne noriš atmejti. Ale taip miš eit.
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Bacgiam maldpti ne primalant it iß Tolo ant Mal: 
bancgiujū žiūrint, tūp bepią peifri; ale pacžiam Wal: 
dzi08 Wadzia$ nufitmėrus, tan wiflab fitaip iffiweidz. 

— GEgi Rudent iB&ejo Felivs Sziepys Biczion IB 
Karaliaucziaus, iß Danf{fd8 ir IB Stetyno 
Noputemis prifrautos £ Englantg. Ale Kupcziams 
Bitaš Bandymas Iabay ne geray vafifefe. Moputes 
Sziepyfe pagamo putt, o todel Sziporiet jeješ е 
rejo Iaufan ißmefjti. Taygi fašžin, ar bar fa8 Fit8 
toliauš ißfitifes ВНа Жатога £ Englantg gabendintt, 

— Mum8 Biczion ė Karaliaucgiųu pra per Gros 
mata Žinia parėjuji, fad Didele Hamburgiffa Sziepis 
prie Gelgofanb fujitriupfinuii ir fu fofiei8 900 Žmoniū, 
t Amerifa ibfeliaujancgiū, ant Surii Duguo nus 
grimgduji. 

— Mebielioj 3 Nomemberi bemeif butu galėjuji 
ant mufü Raraliauciaus Gelgfelbmario baiji Nepas 
laima nufidūti. | Mežimū Trufiui i5 Bicžion atftojant 
it jau eiti pradedant mienš jaunė ЯВопи 8 пй fawo 
Brieteliaus, furš jau ЭВейнте įėdėjo, atfijmeifinti norės 
bamš, jam bar Ranfa £ Wezima damwe. Ale ji tai 
barpdamė perjmiro arba тай bene ir Dar ju Koja 
pafprubo taipo, fad jijai bemeif butu po Nataiš pars 

&je8 ir futriußfinta8 paftojęė, fab jiš ne bar greita 
butu paipėjęė MBežimo Duria Rankine nufitwerti ir 
fab ji fiti, cze įtomintiejie ne butu tūjau nd MBežimo 
atgal papleße. Tangi tai [aban priegabinga, ant Gelž= 
felio Wezimam8 be einant tiem8 per arti prifiartinti 
prie tujū fa tmerti arba fu taiš faip norė fufifliudyti, 
Tofiu Bubu jau felintafis pra Gymafti prapnldes. 

— Dentufūji ranbaji Rūdė, todėl tuja reif8 faus 
gotiš. IB Preiji Giliamo8 pafafojama, бар ten 
ne toli wiename Riėme Žmogus piftu Drugių firges, 
ий furio 8 niefaip ne galėjęs atfimalnyti. Tap ji 
faš žin 8 pamofinęs В Mentufa Papa Mažumėli 
Sywü išfiifpaufi ir tūfius prieš Drugė žimti. Ans 
Rigoniš toftai it bare, ale po feliū ЭГорий }88 jau ir 
bumo famonaš. Kurė tai ne žino, taš 1008 miflptu, 
fad tie mujū Daržūje augantiejie, taip gražie> fwepz 
jantiejie Tapai tofie nūdingi ėją. Ale it В tofids 
Beprotnitės turime dywytis, fır fure prieß Ligas Biofie 
ir tofie Daiftai martojami, furiuš nurijus ne Zinai 
faš tam 1В to gal nufidūti. - 

— 38 Gumbinės Geitungoje Žinia pareit, fad 
babat jau it Tilžės Miete mienš Žmogus Rolevės 
Liga apfirgęš. | 

— Meblfiemjūje, Gtalupėni Kreife Rau» 
plėš baug 8moniū, jaunū ir fenū, Bagocziū it Warg:   

bieniū užpūla, o it žamina it ne macgyja czion ney 
Gžiepyjimai ir ney jofie fitt Bafijaugojimai. 

Kwitas už Domanas. 

Bas mane jau wėl gerš Sgmotas Domani pra pars 
&jes. Nėja manefpi atfiunte: 

1) 6. M. iš M. 2 Drl. ant Ewang. Pafiunt, 
2) Bonė Runigs Mūllner i Piftupėnė ni Lietuvis 

ninfü prie Gw. Mergerčė „prieinancia ant Emang. Bafiunt. 
10 Ф. < 

3) Bons Kunigs Haffenftein iß Szakunk ant Ewang. 
Bafiunt. ni M. 6. 5 3. 10 del. ni M. G. i6 3. 15 Šgr., 
D. I. 6 M. by M. M. 16 B. po 10 Gar. — ant mufa 
Mielagirb. Ligonbuoio ni M. 6. iš 3. 1 Drl., ni M, W. 
№ B. 10 Ggr., ! 18 Mifo 12 Drl. 15 Ggr. 

4) *Bonė Brecenteriė Dengel i5 Iurgaigiū ant Emang. 
Bafiunt. пй M. D. iš G. 15 Ggr., G. iš A. 10 Gar, - 
©. ® 5 B. 1 Dxl., 6. В 8. 1 Axl, 

5) Bonė Kunigs Ebel Iš Ratygia ant Emwang, Pas 
fiunt. 9 Drl. 25 Gar. 

6) M. I. iš Gr. ant Emvang. Bafiunt. faip pajabeta 
Apiera Ponui Dievui už jo Meile 1 Del. 

7) Giip. 8. ant Gpit. 5 Gar. 

8) 8. ant Margbienii 5 Gar. 
9) Bons Kunigs Neiff 5 Raufėna ant Gmvang. Pas 

fiunt. furinfes 10 Trl. 114 Gar. 3 f. 
(Dar ne wiffas.) 

Brefe Raraliaucuje 9. Nomemberė. 

Ant Turgaus Samo menfay ратей. Rmiecgiei 92— 
100 ©с:. Nugiei 57—63 Sgr. Miejiei, did., 44—48 Sgr. 
Mieziei, maj., 42—44 Sgr. Awijos 28—31 Sgr. Bir- 
niei, tain., 60 — 70 Sgr. Širniei, balt., 63—65 Gar. Ros 
puteė 20—23 Sgr. Giienė 26—28 Gar. Entnrs, 
Egiaubai 20—221/, Sgr. Entn. Swieftag 11—14 Gar. už 
Smara. Piaufiei 7—8 Sr. Manbelis. 

  

= NpjeEymas, — 

Wofietijö8 Dpatetiu Banfas (Afciji Draugyjte) 
} Berlnne 

düda ne atpraBomi it atpraßomü Biningė Avagki ant Grunt- 
ftufiū Riemije ir Mieftife už pigiaufius  Iifiberčjimus ir 
išmoF 3ycįfa8 gatamaiš Piningais. : 

Apacioj Bafirafefis wifuczies gataws, Zycıfü Bapras 
Вутиё priimti it tujū Sgpilbymus be įofiū pirmeinan= 
cit Rukecamimi arba Taffū bey Rajtū trums 
pjaujiame Gžiefe ištaijyti. 

"r, SCmbraffat, Agentas, Ragainėje. 
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