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a(47 Gang. Aono 6, 1—145. Grom. Gal. 4, 21—31. 

pė v“ Ligi 4 

p Bous Sėjus Getfėmanėje, 
"r Matt. 26, 36— 46. Put. 22, 39 — 46, 

už „ėjau, jau Rentėjimus tawo apdumojiu!“ Ва= 

1gžutinė Spfiė mes jao Dupios Prieteli palifom Ieru- 
wdūlėj mėlan Bafare ju Samaifieis už Stalo be jedint ir 

Mentaję Weczere be Aaikant. ı Szendien me8 ji ran= 
m Nafktic8 Gubume nd žaliojo Retmergo ant tnfojės 
jefnycziö8 po nūgum Dangum  Gerįimanės Darje 
t Alyva Kalno Bale Miejto anapus Upelio Kydron 
Rpntus gulingio: Sen 18 bumo: fu mienolifą Mo- 

„Aitnieis po Gm. Mecgerės Ipėjęė. Tai bumo mujū 
RA ießpacziui fFaudgtaufia ir ifgaftingiaufia Naftis, furią 
‚.8 Bicgion.. famo wargingame Amze turėjęs. D miją 

fimanymą to, fą ji8 Bicgion fentėję8, mes tift Amžia 

mžiūje gaufime patirti ir išmanpti. 3i8 beje fawo 

Rofitinius tuv ju famim Drauge, ale tacgiau 18 Н 
tris Ripriaujiūjiu, Betra, Sona Bey Jofubą, ima ju 
Uvim drauge # Фата, fituš ji8  palieft [auf Bale 
argo. | Sis vofūj, fad Bie tai ne galėję pafelti, tą 

ie fu jūmi bubami  matpti gauję.  Aniemė trimė jiš 
Mpažifža : Mano Dußia fmutna pra ifi Smertiės ir 
drabėda įmutuptiš ir fielmartauti. 

Ale iš fogi Bonui Iėgui ta Smutnpbe, taš Eiel- 
Dartamimas? Ar bene todėl, fabangi jis žino, fad 
im Smertiės AWdyna prifiartinanti? Beje it tai, nėja 
Smertis fožnam, faš qywa, fartuš, o to bijoji ir men= 

ufia Kirmėlėlė. le Diemo Sunui, furfai Gymafiės 
Merimė iš Amžiai buwes, tam Gmertiš turėjo bar 
› Еі\і':еткв ir dar iBgaftingefni8 buti, ne faip fofiam ant 
2 Smertiės futwertam: Guimėrimui.  Tacgiau  tulafis 

ora gmoguš, ppacgien tarp Rrifkcgioniū, Arijaus 

arban Smerti, 0 it įEaubingiauji, fencgiancžiujė pra 

jų fu SGtiprnbe, beje Pong Dieną garbinbamė igtri 
/ Woje8, faip апар ir Steponas Afmenimis užmužamas 

"e maitojo, Bet Tiaupfino tarpbamė: „Egtap ap regiu 
Dangu atmirą it Žmogaus Sunu 0 Depinės Diemo 

     
    

    

  

4. šiebčibienėje po Mžgamėnia arba Letare. | oniutt! None Jėgau, priimĖ mano Dmaje!“  Nuf. 
Ap. 7, 54—59. D taip mire ir baug Fitü Muczel= _ 
ninfū. Ale Diemo Sunuš, bar funišfam Smercžiui 
ne IG Tolo ne prifiartinuė, Dejoja, dreba ir fielmar= 
tauja tužbingiaujien, o meš tai matpdami Hayjianę: 
Raš tai? ' 

9(6 ant muji Rono Jėzaus gulėjo GBetfėmanės 
Darže mijo Smieto Griefai. Tėmaš jamo Malonės 
MBeibą bumo nū jo, faip nū didgiaujiojo Griefininfo, 
nü Dievo Yminėlio, Smieto Griefuš neßancziojo, nu= 

treipęė. Bet Welnia8 atpencz Baubė aut jo į|amo 
ugningaješ, jamo peflišfajeė Gtriefaš. Raš žin ju 
fofieiš Gunbnmais jiaypariės Diemo it mijū Žmonių 
pražiotaji, nefaltaji Griefininfą apnifo.  Nafi bene jam 
prigaufbamš: „Tu fado Atpirfimo Darbą n'iBtejėji. 
Tu patė man . TZamo Rentėjims nūprojnaš buš. 
Zu nep mieną Dužią n’ißganyfi.“ Taip galiaujiep 
mijos peflištojioš Dugiės Mufės, Mienu Zodziu pats 
Gmertiš ant mujū Rono IezauS Mirto. Su tūm jiš 
taip ffandzien imt:8 turėjo, fad jam fruminafis Pra- 

faitaš. i$mirto. So fipriaujiejie Mofitiniei miegojo. 
So Žmonės, furiuš jis Birdingiaufie> mylėjo; bumo jo 
Difcziaujieis. Reprietelieis pajtoje, o mienš jo Mofi= 
tiniū bumo jo S5damėjaš. Tai bumo jo GEgirbelei 

per daug. Szitoj ne trimotinoj Bėboj jiš jėbfo Gai= 
mejtiėė Maldboje jiš pūl aififartūdamė ant jamo Weido 
i Dulfes, Zėmopi Sujimilimo Baufoamė, o taš, norint 
Sunauš Balją pilnan ipflaujyti ne galčdainė, prifiungz 

jam mieną iš jao dangiffüjü Tarnū, furš aną biebnajė 

Gielmartaujantiji iprin. Sztay, Fiet mufu Aipir- 
fima8 Diewo Sunui faštamęs!: Amen. 

Gromas von Moltfe Saime. 

Broliei Sietumininfai i5 Klaipėdos by Szilo- 
farcziamödös Areigū pra mano 3odgiui paflujbami 
Selbmargolą Gromą Multti + Mofietijos Saimo 
Diputierią pafifiprę, о №% об per Gromataš, man 

iš and Rreigė parėjufias, patirti gaunu, Dėl Gito Das 

Info pra гурасу!е) tarp Tolynžengiancgiuji ano Kampo



Bafipiftinimė pafidaręs, furjai, faip numanau, pra Ir 
felintąji mujū Brieteliu  papiltinęė ir ni mufü Szir- 
biė8 nufreipęš. Ale tai mum8 it ne Dywai,. Iuf 
tur Papikftinimü pareiti, ale Bėda tam, per furi jie 

pareit. | Marpjai опа Iezu moftyjant Judoßius, ne= 
аба Ggirbi turėdamė ppfinos, ale tūmi jis it fituš 
Mofitinius paflaidino it jū Gžirbi Ylūdais papilde, 
taipo, fad ir tie Meilės priek (amo Gerabėjė užmirĘ> 
bami pagal jū Mifli be Reifalo iBleiftūfius @та 
tofūti iv Matyjės Szirbi raudinti pradėjo. Taip ir 
babar eit Smiete. Raip rodos, jau tas Gžiejaš priėjęs, 
furiame iBfipildo а8 араа а8 Žodis:  „Toočl 

Dievas jiemė atjiųuš macniuė Rlajojimus, fad ir Melui 
tife8, jeib [ubnti butu mift, furie Tiejai ne tif, Bet 

mėgfiaš. Neteijpbe." — 2. 2ejį. 2, 11. 12. 91е tobėl 
ir eit Bodžiui flaujpti, tariancgiam: „Bet juš, mano 

Mylimi, tai pirma žinobami, babofitės, fab per Rln= 
bėjimą nelabujū Žmoniū ju jei ne taptumbit iß- 
madzioti, it ne igpultumbit В Гато pacgiū Twirtyhes.“ 
2 O, 14ė 

Wiena Gromata Man i; and Kreizü parėjufi taipo 
falba: „Su8 falbėjot, fad reif опа Эи ЕЕЕ Pirti £ 
Diputiertus, o mes Rietumininfai ir fĖyrėm, o Eiti ir 
i5 MBofiecziū draug fu mumis. NMes me8 žinom, Еар 
ta8 Bons Multfiš pra Diemo БЦа8 Pons ir Ra= 
raliui bep Žemei naubingaš Myfaš fu wifofia YB- 
minczia papildytas, тит8 ant Gero. Ale fg mes 

gawom girdėti nd Dmarponiu ir nd НЙ Wofiecziü 
Miefte. Sie fafo: us paift Burai, ar Yu8 Broto 
ne turit, fab juš Genbrolių Multfi ffiriat? S$i8 pra 
gerš Genbrolius, ale ne gerš Diputiertė.  Rab Ras 
raliu8 nor: Balnieriei tur tris Metus Blužpti, tan to 
it Mulifi8 nor. Ar Zalnieriei ne išmofit ir £ du Metu? 

Kaš pabidina Gendroliama, Aficieramė ir Fitiem8 Urės 

dininkams Algas?. ar ne Multfis? а8 padidina 
Mokitojams Algas, o ir fitiems Darbininfamė, ar ne 
wiš mes turim tus Piningus fudeti?  Tangi fam тейЁ 
Urebinintus į Diputiertus firti? Ar jie ug Žeme 
rupi? Sie tift Daboj, fab jie galėtu Minijteriams 
itifti. Sep Runigė, ar Rantrota, ar Gžiulmitras Эь 
putiert8 pra, tap jie ne vupinas už fituš Žmones, Bet 
tift už įamę, fad galėtu brangefnia8 Algas gauti Ir į 
bibejnius Urėbus parei.“ — Taip Bonai falba, O 
fad apmiflpji, tan toftai gal Gemeif ir Tieja Вин. — йе 
baug Geitungū ffaito it žino, ба Diputiertai falb ir 
už fą jie tupin.“ Taip mienė Brietelis man atraBęs pra. 

Kitjai Brolis man wel taipo rašo: Szirdingay 
mplimė Bonė Runigė! Sus mumė per Releimi pafi 
befamojot, fab meš Jufü Birbingo Meilės Bamofinimo 
flaufėm ir paffutiniame Gfnrime laimėti galėjom. 
Ale Та Sus žinotumbit:  Gzia pat$ Welns: "attwiray 
Žmones ant [amo Bujės werfie werte. Daug Broliū, 
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furie patos Sujėi Bamofinimą bumo. fPaitę, tie Iufedie 
Žodžio n’atbodami ne tift patnš Nn fari įEpre, bet 18 
mano, ant Gromo: Multfio ipdalntūjius Ženfiufibūtas 
atėmė ir genflufus ant An fario ibame. - Ro08 fun. 
išmintingas bumo, ta8 tū ne flaufe. Tacziau Sronmi D 
Multfis laban peiliams. Mujū MBolforžtėrs man gi, 
Afi8 jafe, fad Groma. Multfiš į paffutinius trhlinc 
Metus tift dır Kartu prie Gaimo Drauge te bumekic I 
Taip nufibame prie muja ir taip prie muja Falbamdterie 
Dabar miels Pons Kunigs iBguldvkite mum8, Еа Silos 
avliėmę, tą Dalpfą, fad meš Gromą аИНЕ Ера лвр 
geran Dare!“ — Taip man antraji8 Brieteliš famo Grdi 10 
matoje tago. Bamelnfit Man pirmjaujie> ant pirmojidip i 
miefės Gromatėlės atfiliepti.  Mielajis Nafėjas ipfirodaugi 
Tie[d8 Brietelis čiąš, ale norint patjai jafpdamė, Eatie 

Multfi8 Diemo bijas, išmintingas, Karaliui it 3emlonje 

naudingas čjaš, tan jiš tacziau to Prießbyliam$ mierpjtauj 
tiem8 fafant, аб Burai Multfė (Pirbami paifi bumeltba 
Multfi8 berobš ger& ir išmintingė Gendrolius ėjadimo 
ale ne ger8 Diputiertaš; Multi berods pagal Robjin 
raliauš MBalę falbaš, ale ne pagal Žemės Nauva Bufü 
faš tam Iygu. BWıflab tai jis wiernja; n& 8 jafitim: 
galiaujiep: „0 fad apmiflyji, tap toftai gal ir bemeilijia 
Sieja bati,“ | Stan, faip Žinonėms per Melus bemeilkfie 
Galma apjufta ir Szirdi8  pakflaidinta! Sztay, Таа 
tai galėjo: nujioūti, fad Bendien Ponui ' Yezut ankazi 
Garbės Ozianna Bufaujama, o porYt prieš jė EpFaulalų 
jama buwo: nufepžiamoF! nufryziawof! p 

Rašgi ben pra Karalius jamo Zemei ir jö8 Zmo/ W 
nėma, at Brieteliš, ar NReprietelis?  Manding fožnadini: 
Refeimjo Brieteliū n'apfimifiyoams . fafy8s : rieteli8 Non 

beje pat8 Žemės Tėm3. а8 Mierniaus už Žemės 
Nauda it Zmonid Balaimą rupin, ar Karalius, ааЦ 
fof8  bimufratišfas Diputiertas 2 Manding  wifuczie®iy 
Karalius ir wi8 Raraliuė, о ppaczie> mu fd Raraliudau 
it Giecoriu8, furja: Rimteriopay iv tuffteriopan igrobęš ti 

fab ji8 bdidep išmintingas pra, fab jiš jamo Žemę VR 

Žmones Birdingay myl ir už jū3 wiernay- rupina, Al 
pro fagi tap Diputiertai? taip tu Faufi.  Mes Gjajii 
fom: tam, idant jie fu jamo SgmMintimi Karaliui anttu 
Bagalbėš pareitu“ ir jam Žemės Brywoles jū aifiaud % 
praneštu. TZangi ta Žeme ‚geriauften aprubinta, fur to 
tof8 MBiežbats ir TBalbonas jamo Žemės Saime mienal tV 
Diemo  bijancgiū,  igmintingė ir wiernds Szirdieg Ъ 
ё(а са ffiobmmfu tur,. . f furiei8 jiš Gutarime if Be 
Bienpbėje gal Žemę maldyti ir iš jū gerejnid Das S 
mwadi, ‚Staifymü ir ата ipraiti. 

Ale taip Bime Gžieje ne tom. Bafiutimo Mete 1848, | 
pra paffaibintiejie žmonės per finvinus Maižtus Ras ® 
ralių per Remalę primertę, tą Damadą padaryti, fa) \ 
Karalius: turis Žemę п # ju Gaimo Beitarimui 
maloyti, 0 fadangi IB 10 Giiejo Smietas 108 Daugiau |  



Iulbeoiemyję grimfta, 1ap. ir miš baugiaus 1a8 apaptas 

bet fafiš 300i8 pareit i Užmirgimą:.. „Rožnas te ейе 
Hufibūtas  MByriaujybei, Male ant jo turincgieijei," 
fubm. 13. Rerff. Žmonės Diputierti i Saima Pir“ 

ronni dabar ne ant to baboj, fad jie nobažnė, išmin= 
ıan qu, , wiernü ir Karalių ben, Rono Diemo Dawada 

trblincziü Diputierti & Berlyną nufiujiu, bet tofiū, 
metie fptriep falbėti mofėbdami mof fu Karaliaus Mi- 
amdierieis gincgyti ir jūs piimeriti, jiems jū Yale 
Iudilonti ir Siatymus pagal jū Mifli štaifyti, o fadangi 

da iertai ne ой miends. Mifliė8 pra ir „mieni. Bio, 
Šrdi 10 nor, tap pra Gaime, taip mujū Raralyfiės, 
olidip ir mijės Giecornfiės, tarp Diputierti daug Sufi- 
todūugamojimi, Partija arba Sufibuntamojimi pafibarę, 
fatie tuleriopai8 Wardais wadinaft,- Faip anta> Gen: 

em ūnjermatymai, Naujs Konjermatyvai, Sen Lnberafai, 
"Didiuj = Syberalai,  Nacijonal  Ryberalai,. Zortbrirtėpartei 
meltba Tolpnžengiantiejie), bet Durniaujiejie tai Gocijalž 
jašimofratai. D prie mijū tū dar pareit taš Sufibraugas 
Rokjims, furš madinaji Centrums (arba Wydıiry8), tat 
z fßuftbrau_qawojimé tū Katilifü, Furie Minifterıja not 

afitimerži, Bopiejiut Faufyti. - Könfermatywißfiei nor 
veüflab fief imanydamt. pagal - Senowe palifti, Qybera- 

veilitiei nor fief imanydami Balupbės pafidaryti ir Ras 
aikliaus Garbę, Teijpbę it Galpbę wifofin Budu pa: 

ama žinti arba it tiefiog ir cgyfiap pajafant Prujė Ras 
upę podraug fr Wofietijö8 Giecornite # Republifę 

Iwerfti, o Gocijalifipfiei Dimofratai Apaczia mija) 
104 Mirgu apmerfti, Turtingėjius fır Neturtingaifieis, Tin= 
adinius ju Gtropieifieis, Paifūfius (1 Apmintingai eis, 
8 Nonuė ju Ubagais fulpginti. 
6 SB mijo to Gaime, faip tai jau patps miflpti 
ай, mieni Maibai pafidaro, © foft nauji Sitatymą 
eAidant, tan galiaufie> mwiš ant to pareit, fofia Partija 
udugiaufien Balt ant fawo Bujės turėjuji: | Dabar 
ŠBueteliei it igmanpė, а) Karaliui ne galima, fofiuš 
iMditatymus pagal įjamo patiės Milė ir Sppažinimą 
IėVūti, bet tift pagal tai, faip ji8 Pritarimo prie Saimo 

ii gal. D Rartais ji8 Saimo Diputiertus НО НЕ! 
1 upafojūti norėdama, tur tofiū Zftaiymi būti, Furie jo 

4 mi kfaijei Szirdziei ne pamėgit, fadangi Diputiertai 
00118 fu Umaru ir ju piftu Balfu Banfia, o jijai it 
i ofius Minikerius ne gal per fawo Robdininfus palais 

ri, ыч › ©айто Daugybė ne fencgia, norint tie 
E Btip it ipimintingiaufi, mwierniauji ir nūbažniauji butu, 
- I8 tur tofius Miniferius pafiffirti, furie gal ее 
Pritarimo prie SGaimo Diputierii Taję. 

"| Sangi matot, а) Karaliui ppacžiep muja Gziefe 
+ Šemės Waldymas daug funfaus Darbo, daug Galmėds 
" Žaujymo ale Rartaiš ir Gzirbperžės padaro. Kad о! 
: Diputiertai tofie: butu, taip Multfis, „tai efti: tofie Ij 

Mintingi, tofid8 wiernd8 ir nobajnds Szirdie8, Faip 

` 
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ji8, tan Raraliui bepig butu, Žemę maldpti, ‚o tada wifi., 
Statymai pažotu naudingiauji ir Zeme tief: Zegnonės. 
apturėtu, БеЁ tift. per žmogišfuš Damadus  ištaijyti 

galima. Nėja tada vajus Saime Mienat Jandoringi 
Gufirobyjimai apie tai, faš geriaufia ir. naubdingiaujia, 
ale babar czia randas Waidai, Barnps, Sujiginczyjimai, 
furiūje а) fof8 Diputiertė tofiuš jo Briegbyliamė. ne 
pamėgitancgius. Žodžius falbčti pradėda, ar: iš Buto 
faufan. ieit, ar murm, ar ju pilnu Balju jūfiaš, fad 
Ralbafiš m08 iftengia fawo patiėš Žodi girdėti it amo 
Kalba išmeRi. Tangi Diputierto Sfprime mis reif 
pirmjaujiep EHaupti: Ar Sfiriamafis ir tifray 50ер 

išmintingas, 0 it miernės, meilingos Sgirdiės 6198, 
ale it to flauti: fur jijai toftai igrobė8? -Mods fFiriant 
Gfiriamojo Brieteliei 118 [enftpn Gaubia: taš ger8 
Diputiertas, tas išmintingas ir faš tam Ipgu, bet Bito 

GEfiriamojo Prießbyli tą jie Mijaip apmelūj, apgodgiūj, 
apffelbja, išdarfo. Mie tofieiš  Zodžieiš ne galima 
iplitifėti.  TZoftai reif ir ifrodyti, Arba tu turi tą 
tifray pajinti, furš tam tai falba, ir žinot, ar jis ir Zieją 

mpliš 3moguš pra. ‚ ю dabar Mela pilnas, 
о! Tons Mulrfis ėjąš, tai jiš mija Smietui IB 

tobeš.. Berods Multfio Rriegininfai, Tolpnžengiantiejie, 
jafo:. Mulrfis išmintingas Gendrolius, ale ne igmin= 
tingaš Diputiertaš. Kaip tai gal buti, tai ab п’В= 
manau. Ur faš gal miename Dalnfe ifmintings, 
fitame Dalnfe Bušproti8 buti, Raš išmintingė, 1a8 
wijame Dalpfe išmintings, o [pg taipojau, faš mienam 
Dalnfe nūbažnas, meilingaš, miernaš, taš ir mijuje 
Dalyfūje nūbažnas, meilingaš miernas. AB pars berodš 
Boną Multfi n'ėju matęs, ale až palijižu ju tofieiš, 
furie ji didep pažėla, 0 per tūfiuš až Dabar tifran 
žinau, fofė: Gitas Bonš yra. Ant mano Zodzio, furi 
Broliei jau per шТа Эе pažijta, galit pafitifett. 
„Beje jau fožnaš Gendrolius tur SBmintiės turėti, faip 
jame Ddidzius Waifkus geriaufie>  mejti. Ale Multkis 
ne tof8, Gendrolius, faip Fof8 fitfai Bon8 Bito aufßtojo 
Uredo:  Multfis Karo Gzieje jawo. Stubuteje, Szie= 
troje, arba it ant ; pfyno Laufo bubamė turėjo miją 

Ddidiji,. Francuzijoj Aowintt Waiffa fFamanbierūti, apie 
он8 Waifkus ir Waiffü Dalyfkus . furofüti, ir IB= 
bumoti, fada it faip ta8 arba tas Waifkag cžia arba 
ten gal nufifafinti, ant fofiės Mierds arjirajti, fofiaš 
Gunfennbeš pergalėti Pen iBtrimoti, fa) toš Minau nė 
per junfio8 pajtotu, fur ficf DMaito rapi galima. arba 
fief it faip to prifiuni, ju fofieis Reprietelieis reifš įufi= 

tifti, faip ju fofia Haiffo Dalimi jufimienpti ir tūipo Nes 

prieteliu8 apfiaufti, faip it fur, atgal treuftiš reifiant, je) 

Neprieteliū Balybe fur per didele pajtotu, jufitraufii it 
fa8 tam Ipgu. | Taib jo S5mintis turėjo daug Mylia 
toli ir. placgien- mija Grancuziją wiename Afies Mirf- 
fnyję apliefti it pagal foznds Adynds Pafilaifpmą IV  
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pagal fojnam Afiės Mirfinyje  Dieno} arba“ Naktyj 
parėjufią Žinių miš naujus Damadyjimus  pabarpti: 

Toftai nūgruncgie> apbumojant, faip ta wiena Galma 
tai miflab aptmerti galėjufi, mumė fiaur Galma Įmaigita, 

D faip jan turėjo Gživbis fultis pamiflyjant: Iey tu 

cia fofiame Dalnfe perfižiuvėfi, tan IB to gal Iuk- 
- fancgiei jamo Gymafti be NReifalo pamejti arba it tamo 
Tewifke Kare pražaijoama + bibelę Bėną pareiti! 

(Dar ne miffaš.) 

Bifofia Zinia. 

— Mrieteliei žino, fab  Dfireifištis  Giecoriuš 

Trantjas Yogėpas prie Maffoliktio Giecoriaus 

Afeffanbetio % Peteršburii i Smeczius nufeliamęs. 

Majžolištis Giecoviuš  jamo aufßtamjam  Swecziut 

Trantjui Aogėpui Gzejnė Feldams ji užgėte gražioje 

Kalboje podraingiep primegdama, fab Ryßiei Brietelnitės, 

furie rarp jū dmieja abiejū randas, o furie podraug jūs 

it fu Giecoriumi Milhelimu, Faip it ju Gnalenberiū Ras 

ralienė Wifktorija fumienyja, ©Та geriaujyfis Užitataš, 

fub Gnropoj Bafojus ne ardntas išiilaifyjęė. — Szitas 

Užgčrimė Grancuzamė Ddidey yer Szirdi eit, n&8 jie 

weifiau8 welytusS, fad Gnropds Wießpaczier tarp james 

{ NMefutifima pareitu, tan jie vafi bene ir tifėti8 galėtu, 

fab jie faip nor8 ir Pagalbos prie5 muš raję. 

— Denemarkes Wyriaufiame Miefte KRopen= 

Hagen pra but bagotu Bonu Gutent ED maros ben 

Reterfen apjiėmujiu, po ta Suviū Nanfome, Turi 

tarp Szwedü Zemes ben Dėnemartio eit, ir furi 

„Guno“ arba „Dere: Sund“ Wardu, Didele Urwa, 

wofißfay „Tunnel“ wadinama, padaryti ir toje @е 

feli štaiipti, furiūmi galima butu, if miends Giri Zemjü 

{ На Feliauti. Ggita Juriü Ranfome tift foft Buš= 

mplė plati, o todel rodos, fab it ne perjunfu bus, po 

taje aną Urmą pabarpti. 

— Sanffoj yra wien8 Banfs, Wardur „Kredyt= 

und Eparbanf“ banfrutierawes. Kabangi tajai wis 

gerü Trefü būbamo, tap Žmones + tą Banfa  [awo 

fucgčoptūjius Piningėlius mielan nunegdamo. Bet babar 

tie pagal bidgiaujiaję Dalė buš Galin. 
—' Sziezion Raraliaucgiuje yra miens  špbiBfas 

Kupcgius MBarbu Beer Salubeder prapūlęš. Bo- 

Ticeije fiulo tam, Eurš jė patė at jo Ramoną furaš, 

300 Doreliū Atlyginimo, 

° — 95 Ūjrurės Geitungos pajafoj, kad ten Rreiš 

girifts Габау apffelbtajė Arfa Magė Nimfų, furjai 

ir Raubzius mabinamė, Dėl tuleriopū Magpjeziū ant 

6 Meta Guftugės prafudyjes. AF tat Szirdziei [Eaudu,   

ее 
apie tofiaš Piftadbėjyiteš ir tofiaš Яотатопе8  рай) ав 

arba falbėti gaunant. R6 

@йе 

Brefe Raraliaucguje 7. Mercą. 

Ant Turgaus Samo menfay ратей, Rwiegiei 100 
105 Gg. Rugiei 70—76 Sgr. Miežtei, bib., 514—58 Sgl 
Mietiei, mai, 52—54 -Sgt. Avijos 28—34 Sgr. N 
putes  26—28 Gar. Siiens 80—35 Egr. аш 
Ejiaubai 221/„—25 Sgr. Guin. Smieftas 9!/;—11 Sar. V, 
Emara. Kiaußiei 5'/„ -6 Sgr. Manbelis. k. 

geis 

ATypjfafymai. 6 

5 !! Alaujymas !! Še 
"Zur gali pė Meta geriaufia Žį 

*z T audgiamūja Medvilnia arba Bum: * 

8 > Duliū, aubžiamujė merptujė MBilnų ž 

ae T be) mažpnii MBarpalū | Е 

ъ piefti 2 ži 
Е = (biei 

85 9(а ща : ЕЭ 
= Sit prie — — ®, W, Schäfer, Tilzeje, =-Žgaf 

“Žž IBofiegiū: Ulyggioj Num. 14, ima 
= ties Wachteriu. ЁЩЦЁМ 

Ё.ё NB. D ir Burcelano; afmeniniū Ryta, fiumamuja = Šioje 
mz Файй, megamujė Bumbulii Ir t. t. Ing Ža 
&S taipojau nesgirbėtan pigiey! = 

ё 
  

96 noriu famo Gruntjiuf: MedibFiemjįūje Num, an 
tofia 14 Mylids ni Kaina Bažnytfiemjo gulinti 108 Rurg 
Bruj. Mac. bibelė fu geray žgymentu Dirmės Laufu i н 
walnds Malės 25taj: Mera Bio Meto pardüti. Iriobo bac 
yra wifo® geray tbubamotos, Stalbas 74 Pedü ilgas Ro 
28 Bedü platus i Molio naujėy pabubavotas fu Esinbė far 
leis apfičgtas. Ant pirmos Mietos yra 1700 Drl. watprdlėj, 
pomi Piningü, igrazierütü. ле 

David Naujos, Gajvaborius. V 

= 6. Sperlingio  Parwinyczia, = 
Tilkej,- Aufftojoj- Ulyczijoj. 18, . 

prififiulo. ant Barvavimo Wilnk , Bumbuliū, lininiū Ber! 
palū, Mila, Bus <miliū, Bus margfoniū ir Aubima, Labjaufie$ 
mylimūje tifrap ne plunfanciūfe Parwüfe, . 

bai 
tri 

18 

1 Bir 
Bryma audiamuji Bumbulit ir fuftd aubiiamuja Bum“ g 

buliū, Zurčišfė vaudonė, 0 it mafyninii Merpali tur {атод 1 
&тоте už pigias Prefias G, Sperling, ja 

Silšėį, aufštoj Ulpegioj 18. Tai 

Maluna Ponams bey'Maluninintams a6 prifiutau jav ip; 
bibeliji $roma Bybeliamimo (arba Bitliamojimo) Beikiū mijūje H. 
RNumeriüfe už Nenuderiamas ale pigias, Prekias. й 

: ° ©® еота SHSundriefer, : 
Sitiėj, Mofiegiū Uycgioj Num. 14. V 
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