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Ei arba 2, 29 —36. 
iet 

й Gefminiū Žegnone. 

| „AB turiu jums bat baug fafpti, bet dabar tai 
i 'pafelti ne galite, bet faba ana,  Tiejos Dmaje ateiš, 

ta ime8 jus i mija Tieją.“ Sono 16, 12. 13, — 

„Rurš manę myl; ta8 mano Žodi [aifpė it mano 
t | Tėvas ji mplės, it mes prie jo ateifim it Öywenimg 

prie jo pafidarpiim“; -Sono 14, 23. — „Bet а: 
linffmintojiš, Dmaje Ementoji, furta Temas atfiųš Mano 

MBarban, taš jus miflab igmofiš it jums primis miflab, 

fa aß jum8 fatfiau. Paiajų ab jums paliefmi‚ jamo 
Mafaju ab jumš būmi.“ ono 16, 26, 27. „Ža 
pati Dmaje būda Liudyma mufü Dvajei, muš 3 Dievo 

— Waikus čjancgius.“ Nm. 8, 16. „Sr Sefminiū 

* Dienai iBfipilbzius bumo mifi sbieisizieiis podraug 

tab (befimelfbami it pražpdbami). Ir umay raboji Užimaš 
nė Dangaus faip fofio bibgio M8ėjo. Jr prie jū Nies 
žumojei regimi bumo perffelti faip Ugnies Riepjnos; ir 

‚ й pilni paftojo Gmmentojės Dmajės Ir pradėjo falbėt 
itaiš Tiežuojeis" — ir miji Gufibėgufiejie girbėjo jūs 
jamo  „Tiešigujeis bibgiūjius Diemo Darbus falban- 
ius.“ NM Ü B В 

Sitay iniū brangufis: Nufidamimas, . Ißlieji- 
mas fimcntofe majės! Ogi it Gtan, faip pet mens 
tąję Dmaję £ Žmogaus Sgirbi pareit Meile Diemo ir 

mi Šavivenimas  bangipfojo Zūmo ben jo amžinojo Su= 
wi naus, 0“ fi tūm podbraug it Szwiefa ir Tieja ir Pa- 

Tajus ir Palinfiminojimas ir Spia Ir Stiprybe. Be 

. Išmentojėė Dmajes Žmogus ne gal nep Diemo Žodi 
Abafelti  nep išmanpti. Za jam ta tur i Ggirbi 

Ipaufii it ipgulbyti it jam tą, т jis to primalo, ar 

mt Romos prieß Smietą, MBelnią ir prieb [amo paties 

  
   

    

    
    

  

   

   

   

     

Nro. 20.  Raraliaucgiuje, 19, Meiji. 18724. 

4 1. Gefminii Gžmentėje, Kung pribūti it jam tą Ipg Fofi Rarbą ju dwiem Aß- 
menim + Ranfg idėti. ба pventoji Dmaje tur 
miegantijė Briefininfą pabudinti, paflpdujiji įugražinti, 
pėrdrajuji išgandinti ir jė ant Brijimertimo primerfii, 
ale fmutnąjė ir nufiminujijė palinfiminti, idant jiš ne 
faip nor8' Netifėjime pražutu. | Ogi 5mentoji Dmaje 
tut it Aritaus Tikfincziamjam Szirdhje palinfjminos 
jantijė Siubymą - düti, fad jis tifta> Dievo Rubitiš 
čja8, ale ne tift per fofė išganptingą Sgirbiės Paju- 
timą, furjai bemeif ir mėl gal apfitamjinti it funpfti, 

bet per užbegtąję Meilę Diemopi, per Bajimalonėjimą 
Diemo ŽoDžio, per mierną ir įplingą Komojimą prie 

miją "Griefū Bjaurnbę jamo paties Sgirbyje it per | 
Sštrimojimą # Galo ben per išganptingą Ipitojimą 
iš Bio Gmieto MBargū i amžinūfius ir išganptingūfius 
Dangaus Gymenimaš. Tai Sefminiū brangioji Do= 
mana; tai Gefminiū bangižfoji Зедпопе. 

Ogi av it šinai, faip tu to Gfarbo gali balnas 
paftoti?. Tu turi 668 Gčrpbės Birdingay geidauti ir 

pražnti, агр Bono Jėzaus Mofitiniei 168 geidawe .ir 
podraugep  įufirinfę budbami“ prašė it ne paliautina) 

melvėji: Sep tu tifrap ir n’atleizbams Gmentojėš 
Dmajės praßyft, : tay tu ję It gauji, ppacgie>  fad tu 

famo patiėė Dmaję pergalėji @ 1 Jamo Ggirdiėš IB= 
marpfi arba ir ję norš įumaldydamė ję po Waldzia 

fmentojės  Dmajės pabūfi. Szeip Gmentoji Dmaje 
tamyje ne gal pafiliftinap gpmenti. Nes tift: „tus 
tiu8 Diewo. Dware waldo, tie pra Diemo ЭВайа , 
Nym. 8, 14. Tangi ne praleiffim Sefminiū Žegnonės 

ir Malonės pilnąji Gžieją ne martota! Amen. 

Kad Bons Dievas Naßlir Aprupintojis ir 

©на $ё08 pra, 

meš 1008 Wift žiaom ir apie tai jau tanfiep girdėti 

5ep patirti gamom, ale filpnoji, Smutnybės ben Tuj- 

568: pilnoji 3mogauš Sgirbis toftai bar wiš ne nor 

pilnan tifčti. - 2nt Badriuntinimo imnujū Tifėjimo Fejie 

ir fefantpjis: Rujidamims papajafotaš.



Garbiugš Runigš nefuriame Mieftelyje mujū Mus 
mariū Promincės gulėjo aut jamo Smertiės Patalo, 
Sifai, furė Kitus vambyti iv ant tifrojo Tifėjimo bus 
dinti išmanė, rob8 ne nufiminęs  anam Gywafcziui 
priegaiš ėjo; jo Dukia -berobs Pafajaus turėjo, ale 
tacžiau bar tift ir felintoji tamfi Debefi8 pro Szalt 
bčgdama jamo Gžepėliumi jo Dwafe apdenge. Mėja 

‚ ji8 turėjo penfiš užaugufiuš ir Feturis majus Rus 
bifiuš ben ferganczig Bacžia palifti, ant furios filpnüjü 
Recziū. ji8. mija Užauginimo Nažtą Dabar uždėti reifėjo. 
За įmietipfafis Aprupintojis pafimive, o i$ Э[Н Ras 
liftūjė prie jo Grabo Daug Apartı tefėjo. Taip ba= 
filifo NMaßle fu Bulfeliu famo Rudifiū be ftominti, ale 
Koznas, fur8 į ję pažiurėjo, turėjo fuprafti, аб й 19 
mienjantikfaje [unfęję Kelonę per Bi Smietą ne Идар 
feliaujenti. D taip ir nujidame: ne po $lgo ir ji 

tape pavmabinta. Po bežimt Menefiū j68 Sawiffiei 

jau wėl prie Gmiežaus Grabo Rowmėjo, o Biebniejie Rudi 
feliei pomMijam Givatomiš paftoję, ale tift ne ой ар 
prajtoti bumo. Sie Dar fenaję Mamužę, regis Mo= 
tpnėš Motyng, Grojute madinamaję, palaifę buvo, 
o ta, Eief tift ju paffujeje jao Syla ižengdama, už 
Prifamojimą ben Užauginimą palıftüjü. Waifü ‘ pafız 
procemojo ir rupinoS prie jüjü Ginbptoja Mile ip- 
pildyti. 

Sjiš dwigubafis Bafimirimas tofart nufibame, faip 
mujū Brujijei Įwarbus minčtini Gžiejai ipauję bumo, 
Ans robė triumpafis bet taip Iabay palaimingafiš Rar8 
prie Dūreifi Mete 1566 huwo paniliomęs, faršpgip= 

fajis MBaiffaš pargryjo ir Glomingajes Straufimo 
‚Szwente8 fwente, ай) bey Patwirtinims Sziaur- 
wofietijos Drangyftes uzpeczwiernjo Brabžia Didefniojids 
Wofietijö8 Wienybhe&. Tokart Szirdys, faip žinoma, 
Bofietijoj biden perffirto8 pafirode; wienos Yftreikini, 
fito8: Prufijei prififreipe, Brie tūjū, furie fu mujū 

Tewißfe iš Wieno ėjo, priflauje ir Apgywentojet 
bidžiojo malnojo Kupczyfte8 Miefto Hamburg. Tame 
Miefte toczie8 gYMeno ne furi Zamplije, ne bibele, bet 
ft iš Myro Sep jo Moters pafibaranti, furiės Ggir= 
biš už apturčtūjus Laim&jimus Diemnui miernan dėfa= 

mojo ir: Meilėj prieš ižeitūjus begte bege.  TZodu 
Zmogudu ne faip Didpjis Pulfaš mien Nefamimais, 
Gžeįnamojimais, Bafilinfjminojimai8, bet prie SIBgany- 
tojo prijilaifybamu, o Meilę ben Syla jo Rrpžiaus 
patptufiu budamu, įamo Meilę gerais Darbaiš iBrodyti 
meilyjo. Szi8. garbingafis @prß iß Hamburgio pa= 
таве # Brufije nefuriam fu jomi fufiprietelamujfiam 
Kunigui Gromatą, Eurioj ji8 iBtare, fad jiš fawo patiės 
Kubifiū ne turėdama apfiėmęs Efg8, paltftūjus Ruvifius 
fofio пот)8, Kare pūlufio prufigfo Aficiero faip famūjus 
priimti it užauginti ir meldė Kuniga, бар 6 apie 
tofiuš patpręš jam Ва būtu. Ale fadangi piš Kam: 
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burgigtafiš Bonš Gromatoj bar iBliberėję8 bumo, Тойц 
tift du Rubifiu, fa8= žin fofiu, it Paip fenu jūdu (kj 
galincžiu buti, tap Runigė, facgieią gana tarbamojędnf 
Brieteliauš Norą iBpildvti ir tofiū Rubifeliū [urafti Mu 
galėjo. ` 

Ale mienoį Dienoj, faip В Hamburgio antroj 
Gromatą nū ano Brieteliaus parbėguji bumo, o Runigitų 
je ffaite, tap fone mwienu Kartu parėjo № 1В апо рий. 
marißfojo. Miejtelio Gromatefe fu gilia apie Вай 
mirimą audš pažpftamojios ft jomi taipjau Brieteln йн 
bumufiės Kunigenes. Taš Sufitropyjimas @ 5ю 
Gromatū jam Ing Eofia Nodptle iš Dangaus pafiroDė I 
Tobel jis jamo Brieteliui & Žamburgė tūjaus tail 9 
raße. Aficiera Waikü, tofiū faip Grietelis jėbtojolis 
008 1Vėjant galima rafi, tacgiau fab jiš pomijam ©н 
tomiš pajtojufiū nefutio Kunigo Rudifiū Borą priim! 

norėtų, tap jo Darba, fab ir ne mijoj Tėmigfėi pė t 
špitamu Ben pagirti pažoję3, juf prie MBiešpatiės mu! 
Diemo ta patė aufgta Gelamimą turėtu. 

WBeif po to parbėgo iš Bamburgio meilingas ЭП# 9 
filiepima8 ant Gito Rapto: Brieteli8 pagal Я пЕ 
Nofamimą ben Prifalbėjimą Mora turpė mažejnojuD! jį 
Rubtfeliu ant mijadož  pa8 fane priimti. ® Ёр 
Ggirbžia Dabar vae 18 Dmafipfajis Byra tofrai greiių 
tap įenaijei Grofifiei ben miernamjam Waifü Apekund' I 
(arba Barmingeliui), furjai Dėl Gitū Girateliū jau Ilka 
daug Brocės pafibaręš bumo, miflyvam8, [1 Braneginita 
naujep atliradufiės YBietos, jiems Džiaugjną padarpjędits 
Ale Gran nauja Baine atfirado! 

Senoji Mamuže bumo miržtancziei Motynai Gmenth 
Bažadėjimu užfiranczyjuf, fad ji Rudifeliū Atfkyrimt 
nūg fit8 fito niefabo8 ne iwelpjenti. | TZangi ji | I 
funfia Szirdzia Naßtu atfiliepe, fad ji ano Kamburgif 
fojo Bono Prififulpmg vob8 per Iabay meilingg i A 
Garbės mertą | [aifanti, ‚taczian vel-Pazadds,. Mirfkiü 
tancgieijei: iBtartojids, |(abo Swelyjimg Dūti ne galinti! 
D Bonas Dienas paliftūjus Ruvifelius аЁ & taip л'В 
prajtojęš. 

| Simbutai nuleijta, ogi — faš tai butu a 
Šiupone, Kubifelius pažinti norėdama, „vajifėliufi pa 

prie jū parfelamo. Staigiey ir iš Yln ji prie В& 
žženge, ale Rubifiei i to nep mag Tigando ir nAlie 
joti Neimagumą ne Ireipte, bet magianjojis NRantelės 
jei priebais  ištiejęš: linfjmu Weidelin tare:  Mamp! 
Mamyte!. Ziuponei AkyS drieguos paftojo, o jö8 Szil W 
Die8 jau per Pufe Битоо [aimėta. | TZai bumo bymis“ tu 
Nufitifims, ale tift wl ir Iengwey juprantamas. ат 
burgiffojt Žiupone butent ju mija jano Apjaba mal, 
Bagtininfiei: Runigienei nufibymytina) prilygo, 0 ta8 m a 
šafis Waifs bumojo, jamo Motynelę pamatęs. . Lal i 
Dabar Apfimiflyjimas,  Gufifalbėjima8 ju Runų 64“ €



   

   

  

   

    

  

   

    

    
    

    

aluju ir tmirtajis Alpfiėmimas tai Žiuponei ne baug 
Ulo fabtamo; ji Btiroßney Namūn amo Draugui 

je%ße: Aengu ir jis 108 pacios Dumės butu,  faip 
Wan ji Marban Dievo mifus feturiš Rubifius 

Mti norinti, 9 fabangi Tyr8 Apfiėmimui famo Ba 
3 Birbingay pritarė, tap meilingoji Žiupone #- 

ig udama it mijuš feturis Waikus fır faim Drauge 
За babar Siratelios Miernuė Tėmuė, о bagos 

(il Rorė, ifBioley Bemaifiš buvęs, mienu Kartu 

| bus Džiaugimas  Bimęš del tofio teto Mielapir 
Diotės Ikrodymo ant Zemes. 

-Wfraufte, uėja bar it ten gpmenant j68 Szirdys 
jau mujfi TėmiBfiei bumo priflaujujioš. Giraros 

07 tifruš Maifus priimtos ir toftai per Wyriaufyhe 
birtinta tape, todėl jo8 Dabar ir Pawarde antrūjū 
Vi mabinami pra tr Biem8 daug Džiaugimo padaro. 

I Tomubu tiems Rubifiamė ne funiBfą pafilpninanti 
g tštumą, Raffažumą ben Samalninfumą pripratina, 
DV jūjus prie naubingo Arovauš Darbo prilaifybamu 
Wujmėje bep Ragraubenime 2Biešpatiefpi užauginti 
AA, 

W Bufir it pafilifit pergegnoti, jus geriejie, fufi= 
Mantiejie Bagotiejie Zmones! Bet tu, furjai tai 

tai, palenĖ famo Kelu8 tam т Diemui, furjai 
gs Temas yra ant Miffo, fa8 ЯВайа 8 mMadinama 

B Danguje ben ant Žemės! + 

l Ißgaftings Neprietelis fiaucia tarp Apgywentojü 
pilių Tėmipfės bjauriaus išpufnbamė ne а1р Ame- 
® divzinju Giri Užfibegimai, Gmercgiop fugony- 

NS pifcgiaus už NReprietelius įmetimės Žemės, furie 
Šinoje Dugioje myrižfoję Žmonii Syla Ing Dalgiu 

(ta, iš оаа žubas Neprietelis, piftejnis už fim= 

Gia Liga, už Marg ben Kolera: 0 tai yra Nes 
a nymas, 6jauriaujie> Girtamime pafirodas ir prie 
J0 tarp'Saug%.jü bey Senujü, tarp Wyrü ben 
tri išgaftingėp wi8  baugiaus ipfiplatings. — 
„Dra Gimme Gžiefe, 16 Naufo MRujės Pafajų be 
Už mpriaufi8 muja Reprieteli8, furė Rožnam, furė 

UBfe ir j68 Apgnmentojus, famo Brolius, myl, IB 
J 08 Sgirbiėš n'atleižinay farauti veifėtu. — Trans   

‘и pra; Zrancugai toftai Atlyginimų mabina; 
$ Bafibumims ant tofio NAtlnginimo jūjū fa8= 
В Meldimas, jū Miflyjimas hey Rufitifėjims, 
fone jū Miera pra:  8aš IG mufa jū noprojna) 
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tis Kubilius igyjo; ale Danguje tarp Diemo Ane“ 

r“ rob8 bide ant Atfiferfyjimo prieš MBofietiję '   

"į 2 x 

prieß muš jugniauBiajes Rumites mato, fa8 jū butnos | 
janti, ale tacgiau jilpnaji Burnės Niešima girdėti ben“ 
fRaitpti gaun, tam beje Sūf8 рабоба, ir jiš mi * 

Tas Фа!8 bar Daug Gžiejo primalys, Biam Rar ut 
Mes fone 

pafibidžiobami Dumojam, Žrancugai prieš muš per Alpūi | 
meš bel to bar pafajingay galim miegoti! 

ėją, 

fyını, bet išmintingų, mijai jū Zemei ipleitu 3ofanu. 

Butent Žrancuzijės Diputiertai Aprilio Mėnejnje pra= 
čjufiojo Meto jubumojo it prime 3ofaną prieB 
Girtūflnite. D mes turim ant to Dadoti it išlipa 

šinti, fad piš Zofanas, jengu jis tift ir mijur Miernan 
išpilbytaš tapė, ne menf8 Atfiferfyjimas Francuzijö8 

prieß MBofietiję pra, prie mujū mielaję  Tėmipfe, 
furioje ppaczie> po paffujojo taip gražiep  Taimėtojo 
Karo Tabjaus, ne faip Beip fada pirm to, Ralileidi= 

maš ant Girtamimo, ant Sžvildymo mMijofiė pfrd Runo 
Geibuliū, ant Gmentū Diena Alržmentinimo Per Itai= 
fpmą Miš Gmiegii  Sžufamimo MBietė, irgi pat ma= 
šiaujūje Riemūje, pafibaiičtinu Bubu Daugiinas. — 
Sau ir Munčrvifoj randai daug MBietoje aptrus tofš 30= 
fan8, prieš Girtamimą Ratta, pagal furi ne tiftay apgit= 
binufiejie Įšarbawifai ben priligerujiejie Girtūfliei fota= 
mojami, bet pagal furė it Įaczioms Bale pra, del B= 
fadös- Arlyginimo prieš tot Sžinforių (fujti, furio 
Eginfoje jū Muyrai prifigėrę — D it Gngelanto 
onbutris apmajto baba naują Zofana,  Eurjai Rar= 
cziamü Bafidauginimui piprę Tmorą užtverė, fabangi 
be paties Miniftero Pamelpjimo niefuv Daugiaus tofia 

Netifunio Gajpada ne galės itaifyta tapti, 

Je tacziau, faip Rom prie mujū? Kur tift nus 
šmelgi, cgion randafi wi8 wiena nauja Rarcgiama prie 
fitö8. ‘ Szendienikfoji Nemefti Malnybe ogi ir Eiti 
wifi Malnybės Sitatyınai padaro, Тар Wyriaufybhe 
bidelamjam  Pulfui Binforigfi ' Kunzencu Iėpfancgiūja 
tofė Ramelpjimą tift galiaujie> užginti ne gal. Taip 
ant Rameifflo mes iš Mieno Bažnpifiemio patirti gaus 
nam, fad tenap Gfaitluš Karcziamü, furfai ifišiol iB 
penfiū pafidares, pirm Triumpo jau ant Dežimt Už= 
augęš @198 # fad tūja manbdbiuą meif Dar feletš Daus 
giauš atfirajęš. Ale tai juf it ne Dymai. Kaip [eng= 
wey czion šauna Pelnas pafiplėžiams, faip lengwu, tofiu 
Budır išfimaitinti ir bene prafobtil. Kaip ger? pra, 
Dien? it Rafti Smecziū avlinf jame turėti, furie PBi- 
ningė 4 Butą apfinga) pargabena, 0 Dar priegtam: it 
dyfay daug Malfi Sginfotiui paciam prigabena ir 
jam tanfiey Atfizywyjimut  drutais Gėrimias Progos 
būda. Nod8 [ub fafoma Buti: й Daugiaus Karz 

Giamū, jū menfejniš Tranfjmas bujęš, fabangi bejo- 
tipfiejie Lčbauninfai po "Mijas Rarcgiamas iBfidalyję. 

    
> 
W 

„* * 

Ale wmienam laba įmarbjam Dalyfe jie — . 
Butent jau pernap — muš pergalėjo, ne ne ju gale * 
шеп а8 ©На ne ju negwanfiū Zodžiū Apdar= 

© <a 
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je 16“ jutaria, 
adis as fab tof8 Rofamimas fu Ratyrimais 

Upturėtojei tofiū Gajpadė fone mifi diben 
e pra it išmano nauji Smecgiū. prifimafinti, 

— ‚cywc‚xamoä bet wijo8 Degimt pilnos yra, 
ae cgielaš: Nafris Biningi Paimėjimo  belex Stalai 

ortomiš tranfomi, fur priegtam  Bolicije ne per. arti: 
2 Karba nę per aBtri pra, af tai Bėda, Bėda tofiep MBietai! 

„Taip nujivūba, fab ne po ао ne tift penfio8: Rars 

O fur bar it 

le francugišfojo Bofano Mpriaufiejie Rer= 
„fEprimai prie Rėbamimą taip (Pambą: 1 Verfkyrims: 
aš ant Nlpezioė, ant Kelio, Rarcgziamoj, Gaftugėj, 
arba Beip: ant fofios  atmirės Mietės „girtu - bubamė 
užttopptaš tamp, tut mieną Tranfą Ifi penfiū Franfü 
ugmofėti. 2, Berfžprima8; Rurjai jau du Rartu taip 
"foramotas, 0 Gžieje mieno Meto taipjau meL nufideda, 
tamp juftptišfam SGudui pabūtas it ant 6 Diena (& 

wieno Menejio i Ralėjima  ipčtaš arba „Biningi Už 
mofėjimu (nd 15 fi 300 Franfü pagal Raltbės 
SBlirobymą). foramotaš. — З. Berffprimaš:  Rurjai del 
atbirėš: Girtūflyjiės bu. Spfiu foramotė pra, - prie 

mijofiū Sfprimū ne tamp prileitas, ne gal: Ririamė 
buti, ne: gal ne jofė Urėbą apfiimti, tam ir ne Wale 
Gzieje dėja Metū fu fofiei8 norint Ginflais apfieiti. — 
Getantiejie 4 Perffyrimai ištaria Prigrumgdimą tofiūs 
jau „Koramoniū: Gžinfū , Gafyadoriams : ir mifiemė 
tofiemė Barbamėjamn8,  furie girtiem8 -Žmoniemė bar 

baugiauš gerti būda, tūfiuš prie įamę8  Laifo, arba 
Jauniems, bar 16 Meti ne Pajiojufiem8, Drinti ар= 
Įbaiginancziū  Gerimū „nubalyja. 8 Berffprims  i6- 

taria, fab jujtytišfai Wyriaufybei Male pra, tofiaš 
Gubo Gromataš fief it fur norėdama, prieinamoj 
Wietoj del IBitū Zinojimo ben Ratprimo prijegti. 
D galiaujiep pagal 12 Rerffprimą tuv Gitas Aofans 
fožuoj. Sginfoj ben Rargiamoj ben mifur, fur Bars 
bamimaš įmarfauš, apfmaiginancgio Gerimo nufidbūda, 
atmivap prilipptas buti. 

Sepgu prie mua ir ne tofiajau Draufmė : priep 
Girtamimą ben Rėbamimą mei atfiras, Фар Žrancugai 
muš tame Dalpfe ben tofių Bubu beje pra pergalėję! 

Wifokia Zinia. 

— Muji Wießpatiene Giecoriene MNugufta pra 
7. Meiji + Mietą Roblents, Gale Reino Upės 
gulintė, o В суюп # Babū Babus, fur ji. iv fitais 
Metais Felia8 Nevele8  wießert Tiub, iBfeliamujfi. 

— Nuja Gieoriut NAleffanderini Wofietijö8 
Wirtembergißfame ‘ Miefte Stuttgart apfilanfius 
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Bmente Grcifis Gigen8 von Mirtemberg @ 
Nuja: Brinceje Grofffiršiene „MBiera“ 8taji 
jamo Smodbą. | 

— Ruja arba Majfofiū Giecoriuš A Le fk 
beriš pra podbraug | ju GrofifirBtu: Alefjiju 
Meiji 4 Gnglišfaji Miežą Windfor, ne to 
Siundbunės Miefto gulinti, furiame Karaliene 

torija  famo ВЫ tur ir fur ji -baugiaufiep 
nufeliamęs, 

PBrefe : Karaliauczuje 16 Meiji. 
Vnt Turgaus Samo \ menkay pareit. Rwmieciiei 

104 S Sgr Rugiei 69—7i i Egr. Miežiei, bid., 61—66) 
Miejiei, mai, 60—64: Sgr.. Ymijos 16— 50 Sgr. 
niei, -rain., — Gar, Širniei, balt, 614—66 Egr. K 
puteė 25— 27 ©дг. Sziiengs 35—371, Sgr. ©® 
Сдкаиі›аи 221/,—233), Gar. Gntn. Smieftas 11—12 
Emara. - @ац 6 —6!/, Sav. Manbelis. 

     

Apjfafnmai. 

= A6 (avo Surpfiumyjiės Zamori Stoma nd 
Eefminiū Eimentčė Ddidey pamašinti. Zobėlien ав; gari 
čjant, Brefias nemij[ytinan pigiad Patyfiu. 

G. Sdeibner, Tiliė I 
Surpii Zabrifantas, 

Wofiecziü Ulyczior Num. 1° 

Hullendiffü Stogo Czerpik, Kraifinik Czerpjü, Gl 
Bortlano Cemento, @а!, Gipfū, Triupiū gipfinioriį 
bomė, Gjamutt> 2Afmeniū, Ejamuttmiliū, ugninio 
mėliniū Negelii, geležiniu Wwerbamujė Bota, Rafai 
fepamujū gelešiniū Rafaliū, ir teip toliaus prifiulo @ 
ftingiaufio I6fiffyrimo vigiaufiep 

Kark Manleitner - Tilj} 
Gžepat (ipėtu Bopierik Stogams ,/ wofkiffay ‘ Dad 

Stogo Lahız, Affaltır už аб Brefias, 

Sß %et[t)no atgal vargrpgeé aß dabar fawo Gybymi 
efu pradejes ir gywenu @a{tt)ugel wabdinamoj „Hötel de 

Sz[gel, 18. YAprilt 1874. 
Nirft, 

DOberz Roffargt Draguni Ragimento Prints %IIb 
von Preuffen (Littauifhes. Num.- 1). 

Wifokfie Barmai ant Barvavimo per Daia it VP 
tepima pigiaufiep it geriaufie) gaunami prie 

5. AC. Moder, 
Tilšėi, auttojoį Ulpezioj Ay, 

tieš Haupt - Siteyeramtı p 

   
   

   

     

    

    

      

   

     

    

  

  

  

  

  

Slorfalfiei ant Baltinimo, grubinis: arba Kernmuillkų 
Ttafis. Muilas, tepamafi$ Muilas, (iftaufinigs: Muilas | 
mėtės, Sfalbinių Melynumai, Soba & faš tam. Ingu 
tai pigiaufi ё) ir geriaujien pegaika prie 

3. 3r; MNobder, 

Siličje, aut6toje Ulyczioje tn 
  
  

Verantwortlicher Redakteur? Brofejjor Zr. Aurfdat 
in Ronigšberg. 

    
Berlag unb Drud on Gmil Rautenberi 

it: Xönigsberg,


