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, 7. Nebelbienėje po Kwentofes Traices. 
3 Evang. Marf. 8, 1—9 arba Luk, 7, 36 — 50. 
jai Grom. Nym. 6, 19 — 23. 

Bubėf ir melįtis! 

sp „Kaš mifivjaš omis, tefibaboja, fab ne pultų!“ 

Ais Ror, 10, 12. — „Budėfit ir melffitės, Фар пе 
Dultumbit į Pagunbymą. Dmaie tieja noringa, bet 

zaßuna8 pra filpnaš.“ Matt, 26, At. „ЩИ 
‚f reßininfa8, Welnias, aplinf eit, faip fof8 тёНа8 

lutaš it jėbfo, furė jiš parptu.“ 1. Betr. 5, 8. — 

Ne mylėfit Smieta nep faš Smiete pra. Yep 8 
Wwieta myl, tame n’iera Tėmo Meile. N& wiflab, 

   

   

   

  

     

    

    

    

   

  

iß Swieto pra.“ 1. Sono 2, 15. 16. 
L Daug Priegavė ant Smieto randas Dangun Reliaus 

pittiemfiemė, ale menfap Sylö8, priek tafeš atfiginti ir 
iš Mieguiumas prie Rritaus Rareimjū, fab tie 
eif užmigę, fur jiem Bėda arcziaufia. Pons 
Gus bumo Samūfius famo paffutiniame Žemės Wa: 

"Te žinobamė, fab ta Naftiš baijinga bufenti, ir pas 
Wamė Samuji Gilpnybę, graubenęs, Фар jie ibant 
" miegotu, bet budčtu ir melūus. Ale jie n'ifenge 
9 melfiš, nep Бибён. MBiežpacziui bejijmutnyjant 

I be fietmartaujant, befimelbziant it № Smertimi, 
ё ju Melniu it fu mija Befla befiimant ir fruminą 
"Afaitą praliejant jie giliaufią Miega miegojo. Tai 
„bo Mofitiniamė didele Bėda, afe ir Didele Rriegada, 

1 fad WießpatS u} jūs ne butu melbeli, tan jie 
Teif butu galėję MBelniui mija) tefti. Bedyos Adynai 

ri jug, wifi Mofitiniei famo Išiegvatė prafiojo ir ji 
„ta palifo, o Perras, furš bumo fetinęs ju famo 
3 tpatimi iš Meilės i Smerti eiti, ir furš Getjės 

ės Dare i funigfo Drajumo bumo prieš Wyriau- 
® atfiufüfius Rulfus Karda traufes, 148 Guns 
o Adynoj prafifeifbams ir uijfibajydams fafo8, ар 
to Žmogaus — fawo mylimojo Wießpatie&s — 

< p ne pažitąs. 

  

Taip ėjo Rriftaus pirmiemfiemė Mofitiniamė, fa= 
bangi jie jamo Miešpatiės Žonziu ne Haujodami nep 

Į budėjo nep meldėfi. Dai faip fiow fu mumišė  Rurg 
iš mujė ne bunba, taš faip fofė prieš MNeprietelius 

| ant Maftės Romis Zalnierius, fad jis užmigę8, bemeif 
parmugtaš. Me gana, fab Welnia8 Тар о8 @т 
aplinfup eibamš mfo, fad jiš fofi gpmą Rrifgcziont 
prarpti galėtu. Gmiet8 [pg taipojau famo Žabaugus 
Kriftaus Pajefėjui Rato, jeib jis ji pajpeRi galėtu, © 
tie Žabangai pra: Afiü Rageidimas, Runo Pageidiinas 
ir Bafididžiamimas Gpmaiczio.  Dgi babof, ar ne jau 
ir tu € fofi Bitū triji Spaftū pafijunti iūrigęs? Ar 
tu ne to geidi, fa8 Ufims pamėg?, arba bau tu ne to 
trofgii, fa8 tamo Runo Geiduliuė išpildo, arba ar ne 

taji bene tu to meilpji, Smiete už fituš Didejniė, ir gar- 
bingejnis buti, ant fiti iBfifelti firu8 po famim pamver= 
įbamė? Rad tu jau palijunti i Gituš Žabangus ipai= 
niūtaš ėjąš, tap Bauf, tap melffiš, idant Wicßpats 
tamę išgelbėtų. Ule išgelbėtas budams it fawo Relių 
eibamė, tap eif ju didgiaujiu Rafijaugojimu, fad ne 
pultumbei. Amen. 

I8 Nufivawimüu IBofietijės, 

Raip Raraluė Endrikfis Wengrü (arba Un- 
garü) Junga nufifrate. 

— Wofietijö8 pifczianfiejie Kaimynai, furie pusgiriniei 
ben pomijam bar pagonißfi budami bjanuriaufien rabas 
moti bep mijofiuš Gmolro Darymus išpildpti Iubez 

bamo, bumo įename Gžieje Iabay ilga) Wengrü 
(arba Ungarū) Žmones. Sū Žeme Gale MBofierijės, 
butent ant 108 pietrytinės Bujės linfap gulėjo. Ant 
greitū puifiū Zirgü jufėde jū n'apmatomi Bulfai, pas 
burmap 1yg fofia Pawietra per Rubeju į Wofietije 
ipuldamf, - Laufininfam$ Gulmijus palimarpbamo, jū 
fitö8 Naubės, fa8 tift panešama, pafiplėšdamo ir Butus 
užfurbamo, fur jū išgalžingajis Tiiufiū tıft wien nutefo. 
Uman, Юар jie Bicgion atlirabę ben parjpėtę bumo, 
taip jie Žaibo Greitumu per Rubegu ju fawo Blėžimu   it mėl aržojo; i Karą ben Damadningą Mußi jupoti
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ne prie jū Buy dė d sie 
1 пер jofiū. įtomincg'd Magiutenta a pi: 
se gpninto: Aijucgieš: gatamū Rareimja ne turėdami prieb 

“ greitūjuė Mengrn8 iš per filpni pafirobe. Reš fad 
fužauftiejie mofižfiejie Kareiwjet pamažėliu + Pulfg 
fufioję prieß! Uigatid! ištraufti „pradėjo, | аб На Ken | 6 
sieno baugiauš ne Gumo matyti, tift puftoji jū Pieta 

atilifo,  Yogiu Bubu, fab ir ne jų; toi pacgių, m 
e „plėgdami. ben tabamodaini nig antros: us | 

ir Wendai, furid dar išlifufioji mažoji Giminė  mujū 
41 Rromincoj Bžanbenburą tebegyvena; +: Mofietiję ipul- 
gvbawjo Ant mujū: Rujės  tovel Parubegiei : aid pif- 
tedūji Raimynė mili Gfan puRi“ paitoję; о Apapberitojei 
Bwißbegiatde bumo. Tan bumo Gatnnės“ biožiū" argi 
vedep [unit Dujamima. Ale po ilgo Laufimo parėjo 
эа wėl tr Pagalba: Mofietijei atfiejo, Fad ji Grviežu 
inaRaralu pafifživti' turėjo, 0 tajė/ butent" Gndrifi  pirinaji 
šu (mofišfap Beinvid L) je Dangaus Miežpatė ant IB- 
a peibijinioų i5: Neprietelii Mantos binmo priteife8: S 

Kaip ои ENdrifis Raralumi pajtojo, tan jo toipos |" 
ы щ‘.‘)итов Bey Rafirūpinimas ant to nuffeeipė: Wengrus 
a pecjelii it jū Sünga "nufiEratyii Ale jū Žemę Ravu 

' aptraufti it jūjuš ( ug mifuš jū Bifrbarymas" aBtrien 
: forawoti dar n'imeifdama, jiš "t4 Dalyfą fitaip pradėti 

+ 4urėjoj 0 amžinafis MBalosnas jam ant to tiftaję IB- 
*mintė futefo: Si8 banbe fır plėbifibfaifieis' Mengrais 
inGervju aplieitts 0 jo meilingam Budui, norint tt fu 
sine menfun Apierü: Pridėjimu, "pajijefe, ant bembpniu 
1 Metū Rafaju Ju jeifieiė padbarpti,- fEuriame Gžiefė ne 
11 jena Užpūlimas ‹ Бер @аН Bafifėlimas  prieb НВ Ва 

nufidūti ne tury8. Fay mijai Mofietijei naujas ge= 
veiniš Gžiejaš išaugo, wifi Apgywentojei fwieziey atfız 
Tmėpti pradėjo. Ale ir bemnni Metai greitay prabčą, 
ю а8 Би8 ара ® Г&ооё[‚іёйгпййтііт'дайі apfidumojaji8 
Štai tūjauš paliepė, . mijoj „Raralpjtėj „ant, pritin= 

ancgiū ben prirobptūjų Wietü, briutuš Butuė buda: 

moti ir tūjius Murais apimetti "ben gilomis Wandens 
 Grabėmis ’apkafı! ' Tofid' Mürais* apfiauffa- Wieta 

«'b‘umb'mabinama-ämieflaä arba Pilia, о 198 Apgy- 
"mentojei Miefcgionimis arba Birgelieis (wo- 

“ TiGfay Bileger) praminti tape. Tai bumo bidis Nanfū 
" Rufėjimas ben Sylės. Bribėjimas per mija Ravalnite, 
 nėja Rožias išmanyti galėjo, fab Raro ben Llegimo 
"Gziejui nauj) priėjus, Daugybė Apaymentoji fu jamo 

› Raubele' cžionan nufiffubinti bey pafifamoti galėjenti. 
“Taip Raralus Gnorifiš bibžiam Bulfut  Genbieničfūji 

mofigfija Miejtė [ fawo Drintaiieiė Butaiš pra Ing 
"MBamatą padėjęs arba Pradzig pavargė. — "Bubamos 
"jimas: įpėriep nujfibame ir ėjo mifur gražien ni Ranfės, 
"ale ne taip lengwen binbo, tiemė Gnwenimas it Np: 
" gpmentojė attafti.  Nėja Senomės ĮBofietis jū mie- 
liau ant Laufo ne Faip Miefte ghmMenti norėbamo. 

    

  

    

  

   

ninfut Zn и !оНа apmurptą Bitė sa n 

tam, a eif pailgo; 6 j0" naujais“ 
mas jam Skkinas grajus paftojos " MBalnybe 
fenūjū SE bibžiū bibgiaufis Sfarbs, todėl en 
kai fur jiemė per апЕга MBreta ir per daug tt“ 

dė) I ai 116 walnės Malėė eiti ne ndiu 
jafydami: „Ar meš czionay gywu Kunu pafilėai 
ой #) „ IukaMieftat bey Bilis 6) теіё „Aiera, Ru 

   

J-Gymūja-- Kapai,“ © Фар . fitaip ėjo, 1ар ба 

tame Dalnfe fawmo Babūnamė Nemalės padarpti оЩИ 
Burti, Žraufimaš, per, mija, Ravalpjte autidawe ; 1 
iš. demyniu, mienė, Eurė Burtaš tropyjo, i 31 
pafion pnmetfiß BuwWo. Ale jis „Miežėžiotiem j 
naujaji @Oywenima jiemė mplimu padaryti norėti 

baug Malnybės, Geradėjpieziu arba Ašrimilėgiji [ia 
taipgi Birgeliei, ; uz Murd, gymenantiejie, + mal 
pajtojo, ne faip Raufininfai arbą Burai, furie din 
„mMonamė arba Rlotorians E atlifii, ito 

    

    

    

  

    

    

    

  

    

   

Remejiai nės ienė Dirodia" bailiep Drabkti 

pajuti. išmanpbamė, pradėjo rūjius ir Ritiemė gatai ' 
antrafi8 išmanė Rurpjė, padirbti, trėmjiė Butuš | 
woti “taip toliaus, it fiti, Ju ‚wienu Žodžiu: Miką 
prajibėjo perfEivti remettinintigfi Stonai, futiū Pra 
taigi „taipjau Raraluš Endrifis Wriezjafti. dawe. 
Biol juf biubo Rojnaš fabo pariės Eumėjas, 
fumy8, Murininfs, Gimerninfs ben Raimis bumęs 
Kaip. po Felėtą Meta MBofietijoj jau Eitaip išmeiį 
Karalyfte prieb Ungarū Sitbriomimą it ant KBa 

Mpfergejinıd jtiprey padriutinta įtomėjo, 
Ale Raralus Endrifis Žemės Apginima bat Ii, 

giauš pajtiptino. MBengrai „ant famo greitūjū Mus 
buivo mufiei ben fufruš Maiteliei, — Prieg. tus Alno 
tij08, Ąretininfai ana Giieje mieni ne daug, fo pi 
galėjo. Todėl Raraluš štaijė it Maiteliū Afemijių 
išmofino taję, dDawvadninga) į Giles juftojušs Karol 
Šancais „Vrieb „Reprietelius Parauti. „Tie Nakų 

Garmoti tave. Didele Garbė i ania jū б 

"Blužyri, o jauniejie Wyrai В prafilniaujiuja IMj 
Giminiū briaute tai €;lužmai vrifibriome. Kai 

paftojo it ant pieininfišfojo abelnan Wirfu if 
Szie Rarenmjet furtü po Zriumpo Garbės bėlien f 

ilaifymą mijifa) ра!8 pafirupmo‚ tape mxtte Ito 
mabinami: Taš mofižfafi Žodis „Nitter“ roDė. On 
bžioje tift tief te paženflino, faip Kietumižfajis 4 
„Raitelis“, "ale per Gžieja jiš Iaban gatbingu J 
paftojo mifjo Stono Žemeš Brafilnūji ben Aufl 
furie ant famo Kaßtü prie Maiteliū Blugyti ай
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u“ gun not Ida mi; 

Rrie Nitteriė Siono priffūnfė 
Ti“ voalntejie" Dmatonis "arba" "Tarafipfėji Dmard 
andoriei,  jėp" jie. "Earipfą“ Y6ficiedinią," okgiiakas 

(ep Ašilaiinė patys" panirupinti Gtėnge. “4 : 
" Nitteriči; furie Dvaritė 0, gpibeno Kiššy pacgid 

! 
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100. 

n 'm!oye ilr TEE, An і&па"ё’пов’&йі”&птвг"' 
La Asiržaus Bundo" Jabiubaibėro8; "iirėjo" bibiliutus | 

"Uinoeinė" Geabeš pi wtuš "aplint aibė Giles 
nlafelamaiš ben nuleidžiamais Siltaiš: Patojaus Gel 
uktteriei“ ant“ Bitū "Tawo Bid" gbidėno. L NRiefo ВО 
; Mifti He  tirėdami jie" tanfiep * bibelieis Bulfais' ant 

{ теисдш 56% @еа тцтт‘і‘е‘йі' Aubėbamo. " Э% ant 
naijū“ jie Taiti ir pilnu farei Jištu Alpbatu'bep Sgdnou 
ėdiirinfbamo, Ale Priešai? jū Gufieikfimo пё йа) 
iBalgpmas Bey Gerimas “2 futio jie Tenay Beje IE ne 
albofojo bet labjaiijiėp“Afieieramimė fu 3itgaiš ben" 

dintlais Bubo: Iaumieji*€ Mirtėrius pafeltiejie“ prai 
ой Labjaujiep Bronės: rado, [amo Spla, Qahffiumn 
tišifrumo Bey Afyliima, ir a jie Bieip getais Sites 
18 buti нотёрат? ‘ffimö‘fe‘ßmöv atmiran Parodni | 

btba geras“ tofias IJpatybes Kia) "Eeiėjnija" nujigiitvėri 
aby priimti: Enlos Meginimo velten Ddit Dey Diı, 0. 
4 taiš it Gilė priek“ Eilę ištieftaiš Šancais, pricb 8° 
и о аН Ча 8 fa‘mutx’ & йн8 antrą“ iš Balio | 
inefti jėbtoti  tinėjo:" Nrie" tofio“ Turnierawimo“ ne 
ap funfus Šišgevimai, „Šriujo Praliej jimai ben Šuji: 

Jaidpjimai nufibūvaioo. „r „(Dai ne tvifaė.) 
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Apie tabap palaimingą Adyna, 

r tią nefuri Emutnybės pilna Žmona mujū Gieco: 
иа Я.да[осдкще patropyjo, mienos. Geirungos iš Ber: 

Pino“ taipo. tapo: Wıenoj Dienoj. Gale: Žebruarijaus 
pilėniefio paborien.. apfidarufi Doterikfe prifiartinu ji. 
įkcorišfam Balocziui, prie -Duria  Romvinczio Bartis 
DUufo flauje, fame veifiant Malbės Gromatas, ifi Ge: 
Altiaus ratas, atbūti. Genafis Urėdinintė iBfiflauji: 
pilies, fo ji norinti, jei pabamao\„o‚ fab ji nūg bitės, 
Itent nūg Lėpi Vures priėjufi Balocgiuje čjancgiam | 

D Vutantui tą Gromatą atbūtu, nūg“ Furio ji iv: Rmitą 
Nujenti, Brie ta Durii Fiš Tarn8 Romėjo, taji ji 
De, Tad jis ję Adjutantui primaldotu, Alė" бр 
deilingan Žmoneliei prifalbėbamė tarė: „SufurauFit 
f — ir virkis Gion, prie ABicžpatis Giecoriaus 

   

  

   

    

   

    
    

№8,7° о’ ойй 10 inuti išėjo не bližgantiejie" 
"ai. D Raraliė: Giecorud 5 Gujifalbėjimo Stubds: 

_ i‘mßun eibamš pamate iBOlyEfufeje ir wirpanczeje 
] Merelg "Buprafi: Lengetinu bėp Ggirdingumu jiš 
lėtą Šingfniū jei artyn prižengęš Наще: „о уга 
Mū Geidima8?“  Moterelė ant apatinio Sipinės 
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jau tėfiauš i] Gtidipinio ag sitai sieno ir aria" pet 

     

„toji Žmonėle i Balocziu eibama pattopyjo. 

sigiu 9 jn( 8 

"Gros Tefant tare:“ „Malonės ав jeßfau |amo "nujis 
dėjufiam Byrii, "Malonės mano nefaltiems“ $uoi= 
am& Ьф mūn,*“ d žaros Morerigtis ben Momos 

Li jubino“ Ggirdė mylimojo: emėš Tėmo, „Reltitie8 
it nūliram moni“ jiš jei“ meili ingap brifalbėjo, atbūfit 

talbūs Gromatą piegion i tą Siubą, о е galima, 
08 ant Suja Bražomo babofim.“ Galba finffman 
„palingodamė . be ju įmeifinanicziu Nui Fos sRamojinu 
artojo Giecorius. Sau po ttijū  Diend Guan Bute, 
furiam ta fmūtnoji, Moterižfe Ei amo o 
Mori Ben. Bulfelin Ruvifiū“ gpmeno, mija Tilžba i 
"Džiaigimą * perffmainiuji bio. $ стоё, '…Ёщеё' WMal- 
DDa PO fdrmm fureDali8, p %FDoa išjimalnpti Morė 

"bamė, bumo“ „įwerhnuė iningus Užgamęė Ir tomi I. p 
bibejnę „Bėdą ipilęs, Gutent aut pušautro Mo, iš 
ėjima imėitaš fapęš.“ 98 В, Я?гпе!с!х)йеё bueg па 
ant MBefielio Gilbo | „Uglirašes, 0 "faip" Gfolinintė" taji 
išmaboti n "itenge, tap jis, butent Užirancgotojis, fola 
ugmo?'exf tmėjo It tamui pivetimūjius Rining už prie 
Ames Buvo. Ana Nptmetoje robš Bito Užebininto 
Ba eidims iB. Rafßqnno "bumo nufidawes, ale "grime 
Aingas Rerjebtojims jo Ralinbės trufo Eioliep., Dabar 
jiš pomijam malnašs patojo. Tacziau pet bu Mėnefiu 
8 jau fitg Utrėną waldo Ir iBteftinap Dūnds tur, — 

daiktų pilna: todel bumo aha Yopna, furią ten jimuts 

FE BFE 1-1 

 MBifofia Zinia: 

— DMienūje mujū Brufijos mijur Liub tofs Заг 
ipmaš buti, fad. „it tokioje Bažancžioje,., furtoje Ч 
miends Kalbos Žmonės, tai ei wieni 'Woficcziei. te 
Tufteit, Bwentomig Dienomis taip pirm faip po Bietū 
Mižia Iaıfoma, Mufü "Gžieje toftai tulamjam jau 
tob0š pet Dalig, Gąlėzingės Miete ® рда 18 Baras 
pijės MBietininfai įufiėję įatare, fado Mipvaras, tat. efti 
popietine MiBia jau toliaus liautus, Ale egfegmgeß 
Kungiftorija toftai n’iwelyjo.. Kodel. anie Parapijos 
TBretininfai Mipparos n'apfencg, tai ne pajafpta. Su 
jūfius ше ne „MerC nep pin nep po Bietū į Bai: 

npggią eiti. Ale mums rodo, fan tai tift YBlireijs 
fimaš Meprietelnitės prieš Dievo Karalyjite. || 

dB 00 Ggioje Dienoje bumo mujū Žemės Fatilififiejie 
Woyfkupai’ Miejte Zulda fufirmfe apie tai įnfifalbėti, 
fą jiems reifiant pric5 Bmiegiuji Sižaiyinė Ažtrumą 
ое * Anr E jie galiaujiep fujitare, Фа оиии Dar 
me jinoma. _ Tacziau roboš, fab jie dar ne buš ap= 
fiėmę: Eaujyti. 

— mirbliei Mygnii Ūgoms ant S eoyii 18 Э% а-   farg daug Špfabės Фабаго. Dabar Geitungoje mos
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Tinama, Taip galima gituš  Raufteliuė nü Wyßniü 
nugiti. . Neifiant Wrfniü Medzius“ Ryfieis apfiaufti 

ir mijur Gžiajnafu prie tuju pririšti. Kadangi Zwirbz 

Iiama Gžiajnafi Rmapaš ne pamėgitaš, tap jie tuš 

DMedziuš aplenfia, nė furiū jiem taš Rmapas ateit. 
— Sienoje 1 mojo Junijaus norėjo Bıczion wiena 

Moteribfe Rriebienininfe amo agrūnia Metė fenaję Duf: 

teraitę £ Fejtungds Brabeš imerįdama nuffanbinti. Ale 

taijei be flpfiant, 3moneš pribėgę ję išgelbėjo, bet 

Bjaurioji Motpna tape į Ralėjimą ant Bromds ijobinta, 
— Trancugijos rezidentas Maf-Mabons fele 

NRepėlioj 281aji Juniju fawo Rarpgišfiams Žmonėms 

bidelę Ginti ir Rinfjmpbę.  9i8 laife toj Dienoj tenan 

Bale Barnjo Miejto divele ir puifią ата arba Per- 

Ziurejimg. Wifi ands Zemes ’llufficg\aufiq\e о& & 
fitū 3emjū, cgia bumo fufirinfę, it ne galima pajafpti, 

fof8 cia Trianfjmaš bumo, о8 Яатилй Rėfimaš, 

tof8 Trimitamimas, Bubnyjimas @ Эп Garjėji 
maš. Bet BarngiBfiei Žmones bumo Tufiancgieiš Ir 
wėl Tufancgieiė įufirinfę, Bitės Szlowes pafižiurėti. 
Mums taip atfidüd, faip fab Maf- Mabonš Bitą Ra- 
wiją fėlęė, [amo Barngikfiamė itifti ir jūs Fief tief 

ant fofio Gziejo nupafajūti nerėdamė.  Jijai berobė 
pra pernap ant jeptpniu Met Prefidentu paffirtaš. 
Эе rancuzamė taš Gziejas per ilgas. Jie jau didey 
nepafajūti prabėję, 0 ypacgie> RapolijoiBfiei Žmones 
jau Republifininfus užfabina, o ir mumš pažiftamaji 

bumujiji Zrancugijos MBalboną Gambettą ant Gelį- 

felbmario apnifę ir muti pagamę. Žrancugai taip miflnj : 
tol Giecoriuš Napolijonė prie mujū malde, tol meš it 

baug Gzlcmėš ir Linffmybjü gawom pajimatpti, ale 
babar Riefo. Tangi Giecorių turėti tift geriauš ne 
faip fofi Bregibentą. Bet babar anėš Namijos pafi- 
giurėję Rarngipfiei galės Malanbėlę wėl pafajingi buti. 

— MWiena turfıffa Sziepi8 Wardu „Rarė“ pra 

ant Marmor= Juriü bėgbama ant &giptiffds Sziepies 
Wardu „BehHera“ 19. Šunijų užbėguli it ję taip 
fugonijuji, об ji nugrimfi turėjui. JB mija 350 Ba- 
fažierū, furie ant Bitės ėgiptišfojės Sziepie8 rados, 
## 30 yra išgelbėti, fiti wit nufžejti turėjo. 

— HUtarninfe 23. Sunijų prieš Pietus uffibege ne 

toli nd Raraliaugiaus gulis Butas. Miena 76 Meta 
jena Moterišfe užlipo ant Aufžto, norėdama nd to 

Daiftū iBgelbėti, ale Ugnis ję užpūle, fad ji cion ju= 
begti turėjo. 

— Ggicgion ne toli nū Raraliaucgiaus tado Waifs 
13 Met jen8 Gale Raršamė8, fur Artilerija Gaus 

bpti mofina8, Granotą, bar ne paplaiginta, Siš tą 

Ramon parfineje, ale jam cia be mabarūjant ta plyßo,   

jam abi Nanti nuplėje ir taip jubėbamoja, fab jišle, 
8 Gtundū pafimirę. 

— Anday me8 pafakojom, fad mufü aufßcziaulto; 
Karalyfie8 Waldzia tg: Fiktatyma dawufi, Кар nü el 
eifencziojo Naujo=Meto ant Ffaraliffujü Szafijü } 
ne reiffent, pro Bomuš majiūjant, Szafijes Pini 
užmofėti. Bet Dabar galim pajafoti, fad ir I 

gainė8 Rreizaš pra apfiemes ant jamo Szafiju 
Bažiamimus nū Naujos Reto 1875 nep ойй © 
piningiū ahmti. 

— % muja Bromincės Mieptelio Barten? 
jefantyfi8 triubnaš  Rujivamimė pajafojamė. * 

Miefto Sziuile, Mofitojei fu Baifais išmažiamo 26 
Sunijų fu penfieis MBežimais, ant fožuo Wezimo 
wien8 Mofitojis ir Bults Waifü — if Miefto NV 
Bafilinfiminimo. Ale mo8 Iš Miefto išmažiamuė 
bege mienė Вий penfiū Yšejimū, o Fadangi Szie 
Ruliei per Bajožeš bumo & ЯВейта idėti, tan ! 
it bemeif mija liepinamo. Novė ЯВайат8 ju M , 

&je8 it jeijei Roją fulauze8. Bet Rripės ir 
Wezjimo Biržus bumo i Anglis pamerfaš.  Sgill?li 
Bubu ana Rinfjmybe pamirto į Gmutnybę. ABB 
Ugnis aname MBegime pafidariuji, nep wienė ne IN 

Prefe Raraliaucguje 11. Julijų. fie 

Ant Turgaus Žamė menfap pareit. Rwiergiei Mis 
100 Sgr. Nugiei 66—70 Sgr. Miejiei, bib., 48—52 Žų 
Miežiei, mai., 46—50 Sgr. Awijos 23—34 Sgr. in 
puteė 35—40 Sar. Giienė 33—35 Sgr. GM,- 

Swieftas 9—10 Sal," 
Kiaußiei 6 7 Sgr.: Manbelis, au 

Ggiaubai 217/,—22/, Sąr. Gntn. 
Smara. 

  

Apjfafymai. 
  

Hulendißfü Stogo Gžeryjė, Rraifiniū Czerpjü, Eni 
Bortlanb Gemento, Ralfiū, Gipjū, Triußik gipfiniomė 
bomė, Szjamutt- Afmeniü, @gamuttmx[cgw‚ ugninio э8 
wėlinia Regelin, geležiniu werdamujü RPlotü, .. KakalMaf 
fepamujü geleziniü Rafaliū, ir teip toliaus prifi ulo аи , 
ftingiaufio IBfifyrimo pigiaufien 

KarI Manteitner-Tilj 
Ggepat Прйи Bopieriė Stogamė, motišfa> Dadpdų 

Etogo Pat, Alipalta gaunama už Gabrifiū Prefilį I 
  
  

Verantwortlicher Nebafteur: Profeffor Fr. Aurjdai 
in Königsberg. 

VBerlag und Druck von Emil Rautenbherg 
in Rūnigėberg. Ip


