
        
   

    

timis, Karaliauciuje 

i Niarninto -išbūbamė, £ ( f. į 

liūtas, jų Buftpinins 
ant Bertainio Metė ii Vorder- Roffga 

mg 5 ©цг. 
NM 5 2 

ju Karaliaucgiaus Broliamė Gietivininkamė Sinės parneBąs. 
jj | 

ХОУ į p N SR 

  

Mpfatimü Sfatimai е 
feiwi Faßtoj po 2 Sar mi} - 
fojng, fmulfeis Raßtais 
išbrutamotą Gile. @го‚ 
matas teit Gen "atrafyti 

iwiš S 
7 ias * 

  

  

Naraliaucgiuje, 

    

    

   

  

   

     

  

   

   
   

      

   
    

114. Revelbienėje po Kwentofes Traices, 
Aiyang. Luf, 17, 11—19. Grom. Gal. 5, 16— 24. 

Sifrajis Tifėjimas. 

| „9čgus tare Žmonėms, ji įefantiemė: „935 Tiejės 
„ tofio TZifėjimo nep Szračiųje ne radau.“ 

— ар Ин ben Tifėjimė ne 
Sifėjimė pra tuleviopaš. Bet Wieß- 

® лог & mujū, muš išganyti norėbamė, tifrojo 

Rėja juf ir Welnias, tur Tifėjimą, furė 
tacziau NMieko ne 'maczyj, taip Gm. Apaptalė jafo: 

MBelniai tai E ir breba.“  Sof. 2, 19. 
Įbc įmoobišfajis Zifėjimo Rubaš tur tifrajis buti, 

tame WießpaiZ tift tur t tolimjaujią Zaminbę 
Bet Šenflas tiftojo Tifėjimo pra Bono I& 

Rajefimos it Uifigpaimas |amęš patiės. Rėja 

„Ras 9ėguė patjai jafo: „Raš ne=neja fawo Kryziu 
Ie fefbamė, arba fur8 ne atfijafo mijam, fą jiš tur, 
ne gal but mano Mofitinis.“ KLuk, 14, 27. 33. — 
18 manę nor [еЁН, tas paijai famę8 te ujfiginie it 

ie Quf. 9, 23. — Vlrba ir faip Npažtalė raßo: 
tt meš norim, fab fiefmienė В jufū tą pati Stros 
ą iBrobytu, fab jus ne aptingtumbit, bet Bajefėjeiš 

| paftotumbit, furie per Sifėjimą ir Rantrumą i 
Dfuš gauna Žadėjimus.“  Gbr. 6, 11. 12. 
Nus mus per jamo fruminąji Smertt ir Belnymg 
Ho. Ale ar it žinai nū fo? Ra Oriefü Wieß- 

(Mies ir пй MBelnio Macičė, fad KrifBczionis Dabar 
įįedrimalo tūjū Werginis Guti, Sig muš ne išgelbėjo 

Teijpbės, bet ant Teijpbės.  Si8 muš ne atwal=; 

nū jo Pajefimo, bet ant jo Ąšajefimo fab mes 1 

Dajefti inengtumbim. Tift tajai Krifßczioni8 tur 

li gpmoji Tifėjimą & Вопа Iezu ir jo. Atpirfimg 
Npteifinimą, furjai tif, fad Pong Jėzus jė ne Aift 

Griefi Roramonėš ir Mrafeifimo, nū BeflöS ir 

Ib Diemo Reržto, Bet ir na Griefi Maciės ir Išo- 

8 ben nū MBelnio Mergyjtės taip atmalnyjęs, бар ji8 
brimalo, Ing Fof8 jurištas MBerginis, Griefamš ben   

  

| 2 prilpgti ir. Diemo Rajefėju pajtoti. 
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IBelniui Glužpti, pet Kriftu Malonės, Sylės Ir 

įmingumo igamęė, tūjius apgalėti: Rurė taip 

бар tif, Рар 18 dabar malnan ip Meilės it ju D3 
įminga Šąirbimi famo IBganytojut prifiglaudžia it ji 
palefa, jam Eicf tift: tmana8 vrilpgti Birbingiaujiep. it 

mierniaujien pafiprocemobamė, jafau Eurė teipo i Rona 
Sėgų tif, taš tur tifraji iėjimo, furš ji gal & 3B- 

ganpmą numweftt. 
Mie mili, furie Eitaip P, šiai tift taip Wießpatie, 

Biežparie jafo,  miflpoami, Fad jie опа Jėzų Bur= 
noje turėdami it taip be 1008 Romos ir Brocės IB= 

ganptaiš paftoti pafitif:: tie pafilieft Griefū Zemnyczioje 
tt Melnio Npžiūje, faip iv Kuno I ergpfiėje ir Smieto 
a norint jie it fa85 žin faip girtis: Mes jau 

atpirfti ėfam.  Raš totiemė paifiemš merė, fa jie | 

aga ir išmalupti ėją, fol mes jūs matom Panczius , 

nejiojant it Kalėjime įėdint?  Arijiuė pra patė Bas 
fefimą jo Bbentojo Bafielgimo, Uffigynimą Tawes pacgiti“ 

ep Rantrumą Bažymjeis padaręs, В furia išpažinti ga= 

lima, fad Zmogus Nriūaus Mofitinis @198. Kurė nū 
mifo io atfijafo, ta8 nd patiės Krijtaus atfijafo. Kurė 

Arijaus Dmaję ne tur, taš ne jo pra. Tift prie to. 

Gmangėlija tą Macė tuv, jė iBganytu padaryti, Euriame 

jo Dmaje ponawoja. | Daug Didžiūjas [amo Tifėjimu 

ir jūfiaš i Bajetimo Kriftaus, jafydami, but tas Wer- 

tima8 ant Pajefimo tift Ig fofė Rofanipfumas ėjąs, 
ale tai: elnio Prigamimas.  Rurė taip tofūj, taš + 
Sšgannmą ne parei8, bet tai tift galima per tą Tifėjimą, 
furš Kantrumą promyj ir furė Gplės ben Norėjimo 
futenfa, fawes ujfiginti jao Repgių Fantriey negioti, 

Этен. 

x 

A 

Ratp ėjo Grpangšlištiemiiems Gzieje Bieros 
N Atnaujinimo fitoje Zemefe? 

(Bradzia Num. 34.) 

@еп Ё& Žemėje ilgofą Gžieja Gmaugėlijos Szwiefa 
fimtefie\) ben -fFaidriey įpinbėjo, ale Bi Zeme weif pa- 

wirto £ Sufibegimo Wieta Daugumo tofiū 3Zmoniü, 

furiu8 ney emangeliffoji, ney Fatilififfoji, o ir ney jokia
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а Bažnncgia jamo Sanarieis mabinti arba prijirofūti 
ne gal. name minėtinam Mierds Atnaujinimo Gžieje 
tabofi 1ijur Daugpbe tofiū Zmoniū, Eurie t008, pabubę 
budami it tifros Tiejos jėgfobami Ben tarbindami bu 
Daiftu įumaine ir apfeite, butent Tifėjimo Ва - 
пубе bep Tifėjimo Sammalnintyjte. D taciau 
tarp abiejū didiš Gfirtumė pra. Tifšjimo Malnybe 
pra brangi Teijpbe, [pg fofia Brimilėgije, ėmangėlipfos 
Bajnycziö8, fad Kojnas walnay prie czyftofids Wer: 
fme8 prieiti it jamo Tifejima ant „ne. flajojanczio 
Diewo Žobžio gruntamoti gal, nūg ойй įmogipfa 

 Bramoniū maluš bubamė; ale Tilėjimo Gamwalnin: 
Fyfte yra fmutningas Prafimanyms Tėja, furie miflyja, 
i5 Gento Rašto priimti ben atmejti gali, fa8 jiemė 
pamiegita arba ne pamiegfa, taip pomijam pagal Rožno 
Sgminti ben Dingfczia.  Prieß Sfimaißyma tofid 
vajiputujiū, įopaujanczii Dmajii budejo ir faramo 
Liuterus Wofkietijoj, bey Szweicerit Žemėj ten gymes 
nantiejie Ziefös Kareimjei, o Fadangt jo8 ir Fitofe fati 
Tifißfofe Zemefe menf Wietd8 te rado, tay Lenfü Žeme, 
fur jū Ipjiplatinimas niefam ne parupėjo, jū Suftz 
bėgimo Wieta paftojo. Kaip waifingoji Dirma Užni 
miš bep Dagieiė apaugufi bumo, tan geroji Sefla 
bemeiĖ įugaigti bey ifnykti pradejo. Gmangėlijfai 
Bažnpeziai Bicgion didele Ipfaba nufibame. — Szie 
iš mijo Swieto fufibegufiejie, Iygids Dumös efantiejie 
Zmone8 labjaufiep paftojo Rajefėjeiš Mofflo nefurio 
Dpatipfo Tyro, Zauus Socynua mabinamo, tobč[ 
jū Draugyjte it Bendien bar Socnnai arba Gocpuijonai 
(mwofižfai Socinianer) mabdinama yra. $ū wpriaujoji 
Mierds Bamata, ant furids jū mija bčdningoji Bubamone 
pom, уга 168 Spfipažinimas: Me8 5 Gento Rafto 
tift tiet pet Ziefa priimam, fa me8 ifmanpti galim, 
o fitfg wiffg atmetam, faš per mufa Prota pertenf. 
Sie rods garbina mienatyji Diema, ale bybeliffam 
Bamofflui apie Tėma, Suni ben Biventą Dmaję arba 
apie Gmentaję Traicę jie ne tif. Bona Jėzų jie per 
ppatnBfan aufšta Žmogų, per biemigfa it Gmentą Mo- 
Eptoji [aifo, ale jo Dymams arba Gtebuflamė jie Nes 
wmierpjimą priejaiš Rato, jo Atpirfimo Darba ne jamis 
naš ir apie tą niefo ne not žinoti. ' Mpie prigimtaji 
Griefą пер girbėti ne norėdami, jie Žmogų IB rie 
gimtiėš pet gerą it ne fupufiptą ipranba. . 
wertimo ne primalo, o fwentu bep išganjtu paftoti 
galys Rožnaš i famo patiės Sylės, todel ir Vrifto- 
jimo ben Bagalbės ant mijo. „Eoftai mienat 
Diemo te jutenfa, Socynau | 
tarp ne taip mabdinamiju baugel pra, ne geibžia it ne 
prašo. — VE, tai juk i6 Tiefės margingas ir friud- 

       

    

naš Mofflas pra, Be Szwiefö8 ir be Gymafiės, wien. 
ant Gmiltiės Grunto apfirifufiės фтод! 08 minties 
bubamotaš!  Raip ger' mumė, аб теё оВ ВайнЁ- 
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{minojima SGywajtyje bey Smertyje turim! — Džidh 
fime8, ар prie mufü Ewangelijö8s Mokflas czyftal 

brangios GSzmiejos bar ftokfoja! T 

Ralut Zmogus arba Kalnkafys. Ь 
3mogus ir iš bibžiės Žemės Gilpbės jė8 Sfala 

i Gzmieją parfigabenti išmano. 
arba ir Dar giliep po taifiei8 randas Ing fofios Zel 
Gyfloš brangufis Auffa8 ir Sidabras, muma ЭйЕ 
teifalingoji Geležis ben ой В žmilgantiejie Mito 
czton gul [pg fofiam Magazpne arba Szpnfėryje ойу 
atba plonejnioje Rartoje malgomės Drujtės ben beg! j 
cziüjü MAngliū didis Zopojtaš. Ale ir bar daug 
naudbingė, mumė Prpwoliei paftojufiū Daiftū, ogl 
ne reifalingūjė, tacziau del jū Ašnifumo [aban bra 
Afmenaicgiū Žmogus po Zeme raufliodams8 Ra 
nūfe jėbfo ir, faip Giliufis, ar maž ar daug tūja rai, 
Ale ne (engmus, bet laba junfus, daug Gylės 
dėjimo, Ilimofinimo, Rapratimo bey Drafumo pral 
ogi priegtam bar it DiDep pamojingaš be nefweifs bojų 
taš Darbė, iš furio ant Gmieto Daug Tuftandų 
3moniū maitinas. MNefa fur tift Kalnynü. bey Zmo 
randas, czion ir tofie Ralnfafimai pra itaijpti. M 

ranbamūjū Gfarbū prieiti norint, reifia giliep & 30% 
ėĮifajti, butent pirmucziaujien ftaczen £ Selme, о рой 
iš to didžiojo Nufio arba 16 t08 įtaczios Dūbės, 
reifiant, t mijaš Sžalis. Kad Tu to Rufio pati Dudų 
nū Wirfiaus primatyti galėtum, tap Samo Gallią 
įmaigtu, taip giluš tas yra; ale Apaczia apima Tokį, 
įpbe, Tu # Galo ne numatai; priegtam ta Dūbe Mn 
ir Ripimo Pryprowoms, Ка апар Ropėcziomia, I 
priftatyta, todėl Tu pacžią Gelme ne išmyli. Rafnfa 
Racgeję tą Dübe Szaktu (mofišfap: ©фафо, 
Szali8 mebanczefes iBfaftajeė Ramaras атба Ци 
Sgtulleiš (mofišfan: Stollen) mabina. 
žemėje, butent Anglii Rafimūfe, tofiū Szaftü M 

“randamü, furie # 3 Tufitancgiū Biedi Gilumo i 
Sengu Tu matpti norėtumbei, Тар Ralnfafiei 81 
prie jamo Darbo MBietos nugengia it greitap — о 
po fito £ jūdait Gilumą nufileifi mof, tap Tu 8 
metpį jau anffi prie Gžafto Feigd8 atfirafti turi. / 
ano ne per toli įtomincio Buto pargengia be ЭНО 
wimo be Jüfawimo tpfap ir padorien, [ng Paibotuvo?! 

 



      

   

   

   
   

   

     

  

   
   

      

   

   

  

    

Mt ir ant Rapū einant, Bulfas jenū it jauni MBpri 
tai paaugufiū MBaifini; pirm ойй žengia, ne fof6 
įūlcier8 pirm Rumpanijos, jū MByrejnyjis arba Das 

ailintojis > mifi tamfieis mienofieis Rubais priegtam Ir 
1е liniu mažų SGžurgtufu pra apfidare; Ffojnas, nepa 

1) Becgio fumpajė Rapli arba Rapocgiu,  Ranfoje 
jine Ggtangą Swarfiyfliei arba fitą  fofią Dry 

a. Tai pra Ralni Žmones arba Ralnfajiū Bulf. 
jū einajiš MByrejnyjis Szteigeria (Steiger) 

madinamė. Ale faš taš per Butas, 1В fuvio tie 
bfdtai parėjo, bene Karcziama, fur jau anfpi Stiz 

no atba Drajumo figerti reifėjo? Taip ne miflpĖ, 
ne Szinfa, bet Ralnfafiū Sufirinfimo Wieta pra. 

Эа о8 fitaip prie jamo Darbo eina, ne faip Tulafis 
{1 Darbininfė. Pirm Nugengimo i tamjujė gilujt 

ma jam Bajimeldimas Prymolė pra. Tam Bute 
bed) jūbiejie Byrai, ant furid išblnBEufio Meibo Sgir= 

| Bafitupinimaš matomš pra, pobraugišfap fimu 
leliu gieft” ir melbžiaš, o Szteigeri8 ißlaifo Nyto 
onę ir pafžaito prie tmiffanczios Siepjnelėš jo 
68 Lampifės rptmetipfaji Pfalmą. Taip Ralnfajys 

tabrajina it pafifiprina. Bo Diewo Szluzmös ЭП- 
5 %o be Užtrufimo nujibūo NRulipimas (Ralnfajųs 

| „Rumažamimaš“) į Szafto Gilpbę. Tan pra 
Njinga Relone, o Tulafi8 16 108 į Szwiefja nebes 
Džo, bet + Gelmę nupulbamė arba Зетётё а)- 
€8> arba it užfibegujiūja pifti Bari beliep amo 

Mai palifti turėjo. 
BiRalnfafii: Numagiamimas ben Žfmažiamimas ne 
villaip, bet — faip fur раргайа — и Bubu 
Ylüda.  Giullūje arba anoje po Žeme, Rattą po 

H08 išfaftoje ilgoje Kamaroje tofia Relone i5 miends 
3% ne Daug Gunfenpbės padaro, fabangi t08 jau 

polit daug Wietofe taip aufžtos pra, fab Wyr8 joje 
IlBtijas waifžcgioti gal. Ale Numaziawimas Szaftu, 

ЭНН : tiejog + Gilumą, tanfie> daug Brocės padaro 
ją Tūjū, furie bar ne papratę arba pirmą Žygi 

Zone feliauja, didžio Pafibabojimo ben brajaus p= 
ė Mo prašo. Gžion reiia Ropčcziomi8, furiū fožna 

180 Biedū ilga ir ant PPerfap padriutintū Grinogia 
aufßtyn ben žemyn. lipti. Zo8 Grinbys Gfnlę 

„0 pro taję ant antrūji Kopėcgiū reifia nufigauti, 

HMS mė[ ant tofiū Grinbgia pajtatpto8; taba pareit 
Uilos, fetmirtojios Ropčczios ir taip wis toliaus 
ülo. Kitoje MBietofe fufamu Minbu ben geleji- 

"Ribirais tie MByrai žemyn nuleidžiami ben ujwindü- 
MAle beweif daugiaufiofe Mietoje ant tofio Rus 

vimo S5[ufštnnė8 pra itaifytos. о8 рай- 
Alių bmėja Gale fits fito paflioniep pabėti, geran 

- ua Pußies Medžiai. Tarp tü bmėji Medziu 
Ri luys pafifėdęs ir prie Gale padriutintės: Mirmės 
19 noamė žemyn nuciūjti arba nušlufti tur. 9eib 
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Dantės Birmės Zrynimu ne braengtos taptu,  tobčL 
Kalnfajųs Glufšdamė >BirBtines tur apjimomęs, furiū 
Delna feliomė KRartomis margfonių Babuteriu aplopptos 
pra. Tofioš Sįlufgtynės taipjau ant Grindžiū Rom 
pajtaiptos; po pirmojios fefaš antroji, trecgioji ir taip 
toliauš. Kuriame Rajime Ropėcziomis arba ant Szlufß- 
tpniū žmagojama,  Gion. Įžmažiamims per Ęlipimą. ip 
wiend8 Kamard8 + fitą, tai ei Sztullaiš, nufidūti tur. 

Ale Ralnfajys Žemės Zamjumoj ne gal be Žiburio 
dirbti, todėl jis ant to ppatigfay itaijytą Lampife,, Dü- 
bės Ziburiu wadinamg, Pryßafyj prie fawo -Muczikes 
padrutine8 wmijur ant Galwös drauge nebus. © №: 
dangi Or8 po Žeme fartaiš Llabap nejmeifė ir Gmers 
cziop užtrobfinąs pra, todėl apatinios Urmos Sfplėmis 
ju Hit fita taip Įumienptos buti tur, fad nermeifafi8 
Dr8 greitay it (engmep & MBirbu. išfigauti gal. 

(Dar ne wijfas.) 

  

Bifofia Zinia. 
— Mujū Širštas Bijmarfis, furjai i5 Riffingia 

Miejto pargrpjęs dabar famo Bumarišfiame Dmare 
Warzyn Laifo8, pra fone fofiu 2000 Bafmeifinimo 
ir Balidgiaugimo Gromatū už tai games, бар Bona 
Diemš ji i5 Smertiės Briegavės ifgelb&jes. . Bifmars 
fi8 ne galėdamė tofiam. Zptveifini Mažėja fožnam 
mieninteliam po mieną už, išrobptaję Meilę pafidėfas 
moti, Dėfamoj Dabar wifiem8 wienu. Syfiu, per , Ceiz 
tungaš, : 4 

— Mali bar atfimifite, fab farišfuji Gziepja Rap: 
teini8 Merner, furfai pirm oro Meta Bale Ggpa- 
nijos, cgionan, Maižtamė, fiaucziant, ant mittellenbibfuja 
atba MBiduržemės Juriū prufibfaješ Gziepis famanbies 
ramo, mieng plėbifišta © ерг © рра и -Лаг иа 
MBarbu MBigilante jugamo.. Bet fabangi toftai be 
ciecorigfojo Baliepimo nulibame, о и Žemja Zmones 
Bautti pagamo, fad Brufai arba MBofietija: £ Gzpanijos 
naminius. Dalpfus  НВаё, tan Rapteiniš: Berneria 
gamwo jamo Sziepiš palifeė Namon pareii. Jis parėjo 
t galnievišfą Broma, furi.ifigiol trufo, ir furioje Ber 
neriš taip atjiteifino, fad-jiš per nefaltą tape iBraftas 
it galnieribtiejie Sudptojei tą. Sptarimą Dame, fao Mers 
netiš getap. padaręs aną Sgiepi fugaudamė. Tacziau: 
tūmi, faip +0008, Jirėtas Bijmarfis n'iera pafajingas. 
Siš jafas, tai ne geran, fab dabar Gziepja Kapteiniamė: 
Male bujent, + Įmetimi Žemjū Maibus fiptis be aufkß= 
tefntö8 Wyriaufybes, Baliepimo ir Bamelyjimo. Todėl 
Wießpats Giecorius Mi eLm berobė ang Bromės IB- 
tarimą, Rapteinė MBernerė atteijinantiji, patmirtino, 
ale MBerneriui pobraug, it Gromatą nuraje, Furioje jiš 
jo айа рта ne pagčtauja. Taciau iš to wėl
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Merneris fawo Garbe ао per ižeiftą ir nor jamo 
Ubžietą (B jamo Sglužmos iBfiprapti. 

— Geitungoje pajafojama, but Maffolijoje Ben it 
ten tifrojo Maro Riga pafirobžiuft ir feli Zmones taje 
faiga pafimirę. Tacziau а8> т bau tai ir Zieja buš. 

— Mela Tolraßiut ant didziujr Yurik Grunto be 
dedant yra pirm Triumpo iffüirode, fad ten ant Iuriü 

Dugno ilgi ‚ aufßti Kalnü Wolai ir Irufiet ranbaš, 
furie 12 Tufjtancgiė Pedür Aukßtumg tuv ir Bemeif 
Suriü Wirfu atfiefią. Bet Bale tū Kalnynü Sures 
12 Sufitancgii Reda, tai efti Pufe Mnlioė pra gilios. 

— SBtrufuliojo prancugikfojo Feldmarßalo Ва: 
zieno Pati pra Francuzüu Miniftėrijai Gromatą nu- 

tapiuji, o Bitą Gromatą it išdrufawodinuji, furioje ji 
pajafoj, fad ji ju jamo Gejerės Maifu ptališfa garinę 
Egziepi nufijamoziuji pa8 Salą Margarytą nubėguji 
it potam tamjoj Naftnį prie to Kalėjimo, fur jos Batė 
aptaltaš įėdėjo, ant jo Sjmalnyjimo ju mažu Botu 
prifileidufi. 308 Rat6 Bazienė per Gromatą toftai 

jau pirma patyręs budama, nujileido paffirtoj Adynoj 
per uždegta Žiafę Zenflą gamęš fu ЭВнтое # апа Bota, 
ale nufileizdam8 jiš Nanfa8 fruminay prafitrynesS, o ir 

Drabuzius fufidrafkes, bet fabangi jo Kalėjims 80 Bea 
aufgtap gulėjo, o ana Mirė per triumpa bumo, tan 

jis ое paleifi, i Jureš nupulti ir paš Bota nu: 
plaufti turėjo, fur jam jau mifjap Sylos ne tefuš jo 
Paczid3 Tamworczius, j08 Sejers Waikas ji { Wandens 
igtraufę8 + Botą ifele. Taip Dabar anie trpė Didzioj 
Mietroj / per dideles Milė tamfiės Nakties Gudume 
margingan ale tacžiau  giliufingan prie (amo garinios 
Sziepe8 prifigawo ir fu taje i Italiją pargrnjo. Taip 
pafafoj Zelbmargoliene Bažieniėne. Ale Žrancuzai 
iš Bito Pabėgimo didey . perpyfę ir dufbami Baufia: 
Tai miffaš Melai it Brigamimas ni Bradzids № Galo. 
Bet Baziens dabar it mujū Žemėje Miete Koln prie 
Reino Upės apfilanfęs fetino pagal paffutinią Žinia 
į Englanbtą nufeliauti ir tenap fam Buvė palidarpti. 

Bet teipjau  pabėgefi8 francugišfafis Mapėjas Ir 
Maißtininfs Rußforts Dabar [amo Geitungūje apie 
Bazieno Sktčgimą Falbėdams fafo, buf Waldons Maf- 
Makbona ji Iycziom8 paleibę8, toftai Bazienui jau 
piema pažadėjęs bubamė, prifibijobamė, fad ne Baziens 
arba jo Yšati apie jt Bt ben ta iBreifgtu it ji taip € 

' Beda meu. Nubfortė fakfo, wiens Biti Dalykü, 
furiü SBreißfimo Maf-Makbonė Dijojos, ėjaš tajai. 
Kaip Mete 1870 antrąji Septemberė prie Rejtungos 
Sedang Zrancuzi Maiffaš pobraug fu Giecoriumi 
Napoleonu mujū Giecoriui MBilhel mui, furė tu=   

lei 

tap Genbdrolius Maf=zMabon, fur aną Zranį | 
Baiffa famanbieramo, jafėš ėją8 įuronptas, Lir AVI 
bumo nd MBaiffo it jo Ramanbės atiitraufęs. |*V 
dabar Rußfort8 jafo, fad tai ne Tieja. D | 
MahHonsS wijay n’4g8 ir ne buwes ižeiftas, Det 
mijam Пое!8, v jo Sugeibimas buwes tift tofia | 
mėbija. Taip dabar eit Francuzijoje, fad baugu. 

— % Biaurinės NAmėrifos pareit @ & 
fab pus įvieritiejie Įndijonai, tai ei Žmona 
jau iš leniaujiuji Gzieji bumufios Žmonii Gimi 
NA mėrifo8 Mafarinėje Dalyje aywenantiejie, buntami 
iv taifos jū Raimynyftėje gpMenanciūius Gpropipt | 
tai efti В mufü Eyropö8 Žemiū tenay itraufujid E 

Žmonės apnifti. 

Kmitas п% Domanas. ; 

Maneipi atfiunte 16 Naujo: Ч 
1) Bons Runigė Rrauji iš Rujnės iš (amo Rarakaf 

furinfe® ant muja Mielafirb. Ligonbuczio 28 Del. — br, 
muji Neregingiuji Buto 21 Drl. 18 Egr. 6 Vi. — р 
Serugalės 2 Dıl. 10 Sgr. — ant ne girbingiuji Nei ых 
10 Gar. — ant mujū Giratū Buto 25 Sgr. — tai iš 2“ 
53 Drl. 18 Gar. 6 Pi. p 

2) Bonė Runigs Sturys 16 Kaučienė ant Pafiuntinkts 
Darbo furinkes. 23 Drl. 13 Sgr. Bet 70 Drl. Pailių 
nyftes Spventėje per Jonines Ruleftoj Jubčti Domani Aką 
Kunigs tiefiog + Berlyna pas Baliuntinyftės Buto Dirės 
ona MB angemann nufiuntes. * 

3) 8. iß B. Bigion apfilankfydama. man idamwe t"‘[ 
ant Spitoles Wargingiauffujü faip Dėfamonės Apiera uiMe 
Юар Bons Diews jös Kudiki, Furfai fend&jes, 1Бое(БеМ 
jeijei wėl gyva atbamves. (Dar ne ой авн 

p 

PBrefe Raraliaucuje 29. Augujtą. ki 

Ant Turgaus Затй menkay parei. Kwiecziet Tata 
85 ©с:. NRugiei 65-—70 Sgr. Mieziei, did., 56—60 * gı 
Mieziei, mai., 54—56, Sgr. Awijog 45—47 , Sgr. Ib 
ршев 27'1,— 33 ©д:.  Sjienė 30—33 Sgr. En 
Ggiaubai 19—20 Sgr. Entn. Smieftas 11—13 Sgr 
Smatą.  Riaupiei 7—7!/; Sgr. Manbelis. w 
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== Wyßniu perfa Mifjugies Už амЕ аца Эй, 
Всейа —— H; E, Aroker, Ziljei ln 

pirm to J. Schliewen. Ag 

== Medaus bey Waßko perka wifuczies up Dm 
Prefig Kupczyfte prie === - № 

$. @. «ЯтбЁек, Tiliejė 
Wofieczik. Ulyczioj, \ 

  

        

  

cžiėė. bar tift Brufijės Karalius te be Битоо, pajidame, pirm to %. Sdliemen. . 
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