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mi NRebelbienėje Ušgamėnii arba Gitomii. Taip fEaudu, D ir Dar tufjtant Kartū (audziauš bumo 
ik ' „„|Diemo Gunui, fabangi 8 tarp Swiero @е 
mB: tuf. 8, dės S 1, ос #3 ni Bradgidė Bjaurpbėš gpwenti ir ję pafeži turėjo. Minflyfimės 

! titan fofė  tyfoj Nybaznpftej ir cgpjtoj Szwentybej 
ра : gpwenanti Žmogų, furian fofi Gžieją teftu tarp girtas 
bė Gamčnii Gžiefas. mojanciū ir mijofias Bediewyftes promyjancziu Bafiz 
Ij а a ' leivėliū ir Balamutū buti, tap meš numanpyjim, Рар 

t. „Iėjau jau Rentėjimus Tamo apoumofiu!* ©н tajų Pono Jėzaus Ggirbeliei tarp Griefininfė turėjo si Giejmės Žodgieis, muja Apfiėmimus paženflis 
„įūncžieiš, mMeš įžengia i Gamėniū Gžieja, furjai Baž= 

063108 Mete Ypacziey ant 160 pašmeftas pra, Bono 
Ūaus, mujū brangiaufiojo Wießpaties ' ir Yiaanytojo, 
Gubingujū Kentejung ir Mufkü pilnojo Smertiės atfi= 

dinti. Ogi todėl mum8 Вопв Sėgus ir mujū Вене 
lenišfoj Gmangėlijoj, faip ir tenan famo Mofitiniams 

„tiBaufia: „Sztay;, me8 einam aufftyn i Serugalę, it 
| iBfipilbnė, faš Prarafū paražpta apie Žmogaus 
„Šunų. 9168 8 buė Hadütas Bagonams ir bus ap- 
„Ūfias ir išgėdintas ir apįpjaudptaš. Sr nuplafe ji 
įšmug, ir trecziaje Dieną ii8 оё ее , “ — Neon 
„08 fitfai Nujivamimas Emiete taip labap pažpįtamė 
„era faip tajai apie Rono Jėzaus Kentėjimus, o ney 
Ofiame fitame Gžieje Bajnyczids Meri Gpirdnė taip 
"ban fujubujios ne jauczias it tief daug Malė ju 
tdufieis Dangun ne pafifelia ir tief ЭГаг Kong 

Iėjų Molintiemfiens 6 ЯНа ne tefa, абр Brifigata- 
Dojimo MNebėlėje prieš Melnfas. Tanai Pitos Nebėlės 
(bi Met mumš te bera, muji Ggirbės Kiefuma pa: 
ман Н, т Gialtumą Meilėje pries tą atžildnti, 
Juviai mus teip farbtap, beje furė muš ifi į Gmerti 

Dlėjes. 

„ Mijas Amžias Dievo Gunaus Guo ni Pra 
Rios # Galo mieni Margai ir Rentėjimai.  9lfe 
Vriaujyjis Rergulis bumo jam mifabo8: Santimas 
* Režiojimas Griefū, i furius jis parėjęs buwo ir 
itii jo Gmentoji Dupelė faip bjauriaufiokės ir pers 
"iugiaufiofiės Bjaurybės Bodės ir fratės.  Netras 
"fo apie Lioto Gpmenimą tarp Eobomo Žmonii taipo: 
„Rabangi jiš teijuš bumo ir tarp jū gpMenbamė tai 
Matyt ir girdėt turėjo, wargino jie teifiaję Dupią IB 

tenoš t Dieną jawo neteifieis Darbais.“ 2, Betr, 2, 8. 
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Gilnbėj paflėptojo Margo, ар 8 ištarė: „AF tu 
netinfincioji it nelaboji Giminė! Rolien bufiu pag 
ju8!  Raip ifgay Fefiu jus?“ Matt. 17, 17. Muji 
Dangaus Gipiiybės pratejis MBiešpats Sumo famo bies 
dningame Amžiaus Bėgyje Ing atfigaimiti norėdama 
ant Ralno Tabor užėję8 ir bangigfame Berfmietime 
Ing patim Danguje bumęš. Ale Bafigčrėjimas, jam 

iš to palidarejis bmvo jam nė Tergmietino Kalno 
nueinant wel iBnyfes, Юар 18 pafijuto mėl Griefi 
MBargūje, Netifėjimo Silpnybėje, Netabumo Bafiprießy= 
jimūje b'ėjaš. 

Kitjai mija) ppatišfas Apjunfinimas Kriftaus Amzio 
bumo tajai, fad jis famo Rentėjimus miS pirma jaute 
arba it mija) cyan pirma žinojo, rie muja Margi 
tai Taban gerap pra, fab mes iū8 Daugiaufien pirma 
ne žinom; Bet fur Gitas Birmžinojimas randas, cze 
Baime it Nerimafcziojimaš pirmto labay pifti ir tans 
fiep daug piftejni iBkrodo, ne faip potam atėjufioji 
Bėda pati. Rofjaigi todėl baifingap mucgojąs Gitas 
Pirmžinojinas Bonai Aėgui turėjo buti, fadangi jis 
per tą Iyg аф fožna Laßelt jam paffirtojo Farcziojo 
Rplnfo fožuą ppaczie> po Fits fito igerti gam. Su 
fofiu Szirdi perfmeigiancgiu Beržuliu jis todėl turėjo 
anuš Žodgius falbeti, faip jis tave: „AE atėjau Ugnė 
pafurti ant Žemės, it fo labjauš welycziaus, faip fad 
ta jau furentuš! Bet bar pirma turiu frifGtydintis 
Krifßtu, ir faip nerimftu, ifi tai bus atlifta!“  uf. 12, 
49. 50. 9lle bidgiaufia bumo Bito Rentėjimo Miera 
jam pajtojui, ар jijai i Serazale feliaudamė fawo 
MNofitiniams tiefiog pajafe, faš jam ten nujidūję.. Bet 
it miflab tai pirma žinodamė ir fentėdams jis įamo 

„Reniėjimus fentėti alma» apfiėme ant mujė Sžgelbė= 
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imulteis Raštais 

Syft jam išlimerįe Piuopmaš Gito Szirdie8 

——



jimo. Nėja mujū Bono Зёзаи8 Meilė pereit fožną fitą 
Meilę. Amen. 

Guforiušs 
(BPradzia Rum. 4.) 

Anday apie Guforiu pafafobami (fi ant to parėjom, 
faip biedniejie MBerginiei funfiep ir margingan be dirb- 
bami cuforineš Triugis fodina, jomS užaugus jas nu= 
pjauja it + Malunus nugabenę а8 fumala ir cgion 
faldziūfiut Gymus В jū iBtraišfindina. Tam, аё 
Ce palafota bumo, tift tief Dar reif pridėti, fad pagal 
bibgiaujiaję Dalė ppacgiep Biaurinėj YAmėrifoj Wergyfte 
jau pafiliomuji it Murinai ten malni Žmones pajtoję, 
Ale fitur Gen ir ten dar tacziau Wergyite dar wis 
prilaifoma, o fur ji ir pafiliomufi, Darbas Guforiaus 
Brigatampjimo mis tas patš, bet fur Werginin nier, 
cia Dmaronis Darbininfu tur famdytis, 

SB Guforiauš Maluno ben. Spaužumės pareina 
Myfai fu jalbžieifieiš Sywars į Rufneš ben Dideleješ 
Mirimo Pryprowas, fur jie taip Идар mirti tur, fol 
mijaš Drėgnumas išgaramęs, 0 ant baiš Didžiofids Banės 
Dugno faufi Miltai parilieft, о tai pra Guforua. Tie 
Miltai paffup + mebineš Gfryne8 fupilti ir parbūti 
tamp, o Tptmeifaš tūjū pareina Ggiepjeiš per Sures 
it prie mufjfü.. Szion paffup Nabrifės ju Czyftyjnu, 
Bermirinimu bey . Liejimu £ Kepuriü Kyarmu8 bar 

daug Darbo tur, . Liejant i5 Rmarmū Ayaczid8 : 
— warmwantiejie geltoniejie arba tamfefniejie bruniejie Sy- 
mai pra mumė pažptamajis Gprupš. 

Ale Guforuė, faip jau jafpta, ne tiftap anoj True 
Bpje, bet bibžioj Daugybėj bar fitū Zelmenių ogi todel 
it prie mujū vanbaš.  Tangi galima butu, iš mijofiū 
faložiū Dau, [abjaufie> iš Wynogiü, Amiecgii ben 
fitü, 18 Waifiau$s Darjo Medžiui, iš Mijofiū Daiginti 
Grubi arba Galnflo Guforiauš [aimėti. Baltofes 
NRopės (Nemvės), Morfai (arba Germūlės), ranboniejie 
Gmiflai ben Baiternofai taipjau faldziü Syd tur Del 
jüje ėlanciojo Guforiaus.  Dpaczien daug Guforiaus 
Dalpfeliū vanbaš it Medžiui Symwüfe, butent Rlemo 
ben Beršo Suloj. Dai Biltoje Zemeje В Klemo Sulės 
it gerė Guforus ju menfa Proce, о dar  fengwjaus 
fanus Gyrupė Iaimimaš. pra. Beržo Sula mel jo 
toliauš i Sgiaure linfan, jo įalbeine pra. - Gžiautinam 
Gale: mujū Giropos ben ant Baltūji Sal [ebinoje 

Suroje, fur del ilgos aprriės Žiemds jau ney wiens 
fitofė Medis: Szaltyje nebeižgal, dar Bergas igtrimoja ; 
jis ten rod8 ne puifiu laibu Mengiū, айр prie mujū, 
paitoja, bet palibiurbes Arumelufė pajiliett ir fumargeä 
palirodo, ale jo Sula taip 
aniem8 Wpgywentojam$ Guforiais MBietoje Rom. Todėl 
tie Žimoneleš jamo Beržufus ir labay mpL ben Gžies   
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bpja ogi Sulos Laimėjimui ne GSfylemis jo Stėbiu 
arba Stomenė fugonyja, bet tiftan plonaješ Ggafeleli 
aplinfup apipjaujio, i5 furiū faldiejie Laßufkai į pajžatylo 
tūfiuš NRyfus laßnoja. — Ir pati žalioji Žolė, ppadi 

cgiep ta, fure Banda labjaufien myl ir furi geriaujyjii 
Paßarg būda, faip Tymotije, Smilga, Rugid  belin 
Rmiecziū  Laipfeliei, baltūjė ben  vaudonūji Dobiltė 
Šiedai ne menfap Guforiaus famyje tur, todel ir Rarmia 
furi tofė (fanu Bagarą gaun, jo įalbejnė Pieną düd 
Dai tobel galima pra, dar ir iš Bieno Guforiaus if 
gauti. — ®е fad tofioj Daugybėj Želmeniū, Waifüfe 
Grubūje, Symūje mijur ta faložioji paffaninanti Dru 

ffife randama, fobel prie mujū Zmone8 fır Guforiaul= 
Bataijymu 16 Bicgion ėjancziūji Želmeniū ne pafiproceti 
moja? Kodel ta8 apftingay ir Mijur ranbamanė Daifilo 
bar miš taip 10ер brangiu Tamworiu ipfilaifo, o ne jaiBi 
fenie) pomijam pigus paltoję8 pra? — Tofs Rlaujų | 
maš yra taš patė, faip faD Wien8 fafptu; fodel mil i 
Zmones, furie arti prie Iurid arba prie Sgaltini! I 

juvojo Wandens gywena;, ne patys fam Drujtą ра 
taijos IB Гиго Wandens 1008 galima per laban ilgi t 

Wirinima, ben IBgarawimg Drufkös laimėti, ale Brock 
bey Ugnafura taip baug Faßtotu, Фар  tomi laimėtojti 
Druff08. Saujife Kaßta8 ney iß Tolo ne atįmertuda 
Taipjau eitu it ju. Guforiauš Raimėjimu i$: muja Зейе: 
meniū. Tie Daiftai igmananciū Žmoniū jau feniel | 
it tuletopa» išbandyti pra. Raštos miS bumo Diožioda 
o Rauda menfa. ! 

Tacziau mien6 Želmū ir prie mujū randas, furitl) 
Gjafnis taip jalbu Spmą tur, Fado ta8 Guforiaus aiti 

mėjimui jau feniey bažpitamė, martojamė ir auginami 
pra. Taš Zelmü pra jau it Rietumoj mijur aplinfuita 

pažpitamoji Runfaleėme arba (faip fitur fafo)  cufolt 
tine Mope. D fadangi Guforiaus Sumartojims an 
mij08 3emės Dabar jau taip Габо). 91018 pra, tan me! | 
Džiaugtie8 turim, fad Runfkalriemjü Auginimas jau. ili 
MBofietiojoj mis Daugiaus platinas. . Mete 1853 tapdf 
išrofūta, fad mien toje MBofietijės Žemėje, furios MuitA 
arba Afegnzės Draugyię Iaifo, jau 18 Milijond Centiü 
neriū Runtalviemjė ant Guforiaus Ąšataijymo įumartu 
totoš tapuios. | Naujauiam Gžieje mes apie tai 0ala 
ne табот nep 108 SBrofamima, ale Mere 1558 Sun 
martojimė arba Ramertimas Runfalriemjė į Guforitto 
jau bumęs antratief didejniė, ne faip pirm 5 Metudl 
Zomi Sgabenimė ne gatamojo Euforiaus arba Guto!! 
tiaus Milti 1В tolimi įmetimi Šemji tmanptina) pa 
mažintaš tape, 0 cieli Milijonai Doreliū, už tą Tai“ 
mwora ižieidžiamiejie, jau Dabar mujū Žemėj ра о/ 
Ale apiprefta Эга, аф Здабешии8 metimojo Cuforiausf 
gera) Dar iš Pusmilijond8 Gentneriė paffujūje Meili 
tūje palidaręš. — Kadangit В 100 Gentneriü Runfkal“ 
riewjü mugniet) 9 Gentneriei cžytojo, gatamojo Gud“i
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66(18 padaromi, tan lengmen. išrofojama, fab IB ant 

efeRilijoni Gentneriė Munfalriemja fone pušfetivirto 
atylono Gentneriūi Guforiauš paftojo,. Priimant, fad 
pa didyjis Zopoftas jujimienpjufioj Hofietijoj Mijas 
įpttotaš tape it ang Pušmilijona Gentneriū, i 
belimės Žemės pargabentą, prirofamus, tai pareina ant 
[108 Galmės MBofietijės NApgymentoji, ant Diogiūja 
mint Rudifiū, po  pusfetwirto Smaro per Metą. 
й0 — 8. 
В 

н MBijofia: Zinia. 
ul — Katilifišfafis wpriaujyfis MBpffupas Bozi Pro- 
cet0s, Groms Lebodomsfi8, furjai Roza Miejte 
fißd Bumi tur, pra Yšruji 3emės naujiemfiemė. bai= 
alšfiemjiem8 Sftarymamė ne Haufydam8 bangą Syfiū 
jp Faudziey Piningais Eoramotaš, 0 fabangt jiš bar. 
oif ir miš ne flaujo, tap babar jiš tamp i Bromą 
nt Ruatymo na jawo Ur&do trauftas. Wiena Tra 
ıfla jis dėl to: jau Bozü Miejte turėjo. Ale jiš 
Igi to prie Girifto ne nuėjo. Tap 6 апа Gpti 
DR pafteliūtaš ju tūm Orumzdimu: Rab jis Dar Kartą 
ojtlaujvięs,/ tap jis buięs per Nemalę pas Giriftą 
uabentaš, Ant to Myffups LevodomMjf iš ati“ 
et: AB it Dabar ant Zramyno n'ateifiu. D jen 
el manę it per Gmvoltą i romą atfigabefit,. tan. ir 
odai junė NRiefo ne macgyš, Rėja aB. jums nen 

| jofio Rlaufymo n'atfiliepjiu, fadangi bažuptipfūje 
itlnfūje až ne po įmietipfa, bet mienat po Popiežiaus 

ima ftomju. Ro manė be norit Haufti?  Wiras 

ubiets žino, fa až bažnntijfūje Dalyfūje тапо 190е 
fam Mrėdbui pamierpiūje baręs @ Фа аб Daryti ap- 
ones. Sangi barpfite ju manim fa8 jumė ger rodo.“ 
mb atliliepe MBnffups -Lebodomįfi8. Bet faip 
e! Vozipfiu, taip eit dabar pamagčliu ir fu“ fitaiš 
ilifišfaifieiė: ЭВЙ цра mufü Žemėje: Firftas- 
pÖkupas Brefkiamoje jau Felis Syfu8- yra 6[ 10 
Ц‹_Щштаё, Тар 8 1018 IB mien ir iš IB Naujo Rus 
p itato, toftai Dberpregibentui, faip. pagal naus 
rus Tftatymus teifėtu, ne primalbūbamnė, o jo ir 
alay ne pajiflaujęš. Ber Bituš Sžpantojimus jo 
nai dabar jau imanptinap iBtužtinti, Arfliei, Wez 
Mai, Rami Npfai atimti it jam tift 08 reifalin= 
uiejie Daiftai ant Martojimo paltfti.  Roramone, 
1, furids jis prajubntas, jau palibavo fofia 15 Tut 
Veido Doreliū: Ale 18 бар Daręš Чар о8 it 
vūuš baro, 0 fab jau NRiefo ne bus pantnti, tap 
1 Telis Kalėjimo Koramone it Nukatymas. — оЁ 
Š „Be Taitant fiaur Ggirdgiei gailu. Ale fa8 106 
Jiės Benas falta8? Rao farilifišfiejie Mpffupai ог 
ug . fu Ropiežiumi  tūjau. Brabgioj. ne butu taip 
Ažien, bet faip pūlas manbagiep it pafarniep prie   

Žemės Myriaujybę pafielgę, tap butu ой а8 Bafajuje 
pajilifti galėję. Me Striuna per laban įtempta bus 
bama galiaujfien trufita. 

— MBiens Бите8 Otalijos Genbroliuš ir Minis 
fteri8, . Wardu Zamarmora, yra Dabarnpfkciūjius 
Yralijö8 Minikerius8 jiems jū Wieta8 pawydedam& Ir 
188 Dėl to n'apfejbama, ad jie ju Prujijos Ley Ao- 
fietijö8 ‚ ЭВаГома + Brietelnitę itoję, tofiaš nelabaš 
Rnngaš išdrufamobinęs, furioje jiš miflab išpliaupja 
it ipffelbja, fa Dialjos Minijteriei aname Gžieje, Eur 
ji8 patė jū Tarpe radoš, tarp james flapta prie Be 

ben tą Waldzia Bifto falbėję, faš ant Bio ben to 
Mafbancziojo arba Minijterio pajafpta, 0 ir fa wiena 

arba fita fofiė8 3emės Minitėrija prieš folio 1108 
Žemės Malozia Iralijos Minifteriamė flapta nuražiuji. 

Szita8 Nešmantėis Lamarmora jamo Knygoje 
# pajafoja, buf anūcie8 muji Bijmartis MNapos 
Ieonut prifijiulęš, fad jiš noris jam mijaš Mofierijos 
Semeš, anapus Meino Upės Bale Žrancuzijos gulin= 
cziaš, pabūti, jen j8 Brujū Karaliui ant BPagalbös 
bujęš, ABofietiją po įamim pamerjti ir jos Wießpatimt 

paftoti, .. Del Bito Dalnfo tūmi mens Eanlitipti Dipus 
tiertū, ZirBtui Bijmarfiui Diputiertbutnį n'ėjant, ji 
piftaiš Zodgiei8“ faltino, buf. jis MBofieijos Fzdamweju 
paitott prifijiulęs.  Ule Bijmartis tofrai Der Teles 
grafą patpręš tūjau + Diputiertbuti atfijfubinęė žrare, 
fad tai ėjanti Bjaurybė ir Begėdpie, jam cia n'ėjant 
tofiu8. niefam newertu8 Melus  ißffelbtt. D jo Эег 
prieteliei jo Žodžio Macnumą te trimodaimi nutilii turėjo. 

— Berlyno Mieže nufidūd Dabar tanfiep tofiū 
Balamutpicziū, Užvūlimė, Razbajyrcziü, Begčdpicgiu & 

Bjaurpbja atmirap ant Ulpcjiu, fad ne trimotina, 
Del to Berlnnipfis Sztatšanmalis pra Berlnnipfi ог 
liceiprezibentą  paprabęš, fad jis minau tofiuš Balas 
mutuš, Gitas Bjaurnbes promyjancgius, užiroppjus pet 
jao Urėdininfus nutmėreš tūjau Ralėjme ant Praz 
fubpjimo palaifpiu, | Sfi Biol tape tie berodė  taipjau 
nutmerti, ale fab hiEt jau išrajta bumo, faš jie ėją it 

fur jie fawo Namus turi, meif mėL Ramon parleijti, 

potam berodė mėl ant Bromės pajtelioti, ale galiaus 

fien tift Iaban [engvien paforamoti.  MUle Bonai dabar 

jau pradeda išpažinti, а) per didis Rengmumas prieß 
NRetifėlius ir Bafileivėlius pra Remielabirdinanite prieB 

miežtybūfius ir patogiūjius Žmonės. Dai ir jū Daus 
giaus KrifGegionpitėje Wiera ir Tıfejimas, junpFita arba 
tiefiog išpufiojamas, jū aštrejniū Roramoniu veifės, Beip 

mujū: Gžiefo Žmones. pomijam i 3miernite pabluš. 
— Rrancugai pra pagal Diogiaulia Dali Rarilifai, 

o jū MByffupai jau Del Bofierijės Bergalėjimū ant 
Nrancugijos prieš muš gana fupyfe budami yra į jū 
didejnė: Rerftar prieß - mujė Karaliaus Maldgia DEL 
Aßtrumo, иа ji prieg Katilifipfūja Wyffupu Pali“
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vriegyjimuš išrobo, ipūlę, o felintajis jū famo Gromas 

tofe į famo MBpffuppiię, tūmi it t mija Swieta #- 
feiitoje Iyg dufte iBdufes. Ulė Zrancugijos Bio Gžiefo 
Waldonas Maf:Mahons bime Dalnfe, Ра robos, 
pra apjiėmęš igmintingap elgtiš.  Mujū Giecoriaus 
Rafiuntiniui Gromui Arnim jt ant to nurodant, faip 

nešmanfiey Žrancugipfiejie Myffupai priež muš elgias, 
yra Maf-Mabonė jamo Remės Wyfkupus pagrau: 
benęš, fab jie išmintingap elgtuš it toliaus tofiaš ne= 
labas Gromataš + Emietą ne raßytu. Bet mienaš 
francugigtaš Geitungas YMBarbu „Unıyer8“, furids8 wiena 
labap nelaba Woyfkuho Iaßtg fawo Sfaitytojams pars 
neße, Maf: MahHon8 yra ant dwiejü Menefin mijan 
uždraubęš. Bet Francuzati w08 iftengia išmanyti, faip 
Mat-Mabona, jū Maldonas, gališ fofiaš Geitungas 
dėl piftū Zodziu prieš MBofietiją uždrauji. 

— Renfė Žemės Malbonas Giecoriaus Mietininfa 

Gendro[- eldmargolė ооп Berg pra 18 tąji Ianuas 
riju Beteršburioį pajimirę. 

— Roleros figa Smiete bar mis ne pafiliomufi. 
Bagal paffutinę Žinia ji ime Gžieje baieriffame Miefte 
Miūnden, Žulenderii Miefte Rotterdam, o ir Aınd: 

108 Republifėje La-Plata Miete Bu=enos 
N: yre8, tai mujė Žodiu: „meilingi Drai“ fawo iBs 
gąfžingaji Darba maro. 

— Ynt Gelžfelio užfibege Panedelnį 19 taji Ya- 
nuarijų Tamotūi Trufyje tam ant Sztacijono MühHl= 
baujen, ne toli nį Glbingės 18 Mažiamimo ap= 
fiftojus miens Linais prifrautaš MBežimas, ir tift m08 
ne 1008 Urėbininfama galima bumo, ВНа Degantiji 
Mežimą пй Fitū atliojūti, ir ip й Tarpo ipgabenti, 
Geip ir fitt beweif butw uffidege., Geran bar, fad 
Ugnis ißfimuße Wejinams8 be ftowint.  Kad ta Nes 
„palaima butu greitame Begyje be mažiūjant nufitifufi, 
tap manbing mili MBežimai £ Priegada butu parėję, © 
it Gymaftiė Urėdininfu, 

— Rujtu Damadūje wis Iš еп Taifymü ir 
Naujinimėa nujibūd 8 Daliės Žmonėms ant Baleng: 
minimo, ale i; Daliėš ir ant bidefnio Apiunfinimo. 
Szitofin Bubu babar Buftpiningiet už Biningi Gro> 
mataš bep už Bafuė, + Dideli Tolumą Runcziamus, 

"pigejni ne faip pirmą, ale ug Bafus, tūjius ne taip 
toli fiuncgiant brangeiki ne faip pitm to. Pirma 
faptamo Rakeli8 ifi 6 Smwarü Sunkumo iß Lilze8 ifi 

{ Karaliaucz'u ttiš Trecgiofus, bet dabar penfiš, 
D ne pirma franfierūjunt Bebiš, bet manbing ir Berjon= 
piningiei fu Buftu mažiūjant Dabar buš brangejni. 

    

  

Prefe Raraliauczuje 7. Aebruarijų. ® 

Ant Turgaus Jawi menkay расей, _ Kwiesziei 10 tą 
105 S ‚Sgr. . Rugiei 72—75 Gar. Miežiei, bib., 55—59 < k 
Miežiei, mai., 52—55 Sgr. Aıvizo8s 34— 37 Sat. a 
puteė 25—28 Sgr. | Siienė 30—35 Sgr. Onl 
GEgiaubai 221/,—25 Sat. Gntn. Smieftas 9!/„—13 Sąr 
Smara. Riaušiei 7 -8. Sgr. Manbelis. 

E 2 T TTT 

Х р { аёр ща 

11 Alaujyjmas !! 
Sur gali $ė Meta geriaufiū 

VE audziamüjü Medmilnii arba Bunis 

B Gbuliū, audžiamuji merptuji Wilntu 

T ben mapyniu Warpalü 
pirfti 2 

Atfakyınaz: 
Sift prie — — T, W, Schäfer, Tiliėje, 

MWofieczik Ulycziof Rum. 14, 
ties Macdteriu. 

NB. D ir Burcelano, afmeniniūa Ryta, fiumamuja 
Daiftū, megamujė Bumbuliū it t. t. [pg 
taipojau nesgirbėtan pigiep! 
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MB eju btbet} bauge[ aubžiamuji Bumbulit arba „a 
milniū, mwerptū Milnė ir magyninii Werpallt pigiey «П° itt 

galėjęs ir todel pardüdu, . fawo roma ištugtinti norčbai J“ 
laban pigiey, nebaltintū briuti aubziamujū Bumbuliū jau ji 
9 Gar. prafibebant o efftva Bryma u} 11 bey 12 Sgr. | 

Tilžėje, Ataji Zebenvorijų 1874. 

ob, Robnert. | t 
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AB Jurgions 16 Ußkfamoniu, RNukü Parapiids, SN 
fawo Grunbftufė, 21 Murga didelė Ir bi Trobas IB mall 13 
Wales pardüti. Pufe Dobilais ir Rugieis apičta. N 

Ujfamonen per Ruden. - YWdoms %utglouo 
  

6 Fetu fawo Triobaš, butent miena gywenamaje fu k 
mara, 0 it Sfune podraug fu Staldu iš malnės Malės y 
būti, Gymenamoji hra 52 Pedi ilga ir 18 Pedü plati, sn 
75 Bedü Ilga it 20 Pedü plati. 6 

Galbraften, Gtaji Zebermorijų 1874. jo 

Gafpaborius £$. Podziuweit, IĮ 
749 

Ayfakfymas. = Ъ 
Mano mieliems  Bazyfitamiems  aß Зте būbu, Fab a 

mifofiū Bumbuliū, parboti yr grpgū games elu, 0 valį 
gera ZFfipirfima man galima yra, [abay pige Prefe Lat 
Belto ав melbiū [amo Prietelius, manę tanfei aplanfyX 
neš ant to gal fožnas gal rofüti, gero Taworo gaufes. 

Ragainėj, 1. Zebruari 1874. G, Bausti) 
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Verantwortlicher Rebafteur: Profeffor Št. Aurfdat 
in Ronigėberg. 

  

Berlagą unb Drud von Gmil Rautenberg 4 
in Rönigsberg. ) 

b


