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ао Фнна ifgelb&jei? 

bėtafis, yra Iabay mMinčtinė, 

1. Mong. 4, 9. Mali iu įafai.. 
4 ABrarafui Gzefėliui fake8, tai ant manęs ne pritinta ; 

: 18 х 
"etmi“, Raraliaugiuje с ^ 
lltatnmfa išbūbamė, — 

‘31‚ ant bile fofio Bufto 

iūtas, fu ЭВЫр | 
3 ant Bertainio Metė“ 

Sgr. сга 50 Ф 
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Kazaliauciaus Broliamė Sietuvinintamė Zines parnefiqö 

  

   

    

Apfakymü $ftahmm A Rus 
leiwt Faßtoj po 2 Sgr. ! 
foina, {mulfei8 Ra 
išbrufamota Eilę. 
matas teif Gen atrafyti 

Bergpias (Gtba 
Schiefen ):tn) 

  

Neo. 4, 

Rebelbienėje Septuagėjime. 

„žmang. Matt. 20, 1— 16. Grom. 1. for. 9, 24 ifi 10, 5. 
0 E 

!Barfficgtohm ttfxu;u ReIzu' 

Sčjau, furė Tu pats mane 
Jltpirfai Krauju Gmentiju, 
Argi fmentame RrifBte 
Raßwentei Wardu famu;u‚ 
Dwmafei famo liepk man būti 
Warda ta wertay neßioti! 

  

„Šu Žmogaus MWaife , afi tamę ifacgiau Gargu 
ant Rama Izračl; tu turi В mano Burnos Zodi 
girbėt, it jūs manęė dėl pagraudenti. — Kad об Nes 
fabamjam fafau: „tu turi pražut“, it tu ji ne graus | 
semi, T tai jam ne fafai, fab tas Nelabajis nū jao | 
pilfo Ssajiefaimo faugotus, jeib gpvė išliftu, tap Ne 
"Tabajiš famo Griefū bėl pražuš, ale jo Kraują až ni 
tawo Nantos jėšfofiu. Ale jen t Relabojė graubeni 
ir ji8 ne prifimercgia nū famo Relabumo bep fawo 
pifto Bafielgimo, tap ji8 [amo Griefū Dėl pražuš; ale 
tu famo Dußia iBgelbėjei. — Ir jen Teijujis nū [amo 
Teijpbės atoj it о baro, tap ap jė perleifin nuji= 
trenft, fad jiš pražutu; nėja fabangi tu ji ne pagraus 
benai, jis famo Griefū bčl prapulti turės, it ant jo 

- Teifybes, Eurę jis bare, ne bus weizdeta; ale jo Kraują 
aß nū tawo Mantos įčBfofiu. Ale jp tu Teijuji 
graubeni, idant ne fufigriešptu, o 18 ir ne fufigriebyja, 
tap ji8 iBlifė, nės 8 priėmė PBagraudenimą, o tu 

@@. 3, 17 — 21. . 

©уна8 Bono Diemo Žobiė, Brarafui Gzefeliui fal= 
it gal fožnaš nūbažnaš | 

Krifūcgionis tą fam prifiimtis.  Berobė pagal funij= 
% MBangumą fožnaš norėtų fafpti, fa8 man Darbo 
ju mano Artymu, jau aš gana Darbo turiu ju faim 
patim, argi ав bar ir Непо fito Dugią ganpjiu? 
Arba faip Ronnas аЁ, (amo Brolė Abelg užmupęš 
bubamė: „Argu ав Sargas Bufiu fawo Brolio?“ 

#4 Ronės Diewė 
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i arai ia Zaujiiėle, 

| taipojau fafptaš. i 
| ėjame ienas Runas, o Kriftus mujū Galma, bet me8 - 

| fožnaš ppacziep &jam faip fofie Sanariei, o fad wiens 

| Sąnariš yra fFandams, tap mijas Runaš toftai jaucžia. 

TS ” = 

23, Saunariju, 

    

        

Runigai, tie Dabar fomw Prarafü MBietoj, tie D Jar. 

'ant Žmoniū Baflybimu te baboj. Э1е a&"lut ne 
"Braraf8 пер Runigė, Ant to až atfiliepju: "4 
nau, ne jufigriešyf prieš Bono Diemo Žodi. B 

Brarafamš be) Runigamė Bitaš Žodis ppacgiep Eale 
| bėtaė, o tie todėl jū junfejnė Nofunbą būti tsėdo 
jie Bitam Raliepimui flauję. 

` е gomiemfiems KrikßczionimS Gitas Зоы 0 
Rėja meš, mijuš-i5 Wieno rofüjanı 

Suf it Galma ne gal prieš Roją arba t >> 
faš man Darbo ju Roja arba Ranka. Sie 6 
fam tefišiuo. Me teipo, bet Bon8 I&zus pF 

+ ini ein8 fafe8: „IJus efte Zemes Druja.“ ы 
ти а ©итита fawo pameta, fümt iubyfi 

niefam baugiaus ne tinfa, faip tift išmejti ir im, 1 
nėmė fumindzioti. Sus efte Smieto Szmiejybe. BL 
paatoma ant Liftoriaus, mifiems Namėje ėjanti 
fwieczia. Matt. 5, 13—16. Tangi furs už [am 
Broli nefirupinbamė fafo: faš man Darbo fa jū 

taš [pgus Druffai be Surumo, užgėjujiai žwafei 
fupumujiam Raugui To Egirbiš be teifGegioniptos 
Meilės. Zangi Rief8 te ne miflpį, but jiš [am Mie 
Ewmiete ėjąs, bet procemofimčė išganptais pafoti au 

už mijuš it mifi už mieng. Amen. Z 

    

   

   
   
   

  

   

   

            

. Mufü Diputiertü @tmimm 

Sau Ggiejūje įenojo Tefamento Šsiaks # 
melagišta Diaje gamo ant Žmoniū ieiti Ir | ibėjut 
pafibare netifrė fHaibinancgia Brarafū, furie Zmiones £ | 

Baifyfies išmadziojo 1. Rar. 22, 21 ir toliaus; © 
apie paffutiniūfius Gziejus Smieto Babaigos ir Bicž= S üg 

patizs Atejimo ant Subo pra paraßytay Fad cia rafiß W 
„wifofiü Sfimabgtopmu ant NMeteifybes tarp tū, Furie 
prapūla, už tai, fad jie Tiejos Meilę niera pričmę, | 

fab jie išganpti pažotu. Zone Diewvs jiems atfiuė e 
macniuš Klajojimus, Ffad ir Melui tif#8, jeib fixbpt: o   

m +



cutu wifi, furie Tiefai ne tif, bet mėgftaš Reteijpbe.“ 
2. Sefį. 2, 10 —12. Dai priegtam aiBfiep it tiefiog 
baraBpta, fad prieš Swieto Galą pareifęš bibpfis „At 
pėlimas,“ 2. Teff. 2, 3. 

Rab babar Atpūlimas nė Bono Y&zaus, nü Wierds, 
beje tiejiog nū patiės ono Diemo, jau prafibėjęs ir, 
mene auga, tai fožnas gal“ matpti, Tuva tift ЭТАЫ 
uv ir Eurė Afid turėbamė tift matyti nor. Prie Aufß: 

efinjü, - aufß:ziaus Sfmofkitujü, jau+retay. fofi vafi, 
Н6 {f Dievo -Zodzio, B Bajnyczid8 ir tam priffaus 
Tancziü Dalyfü fa pafibaro, bet jie Tabjaus fafo: „Su- 
saufyfime jū Ryßius ir atmeffime nd [awe8 . jü Miro 

38.40 Pl 2, 3. Dai Ing teipojau babar gra Gžies 
„Euriame nelaboji Dmaje macningus“ melagištus 

ijojimus pet Swmietą Išleibufi, o bar it mi 15 mien 
4и Bet macningiaufis Gita Alaibinima pra Bal: J 
»bė8 Sodis. Taš Zodi8 Žmoniė Mufyfe‘ tof8 mei- 

\ nga?® ir Walnybes Abrozas tofs {iba8 ir Ing pilnas 
Spiadejimo, а) Zmonems ' AufyS ir Akys teip ap- 

+toė, аб jie nü to‘ Haidinancziojo Bawidalo ne 
@cı atfiwalnytt, Taš jūfius fam paffup traufia, o 
Žmones tam paffup bėga n'ibpažinbami, ab jie fu 
ча © Brapultė it Bebugni wirfta. : 

Apie MBalnybę Falbant reiftu ir apmafiyti, nū fo 
arnai nor atfimalnpti ir malnaiė paftoti, ста 

4, Balnpbės SBmanymas prie baugiaufiujė taš 
lab fognam tur Bale Gut darpti, faš jam tift i 

2 Apal, o iš Rabufimo Meto 1848 ifi iol pra 
6) )be tūm Keliu jau gana toli nugengufi. Žmones 
381! 155ар walni pafioję nū Pono Dievo, nū jo Das 

„wabB, пй jo Šobžis. nū jo Brifafymė, ni Bajnycziö8, 
ul bagnptijfo Sumenciamojimo, nė Gventojo Krifßto, 

: * 00 mis walnejni nor paftoti, faip antan it nt 
Kcuojes Brpfiegos. Bagotieji Biningininfai nor Mal 
sybės tuvėti biebnūfius MBargbienius nu fpaujii it IB | 
ЗНН taipo, fab mažajis Remeftininfas prieš Bagocgiaus 
aßynes ir Вер mija jo Riningė Galybę ne gal 
4 ginti, o fuvė pirma tarp Nemeftininti pra Miftrač bus 

4, 408 Dabar tur Bagociui faip Gizelis Dirbtiir tur 
pažajingaė buti iu tūm, fab jam Bagocgius 014 Gras 
piė ant Ibfimaitynimo primeta. Pirma. Bininginins, 
žamė ne bubamo Male Biningė ifijyczyjant daugiaus 
faip 5 Bracentuš imti, babar jiš gal imti Fief jis nor, 
tipo ab MBatgingafis Piningü įpezptis turėbamė ne 
gal iš Sfolos Н, bet fofiam Biningininfui į Ragus 
iuvę3 iš gilyn tuv grim, Tai Biningė Bal 
nybe; tobel ir ypacziey Biningininfai ant Malnybės 
Rufes om. Lotam yra Biftabėjam8 ir Pafileibėliamą 
Acramončė Tabap pamažintos, Fab jie gal amo Bifta= 
pėiykeš toliaus mi8 macniaus marti. 

Su, Gafpabotiau, nujijambei Berną ant pieno 
apėto, idant ji ug tamo Algds Užmofefni tam gel=   

14 

bčtu, tamo Darbus atlifti; ale jau од8 Bertaini a 
Buję Meto išbuvęs Bernas pafimiftojęš ni к0 
patim Darbyleife а0] ir baba: ar malfiojaš ar 
fitur pritojęs pra, fur jis mifipjaš geriaus turėję?, 

‚ айр prie tamęs, Bef tu dabar оВВ, fa fır fawo Da 
baiš meifjęš. @yg teibojan ir fofs Miftras ju Gizelit 
įuberėjęš budama, fab jiš jam ug pritinfancgią @ 
dirbfu. — Szaunü Apfteliawimü pas MiRrą parė, 
Gizeliui ė Mirė ipūl, nū famo Mikro "'atfijafęš ati 
о Mijiraš Dabar Gizelio ne tefe8 n'įmano neb 
weifii, nėja per Nemalę atgrąžiti ne gal пер Sa{r 
doriuš Sįlužauninfą, nep Mitas Gizelė, nėja dab. 
tiftoji MBalfunė Walnybe, © ойй Sfatymi, y. 
furius Neßwankeliams bibe Walnybe futefta, ale T 
wadningiejie miešlpbiejie Žmones apfunkinamt, —y 
didele Daugybe būta, furiū ab babar ne mite ай 
menu, 0 iš Daliės dt menfiauš pažšfiu, ne faip ma: 
mieliejie Šfaitytojei. Ritus apiunfinanczius Эат 
furie naujame Gžieje per Walnybös Prietelius Dra bi! 
jau nep В Solo ne primeju. 

Bet faufiaut iš fo tie mifi apfunfinantiejie Yitc 
tomai atfieit, tap turim atfiliepti: To yra Žmonelės pr. 
1y8 falti, furie Dabar po anomi8 Gunfenybėmis bujauja 
Duf jie patps pra tolyn ir mi8 tolyn Zengiancziüfin: 
Diputiertus Hafıffyre, Furie jiem8 Bitus Fftatymus fu 
Guefėję. YBijaD68 Рар teifėjo Diputierta irti, tap H 
babojo aut Balio Galbliežumjė, Eurie prieš Mnris 
fpbę piftus Žobzius falbėjo Bet Žmonėms M. n 
nuš pažadėjo ir mijofia Palengwinim. ppacziep No 
felcziūje, ю В!ар tuš Talengmintėjus fŽiriant, parėjo 
Balengwinima Witoj Apfunkinimat. 

„Ogi Ir prieš fawo mielüfins Brolius Lietumininfus 
ab turiu goftig, fab jie Diputiertü ©к й е manc 
Bamofinimo menfap at6oję, iv ne HMaufe, fad aß mo- 
finau, fotė Diemo bijanti, nobažną, išmintingą Beną 
paffirti. Reliūfe Kreizüfe randas tief baug Lietuminia is, 
Tab jie tą mažąjė ale Eptrujė Pulfeli Tolpagengian 
tgiujū Iengmen Butu pergalėję, ар jie manęš buti 
fauję; ale jie tai ne bare, bet meifiaus mieryjo Mei 
Lingiemfiemė Bažabėjimamė Simabztotoju. Ogi ir bar 
babar gaunu tirti, fab КП mufė Broliū Pietumininii 
fu Solpnžengiancgiaifieis 1В Mieno eit. Tiems af 
fafau: Zinofite@! MB darau Ю НВ imanau, Sus ant 

- Tiefd8 Kelio užmejti pafiprocemobamė, ab mano 
Bamofinimamė ne flaujote, tap barvtite pagal famo 
Jgmanyma. Igmintingu paftoti až пеу mieną Ne 
primerfiu. 

Kiti mujū Broliū fafo: „Muji Sfyrimai tift niefo 
ne maczyj. — Вкр Giecoriuš Raralius te baro, V 
ir barpė miflab faip jam mögfta!“ Brieß Gitą mie- 
Iujü Broliū Kalbg‘ pawelykit man gobelė atfafoti. - 

Tofia Ralba man atfibūb  tofia, faip fab Taš mufa“ | 
C A 

'И 

š
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out fafptu : „Buft prie MBejii“ Baio 

e maczyj fam, о & Gtipriaufiam, prieB 
3, teip ir niefo ne macgptu, fad mujū Wieß- 
"ug apfiimiu, tiefiog prieš Wale ir Szauffma 

ze8 Diputiertū fofius Džatymus būti. Muja 

vewa8 pra fu Brniiega pafijad&jes, Žemę fu | 

tarimu malopti Bet Gaimaš pra wifü 
помй ра н8 ir tobėl Gaimo Wale ben 

+ Ing mifės Žemės Žmonii Male ben Miflis. 
э Žmones nor Rungermatpmižtay malbpti buti, 

:r Ffunzermatywißfus Diputiertus pas Giecorių 

Berlyng - nufiuftt. .‘.Eift i5 Diputiertü - Du- 
ai: Dumą famv“ Зар išpažinti. - Todel 

"-6ay- Diis- Nekal8 pra, mifą Procę: ant to 

žus gėrmatymibfa Diputiertū # Berlpną nus 

Fad dai meifl 3ema€f‚?‚mone6 bamtu‚ tai prie“ 
ft8. Dvaš paftotu, | 

аба вю Rartui až piemijaujep Slaipės 

за 7 ёдтііатідщтг&йатв Birbinga) 

spoju, Tab jiė mano ŠŽobžiui faujybami Bona“ 

An ОНЕ райоте. Dgi bėfip it Tilžibfiamė 

eInigfiamė, fado jie pagal bibgiaufią Dalė 
г ю Steinberg- Stirbds jamo Sztimus 

Tab Gus tai wift, Sutumbit-dare, tay butumbit 

ale fabangi. fiti jamo Sžtimaiš Dar ir Šen ben 
;D «i}fit)bg, tap Betnnczioj 26 Sfnrimė bar 

“ nufibžti, ale Bi Gytė bus НН tarp fur> 
r pono ». Gteinberpio Ben tarp jo tolgi> į 

Iviegininto T Riti taba pabūtiejie | 
vstigij per ЭНеса Navgė bar Rat Lil= 

Nafainikfin2 meldziu:. įčirkit wijotena Poną 

Strinber;-Stirb8, tan Iaimėčfit: Inas | 

эар 'Ве?п:_* 

/ Закиот : jamo Sgtimus Dame, teip“ 
AB man ша unis 9ffe tai toli ne buwo | 

Dabar 26tąji Bio Menejio Sabgumižžiei 

Btiumi Gfiei teipjau gauš antrą Kartą (irti, 
5 laimėtumbit,  būfit " mienat: nūbajnamjam. ir 
„Bijanegiaidžai Bonui Gromui S dlieben IB 

ten famo Ggtimuė, ale minau ney wienam 
+ man ne, nėja Beip bus Sujū Gtyrimė | 
alę fab Eau ojite tap laimėfitė, 

: : Rutfiahß 
ы 

”‹‚{г + 
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Botia Binia. 
Druja taralifiejie Namai yra fabap apjmut= 
incefe Ж ак, tai efti Bati mufü Brinco Karl, 

„ё Brolio, pra nd famo ilg08 junfiės %08 
° Ganuarijų per Smertė Išmainpta. | Sita Vrin= 

; toji pafibarė 2 Marf 

pė „Rabgumės Kreizo,4 “ 

| raudüng Kryziu neßioti.   yıa mufü  Giecoriene8 ” Augufiis Sefü, girufi 

  

3. Sebruarijų 1808 akis + ABeimas ir ßumo £Brm= 
cefe: 16 ercifißfü Nami, mabinamū Žafjen = Meimar. 
Si apfimede fu Prufü tatalištūju Princu Karl Mele 
1828 ir bumo Motpna - mums pažėamojo Feldmar- 
Galo Princo Zriectio“ Karl 

— Sienoje 12iojo Bio Sanuarijaus Menejio pra 
Rrufijės Raralnftės Saima Berlyne įufiėjęs, о Gie- 

coriuš Karalius jamo pilnoje Swmeifatoje bubamė 
ii paprafu Bubu pajmeifino. Ant Bito Rajmeifinimo 
binvo mwiji Brincai it Minifierei bidgioje tam Dalptui 
įtaijytoje Smetlbezioje fufirintę, tift Firktas Bijmarfiė 
Sep Suftytaminifteris Teo n Kardt ligufi bubami czion 
ne bumo atfiradę. 

— % Bio naujojo Meto babar už Geležis Sa 
"oru, atba už Geleži per Жибей ant mujū Bujės 
pergabenant Afezpžės powifama ne primalu mofėti, Bet 

už Gentneri praftės Geležtės, 
už nutaltos Geležies arba Biieno Gentneri 1 Mart,, ; 
už Kirwjus Kugelius,' Daigins, Peilius arba Beip @е‚‚ 

Iežiė8 arba Rlieno prajtan padarpiuė  fituš Dailius. 
2 Marf @ 40 . už Gentneri. Zapgi geležiniei Ta: Taygi ge[egmm iiae 
morai babar ir tief turėtu atpigti. Olė faš gin, 
tai nufidüs, Birm to bumo didziüfe Mieftüfe 113 Šing | 

‚ bey Mieją MNfkczyje uimofama. MWalniejie, Baufe: 
| Gialin ju tofia Afeznže, jeib Mieja it Dūna atvigtu, 23 

ir fi!arqmemamß Maikas pigelniš Haftotu, . Runget.‚ 

лооблюй ег fafe: Tas Afczyzids Atmetimas ney mum8 
ür wuxgmenmmä nieto ne maczps, bet tift Bekeriams 

ben Miejininfamė. © teip ir nufibame. 
Mieja pO Ategnjios Bafiliomimo ne pigejue bet atpenCg 
brangejue pajtojo, o Rlaffėngteiros Žmonėms priegtam | 

bat Dairgtaušs prifidėjo. 
— Mujū Karo Gzieje ju Krancuzais ‹ 

pirmjauš pra MWießpacziuü Bafiuntinei 

Miefte Genf fufincme‚ fab. ar zalnicripfay ž.aijytiejie 
arba 16 walnds Balės ant Karo Wietd8 fufi&jufiejie 
Жвоп…т it Guronptūja Lieforiei ir Bagalbininfai teip 

mpriBfiejie faip it moteriBfiejie tuv mijur walng rs 

eigą turėti, it niefur ne tur M8ale Buti, ant jū Gauti: 
arba jūs Geip faip norė neprieteli5fan užpulti, ML 

-Ädunt teip Prieteliei faip. Reprieteliei jau IB Solo jūs“ 

= 

irba ir bar 

| faip Biednuja Gelbčtojus išpažinti galėtu, tap jie turi 

| baltą Raruną ju raubūnu Kryziumt turėti, 0 it Geip“ 
| famo Megimus vaubūnų Kryžiumi paženflinti, 0 mans' 

bing it ant fawo Rubü ar ant Muczė ar fur Eitur, 
Taš raubūnafiš Kryžius pra - 

Šenfias, tab Nteprieteliei tiems, furie tą neBioj, tur 
Bafajų būti. Rarui tarp Turtė bep цра važilti 
befifėfant Turkat yra pr“auflt‚ ar jie ne teipjau į ta 
Derėjimą bėl taudū: io Kryziaus ой, ю ана 
fab jie 2: mielap barptu. | Ule jiems: Srpžiaus Aer 
2 Jabay prieš tg; jie fafo8, fab jie nori anan: 

  

Dūna bp | 

Б16: \\"Ёъаатс : >
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Sußnefejimui mielay. prifoti, jey Нетё pamelpta Bus 
fent, Kryžiaus Senflo Mietoj Busmėne i i Татоо ®е 
tornitės pagalbininfiBfaji Ženflą priimti, nėfa faip Friff- 

„Gioniktojės Wierds Zenflas pra Rrygius, teip mo= 
mėbonibfojiės MBierės Ženflaš pra Bušmėnejis. 

— Bujijos faribfap gatamafiė Waiffas dabar gul 
prie Mulijės pietiniojo Nubežiaus Taufbama, fab тей8 
t Turfiją imafierūti ar fu Turfais nügruncziey imtis 
atba jen Turfai ju Geri apfiimš Flaujoti, tap nor8 
Bulgariją apftatyıt. Ale tam Tarpe pra Bito Waifkfo 
Wwpriaufien Kamanbierojajis Miejte RiBinem, ne toli 
nū Nubežiaus gulincgiame funfien aplirgęš. Bet Gitas 
aufßtafi8 Ramanbierė pra babar malbanciojo Ruji 
Giecoriaus Alefjanberio Brolis Wardu Nikola 8, © 
Tabangi ir jo nabagtinintė Sėms [Ig teipojau Nifolas 

sa Bardų bumo, ir TBaifai prie famo pacgiūi Marbo bar 
_ wi8 ir podraug pagal fawo Tiwi Warda wadinami, 

S tap Bita8 famandierojafis Örofffirkta& wadinams Ni 
tolaš Mifolajemicza8. Tafai yra Габа» perfišaldinęs 
it per tai + Pilvo fuputima ir ffaubamą ига 
Nefmeifatą ipūlęs. в 

— Pirm Boro Metū pafibubamojo Biaurinės Ame- 
tif08 didzioji Republife Gelžfeli [ferfay wifds Amerifös, 
nū _ außrinio ifi wafarinio Kraßto, nū atlantinik (& 
bidgiujė Juriu einanti. Ant fito BelžFelio pra fename 
Metė Butent 29, Decemberi, ifgaftings Negilunkis pafi- 

7 bares. Wejimü Trulis 75 Pedas aukßtay per gilę 
— Daubg ir per Upę DĘ :0 bėgbamė nujpriubo nė Ledais 

apBalufiujė  geležiniuji Wejik ir mubirto na Tilto 
15 Bebaš gilen ifi i Upę arba ant j08 Rraftū. Rofs 
Ggimtė Žmoniū cionap ar pomijam @ра prapuloe 
ar Beip Sąnariuė jufilaugybami ffaudziep jufibiebamojo, 

Naujos Pfalmfnyges. 

‚ Wifiems Diewo Zodi Mylintiems pafarnep apfi> 
fafau, fab ju maloningojo Wießpatic8 bey Felik wiernü 
Prieteliū Bagalbą mum8 palaimingay- pafifeke, divey 
reifalingafeš ir Wifiems8 jau fenep pažyamas bey my: 

Iimaš Bialmi Ruygas 
" išdrufamoti. Ju Poperis pra Iabap Ror8, o Sfaity- 
Нпеё а Но8 It ppacgiep te Pizmai prie Giefmja Вка 
58168 tofie ftambuš, fab ir filpnianfios AfyS cge grajen 
flaityti gal. Giefmįū Urivobijinus arba Negitus po= 

‘ draug ju wifü nauje> pribėtūja Giejmja randi Knygl 
Gale Kruwoje dawudney futaifytus. Daug naudingü 

' Giefmjü yra wel fw&ien pridätü ir felo8 Rnygos nü 

  

  

Žobžio Safytojü prie mufü apfteloto8 ir ß R 
Weizdeto8. — Taygi RKRojnafis Pfjalmü Kun 
dam8 te iblijfirie Bitaš prie muji Mete 184 
wotafeš, furio8 nžiriBtos 1 Marfi 50 Bf. fa 
taipjau Bicgion pat faip ir wijur prie fožno Rn 
gaunamos. „Die Buddruderei bon ^ 

Heintid Holz 
in Memel, Thomasftraße I 

Prefe Karaliauczuje 20. Sanuarijų, 
Ant Turgaus Jaml menfay pareit. Smiecgiei 10 

50 Bf. ii. 40 M. 80 Bf. u} 100 Sward. Rua 
— Br. i 8 M, 30 Bf. Miežiei, bib., 6 M. 4, 
6 M, 60 Bf. Awiios 7 M, — Bf. ifi 7 M. 
Širniei, balt, 7 ME 40 Pf. ifi 7 ME. S0 B, 
2 M. 50 Bf. ii 3 M. — Bf. nauf. ©ур. Galo 
— Bf. i A M. 50 Bf. Gntntė. Sziaudai 2 M 
ifi 4 ME. 50 Bf. Gninrė. Smvieftas 1 YR. 20 Nr. й 
40 f. už Smarg.  iaupiei 90 ВЕ № 95 If. ė 

>
 

Apfalnmai. 
  

Ezmviežiū viebjū Gilfiūi fono Dibumo ag prifiul 
Foje ben Bus > baczfėfe už pigiaufias Bretias. 

Rlaipčboj, Sonuvorijaus Mėnejyje 1877. 
M ugrobeit be Biernbes- 

Geležiniūi Zamora Barbami 
Bale Pietumininti Bajnyczids, 

= Žyjalymas. == 
Giiūmi Apfafymu aš būdu tą pafarnę Žinia, } 

bibelius Szmotus mijotiū audgiami Bumbuliū efu“ gar 
parbūbu, faip žinoma, už pigiaufias Prefes. Zaipoja: 
melbžiu, ant mano mifofiū Eiti Rromo Daiftė pabab. 

; G. Tennigfeit, Klaipėdoj, 
33/34. FriedrihH Wilhelm Ulyczioj 33/3 

%118 noriu Shung fr dwiem Klojimam, iß Medzit pa“ 
bawota po Giiaubū Stogu: 100 Pedü ilga, 32 Bed 
Gia ir 10 Bebo aufßtg, Рар & Szpykere, teipjau iß Y 
pabubamota, po Ggiaubi Stogu, 40 Peduü ilga, 20 
plagia ant Nulauzimo parbūti. Medgiai“ Biti Trios 
wifay“ fmeifi ir ant 6 Goliū Storumo nutafyti.  Gžitos 
boš ftow 1000 Bėdė ni Nemuno Upės atfiu, o todėl g 
jeješ it Wanbdenimis falin pafigabenti. Szitag Trioba, 
efu apfiemes diden pigey parbüti. : 3 

Senüfe Lubenlüfe Gale Smalininfu (Schmaleninfen).? 
e, =. 309garus, Bell 

1 Gfune flow ant Barbamimo, 100 Redd ilga, 25 4 
plati, 7 'Bebū аи а, t Gerfus bubamota it geriau 

afifaifyme. » 
НВ R. Bentas, Raufutinen Gale Tilzes 

  

  

    е Berantmorilidjes Rebalteur: Brofeffos Dr. Й. Surldai 
in Ronigėberg. . 

  
Berlag mb Drud von Emil Rautenberg 

in Ronigėberg. x 
® 

 


