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Taygi антей mija Liktenybe ir wifg Myliu Ir 
MWeidmainyfte. ir Pawydg ir wifg Apžodziojimą. 

1. Petr. 2, 1. 
Ne melof!  Diemė grumzb; Foroti 
YBeibmainius it Melagius, 
Ne miliof! 318 nor praftoti 
Artyma ne mylincgius 
Ne tiet Darbus regimus 
Afeles vrigaunangius: 
Samo Szirdt apjwalgyki 
Эс ta FJezui tinf, maftyki! 

. „® 
+ Taifinimi Babaiga! t“ 

Sau per ilgą Gžiefa аб m:8 ir mi8 bandziau Ši 
prieojufiūjius Diemo Raralyfies Prietelius fuderiatt ir, 
įutaifinti, idant Meile tarp Broliū augtu, idant аи 
cziaufpfis Wyffups, Ganptojis ir Siganptojis muja 
Dupiū iš to jamo Bamėgimą ir Angėlai Danguje jamo 
„Džiaugimą turėtu. le aš matau, mwijaš manę Dars 
baš ir Nuliprocewmojimaš ant to Dalyfo pra nüprofnas 
bumęš. Daug Gromati iš Rietuvės Brolii man Dėl 
mano Taifinimo parėjo, o Felintoji it fabap meilinga, 
ig furioš ap Gaimefti turėjau ir Birbingan palibibgiaus 
giau. — ЭПе felintoji bumo ir didep“ nelaba it pilna 
Reržto, fab ta man Szirdvyje didey paffaudėti turėjo. 
Suš patys mano Siubininfai, fab mano Taifinimai ne 
nujibawe fitaip, faip tift Szirbiės Pengmpbėje, furę af, 
norint В Brigimtiės ftaiguš budamė, -miš fa8 Gytė 
Keleiwt raßydams if Wießpaties Iffiprafiau, ogi mano 
3odi8 ir ne bumo nep po wienu ney po fitu, bet tikt 
pagal Teijpbę Meilėje; bet tacgiau man tift ne galima 
bumo, MBifiemė itifti. Daug jū jau iB (o fPaudu Ba- 
pofi prieš manę Del to išrobe, it fPaubziep barės prieš 
manę, tab ap jūs graubenau ju Eit8 fitu Meilėje ше 
ИЁН. Daugumė norėjo, Фар аф jū Gromatas į Re: 

„Teimi iftatydincziau. Ale Fadangi! 108 tam ne bio 
"tinfancgios, ar Priešininfus per mier ži ae oji, at   

  

ne Damadningao Mutaifyto&, 
bumo ir af jeješ tobėl ne mijaš išdrufamobdinti galėjau : 
tap jie Dabar ant manęš juppfę. 

Dai iš mijū, o ir 5 meilingiaufiuja Gromatū n'iera 
nep wiena, futi jafptu: idant mešs ju mufü Prießbylieis 
įufiberintumbim meš Gi arba tą jamo Bubą atmėfim. 
Bet fožnoj. Gromatoj jafpta: Brie mufü miflab ale ir 
pomijam miflab gerap, ale and Damadai ne tinf; O 
ant antrojės Pufes wel teipjau. 

bėfup toli it placgiep martojamė ir pažpftamė, ale 
GEvloš ir Galybės Diemo Žodgio Broliū Gžirdnfe 
ne Daug gaunam matyti, Sameš patiė8 uffigintı, famo 
patiės Wale laußti po fitū M8ale žementis ir fawo 
Siminti po fi Sgmintimi įtatpti tai mujė lietumije 
fiem iem6 Broliamš jau pomijam negalim8 Daifras. 

:Zuiafis i; jū žodi teip 'šguldo, ао tiejiog 1Врае 
ginti gali, jiš tą pomijam n'išmano, 0 tacgiau iįfioręs 
fituš mėfinti ir pnfjt, Юар fiti jo Sgmincziei neFlaujo. 
Sr ab patš eju „tofiū Gromatū ватое8, furioš manę 
begčbištan iBfolioj it išbara, Ка ав Diemo Žodi ne 
pagal „ano NaBėjo Di Bgulbęė. D ir Mel nujis 
būda, fab fa“ miens Broliš iGpeife8, fitjai išgiria ir fg 
wien8 ju wierna Szirdimi man papayjakoje8, o° aB ant 
jo Wiernybes nufitıf£dams ir Jano Broliams i Res 
leiwt iftateS, per czyfcziaırfiüfius Melus išžautia, 

MWien8 brangus Brolis, furfai man ant Relionės 
fawo Namüfe ir daug Meile8 ifrodes man raßo, Рар 
a ben Kartg Maucziauft apie Lietumds Surinkfimü Sfirz 
tumuš per Releimi falbėjęš it man primena taip ав 
Rartą jafeš, ар až turiu о6 @ iš Diemo Žodžio, 
tapgi it apie Diemo Karalyfte fa falbėti: Ale man 
roboš, fad mano Weifims8 ir Raßyms ime Gzieje n’iera 
prieš mano Apjiėmimą buwes. Iukf aš Gufipriefi= 
jufiūfius Brolius ir Diemo Karalyjtės PRrierelius ne 
taifinų be Digmo Žodžio bet iš Diemo Zodzio. Miela 
Brolau, až meilpcgiau, fad Diemo Žodis per mufi 
Keleimi ne tift Broliū Galmoje žinomas, bet ir jū 
GEgirbpfe, o tai jū labjaus, gyw8 ir galingaš pajtotu, 
Bet tai gymafiė IBguldums Diemo Zodzio, 
bangi mano mieliejie Gfaitptojei robo,. fa) jie Ё 
„atgtiję to iki Pdsalė (4. Monz. 21, 

ar fadangi jū per daug, 

SB mijo to numas - 
nau, fab Diemo 3odi8 mujū Rietumoj pra Diemui“ 

Ale fa 
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tan it man ne pabnmyfite, Ра) аб iffipažpftu : 
pailjau jumš Gitą Taifinimo MBalgi taiješ. 

ав jau 

Szwiejiejie Sfnrimai + Giecornjtės Saimą. 
Sau pirm paffutini Rartą me8 prie amo Prieteliu 

apfilanfpbami  pajafojom, fab mija Wofkıetija turės 
fwieziu Diputierti t Giecornjtėė Saima Н, о 8 
ppacgien tobėl Gmiegiep bus ffiriamė, fadangi Socijal- 

 Dimufratai Žemėje per mier fplecziaš ir Biržų gaun, 
fab jau woš galima jūs jumaloyti, — Яар fenafiš @к 
coryftes Gaimaš Dar Rrumoj bumo, tap bumo Gies 
cornjte po pirmojo melniBfojo Raralžudyjtės Banbymo 
Gaimui Ęftaiyma ant Socijaliftü Sumaldymo i Ap 
mafiymą padbamuli, ale ©айта8 tą ne pagėraubamė 
tą ne priėmė, bet atmetė. San Waldzia matpdama, 
fad ju tūm Gaimu, furiame Ddaugiaufey Walnujü 
rados niefo ne galefenti prabėti, pra & ifardziufi ir 
tą BPaliepima išleiduji, Юар Dienoje 30tojo Julis 
jau8 miją Wofietija fwieziu Diputiertū į Giecoryjtės 
Gaimą . Iß to pra per mija Wofkietija Didis 
GEujubima8 pafidaręš. Walniejie ifleidzia per fawo 
Geitunga8 mifofiuė Apfafpmuė, fad Žmones minau tuš 
paczius Malnūfius & Diputiertuš (Ėirtu, furie parlei= 
ftame Gaime bumę, o Mieftūje ir ant Riemu Wal- 
niejie dabar [aifo Gurinfimus it Sufnefėjimus prieß 
Waldziö8 Weikima ir prieß IBardumg įenojo Saimo, 
Zmone8 pykindami ir mofindami, buf tift per Walz 
nujü Waldyma Wofietija £ Balaimg parėjuji, o ir Dar 
pareifenti. D tacziau Žmones wijfur Ddejoj, fab per 
tief Daug Met Mi8 Malnuja Walei Saime ir Wal- 
bzioje tifipilbant ir tief daug nauja Malnpbės Sftatpymi 
i Zeme parėjus Palaima prie mujė wis majinas; 
Mofejnei Mi8 auga, o Margai ir Repafiturėjims divyn 
cit, Nobažnyjte tarp Zmoniü nyffta ir mijofiomis Bjaus 
трбёпи8 Žemę aptmpjta faip fofiu Imanı. Ale atpencz 
meš ne girdim, fab it Nungermatymikfiei, tai efti Ra= 
raliauš Bierniejie, Diemą ir Jao Giecorių  miernan 
Mplintiejie jau ir prabėję procemotiė, ibant fa8 IB jū 
pacziū Tarpo i Saimą paffirtaš butu. Dar ifi Biol 
ney loha .Rungermah)mn‚fu]u Draugyfte 1В Lietuwds 
man n’iera atraßiufi, fa jū Draugai fufitare irti, 
jeib aß ir fawo Brieteliuš paraginti galėcziau, jeib jie 
Kunzerwatywißfiams Sfyrime pritartu. Rad jau ©Ёр 
timo Diena bus priftartinufi, tai rafi bene it Diemo 
Raralyjtės Brietelei pažofe faip Fitaiš Rartaiš ir man 

S 3…166 prifiuė fafpbami: Mes fEirfim ta arba tą; ale 
die ne ftomėš Sutarime ir Niefo n'iBtaijps, prie Wal- 

— aüfiu8, furie Cziefu £ Gutarimą parėję. 
Klaufiant fa reif8 firtt, arba ant fo me8 fEirbami 
turim, tay аВ fowo Broliu8 taip norėcziau mofinti, 
_mano Pamofinimą norėtu priimti: Sfirfit, jey tikft   

fief galima, išmintingą, fief tief mofitą, Diemo bijanti it 
fituš Žmonės ppaczien Braftūfius ir Wargdieniu8 mylintt 
Boną. Ne tofi, furš gudrep ir fptrep falbėti mof, tū 

теё jau be Galo Daug Saime turėjom; bet tofi, 
furjai (amo Diemo Baimę bep Artymo Meilę prieB 
famo Gžeimynpfūcziuš Žmonės famo Namūje pra IB= 
robę8, 0 it bar išrobo. Ne tofi, furfai prieš Gocija= 
fiftu8g Nelabumu fiauczia, fabangi jie Gime Gžieje tofia8 | 
T8elnpįteš pradėję, bet furė pagal Bono Iezaus Ba- 
meifflą fafo „ab gailiūs Žmonia!“ o ir Socijal Dimu- 
fratü. 36 fogi ben tie tofie nelabi paftoję, fad felin= 
tafiė jū ir prieš patiės Moftntojo Balmą razbajišfaję 
Nanfą pra pafėlęė? Tai atfieit 15 MBalunbės % йаа 
toymū pet Walnujü Proce iBleiftü. Tie Malnuja 
Statymai Did Male mijofius Raßtus ir Bluznyjimus 
prieß Wiera ifleifti furie 32monemė pra ЯВга atėmę 
ir jü8 Bediemieis padarę; ti Sftatymai padare MBarg= 
bieniuš Žmones MBalfunaiš ir Rafileibėleiš; tie Dame 
Bagocgiam8 Brigamifamė Brogės menfiaus išmanan= 
ciūfius ir ne pafidabojancgiūjius Praftūjius ir Warg- 
bieniuš išbranpti ir famę pralobinti; tie Dame Warg- 

bieniamė Balės Babu numirti it Fa8 tam pg, Warg- 
о!епе! matpbami, fab jie Mijaip praftoti it po Malnuja 

Biningininfa arba Bagoczii Mergpfte pabūti, pra prieB 
miją Waldig ir prie Bafituvincgiūfius apfinirtę ix pilni 
Kerßto pajtoję  Rab jie maps, fab Saime prie jūs 

Meilingumo ėfant, fad MBpriaujybe ju Gaimo Britas 

timu it už jū Balaimą pafiprocemojanti; ir fad jie В 
ten 64 SBganptojo Balfg fambant girbėš: gailiūš 

3moniū: tap jū Szirbnė fawo Rartnbę pame8, furi 
188 teip ilgay bumo pripildžiuji, o jū SzirdyS ir wel 
Gmangėlijai it Bono Yėzaus Malonei arfimerė. Ale 
faba tai ben nufioūs?  Brolei Nietumininfai, proces 
mofit?8 fief tift tanndami idant juš Diemo bijancgiū ir 
Marginguja pafigailincggius Diputiertus & Giecorpftės 
Gaimą nufiuftumbit. AF Aufgcžiaujyfis ben te padeda, 
fad Gitas Meilnjimas iffipildptu! Ale bar fart pragau: 
pamelfžit fungermaipmiBfūfius Bonus, idant fožnaš 

Kreizag jufü man atražptu, fa jie fBirti fufitarę, jeib 
aß tai ir famo mieliemfiemė Prieteliamė pajafpti ga= 
Iėcžiau, | neinka 

S ta taba jie ben nor? 

Ro pagierauja mifi Не # Berlpną babarjtėl ant 
Rongrejo atiuftieje Bonai? Srumpjaujas UAtfafymas 
ant to flaufymo pra manbing taš: „Kur Maita, ce 
ir Grelei įufifef.“ Rufü nabažtinintė Ciecoru8 Ris 
fofauš pra fatta Turfija „ferganczu Wyru“ pras 
mineš. D ta» Tiefa, TZurfija pra paffutinūje Szimts 
mecziūję  mijūje [ато Pajilaifymūje wifucze8 Ddidey | 
ligufta iBfironguji; taczaus ji manding bar niekfa- 
do8 taip blogay ne firgo, faip Bufe paffutinüfe ег



A 

tüfe ir dabar. Kaip mumė felio8 Gromatoš 16 Зетие 

"galės ir Bairut išlubija, pra dabar ten, 0 it mijoj 

Surfijoj tofioš trudnos Gadynes, fad ant ilgo tan о- 

mijam niera trimotina. Bemeif foznaš Ig Muamedonū 

— MWyrü, furs tift Pucgtą pafelti galėjo, pra per Nemalę 
po Balniereiė paimtas. Išafiturintieje galėjo iß Pirmo 

nū to arfipirfti.  MRagalaus ale jie antrą it trecgą, 

— Karta atfipirfe ir taipo miją jamo Turtą potrotiję tift tu= 

" tėjo 3alnieri Gaudpiojiemė pajidūti. Tie jugautiefiema 

— Mefrutams Nanfaš ant Nugaros furiBę ix tada jūs prie 

“ fita fito privišę, jūs Balin pamare. Rur jie taba dingo, 

ar jie bar gpmi, at Kare пцфитое, apie ta) ап е 

nėgaun nieko patirti. Relintam i6 jū 1008 ра ее 
pafelui fawo Wadowam8 ifprufti. Breda ale tofio Ваг 

biegujojo Ramipfiamė! nėja Gaubntojei miflpdami, 

fab jis prie jū it ju jū Zine pafifliepes, prieš jūs faip 

"burnaufi Gmarfininfai pafielgia.  Briegtam tur lifu- 

"fieje @ywatininfai fojng Gmarą Miejės, je bemeif 
fožną Rajni po Burna fikamą Ypacziey ujafczyjott ir 
Geip mijofiū neištejamū Mofejniū atlifti ir nepafelamū 

Sunfenyhjü pertrimoti. Zurfū Urėbininfai jau i5 |enū 

— Dienü paprate yra, po birma famo Delmonus papil= 

pot, todėl prie jū Žemės Malbzės wis Biningė Stefa 

pra. Babiegufieje Balnierei į Gaujaš įufipulfamoję 

traufia faip Bležifai aplinfui. Daugel i$ Raufininta 

pra tū Rriejpaubė nepafelbami miflab palife ir prie 
Nrabijond nubiege, taip Šprijos Žeme pra daug Mies 

toja, faip antan it aplinf Mieftą Gbron pomijam pulta. 

© be to bat ten pernan Diūgio Rarpcgio bė! ant Tauta 
ment faš te ugtifo ir 16 to bide Brangpbe atfirado, 

D faip marga) išmeizd patim Turfijos wyraufame 

Mieftet Karui ju Rujaiš fnlant bumo Mibhat Baba 

Зага wyraufu Minijteriu, Tas bumo berobė Laba 
nujėgus Myrė, o per jo Pufivrocewojimg tape wifai 

Karalpftei Gruntiniė Bofans arba Berfajjungė Juda 
madptė; Žmones turiejo jam Deputiertus į Raralyjtės 

— Saimg firti; o tame Daifte bumo Zurfai jau ir Ma- 

i 

оГиё pranofe, furie bar ifiol ne tofio Zofano ne) 
Karalpftės Saimo ne tuv. Taczaus ta8 Sarpumė prie 

Turfa ne Ида te pafitwere, Sultang nü Midhat 

Bao fažin fofio Nebamado Dėl užpėtas, jt ne ННа) 
ийд jame praftume, bet ir i Žemės ifware. IB 10 
Gžiejo pradėjo ten wel miffaš atžagaren eiti. 8 
nū Neprieteliū apnift8 bubamš Berobė bar pafielge 
pagal ana Priejodi: Gyfis, о! gpm; numire nebfi- 

pf D meš matėm, faip macnep 18 famo paffutinę 

— Sylg priftatydam8 gyniefi. Maffolui ant Galo ale 
_ tift pafijefe, jam jo Gpranbą vrimyt, о tūmi tobofi 

+ A“ Зн ir miją jamo Rūjėją ben Razumą pameteš. 
Karui bafibaigiant tape rodė Gaimas bar Syfi i Rrumą 

— umwadyts; fabangi ale baugel iš Deputierti Turfü Wal- 
| Ogai jos Alaubaš ažtrep už Aid mete, tap tape jis   

A2i p 

wel ranffczey iBardyta8 Ir daug iš Deputiertū jū Dras 

fumo bėl paforamoti. © Ю jau jo Ąširmtafunai, 

taip it Bi8 Gultan8 prabeb Dabar tūmi bomitiefi, Тар 

jis miš mieng Minijteri po fito i jo Urėdo В: @ 
mčl iftato, Taip ten Dabar pra wıfur wmienė Nedas 

mabš ir Suirimė. Bet tarp Badbūni paczū pra рра 

czen Ronftantinopelij didis Nepafajamimė ir Ruzgie- 

jimš,  Zay miflab apmaftant jau mums tift taip iB= 

wmeizD, faip fad ju Zurfija mija) Galopi eina. D tap 

% j08 Kaimynai numanpdami nor fojnaš jam 18 10 

fa miningiot it pra [pg ant Dalpbū Laifpmo |amo 

Rafluė i Berlyną atjunte. Ra fožnaš i jū pražo, 

tap girbėjim me8 ateijenti Syfki. 

D jen Dabar Rungrejaš ir gana pafiprocemotu, to 

fergancgzojo Tyro Žaigdaš bar Mažuma apraištyt it jė 

bar norė ant MBalanbės ant Roja paremti; tap НН 

niefo ne macžptu, je) pagal Aufjezaujojo Rota taš 

Gžiejas jau išėjęš pra, furame turiejo Serugale nū Ba 

gonü fumindgota buti. Tufoj. 21. 24. 
а— —. 

Эоа З. 
— MRujijos Giecoriene, fuvi jau ilgų Gžieją 

blogap  firgo ir jau todėš mirti turėfenti, jau Dabar. 

pradbėjujt paligauti. ; 

— Szpanijd8 jaunoji Karaliene divdey blogay 

firgo ir jau bumo marinama; Kunigat je jau pagal 

Katilifü Budg Mirimo Zofromentais fwentino; ale 

robėš fab ji dar tacgiau gerpn eiš. — Tofiai paragius 

pareit Žinia, fad Gita Naraliene jau nabažninte. Ji 

bumo gimuji 24tą Sunijų 1860, tapgi ji tift 18 Meta 

fulaufuji; 23tiji Januarijų Bi Meta ji bumo ju Sįpa= 

nijö8 Karaliumi Alfons fumwencziawota. 

— Buwefis Hannoweriffis Karalius Surgis, 

gimęs Mere 1519 ir jamo Tėmą ant farališfojo 

Gofto Mete 1851 pajefęs, ale furjai |amo Karalyfte | 

per Sufidraugawojimą ju Yftreifieis prieš muš Mete 

1566 prapulbęš, taš Geredoj 12tąji Junijų Baryzo 

Miefte pafimiręš. So Lawon& yra ten fu didele Sžlome 

wiend8 Bažnngios Sflepe pajtaipias. 

— Rungrejaš jufirinfujiujė aufßcziaufiujü Epropds 

Minijteriu Iaifo fawo Sujiėjimus, fad ir ne fas Dien, 

tav tacžiau Taban tanfien, ale ir rodos, а) to Darbaš 

ne nūprojnas ėją8. Bajafojama, fad jau feliūje įmarb= 

jūje Dalytūje Gitie Aufgtiejie + Sutarimą parėję. Ale 

tai pilt8 Daiftė, fad Nuja mpriaujp|iš Minifteris Firftas 

Gurcziafomė Berlpne 1В Naujo Kaullige fufirge8 It 

Rartaiš ant Tigds Įšatalo paguldytas jauczias. Novė 

jis tur bar ir feliš aufžtuš Bagalbininfuš fr įamim 

braugė. Ale jiš tiĖt wis ir patš welytus ant Kuns 

grefjo Gufiėjimo ateiti, 
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— Norint Berlyne Rungrejas Bafojų baro, tav 

aplinf Runftantynopeli prie turfišfojo, faiv ir prie Rujė 
ten įtomincziojo YBaiffo Kartais tof8 Gujudima8 ir 
Reramumaš palidavo, fab rodos Karas noris fa8 Afies 
Mirfinė 5 Naujo prafibėti. 18 

— ст Metė ar bar ilgiauš pra fenajiė Muitū 
Derėjimė, tarp muji žemės bey Yftreikizö8 ilgus 
Meius patefcfiš pafiliomę8, o feli8 Kartu8 bandant ir 
miš bandant, fenojo Wietoje На Derėjimą fußnefött, 

o tacgiau ne pafijefant, bumo južuefėta, fad nauji Des 

tėjimą ne padarius fengjt reifiant ifi Bio 1 mojo и 
jaus palaifoti, Ale ir 1fi 1 mojo Julijaus naujam ne 
pafidariuė fenąjė babar ii ant Galo Bio Meto 1878 
MBalbantiejie abiejū 3emju apfiėmepa Taifyti. 

— Kunftantynopeloj eit miffaš bibep margan; ale 
ne pet Neprietelyfte Raimpnū; bet jie tarp fawes įžom 
NRemiennbeje Sultan8 Faito fawo Minijteriuė MB IB 
wien, o felintafiš tujū Dar ant famo Wietö8 ney filte 
m'atbilęė tūjau pafijunt wel nuftatptas Ir fitą jo Wie: 
toje be fedint. | Miflpjama, fado Turfai Žmones priek 
Gultaną ppfina8 ir baboj ant to, faip jie ji, o tafi bene 
dr miją jo Giminę nū Giecoryftės Rrajės numefti galčtu. 

— pie Gmiejuji Bopieziu Leo tryliftaji pajas 
fojama, fab jis fabay fargalingaš &fa8, o todėl jam 
Daftarai robnį, fad jiš turės ant fofio Gziejo 1В farf= 
tojo Nomo Miefto atftoti, fur Dc8 jam tofš nejmeifė 
efas. Gzmiežiame Ore, vafi fur ant Ralnė arba Bale 

Suriū Rrato 8 fawo Sweikatg vafi bene meif wel 
atgaufęš. Ale Popiežius tai n’apfiim. MNabaßninfs 
Bopiežius TM jus De mintaji8 prafimane fu Pritarimu 
famo aufžtujė Robininfė arba Rarbinolū, faip jam ras 
lijėš  Raraliuė Wiktor Ymanuels Nymo Miejta 
atėmę8 ir jam tift MBatifano dideję Pilė Nomo Mrefte 
pomijam  jaiviBfan palifęš bumo, fad jiš Dabar Biroj 
jamo Matifano Rilnį faip Sugautas, Apfkaltas arba 
Gifangininfė ėjąš, norint ji8 mMijur feliauti galėjo, fur 
8 tift norėjo. Dabar malbafis Popiežius Teo pos 
wijam Nabagtininfo Pedas ypafekfdams, nor Dabar Ing 

teipojau Gifangininfė buti it fafo8 norint jam ir mirti 
teftu, jiš tacziau Biatifano ili ne praftofes, Bet jamo 
Kalėjime ра е 

Prefe Raraliancuje 29. Šunijų. 
Ant Turgaus Sama menfay pareit. Kwiecziei 10 Martius 

— Rr. ii 10 M. 20 Pf. u3 100 Sward. Rugiei 6 M. 
— B. i 6 M 40 Bf. Miejiei, Dib., 6 M. 20 Bf. # 
6 M. 40 %{ Amižos 6 Э). — f. ifi 6 M. 20 f. 
Birniei, balt., 3 9. 20 9% 4 Э9. — Bf. Roputed 
2 9)? 20 Pr. 1R 2 MX. 50 Bf. nauj. Szep. Giiens 3 ME. 
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r ifi 3 M, 50 Pf. Entnts. Sziaudai 2 M, — B, 
1 2 ЭЕ. 25 > Bf. Gntnrė. Swieftas 1 гшг — Bf. ii 1 DE. 
10 '|šf.. Už Smarg. ац 55 р # 60 Ф Manbelis. 
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Klaipėdos Turgui! 
ав & Gime Mete Dideli Iffiffytima Bp6eliū fu Apofrypais, 
Šranto Miktnygia, Bialminid it Maldos Knygü ir daug 
fitü Гар žinoma geray dirbtü u} Labay pigiag Brekias 
ant Barbamvimo ftatyfiu. 

Sfpašyftama iß bibiiaufios Budos. 
X. Stabl 1В Sailofarcgiamėos. 

Del Berbubavojimo mano Pardawnyczids ав parbidų 
famo geran papilbytęji Tamori Rroma, furiame vanbas Mila, 
Bukffing, Geifiė Pleiboms, UWiwalkü ašatalamė, Jufratū, bidgiū 
Stepetü Apfifiautimut, ir mtfofru fitü Daiftū, faip it geriaus 
fiū pryma aubziamujė Bumbuliū wijofiūije Barmije 
teumpiaufiame Gziefe, xfitufitmn noredams, už labay nuz 
majintas Brefias, Iš 50 Marfiū perfant af būbu 5 Rras 
centus, Pridetkös. Ujfilifufius Daiktus, faip antay Geifiū 
Galuš, a parbūbu Už foina BPrefe. 

ЭС, Щ'Итмт, Geinridėmalbėje. 

Bubamones Daittu. 
Hullendißfü Stogo Gerpjū, fraifiniū Gžerpjū, engl. Bortlanb 
Gemento, Gipfo, £rupiū gipfinėmė Luboma, @а!, епд!. ©зая 
mottsafmeniū, ugninio Molio, Drotnegeliū, Jpmučimė Sans 
gamšė bey Durims, Mirimo Bota, geležinit Pegiū Repimui, 
Duriū Kafaliamė arba Beciamė It teip toliaus ap prifiulau 
ant didziaufio Iffiffyrimo pigiaujien. 

Karl Manleitner, Tiličje. 
Pridejims. Czejau: Asphalto, afphaltinio Lako ant Yzoz 

lieramimo Karrü, pryma fulipito ftoro Bopieriaus Etogamė 
(wofißfay wabdinami „®acbpanpen") it tt. п Sitü ant 
Barbamimo pabūta už Žabrifiū Prefias, 

Mana Ufi Noragelüfe 205 Hektoru arba 82 Miurgu 
bibeli, tarp Euru ir 20 Murgu Zurbos pra; ant futo geros 
Trobos flom fu miju prie Ufio priflaujancju Befateu ir fır 
Rugeis ir Wafaroje Sekla apfetu, teipjau prie to priflaufens 
Giomė 9 Murgu iemvu, noru a6 Ligos belei IB geros Males 
parbūti; pagal fufalbejima galu puje Prekos, ant Lauka, prieß 
SŠrefoė mofėjima fomint palifti. 

Budruii, Noragehlüfe + Sunijų 1878. 

1 Mi. 10 Bf. Sara, 

  

  

  

  

Domingo Raffėboniū, cyfto Szmoko, 
Фоттен о Cukoriaug Kepurefe .. — „ 47 , , 
Imėrifonigfi аВ 2 .к. — 50 , 
Drontheimišfii be Nleniffiu Silfia, Bagtoje it Sapomė 

pigiaujiey, 
faip ir wifus Apteforyfiės Tamorus už nepapraftay pigias 
Brefiaš prifiulo 

Georą Brinfmannu, Zilzej, 
aufštame Gaje Num. 85, 

tas Pietivininti Bajnyczia. 
    

  

Berantvoilige: NRebafteur: Brofeffjoc Dr. ft. furfdat 
in Rėnigėberg. 

Merlag und Drud von Emil Rautenberg | 
in Rönigsberg. 

  

 


