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10. Nevelbienėje p0 Gmentojės Traicėš. 
Emang. Luf. 19, 41—48. Grom. 1. or. 12, 1—11. 

Lons Jezus pagal muji Gmangėliją itraufia + Ie- 
ruzale, bangižfajis Karalius į jamo Mietą; ale ne 
linffmaė, bet merfbamė; jam tefa graudzios Ažaros per 

Stroftus. Tu vafi bene fakyfi: Ale juf tai ir ne 
Dymai. Tai bumo Werbü Nebėlbiene, faip jiš + Serus 

salę ttraufe, o juf jis žinojo, faip jau po feliū Dienū 
ji8 išvūtas, už nemertus Bininguš parbūtaš ne teifey 
apffuftas, prajubntas, (umuptas, Gržfieczieis mainifūtas 
ir galiauje) prie Rrpžiaus pafabintaš bufes it tarp 

fFaudziaufiü Mufd mirti turėjęs. Beje mujū brangufis 
Bon8 Iėzuė tai žino; ale ji8 ne todėl merfia, bet jiė 
wmerfia Dėl Ierugalės Miefto Dėl Šeružalės Žmoniu. 
Sis jafo: „Rad tu įinotumbei, Кар шо К арта уг 
tumbei Gitame jamo Gzieje, fa8 tam ant Pakajaus dera. 
Ale babar tamo Mfims tai užflėpta.“ 

Serugale bumo Glomniaujyjis ir wyriaujyfis Mieftaš 
wifoj Žydi Žemėje. MBiešpatė bumo ant 3pdė Gimi= 
пё8 pet Szimtmecziu Begi Smanuš jamo Malonės 
ißlieje8. 3i8 bumo aną Giminę tarp mijū fitū Žmoniū 
Giminiū per famo Zmones ifrinfes, Gžitai Giminei jis 
bumo [атоо ЯВа!е iBreišfęs famo Vrijafymus dawes 
jawo Prarafuš pas jūs iBfiuntęė, [amo Baznyczig ir 

jamo Altorių tarp jū pafiftatpbinęs, famo Sįlužmą 
tarp jū šfitaijpbinęė, o jūs ir [abap tanfep ant Sus 
baubimo + jū Neprietelii Nanfas padamęs, ale ар 
jie jop aute, iš t08 Bėdos Ir el išgelbėję8, 0 galiaus 
fen ir pat3 Diemo Sunuš paš jūš atėjo norėbamė 
Kitus Žmones faip Wißta [amo Wißtyczius po [amo 
Sbarnaiš furinfti. Ale jie ne norėjo. Todėl Wieß= 
patš bejoj, todėl 18 merfia. Siš mato, fad taš Gžiejaš 
attinas, furiame Neprietelei attifiš, Seruzalės Blomnąji 

Miefta į plentą išpujtnti. D tai iv nujidame Mete 70 
»0 Rrijtaus Užgimimo, tangi Dabar jau pirm 1809 Meta 
pirm mujū Dienū. 

Ale Elauffim, Fodėl mum8 tai babar pajafojamaš 
Klaufėim, fad dabar mufü Bonas Iėzus 1В po Lemwo 
Dešinės aut Žemės pažmilgčdamė ir ant mujū Nietus 
108 nugmelgia, fa miflyjat, ar jiš cge galė8 džiaugtis,   

arba ar jiš ne taipjau turės Jaras pralieti?  Rofi 
biebną Ž00ą iš anos per miją Žemės Apffritumą ipbarjtys 
tofiėš 3508 Giminės pamatybamė atfiminf Bono Ie- 
zaus Apart ir jo graudgiuji Žodgiū. AF mano myli 
moji Tietuma, af fad tu žinotumbei! fad tu žinotumbei! 
Daugobe Šietumoj ono Diemo Balės powijam n’at- 
boj. D Daugumė i: tū, furie dėl Nübajnyftes pali 
procemoj, eit Baryzeußiü Releiš, i5 Wirfaus iffidabine 
Aja Railieis ale Miduj bubami ir pafilifbami отай а 
Wilnai. | Zangi ben fognaš Sfaitptoji Bono Jėzaus 
Baras ant Ggirbiėš Fintant jaujbamė tefiflaupja prie 
Kriftauš Kryžiaus ir te Haufia jamo maloningaji JB= 

ganptoji: Miegpatie fo nori, fad darycziau? Amen, 

Atfigynims prieš Paikumg ir Nelabumg. 
(Bradzia Num. 31) 

Mano piftiejie Briegininfai igguldo mano amo: 

finimą, Broliamė būtajė, |amo Rafiuntinptės Doma- 

naš Raraliaucziaus Pafiuntinyjtės Draugyjtei prifiujti, 
o ne Biam bep tam # Ranfaš būti, ant Bifto, norint 
pagal Stąji Brijafima reif miflab, o it faš Geip pifta 

robptus ant Gero iBguldvti. AB jamo Brolius jau 
30 Meta ilgan ėju рег [ато Releimi miernap mofinęė 

ant mijo to, fa8 ger pra, 0 per wifg tą Gžieją prieB 

manę nietš ne galėjo liubpti, buf až 3moneš ant 
pifto Faidines, ir mifi Diewo Karalyfte mylintiejie pra 

toftai iBhajine, tift Feli Sodzio Sakytojei Patys nü Tie[ds 

nuffyde budami nü mane8 atfifreipe, fabangi jie {awo 

Kerbta ne nor paleijti, furt jie Wießpaties Walei pafi= 

prieš)Dami įamo Szirdyfe prilaifo ir dėl furio TBeifimo 

aš jūfius faip man MBiešpatė pra Iiepęė НеР #тапуе 

bamš ejmi pagraubenęs it yakfoznyjes. D dabar ab 
pagal jū Milė pomijam pitS ne ger. Rief об В: 
manau, tap jie prieš manę ppacžiep todėl fEaudbzep 

pofinas, fadangi aš Rinfimą ant Baliuntinyjtės ejtt 

užgamęš, furė jie už brangu Dalyfą Iaifo. Эв ! 

teipjai už brangu Гайац, ale todėl r tą tt pomijam 

Gpjtą ir n'apibjaurintą norėcziau išlaifpti. Tofie Nin= 

fimai' jau ir įeniaufiūje Gžiejūje pra nufidamę. 

Sr. Gmentė Apaßtals Romilė yra ant fawo Baliuns 

tinyfte8 Kelionės Domanū MWargdieniam$ Broliam$
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Serugalėje ėjantiemė vinfę8: Samo pirmoje Gromatoje 
Kurintijonams 16, Berff. šerfgm. 3 bep & 18 teipo 
rašo: „Bet fab аВ bujiu atėjęs, tap až tė, furius juß 
išrajite (tai butu tief faip furiuš pafživfite) ju Groma- 
tomiš fiufiu, jeib nuneptu jujų Domanas i Herhzale. 
Bet ep Neifalė bus, Юар ir a nufeltaucziau, tan jie 
fu manimi feliauš.“ Rlaufiant dabar: Kodėl Gm. To- 
milaš Domanaš ne patš norėjo i Jetugalę Margbies 
niamš nunepti, bet fodėl jiš norėjo, fab feli iš Rus 
rintijonū ju jūmi & Jeruzalę ju Domanomis Drauge 
енц? Tap meš turim atjafpti: tai tobėl  nufibame, 
idant Gitaš jo Dowanü Rinfimas ne buta piftū Miflio 

futerštaš, idant nief8 ne galėtu fafyti: prie Bomilo 
Birbta felintafiš Grabis bujęs prilipęė. Ogi IB Tiejos 
jiš it Domana Ninfėjams mujū Gziejo norėjo Pametfflą 
būti, faip ir jie tur darpti. D fad fm. Apaßtal8 toktat 
prie įamęš patiės per reifalinga Taife, tap ir mujū 

Gžiejo Rinfėjai ne primalo ppfintiš arba padyMYti, 
fad meš įafom, jie [pg teipjau tur miflab mengti 

faš tift galėtu robptiš pift &fg faip G. Apabtals 
Tejfalonicengamš rago. 1. Tejį. 5, 22. Wiens tofiū 
Ninfėja man atfiunte Wardus feliė Riemū В furiū jiš 
Domaui ant Pafiuntinyftes įurinfes, jeib ak tūfius + 
Keleimi igorufamodincgiau. UAB jam atfilėpjau Das 
mėjai patpė žino, fief jie dawe, tie ne primalo toftai 
iš Releimjo patirti. Todėl geriau butu, Fad jiš man 

Kwitą už Biru Piningus (amo Bafiuntinyftės Anptalto 
atfiuftu, tą ab € Releimi iftatycziau, jeib  Damėjai 
žinot, . fab jū Biningai + tą Wietg parėję, fur jie 
pareiti turėję, ale ans Dtinfėjas mitą N'atjiunte. Ar 
bene jūmi Žmoneš tur baugiaus igmierpti ne faip 
NApabtalu Bomilu ? 

Bet faD ab rodyju jamo Bafiuntinyftės Domanas 
mujū Baliuntinpjtės Draugyfiei atfiujti, tai teip ijfi- 
mano. Rogna tofia Draugyjte tur jau ppacgiep Kny- 
gaš, i furiaš mijoš Domanos rašomos, 0 ir įrogoma, 

“ fur tie Biningai Dingę, arba fur jie iBfiufti arba Beip 
"ipleijti, Mera Gale ram ра нн Bonai gaun ano Meto 
NMofunda Bitoje Knygoje, 0 ir igrabptūfius Rmitus per= 
žiurėti, at miffaš gerap įutar. — а0 fur fofS Refuta= 
rimas pafivodo, tan cze ar Berfižiurėjimė ar NMewier- 
nybde. Taygi fad man Brolei i5 Rietumės 3560 Marfiū 
atfiuntę, tap tie о10 pirmjaujep £ mano Rangas iražpti, 
D man & Raję numofėjus ir wėl į Rajės Rangas, o 
fad iš Raješ fofe Domana ar fof8 Gzimt8; ar Tur 

„įtant Marfiū, ar fief Daugiaus, ar НеЁ menfiaus tap 
toffai it tampa i Kupgas iražoma, 0 teip tur miffaš 
tiframe Sutarime ftomėti. Ale fur miflab famigriun 
renfama, 56 ne gal nep jofio Damado Buti, 25 pats 
čiu Bicgion prie miends Draugyjtės pritapęė, Юар wien8 
Bon8 be tofio Damado Biningė rinkfo, ale beweit £ 
68 Nedawada varėjo, fad 18 ne žinojo, feip i to 

% 

  

galiaufen ißeiti. Raš man Dowanuü ant Bajiuntinyjtės 
prifiunczia tai aß aßttey ir wiernay uffiraßau. Tuš 
Buštrecgiotius Euriuš man reif uz fozna atfiuftgje Biz 
ningū Kortele Bultpiningiū atlifri, aß wis Iß jao patiės 
Biningė užmofu, ir afiuntinnftės Rafei ne prirofoju, 
o tai pafibaro per mija Meta ger8 Szmotaš Biningė 
tr tift norėcžiau, fad Kafes Rendantas wifus Biningus, 
faip aß jam tüfius prifiuncztiu, Fozna Dowang ypacziey 
igdrufamobintu, ale manding 8 tai ne baro, Fadangt 

jam tai toboš per Daug, bet 18 mijuš Bitus Piningus 
+ Mieną futraufia. Tangi Dabar žinofitės. Defit jamo 
Domana8 fur norit, ale man, fur8 aß amo Brietelius 
ju Ggirbiės Yšierunbe mofinu, Dūfite Bafoju. 

  

Muju Giecoryjtės Macis ant Manbdeniu 

miš Mets 5 Meto aug it tarpjta. Brie mujū Karo 
Baginio jau Dabar iš mijo bemeif 90 mijofiū, о1038 
bep maži Afrutü priffaujo. — т Trumpo bumo 
jū В mijo S6 ju 455 Ranulėmi8, o fiti bumo Dar 
bubamojami, Ffurü feli ale jau ir pra tam Tarpe ga= 
tami pajtoje. — Ant Apftatymo tü mija Afrutü reifia 
i5 mijo 13,945 Wyrü. 6 Afrotat yra zieglinei, fiti 

ale pra wifi (ju Garaiš maromi.  Rofia 15 i5 jū ne 
tut ne) ойй Ranuliū ir pra tift ant namipfos Saluis 
bė8, faip ant Sgabenimo fitū Karo Sziepjü i jū Ębė- 
giuš, ant Maijto Brigabenimo it t. t, marttojami. 
9 įenefnuja Afruti ju 87 Ranulėmis pra ant Imo 
finimo Nefruti Martojami. 24 fitt pra mabinami Jurės 
Bafrafcgi UApgpaimo Afrutai; taczaus ne turt miflyti, 
fad tie tift mufū Sura Bakraßczüfe pafilieft; af ne, 
felintafiš ir 16 tū ranbaji Dabar toli įmetimoja Smieto 
Suroja. Bet jie todėl taip madinami, fadangi jie 16%р 

traijpti pra, fab ne gilep brimftu ir tobėl arti prie Ba- 
fraßczü prieit galėdami tuš 1ер Neifalė, apgintų, — 
rie tū 24 priflaujo ale it 11 Torpėbi Botū, tap 

е{ labap maži, ju Garaiš maromi Sziepuczei, furie 
пер jofiū Ranuli ne tur, bet tujū TBietoje Raro Gžieje 
ju Sorpėbomis apfrauti pra, t. e. ju gelžiniomiš Sfrp= 
nutiemis, furoš ju didey macnen plnBtanczeis Daiktais 

papilbptos pra. Torpėbai ale niera wienofe it ne 

йй wienaip martojami. Siti yra tift į Suriū а- 
fragcguė, i Upeš, mienu Зобзи, i tofiaš MBietas pades 
bami, per Fuveš Karo Gziefe neprietelišfe Sziepei raji 
eiti galėtu, o fad tie babar fofi Sorpėbą Užgaun, tan 
ta8 plyjdam8 palafin Ggiepi i Orą, o fab taš ir fažin 
faip įtiprep itaifytS butu. Rituv ypaczey felūje Oftüfe 
atba Ggiepja Sbiegiuje pra Torpėdai gile> MBanbinij 
nugramgdinti, o na fožnojo eina MBėla ifi į Miejtą. 
Bet Con, fur mijoš tos Melos į Rrumą įufibėą, tan= 
bafi tofia Badaryne fu bide plpna Bota ant furos nus 
šenflinta vra, fur Eiefmienė tū Zorpėdė gul; bet fožnas 

“
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i Dfta ibiegafis Alfrotaš tur taipojau ant tos Blotės 
pafirobnt. SD fa) babar cge ėjajiė Gargaš mato, Гар 
neprietelißfafis Sziepis Mirgui fofio Torbėbo pra, tap 
ji8 te priwalo ju Birftu wieng Plunking pafpaujii, 
tap tam Afies' Mirkfnij Slektryftes RibirfBtiš per TBelą 
t Torpėbą nuBofufi tą pabirgina — it mirgui ėfanczojo 
Afruto yra umap gloda. affutinūje Metūje ale pra 
šuminei arba neriantieji, o Dabar Gaujamieji Sors 
pėbai išrajti. Su tofeiš Torpedais apfrautajis Szie- 
putiš, Eurjai laban greitap biegti gal, daboj Raro Gžieje 
Reprietelii Sziepui greitap prifiartint ir ant 10 mieną 
Torpėbą paleijti arba iššauti. Taš babar ale ne per 
Orą, bet po MBanbinu jubibga Sfubrybe fawo Miert 
atfiefęš ir t tą atfitrenfę8, tą i PBlentą futrußfina. 
Saczauš 1ер niera galima Neprieteliu Sgiepui yrifi- 
artint, tap it YBfadös nier; jūg tof8 Torpedas gal po 
MBanbinu, faip fažoma, 2 ifi 3 Myleš toly plaufti. 

© fa8 Bengi & taip toli numaro ? Žan baro jo 
užpafalinoje Dalije |uprauftafiš Draš, furš jam pas 

leiftam ėjant pro majaš Gfnluteš [aufant ifimerždamė 

jt miš tona maro. Bet fad ir fodel Torpėdai tofia 
bitę SBfabą išpromyt gal, tap galit iš to įuprafti, 
fabaną jie ne yr fu Rarafu, bet dar fu daug macne= 

fnep pinBtanceiš Daiftaiš papildpti, бар апар ju De: 

namptu, plpBtancgomis MeDdzmilniemi8, ir Dar Eitais. 
Brie Gimierū bep Kanulü niera galima tus Daiftus 
Barafo Wietoje wartott, fadangi užot Rulfą iš Laupės 
ißware, tą i įmulfiaujus  Szemulėlus fuplaigintu. 
Prieß Torpedus atfiginti pra wo8 дайта, Prieß 
tūjuė, furie gileyp Wandinij nügramzdinti gul ir fu 
Gleftrpjtės Macė padirginami, jau pomijam ne, Fka- 
bangi nū Gziepjo n'iera galima matyti, nep numanpti, 
fur jū fof8 gul. Taigi jep Rato Gzieje Eofiame Jurü 
Bafragtij arba Sziepjü Ibiegij 108 „Beflės Babargos“ 
pra paipeftoš, tap Bofßtu neprietelišfam. Ggiepjui, 

jums prifiartint. Surfai mafžolišfuji Torpzdü n'ats 
Bobami prapulbe, Eaip žinote, Donamės Upėje per jas 
felis jamo bidžaujuji Raro Akrutü. Prieß žuminus 
arba plaufiancgūjus Torpėbus bumo banboma ju gels 
žineis, aplinf Sziepi apjauftais Tinflaiš ir fitaiš Pa 
Buflaiš atfiginti.  Užpernap išrado GEnglenberei tofiaš 
taip mabinamaš Gatling Kanuleš, Тито8 {6 mijo fran= 
tuzigfomė Metraliegom8 prilygfta, it fuvos ne žema) 
ant Sziepjo Defio, bet aufßtay Maftüfe paftatomos 
pra, jeib 15 ce prieš prifiartinanti Torpėną Rultas 
miš [pg Negfutiemis prieß Bautu ir jė jam dar tolp 
ėjant jugonpiu. | Tie patys Gnglenberei ale pra dabar 
pradeje didzus Torpėdo Sziepjus pafibubamobint, furus 
jie „SBpujtptojeis“ mabin ir furie, faip fafoma, ju 
Baujamaifeis Torpėvaiė ir mifofeis Fitais IBpuftyjimo 
ХЁа apfrauti ir taip itaijyti ėja, fad pries jūs nep 

įu Gatling Ranulėmis, ney Beip faip nor n'ėja ga=   

lima atfiginti ir jie miflab, fa8 jiem8 t Rojas pali 
painoj išpujtpt galintiš. Bet neilga» trufuš, tan 
иар & fiti Gpropės Biekpacgei Ing tofiū jau JBpuftys 
tojų turės, ; 

Kadangi ale felintafiš ir i Keleiwjo Sfkaitytojü 
Биё fawo Gžieju prie Marpniriū zalnierameš arba raji 
dabar fofi iš Samipfiu ar Bajyftamü prie jū gale 
nieraujanti tur, tobėl mifliju, fad įiem8 pamėgė, Ead 
czon Didgaujujus mujū Karo Afrutus ir MBarbais pami= 

nieju, 0 prie fožno bar feliš Lizmas8 (arba Goliuė) 
priebėju, furd pirmoji paženflin Sfaitlu to Ggiepjo 

Ranulū; antroji, Fief Arklü Splės jo Mažynai tur, ir 
irecgoji, ju fiet Mpraiš taš Sziepiš apftatomė pra. 
Bet Wardai didzaufujü Sziepjü, furie ir „Mußio Sziep- 
jei8“ mabdinami, yra Bitie: 

1. „König Wilhelm* , . 23 — 8000 — 700, 
A NFG 9 — 8000 — 600, 

3, „Deutfhland“ . ... 9 — 8000 — 600, 
4, „Sriedrih Karl“ . 16 — 3500 — 500, 
5. „Kronprinz“ . ... 16 — 4500 — 500, 

'6. „Sriedrich der Groffe“ 6 — 5400 — 500, 

7: STB An d ы 6 — 5400 — 500, 

G IA N o 8 — 3000 — 380, 
2 Babtai 8 — 5600 — 317, 

10 Baden“ A ias 5 — 5600 — 317, 
APS S iki 8 — 5600 — 317, 

T si E S 8 — 5600 — 317, 
Žie 12 pra miji В Gelžės taijpti ir fu įtoromis plės 
ninomi8 Blanfomis aprėfti. Tryė iš jū, butent „Frieds 
ti“; Rail“, „Kronprinz“ ben „Griedrid bet Grojje“ 

bumo Bradzoje Iulijaus Mėnejio ir tieš  Klaipėba 
atbiege, о ir Napėjas bumo Ddraug ju Daugybe fiti 

Miefezoniü ju Dampfbiepe ant Jurü ifbieges, jūs ap= 
фитён. Wifa jū Staifyma - bey miflab, fg mes czon 
tėgėti gawome czon ylaczaus apraßyti, butu per daug; 
Be tū 12 didzaufujü ale pra dar ir gerofs GSfaitlus 
magešnujū, fura ale daugiaufiejie ir yra i5 Gelze8 bus 
bawoti it felt gar fu plėninomis £entomiš aplinfui 
padrutinti. Bet jū mpraujuja Wardai pra Bitie: 

13 EGa ке . 19 — 2400 — 380, 
14: „Dektijal: Gare a 19 — 1500 — 380, 

to: -АБ A 19 — 1500 — 380, 
6. „Neipaią“ Li 12 — 4800 — 425, 
17. „Prin; Adalbert“ „12 — 4800 — — 
18. Bena 8 OO O, 
19. „Ariadnė“ „-18.——-300 52802 
20. „Louife” .. ... 8 — 2100 — 230, 
21. „Augujia“ .. .. 10,— 1300 — 280, 
22. „Bictoria“ ... . 10 — 1300 — 230, 
23 ОНЕ + 4 — 000 9 

24: „Nautilus“... 4— 600 — 95, 
Z OM оч рна 4 — ‹ 250 — 64,
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26,6 aoD" A 4 22D0.-> 64, 

27. „Delphin“ . ... 3 — 250 — 04, 
28 Diade 8804, 
29г Эее 7 ьь, » 16 — 2500 — 380, 

30. „Bišmard“ .. . 16 — 2500 — 380, 

31 Maks“ 0 кеа 2ООЮ 950, 
N ауе » 16 — 2500 — 380, 
ЗО. ВОИ Ые оат A E 
BA DE в 4 — 340 — 64, 

BOA tget tis k ik A 

Эбг Е uu o 444216 — 2500 — . — 
37. Erjas „Dertba“ . . 16 — 2500 — — 

Raftiauš minčtieje 9 ben Nro. 11 ir 12 pra bar p0= 
mijam nauji, tobėl fit8 В 1% Фат пер Wardo ne tur. 

Briegtam pra bar 4 įmpnines Ranulboteš pabubawotos, 

furos tift po wmieną baiš Didelę t miėną Jufamą Turmą 
paftatptą Ranulę te tur. Rulfos i6 ti Ranulė žau= 
jamoješ pra 7 Gentneria juntioš. D ir Ranuleš anū 

pirm minčtuja Didgaujuja Karo Ggiepja, furie tujū tift 
po 6 ifi 9 te tur, pra taipoja: baiš dibžo8, prie felū 
į mieną arba Du jufamu Zurmu paguldptos, ю jū 

Rulfos it po 1 ifi 5 Gtr. įmerva, ju furomiš yra ga= 
Ита # ftoraufaš Žmynis neprietelišfojo Sziepjo pers 

fEwerpti. Be to bar tut Daugiaujieje i wifo didzau- 

fujü BryBakij wieng ilgą gelzint Snapa. Jen Dabar 
Komwoje n’iera. fu Szowimu galima Ddaug fa ißtaifyti, 
tap baboj 108% fnapotafis Sziepi8 ant Neprietelin 
Sziepjo: fu Umaru prieš biegbamė, tą pradurti ir 
nugramzbdinti. (Dar ne wiffas.) 

Wifokia trumpa Zinia. 
— Mufü flowingafis Giecorius, Рар тит8 1В 

Gafteino Mieftelio Geitungos pafakoj, Diewut defuy 
fmeif3 ir linfjmaš. Dras ten tarp Kalnü jo Kunut 
Iabap priberingas, о ZBanbū, furiame jiš fa5 Dieną 
maubos, Iabap fweikas. ке 8 Giecorius Fetino 
prie jo Gafteine Gubatoj Staji Augujtą apfilantpti, 
о ха bene meš Bita Laißfg Baigdami galėfime paja- 

foti, fab Ifreifišfis prie jamo aufßtojo Smeczio jau 
apfilanfes. 

— Mum8s vaffiauje) iš Gafteino parlėfufioji Žinia 

pajafoj, Tao Yftreikifkis Ciecorin8 tenay Subatoj Otajė 
MAugufig prie mujū Giecoriaus Milhelmo Pieta Laife 
apiilantęs. 

— Baryzo Miefte babar uždraujta, Szuilėje fofiū 
Bventi Moliamonia ant MBieros Dalykü ifeinancziu, 
at Bono Sčzaus, ar fofio UApažtalo, ar fofio fito 
Giento Žmogaus Abrozą pafabinti arba prifalti. Ogi 

4 Berantmorilider Redakteur: Brofeffor Dr. Zr. Aurfdat 
in Ronigšberg. 

* 
* 

  

it а8 Uždraudimas pra Darbas Walnujü furie yprieß 
mujü Aufgcziaufijt Wießpatt fakfo: Me8 ne norim, Фар 
ta8 ant mujü miebpataitu. 

— Pafajui Ryta Žemėje tarp Englendewiü ben 
Afganü pafibariuš Gnglenberiū aifžai babar gaun 
iš Nptu Zemjü Namün pargryßti. Ale jie (5 ten 
partraufbami parfigabena Tabap nelabą Gmecgzią |m 
jamim drauge, furė jiemė pomijam ne mėgita, butent 
Rolerėos Riga. Sgitofiu Budu ВНа Riga it mujū 
Nubežiamė prifiartina, Wießpat8 te düdie Bitam Smers 

tie8 Angelut mufü Rubeziam8 yro Szalt praeiti. 
SB Biaurinės Amerifös Miejto Memphis 

рагей 1018 miena Žine po fitö8, Тар tenan geltonafis 
Drugys Žmones fPaudingan įmaugia, 

— Nuji Maiffai buš pagal Derėjimus, ju 
Gpropės Wießpacziei8s pernan padarptūfius jau Dabar 
bemeif mifi i5 Turijos atftoję ir didelis Dalnfs įujė 

Dabar jau pra i jamo Namus pargrnžęė. 

Brefe Raraliaucuje 9. NAugujtu. 

Rmieciei 11 ME. — Bf. ii 11 M. 40 Bf. į 100 S, 
NRugie: 7 ME. — Pi. ii 7 ME. 25 Bf. Miegiei, Did, 7 MI. 
— 9 @ 7 Эаа 40 Bf. Miešiei, mai., 6 Marfiü 
80 . iti 7 Mark. 20 Pf. Amijos 7, M, — Bi. IK 
7 Mr. 40 Bi. Birniei, balt, 8 ME. — Vi. Ii 8 Mi. 
20 Bf. Noputeė 2 ME. 50 Pr. it 3 ME — Bi. nauj. 
Szep. Giieng 2 ME. — Bf. @ 2 ME. 50 Pi. Giuė, 
Sziaudai 1 ME 25 Bf. (fi 1 ME. 50 Bf. Entnrs. . Swieftas 
80 Rf. ifi 90 Г. ui Smwarg. Kiaufiei 60 Bf. ifi 70 Bf. 
Mandelis, 

    

Guperpbožpbat 15 Mejillonės Buano, 
Superphošpbat iš Bafer Guano, 
Guperphošpbat iš Raulangliu ir Raulpelenė, 
Raulmilcziū 

pašyftaman gero Gerumo 16 Zabrifės prie A. © фат!ен: 
otth it Draugu Rlaipėboj a6 turiu bibelė gatama Zopojia 
ir [nberiūju to už nujemintas Prekiag walnay Tilžėj. ЭТр 
fteliavimus Giam Rudeniui aš meldziu fi Met man geras 
Gžiefu primalbūti. 

Ludwig Hohorft, Tiliči, 
“ВаЁ оф bey SGoldfchmiedeftr. ant Kampo Nr. 1. 

Apjafymas. 
Mo pirmojo Augufto 6. M. Aptieforykės Zamora Pal 

famare nt Genfė Schwenner randas Tilzej, MBofiegiū 
Ulygioį Num. 16, Gale Raudfujjo Aptiefos pomijam ties 

RBarwu Kupczyfte Bono I. A. Röder. „" 

=== Ха === 
mano patičs Zabrifėje pabaryta, laban gražaus Gerumo ran= 

baš jau wėl gatamū, о Apfteliavimė priima 
ob. Tr. Bruder, Tilzeje. 

  

  

‚ Bealag unb Drud von Šmil Rautenberg 
in Konigėberą. 

* 
© 

*


