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18. Nebelbienėje po Bwentofes Traicės. 
Gmang. Matr. 22, 34—46. GOrom. 1. Ror. 1, 4 — 9. 

Rrijius Dievas iv Zmogus. 
Sofie Zmones, furie Wierd8 Dalpküje miflyjas 

baug fg žiną arba aufßtay mofiti &fa jawo Gprpel= 

npitėj ju fitaiš teipjau mofitaiš fufieibami tūjaus pra= 
bDeba gincgptiš ir fitiem8 parobpti jamo Mofflo Aufß- 
tumą, . jeiß Zmones jū Žinojimą pagirtu. Szitofiu 
Budu ir Gabucijubiai bep Baryzijußiai Bonui 
Sėzui ne Dame Bafaju, Bet ab jie ju įūmi tift fur 
jufiėjo, tan jie jė ir fu mifofieis Klaujpmais apjunfino, 
miflybami, fab jiš ant jū Rlaufyma atfiliepti ne galėjęs 
it Bitofiu Budbu po Alfiū fitū Žmoniū, furie jo Žodžiu 
pafiffaujnii tropfo, & Gėbą pareijęė. Ale tai jiemė 
niefaip ne pafijefe: 

Same Terffnrime Gmentojo Rato, В furio mujū 
Benbienikfoji Gmangėlija imta, pirmjaufie> Saduci- 
jußei apfpeite Bong IJ&zu del Numirujiuja Brififėlimo 
flaufineti bandydami. Matt. 22, 23—33. Tie ne 
tifėjo nep jofio Prififėlimo, Bet žinobami, fab Bonaš 
Sėzguė Priffėlimą mofingė, jam norėjo per Bafafojimą, 
apie Našlės Pafimirima, fuvę po Н8 Eito įeptoni 

Brofei per Pacze turėję, iBrobnti, fab prififelti ne ga= 
lima. bujent, fabangi Rablė prififėlufi bubama ne galės 
fenti mijuš feptynis Wyrus turėti. Ale Wießpat8 
jiem8 ant jū Rlaujymo tofi Atfafyma dawe, Fab jie 
nutilti ir i6 jo Sgmintiės dywytig Mrėjo. 

ЗоНа! Laryzifußiei patyre pamiflyjo: Tai Sabus 
cijußiam8 geran, ale meš ji babar tmerfim. Jis mumė 
teip arfilėpti negalėė; mum8 jifai nutilti ture&. Me8 
й apgėbifim po йй Žmonia Afia.  Mienš jū, furė 
miflpjoje geriaujep mofptaš ėjąs, Wießpati paflauje: 
Kurfai yra didziaufia8 Prijafpmas Zofane, Jiš tofamo: 
Sep Ronas I&zus Bi arba tą Prifafymg aufßczianfiu 
iš mijo Zofano ftatyfes, tap mifi Paryzijußei fu Paz 
durmu prieß ji pafifelfę tarbami: Gp fą tu falbi? Argi 
ta8 arfa taš Prifjafpmaš butu per Niefą? YNėja ir 
Beip tarp Rarngijugia pacgiū dėl mprejniū ir žemejniu 
Arifofimu bumo gana fFandus Ginczat nufidawe. 

3 Gimus Gincguė jie Toną Izu teipjau norėjo ipai   

nioti. Ale tai jiem8 teipjau ne, pafijefe. — 318 jiem8 

trumban parode, fa0 Meilės Brijafpymas Mijuš 

fitu8 pereinaš, o it mijus Eituš fjawyje |u= 
alaudzią8. TZoftai te ifitemyj ir tie mujū Ggieje 
MBieros Dalnfūje fu Ht8 fitu befimaibyjantiejie. Meilės 
RBrifjafpmas wpriaufias ir pmarbjaujiaš. Ale Pary- 

zijužiamė nutilus dabar pradėjo patš Pons Iezus Pa- 

tpzijuBius apie Rrijtu flaujinėti, pirmjaujep Eieno 

Gunuš jiš 648% Iie jam atjafe pagal Liudymg 

Gmentojo Rašto: jiš Karaliaus Dompbo Sunus, 

furjai pirm baug Gzimtmeczi“ ant Zydu Giminės fara= 
fiawes. Ale Dabar Bons Iezus jūs й! Elaujia: 
Saipgi gal Gitas Karalius Domybaš amo patiės Šunų 
Miešpatimi wadinti Szimt® ir degimtame Pfalme 
giedbodams:;: „Wießpats (tai Yra Ponas Diewas) fakes 

mano Wießpacziui (tat efti Kriftui): įėffiš po mano 

Dešinės, ifi padefin tawo Neprietelius £ tawo Bafoja,“ 
Ant to Klaujymo Baryzijußei niefo ne galėjo atjafpti, 

nėja jie n’ißmane, fad Swieto Atpirktojis turis podraug 
Diewas Fkaip ir Zmogus buti. Bet mujü Ponas I&zus 
budams8 Diewas ir Zmogus yra Swietg atpirfes. Amen. 

TPawyzdei tifro Krifžcgonumo. 

Birm daugiaus ne, faip 30 Metü aplanfe Kieme Koton 

ne toli Miefto Winfjor Englante &jancze poniffaje 

Szuile‘ wiens Waifs, fur8 rodė ne ppatibfa) Dibza8 
Dowanas turėjo, amo HatogausS. ir wierno (fnatlywo) 
Bafielgimo dėl bumo jiš mienof пй mili jo Draugs 

Guilofi Garbėje Гайот8. D fabangijiš ir imanptinay 
augalot8 ir ne menfap Sulos turėjo ir ant Beido [aban 

grajus Duno, todėl jiš prie mijofiū Žaiflū, 0 ir Beip 
mijame Apjiėjime wis Wadowu ir Damadytoju bus 

bamo. Bet to Kampo Yaunimas bumo tūcze8 pas 

prateš, wijofiag neßwanfes Dainas ulawot, o ir mujū 

Maifelio Tamworczei banbpbamo ješ jamo Sufiėjimūje 

bainoti:  9i8 ale jiemš tay uzdraude ir grumgde, je 

jie tap bar farta daryfe, nüg jū atfitraufjęė. Už tap 
tapė 1008 jiš jū ijofiamė it mijaip išbebamė; taczaus 

faip fefanitiji Gpfė jie mėl banbe tas nepabores Dai= 

naš bainoti, tap jis [amo PBajadą tift attejėjo ir pafi= 

felęš Taufan išėjo. SB to Gžiejo nep mien8 iš jo
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Draugguiloft nebebryjo, jam girbint ana8 Dainas & | 
Burna imt. 

Szis Waifelis, furė jau taip i5 pat Maženė Griefą 
apfeft negalėjo, paftojo welaus Bišopu arba wyraufu 
Mpftupu; jo Wardas bumo Mattijon. 38 įamo 
Gzieju ir Menelazijės Apaßtalu Buvo  mabinamė. 
(Menelazija pra Dalis Auftralijos). Mete 1871 tape 
jiš jamwo Gmangelijos Braplatinimo Darbe ant wiends 

Salės Gagonū nurazbajautaš ir taipo Giventū Nunus 
Gptujė Gymajtiės Wainikg igpjo. Tą jis ale tifran 
пе Н Эек 1871 Mujtralijoj,-bet jau Mete 1835 
Ggzuilėje Kieme Roton užpelneš bumo. 

Taigi it tu jaunafis Releivjo Sfaitntojau norės 
bamė ана Wießpaties Ryku paftoti, turi darpt faip 

jau Genomeš Gzieje Tobioßus (S06. 1, 1—10), 
faip Mattifonė ir kfaip wifi fwenti Diewo Wyrai Гар 
yra darę, ir turi jau i6 pat Rubifyjtės mengti miflab, 
Та8 ## voboji pift ėja. 1. Tejal. 5, 22, 

Ant bidgojėė Salės Ney=-Seland Auftralijoj [us 
tinfo fatta Bafiuntinys Taylor mijuš пйд jo Bas 
frifštytofiuš ant Diemo GEzlužbės, jeib jūš bar farta 
pafognijęė nū jū atfijmeifintu; nėja 8 norėjo ant 
labav ilgės tolimos Relonės pafibūt. Ant Galo Diemo 
Szlugbös priėjo jie mifi podraugep prie mentės Me: 
czer#8. — Pirmajei Šilei prie Diem> Stalo be flupant 

tay ’wiens Wyrs ' umay atfifeles tr iBilgan mij68 Bai> 
npcžds eibairė mel auf fawo Wietds Nuėjęs еп ра 
įėbo. 

8 wėl atgal įugrpjęs ant t68 paczės Wietös hafı- 
flaupe, fut pirma bumo fiupoješ ir priėmė Gmentaji 
Roftomenta. Bo Babaigės а8 ©а 8 пй Bajuns 
tinio' jo feiftaus Bafielgimo bel tfalbintaš, Gitaipo arfi= 
Tiepe: „Brie Altorauš man prižengiant ab vobŠ nes 
žinojau, Gale fo až gauješ atfiflaupti; tap be Elupobamė 
išiypdau ав wienų Spfiu man prie Ggalės tą Wyra 

be flupanti, furš pirm felū Meti mano Tėmą uzmußes 
it jo Kraujo geręš bumo, ir ant furio a6 ta (pF bus 
mau pafibažpbamė apfiėmes, mano Tėvo nefaltay pras 
lietajė Kraują atferBnt, faip weif aß ji tift fawo MAfi- 
miš pamatyt gaujeė. Dabar galit įuprajt, Ю ав 
tamij pajutau, Кар ав taip В Regini pafimacgau, 
Bale jo be flupas. Manije wifi Umai taipo fujudo, 
fab až neb'galėbamė ištrimot, ap turėjau atfijtojęė mėl i 
jamo Bieta nueiti. Ten ale nuėjeė maczau Szwenti: 
nea Aufßtybeje ėjanczę, fuv didzoji Wafkariene Awi- 
nėlio pra fwenczama ir dingojaus Balfg begirdvys, nıan 
prißauftanti: „Ant 'to Ffie£ wiens numany8S, juš mano 
Mokytinius &fant, jey Meile tarp fawes turite,“  Tas 
perweife manę ir a pafifedaus. Tülydzaus man taip 
atlibamiefi, Рар Рар ав баг fita RMegejimg gaunas iß- 
myli, butent wieng Rrpju ir wiena prie to prifaltą 
УВога, ir girbėjau tą falbanti: „Tėme, atleift jiemė; 

nėja jie nefigino, fg Darą!“ а8 Baljaš iš mano 
Szirdies miją Bagiežą pramare К ав wl jugrogau 
prie Altorauš.“ 

Taipo, tu jenafiš Releimjo Sfaitntojau, pafielge 
tawo iš Bagonü Rriftaujpi prifimertejis Brolis. Rri= 
įtauš Meile bumo jame tofia galinga pajtojufi, aga ir 
jo Ggirbij, pafifeluję Rergto Ugni umap išgejpt gai jo. 
Bet babar mieginfiš famę, bau ne tu rafi tift meno 
Daifto del amo Artima Rapyfantoj turėdamė, galėjei, 
o Tafi ir bat gali prie Gmentės MBeczerėa. eit, а8 Dies 
nißfame Tėme Muje penftą Braßyma melfties, apie 
Krijtauš Meilę Paityt it girbėt, 0 tacgaus  vafi jam 
pilnay ne atleidai, и Weidmainy!. foftu bus. taw, 
fad fartunt turiefi ftoties po ЯНа to, fur8g u} mus 
mite, mumė баг 10 NMeprieteliam& efant? Rom. 5, 10. 
Ar ne tropyS tada ir tawe an8 jo 3о018; „Taipo 
DdaryS ir jumS mano Tėmas dangiffafis, jep ne IB 
Ggirdiės atleifite fief mien8 jamo Broliui jo Nufideji- 
mu8,“ Matt. 18, 35. Sonbonės Miefte frutulamo 
ne per feney mienė mielė Diewo Ruoifis, furš Битоо 
tirta) apliėmes, ne) wiends Dienos nepraleift, furoje 
18 ne butui uotš jų wienu jo Dußös Yiganymo Dėl 
jufifalbėješ.  MBiename Mafare ale jau Befitaijant i 
Railjė eit, jam pripūle, fad jiš toje Dienoje bar ne 
bumo jao Bajadg atlifes. Yis rankfczei wėl apfi= 
tėbe8, iBėjo i Miejta, miflpbamė vai fur nor8 mieną 

| arba antrą užiroppjęš. . Ale wifos Durys bumo jau 
Bafımntinäri 1В to alė bar bifijtebjani, Bian tan. ngtafptos, Ulyczos nū Žmoniė tußcvo8, Зар Н6 (т 

Syfin. wieno įamn pazpftamo . Aptekoraus atfimine, - fu 
furom jiš bar apie jo amžiną Lufeftt niefabo8 ne bumo 
palifalbėješ; 0 paš tą nujiffubinęs jis vado ji bar Aps 
tėfoje it jam pafarnep riežajti jo teip melpbo Х0 
lanfpmo, pajafe.  Aptėforuė 1& to [abav nufidywijo. 
„Wifofiü Birfėja iš mijofia IBierd pa8 manę ateina“, 
jafe Apteforus, „ale bar niera ep mienė mano Зв° 
ganyıno del man ney Žodi ijpėjes“, Bet jo Aplans 
fptojo Bagraubenimaš bumo prie jo Szirdie8 it taip 
peržeguotaš, fad jiš ant tifro Brifimertimo ir ADO, per 
Meilės Darbus ‚apftingay iffirodanczo Tifėjimo parėjo. 

D Dabar norėcgau bar fožnaji iš Gfaitptojė pa= 
Elaufti, ar ne ji8 raft dar tarp fawo Namißfkın, Szeiz 

myndS, Draugü, Kaimpnü, SGenczü arba Bajvyftamu ir 
wieng ben fitą tur, fuvi ji8 šino dar Lencugais Tam: 
įvbėš įuvafinta ėjant? Ar ji ne galėtumbei ir rafi bar 
genbien įo Dujos Aūgelbėjimo deley ifalbint? Tu juf 
nežinai, bau tu rptoj ji bar ant Relo тай. Bet Gries 
fininfą atgraginbamė nė Rlajojimo jo Relo išgelbi jo 
Dubia ni Smertics. Iof. 5, 20. B. t. 3. 

Wifofia trumpa Zinia. 
— Mujū klomingafis IMiešpatė Giecoriuš pra   babat wifas jawo Relioneš ant Bergiurėjimo amo
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MBaiffo Dalia pabaigęs bubamė i Babū Badus nuji 
fafinęš cgiona» nū fawo ‚Nufifylyjimü arfiiljėti. Dies 
noje 30tojo Geptemberio tai bumo Gimimo Diena 
mujū -aufgtofios Giecorienėė, furvi babar Ing teipjau 
Babė Babūje wieß ir furioje Dienoje mija ciecorikfoji 
Šamyliją pobrauge> Babi Babūje bumo įjufirintuji, 
Я !ебра!8 Giecorius feta IB cgion pirmneng Ramon 

pargryžeš bar i Myibaduė nufeliauti ir ten dar Swei- 
fab68 Wanden8 fam ant Bafiftiprinimo wartoti, Aukß- 
tafi8 Kronprinca8 arba Karaliunas, furjai Giecos 
riene8 Gimimo Diena teipjau Badlı Badüfe Bwente, 
fetino dabar t MByno Miejtą ir potam paš fawo 

aufžtąję Žiupone Raraliunienė feliauti, furi per Bę 
Я а(ага pftreifišfame Mieftelnjė Nomerbab Dėl įamo 
Sweifatės Taifėfi, о & Dar ten teb'mieš. IB czion 
dabar Karaliunas ję nor Namūn parjigabenti. 

А. К. #ар [abai 3moneš Giecoriaus ben Gie- 
cotieneš, jiems prie mujū Raraliaucgiuje be ėjant, Mas 
Ioneš prapinėjo, iš to galim išpažinti, Га 108 Praßymo 
Gromatos, furiaš ar Pilyje prie ciecorikfuja ат 
idawe. ar Wießpacziams : pramažiūjant + Wezima imete, 
fašbien gerai fofiu bu Bilgniniu Krepfuw papildė. O 
fožna Gitū Gromatėlii Miekpatyftės maloningai priėme 
it tūjaus tomė MByraujybėmė рабатое, furiomš tai pū= 
[aš, fab to8 apie maldojancgiuš Šinią gauti, faip fır jei8 
Beip ftom. 

; Mufü. Guwefis Ramanbierūjajis  Benbrolius 
Manteifelis, furi Wießpat8 Giecorius pra ' Waldonu 

ir Giecoriaus Wietininkfu -Kunigaifßtyfteje Gljaje ben 

Siotringūfe praminęs, taš pra Dienoje pirmojo Of- 

toberio į Gatrajburgės Miejta nufeliamęs ir teipo 
# įamo. MBalbonyftęs Nrėdą  iftojęs.  $ftojimo Zobiš 
furi Waldonas: amo Runigaifginitėje išleibo, bumo tas: 

„26 Benbien i famo Mrėbą faip ciecorigfaš MBaldonaš 
ir MBietinints Biū Zemjü ju Ge Diena iftoju pagal Ba- 
wmierpjima mano SBieppatieš. Giecoriaus. 
iš Bono. Diemo Sylės, ВНа Urėbą ant Garbės Gies 
corpftės: ir ant Balaimės pitū Runigaifktnjegiu (Bwefti. “ 

— Babaigoj Septemberio Menefio pra Mmujū Gen= 

drol=Feldmrarfols Gromė MR ultFiš ju Feleiš“ jamo 1В 

mintingiaufieiė Officieraiė į Eljajo ben Liotringiū Kuni- 
‚gaifßtyfte8 iBfeliawes, - wifoking Peržiurėjimus ir zal- 

nierißtus Bandymus [aifpti, butent 8 nor Atfakymo 
ant to Rlaujymo jėpfoti:  Raip teifiant MBaifta Dalis 

mefti, ер Neprietelei В FJrancuzijö8 attraufbami muš 

apnikti Bandytu - TSangi 10008, fab mujū Žemės Wal- 
bantiejie  Rafajumi  n'ijfitiĖ.  Raip Runigaitptis Bi- 

fmartis MByno Miefte fu yftreikißfeis Miniftereis wi[o- 

fiug meilingus Gufišnefėjimus turėjo, tap wien8 Fran- 
cugū Minifteriė, manding Wardu Le per, per Francuzijg 
teliaubamė miename Miefte Bonams aplinf jė fufirin= 
fufiemė teipo falbėjo: „Šrancugija not Bakajuje Buti, 

AB meldziu' 

  

ale je) muš fa8 muš ugtabinti norėtu, tap 
Pateitt Sie muš gatamuš raš“ mienė francugiB= 
fa8 Geitungi Mapbėjas paš Rufü wyriaufijt Mınifteri 
arba Kantfleri RKunigaiffti Gorcziafow apfilanfpoamė 
gawo i jo Burnos dywnus Zodzius girdeti: faip antay 
tu: „AB myliu Zrantuzus ir Francuzija Birdinga». 
Grancugiją tur tą pacgią Maci ir Galnbę atgauti furę 
ji pirm to turėjuji.“ Taip Gotcgiafomė anam fran= 
cuzißfant Geitunga Mabėjai falbėjo, o tajai francuziBs 
famjam Rrngšminiftėriui pargrnjęš toftai wėl papajas 

fojo, o ir per fawo Geitungaš mijam Smietui žinoma 

padare. Sapgi, fab miflab tai ir bar ne tiefiog liudyja, 
Rarą prieš muš tifray Eplant; tap tacgiau tift ir ne 
galim įafnti, Bafajus mumė tifrap pafılifs & Н galim 
Bonui Diemui defawoti, fab jis muja Giecoriui ben 
jo aufžtiemfiems Tarnamė į Mifli bameė, ant Kato ga= 
tamaiš [aifntis, „Gzion galim bar it priminti, fab teip 
faip Gros Multfis mafarinioje Mofietijos Kunt- 
да йее Berziuregimus [aifo ir айЫ 96- 
banbymuš Dėl ка fofio i5 Arancugijos Enlancgzio Karo, 
mujū Giecoriui Biczion Raraliaucgiuje apfilanfius Mas 
niemeriė ju mufü pirmūju Armėforu teip tape Laifytas, 
Ing faip fad iš Rpta Bujės, tai teip butu, [ng faip 

fad Rufai nori muš apnifti. Bet aufžciaujofis Bonas 
Diemas tejie mujū mielofiės Tėmipfės Apgintojis. 

— % pirmojo Oftoberio pra per miją IBofietiją, 

tapgi it per miją Bruja Žemę nauji Girifta Damabai 
prafibėję. SB tt Damadi meš Bi ben tą Dalnfą, jau 
ejme Rartaiš papajafoję, ale vafi bene prieijim Rattaiš 
ir bar Daugiaus apie tai pajafoti. Bet Dabar tift tief 
primefim, fab faip pirma mijos Prufijos mpriaujojis 
Girifts Berlyne jamo Buvė turėjo, teip Dabar Miejie 
Peipčcig pra mpriaujyfis Girift8 mijai Mofietijos Gie= 

coriftei itaijptaš ir Dienoje pirmojo Dftoberio Miefte 
Reipcig Glomnan prafibėjęš ir [pg Eventinte iživentintas. 
Bet Berlpniptis Bumelis mpriaujyfis Biriftė pra pirm 
feliū Diena ju Barbe pabaigtas. _ 

— Retmerge Otaji Dftoberi gaus Berlyne mufü 
mijoš гц 08 bažnptikfajiė Gaimaš arba General= 
fynod8 ant Aymaftymo BažnptiBfū Dalyfü fufirinktt. 
Raip ilgay Bita8 bajnytifkafis Saimas ten. fufirinkfes 
buš, "n’iera pafakyta. Miflyjama, а) Bito General» 
įynobo Gufirinfimaš tift trumpap trufė. Tajai tift 
Borg Dalnfu te gaus apmaftpti, furiuš jam mpriaus 
{ой ėmangeliBfoji Bažnptrote uždės. Szita8 General= 
fpnobė fufides iß tū Diputiertū, Euriaš Rreiės Synobai 
jau fenen pra pafžnrę, 0 ant antro it patš Karalius arba 

Giecoriuš pamabinęš iš MBijo 194. Rief Gitie Bonai 
pažiftami pra, jū bibziaujioji Dalis pra gymai tifinti, 

o todėl Swietiffay Dumojantiejie, Eurid bibele Dalis 
randas tarp Žemę Waldancziujü, tie bijoė Gugnefė= 
jimū General: Spnodo ir tift melnja, fab tajai jū Mei=
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fiauš jū geriauš jao Gufirodyjimus pabaiges įamo 
Keliu eitu. оЗ 

— 96 G3panijos mumš pareit wis mieng Kartą 
po fito 3inia, fab tenap tarp 3alnieriū taijos Sufi: 
buntawojimš prieš Bpanikfi jaunąjė Karalių Alfonfa 
pafidaryti Maižtininfai fetą - Szpaniją i Nepubilfa pa= 
wmerjti. | Maišto Brigatamojimai baugiauje> nufidüda 
Grancužijoj. Szpanijö8 Waldzia pra francugišfąję 
MWaldzia papražiufi, fab ji Gitą Meifimą famo Žemėje 
draufiu, ale ta pati NepublifiGfa bubama įtom ant 
Maržtininfa Bujės Ir jūfius Užiūt braudufi jūfius weiz 
fiauš Gelp. Taciau Gufibuntamojimai, furie teip ilga» 
pirma žinomi pra ne labap gal £ Maißtus ipfimergti ; 
jie bemeif nujmelfiami, 

— Upie Pafajų tarp Grnfijos ben Turfijos Dėl 
*Babarpmo naujuja Rubeziu wis mMiena Diena Geituns 
908 pajafoja, fab Grpfai ben Surfai jau nor į Gus 
tifimą  pareiti, Eadangi Turfai jau apfiėmę Grpfama 
Saniną būti, ale antrąję wėl pareit Žinia, Surfai 
Saniną tift dar ne būd, D teip tefiaš an8 Waidas 
tarp Iurfü bep Grpfa“ mi8 toliaus ir ne pareit ant 
Galo ir bar ne žinoma, ar Gryfai ju Surfais be fitū 
Biekpaczii Taifinimo įutif8, ar ne. 

— Dujai babar jau wėl Rarą tuv fır azijatiffa 
Žmoniū Giminė, fuvi Surfmanais mabinama.  Raš 
Briejafti8 Gito Rato pra, tai mumė ne ginoma. — е 
pajafojama, fab Nujai 6taji Septemberė fu Bitais famo 
Reprieteleis Sufimußima turėję. Trisdeßimt Zufkftan- 
Giū Житёманй, furie [pg агр Ffofioj Feftungoj apfi: 
Bancamę bumo, pra pergalėti ir turėjo bėgti, felis Tuts 
įtancgiuš Negywü arba Guronptė prapulbybami, bet 
Nujai tift 300 Negywü @ ©ифе te prapulbe. 

A.K. IB pietinios Afrifo8, fur Gnglenberiei Bi 
Metą ne lengwu Karg prieš Guloniū Žmones turėjo, 
dabar Gito Karo Babaigą girti gaunam. Sau pomijam 
Guloniū Waiffa8 ifbarftytas bumo, о jū Karalius 
Getemanos ant Bėgio. Englenderei 28 taji Auguftg 
je taipo jugamo: Gnglipfafiš Lorbs GriffordS pa: 
tyre8, ang Karalių fu *Вога jao Žmoniū [abai pailfufi 
mienam Rieme užlilaifanti, nefuriam Majorui paliepė 
tą Riemą ju Dragunais aplinfui apftatpti. Tai Getes | 
wapoš, o ir tie furie ju jūmi bumo ne ginbamies pafi= 
bame, 0 toliauš i Guglenberiamė priflaujanczią Žemę 
nugabenii tape. Wyrianufyfis Englenderiü Genbrolius 
Wolfeleys Wardu dabar Gulonia Woyrianfiemfiem$ 
apjafęš, fad jü Zeme & 18 ФаШ8 bus idalyta ben 
engliffujü Uredininkfü waldyta.   

Prefe Karaliauczuje 4. Oftoberi. 

Kwiecziei 11 ME — Bf. Ei 11 M. 40 Bi. už 100 Sw. 
Rugiei 7 ME. 20 Bf. ii 7 ME. 80 Bf. Miežiei, Did, 7 MF. 
50 Bf. # 7 Эаа 90 Bf. Amijos 7 MF — Br. (fi 
7 Mi. 40 f. Žimiei, balt, 8 ME — Ar. ii 8 ME 
20 f. Noputes 2 ME. — Bf. i 2 ЭМ. 50 Bf. nauj. 
Eičp. Giienė 1 ME. 50 Bf. ii 2 ME. — Bf. Gntnrė, 
GEgiaubai 1 ME. 75 Bf. ii 2 ME. — Bf. Entnrs. Swieftag 
90 ВЕ # 1 ЭЛЕ 10 Bf. up Smarg.  Riaufiei 60 ВЕ ifi 
70 Bf. Manbelis. 

  

Ayjatnmai. 

Werdamofes Druffos 
geriaufiės englišfos Rafoje prifiulo už pigiaufiafias Prefias 

KRari YvĖ, 
Tilzei, Mofiegia Ulyeio Rum. 23. 

Z faiiijos iv Euforiaus didey pigen. 

Muila, 
geriaujijė Rernmuila, balta tepamajė Muila, За Muila, 
taufinė Muila, trupucziütajt Muilg, Kokos Muilg, Medaus, 
Kozik, Zyboflit Muila, Natrum, Klorkalfik, geriaufit Ma- 
nierū af prifiulau už pigiaujias Brefias. 

Sarl YycE, 
Tiljej, Mofiegiūa Upegioi Num. 28, 

  

  

  

  

Bari mijofio Maniervo, 
jauja, faip it gataman ant Barmamimo, geriaufiame Hernitfe 
ant Maßynes nutrita, Terputynelijes ir Fernitfo pigiaufen brie 

Karl Vv, 4 
Zilgėj, Moliegit Lingio; Num. 23, 

Dėl marginguja Gžiefi man yra pafifefe, mijus famo Tas 
worus biden pigiey žfipirfti, 0 tobėl ap prifiulau Galanterijos, 
tiumpėi Žamorū, Baltiniū Zamerė, Maitikfa Зай@ (mos 
fißfay: Spielmaaren) ug [abay pigias Brefkias. Yyacziey ab 

a nurodau ant pininginia Mažneliu Tortinonė, ffuriniū Taßin, 
Efrynugii Kelionems, Turgaus Kurbü, TBafiwaifßtinejimo 
arba it Reliawimo . Kurbi, Wejimufü Waikacziams pafis 
wažinčti, Uytaus Szirmü, bumvulinia, wilnonik ir gilfiniū; 
Tazdė, Puota Mebzioflei, (ufamujė Bifulii, Terceroliū, faip 
it mano Dibijė 3opofta Inftrementi Muzitės baromū, faip 
antay Harmonifü arba Dub, Pyrišfay fufama Gfryniė, 
Gpieliūjangia Duzik, Smuifū, Zlieti, Slarnitū, faip it mis 
fofiū Etrund. 

S, M, Statinys, Tiliėje, Mofieg. Uno. 55. 

Iifišfas Šiparbamimas. 
Burceliono, afmeniniū Ryfa ir Betrolijos Šiampė  parbūb 

R. M. Statiys, Tilžėje, Molieg. Ulyų. 55. 

Tapetu ir Rrapta naujaufiūje Mujteritije garbyniniū Gitanga 
ir Maifytoja, Nulo iv maffiniū arba alitinta @е@ prifinlo. pigiaufien _ 2 

Siliėj. along e. R. Stafiya, 

  

  

  

  

  
      

Berantvorilide: Nedafteur: Brofeffor Dr. Я. Aurfdat 
in Konigėberg. 

Berlag unb Drud von Emil Rautenberg. 
in Monigėberg.


