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'aubingiaufiajes Mufas iBfenteti turėjo; & tą Nedele, 
urtoje įunfiaujyfis it iBganntingiaujyjis Darbas, Darbas 

mžinafis Karalius jamo  prapuldptaję Raralnitę ju 
užba, ju Malbomis Ar Nžaromis wel atfilaimėjo. 

и Te Bita8 Karalius tur faip tulame fitame, taip ir 

alyfBitame Dalyke Abroza ir Bepėlikbtaji Birmnurovymą 
ūnt jo patiėš įename Teftamente. D bitas Jbrogaš 
Mra jo Gentėmiš pagal Runa, Karalius Dowydas. 

Sajai bumo Myraš pagal Dievo Ezirbi. Tajai 
mplėjo fawo Žmones Birbingan ir miernan, faip tift 

ėfaitof6 Karaliuš famo Balonus mylėti gal. Tajai tus 

je Itėjo Suny Abfaloma, Furiam jis mija tėmipfą Meilę if- 
„tobe. Tacziau bitas jo mylimafiė Sunus pafėle bjaurų 

aibtą prieš jao Tėmą Karalių Domybą, ogi bidgiau= 
fioji Žmoniū Daugybe jam pripūle, mijos MBiernybės Už= 
miršdaima, Furig ji famo Karaliui it Miekpacgiui falta 
bumo it mifo "Gero, furė Žeme per Karalių bumo 
apturėjufi, Bet Karalius Domnbaš turėjo 18 [amo 

Jeruzalės Miefto fu aprišta arba apgumpta Gala 
Wwerfdam8 ir bajaė dž jamo Sunaus ben [amo Žmoniu 
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Gil Metifimo  atioti. Berods czion tabo8 ir Gailefiiės 
3! bilni ZŽmoniū, furie fawo Karaliui paffun merfe, ale 

it tofiū, furie faip antop ir Enmėjus jam pafžun feife 
№ ji bluznyjo: „Gif [aufan! Gif [aufan tu Egunie 
Rraujo trofßtafis, tu Belijalo MBaife!“ Bet Dompbas 
heße jamo Warga fantrien ir ju Szirdies Lengwybe, 
Tatpoamš: „Te feifia jifai, nėja Pons Diews jam 
tatai liepe!“ Tift famo Diemu jis nujitifėjo ir jūmi 

  

tebėle, turioje Ronas Sėpus, muji Dugia Prietelis. 

wieto Atpirfimo atlifraš tape, furioje Diemo Sunuė, 
| jamo Wißt 
L yšjos!4 

— 

  

6. Nevėlbienėje pO Užgavčnia arba Berbi : Ёі‹тт Ggitbi gaiminos, jam jamo Tujba mane%bamß 
„AE Bone Diewe, faip daug pra mano NMeprieteliü it 

taip baug įžengiali prieš manę! Daug jafo apie mano 

|| Dupia, ji ne tuv ney jofids Pagalbös paš Dieną. 
Sėla: Bet tu, Bone Dieme, eji Sfpba už manę, it 

| Eurjai manę = Garbės ipfelia ir mano Galma at= 
Hienia!“ B. 3, 2 — 4. 

Tai Ši Dai fofia dabar Gito Pawidalo.. 
pati tifroji Butpbė? Karalius Ožračlio, beje Dangaus 
it Žemės Raralius eit pilnas farcziaujios Zuzbö8 IB | 
jawo Jeruzalės Mieto, 1В to Miejto, apie Furi jis 
bejamo: „Jeruzale, Serugale, furi tu užmugi Nrarafuė 
ir Afmenimis žubai paš tamę fiužūfius, fief Kartü aß 
norėjau t amo, Waiku8 jurinfti, faip Wißta Iurenfa | 

pcgiuš po [amo Gparuaiš, o juš ne n0= 
Matt. 23, 37 Jons Ius bu SyFiu javo 

Kentejimu Ggiėje išėjo Ib Jeruzalės Miejio, pirmaji 
Epfė per Црей  Rydron ant Serugalės — Эбр 
Pufes Dauboj beganti, faip jis per tą perėjęs ant 

Alymü Kalne užėjo, jeib jiš czion Getfemanės Darže 
jų Gmercziu imtuė it fartuji Rplyfą Dupios Berpuliu 

fi Dugno išgertu, o antraji SvFi, Grpfėczieis mainis 
füta8 ant Gulgatės Kalno ant Mufrnžiamojimo if- 
eiıdam$ ir fawo Kryzın patš neßdams,  Gžion jam 
Moterele yaffıuy merfe faip ten Karaliut Dowydui 

Zmone8 paffuy werfe, ale Swieto divziaufioji Daugybe 
jt 6Bluznyjo: „Kitus jiš gelbejo, o pat8 famwe ne gal 
ißfigelbet.“ Matt. 27, 42. 

Mle argi ir apmaftei, mielš Gfaitptojau, аё 
mujū Wießpatt taip fFaudziey fanfino ir ant Gmertiės 
ißware? Sai muji Griefai. Tu ben aß, 0 ir mifi 
Нй Sufftancgii Tutftancgiei Griefininti ji taipo fans 
fino. Meė, nemicrniejie ir nedčtingiejie maiptipfiejie 
Babonai jawmo meilingajė Karalių i Smerti niumarėm. 
Bet jis ти]й brangujiš Ronas Jėzus, mijaš amo 

Mufaš fente fu Didžiaujiu Kanttumu, pirmjaufien, jeib 
jiš Roramonę vž Mujų Nemiernybe Gen Netifuma аё 
liftu, 0 potam jiš mumė tūmi it pra Bameifflą dame3, 
jeib meš margbami ir fejbami fantrie> pafekftumbim jo 
Bėdaė, ir taipo įaurūju Keliu jam paffıy waifßczio=
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bami nufifafintumbim & amžinūfius Dangaus ‚ у 
wenimu8, Amen, 

Diywvini Cziefai! 

Kab Wofietijoj ogi ir Mufü Karalyftej jau daugel 
Mietūje tofii Surinfimi randas, furii Draugai Szmie= 
įpbėš Brieteleiė wadinas ir furie gventaji Nabtą pagal 
famo pacgiū Dingkcžia ipfigulbybami tief nd to pafi= 
Taifo arba priim, fief jū ant YBalnnbės pafibdumufiam 
Budui pamiegita apie tai Gfaitntojei fenen jau 

pra girdėję ben patprę. . Mle faip IB tofio M8alnybės 
Brietelio tifraš fambus Pagonis, [mg ramfiaujioj pa= 
goničfoj Žemėj gymengs, pafoti gal, dar ifipiolen ne 
bumo girbčta. — Baierū Karalnitėj pra nefurjai fenš 
garbingas Mieftas, Nürnberg madinam8s,- furiame taip= 
jau toffai MBalnūji Surinfims atfirado.  Szitie Zmo- 
neleš pafifĖnre, jamo fenaję Bažnnegzią ben iftatytūjius 
Runigus paniefinbami, faip Dabar juf mujū dywinojo 

Gziejo Buvė ir Szirdiės Prymole pra, per jamo Žodžio 
Gafotojė, mofptą, i6 Rašto ben ir Bieip gudren falbėti 
mofanti Wyra MBardu Szoll. Tafai MBalanbą įamo 
Rlaujytojamė geray patifo, wis toliau8 ji8 jüfuß Wal- 
npbės Mießfeliu pawede, ale Кар jiš jiem8 galiaujen 
pati tifrajė jo Mieri po Afiu paftate, tap — o tief 
ant Garbės to Gurinfimo bar reifia fafyti — tan 

MBalniejie ant Relonės pafalnup tift bar įtabterėjo. 
Szoll8 įamo Mikomis liautis, jau Rlaufytoji ir pa= 
jadėtojios Paßalpds ne tefe8, Rirnbergi prajtoti ir 
На MBietą jėpfobamė ant Relonės pafibūti turėjo. 
Ale fo taš Zmogus norėjo? о8 bumo Mieris jo 
Mofflo? Jis norėjo pomijam naują MBierą йа 
įpti, arba geriau8 fafant, fenu feniaufeje Bagos 

nyfte aname Miefte arba @о Нк atnaujinti, Si8 

mofino: tifrafi8 Dienas ėjanti Saule; 0 Gaulės 
treifiant ir melfti8! Toftai Nirnbergiffiem8 НН 
Mažuma per Daug bumo. Szollš, faip jau fafyta, 
toliauš Felamo.  Birm to bhminojo jo Brafimanymo 
bmajigfiems YBpramė robėš, buf jis, wiernay Tiejos 
jėbfobamė, bar ant tifrojo Relio Tifėjimo iBfafti ga= 
lėięš, ale jo та а8 Bafibibžiamimas, faip tulaji 
Gincza, taip paflaidino, fab jo Gryžimas pomijam 
abejotinu paftojo. S Granffurtą (prie Upės Main 
gulintiji) nufelamęš, jiš wėl [ато naujaji Mofflą 
atfartamo, Gaulės biemikfaji Bagarbinimą 
užmanpdamė. Gurinfime, Ffuriam ir Zydü Sfaitlus 
pritape, jijai bande išguldpti, fab fenomipfoji žpdiBfoji 
Diemo Gžlujma (arba Bagarbinimas 3ėomo) nief8 
fit8 ne bumęš, Юар Bagarbinimas Gzmiejės arbą 
Gaulės. Tomi jis fu perfijonipfaifiais Ugniės Mel 
bėjeiš arba fu ftambjaufieis Pagonimis ant Ingaus   

Stono  pafifiate. Bet Zydai jam toftai bibep paby=larb: 
wyjo it jo negmanfūji Mofflą atwiray ißpeife. Mletius 
it Tiemfiem8, furie Baznycziat bey jės Mofntojams leftą 
gana priegtariauja, jo Užmanymas ат Kartıri dar karc 
ne Llabap prie Sgirbiėš ėjo. Šifai Baitnitę ben Ba- 
flydima wiernay tifincziujü Rrifpezioniu iBrobyti norės 
bainė, taip toli parėjo, Gaulės biemipfa Bagarbinimą 
Klaujptojams prifalbėti! Tai r0d8 dywins ir haugus 
Klnitfelys pra, ale tacgiau fuprantam3 bey ifguldvtins, 

nėja Nymijonamė 1, 22 ftow paražyta: „Tifedamiefi 
išmintingi ėją, jie Durnaiš paftojo!“ 

Tai ip Tiejės išgaftingas pra Gudas ant Tüjü, 
turie ghmajė Diemą ben jo gpmajė Zodi prajtoję pra, 
o taciau apie niefą taip labap ne žaunyja ben Burną 

riežia, faip miš tift apie dmališfaję Szmieją, apie 
Tieją bepMBalnnbę; tap eit fu Taijieis, furie foki 
jiem8 ant Gincžio pamiegftanti Zodeli Iš mento Ražto 
be jofio Gubfiino ju fitaiš iBfiplėšę tomi taip ilgay 
aplinfup mėtlojaš, fol jie ant gatamojo Pagonumo 
nufifafina8. „Raš tur Aufiü Flaujptiš, t68 te Elaus 
fo8!“ — ®е MNirnbergipfiejie tofiū bar ne turėjo, 
Po Szollo Atftojimo jie Mel Ва toli Binczufa, prieß 
VBajnyczia įtoramojantė, [ато Ralbėtojum arba per“ 

Žodjio Safptoji pajiffyre. Taš bumo Moof madis 
namš, ale taji jie tobel ne gamo palaifyti, fadangi 

taš jū Miejte po feleta Mėnefiū i mifoFi Repafoju bey 
Welimus ifimaißes bıumwv. Ggeip 8 jiem8 pamiego, 
ale MBpriaujpbės Ddeley jie jıi paleifi turėjo. Ra8= 
zin, о8 Gudrincgiuš dabar jū Dugia Mupintoju 
райо8? — AF tie biedniejie Žmones, furie tofius aflus 
Wadu8 pafiffyrę # Baflpdimą nufimejti būdas! Ale 
juf jie ne nor geriauš turėti, 
Apažtalo išgaltingafis Žovis prie jū iBfipiloo: „Už 
tai, fao jie Tiejos Meilę ne priėmė, ab butu išganpti, 
todel Diemaš jiems atjiuš macnius Rlajojimus, Тар ir 
Melui tife8.“ (2. Teji. 2, 10, 11.) 

Raujyna ij fenofios Nynyıwes, 

Kur didžioji, Blomingoji Nynyme, anjai pagirtafis 
ir minėtinafiš myriaujajis Miejtas Raralnjės Affyri 
jonū, gulėjo, faip ji nūg Žemės prapūlufi ir baiš 
ilga) po Ggurmai$ pafamota bumo, toftai Releimis ne 
pet įenep jau pra papajafojęs priegtam ir priminę8, 
fad IBfajimas įenūja faralipfūja Baloczit Gime Gžieje 
nulidūda. — Apie tai, fą engelipfi ben francuzipfi Taro 
bptojei daugel Ražtomis ben per ilgą ir didelę Proce 
В and Beta, Metü Tukkancziu8 po Žeme miegojus 
fiujū, babar miš i Saulės Szmieją pargabena, pirm 
Triumpo minėtiną 3inią gamom,  Butent tarp и 
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=larbi arba mofptiem8 Žmoniem8 merti Daifta, 
eliuš Tardptojei t Biropą, o [abjaujep & Riunbunės 
dietą parjuntino, randafi ir išlifejis Knygü Zopofta$ 

Faralißfö8s Knyginycziös. Ale kaip tai galima bumo, 
per tofiuš ilgus Gžiejuš Knygos ро Žeme iplifti 

ėjo? Knygas anam fenam Gžiefe ne ant Bopie: 
u8, bet ant Molio Toblneziū, divey fudziowintu ben 
[g pamirtujiū, rašytos pra, o Dabar ipfajant taip 

tifoš, faip pirm  puštrecio Tufitanczio Meri bu: 
Įioš, atrajtoš tape. Bulfaš mofytü Wyrü, furfai 

t Iftarbymo tofii Senomės Daiktü pafidumęs pra 
Ralba fenüjü AUfyrijoni ben Ralbėonū fief tief pa- 
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biGti norėdamė faš czionay paraBpta. p 
Sfaitymas tū molinė arba ūliniū Aiygu:: 

an įpėrėp eit, tobel meš tift pomija a 2 

furė engelišfą mofptą Bona, Jurgis Smitia 
ma, te gamom patirti, fa jijai ant wichb&“Grageals 

išlifufids tofid8 Toblneziės fFaitpbamė ėj4B=atia 
jai pirmjaujep apie Genumą ti atraftūjė Soblncgiė 

a it praneša, fad 108 Metė 660) pirm Kriftaus 
inimo ėjanczioš tašptoš; ale apie Bafafojimus, 
jū Rominczius, jis fafo, fab tie Dar Daug fenefni 

1 it menfiaujep # & 17 ай Gzimtmetė pit m Aris 
uš Užgimimo nutenfę.  Butent Affyrijonai  [ubė= 

e Nagis Babylonigtiji, furie fenoj Kaldeonü 
Iboj rašyti bumo, pafirupinti, potam nufirakyti arba 
t jū pacgiū Kalba perftatyti. Sp to ana Draus 

Ie, Senomės Mažtus tarbanczioji, išrofamwo, fad tie 
Dčonipfiejie Bajfafojimai geran Feturis Tufitanczius 
ttū feni buti gal. 

Miena td atrafūji Toblycziü mum8 [abjaujen 
nėtina pra, nėja ant 108 randas Papajafojimas apie 

utė bidbelnjė Tmana, furjai Del Žmoniū 
tiefū miją Žemę abelnan apbengęš, arba, 

meš jafom, apie Grieftwaniė. Gžitie Apra- 
nai, fabangi ne Diemo ifmiepti, bet pagonipti bus 
mi, t008 ju Vranefimu žmentojo Rapto ne mifišfan 
infa ir ne gal futifti, bet mijofieis Balmoni Pa- 
tbinimui  prilipufieiš žmogiptais Pramanymais jus 
išpti pra; ale tacgiau jie mumė tirtą Niudyjimą 
ie tai būba, faip gilep ana ginia apie Grieftmani 
mintyje vija Žmoniū Giminiū šfipafnijufi ра о, 

Ib gilep, Кар # nūg Giminiū ant Giminiė i6jipla= 
tt galėjo ir fab tie pagoni6fiejie Rafafojimai apie 
tieftmani Moizėpiaus Branebimam8 bar wi$ didey 

Чрайа. — Ogi jen fof8 Gfaitntojis patirti norėtų, 
108 pagonišfos Pajafos apie Grieftmani falba, taš 

liauš  Bicgion te . ffaito. . Anygofe , Moyzeßiaus tas 
brė, furjai per Grieftmani ju Gamaijieiė NAfrute 

laifptas tape, faip žinoma, Noafas Mabinamė pra, 
t ant апд8 atratės Toblnczios Rom jo Mietoje 
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ta, ant tū parjuntintuji TZoblpcgiū [ng Tadu, 

ТаГоёон! 8 Wardas, Wardas Syfyta8, o taš apie 
tą Sūgelbėjima faš=žin, ar famo patiėė ar fito 
MBardan po Bapajafojimo apie Afruto Bubamojiną 
taip falba:; 

„ХВ paliepjau mano Szeimynai. £ Afrutg Už= 
šengti, priegtam ir Laufo Gymoliams ben ЯВа о 

Gununė. Tap Dienas Gamas padare Tmaną ir 
falbėjo Nafinje: „VA nis Dangaus fmarfiey Iyti düfu ; 
eif + Afrutą ir ‚uzfidaryf Duris.“.. D aš iėję8 Už= 
fidariau Duris, tap Nntmetyje patilo baifinga Ba= 
mietta, Euri nūg pat Dangaus Kraßto parėjo, ale 
Muls (tai pra fito Balmono Wardas) Dangaus Wi: 
duryje Perfuniję pafėlęš grome, o Nebo ben Sarı 
pirm jo &jo;  Zrono ’Jlefiéjai watfficgmp per Kalnus 

‘- Binnliaufius; išpukyjajis Dienas Nergal Wiflab 
Apwerte;  Fitos Dmajės išpuipbamos Žemę  Blawe, 

turi i DBuftyne pamerjta tape, o Tmanaš nutefo ifi 

Dangaus, fab it Diemai 108 Bamietrės ben Tano 

vafibijodami Wietd8 Bajifamojimui jėkfojo ir todel 
аи п) Dangų prilipo. Tap Jptara, Didžioji 
Deimė, falbėdama tave: „Smietaš yra Griefui prifis 
freipę8, 0 mano Zmones, furiuš až pagimbžiau, bumo 
ant Biftennbės palibame, todel až jiems tą Bėda jau 
pirma apjafiau.“ Gžebioš Dienos ben Naktys pras. 
ėjo, ale Wejai bey MBietra Miršu palaife, įefmoj 
Dienoj Draš nujivamde, o Bamietra, furi [mg Žemės 
Mabrebėjimaš įmarfamufi bumo, nutyfo. — Зитй Mans 
benei  nujefo, tap gulėjo PBiftadėjei it mija Griefut 

priftfreipufioji Žmogyjte, j68 Pamenai pliudurawo ant 

Manbens ney Nendrės. Už atmėriau Nanga, ta) 

Szwiefa ifimwerze, aß tykay Įėdėjau, 0 ant Wietd8 
mano Raflieptinės parėjo Bafajus. AB iBliefbinau 
Rarmėli (Balandi) tas paliefe jepfodamė, bet ne 
rafdam8 Altiljiės Wietele atgal parginjo. Tan ав 
išiuncgiau Rregždę, 0 it ta ne rajdama Ariljiės IBietelę 
wel pargryzo. Bo 168 aš Marna IBleidau, ta [afio= 
bama pamate Ramonus ant Manbdenio, Malge nū tūja, 
plaufe ben Felamo toliauš ir jau nebejugryjo. | Dabar 
ab Gymoliuš išjuncziau & mijus feturis Mėjus, - 
ppliau Gėrimo = UApiera ir pabubamojau Altorių ant 

Wirfaus Kalno Rycir;  Diemai fufirinfo Wirfuje 
mano Apierės — Sudui paibaigus, parėjo Diemas 
Bel ifi £ Widuri mano Akruto, nutwere mano Ranka 
ir ißwede mane faufan, jiš pamelyjo it mano Mo: 
terißfe ой; 18 czyfyjO 3eme ir attiefe Derėjimą.“ 

Sief t’efie gana i 108 ilgofid8 радоп! 08 Pas 
fafö8 apie Srieftwani, if Furiö8 matoma, fad-ir Pa= 
gonai ana ißgaftingafi лапа per Korawone Už 
Žmonii Griefus [aifo, + 
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MWifokia Zinia. 

— Gubatoj 22 taji Mercą bumo muju Miep= 

paties Giecoriaus Karaliaus Gimimo Diena, furioje ji8 
jau 76 Meta fens pafiojęs. Prie mujė Raraliaucziuje 

tapė Bita Diena Bažnnczioje ogi ir mijofiūje Žmonii 
Gufiėjimūje, bet IBafare Jutemus per Miejto Apfwie- 
timą beganciomiš Žvafėmis garbinta. Ale faip prie 
mujū, taip nujibawe ir fitūje dibgiūje, o ir mažūje 
Mieftūje, ogi ir pietinioje HMBofietijoje. Wifur muja 
Karalius Birdingay mylims. Aufßcziaufvyfigs Wießpats 

й mum8 bar ifgay gywga ir fiprioje Syloje tiBlaifo. 
— Dabar ranbaš Berlyno Miefte dwi ан о8 

farališfos Pafiuntinpptės atfeliamujios, butent miena J 
A 

SapaniBfe, o antroji Bergibfe. Abejos Paitunkiao 
пуйе8 nor tą Žemę ir j08 Ttaijymus geriaus pažintis 
furi pirm Triumpo tofiuš Blomingus Darbus iBtai= 
ПН galingiauji Giccorių ben jo Giecoryftę apgalėjuji, 
o ir mija MBofietiją ро {ато Mace £ wieng [us 
glaubuji. 

— Wofietijö8 Giecorntės ©айта8 pra Gerėboj 
12 tąji Merca Berlhne fufirinfes, o Wießpats Cie- 
coriu8 yra jt famo Balocziuje na famo Rrajės pa- 
vrafitūju Budu pajmeifinėš. 

—- Setwerge 13taji Merca mili Berlnniptiei 
Gztadentai, jufitarę, Ramon pargrngufiamjam Rron= 

princui Garbę padare. Sie 108 Dienos YBafare ju 

1200 begancgiū Ziburiū pa8 jo Ralocziu nutraufe, o 
mienš IB GSgtadentu paffaite Wardan  mijū Kron- 

princui, Eurjai ant Trepū [aufan ibėjęs bumo, Ba- 
fmeifinimo Kalbą, bet Rronprinca8 meilingaiš Žobžieis 
atjiliepdam$ palibėfamojo už išrodntaję Meilę. 

— GŠnylenberiū Karalienėė Minifteriei, Furi 
wpriaujpjis Gladftons YBarbu, norėjo ant Didziofės 
Зт[ан!о ©а108, furiės Žmones pagal didziaufiaje 
Dalė Ratilifai pra, bėl aufžtuji Ggtadieriji fa8 = žin 
fofi naują Damaba padarytt. Ale englißfojo Satmo 
Diputiertbuti8 1a del to Dalykfo ujmanytaji Sftatyma 
пе риёте. Szitaipo engliffojit Minifterija matydama 
fab ji Diputiertbutt prieß fawe turinti, apfieme, atfız 

defamwott. | Glabftonė todėl pas Karalıcne nu&jes taijei 
toftai appafe, o toji vajimadino myriaujijė Gladftono 
Briekboli, Maro Difraeli, jeib taš fu fawo Pries 

‚ tefiei8 i Gladjtono ец iftotu. Ale Difraefipfiei 
Ben it ten miflinėję ir mijuš ce apmaftytinūjius Das 

Ipfuš apžnetėję galiaufiep n'ijfidryjo į žemės Waldzia 
šftoti, numanpdami, fab didgiaufioji Dalis audė Žemės 
Žmoniū tift WėL prieš jūs bujenti: | Tangi Karaliene 

   

     

    

   

   
   
    

    

  

   

   

tift ne žiuoma а8 ten galiaufiep bu8. 
— Ggpanijoje eit mis jū, ilgiaūs, jū dywinia 

MBalbžia ten toboš dabar ėjanti [pg  fugaigufi it 
žinanti, fa weifti, ogi jau 10008, fad Rarlijtai 
baugiauš platinaš ir fad jie Szpanijoje galiaujiey, 

tai ne po ilgo, pilna) MBirkų gaus. 

Brefe Raraliauguje 29. Mercą. 
Ant Turgaus TSamė menfay ракей, Kwiecziei 96 

102 Sgr."Rugiei 52—58 Sgr. Miejiei, did., 11—47 S 
‘Miejiei, mai, 40—44 Ggr. Awijos 28—30 Sgr. 
niei, rain., 60:— 65 Sgr. Širniei, balt, 55—58 Gar. R 
pilteė ;22— 25: Sgr. Ggienė 26—28 Gar. Gntn 

-Šijaybai 20221] gt. Guin. Gmietas 9—12 Gar. 
marą. „Riaugiei 5!/>—6 Sgr. Manbeli. 
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Apjafymai, 

itfa prabėti norėbamė G6 turiu fawo Giczionpat ėfa 
Mila, Geifiū ben Paßweitalü Kroma triumpame Gžieje I 
tuftinti, 0 tobėl ap iš Bios Diends (amo Eufromimus 
biDey numašintas — ale tvirtas ir ne nuderi 
mas — Drefias ißpardawinefiu. 

Meilingo Apfilanfymo melfbanė ав pafirafau 

1 
„3. Rofenfeld 

Rujnėje, 23. Merca 88 Ра 

Mirofia geriauja Eefla, iš Gtfurto pavėjui, pt 
laifo wiš gatamū javo Rufnės Aptčfoje, 

A, Sdymidt, | 

  

Gatipabinėmė a6 prifiulau: 
Macniaufii RlorfalFid pobrauge fu Aartojint 

Bamofinimu, \ 
wijofid geriaufiū Parwawdimo Daiktk pobraug fu Barmė 

mimo Bamofinimu, 
Noturišfo grubūto Muilo (wofiffay: Ratuvs Rernfeife), I 

[iojo Muilo, Faip ir Rajėdoniū , Guforiaus ir mijofi 
Fitė geriaufiū Gimircs Zaworiū, už pigiaufias Nretias pr 

Rar Piet (ištart: By), 
Tilzer, Mofiegit Ulycziof Num. 23. 

Dabofkit! 
Seflü, Taip žinoma grajiauften bygitancgiū, yra babar pi 

parėje, o tobčl ag taješ geriaufiep prifiulau 
taš patė. J 

    Daiftū Bubavonėms ben Stogi Dengimamė. 
Bull. Gierpjū, engl. Bortlanb + Eemento, fraifiniū Gierpj 

Stogo iru, Trupii Gipfinėmė Lubomė, (ebiūti @ай 
Szamuttafmeniü; Ugnies Molio, Gintblefiū, fulipiti Iopier! 
Etogamė (Dadpappen), faip ir mijofit Bubamonėmė pr 
malingi Gelešiėė Zamori prifiulo ant bibziaujio ABfirintini   „urėjo Gladjioną papragpti, fab taš tift mėl nor8 ant 

  

vigiaujien Sarl Manleitner, Tiličie. 
      —   

  

Berantwortlicher Rebafteur: Profeflor fr. Aurfdai 
in Konigėberg. 

Berlagą und Drud von Eunil Mautenberg 
it Ronigėberg. 

  

fofio Gsiejo Karalyfte& Wadzias. RNankofe paalaifyPBte 
.| Tafat toftat berobė ir pra apiiėmęs, ale tacgiau dab“ 

Gr 

jo


