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3. Nebelbienėjė po žventojės Traices, 
4 Šang. Nut. 15, 1—10. Grom. 1, Betr. 5, 6—11. 

įDiemo muji Siganptojo mMielažirdingoji 
Griefininfi Meile. 
Berfiffaityt: 2. Amon. 11 & 12 Berft. 

Kof8 įufimiltąs trimienajis Dienas priek Бер- 
pelūjius prapūlangiūjius Griefininfus pra, tai mufė taip 

enfan apgriebjanczioji Szirbis m08š iftengia tifėti, O 
Acžiau mums Bons Diews toftai iBliubyja mijofiu 
Budu, -0 jo Zodi8 fenojo faip it naujojo Teftamento 
a pilnas Bitü Liudymü; Wyriaufyfis Liudymas pitos 
lfimterolamoß Deilės dra о, fad aufßcziaufyfis 

gl Dangaus ir Žemės WießpatZ fawo voiengimujėjė ©ипи 

i - biednąji Swietg, beje i Gmertė už muš bawe. 
WD faip-pi8-j0-Sunns, mufū. gerajiš Ganpiojis, (amo 
E ele mpl, tai 18 pat8 parodo mumš Benbienipfė8 

pangėlijos Brilpginimėje apie prapūlujiaję Amelę ben 
apie prapūlujiji Grapė.  Raip Ganptojis [ато pras 

  

   
   

    

    

   
   
    

   

   
   

   

   

Šražio, taip о it Dar Daug procningiaus it Birdins 
Aiaus mujū Bonas I&zus mufü jėšfo, mum8 & Pra- 

@МН be grimfant. Beje jis ir Ddidziaufikfius Griefi- 
"Rinfuš ne tift priima, Fad jie jam artinaš taip Ba= 

geugii  Nappfantos pilnoji Szirdis jam už НЙ 
neta, bet jis, ir fožuam Baflpdujiam it, priegtam Dar 

Ebaffun eit jam mi8 mien prišaufbama: „Ne bėčgf ni 

: aneš Galin, tu Biebnafis prapuffi.“ O fab Фкарй- 
Šlefi8. wel fugryBt, arba fab jiš nor8 rajtiš, tmertis ir 
Rtgal gražinti būba8: tan toftai Griefininfa Lrieteliui 

“ Dibgiaujiė Džiaugimas, Beje tof8 bibelia, fad ir wijaš 
Dangus fu jūmi drauge tur Džiaugtis. 

Ale ita Meile Diemo mufü Sßgam)to;o jau Yaba!) 
Vena‚.f)ele й & Amžia NAmžiė buwuß + patefs ifi € 

— Amziü Amzius. Gziam Gyfiui ant Berfiffaitymo pri= 
ras fenojo Žeftemento ai mum Rava:   

| Dantiš rodydami jükes: 

tpūlęs, taipo, fab jis MBencziamonpitės Bergengtoju ir 
MRazbaininfu paftojo. Siš bumo Urijogiaus Bacgids, 
gražiojeė Batjebos pamilęė ir ju je Wencziawonyfte 
peršengęš. Bet ję [а юЙар per Baczią gauti norės 
bamš tan jis jö8 Wyra Urijoßiu Kare per Neprietelius 
nuzawinti dawe. Befla IG to dziaugeS ir jö8 Tarnai 

dabar tafat mum8s Inguš, o 
MBelnias tifėjos: Dabar it taš man tur tefti; ab ant 
Diewo laimėjau. Ale ABiešpatiės Szirdi8 liubėjo, o 
Dieno Maifai bumo Smutfa papildyti. Dowydo 
Rialmi Siefnes, Furiaš jiš bumo fawo Diemui -gie= 
boję8 bumo nutilujios, jo Sagine bumo faip mirte 
apmirufi. | Si8 jau bumo į Bedugni begrimfas. 

Эе Btap! Bemeii Metams prabėgus, tap Bono 
Diemo jėšfancioji Meile pradėjo ant amo Mylimojo 
ißfireifßti, Dowydas turėjo tarp jamo Badaänü Prit= 

relė, furjai didey  miernos Szirdie8 ir Pono Diemo 
Braraf8 bumo. Tą Miekpatė pas Domydą nujiunte, 
jeib ji8 Smigujijė bubintu it Batlpdujiji atgal gražintu, 
Sa8 Domydui pajafojo apie Bagocziu, furė Margugiui 
Awele išplekęs. Ale Kiti Rufibėjimus mis lengwians 
galima išpažinti <it prajubnti ne faip jamūfius. Ka- 
talguš Gitame Abroze famo patiės Bamidalą n'iBpažin= 
dam8s fußufo : „Kaip tifray Rons“ Diemė gymė- pra, 
tas Wyr8, Furė tai daręš; GSmertiės faltas!“ Tai 

Natonas Diemo Wardan ištarė 1а Žodi: „Tu taš 
MBpraš !“ o taš Žodis nū Bono Diemo pareibamė tropyjo 
Dowydo Szirdi ir czion ijmego faip fofia aptti Strėla 
fu Aržanfėmis, fad jis tą išgauti iv nd 108 atfimal=“ 
npti ne galėjo ir pergalčiaš po Miežpatiės Rojū |u= 
flupo. 318 toliaus nefigpne prieš Bona Diemą Ir ne 
banbe famo  Griefuš teifinti arba mažinti, bet išfipas 
šino: „AB jufigriešijau prieš Bona Dieną!“ D faip 
jo Ggirbiš babar Tujba ir Gailejziu prifipilde &` о8 
baijuš it bjaurus jam pacgiam jo Griefas pajirobe, 
tai ipliubyja mumė 51 majis Bfalmas, Eurė jiš Bitoj 
famo Zužboje iš Sgirbiės Dugno" gieft : „Dieme Duf 
"man malonus pagal fawo Mielaßirdingyfie ir iBgejpĖ 

mano Griefuš pagal fawo bidiji Sufimilimą.  SB- 
prompė manyje, Dieme, czyfita Szirdi, ir düf man
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naują tifra Dmaję. Ne atmejt manę nū [amo Beido, 
nepgi atimf nū maueS famo Gmentaję Dare!“ 

+ Kaip „MBiešpatiės Malonės pergalėtaiš Griefi= 
ninfas meldgia it deboja Sufimilimo.  SOgi fo meldes, 
tai jiš it gamo. | Matonaš turėjo jam apjafpti: „Tan 
Bon8 Diemws ır atleido tawo Griefuš; tu ne Mirė“, 
bet Dompdo Szirdis Aileidimg gamuji gėrėjas |u n'iB= 
falbamın Bajigėrėjimu, faip 18 @ pat8 giett: „Geran 
tam, Euriam Werzengimat atleifti, furtam Griefai ар= 
bengti pra!“ Gj. 32, 1. „TiaupiinĖ, mano Dußia, 
опа Diemą it Tas manyje pra, jo fwentajt Wardg! 
Sijai mijus tawo Griefuė atleidz it gyDo Mijas tavo 

Qigas. . Malonus ir mielagirbingaš pra Nonas Diemas, 
fantrus ir Dibzio Sufimilimo. 38 ne baro mum8s 
pagal mujū Griefuš, nepgi užmofa титё pagal mujū 

Nufidejimus. Kaip Temas ant IBaifa jufimilita, taip 
it fufimilita PBons Diena ant ti, Eurie jo bijols“ 
Я. 103.  ©уа), fofia plominga „mujū Diemo Gries 
fininfu8 mylincgioji Malone. Amen. 

Muji Giecoriaus meilingaję Szirdt 

pažinti mofina it fefafis Nulidamimuiė, furė nefurjai 
berloniktis Taibfas pajafoja ; 

Эиии Feleta Nebėlii gadnjės i [amo Namus pars 
grnžtancziam, Kare prieš Šiuncuzus Didey furzierftam ir 

babar Simalntu pafojufiem Ralnieriui nu 24 10jo De- 
ftininft Nagimento, fad jis per Berlyng Felianti turėjo. 
Gzion budama jiš geidė, bent Rarta Dar ir Jamo Far- 
špaiBfaji Giecorii norint В Tolo pamatpti ©рётер 
eiti me galėdama jiš fone Milfte nnfimilfo ®ёра Bajų 
if Bamintfo Novozo Karaliaus Zrporifio Didžiojo Ir 
czion, faip pamotitaš, 
fetino, fol Giecoru8 jamo Baloczinje prie Pango pali 

tobpjęė:  Zalnierus ne "ilga faufti primale;  Giecorus 
umay jt išmondęs jam prie Tango ju Nanfa pamnojo, 
o Snmalnts Linfimay paflujo. Ne prie Iiliės Tetads 
czion flowyfig Martininfė ben Namu Tarnai jam 
Kelią užfirto ir Sejimą uždraudė. Alpjijufės 8 jau 
nūg Baliocziaus atftoti norėjo, tap i Widaus greita) 

wienš Tarnaš parėjo, furjai Ralnieru. pa8 Giecoru 
itwede. Zeme8 Wießpats jiji pirmjaufie) iBflaufinėjo, 
fofilfe Mukiūie © Кар 6 ivonpt8 tapes. Yawalyis 
ant to atiiliepe, Tab jam  toftai Mußiüfe prie Upes 
Loare8 nufitifus jant, fad ji8 p0 Sronpjimo tfi Dabar 

Miejte Herford ant Apapoymo bumęs, tame Tarpe it 
dar Bieip- funfioj о) gulėjęs, 
foriü' ghdVtS tape8, 0 Dabar ant Kelio &fa8, € Bomariė 
Brominca, £ famo Namus, pargryzti. Giecoruė babar 
jam liepė Manteli atjibarpti it gamo pamatpti, Фар 

Snmalyto Nrutine fefetui Garbės Benflaiš pafweijfta ir 

os TSRS 

(Be М! bti 
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taip ilgap Rometi ben  laufri 

nu ti Ben th Sios |   

     
     

    

  

    

fab jis jau Metūje 1864 ben 1866 prieš Dėnemaii „R 

ben Yireiti drauge Paramęs bumo.  Balnieruš turėji ab, 
Magimentą, Batlijona, Sumpaniję, tuv jis Bluzyjefir | 
taiyjau it Ramanoieri Barbus pajafyti, o galiaujep Alma 
mijuš jo Jalnierpitės Popieru8 parodyti. Tuš pelė. 

šimvėjęs prijenge Giecoruš prie jao Ranturos arblki ı 

Raßtinyczids, Nanfa fėfdam8 {8 108 fa ее ir tariugji 

dweju Birgti [aitpbamė ben Kareimjui rodydam$s tardbafi, 

„D fa8 tai?“ „Ne žinau“, iš at пПере. " 
Giecoruė ji pamofibam8 fafe: „Taš pra auffinis BBer 

ningŠ, bvidegimt 2 Wercgids. O ki Tu Bi tėt 

užtažoju, 4 
Gtuti ė Du Šalkiosieti Biningu, o potam Dar i "Stufe 

balto Ropieriaus, ant furio Žemės 6 pats ja 

NRanfa Lžrabė: „б Фо:. 20 ©дг." Tomi jiš bab 
‹;[ш‘г'ть‚щъ Snmalptą apbomanojo xt pal [е19 0. 

Zalnieryites Bopieriū melfdams ber) primindamė, 

ji6 be tūjū juf malnės arba oyFoš Relonės ant 2. 
felio žanti ne galėjęs. Ant to jam Giecovuė  atjatA 
„Зато Bopieriü až primalau ir turiu tuš раай ой 
Tu juf tift 16 Doreliū ben 20 Gar. Inwalytü, ral 

tamento arba Banglijono te gauni, tas tur tapti -pAB 

didintas. ME it tuppjiu, fao Tu walnayı FeliaulS n 

galėfi, tiftap maldofis ten,“ — Su Dėfamojimo pilie . 

bėjo, išėjo Kareiwis nüg fawo GŠiecoriaus.  Laufe 

tūjauė apipeite Bulfa Žmoniū, sa norincgiūjū, £0 

jam Bal R tifo8. 

majė Darbą ай, 
laufė, Фо! NRymai gatami bio, о tame Tarpe wi 

(infjman išpajafojo. 

Ras iš aptraus Babaubimo už Bybelii er 
M fefes,



  

    

        

   

  

   

   

    

   

  

      
    

     

    
   

nat „Radangi mano SGimdytojei didey Margingi bumo, 
urėji a6, faip tift pagalėdams, turėjau ėmenimi paz 
pjgit mujė Kiemo Užininta Gywüliug ganyti. — а8 
ep Nimas man [abap įunfuš paftojo ir pomijam ne 

Kaip af Didejniu pajtojau, prabėjo mano Bim= 
arbiei manę it + Gžuilę leifti, 0 tai bumo mano 
tarkugfmas.  Stropjen Gelimofinbams až  weifie> i 

tarbiafi, ant pirmūji Wietü, pafodintas tapjay. Mufü 
ho Farilifißfafis Kunigs, Furfai Fartai8 mufü Szuile 

bumayz Kunig8 manę fawo Rlapcziufu padare 
Iumierpjo man feletą majü AMilifimü Bazuyczioje. 

Iš vo to jiš manę £ famo Butą priėmė, ав jo 
amhiu paftojau ir jam wijur pažlugpti turėjau, Prie 

o fašdienišfa Atlifimü priflauje ir JEczyfiyjimas 
Sztadčramimo Stubės ben Numalyms Dultia ng 

Wienam Rytmetyje, Mazuma anffcziaus 
I fitaiš Syfieis famo pė Darbą atfilifęė, aß Dide- 

Sß Rnpgas apdpMYDaMmS pafilifau be fomys. Tan 

fafA tūjū ppacgie> mienos i Afis ipūle, ant furiū Nu 

5 aufiinias žibancgieis  Žobgiei8 raßytafis Už= 
5 „Biblia“ (tai ei: Knygos) „pMmentojo 

džio“ žomėjo. Spieizdčjimą 4 Knygü ip Wi- 

uzh, dabar bar bidpu ėjo. Mut miendos Laipfo Bujės 

ind fEaicgiau apie nefurė Dideli Mietą fı Dibelieiš 

jalbtais Murais ben Dvylifa Marta, o „Mieitaš buvo 

1ар auffinis, Martai 6 Perlü, 0 Gajai ib cgpito 

НО од 6 perfpindinczio Stiflo taijpti,  Toftai 

talltydams aß Wiflab aplinE famę užmirbęs ir Mifloja 

„jil nugrimze8 bumau, tap mano Ronės manę užlente 

jatljamo Suppfimu. išgandino. „Tu Nenaudeli!“ furz 

aido Kunig8 man per Aufis IBtifvans, „Ta niefam 

lgdivertaji6“ ji8 atfartojo, mano Galmelę atfattotinan 

milbirbbamė, „faš taw pamelyjo Noji į mano Knygas 

bti? Reživanfiep manę ißbares ir pakoznyjeS Kunigs 

n ta8 Rnygas ftaigiey i5 Mantė išpleje, bet potam 

lišaulbe, fab t08 Bpbeles ir Laban faptaunos ben 
lentos Rnpgos, pilnos Įmarbja gilii Daiftū ėjancios, 

tift aufžtan mofptiens Žmoniemė, tofiemė, tofš Ir 

patš ėjąš, te pritinfancios. — Dwideßimt Metu 
liaus, butent Mete 1859, až bumau apfiwedes, o 

Ino Ufmėne, emangelipfa Moterele, (amo Paftowa 
Wienoj Dienoj ap feletą Įenū 

fenneliū, furiofe bile Fofie Ropierei ben fenos Kny- 

оЙ8 jufimBtos gulėjo, iBtußtinau, o prie to Darbo it 

(bo Bypfi rufpti norėdamė ab IB Miend [end Rupgė   
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feletą Laißfü iBpleßiau, 1В tūjū Bopierufus Pypfio 
Nifivegimut pafitaijyti apfiimdas. Brie tofio Bafidar= 
bojimo užttopyjo Mane Mano Ūžmėne. „AF tr ViP 

й8 Wyre“ ji Aaigiey pripūlufi (uBufo, „5 Tiejos, 
tu juf mano Bybeleš įuplėBie!“ — „Tano Bybeles!“ 
ag atfiliepjau,  margiep bus Tieja, fad Tu Bpbeleš 
turčiųmbei; toš juf Iabay brangios Rupgos yra, Euriaš 
priegtam tofiem8 prajtiemė 3moniemė, faip mes jam, 

pomijam ne ale apturėti,“ — UF mes ıfBioliey dar 
niefabo8 apie Bnbeleš ne битот Falbėje, 0 Dabar ip= 

gulbė man mano Užmėne, fad Gmangelišfiji Rožuas 
jamo Bnbeleš tutps it Roguam Bale roje faitytt, © 
tift Ratilifam8 toftai Darpti uždraujta čpant. 

Toftai jei ipfalbėjus aB atfafiau: „Motyn', jengu 
Tu Bnbele8, pomijam tifra8 Bybeleš turi, tap a5 Tam 
galiu fafyti, Fab toje ir Rupgos Ayreißfimo tur ran= 
bamoš buti.“ O© babar ab jei papajafojau, faš man 
Gzieje mano Rudifpitės dėl Bpbeliū Šiaimmo Ramūje 
ano Kunigo nufidawus Бито. 

„Beje, beje“, atjafe mano Užmėne ir po MBa= 
faudėliės Sėpfojimo atfffeide man Rungaš Apreifimo. 
Nıuficziudydam8 ir didey palidžiaugdamė аВ ne po 
Sfgo it tifrap wel atradau tuš Žodžius, fuviuš ав 
tofart’ Waiku bubams ане8, o 10mi Blėgos пр 

pelnę8 bumau. | Dabar ab taš Rupjas К foft ppa= 
tišfą Sfarba driutay [amo Blėbnje laifiau. Ino8 1008 
абар įfudriffujioš bumo, o fofojanciū Laißfü niefur 
ne bumo rafti. Bet tomi, fa ap cžton ffaicgiau ben 
fa mano UBwene man dar Ealbėjo, priragintė, ap tars 
binti pradėjau, fur naujos cgielos Bybelės gaunamos | 
čiaucgio8. | Gngelipfaijeai Bpbeliė YHplatinimo Draus 

ąpAet ab turiu uždčfamoti, аб man Sgyjimas tų 
Biventūji Knyga Iabay weifien pafijefe. D Dabar a 
jaš i6 mieno Ppožiaus,, Eief tifE prieibamė, Du Rartu 
perffaicziau. AMG bar getap primenu, fab man be 

Žaitant mano Pati ben jos Motyna dėl manęs pafi= . 
tupinti it neperitojanttė mano Gtaitpmą pabarti pras 
bėjo, miflybamoš, fab t08 Жпудо8 ant Galo man it 
Galmą pomijam apjuffencgios т Dumas Jumaipyjen= 
сю8. MB atfiliepjau: „Miela Motyna, Tu efi ėmans 
geliffa Krifßczionfa ir man fafiei, fad tai Diemo Žodis 
pra, furi Tu jau ir Szuifej fEaitpti gamai; jen tai 
Siefa, tap it man Ipfabds ney jofid8 ne gal nufidoti.“ 

Soliauš be ffaitant miš Daugiaus mano Sgirbis 
Žodžiui prififreipe, 0 aš meldžiau Bona Dieną, Кар 
18 man futeftu geriaus tšmaupti, fa ab [Faicžiau. — 
Wienoj Dienoj, 42traji Pjalmą man be fFaitant, tie 

Žobžiei: „Mano Dugia trofšta Diemo, gymojo Diemo“ 
manę [i Baime bey Džiaugimi taip laban pripilbe, 
fad аё & Naufą išbėgti ben aut Žemės parfimejti 
turėjau it fu jao Diemi fomoti pradėjau, Кар На 
Rar! Sofubaš. Griefü Aıleidimo ab pražiau ir Diemo



Malonės ben Pafajaus dėl Belnymo I&zaus Kriftaus. 

Be Hupojant mijaš mano Runš prafairamo, o faip 
a5 aijifėliau, tap mano Gzirdiš lengma pajtojuji bumo 
ney Plunfjma. Manpie tofs dywins Perfimainymas 
nufidawes bumo, furė apraßyti aß ir Bendien dar 
n’iftengiu ir ne tifio8. - MB jaucztaufi Iyg 18 Naujo 
atgimęė, mano Ggirbiš pilna bumo Džiaugimo „Rri= 
puje Yezuje, furjai dabar i5 Tiejėš man mano Malonės 
vilnūju Ißganytoju bumo pajtojęš. 

Nüg ands Diends man nep jofioš Ffito8 KnygosS 
niera mylimefnoS bey mano Szirdziei brangefnoS bus 
wufio8 u} Bybeles, о ав yer aufßta Garbę prifiros 
füju, fab ag Sįlužmoje engelißfö8 Bybeliū Draugpitės 
fiomėbamė ir j08 JBnepotoju budamė, už Igplatinimą 
Diewo Žodžio famo TZėmiBfėj, butent Uugari Žemėj, 
pafiprocemoti galiu.“ ar 

Mifotia Zinia. 

— Muji Wießpatz Ciecorius yra liguftas, o 
todel ji8 ir ar mijap ne, arba rafi daug weliaus į 
Wyno Miefta ant Swieto Turgaus feliauš, ne faip 
iš Birmo Ffetines, Ber to Wietoj nor mufü Wieß- 
yatiene Ciecoriene Augufta Biofe Dienoje ten 
apfilanfyti. Wießpatz Giecoriuš Dabar [aifo8 famwo 
Bilpje Babelšberg, ne toli nd Vutsdamv Miefto 

gulinczioje, it ne po ilgo nufeliauš + Mieftelė Gm 8 
ne toli nū Reino Upės gulintiji ant MBartojimo Smei= 
fatds Wanden8, fur dabar ir Rufü Giecorius Alės 
ffanbdberi8 iš Myno Miežo atftojęė bubamė [aifoš. 

Эи [й Giecoriene pra Bioje Nebėleje mija taliją 
perfeliamuji, о Mpio ее taip prie  Raraliaušs 
Miftor Emanučlio faip ir prie Bopiežiaus 
apfilanfiuji. Bet babar ji jau pra Wofietijoj Wir- 
tembergio mwpriaufiame Miefte Stuttgart, о IB czion 
Й !а taipjau + Miefteli Gm 8 nufeliauti it czion ju 
fawo aufžtūjų Patimi julieiti. Muti KRronprincaš 

feliauja dabar per Mofietiją aplintup MBaifti ег е 
tėjimus  Taifpoamė.  Bagal paffutinę Žinia jis bumo 

Franffurto Miejte Bale Maino Upės gulincžiame, 
— Ypie muji mielūfius Lietuminintus Broliuš, 

Gintaro Žmejotojus Kieme Brūfterort per Geitungas 
bidep ne gražus Daiftai pafakojami. Gafoma, fab jie 
Tabav gerą Alga pelno. Rab ant Surii Dugno bir 
bama, tap jie gauni 1 Drl., o fad czion ne galima 
bitbti, 15 Ggr. ant Diends. D felintaliė Ib jū, 
furjai fu jamo Belnu išmintingan  apfieiti it cgiebyti 
išmofęš, ta8 jau gerofa 3opofiėlė įufibėjęė. Ale jiemė 
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to miš Dar ne bio gana. 9ie norėjo daugiaus { i 
Wiends fıwentds Dienos Wakare jū fofie 150 Atoj, 
Dirįdfeim Rarcziamoj fulirinkfo, o Brangwyno keliū 
gėtę jie pitmjaujiep ant Raregiauninfo pagamo В а 
Kerßta iBleijti, fadangi ji$ numanpbamė, faš са 
fent, Dino Borą Žaubarė ant Damado Raifymo 
mabinęs. Ale Rarcziauninfs faip it Žandarai turėjo 
traufti, o Dufftantiejie fumußo ir futriußfino Rart 

ninfo Namūje fa tift galėjo. Taip а8 Таа —- 
bėjęs įplėtės tofiaus. Tacziau Puliceije8 Nrėnių X 
bumo per Telegrafa iš ten # Raraliaucgių Zinig 
Teibę ir galnieritos Bagalbės ipfiprašę, о 1а ir b 
cia bumo, it tūjau Bafaju padare. Dabar   
Szalyj wel miffaš fa. Gintaro Yėpfotojei @* 
pano Darbą faip pirm to, o ir nufinftiejie 3al 
pra pagal Dibžiaufių Dalė ml i Rarvaliaucių tu 
gawe. Ale miens Afficierė ju 30 Wyrais ten , 
fifo, Maiptininfai gauš Roramonės per Bromą, 1° 
padarytaje IBfada, Kuri ant TZufptant Doreliū p 
rantt, užmmofti, D 

pr 
; : 10 

Brefe Raraliaucuje 21. Junijų. je, 

Vnt Turgaus Jamiü menkay pareit. Swieciei kur 
100 Sgr. Rugiei 59 —66 Gar. Meieziei, did., 45—52 11i 
9Jhe‚\et, mai, 48—45 Sgr. Awiios 28—32 Sgr. 
niet, rain, 60 — 65 Gar. 3irniei, balt, 55—58 Sgr. 
putes 25—30 Sgr. . Sziens 25 35 Sgr. 
Siiaudai 25—’27']2 A Gntn. 
Smara. $iaupiei 6 --7 Sgr. Nanbcti. 
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pumerflaö t Rubens a amo Stoma už fojną tift Fief 
imtina Brefia iftuftinti, it tobčl prašau baug Ayfilan 

9Clbert Girod, Rufnej 
yg taipojau aß ir meldziu weifaug Atfilyginimo 

manes ftomingii Stolü, 

wel teifės Releimi i6 Naujo ant Butū apfiftel 
Meldziu, . Fad ney mienš tūmi ne gaiBtu. 
faš Bertainė Meta nujidūda, fad gerof8 Sfaitlius 
teliū fu jawo Upjiželiamimais pajimėlūja ir todel 18 
mujü Numerii gmiežaus Meti Bertainio ne galS3 
Rėja Drukforius wis fas Syfi НН tief Laißfü ip) 
famoj, НеЁ apfteltüta ir po tū Ygdrufamojimo fuft! 

ога Bwiejit Apfteliawimü if Naujo fußatyti & 
Naujo drukamwoti, tai per Daug Kaßtü yadaryiı. 

          

Verantwortlicher Redakteur: Profeffor Fr. Kurfhat 
in Ronigėberg. 
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VBerlag und Drud bon Gmil Rautenberg 
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tūjiuė Bukßtawmü Rmarmus išarbo. Bet tūfius Ė 
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й 
in Rūnigėberg. i 

 


