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2i. Nebelbienėje po Gmentojės Traicės. 
t. Šmang. Зопо 4, 47—54. Grom. Gp. 6, 10— 17. 

Sr jis tifėjo fu mijaiš (amo Namaiš. 

SBerfiffaityf: 1. Moyz. 18, 17— 19. 

„Ap žinau, jė paliepfenti jamo YRaifam8 ir jamo 
аЕа Zaifam8 po amo Galmės, fad jie flaujptu 
wo Diewo Prifafymü it Darptu faš teiju it get 

0,“ Re wieng Rartą pra Diemo Žobnje ft Wa- 
indtbinimu paminėta, faip fada fur fofiam Tėmui Wieß- 

tiejpi prifimercgiant ben tifincgiu  pajtojant it miji 
B4 Namai jo Rėbaš pajefę.  Toftai pajafoja it mujū 

ndienigfoji Ewangelıja apie aną Karaliffi Rapers 
ume, furjai pirmjaujiep Ligoje fawo Sunaus pas 

na Sčgu atėjęs Ragalbės iš jo pražpdamė, 0 potam 
galbą fulaufęs Ron t 
g ant amžino Bajifawinimo. Ale ne tift Jam 

ienė, Bet fu mifais jawo NMamais. yg taipojau ir 
alnicrii: Myriaujnfiė Kurnėlijus Gėzarijoje garbamos 
mš, fad jiš bumo nobažnaš ir Diemo bijąs и юНа 
mo NRamais. Nu, Ap. 10,-2. D Bonas Jėzus prie 
afeožiauš apfilanfpbamė jafo, fad ne tift Mienat jam 

įAcziam, bet ir mijiemė jo Namams Jgaunmas radefi, 
ofid  Rameifflū ir Dar Daugiaus vanbaš Bwentam 
ažte, tacžiau tift pet duug butu, tūfius mijus Bicžion 
imejti. ` 

S58 to Mijo gaunam numanyti, faip [aban Te: 
įlamš pareitiš, už jamo MBaifus faip.it už fawo Szeiz 
pra ir už fituš jao MNamipfius tupintis ir proce: 
otiš, fad tie ant tifrojo Mübaznyftes Relio pareiru ir 
filaifptu. | Sau Rama Tėmo Baweifflas yra Rami: 
mė įmarbus Daiftas ir Kartais gali iš Ezeimpnos 
pnš, iš Mergos Gaifpadine, 1В Berno Garpaborių 
pažinti, fabangi Gzeimyna, fad ji Ugay prie Fofiu 
опй Blugyjuji, mg tuja Abrozu paftoja. Todėl ney 
ien8 Gatipadorius ar Gatjpadine, nn miens Rama 
&wa8 arba Namai Motyna Ne rut miflytt, fab jie 

ft fam mieni nūbažni pra arba тай ir Bono Diemo 
fibijoš, bet jie per įamo Pameifflą it jamo Nas 

  

  
t 

Tiu8 lenfia. 

ajivamę8 per Sifės | 

mamė pra nūbažui arba Diovo nefibiją, 0 jie toDėl 
fartuntą ir ug Jamo  Namipfiu Dupias  Rofundą 
Dūti turės, 

Ale ne gana tiftay fır fawo Bameifflu famo Na 
mißfiam8 tifraji Kelią Dangun wedantijt rodyti, bet 
teif it ju Graubenimais ir Vafoznyjimais, o [abjaufien 
jr Diewo Žodžiu MBaifū ir Szeimynės Dupias paras 
ginti, faip“ toftai ır apie Ubraomą pajafojama, а) 

Bons Dievs ju jūmi falbėdams iftares, 8 inas, 

faip jiš jamo Baifuš Diemopi prilaifpjęė. Ber tiem8 
Tėmamė, fuvie Abraomo Bameiffla pajefbami tai daro! 

Ger tiems, furie Nytmeczieis it Mafaraiš ju mijai 

jamo Namipfieis Wießpacziui Biejmelę  giert, fur Rami 
Tėvas Гато Namišfiams 5 Diewo Žodžio ра ао 
ir fu jei8 podraugie> Bonui Sėzui Maldoje fawo Res 

Tie buš peržegnoti cziefißfay ir amzinay. 
Amen. | 

Muja Rronprincaš ben jo Famylije. 

Baminėjimo. Dienai 1Stojo Dftoberio. 

Anday meš gamome mieno TBienranfio Snmas 
fibo Zalnieriaus Rajafojima įTaimti, faip ji$ podraug 
ju jamo Prietelium Sangjulijos Piliės Darge aplinfun 
be maiffeziovamš ju Kronprincui ben fu jo Žamylija 
futirifęš ir faip ji8 Rronprinco pamabdintas į burikfaji 
ЦЕН Wardu Borntet, Aronprincejei priflaujantijė, 
aną aufbtaję Zampliją fu famo Brietefinmi pajefbamė, 
&je8. Bet ans Jumalnos dabar toliaus taipo pajafoj. 

© @ф ir mudu ten išfafoma, tape mumdwiem 
Gtalaš fiotaš, ale Kronprinceje pati Rufnėj Romėjo 
ir Wifka. padawadıjo.  Mažiejie Rrincufai mum8 раг 
Glužpti, butent Wyno, Dargo Mailiaus Bey Gauni 

Sfaithu Dūndos Nieiū, Ju Mėja apDdedlotū, prigabenti 
tutėjo, o pats Kronprincag parnebe bar ir Gigard. 

Tūjū, Btan, ab bar feliš teb'tuviu ir tuš (amo Tėvui 
рагпеви. Tie Gigarai rob8 niera ffanejni už t08, 
fuviu8 a5 nūg Sujt Locerite [ubėbamau gauti, ale 
pomijam fitš pra taš Daift8 todel, Eadangi pats Kron=
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princaš taifieiš muš mitamojo. Sztay, ir tris Obolus 
aß bar teb'turiu, tuš aš Motynai ben Gejeriembmiem 
pargabefu. Ale Ziupone  Rronprinceje tanfiey prie 
mumū Stalo pričjufi meilingan Mudu ragino fafabyma:; 
fad mudu ney Mag ne tuvincziu bijotiš ir niefo per 
Miržu palifti. Ale MBiflab mudu tift ne iftengema 
fumartoti, tobel ab fitfa £ Delmoną ififiau. Ba- 
malgiuš pradėjo MBaifai apie Bi ir tą muš Elaujinėti, 
o mudu tutėjoma pajafoti,  Botam Kronprincaš manę 

graubeno, fab a tą Nepalaimą, manę tropyjujęje, 

fitaip ne, bet tift per Bono Diemo Rerleibimą ben 

Guntimą jo Nanfū priimegiau, Beip @18 wo8 pafe= 
fam8 Daift, taip jaun be Gubamš fı tofiu fugonptu 
Жипи per Bi Swieta feliauti. Greita ав ant to 
atjafiau: „Sv mufū Žiuponife, Furi Rocerite meilingan 
manę famvojo, lubėbamo taipjau fafyti, 0 aB toftai it 
pafajingay priimu iš Diemo Kanfds.“ Potam ap 
apie Jus ir Jufu Meile, fure Sus manę Biczion pri= 
famojot, apie Urėdufą, furi ab fawo Sėmikfės Kampe 
igyt£ meilyju ben apie mano Gimbntojus  gamau pa= 
pajafoti. Ale girdefit, fa Rronprinca8 dabar falbėjo ; 
Si8 mabino manę Ramatotu ir tare man; „Tu bar 

it iš mano Tėmo Kafes turi fą gauti, až jam toftai 
утапеви, Kaip Tu tift £ fawo Ramus yargryjes 
bufi, taip tüjaus düf Gromatą pafirafyti ir parjuft 
man tą.“ — „Giecoripfoji Aufgtybe“ — taip Kronz 

princa8 ifalbinamaš „ab mofu ir pats ražpti.“ 

„Kaip, at Tu fu faire Nanfa mofi ragpti?“ — „ан 
imanptinap geray, mufū Žiuponife manę eptino af 
ta bumo mumš [pg muja Motyna!“ — „Tan Габа) 
geran“, atjafe Rronprincaš,  „tangi paraßyf и раг 

Gromatą ifi manęš, priminf cgion, ar Tu tą Urėdutą 
jau bufi gamęš, def ir wijfus fawo Aalnieryjtės ’Bo- 
pieruš; dfiteinpĖ idant gerap, fa aš Tam fafau! D 
tada aš Wiffa fawo Tamui pranešu, о 38 Зат 
Kauną Metü Algife primely3.“ — Dabar atfiojant ir 
už miją mum igrobytaję Meilę pafioėfamojant, man 
fabay gailu bumo, fad aš td Gromateliū fu taiš gras 
šieilieiš Szprufeliei8, furia8 mufi Žiuponife (& manęš 
ražiuji bumo, bep mano išmargintūji Abrozu ney 
wieno prie jamęš ne turėjau, až mief bucgiau norėjęs 
tofe Gromatife Šiuponei Kronprincejiei parodyti, © jūš 

Kudifiu8 tokiei8 MAbrozai8 apdowanoti. Ale tomi aß 
Džiaugios, fab Rrouprincaš man pamelyjo tą Gromata 
fi jo Tapti.“ — Tofiu jam prigimtu Meifingumu 
ben Szirvies Lengwumu Apfiejime ir fu prafoju Imo- 
gumi Karalına8 Wifiems gražiauji Bameifflą parodo. 
Ant to augina ben pratina ji8 ir [amo Waikus iß 
jauniaufiės Rubityftės, jeib jie ne pafiputufieiš Žemija 
Paniefintojei8 faip tofiū tarp ponigfūju ЭВайй 
tanfiep randas — paftotu, bet jau i maži Dieni 
Wertybe ir žemap  fomincgio Žmogaus  išpažintu. 

po Slgo išbėgo Vrincufs [inffinu Weidu iš Ba 

  

| 
Tangi 108 Briežafiės bele jie — Eaip jau paB jai 
fota — prie MBitamojimo and dwejü Žalnieriū! fur 
Blugyti turėjo. Prieš jū Mofptojus, Рар п da B 
mijuš Namü Tarnus jie garbingap pafielgti, 0 t) a 
furie jiem8 fa paliepti arba užotaujti Malės Šatodinės 
Žodžio pafiujnus buti tur. Me ant Gprpelnypės Mint 
Garbės Trotimo Tems famo Rudifius augina, ale jl no 
fiuš meba Garbės Keliu, jeib jie už IEI арта glenoj 
jamo HRarbo arba gerės Raffalbės mijuczie8 pafirup turi 
Apie tai Pejie Bicgion dar mienė Rameifflaš pali, m 
fota8. — MBienam Nptmetyje, В Гато Balocziaus my 
noredam8s it per Butą žengdam8, išgirdo Kronprik S 
iš Smbės, fur jo Kudifiei miegoti, nujiprauji | jai 
aplibarpti [ubėbamo, aipfie>  perffambanti si 

ben waitijfą Rlpfamima. Duris atfimėręs, Tėmėnfim 

jauš įžengė i tą Gtubą, patirti norėdama, faš dieli 
taip tiefamo. „Raba Npta, Waifai!“ — „Фаба Эт 
Tėmuji, laba Nptą!“ paffup Wifkas tyka. Akon! 
furgi tof8 bjaurus Rlyfamims bumo pafilęš?“  lruja 
Aufle, į Manbeni pamirfytaji Rempini Ranfoj Гадав 
bama, atjiliepe: „Mažafis Princas Įtengias prieš Ados 
maggojimą į Galtųu Manbeniu.“ — Maifai neja ndoje 
Burnaš nujipraujfoamo, bet NAufliei pūles, faš Rythlan 
Rempiniu, t šaltą MBandeni pamirtytu, jiems del jū Эи 
fietinimo ir NRugarifę, Bacius ben Rrutinę numazdtau 
D mienam tū Mazūji tofš Mazgojimš pomijam pin 
pamiego, todel jiš gun& ir Baufe. — Ka 
Manfa pamoję8 liepe Baifui Iafaju būti ir išėjo Galibė 
Paufe, prie pat Palocziaus Angd8 tom Ralnieruė kami 
MBaftėš, taš tur ir prieš Rronprinco Rubifius Įyftė 
pro Szalt cinancgiuš, tiefien Romėti ben fu Gimė 
Pritraufimu jiemš jū Gtonui pūlanczeję Garbę igroD 
Prie to Waftö8 Balnieriaus Kronprincaš prigen 
tarė jam: „Rab mano mažejnyjis Sunuš (mand 
taš buwo Brincas Endrifi8) IBeiė, tap Tu Gimėrą { 
pritrauf prie Pecziu, bet daryf, buf }$ пе matąš. M 

cziaus, miflydam8, ant Aufle8 dabar Wirfu gawes 
jos Warginimag pergalėjęš. Alc Wafta bare, faip 
prijafpta bumo. Tap Brincufė įufiraufeš iv md 
Blenbams Tėmui gobės, fab Balta ji ne fmeifinuji Rei 
Gimėra ne prifitraufufi. Bet Tavs Mirti Balju ) 
atfafe: „Mano Rubifi, fą Tu miflpji! Ar Wafta H& 
mazgotam Brincui Gimėrą prifitraufė2“ — Tas Zolfar 
maczyjo; 0 Princo Nugarife Baltaji Wandeni оат 
lengwjauš ištrimojo. di 

Kronprinco Maloningumas bey wifur ijiroba! т 
Meile ir jam daug TufRancgiū, beje Milijoni girdi m 
iau prifreipė.  Toftai me8 Dabar ne feney, faip | to 
galnierijfus  Bermeizbėjimus  [aifybams Wofietije dn 
felamo, wel 5 Naujo patirti gamom. 36 mijū Die! fi 
bep Riemū jam Bulfai Smeifinancgiūja (infjmais 28! X 
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au palš jau toli priešai8 ištraufe. Mažnien fožnam Kieme, 
[nieriüt furi Rronprincaš feliauti turėjo, tifėjos Gajtuzės 
) ir Da Geip fofio Fief tief puifejnio Buto Aprurėtojis, 
‚ © | aufžtajis Smetps prie jo apfilanfyjęš it Mitas 
gamvojnėšs priimjęs. D i6 Tiejos Kronprincas tt Žmoneliū 
pjtės Miprocemojimą ben jū Meilės Sprodyma  paniefinti 
ale | norėdamė, Kartais primertė 6198 bumęš wmienoj 
Ma glenoj ant triji MBietū Pietus [aifpti. Mažai Gžiejo 
afituy turėbam8 jam tanfiep Ggirdžiei funfu paftojo, Тар 
3 val, mwoš parfelamęš, apfijufęš 1В 108 MBieros, pilnos 
šiauš mylincziū Žmoniū, jau ir mėl  iBfeliauti turėjo. 
onprib Egtrofo jiš todel ir ne galėjo to MBiffo flaufpries, 
лИЙ : jam įufitoje Ralbėtojei ilgomš Ralbom8 ant Garbės 
Sjaul rodymo pranežti norėjo, bet atlifjmeifinbam8 jiemš 
žčmėnfjmap pamoti ir fafyti te galėjo: „Dėfup, Dėfu, 
aš Ф Ponai, Yus man Džiaugimą pabaret, až Wiflab 
xa Ilums mierpju, fa Jus man fafpti norit.“ Rur 

Alkonprincaš nafmojo, cgion  Bajpadinės ppacgie> Daug 

tujo pafidare. о8 cžion ЯВа Зорона8 bumo 
о] IAgabentas!  Rofio8 puifios bep minfžtos Vatalyıes 
ie5 Ab08 pataifyto8! Ale aufßtafig Sweczia8 niefur tos 
a ndoje ne miegojo. 3:8 ant Relonės gelgine, Iengwey 
NRpiklanfojama Romele, fietą Goninę Batalyne, Lriegal- 
jū dufa bey wilnoni Defi, MBiflab Dirzu fuwerfta, 
Naždtauge gabenaš.  Rronprincaš, meilingaję Gajpadinę 
am Ipjmutupti ne norėdamė, bent & пн оуе Romą ifi- 
primejti arba fofš Officiers 16 jo Pulfo taję  jumoloti 
 Balibėbamęs,  jeib Gafjpadine, Swecziams iffelawus, nufi: 

— 

  

   

hite8 Kronprinca8 yra miegojęš!“ 

Diewe, padet tūliaus mujfū mielam Rronprincui ! 
1 

Rą muju Mertynas Liuterus apie Rudilių 
— Miauginimg bey Prirodyjima raßes ben mokines 
5 pra. 
68 i ip (Pradjia Rum. 40.) 

w Bet Meile pra wyriaufis Daikts, 168 Iabjaus 
ifiliep  veifia prie Frifßczioniffo Ruvtiū  Užauginimo, 
| įRngien  faip Bamajarije  Žiebeliei  jaldgiės © о1е 08 
aličšfo ir taijei atfimera, taipo fabinas Ruvitelis prie 
že jamo Momynds ir ištieja mažaje8 Ranteles famo Tėmui 
ašbriebaiš. Zofia ugauginanti Meile bet tur iš Ggirs 

dies Midaus tefėti, i6 gerė8, cgpRds Ggirdiėš ir tur 
al hrilygti Tefmeliei, Euri ne būda apiitabdyti, Furi ne 
D nujenfa ir ne ißdziufta. Tangi Erifšegionipti Gimbn- 

tojei ir nefiliauja už Rubifiu Palaimg pafirupinti, 
0 norint Bie tanfiey netife ir nedefingi pra. Ale tie 
й fupufipja fawo Waikus, furie jūjus mplėbami tifraji 
g! Brirobyjimą, Apbraubimą ben Baforamojimą i Sžali   

pajtato, furie iš Dingid8 funipfės Meilės įafo: AE, juf 
jie bar Rubifiei ir n'igmana pra, Dar jie ne žino, fa 
barą. Tofiemė Žmoniems Griefai jū Rudifiū taipjau 
tapė prirofūti, Faip fad jie ш8 parpė butu padarę, 

Ir tie fuputyja jamo Rudifius, fnrie jiemė Brogės 
būba, per baug Bi Smietą mplėti, furie už tai te tu= 
pinaš, fab jū MBaifai minan puifiaufie> apriebpti ir 
papmerjti butu, fad jie tift Žmoniemė patiftu, fad jie 
jamo MBaifžcgiojimu, Szofimu, Dabinėjimu ir miju ju 
ifirejufiu Budu idant puifiamjam,  pafididžiojanczam 
Swmietui prilpgtu. — Tofiū mujū Gžieje ne Daug randas, 
furie labjaujien už Dupele8 famo Ruvifiū pajirupin. Ale 
minčfit: „Kurie anff1 manę jėšfo, tie rano' manę!“ 

Ale fa fafo mujū fenajiš Piutėrus apie Sziules 
bep jū Mofptojus? — Girbčtim ir tai! — 8 taipo 
falba: „3ep meš norim, fab Krifpczionyite tarpiu ir 

Gylės igytu, tap Pradjia prie Rudifiū tur nujidūti, 
taip pajtoš puifuš Daifts. AB meilycziau, fab toftai 
jau Mpgėje praibėtu. Nefa tifrafiš Auginimas ben 
Brirodymaš wertay, wyriaufoju Darbu turėtu  mabi= 

nam8 buti tarp ойЫ В MAtlifimü. Todėl gero8 

Eguilė8 prilygta Sguliniams, iš furiū mijaš patogus 
Bubaš Biam žmogišfam Gnmajcziui femjamaš, o jeygu 
tie užgruti gautu, tap iš to bidiš Aflumas įeftu8 taip 
Wieroje, faip ir Fram naubingam Smanyme bey @а- 
lėjime, o nepadorus gpmolikfaš Gymenimas atfiraftu tarp 

3moniū. Gtropingam ir nübajnam Szuile8:= 
Mitrui arba Mofytojui, furfai wiernay Rus 

bifiuš augina ben mofina, tam niefaboš 

pilnan ne gal atlpyginama ir nep įofiei8 ВЕ 
ningaiš nžmofoma buti. MF, jis tur fajtauną 

Urėdą ben Darbą, furjai Bažnpezios Mercziaufis Sfarbė 
pra, beje tas Bažunczia iBlaifo!“ — Tacziau ne reifia 
ant to žiurėti, faip Smiet8 už tai atlygina ir fofiu jiš 
ta Urėbą laifo, bet ant to, fief jiš po Diemo Afiū 
geloja 1 faip ji8 anoj Dienoj pagirtas tapė. Bra= 
fafiš, n'ižmangs Žmogus ant NAtlyginimo (už tai, fą 
Motntojis prie jo Rudifiū arliefta) maž te daro, ar 
ne galėbamš, at ne norėdama, ar nišmanpdamė; Rus 

nigaifbcžiei ben Bonai todel toftai turėtu daryti! — 
Beje, ab ir per Reifalą Laifau, fab Byriaus 
fybe Badünus primeržu, amo Rudifius į 
Gguilę (eiti, nėš meš be tūjū juf ne galim 
buti. Sep Wyriaujybe tam tinfancgius  Badūnus 
primerfži gal, fu Ragotine arba Puczka i Rarą if= 
traufti, faip jū Daugiauš ji gal it tur Badūnus ant 
to prilaifpti, Юар jie jamo MBaifuš £ Szuile fiušu, 
Tobel te bunda ant to, fa8 budėti gal!“ — HBoruka- 
wotoj Mipioj, furią Linterus Mete 1541 [aifęš pra, 
ji$ Gimbptojus taipo graubena:  „Apmiflyfit 1) ао 
jujū Rubifiei Dievo Domana, ir Rritaus brangien 
atpirfti pra, fad Dievas už Dupias juji Rudifiū anoj
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Dienojį Rokfunda nūg jufü praßy8s, su twirtg Nas 

liepima8 Bono Diemo prijafo, fab jus amo Rudifius 

užaugintumbit Bamofinime bep Draujuoje PBiebpatiefpi, 

4) faip Tulajiš #6 juji Dabar apgail, ad 8 jamo 
Rubifniiėį ne Daugiaus iginofti games, 5) Неё Daugel 
Gimbdptoju pra, furie miel norėtu famo Rudifiuė į ėmans 
gėlišfa Szuile leipi, fad jie rofids tift turėtu, 6) fad 
Ronė Diewė (1 jumis taip apiieis, faip juš fu jamo 

Rudifieis avfieinant, o galiauiep ant 7) fad jujū Rus 
bifiei Dar ir Danguje už tai jumė befamos, fa jus 113 
jūs pajirupindami ir pajiprocemodami jiemė Gero pas 

bare bujite. Ne jafpfit: Man pajunta už 
Ruvifius Sguilpiningiu6s nžmofėti.  Šinofir, 
fad nep jofie Biningai naubingiaus n'iera iBleidžiami, 
faip tie, Eurius juš ant gero Bamofinimo (amo Rus 

bifiū išoūbdat. Sengu jus jafot: Me8 amo 
MBaifū price Namu ben Raufo Darbo Iabay 
primalom, 109 ав jus flauju: адг Bonė Diemė 
ant to atiliepė?  Urgu 318 foft Darba ir Zeguoti 

galės? — (Dar ne wiffas.) 

Tifofia Rinta. 

— Muja Miekpatė Giecorius Karalius yra 
Bioje Dienoje Anno Mielie bumęs tenay prie Iitreis 
Eipbfio  Giecoriauš apfilanfpti, о п Smieto Turgaus 

pafižiurėti. Ale iß ten 8 jan ir wel yra Ramon i 
Berlyną pargryzes. Raft fa8 noreru dywytis, IB 
fo tai atfieit, fad Gpropos MBiekpacziei Gimė Gžieje 
fit8 fitą teip Ddivey Aplanfo. Эе tai iB to atfieit, 
fabangi Grancuzai Didep netimajcioj ir ant mujū atfis 
ferßyti trofßta. Saufbami, fad jie mieni toftai nijtengė, 
tap jie iėbfo Pritarejü it Brieteliū Gpropoje. Sen 

jiem8 tai pafijeftu, tap galėtu dideli it (faudingi Rarai 
Gwmietą užpulti: Zodėl mujū Giecorius, Bafajų mylės 
dam8, jėšfo атр ойй Epropos Wießpacziu Sutarimą 

ir Prietelnitę padaryti ir ju jeiš ant Rafajaus 3B- 
Ieifymo įjujidraugamoti. Ogi rodos, fad ju Auffcziaus 
[iojo Badėjimu jam tai ir nor palifefti. 

— За 18 Karalius, Eurfai jau Gę Wafarg 
bidep blogap firgo, ale potam: it mėl fief tief @а: 
gamo, tas gul babar jau mijap blogas ant Smerties 
Batalo, ir rodos, fab jo Adnuėle jau meifiep bus vritjufl.‘ 

— Ropiežius pra mujū Giecoriui Gromatą 
arrašęė, furioje jiš Bruja MBaldzią faltin, but ji nos 
rimi fatilifipfaję Wiera ir Baznyczia išpufinti. Ale 

- (Slecottuß jam Yra robß meilingay ir mandagiey, ele 

R .tucg!‘au; ftpriey atfiliepes, Тар tas Raltinimas ©1а 8 Э-   

mm[‘e Katififü Wyffupat ir Kunigat pradėję Jė 
faralißfaje Waldzia Neprietelnite ir Briešgpnpiię ibro toj 

toji todėl jū turinti primerti, pagal Pono A 

30di Wyriaufybei fanfyti.  Kita Syfi mes abi įg an 
tiedmi: Gromati igdrufamodifim, 

— Broma prieš francuziBfaji Gendroliu Y 
šieną | Antai miš fa8 Dien Bilyje Srpanong, į 

Berjaljės Miejto gulinczioje, Taifoma.  Gžion | 
miena Sfunba po fitö8 prieš ji pafeliama. Fıs=— 
cugai not mija Ralczia jamo Rražaidimo Kare ant R 
mejti it išrodpti, fad Bagienaš ju mujū Bijnai— 

jufižinobamė jamo Tewipfes IBdamwejn paftojes. Tl 
jie galės girtis, but tift Bagieno SBvamėjyftė jūs I } 
galėjuji, o ne Mufißfiu Stiprybe. Tovel Bazien8,| Ew 

faltaš, av nefaltaš budams, begu turės mirti, 
Žtancugu Didgiaufioji Dalis taifos 

imanpbama *Brinca, wadinama Gromš Szangbo 

Karaliumi ftatpti.  Republifininfai priešpjaš pt 
šitą Meifimą, ale, faiv rodos, tift ju menfa Gylas: 

— Egioje Dienoje bumo muja Bromincės Ro 
fiejie Bietininfai Bicžion Karaliaugiuje аиг ЭГртай 
it Sugnefėojimo Si08 muji Bromincės Dalyfa jufiri 
Ale tie pra Jano Sufirodyjimus jau it mėl pabakogė 
ir Namon parginję. 

  
    
   

    

   

   
   

     
   

Ni Sau roboš, fad a A taijoš 
mufū mija» atftoti, 

Ant Turgaus Jamė menfap pareit. 
110 €& €gr. Nugiei 72—76 Sar. Miežiei, bid., 53—56 S 
Miegiei, mai., 50—53 Sgr. Amijos 32— 38 Sat. Šian 
niei, vain., 70 — 75 Gar. Širniei, balt., 60—65 Gar. } 
putes 24-—28 Sgr. - Siiens 30 — 35 Sgr. Gnt 
Sziaudai 221/, —25 Sgr. Gutn. Smieftas 11—14 Gar. 
Emara. Kiaußiei 8 —-8!/; Sgr. Manbdeliš.    
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' Miffems Tietiimės Brėliamė 1а Šinia būdu, аб ga 
babav Mofiecgiū Ulyczioj wifay prie sšafalnės Marti # 81 N 
ciaug ono Häkekio Buta Nro. 41 nauja Aptiefa ба 
itaifes. 96 бишт %[ріаірти pajijabu, Sojnam afylą а° 
é!ugmtma it mietna Barbamima miji TZamorū ir todel metogtbi 

fiefmviena, man tą“ Garbe irodyti, prie manęė [pg taipoja|fo 
tanfiep ayfilantyti, Faip. pirm wieno Meto aufßtojoj Ulycgi) 

it pafiliecamojų meilingay. 

З) — Nro. 41, Wilh, Paugftadt, AL. 
а S 2 A 
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