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Gubnojės Diends Nrijiartinimas. 

„Taba jie išwy8 Žmogaus Sunų ateinant Des 

Ipje ju офе Mace ir Szlowe!“ — Tada! Tada! 

1рё Фаа титё Krifßezionim$ galėtu divey iffa: 

ngi, beje prapūlingi paitoti: yirmjaujien, fab mes apie 

dnaje Dieną mijap Nieto žinoti ne galėtumbim, ant 

tro, fab me8 fudnofes Diends Arejimg pagal Metą 

ieng ir Adyna aßtriauften žiuotumbim, 0 ant Treczio, 

muš fuduoji Diena ne pagraudentus it ne pabu= 

taš užfluptu. | ега meš apie įuduoješ Dienos At= 

mą wija) NRiefo ne žinobami beweif i Bebaimin= 

e ir i per didi Eunipfą Drajumą pajivūtumbim ir 

ipo Welniut £ jo Zabangus ifliutumbim. Bet ats 

с: paczia Adyna MBieppaties pafžiaufiojo Atėjimo 

hodam8 tulafis pamiflytn, fab Bitai Woynai ат 10 

nt jam ne reifiant ney bijotiš  nep faugotiš nep 

kt Gito Itėjimo prijigatampti. Bet Bėda mume, fa 

    

   

   
   

   

   

  

   

   

   

   
   

   

   

šu. Mumė tada teip eitu, faip anomė nižmintins 

mitoms Mergoms, furiaš Jaunifis ateibamė ne ga- 

aš rades i Swodba ne prieme. 

le mujū brangujiė Spganptojis budama tof8 

naš Meilės ben Sujimilimo ir ne norėdamė, Тар 

iš jo Jfrinftuji ptapultu, yra mumė aplijafėš, 

| jiš tifran pareijęė [t bide Mace ir Szlowe. Jie 

aji Gžieja, fada tai nufidės, tą ji$ mumė Tpegioinė 

ėpę8. Beje jis tą [amo Šmogyfiės Žemume ne 

iš ne ginojo, ale pagal įamo Diewyfte iv [ao 

r
 

2 afpti galėjęs, fad tai mumė butu naudinga bumę. 

fe it pati Gzieją u'apreifBdams ji8 tacziau иии в 

Irodyję it Zenflus: pribamęs, furie mujū miegujtaješ 

jeib meš į Miega Ne palileifumbim. 

Bitie: Budintojet : Yra pirmjaufich aufßtay‘ wirfuj 

jš Dangus fu: Saule, Menejiu ir ZwWargzdem6, tie 

Glomingoji ir išggptingoji Diena muš Mmiegancgius || 

ienpbėje „fu Zėmu jis 13 Mielan butu žinoti it Mumė: 

„Birmtafunus pajafeš, furie MUMS; pirm jam ateifent   

{итё8 fartunta juo Sgmiejpbę pamejti Ir Dangaus 

Tmirtnbės pafijubiti, Tada mili tie Guiwėrimo Das 

madai, furie žmogišfam gudrinegiui Brotui r0b08 IB 

Эт ėją ir ifi į Amžia, Umgius patefję, praDėš fuurtė, 

Tai Ženfias MBiežyatiės paffuciaujiojo Arejimo, fi 

Giof mujė Zwaigzdinınfai ir feip aufštap Ir gilien 

Mofitiejie toftai: mienti ne norėjo Ir nuflnjo, fad tof8 

Gwieto Ažirimas ne galimas Daiftas &a8, Ale dabar 

jie miflab nugruncziaus išjėšfovami ir išrofūdami, Ir 

Bi ben tą ant Dangaus ipiopgdami, norint Žodžiui ne 

mierpdami įau pathė pra pradėję jafpti, Тар Smietaß 

fartuntą Gala turėięė, Bet antriejie mujū Budiniojei 

ir Šenflai Miežvariės Prifiartinimo geman po mujū 

Rojū.. Žemės Drebėjimai, dideli -Twanai, Karai, 

Marai, Brangybe, didis Aipūlimė шй Tıfejimo ir Cmanz 

gčlijos Apjafymas tarp mija Tagoni Giminiū ir а8 

tam gu Zofiū Zenfiū dabar iš. Ziejo8 tanbiep ir: 

gana palirodo.  Zodėl, Broliei, pafelfim jamo UEB 

aufßityn. Budėfime Ir melffimės, nėja Yšažaloje muja, 

Nıpirfimas. Amen. ` 

  

Kervė. 

Ž (Bradzia Rum. 47.) 

Batirti norint, Кар Rerpe ne tifian Gutmerimū 

Sufibime, Get tiejog it atwira) Žmogui naudinga pra, 

tay/ turima toliaus feliauti, »a8 Upgvmentojus metis 

mujė Žemja numyfii, faip antay aut Bameifflo i far 

taję Afrifa. Ant felėta 8 ©а butent ranbaš tofia 

Rerye, i5 Ūlos Ainžia“ ipairganti, Euri ant Bataijymo 

faban“ pidfio mėlpuo daro wartojama, todėl fauniep 

brangi pra, o Apgpmėntojams daili Pelną ратдабена. 

Dar brangefiiš Эга  pagoamafis raudonališ Dajas, 

DOrgekje wadinam8; furjai taipjūu i6 tofiės ten augan 

ci6s Rerpės gatamyjamas: — Kitūje Žemės Ram: 

pūje Žmones minfžtaję, firutifiems magienė Grybamš | 

prilpajtanceję Rerpe tiėjog ant Maifto martoja, prie 18] 

jı Sama Mietoje-ftom, nėja tie Žmoneies Iš Kerpft’ 

Gprės“ taipjau fEaniep pafimalgo, атр me, furie“ Med 

rodė famo Miliai arba Rupuczrü‘ оке ju“ anaiš nė
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mainptumbim. — Bet jengu Tu Rerpės aufžtaję Ber: 

tpbę dar Gmiejiaus išpažinti nori, tap tuvėji nufeliauti 

į anaš piaurines Baltaješ Zeme8, fur fone per Mija 

mielą Meta Paudžioji Žiema ponamoja, fur nep jotė 

Mebiš ne paauga, 0 Aamu Laufü, jaliū Piewü ben 

Qanfu ney matpti n'iera, fur Guiegaš Gžieje mujū 

Gilcgiaujofios Majarės tifr ant maž Nedeliü te pras 

pūla | Apgyventojams tefid Žemjū, faip antan Salos 

Nslant, Biaurinės Szwedu bey Wiaffolijos Zem68, 

Gıberijö8, 6 ppacie> Grėnlanto ben 10108 Biauriuds 

Amerifds, Tu ten Walanda gywendams pritarti turefi, 

fad jie Taw fafyS, Kerpe &Afanti werczianfi$ ir nau- 

bingiaujis Želmo tarp wifiü Šelmeniū ant Smieto. 

Be 168, ten Tabap apitingan ir mwijūje Rabalūje, prie 

Namū ant Laufü, Dauboje ir ant Kalnu augancziö8 

Kerpeg ano8 Ledo ben Sniego biednojios Žemės pos 

yeifanı  tußez 08 ir n’apyywentoS turėtu buti, Szi8 

Ypacziey naudıngakis Zelmo, furjai nd Salös Yalant 

jamwo Warda tur ir todel yslantıffojt Kerpe wadinam$ 

pra, auga rodė Gen tt ten jau ir PB: fietijoj ant gitiorū 

Kalunai be» faufü Szilü, Mujū Uprieforei, Furie iß 

jüjü naudinga Liefarftwa prieš Rolulė, Dufult arba 

Krutinės Sunfuma" patatıo, yelantıBfaje Kerpe ir laba 

geran pagpita. | Ale Taw įufu butu, je) ne faš ju 

sirftu Tam parodptu, 1ęję nu Ма Kerpjü ааН, 

norint až Tam ir jafycziau, Fkad jö8 Uapelei tiria) į 

Aufßti pafiivoę om, linfitantiė, Apaczioj platejni, 

Miržuj fiauvėjni pra ben i plonas Ezafeles išbėga, 

furiū dar fogna di fmulfi Galonitė arba Mirguniki 

tür. @ ига ®арейй Midus todo8 ра 1В ор!8 

&1a8 ir zaley=raudonofa Marma tur, ale Yaufo Pure 

šalofan = geltona pra. Rramtpdamė Su je jū geriaus 

pažintai, nėja jt laban aßıru Kartumg tuv. Reutinėš 

®да jau ir labap bloga Sergantiemė pita Viefaritma 

pra pagelbėjuji.  Raban priberinga ėjanti Bi Rerpe ir 

Gpmvoliamė. Žemėje Rramn, Euri prie Yitveifijos pri 

flaujo, išmano  žmoneė ju taje Riauleš  nupenėti. 

Siejus Arflius ben Saucgius čiant. galima per Priz 

maišpmą pilanbišfės Rerpės prie jū Bažaro eit wėl 

funingaiš pabarpti, o „ferganczes J mis iBgydyti. — 

Ale pšlantipfiejie Žmones ję per tofiajau brangę Diemo 

Domang. laifo, faip, meš |awo Miltu8: Nefa jie Das 

nės iBfep iB Rerpės; arba taję ju Pienu išiimirę malgo. 

Rarti rod8 pra tofe Dūnele, fartuš ir Wiral8, ale 

pėlantiGf8 Žmogus IB Aapratimo to Karumo jau n'ats 

boja. Ale fur tie Žmones anam Wiralut  palitaifyti 

Pieno gaun? Kur, Vieni, Szieno,  Gziaudū arba 

В1р pritinfanczio Raßaro ‚niera, . czion ЫЁ ne galima 

Galmija laifyti. Beje Liefa, neygi Oßfele Tu Ziemös 

ilgam Gziefe ten ne ıßlaifytumbei. D. tift anie piaus 

tiniū gemjū Mpanmentojei ir ju Bienu pra aprupinti. 

Sießpars, Diewas, jiemė butent toft Gnmoli pra 00= 
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manoję, Furjai wien tift tofiūje Taban Baltūje Kampilėdnoji 

gvws Buti ben tarpti te gal. Tajai yra del jo gr# Szali 

tojo Begio BeEgikaS (wofißfay Rennthier) wadinamidzioja 

Begika8 didzinZ Bafotus Ragus turedams Elniui pMutu @) 

[yaita. Rrie maža Sįlajucgiū, Walteliei prilngitanczitomijai 

prifinfptė, traufia Bėgifas jamo Pong Wejo Greitunkpgyw 

per Sniego Pujnnnus;  Bijai Paßarg jao GYmolikietoj 

Drauge imti8 ne primalo, o ir ne tur, ji pailjujpkiema 

ben išalfujoji Bėgifą iBfinfę8 ant Sniego paleidžittt fur 

o ta8 jamo Maijtą Mijur randa, jam te teifia Binpd uma 

liniei8 famo Nagai Sniegą prafiriaujti, tap jiš tūja 

šalojanczid8 palantišfės Rerpės atranda, 0 ta jaMwent 

pılna Witawone, Namlün parmajamęš jo Bon8s Mitinfkfa 

famo! -@ywolin. wel ney jofio Darbo ne tur, Gtalūkfonė 

Wiera ir ne teif; iBfinfptajis paleiftajis Bėgitas begltos, 1 

prie famo Raimenės, furi išfiflaibžiuji Sniegą rauit dau 

bp Kerpe mwalgo. Taygi divey naubingė  aniemdoptii 

Sziaure® Apgywentojans pra jū Bėgifė; jifat jiemMip t 

Blujyja fawo Syla, jis düd Mefds, jo Railiš tintiolės | 
Biltam  Apbarui, o per Dieną Du Gpyfiu melžama DūDktės | 

Rūgife, fab rodė it menfan, tacžiau fEanaus ben riebjtrpju 

Meno. Todel bideleš Raimeneš naminiu Bėgifi Zmonė 

ten auginaš ir prifilaifo, bet bar Dideini Rulfai m 

binid“ arba [aufiniū Bėgifė Grėnlanto Žemėj ben Biau 

rinioj Amėrifoj per Sniego Pufnynus lafita, ат 

Žmones Ggucamimu taipjau jam ant Maijto pajinai E 

boti jėšfo. Ale nep Mieną ta Ddidey naudingėja 6V Bul 

moliū ne butu galima išlaifyti, fad ten brangioji RerRu r 

nę augtų. — Ne [aifpĖ todel tą Daifta per menfAfajeė 

arba tafi per pomijam niefam ne werta, jey ji8 Taw ant 

filynomė Afims ben Tawo wirfutiniam Apzwalgymulikus 

10% palirobo! D dibejuiu už Kitą bubamė, ne nUli y 

šwelgf pafididžiodama ant Žemejnūjė! — Iuriū Bangdų I 

@ fa8=žin fofiū fiti Smieto Sgaliū ben Pajuriü райена‘ 

ngabena: tanfiey Yslantiffiem8 apdirbtü ben ne apbirbikata 

Medgaliu, Lentü arba ir Stufiuš fumußtü © уер 

о & to anie Zmonele8 didi Džiaugimą tuv. KaMyjı 

dabar anam  fenam Gieje, yirmneng Yalanto Salleim 
bar neyjofiei8 Zelmenemi8 apgywenta ne bumwmo, MBilnikttai 

neßam8 fof8 puifus Waifiaus Medis, ant fawo Siewie 

bednaje praftaje Rerpifę Drauge gabendbamė Išlanti 

fiem8 ant Juriu priplaufęš butu, o fad todu taikiop; 

faban ne Ipgiu Zelmeniu butu fufifalbėti galėjujiu, 10 be 

pafidingiojafiė Medis Mažaijei Draugalfai Rerpifiei benfai 
taip butu įafęė: „Sztay dabar ab per bibeleješ Jur-Anke 

parfelauju ant Bitė8 Salės, tifraš Geradėjas pienė MaF etr 

gingiemė Apgpmentojamė bubamė, Kaip jie Džiaugiičis 

iš mano puiliūjė Šiedu, Юа labap  atgaimys jūju im 

mano Pagirtafiš [fanujis Waifu8! Raš manę maiys, Welt; 

aš manę pro Ggali, bet apiiftos Birbingiaufi Džiausijiai 
(та i$ manes turėbamė. — В man bėfamos ir pė t 

fancgęję Garbę man išrodpa. Ale fo tu cgion noriai 

 



  

   

ilėbnoji paniefintoji Rerpe? Tu tapfi fu Baniefinimu 

14 Gzali pafmogta it po Roju fumindžiota!" Re pali 

mMibžiojanti mažoji Kerbife tada fufigiedufi taba tobš 

pihutu tpfėjufi. Ale tan, po triumpo Gžiejo tie Daiftai 

sitomijam fitaip butu ißweizdeje. Puikulis Medis, Furi 

p aymwentojei bene ju didžiu Ryfawimu geriaufioj 

Lilkietoj įfobiūo ne augo it me tarpo; ilgoji Baltoji 

iMliema jo Gnmajželi per Mier“ patriumpino, ale Rerpe, 

dili furios Niefė ne dabojo, taip Tabay ilimaifino, Ead 

(p umap mija Sala ogi ir pat faufiaufaješ  ūlingaje8 

aieta8 aptraufufi bumo, o Dabar Tufitanciamė Ap- 

jabventoja fašdienikfaję Dūną ben Begifü Raiminėma 

itinfanti Paßara düda. — Ale Bale ir tarp piOS Dpa= 

afuktonės Rerpėė auga anūje Baltūje Rampūje it dar 

egltos, minfžtejnios, mėfingejnios ir mažiemė Grpbamė 

it daugiau prilpgžancios Kerpjü- Weifles. — Up- 

mptina todel, faip Ronės Diems Mija Bt Rajaulė, 

ip tu8 Seme8 Kraßiu8, fur Medžiei ben  milofios 

inflolės išžala, faip ir tuš, Eut jie diDžioš Kaitros ben 

ūdktės 11108 bėlien iBogiufta ben iBdega, [t naudingais 

ebikvpji Zelmenimis aprupineš pra, i 6 

on 

m 
ia я 
й Malbės Syla. 

naW | Gu mijofieiš brangieiė Zamorais prifrautė, bet 

GW Bulfeli Releimja užfiėmęs bėgo nefurjai Utfrutaš, 

eriRurnėfija“ madinamė pilnais Šieglieiš per atlan= 

enflfajes Suros iš Amerifos atgal + Eıropa. Relone 

raw ant Grpžfelio ro0ė8 giliufinga bujenti, neš Orė bumo 

paulius, o gerė pajabnus Mėjas Afrutui tiefiaujoji 

опИ privobe, Ale nūg Amerifös Kraßto jau Baunen 

nądų be ėjant, pafilo ffaudi 2Mietra, furi penfe8 ilgas 

palknas ben Maftis patefo, Ggiepjui didelę Briegada 

irbthatamyjo, o Keleimjamė faip IT GEgiporininfamė 3B- 

iepjiliė ir fone Nuliminimą pargabeno. — „Mes mili 

Kallyjomes prapūlę ėja“, taip palafoja wiens anū 

Salleiwjü , „ Afrutni nūg mieno ©допо ant Eiro beli- 

difnidrtant ir befimėtlojant, Maftamė ben medinomė Sie: 

8 Getraßfant ir Bbebraßfant. KXamanda wedancziu 

tubu, Rapteiniė bep Sturiniufė arba Sztyrmongs, 

{айЧори bar gerianjpji Sufimanpmą palaifiufiu bumo, 

ı, ral baifingojo Užimo. bey Tranfimo ju Matrugais M08 

albčti galėjo. Ale meš Smerimiejie, igblnpfe it 

Surdintas gnaufydami, tift dujanti be galėjom, Ale 

| mafletrai įmarfiaujen be fiauciant ir Ggiepi ant Man: 

augiis Aoidė амар & Юга išmetant ir wel gilen i 

me nugramzdinant nufidawe fitš Regiliufiš, butent 

meliriimėj  mwyriaufojo Mažo įuttufo numalbancgiūja 

lingiaufiūja Wirwjü wiena;z Mijas Rumalopmas 

to  patėjo # Nevawada todel ta nufidamufioji 

— пойй ара turėjo greitap pataijpta buti. Эе fa czion 
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galės ujlipti? Ant Gaifingavy fmoprinėjancgio Maito 

užiigauti t00ė8 pomijam negalims Daiftė ėjąš. Эи 

maš to Darbo, įutrufujeję Mirme [umegfti, padriutinti 

ir Gufipainojimus ten mirBuo attaijpti bumo didziau- 

foji Gymaitiės Briegada. Tagiau Sztprmonė paliepė 

wienam Sziepjo MBaifinui, fad jiš aufžron užlipę8 ten 

Miflab pataijptu. | Sgifai te bumo faiba8, woš trylifa 

Meta jen8 Burguf8, menfo Sromenš ır mienatpjis 

Kudiki8 nefurios margingės Naßles.  Unt Bio Swieto 

‹а Motyna niefo Mplimejnio už Bt |awo Sunu ne 

turėjo, ale ji primerja bumo, ji i Gmietą ipleijti, 

fabangi ji pati miena mos išlimaittinti te galėjo, 

MBaifinė, Sztyrmono Baliepimą girbėje8, pafele 

пйд  ®айод8 faw Muczele, žurėjo aufßtyn + Mafto 

GBalont, tada wl žemyn į putojancgias Bangas, Furio8 

nep Nnfktenis plaftoš per Giiepjo Aptmierimą perfis 

weržiujios miržutini Deni plūmę, од jau dabar Maifą 

ciopti ir # famo Galtaji Glėbi imti norėdamos. MUFie8 

Mirfjueli tyl&je8 ir i Sztyrmong važiurėjęs jiš tada 

tmirtan atfiliepe: „Žūjaus!“ Greitap per Bent pabiegę8 

jis nugofo žemyn # jao Rajptą; DO fofiö8 MınutdS 

Miero wel fugryzjes 18 Fubrey ben draftey Lipti pradėjo, 

MRuji Rafototojis fafo: „AB, Mata aphfabines 

ant Denio Romėjau, jumo Ais aufßtyn pafelęš it 

Šingjniamė to Rudifio taip Идар fefvamš, fol man 

Galwa įwaigti pradėjo. AB potam Sztyrmong Haus 

fiau: Kodel Sus ta Waikg aufgtpa užjuntė? Ta me8 

gywa Biczion ne įulauffim! — Eziprmonė Man frium- 

pap taip atfafe: „Wyrai {& meifiaus pūla, tofie YBai= 

finai Rom fıpriaus, o tas lipti moF faip YBomerė!“ — 

9š pafidrafinęs mel bandžiau aufžtn žiurėti: bar teb? 

ėją8, bar teb' įtomnė Maifinufs. Bo Afiės Mirfinio 

ji8 Nanfomis ipifibęė prie Maito Rurbo fyburamo; 0 

Gran dabar per taji perjigamęs jau wėl toliau8 t UAufpiė 

be-lipag! — Tietra įmarfamo, Fief tft galėdama, 

Mažo Galont atfartojant £ Wandent padazydama: ale 

Waifing Hrie Wirwjü ifitwere& driutay laife. — 

MWiflab geray pataijęs po fofids Aoynds Bertainio ji8 

fweifı iBlifes jau wėl Apacgioj bumo ir įtomėjo fu [int= 

fm Weidu Bale тапе8. Mano Ggirdiės Trinfbcgios 

jimai MBalandbomiš greitpn ėjo, fartaiš it fone pomijam 

apfitojo, man ppacgie> абар ne fmagu paltojo В 

Baimės, faš ju tom Rudifiu nujivūs. Ale jėji dabar 

Gale famę8 ir taip Kinfjmu matpdam8 ap ju pirmoj At= 

ifmiepimu ištariau: „Diemui defun!“ 

Gzion aut MBietoš ne bumo Gžiejo ju tom Wai- 

feliu ilgiau8. pafifalbėti, ale "toftai norėdamė ap й 

bar toj pacgioj Dienoj įufijėbtojęs Haufiau: „Ar Tam 

ne laban baugu bumo?“ AF, ir labav, atjafe IBaif8. — 

Na tangi, taip it aš miflpju, ab tūjauš numaniau, 

bet fo Su pirmjaus & Kajytg bar nubėgai, Tu ten 

tuvėjei pafimifipti. — „Bafimifyti 1008 ne, atjafę 

+.
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Burgufė, až norėjau pirma  pafimeljti. ©# Kartą 
gvivu iBlifięė až ne Dumojau, todel až melfis turėjau. 

"Baffup man jau ne bumo baugu“ — © Ю ав 
Эана Flaujiau, fur 8 melfiš išlimofinęš &{a8, tap 
įi8 man atfiliepė: „Ramūje bar be ėjant mano Mo: 

tpna. manę ant to iGmofino. D iš Rami atftojant 
ji man ijafe,, fad, ak. tai mijucgieš darycziau, jeib Die- 
maš manę nūg mija Priegadė apjaugotu, ogi todel a 
babar nejimelbęš it ne galiu buti,“ —w — 

MWifokia Zinia. 

— Modo8, fad. per paffutinikfius - Skyrimus daug 
daugiaus Tolynzengianczinjü ben Malnujū + muji Ra- 
ralyfte8 Gaimą parėję, ne faup fada pirm to. Raš 
žin, fur meš mi8 iß, wien tūm Keliu tolpn žengbamni 
bar Kartą pareijim.  Tift n'ugmirgiime Mialoės, Тар 
"Воиё Diemė muji mieląję Tėmigtę bep Bažnycgią IB 

famo Malonės ne paleijtu. : 

— Katilifa Mpffupai Mufü Lrufü Raralnitėje, 

o pagal tūjiuš ir jū ipaptiejie Runigai, Dar miš taip 
6 !Lradziö8 n'apjiima, farališfomjiomė MByriaujybėmė 
flaufyti, Dėl to jie о18 В ien ir wis atfifartotinan 

ant Biningi Rorawmonės prajudyjami, o fadaugi jie 

tūlius ju Geru n'užmof, tap jiems mifofii Daittū nis 

pantojama.  Ule Giros KRoramones Wwi8 ip Wien Ddidi- 

namoš, 0 ant Galo jau к Файй пе той8 ant Ip 
pantojumo, todėl bemeif jiemė pareiš Bininga Rovas 
monės, YWietoj Kalėjimai. Zacziau mija fatilifiBfoji 
Kunigyfte yra apfiemuft, jen ref, ir + Ralėjimus eiti, 
ale tacgiau ant jamo Apfiemimo mMiernan palilifti ir 
bažuptiptoje Dalyfoje, bus, faš buš, Žemės Wyriaufy- 

bėmė niefu Budu ne fflaufyti. Tai triubni, af laban 

triubni Gziejai! 
— CEgalcgiui pafirodyti prabedant ant MBalcgiū 

plaufiafia Tiltas prie Tilžėš jau Dabar išardytas it 
ip. Upės Sromės + Užfampi patrauftaš, fur Rebai jam 
nefo. ne gal daryti, ` 

Kwitas 15 Domanas. 

Mangipi atfiunte fiüfe paffutiniūfe Aftoberio bep Nomems 
Derio Menelyfe: | 

1) Vong Kunigs Küfel if, Tilies ant. Gvang. Bafiunt. 

пй Tilies Wofieczik. 15 Drl. tarp Furik ir 11 Drl. 10 Ggr. 
rados, furius Nubafninks Wofiecziü Kunigs Gerladh pirm 
fawo Banmirimo nl fawo' Bamokflininkk furinkes. 

2) Bongs Kunigs Lawdyn iß Laukjargiü 1) ant Gvang. 
Bafiunt. 40 Drl. 4 Sgr. — 2). ant: Siratü 1 Drl.   

tė 

    
    

  

        

      

3) Brolis M./Urbonė if Lapalia 17 Drl. ant Ga 
Bafiunt., o 3 Drl. ant muja Neregingiuji Buto. 

4) Bons Runigė Pohl 5 Nives IB famo Parapijos 
tinfe8: 1) 3 Drl. ant Gang. Bafiunt. — 2) 3 Drt. 
Sropiffit — 3) 1 Drl. 15 Egr. ant mufü Gvitolės 
4) 1 Drl. ant Klaipedos Spitoles, tai iß Wijo 8 
15 Sgr. 

5); Pong Kunigs Reimann № Ralininfi: 1) 1 Drl. 
mufü Neregingiūji Buto — 2) 5 Sgr. ant Emwang. Bafiu 

6) Bong Kunigs Higigrath iß PBlašfiū: 1) ant © 
Bafiunt. 7 Del. 8 Sgr. — 2) ant mufü Mielaßird. о) 
buczio 1 Drl. 3 Sgr. — 3) ant Reregingiū 20 Sar. 
tai iš Mio 9 Drl. 1 Egr. 

7) Bong Kunigs Rrauji iß Rujnės ni Rufnißfkes 
fiunt. Draugyftės ant Gvang. Bafiunt. 32 Drl., butent 
Bono Kunigo Bottder Iš Rintū 25 Drl., o nū nemin 
Brolio iš M., MBerbainės Parapijos 7 Drl. | 

8) Bong Punigė Gbel 6 Ratngiū: 1) ant Bago 
Bafiunt. 13 Dr[. — 2) ant Mielafird. Ligonbuczio 15 Sgr. 4 £ 
3) ant i6 Ulmo ifejufii 15 Sav. — tai 18 Milo 14 DL 

9) Bong Kunigg Müllner 16 Biliupėni 12 Drl. 
Emang. Rafiunt. tarp Вадопй, о 10 Egr. ant Bafiuntinyfi ® 

tarp 3ydi. (Dar ne wiffas.) T 

Rel 

Brefe Raraliaucguje 29 Nowembhert. 

Ant Turgaus Janė menfay pareit. Kwierziei 98 
112 Gg. Rugiei 72—78 Egr. Miejiei, bib., 52—58 S4. | 
Mrežiei, mai., 50—32' Sgr. Amijos 30—34 Sgr. 3 0) 
niet, tain., 70 — 75 Ggr. Širniei, balt. 65—75 Gar. 
puteė 25—30 Sgr. Siienė 30—35 Sgr. Gntnttbr 
Szaudai 221/, —25 Sgr. Entn. Gmieftas 11—15 Sgr. 

  

  

Sıyara, Kiaußiei 9!/2 —10 Sgr. Mandelis. Ф 

1Б 

Apjfafymai, x 
Ml 

%6 QClbert Girod, Rujnėje, % 
ejų mierna, pigi gerū Затотй Barbamima | p 

tiėė Daftaraptėfe ix ti?8 Bainyezia podraug ju Aptėfa ir f 
žiamimu by Gafpaba itaifes, Aß, meldziu, manę. it ci f 
tanfiey aplanfydami man Dziaugfmo padaryti, Daugial g 
perfant aß Ddüdu, Priverfü ir imu tift Miejto Prekfias. 
gerefng Talpa ant gerös Gatfpabos yra тирНа, taipo, 
fojnaė Smecias galės pafajingas buti. Taygi meldziu Fofl! Q 
Brywolei pafidariuė arba fen atfeliamvus meilingo Apfilanfym! p 

2 [bert Girod, I 

== Ayjalymas. = 1 
Mdolpb Kolleder, { 

Mano Prieteliem8 bey Baiyžamiemė ap ta Žine düd! 1 
fab aš nu Ferdinand Kühno, fu furiūm ap aftūnoli! | 

Metū efū шо bandelamęs, atfifiyriau, 0 mu pirmojo, WI | 
wemberio mano Geleziės Sromą ant Fito Sampo, Gale KU L 
atbaręš efu. 216 pigiaujus SBrefius pažadu, o mano, Br 
telius meldžiu, fab manę meilingay atlanfptu. lių 

Tilzej, 12. Romembeti 1873. 
Y dolph KRolleder, 

—4   
  

Berantwortlicher Nedafteur: Brofejfor Sr. Kutfhat 
in, Konigėberg. 

Berlagą unb Drud von Gmil Rautenbera 
ių Rėnigėberg. 

 


