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Krifaus Roma Mujū Paimėjimė, 
Berfiffaityf: 1. Monį. 8. Berff, 

„Tam apfireišfe Dieno Sunu8, fad ji8 Welnio 
Ai parbuš iBardytu.“ | 1, Sono 3, 8. Ogi „faš ben 
Rodta tie elnio Darbai, furius muji Siganntojis 62 
nrėdtOpti apjireipfęs? Tai mijos Bėdos, mija Gricfa 
. WD u we, mijoė SGwmieto Bjaurpbės, mijos Iuzbos, wifi 

erßuliei žimė it aname Amžyje ir ifi į pat Agia 
mžius, mienu Žodžiu Smeriiė, tai Nelnio Darbas. 
a IBaažingaję Bifrenybjü Bajma Egčtonas už gal 

šio Namibalo paliflėpęš padirbo mujū Giminės pirs 
lūfiuš Sentėmjus ni Diewo Malonės Zgirviės а! 

£, ir jiems pažabėbams, jūs Ponni Diemni Ipgius 
adaryti. Mifi ant Žemės tefėjufiejie Rrauja Tmanai, 

ėVijoš nejuffaitomap pralictos žaros wiros Tužbo8 
ias Raufimas ir Dantü Alabėjims furjai  ifi Biol 

Emiete nufibamęš ir. furjai bar nufibūda, о ir iš 
toliaus be Galo Reflės Bebugniūje nujibės: tai Melnio 

Ž Darbas. Ta Diewo Sunus ‚ifnatfiti bumo apfičmęs 
ola tūjau Pradzioj о8 Griefui &i Swietg, parėjus. 

i Berods Ronas Diemaš pagal fawo Bwencziaufiaje 
i abtriaujiaje Seiinbę turėjo Griefą foramoti, Žemę 
„dlaip Griefū Paijpbės Bumi prafeifti, Margi Daus 
it8pFę ant t68 užleifi ir Žmogų Gmercziui pabūti, o 
ant mijū Ggiefū Raminflo tur Šalis fitaip, ne faip 
ij fitt Rono Diemo Sutmėrimai, ant famo Pilno 
Tinfii, jeib me8 Žalcgio Ęžmilgio pafibobčdami ju © ай 

9/dies Gžiurpulieis ano biedningojo pirmo Sufigriešys 
"jimo atfimintumbim. 

Ale i Bitų Koramonės Rarinbę šlagina Diemo 
4 Sujimilimaš it gaiminancią brangia Galdbybę, mua 
i Biebnaijei Giminei tą pagabėbamė, furjai melagižfam 
| Įmabžiotojui ir Razbaininfui  Galmą.., fumindziojęš, 
! Rai dirmafiš Gmangėlijos Žobiš apie Žmoni Ykaelbė: 

Jimą iš MBelnio Maciės. д В, Gamėniu Giejas, 
tai tajai, furiame meš ppacgic) atfimenam, faip Glos 

   

   
    

     

   
   

  

wingay Punas Diemaš Gita fawo Pažadėjimą attejėję8, 
it faip maloninga> Diewo Sunus Welniui Kaufole 
Jutreßfe8, ale ir faip ffaudziei peflißfoji Angis muji 
Bonui Jėzui Kulnis igėluji. Mufü Grangufis Ronas 
Jėzus amo Ipgelbėjimo it Zėgaupmo Darbą Ip 
Menio Maciės yYpacziey dwejopu Budu išpromyjo : 
pirmjaufiep mufü Wietoj Rono Diemo Bale aBtriaufien 
igpifbpbam8, o ant Antro Korawone, mufü pelnytaję, 
už muš fenrėdama. Ale abiejūje Dalyfūje Welnias 
paliprocemojo Fief tift imanydamsS ji ižeijti. 

Emieto Siganytojui Tėmo Male be pildant ir 
Keliu cpleiaujios Sgmentnbės be mMaiffeziojant Mel 
niaš raft bene & Angelo Pameifflą pafimertęs bande 
ji mijofiu Budu gundydamsS iš tifrojo Relio iwefii, 
faip mumė tai it mujū GenbieniBfoji Gmangėlija pa= 
fafoj. Ale Guubntojui prie jo tai taip ne pafijefe 
faip prie muji pacgiū.  Czionay wos tift Gunbnmas 
ju melagipfaiš Pazavdejimais prafibėjęs, tap tūjaus jam 
ir mierpjama it Haujoma, 0 to, fa Diemas falbėjęs, 

fa jipai Meilės arba Aptrumo ifrodes ir tūjauš nž= 
miršta; bet Melnias Iaimėjęė. Taciau, muji Gn= 
majtiėš Runigaifbtiš pafilifo nepajubinamas faip fofia 

Ūla ir miernaš ifi Gmert:ė8, beje ifi Krykiaus Smer- 
tiė8. D furie per jė nor В MBelnio Maciės iBfiflius 
bpti, tur jam prifidraugamoję ju jūmi Drauge fomoti 
it jo Bedas pajefti Ю fol jie bus perfelti iš Romos 
+ Pergalėjimo Džaugima. Amen, 

Leiffit, Rubifėlus pas manę eiti! 
(а Suraßyma mums nefurfai garbingas Brietelis ant 

; : Žitatymo i Releivi prifiuntęs.) 

| Rubiliu bar bubamš [ubiedamau Dibiemfiemė Res 
leimė perffaicguš tą ir į Ranfą imti it fa girdėjęs 
atfartoti it gerauš ifitėmyt. D a5 ginau, fab tulufis 
mano mazujü ме@ Lietumwoj [pg taipojau daro. 

Todėl ab ir jaucgaufi paragintas, Benbien majiefiem8 
Keleimojo Sfaitptojiemė fo Э)ран о, jiems Aritinfar cgio 
papajafoti. = Rivmjaujep noreciau ap j08 Dmajėje prie 
DNanfos nufiimėręs per mijofias Pagoni Zemes Madzoti 
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it jiemė parodyti, faip and metinė Giminė Rubifei, Fu= 
tieinė Gmangėlija i Sžirvis imietuji, jamo Atpirftoji jau 
Ben it ten taip Birdingag myl ir į jo Raralyjtę wergaji, 

Bafuntinpė No nner fufitropijo Kartą ant Ulp- 
<08 ju mienu Šadijoni MBaifu ix flauje ji, bau jis 
Sūganptoji mylDė. Tajai atfilepė ft fmutnu MBeidu; 
„Ne, ap jė ne gana mylu. AB tanfep fuppftu ant Tėmo 
ir Motinds ir waidijus fu Brofeis. “ Ale ав prie to tofi 
MNerimafti famije jauczu, fao ap ne imanau fur detis.“ 

Bajuntinps Riderer tarp Inbijonū prie raudos 
nojės Upės Baurinoje Amerifoje Dirbdama falbėjo farta 
Bazuyczioje В tu Zobziū: „Simon Sonožau, ar myli 
manc?“ rie to Flaujfe jis: „At niera cžion  nep 
mieno bčdno Griefininfo, furė ant to Klaujymo atji= 
liepti galėtu? Ren toieno, furš Dryjtu, MBiežpati at 
‘Пар ifpajinti?“ Tai ne galėjo wien8 Murinü Wer- 
giniš Waifs be atfilaifyti; jis papofeš iBfėle amo 
MKanfas aufßtyn ir ABaroms Sromemis per jo Sfrožtuš 
belivitant Ganfe jis: „90 Majja (tai ей!: Bone), ав 
mpfn Wießpati Yezu Rriftu, aš berods jt mplu, aš iB 
mijos Szirdie8 ji myu!“ o Pons IB to didey nufiz 
dywijo. | Jis Buvo, žinoti norėdamš, fodel tas YBaif3 
taip laba» Diemo Namus atlanfas, ir pat3 į tuš par: 
ėję. 518 Rampe hafifedes Bašuntino MiG6S neri: 
majcgiodaimė Elaujėji, it potam į fjamo Namus Jugrygo 
nu to perludptaš, аъ Emangėlija DiDža Zegnone at 
gabenanti. Ber Gita Nufidawima jiš galaufen dar ir 
patš ant tifro Rrifimertimo parėjo, 

Bena 13 Der fena Mergaitė papalafojo 
tino Ronnero Bacgei, fad 
jenep fabay floginuji it ję gundžuji, buf ji turinti j08 
Tėmui jo Walgi Mapczey atimti; ale jö8 geroji Szirdig 
jei fafiuft, fad ji tai nebarptu, fadbangi ji tūmi famo 
mielaji SJpganytojt iraudintumbenti. Saliaufey ji tift 
getajei Sirogei paflujuii: nėja ji ne norejuli Įšganptoji 
apįmutyti, furfai ję taib biden mylėjęs. Sanfep ėfaunti 
jos viftoji Sirdis tofia itipri, fad ji jei priebiitengti 
1908 wmalojenti. | Tofioj Bėdoj Gaufianti Л ао З- 
ganptojumpi, tai ji gaunanti wel Bafaju it tada pit: 
1068 Dumos pragaigtanczoš. Ale Тар ji nepaflujni 
arba fietjpranbė čjanti, tai 168 Gžiris bibep nepa= 
fajojanti. : 

Sobanna о 

а] и 
168 piftoji Ggirbiš ję ne per 

lepb aut Salės Antigua wa: 
farinoj Judijoj bumo Gežiū Meta fena, jūda Mor: 
gaite,  „Bannite“, Flauje ję Bajuntinn3 jei ant Gmers 
tiėš Patalo be gulint, „ar tų bijaiš mirti?“ — „Off 
ne“, atliliebe ji fu Tinfjmui Weidu, — „Tu nefibijais 
mirti; ar tame Šžganptojis ir + Dangu priim8?“ — 
„Še, tai jiš barpš; nėja jiš jafe: Leiflit Kudikelins 
paš manę eiti.“ „Ale fab tu turėtumbei fEirtės 
tarp daug Biningė ir mufū Sšganytojo, fa8 tam ge: 
taus pamėgtų?“ — „Muji Iiganptojis.“ — „Mle 

30 

fodel myli tu ji taip biben; fa jis už tame MGı dares?“ — „918 pra man mano Grietus atėmęs.“ 4 m Bo Bietü Bafuntinys ję wel aplanfe 3068 IBeiDinė i5 Džaugimo įpindėjo, „Bannife, fur tu eini?“ Her Si Ranfą pafšluji robe tu Birftu aufbtynlinĖ ir tatlien: „Mofptojau, aš einu į Dangų.“ Si bar MBalant turėjo fentėti, о 8 ! Раг Ddaugel fa apie gera 
SJezu papajafojo.  Botam pagiedojo  jiš jei tą Gil 
įmelę: „$gu8 Rubifius gegnojo“ i dar drau 
pritarė. Botam  bejimeldgant j6s Dwaje fan 

ta 
Kuno atitojo, 

Ant mwiends Salės Aujtralijoje Bio Ruvifei priktą 
Berflanfiniejimo Įulirinfe. Jė Tėmai atgabeno о1 
Įofid funiBfa NAtgaiminimi Ir labap Džaugieji iš jamis 
Kudifiū Mofflo, jū Arjafpmi beiiflaufybami, Bet mienbatą 
dabar mifū Garbėje (aifoma3 Bprejnpjis palijtojes int didep  pajudinta Sgirbimi Sujivinfujūjus Gitaipo ifaltig 
bino: „NG bumau mucnug MBprejnpjiė. Ta B 
fur juš fufirinfe efat, priflauje man it mano Gimineili 
Mano Gamilija bumo laban dine; ale až“ tift miendaių 

НЕ mifi pra mire. Sie neNl 1 
ifigol gym te ац ; 
pažino Bitą geraji Š0di, furi ab Dar regėti gamauanė 
Mano Szirbis paligenba Dabar jū ir fal6 tanfep ma 
nije: MF, fad jie nebut taip meifep mirę! Ddi рга 
mano Rufidėjimai. Dewynolifa Ruvifių ab turėjaują 
tuš mijuš až nužudjau. | Kad jie Gut gpwi pafilifelr 
tai jie butu Wyrai © Moterės pajtoję it but Žobibin 
tifrojo Diemo mofinujies ir pažinę. Ale faip až jūs) и 
gamvinau, tai nep mens Žmogus man mano Nantą neRo laife ir ne fafe: cgėdDĖ jū! Dabar pra mano Szirdisan pilna Sailefte8 ir werfia del jü.“ ju 

„O fad tu manę it užmužtumbei, taczauš ag jį negalėcgau šu praitoti.“ Tie Зобзе! mieno Rudilio n wienam žierišfam Worefniamjam Neifelante taip Ta 
+ Ggirdi štrenfe, fad ji8 Ginflus pametęs pafajingan 
paš Bafuntinė atėjo ir fafe: „AB atėjau tame meljti, 
fad tu ie mane mofintumbei, Вр М tą Kudifi mofine8 

nė Drebėjo, faip Įefans 
efi.“ Dar Relintajis iš Bai 
650) Gmoentoj Dienoje Bajuntinys iš 14 30dzü Mižia 
faifyti dryfo: „Wilks ir Erytis ganyjiš podraugey, ir 
mažas ЭВан8 108 išmarps,“ Bet jū Brijibijojima 
bumo be MReifalo; nėja ir pata ZBprejnpiis [ерёро 
Diewo Ramūje Bale  jamo bidgaujo Reprietelau. 
Beif po to 8 Szuilėje ЭГВ Rupgeleš Ranfoje [ai= | 
fpoamš pat tam pritarė jafpdamė: „Wıflab bumo | Tieja, tifroji Tieja; až buwau draffanis Wilts, ale 
dabar aš norėjau Eryczu paftoti.“ 

Miens mažas MBaifelis ant Salės Jamaifa Rartą 
atėjo paš Bajuntinė Margau ir jam papajafojo, fab jiš firge8 ir famo Ligoje tanfen labap labay meilijęs, 
fad Bufiuntinys prie jo Batalo Gut ir ju jūmi mel= 
ftuft. „Ule Tomai“, įafe Bafiuntinps, „a5 mifliju, 

. 
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E V buji ir mien8 pats mefbgi“ — „AF, Beje, Done, 
” } mefdziaufi.“ — „Mr tu taba miš tai atjafe, fa až 
eiDipę mofinau?“ — „Je miš teip. AB meldzaus.“ — 
“ Seran, ale faip?“ „Kaip? a5 miš prie Bono 
taliemo ubagamau.“ (Dar ne mijfaš.) 
ant 
era 
Gil 
an I8 Sipanijo8s. 

Szpanijö8 Saimo Diputiertat jao Žeme dabar 
Ta per Nepublife ipžaufę ir tarp famwesS republifißtay 

priktaiję. Anie Diputirtai Dabar tiefiog Szpanijds Kaz 
Wihliei, Ale Fa8zin ar anai biebnaijei Žemei geriaus 

1008 babar feliemš Gzimtam8 Raraliū ant jėė  miep= 
enhtaujant, ne faip if: Biol. Žrancugijos Gaimaš pra 

fint wifds amo Zemes Rregibenta ifipatęs, ale Eįpa- 
falii5fis Gaimas rai ne baro. ЗНаг patš nor й: 
Etdlatauti.  Niš pra tift Minijterii  pajimabdinęš ir ant 

1е Nona Zigučrą MBnriaujiūji ifate8. Matyfim, 
ПЦ(р Идар Bitaš Damadaš patef8. Bumelis Karalius 
he mabėjuš faip roboš yra fone Galmatrufkegieiš IB 
uanos Žemės atioješ. Res jis ne laufe, fol jo IEw8 

iftor Ymannel8 Sziept atfiu8 ji Namon i Yra- 

   

  

Didimi į jamo Tėmikfę pargrvpti. Geitungos pafafoj, ар 
mabėjus Szpanijos 11 taji Kebermorijų arfidėfamojejiė 

iŠūnt Ziegoriauš 6 ip famo mpriaufiojo Miefto Madrid 
Ju felieis Mežimaiš atftoje&. Yo bumujiejie Minifteriei 

Bt ifi Rubegiaus palydejo.  Miefto Ulyczio8 bumwo Zmo- 
D nėmis fimpte prififimžujios, furie jamo atftojanti Ras 
b talių matyti norėjo. le miffaš cga ра о tyfa, 
) tep miens В mija tū Tuffancgiu n’ißtare ney jofi 
‚, 30di ney Baypykio, ale ir nen meilingo Arfijweikinimo ; 

} tift feli Balfati bumo girdimi furie Baufe: „®Oywa 

' Vefie Nepublife! Amadejui Ciffabones Miefte dabar 
„be wießint yra Gnglenberiū Minifterija jam Sziepi 

anr Berfelimo # Otaliją prifiuliufi, ale 8 tą ne 
brieme. Si8 nor ant ptališfos Siepiėė Ramon feliauti. 
Ale ta bar n'iera # Ūiffabonę atbėguji. Ram Tarpe pra 
„Bumujioji Szpanijö8 Karaliene tali 1В Tužbė3 ir Relionės 
| Rumargimė ppacziey iš Gzepiū Dar ne budama pafigas 
wufi, apfirgufi ir gul Pijabonėj ant Ligds Patalo. 

| Myriaufpfiė Dalykas, dek furio Amadejus fawo 
‚ Faralißfaji Wainika padėti turėjo, bumo Gzpanipfiu 
| bais vibele Didpite. Šie tai ne galėjo pafelti, fad 

| "tofš menf8 ptališfi8 Brincaė ant jü Faraliauti gawo, 
: furio Giminė pirm Boro Gzimtū Meti Sgpanijos Ra= 
taliui tarnamufi. Bet mujū ФобепсиГем 8 Brincaš 

"Teopolos, furiam pirm to Gzpanijės faralipfafis Mai: 

araliuš tūjau antroję Dieną 12 taji Notmetnj апн 

  

nifa8 prifiulptaš bumo, gal bDziaugtiė, fab 18 bėl fp- 
fancgiojo Raro arba dėl Napoleono Rato Priezafties 
Sėbfojimo Szpanijės Karaliumi ne pajtojęš. NR. 

Siwiezus PBagavimaš mieno Rubilio 

jau mė[ pirm Triumpo mujū Bromincoj, butent Ieft= 
preijū Rreize Deuntid Krone, iBreifBtaš tape. Wiens 
Rolicijö8 Wakmijfra8 nefuriame Rieme patropyjo beji= 
malfiojancgiū Ubagi Porą, Woyra ben Moteriffe, us 
rūdu abu pajenuju budamu mažą TMaifinufą, fofius 

feturiš Metus jeną, ju fawim  madžiojoš. Waf- 
mijtro ifalbintu jüdu apie tai, fam taš Kudifi8 pri= 

fHlaująs, ben fur jūdu tą gamuju, ne galėjo arba ne nos 
vėjo ištifimą Žinia dūti, bet Rolcijės Tarnui if= 
fprufbamu greitap pabėgo. Me artimam Kieme todu 

fenu Žinogudbu mėl tape pamptu ben įugautu, o Dabar 
jūdu jafė8, tą Rubifi mienoj Karcziamoj arti Miejtelio 
TyB už Dešimt Trecziofü пй jo MotyndsS pirfuju 
efancziu. MBeif po Rolicijos Npjafymo ta Motyna 
Miete Sįloppe atrafa tape. Mekurfar iptifimė Nius 
dininf8 atludyjo, fad Ubagudu Tieją bumo falbėjutiu, 
todel jūdbu jamo Walnyhe atgamo. Ale jugautoji 
Motyna, furi famo Kudifi už Auffina parbamuji buwo, 
tape Alrfiliepimui ant Rreiš- Gerifto i Deutjth Krone 
nugabenta, Burgimiftra8 Bito Mielte, Wardu Spy8 

tą mažoji Waifelt paš įamę ėmeš ir Dailen apre&des 
bumo. Ir Pons8 Szpyras ju tom Mažoju Sudo 
Namüfe atfirado. Ale faip tas Kudifis ta Moteriffe 
pamate, furi [аЁ8 jo Motyna ėjanti, tan jiš aiBfiu 
Balju merfti ir pafigojti pradėjo, twirtay ištarbamė, -- 
ta ne čjanti jo Motnna, 8 @ ne ėjąš „Emil“ 
Wardıu, faip Gi Moterišfe ji madinti [ubėdamuji. Jo 
tifroji Motpna ėjanti toli nū picgion ir miš „Rarbes 
fufai“ ant jojo fafppamufi.  Bonš S;pyjas priegtam 
atludnjo, fab Rudifis ant fawo Runo Žymeš aßtriaus 

fojo Sumwarjymo ben nemielagirdingo Blėfimo turėjęs. 
No ilgo IBrifalbėjimo ben Melamimo ta Moteripfe 
galiaujey išpažino, fab ji tą MBaifelė Ubagaiš beji= 
walfiodama Maffolijoj prie nefurio didzio Dmarpono 
pagamouji čfanti: Bo Bagamimo to Rudifio, butent 
nū Bamafario pračjujiojo Meto, ji ifipiol ubagaubama 
per Smietą felamufi. Ta Rudifi ji 108 Priezafties 
belen draugė čmufi, jeib Žmones, ję per bedna Waßle 

faifydami, jei jū Digas Gufimilimo išrodbptu, Warda 
to Dmarponio лер Maifas, nep Moterikfe pajafpti 
ne žinojo. Taš Rudifis bidep YBanbens bijos ir tajt 
pamatpoamė [abap frato8/ о toftai tomi  išliguldo, 
fabangi ji ta Boba, furiei jiš fartais Apfunkinimu 
paitoję8, mieną Spfi nuffandinti bandžiufi.  Galiaujep 
ji tą Waifeli, faip jau įafpta, anam įenamjam Nbagi
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Borui už bežimt Trecgiofi parbamufi. Bona Burgi= 
miras jiji prie fawes palaife; o jafoma, fab 18, patš 
Kubifiū ne turėdama, jengu tifrūjius Gimbptojus atrafti 
ne galima butu, Gė MBaifelė mielap per famo Sunu 
priimti ben užfiauginti feta8, fabangi jau dabar jiš jam 
bibelep mylimė ėjąš paftojęs. — Dywins paRos to 
Rubifeliu Gywafties Biegiš, raft ir didey minėting, 
XF fab pamogioji majoji Beklerife tofejau gerą Bietą 
atraftu arba jau atradufi butu! —g. 

Wifofia Zinia. 
— Eaieriū Karalius pra bu jamo Genbroliū IB 

jū Urebd nujtatęš, furiūbu pernan УВ а(ага muji Kıon- 
princui, tam pietinėj MBofietijoj, tangi ir Baperi Ka: 
ralyftej Zalnieriū Bergiurėjimuė, be faifant daug Garbės 
išiodė. Tūbu тай Беце miflpjo, fab Baperišfiama 
Genbdroliamė pritinfant ix pūlantiš, mijės MBofierijės Gie= 
toriauš Sunui ir bujencžiam Giccoriui aufbtės Garbės 
išrodpti. Ale jü Karalius robo8 668 Difliės ėją8. D 
taciau Baperipfis Raralius bumo tarp wijū IBofietijoš 
Wießpaczit pirmafi8, Purjai Mete 1870 mufü Karaliui 
ant Pagalbos pricß Francuzus t Karą traufti apfiėme, 
o potam it mujū Karaliui Giecoriaus WWarda ir Garbe 
prifinfe. Kas zin fas jam cze ne geran bume, fco 
jiš babar pomijam fit68 Dumos paltojęš taip pyfita. 

— Egzmeitjerii Žeme yra Nepublife, furi i5 feliū 
mazgefnid Republifiu jufiglaudjia, Wiena Gira ma: 
šijū Republifii pra Bajelio Rebublife. au Dabar 
@ н taje pra Ropiežipfiei Waida pafėlė.  Barelipfis 
fatilifißfans Wyffupas, Wardu Laßat, pra fawo 
Wyfkupyfteje mijofius Damwadyfımas padaręš, furinė 
jam pagal anos Nepublifės 3ftaipmus ne Male da: 
vyti. Depublifės Waldzia jam toftai ugdraube, ale jis 
10 wijap Niefo n'atbojo. Dabar DNepublifės Myriaus 
{966 уга aną priešgpniBfaji Wyffupa nū jo Urėbo 
nuftacžiuji, ale ta8 ir to Nuftatymo n’atboja fafydam3, 
fad ana' Wyriaufybe jam Niefo ne turinti pamelyti. 
Dabar Republifės Wyriaufybhe yra Bajelibfiui Rapi= 
teliui arba pagal mujū Dawadus fafbant и - 
faijet Rungijtorijei paliepufi На Wyfkupa pafifirti, 
fadangt Saßatis nuftatytas čiaš. Me Rapitelio 
Ponai atfiliepja, fad jū MBpffups niefu Bubu п’е1а6 
nuliaiptaš. Jis ėjąš ir paliliefa8 jū Mpffupas, o jie 
todėl fitą £ Wyfkuhus ne 
EmietiBfojioė MByriaujpbės 
Darbo tuv ir jom8 didey pajunfė B 
waldyti. Tiejie Беторё |ао, 
  

fiog pagal Dievo Male, ale Diemo Žodis juf ik 
Rožnaš гейе padūtas Wyriaufybei, MBalbzią ant B M 
turincgiei, toj, 

— Pagal paffutiniūfius Suffaitymus tur Lindkeli 
burės Mietas 3,800,000, tai eRi ju Zodziei8:; MS C 
Milijonus ir aßtünıs Szimtus Tufftancgiū Zmoni 
Paryzas 1 Millijona ir 850 Tufftancziu, Wyno Mi 
йс8 900 Tufptangiė, Berfpnas 530 Tufitancgi 
Betersbhurkig 670 TZuffangiū, Muffama 440 Tu 
ancgiū, MBargama 250 Tufianogia, Karaliaucgiu3 I 
Daug baugiaus faip 100 ЗХа ап са g 

Brefe Raraliaucuje 22. Gebruarijų. ы 
w   Ant Turgaus Sami menfay pareit. 

100 Sgr. Rugiei 50—60 Sgr. Miejiei, did. 
Miejiei, mai., 40—44 Sgr. M 
niei, rain., 60 — 65 Sgr. Širnie 
putes 22—25 Gar. 
Sıiaudai 20—221, Sgr. @ит. 
€mara, Kiaußiei 6—8 Sgr. M 

Kwiecziei 96— 
„44—147 Egi 

mijos 30—32 Gar. Ain   i, balt., 60—61 Gar. Ro! 
Ejienė 28—29 Gar. a 

u Šwmieftas 9—12 Gar. 
anbeliš. 

    

   
   

Apyfafymai, 
Ešitu Aypfakumu a Šinia būdu, аб а8 пй 12 ор 10 Feberworijaug Menefto ficzion Tiliėje Rono Treiberi Bute ties Wefterio Aptefa naujey papildyta Kroma Kailiniüßmec Manufakturü arba Mill, Ceifikt 5ey Baltinia arba Efalbiniū Žamorė ifitaifes efu.  Birfoja Laimėti norėdams ав wifude Taworus uz pigias ir wertingas Brefias pardüdu i 

    

melbžių manę labay ftropjey atlanfyti. eb 
Pakarniauftey iau 

Xeo Nojfentbal. am 
50,000 Ewariū jam nebaltintės aubziamės Pıyına- па Витби!ё8 ав пй Genbien PTA цу dedams parbidu po 10 Sgar. апЕ ©таго. — Parmwotös %um!„igg( bulėš ju tiim futariangiw [pg taipojau pigi “ 50,000 ©тагй ale prie „Georg SHundricfer, МВ Tiliėjį, Mofiecgii Uyegioj Num, 14. Me 
  

Mafyninia IBerpalū, 
Dumbuliū, gero Taworo, 
meilybamė 

faip ir gerą Egmota nebaltint 
po 10 Ggr. parbūba ištuftinti 

in) Žž G, Bdėūje, 
Tilšėjie, Mofiegiū Ulpesioį Rum. 71. 

Tai tifroji Tiefa: į 
prie . W. Schäfer, Tiliej, TBofiegiū Ulyegioj Rum. 
ir bė Met perfama puifiaujii: 

aubžiamė. Bumbuliū, audiami  Milni 

ber 
Da 
Jon 

į G 
  

Doj 

® 
„ maßy- tui 
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      Berantwortliger Nedakteur: Profeffor fr. Aurfdai 
in Ronigėberg. 

  

jo ; inti Werpalt — (o faš myria : ` раб_[ЁщЁ. S Vt ind i keaiiųs ias tai a k wijur ju Uopiegyjte Daug Žangi vei? Firma arba Wardo Цга ва geray šftemyti : įg opiegibtūjiuš jus a. R. Sehė fer, Tilieje, p fab jū Kelia8 eina8 tie- Mofiegiū Ulyegioj Num. 14. Še 
e 

Berlag Wnb Drud von Gil Rautenberg ‚9a 
in Rönigsberg. R 
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