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11. Rebėlbienėje ро fw. Traices. 
ang. Tur. 18, 9—11. Grom. 1. Ror. 15, 1— 10. 

„Ras pajiaufbtin, tas bus pažemintas, it faš 
zemin ta$ buš Įaauiptintas.“ Taip fafo Ponas 
uš wmujū Bendienißfoj Gmangėlijoj. = Ggitus Žo 
Iš meš pagal jū tifrajė Ipjimanymą taip galetum- 

ibguldnti. Ras jamę pata, faip ans Barngėnpias, 
teiju [aifoš it Ronui Dienui jao gėrė Darbus 
füdams tūfius paniefin, furie tofie geri n'ėją faip 

‚ @ Rons Dies favtunta pažemi8 jam Bjaurpbę 

įDaugybę jo Grieti po Afiu ftatydam8 ir В Dėl 
й & Prajudimg nugramgdinbams, Ale Furfai fawo 
veriybe bey ‚Griefü Prapultė išpažinbamė ir paji= 
am, amžinojo Smertie8 faltas es, Wießpatiefpi 
Kraujo ant Gulgatos už biednüfiug Griefininfus 

jujiojo Sujimilimo Ganfia, ta8 bus apteifintas, i 
o Griefūi numazgotas, Dangipfūju Teijpbės Rubu 
8dytaS it Dievo MBaifu padarytas. Tai ФВопо 
tus Dilis ir Liudvymas Genbieniffame  Prilygi= 

Mie tacziau Eief Daug arba geriauš įafant: 
menfay atboj Bito Siudymo. Kief tytweik Daug 

Raprimo, Eief SBfifėlimo Smiete. Al tikft mentas 
litliuš pra tujū, furie įamo Griefi ikpažyjta. To 
Duel, minau nefiaufžtinf, bet žeminfis minėbam 
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Ва ir aufßtay SIßfeltafi8, amzinay gywengfis, 
o Wardas fwent® yra: VB gywenafis Aukßtybeje 
Mmentoj MBietoj iv prie tū, fuvie fubaugytą ir pa= 
e Dmaie tur, fad atgamicgiau Dmaję nužemintuja 
Szirdi Sudauzyhtjü.“ Amen. | Sez. 57, 15. 

Sufiberinimas tarp Brūjijos ben Nireifia 

[ bidyn eina. Relone muju Raaaliaus = Giecoriaus 
Teta Gaftein, pfreifišfam Galcburgij gulinti ir 
Dingo Smeifatos andenio turinti, mumš išliudy> 
Tao meš ju DAreifiu ant geriū Kojü Romim. Ne 
» Malbzios abiejū Žemjū meilingan fufirokoja, bet 
Mcziu Giecorudu mi8 glaubingiaus fit8 Eitam artis 

Kaip Mofietije jau feney Giecorpjte pažtojufi o 
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il prarafiBfojo Žodžio taip tariancio: „GSgitaip jafAL- Giti 2 › 
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mufu Raralus i Giecoriu ipfeltas bumo, ogi it gražus 
Eutarimaš abiejū Žemjū Maložios Dalyfūje vados tap 
acgiau Giecoruš Arancas Iozepas, Nıfidawimus Meto 
1866 užmiržti ne galėbamė, ju jamo GEžirdžia muju 
Žemės Semu mis dar attu įtomėjo, Ale po nulis 
bamujio Glomingojo Sttautimo muju Karaliaus Giecos 
šiaus į Berlyna, Euriam ir yitratišfajis Zeltmargals 
Sablenca8 pribumo, Ddidis Perjimainymas  aifirado. 
E5i8 aufžtajis Gendrolus Berlyne fu didžiu Deilingimu 
ben Dpatipfu Garbės Šjrodymu priimtas tapė It € 
Wyna pargryždamė fawo Roniui Gromatą ni YBotie= 
tijos  Giecoriaus parneše. D ta rodos and Szirdi 

pomifjam  permeifufi. Todel muju Giecoruš it + @а- 
fieina feliauja , furiame Miefte abu Ciecurudu fufieiti 
bey juftimeitinti norincziu. Francas Iozepas . dar 

nigfadog, Ciecorumi budama, w'iera Berlyne buwes; 

"ali Bi meilingafis Sufiėjimas toft Sufidranugawojimng 
ištaijųs, fab pitreičigfafis Giecorus it muš aplonfnš. 
© tai butu Iabay gražus, fmarbus ir brangus Daifts 
bet Slifimo ben SBlaifymo ilgejnio Bafajaus. Jengu 
Francuzam8 fümet i Miflt žeitu, prieš mus atfiterbyti 

Ei ant to pa agalbinintu Laimėti, tap me8, 
jetelei8 turėdami, be jofids Baimės buti 

Dangaus WießyatZ te waldo Szirdis 
cme8 Waldonü anı Meiles ben Birdingo 
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SGelejinis Kıyius, ale ne nu Gelezies. 

Bjaurujis Maras ir Szanuffma8 apie Karg, Die- 
wui defuy! nutykfo, Fruwiniejie Mußei pafibaigę Yra, 
ale ne weiliey it ne [engmep Hrapuls Latyrimat В 
Atminties TZujū, Furie ipgapingiems Kraujo Rralieji= 
mam8 arba TPrifamojimui Ddejojancziü Tronytuja pri“ 
būdami miffa patys mate ir girdėję, 0 ne, faip mes, 
tift per Matus patyrę pra. Ilgan Dar apie tus Paz 

tyrimus falbama ir tagoma bus, Daug Syfiū bar mes 
minčtini Nujibavimė, Gim Ddidziam Rave nujidamus 
fuju, girdeti bey ffaitnti gaujim. — Pirm Iriumpo 
babar neturi nūbažna Žiupone, furi IB Birbingos Mei- 
18 bey Sufimilimo wienam Locorete, arti Meino Upės
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štaifptam, Sgelpima ffaudbingiaujep fuzeiftujü Kareiwjü 
apjičimuji bumo, įawo Patyrimus ant tolimejnio p= 
platinimo  įutapiuji pra. D fabangi tame Pocerete ir 
felintajiš muju rptprujišfiji Zafnieri meilingą Prifa- 
wojimą ‚rades,. todel ir Keleivis, fa8 minčtina, (B tū 
Batyrimu papajafoti nor. Suf galima Daikts, Тар 

„ Tofs Rietumos Sunuš, ш8 Laißfus feaitydams, tarp 
Suronytujü , apie Eurius Biczon falbama, fame pati 

atranda. Tapgi Genbien apie geležini Rryju, furjai 

taciau ne пй Öelezie8, IG Uajafojimi anos Žiunonės. 
aa Ы Rioiegiū funfie> Rronytuji parėjo“ 

bumo  mienamo Rytmėtyje  pernan Majaros fafoma, 
weif po fruwinujü prie Mejo Binoujuja Dieni. Taš 

"Bonis, Eacgeig jau tanfie> girdėta, mifas jaujancgiajęs 
Szirdis wel 6 Naujo fujubino.  Greitap mifi Loce- 
teto Ašagalbininfai me8 papofom ir prie Wezimü nufi- 
f£ubinom , rambpti, gaiminti, gelbėti oorėbami. SB 
mijo Nulfo PBarmeštuji mum8 pirmjaufey ir Mpriaus 
jen Paršogibia) puifujis Pamwidals wieno aufßtay. iBauz 
gufio Заци!агсаю # Э08 рйГе, о tat ne DEl jo manz 
Ddagaus Ifweizdejimo, Bet ppaczep DEL jo Taban fmut= 
nojo it diDžiaš Rancgias  išludyjanczio Meido. Ne 
Dymai, Кар meš pirmjaufe> ji muju paprafojo Klaus 
įpmu ifalbinoms 

„Kur Sus turit jamo Gzūmi?" 
„Deli nė mano  Retys  įutrugfintas“ menkıt 

Balju atfifiepe, Ligonis. „ Artyn prigengufiejie Lieforei 
tijauš po pirmojo Betmeizbėjimo. ižtare, tab jo Mans 
fa ii Petie8 regis turėjenti nuimta Buti. , 
fodel Daftarai ан8 taip atwiray taip а)' 
apjmuinpjauti j jū Sprabymą iBtaria it tūmi tir8 Bednis 
1u8, jū Nanfoma Babūtūjus, tanfie> pirm Gžiejo, © 
taufiep noprojuap išgandina!“ Taip mes Npgailėjimo 
pilnojios Moterikfolios, Lieforiams padywydamo8S tarp 
famęš falbėjom o fartais ir mienam arba fitam Daf- 
tatut šįpėjom. Ale Bie atjafybawo, jū atmirajis t0f8 
ЭАНИ Iptarimas, fad Gugeiftafis turėjes fi arba tą 
{ а100 @ап‹ти pamejži, todel nujidūbą?, jeib iš įn 
apfmürnyjancze Miflimi per Gžieja [ujunftu it jos IB- 
gaftingumą pamažu  nufipratintu. — Lieforiü Südas, 
ant muju jaunojo Brüfo iBtartafis, mnju Gzirbis fırz 
judino., ale bar daugiaus Rufiminufiojo Atjafymas : 
„Mieliauš až noriu mirti] 

Ale Wießpats Diewas Fitaip norėjo. Mufu m= 
Timajis Nigonis ne bile fofiam prafiam Mefinčtojui, 
Bet bide» pagirtam, fugabintus Ganariuė pataijyti Gen 
gpopii mofancziam Lieforui į Nanfas püle, Szyi8 fe- 
"ta MBietoje Piui Rrnžeis padaryti ir dideli Sfaitlu 

Ältifin futrinbfintojo Kaulo išimti turėjo. Tofi 
u Mantos Iplaifymas pafojo galimi Daiftu. Ale 
afias Margi Daubas ben Kancziu Gilnbeš Tei= 
i Ggaltafis Drebulys — tas Loceretü ben 

oniū  Prifamojimo  bidzianfis Ikgaltis — fu 
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Gžieja prieš muš [pg užjivafinęs sko. 
| vėle8 trufo taš jo Bajilaifymas. 

"turėjo. 

  

farßtojit Drugiu 1018 IG wien perfimaine; fiproji Yžnų 
tūra miš baugiauš pampto. Ligonis patė Dūmojo, D n 
jo Smertieš Anna arti ėfanti, taciau fad те8 < 
Haujiem, bau ji8 norėti per muš jo“ Gimdytoja 

apie jamę tifra Šinę būti, tap jis toftai ne norbžia 
imelyti, fafydams: „Mano Simdytojei, toli Rytpruėfe? 
Promincoj gpendaimi, ne gal manę aplanfpti, о da 
no -Motynelei аБ ne noriu mija |amo Bėda pati | 
būti, jo8š Tūžba per divele butu.“ Tobel nüg mBöjo 

ujėš, fief galima, nurambancios Šinės i jo Temi S 

tape nileios; furiofe meš 1008 it faugojomės, cgibžu 
Neteijpbes ražjti. Ale faip jiš pirmaje Gromata 
Namū fulaufe ir apie Birbingaji Gorojima jo San) 
fiu, ant jo Bargrygimo faufiaucgiujū, fEaite, tap dili 
loš "žaros per igėlybtujus jo Giojiuš: Aičio, Silte 

  
      

   

     
   
   
    

      

    

     
   

ant autros ( ir Del Ž rą Bubo furjai i 
Vevieliu | В: 

furai Palojimai Bt muju Čigoni taip Atua padare, 
eš galiauje) ney maž ft jomi falbėti ne i 
Ney wienZ Tujė, Eurie jė mate, Wužmirė tą man 
gu Weida, faip tas pabalęs it fmutnas ant Priegallß 
gulėjo. Rudifipfas, i 

Galiaujep man, jo mwpriaujen Brifamotojei; 
jo ugiivafinejis MBiduš atfimėveė.  Siefori 

bant, @В й [amo GŠlėbyje Gimvau aifinfi, v M 
Drugiui pafifelu8s , Dieną ir айЫ & famodama A 
fedejufi. Tūmi ab jo Gživbie8 „ben Burnos ЭНП н 
timą buvau laimėjup. DMano ApraißtymsS nüg da 
jam geriaujė) pamėgo; funfkfiaufoje ieucsiojė mig t bi 
įmu Weidu 8 man bėfamojo. 

nufidame miename td Didžiuji Mugia prie Metfo, 
tonptuš Baierus Iš Raro pnijės ant Aprižimo I 
108 be neßant, Muju jaunajis Nytprufibfafis, 
tofit Neieji atfiradus, 18 maluos Balės tofiam * 
Blušyjimu bumo prijijulęs. Grancugai , faip tall 
taip ir dabar ant NMeßiejü buwo Bowe, nega! 

Baieribti Smercziop  perBome o muju gelbang 
ip Reti bep Manta Juteiuffinę, MBarginga) 

mienoj Bažimezioj Ntatti BE turėjęs. Su e; 
Giamimi jiš 108 Naftieš paminėjo. — Arti prie Pi 

tinuji, gulėję  Suronptiejie, ; 
mimaš bey funfiejie Dufanjimai Mirfrancziujü baud



     

  

   

  

     

  

   

      

     

   

   

     

Išnnozia pergatfėjo. Tos Naftieš jis, fol gym ее 
d) Minėti, 

Mums primenant, fab jiš už famo gerajė Norą 
zalnieriffaje - Wiernybe Garbės Šenflą geležino 

rıefe8, atjafe mufu Ligonis, 
bdainši 

„Egtan mano geležinis RKryzus, ов tą prie Veties 

ant įužeijtofios Mantos 

2 pračio, mi bar Gfiltif68 ий jo Raulū 
walnyjo, tanfien atfifartojo dar Daftaro Peilo Pri- 
Imai 8 Prujas fantrey wiffa if- 

fol tift iBßtrimödam8 , fawo pilną 
fimanymą palaifyti noryS, — Daugiaus faip tryė 

rtainei Meto jau pračjo, daug jo Kentejimn Drau- 
išgijo ir amln paleijti tape, ale mufu jaunafis 

Upžiaus NMeH&eja8 mwis dar tur fentėdams trimoti ben 
riauti. Mods8 ir ji8 fawo IEgydymni prießais Zenz 

tacziau Tabay iß Palengwo ir pamažu, tantien 
ir + Bablogejima atpıuldams, tacziau niefadaS ney= 

® Pafigodima8 per jo Lüpas ne pereit. Zift wiena 

„Šie tift 

Neries 18 margie> Eomet fofiam norint Darbui 
Ntoti gales — 0 tai ne mažas Meėginimas tofiam 
Эат jaunam Wyrui — tacziau jis jau Dabar gū= 

išmofti ben iBpažinti, Фой brangu €aimėjimą jo 
Mia: bp Dwajei jam Bi Kryžiaus Gginile jutefo, 

do Dienoje Palaimos bey Smeifatos Битое8. 
| Ar, fao bent miji jo Rentėjimo Draugai tai 
ВЫ galėtu, faip jis |afpdamo : „Ap ne noprojna 

i 

illiitizią 5 Dėllingeri Dėl to, fad ji& ne 
оПВЕ Baklufnuma po tūm naujūjų Fatilikigfüjn Wierds 
4 Du pafidūti, Fad dabar Bopiezius Wierds8 Dalyfūje 
O ne gali8, 6 Fatilifipfös Wierds Drangyftes 

} Ale už tai pra wit ŽAS arba aufij= 

i Lan tai nujidūtu, 

Igied', 0 me8 turėjom A A — @amo ЭЪапЁг   
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Miefiūje fatilifibfiejie MBpffupai Папсиа prieß tūjius, 
ypacziey Kunigušs bep Motitojus, Eurie naujiji Wierd8 
Mofilą ne not priimti, tūfius nū jū Uredu nutatpbami, 

iūs i5 MBierds Draugyftės ižmejbami ir jūs i žmoniū 
Apjūfą ir Maypykanta padüdami, taipo, КаФ Dabar Žem 
jū Wyriaufybes tuv anus Perpefinetūjius + [amo Apo 
nimą tinti. 

— Rauvliū Liga Biczion Rarafiauciuje bat 
vanba8, ale ji jau imanptinan įunpfuji ir tift retay fa 
Biczion dar apninfa, ale Roleros Riga miš Daugiaus 

platiuas, 

— 408 Эее Rufijoj, Yra Nietmozioj 
14 tajt Iulijų атр ЭВагсий, Wytiniu ir Sziepjü ant 
Upės Dyna Didele Uanis pafidariufi, Ffurt baiš Daug 
SBpufiyjimi išpromyjaji. 

Mufü Miekpais Giecorius Wilhelms8 pra iB 
Mieftelio Emė jau dabar atitojęš ir ant Relionės į 
Ditreitibfaji Mieteli GSaftein ant Martojimo ten IB 
198 tefancziojo Smeifat0s Wandens pafidawes, Bet 
ant Bitės Kelionės 8 ыа ir prie Ypreifiū Giecos 
riaus IRreifižfame Diejtelnje Sid L (350) apfilanfyti. 
Egitofiu Budu nor mujū Giecorius Yfreitipfini Garbę 
padaryti, begu rofūdamė, raji bene taip bujent galima, 

Dūreitipfia Pappti 5 Meto 1866 priek muš Бей- 
furenanti, pergalėti Kalbama, fad mujū Firßtas 
Bijmarfis Кар ir DAreifikfis mpriaujyjis DMinijtes 
и& Benftas, o raft bene ir pats ūreifipfis Gieco= 
viu8 i Miefteli Saftein ant fofio Gžiejo nufefiauję. 

tap ten iš Tiejos buš fmarbjü 
alpfū del Bakajaus Splaifymo fußneketa. 

— %% Rymo Miejto pajafojama, fad Popiežius 
prieš Wofkietijö8 Wießpacziu8 Ddivey ėjąs ifippFinęs Ir 
uždraubęė, jam be girbint Marbą mujū Giecoriaus 
atba it Bifmarfio paminėti. O tai roboš miš todėl, 
fad mufü Giecoriu8 n'apliima del Mopiežiaus prieš 
Dralijos Karalių Wikftor Pmanuėli Kara falti. Bet 
jen tai tieja butu, tai tūmi Bopiežius didelę MNMedefinz 
apižę prieš mufü Giecorių išrodntu, furjai norint patš 

emangėlikfas budama, taczian Popiežiui it jo fatilifip- 
faijei Baznycziat jao  Zemėje Ё dang Wales ir 
Walnybes Damęs, ою Ir tieF Daug Gero išrodes, faip 
toftai nep jof8 fatilifibfas Miekpatė ne dares. Su 
tofia Redčfingyfte Ropiegius fam Didziaujią 3šfadą gas 
fetu pafibaryti, 

—Parnzo DMiete Dabar pra Yrowa prieš Maip= 
tininfu8, furę Giriftai taip ilgap Drigatamyję, jau 1В 
Zifro prafibėjufi SE Szatsanmwalto Gfunbos gaus 
nam patirti, fado Maižtininfai matydami, Рар jie buję 
pergalėti, Paryzo Miejte 238 didziu Butū ir Palos 
Gi nudbeginę Ale  durniaujiejie Maižtininfai ne 
Витоо mienar Francuzai, bet & mijo Smieto Zemjü 
ten fufibėgujiejie Dpfadūniei Balamutai, furie ant to 
cit, mijiens Turtingionfiems Turtus atimti it tarp а2
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węš ipfidalpti, jafjdami: „Turtas, tai Wagyfte,“ 

Šiefė pagal jū Diflė ne tur ep jofio Daifto fam 
wmiens turėti, Kas mieno pra, tai tur Mija buti: p= 
tiaujpbe tur fošiam jū Darbus ба8 Dieną priffirti, 
fa8 Dien Alga arba Vėnunga būti it fožnam reifa> 
lingūjius Daiftuš ant Įlartojimo pažvczVti, pomifam 
taip faip prie Balnieriū bavoma. Ale regima, fad taip 
wijos Walnyhes buti Globa! 

— RKumenijös Runigaifptis arba Tirtas. Karl, 
furjai Princaš 1В Gobenculleri Giminės bubamė aps 
Įiėme, anės Runigaifptyjtės Waldziös Wadziag i Nan- 
fa8 imti, 108 3emėš nelemtüfin8 Žmones geriaus 
įjubamaDdpti ir + Dibejnę palaimą imeiti, ju jeis Niefo 
pradėti ne galedams jau dabar iš Naujo ant to mi= 
flvj, iš andš Jamo Runigaifbiyktės atitoti.  Priegajtis 
to Dalnfo Dabar pra Gelgfeli8 , fuvi Daug garbivotajia 
Gztrujbertis ju jamo Draugaiš Numėnijoj budas 
woti apliėmęš tt tam ju anos Waldziös Pawelyjimun 
ant Runigaiftyftės Nofunbo baiš Daug Piningi į Sfofa 
užėmęs. Sgitt Gfolū ikdiufamotūfe Užtajūje fio 
pajafyta, fad NRumėnijos Malbzia apfiimanti už Bitū 
Stiolü Trejus manbdbing po 7 Pracentu8 Romčti. Mnie 
Selžfeliei, faczieyg pitm feliū Metūi pradėti, bar toli 
ne gatami, 0 tobėl ir ne wartojami, Mle tobėl jie it 
пер jofiės MBiningės ne nepa, 0 Gtolės Užražus tu- 
tintiejie už [amo Viningus ne gaun nep юНа Trefü. 
Ggtrujbertis Stolytojus fiunczg paš  Numėnijės 
ABaldzia, o Numėnijos Malogia wėl pa8 Gžtrujberfi, 
„Firfta8 Kardelis beje jau norėjo Trejus motėti, 
ale jo Minijteriei ne flauje. Sie tą Dalyfą padame 
Numėnijos Diputierti Gaimui , 0 tajai Dame tą IßB- 
tarimą „ fad reifiant Egtrufberfio Rumėnijoj pabudas 
tūjius Gelžfelius nugecūti potam parbūti, 0 Gfolntojei 
iš tū išrajiūjius Piningus pagal Mierą fkıef . Fojnas 
bamę8, tavp Jamęš iBfidalyti, - Ale vegima, fab Gfos 

Iptojet taip Didžtaufia Dali famo Pininga prapuldytu, 

o fabangi it ib Wokietijö8 daug yra ant ant Gelž= 
feliū Piningu ißdawe, а) т Firftas Bijmarkis 
Wofietijö8s Wardan yra Rumenijds Waldziet fakydines, 
fab ji minau faip pafizad&jufi Trefus mofetn; jen ji 
ne Eaujyjenti, tai 18 Zurtijos Wießpatt Sultana 
faip Rumėnijos wyriaujijė Wießpatt, yo furiūm pagal 
Derejimus Rumėnijos Kunigaifptis tur įtomėti, — раг 
praßyres, fad tas Numėnijos Waldzia ant Irefü ЦП 
wmofėjimo  primeriu. IB to pra Mumėnijfiei Papys 
fpje priek. Tofietiją ir wijus Mofieczius  baifingan 
įubulfę, o fadangi иБ Kardelis taipojau Wofkietis 
it daug Wofkiecziu Boni, LZarnü ir Nobininfa aplint 
famę tur, ta) Numenijfii ЭРарраша ir prieß jt uß-   

  

Поедий. — Raš žin faip ilgan bitas mofiptafis Firf = 
Cgion tarp [pg puš girinii ir pušbukiū 3moniū 

; tai 
trivo8. 

api 

gei 
Brefe Raraliaucuje 29. Sufijų. 

Ant Turgaus Samū menkay pareit,  Kmiecziei 88 
98 Sgr. Rugiei 50 — 59 Sgr. ёШхемеп did., 45—48 € 
Miešiei, mai, 41—16 Ggr. Jmijos 30—35 6ir. 3 
niei, rain, 60—70 Gar. Širniei, balt, 55—60 Sur 3 
putes 40 — 42, Sgr. Siieng 22 — 26 Egr. Mi @— 
Eiaubai 12— 14 Sgr. Swieftas SCgr щ © 
Kiaußiei 512 Sgr. Mandelis. 

* 
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26 Giūtm Apiafgmu žinomą šdtau, fab aš ir f 
Mete wel Mmifoje Didžioje Sabrikėje Bofitijos efu buwes, 
norint Вей wifi Zamorai ne menfap brangyn čję, tac 
man bar pafijefe labaj pigien šfipivfti. 916 todėl "šiam 1 
marfui prifiulau, faip ypagiey pagivtini Daikti : a. 

bibey geri tifai mėlyni Mila, 
diden gerū tifcūi mėlyni Diffel, 
tifran gera galnieripfa Mila. 
Tabay puiių Multun“ Bajimillimo Kuzams, 
tifray gera mėlyna Multun Marptiniamė, 
dwilinkay apbrufamvotė Geiliūi Ggiurštams, 
geriaujia drufamotü Kartundg, 
naufü Bumbules Sfepetū, 
nauji Diben getū tamšmelyni Gtippelįfeveti, 
nauji pus pilfinit Galwos bey Rafo Sfepetū 
apdrufamvoti Kamelutit. 
Namie jauti margfonii Infratū Batalamė. 
Namie jauja marbfoniū IB ifgay ir fferfay drygūti AR 

merpeliūti Užmalfi, 
faip ir mifofit Fit Žamwoni bar už fenafes ypacziey pi 
KBrefiaš. 

Sfaipėboj Yugufto Menefyk 

Юно Meyer, 

  
    

    

    

    

   

  

Parwütds tifray Bryma = Bumbulės wijofiūje myli! 
Marmūje, ogi ir [pg liepfnojangios arba fnmizgufios tail 
tijiije armūjfe It t. t. prifiulo garbingiemfiemė Яе 
už pigias Pretias Parwinyczia prie 

G. Sperliną, 
Tilžėje, aufštoje Ulpezioje Num. 18, 
  

Neblyfiota geriaujia Bumbule po 10 Ggr. už S 
faip ir wijūje Barmije powifam neplunfanciūje prifiu! 
didey vigien 

Nudymü Krome prie 

Friedrih Weiff, ‚ 

Tilžėje Mofiecgii Unezioj Num. 14, ant Латй , 
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