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geiš ant Bertainio Эе order - Nofgarten „359 AI | Kal tė 

4 Karaliaugiaus Broliamė Pietuvininfamė Zinės parneßgs. 
g 

;fa Rro. 45, Raraliancziuje, 29. Mugujta. 1874, q | — 

13. Nebčlbienėje ро Gm. Traicės. 
Gmang. Luf. 10,.23—27. Grom. Gal. 3, 15—22. 

i „Jiganptingos Mips matanciios tai, fa jus ma= 

, gorėjo mūtnti, fa jus matot, ir ne mate; Bei girdėti 
ą juš givdit, ir ne girbėju.“ | D argi ben ir žinai, 
agi Pono Jėzaus Mofitinii Afns mate, dėl fo jūs 
MBiebpatė išganntais mabina? taip ab mielaji Sfai 
btoji Haufti norėgiau. Tu atfafai: Ragi ab tai ne: 
оЙн, Sie mate Yoną Izu, Swieto IBganytoji, 
Diemo miengimujiji Sunu, Н Ponas Dienas Žmos 
it Giminei jau Nojaus Darže pažadėjęs, ir furio 
vifi Rrarafai, Karalius Domybas o ir НН Diemo 
wmajės pabudintiejie Žmones trofžte trofgbami [aufe 
ju Dormpdu bufamo: „AF, Тар Bagalba iš Biono 

nt Izrači“ ateiti ir Pons Diews [amo Ayfkaltüfius 
moneš atmabūtu! an Džiaugtuji Jofubas ir Заа 
ıtu linffjmas.“ M. 14, 7. Dabar taš ilgan ant“ 

jis bumo cia, о tobėl Vlfps, ji matanczios išgano: 
д08 Gaufiamos. Dai af, @ т AfyS- ifganytin- 
%3 butu, fab jiš regimay tarp mujū warfßeziotn 

į mes jamo Afimis В regėti gautumbim. — Фа 
. 2 fafai. 

tid Ale tacgiau cia Teif atfiminti, Tab ne mijos 
taliys turios Bona Iezu pagal Runa regėjo , išganys 
f go8 šaufiamos.  Suf Barngėngiei ben Ražtemofi= 
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ganpmo ne berėjo. Sie tankiey , iß MBiekpatiės 
Irmos, furi Swietui £ SIBganymo Werfme prififiule, 

[bo girbeti: „Beda Jum8!“ За elis Berfžmelius 
} patim Berffprime muji Gmangėlijos (8uf. 10, 
—15) atgal ėję tap tandam, faip MBiežpats „Bėda 
4 ant Miejti Rorazin ben Betfaida Gaufia, Eur 
Tabjaufiep bumo jao Meilės Gtebufli promyjęs, 
УЧейше Rapernaum , fur jis ypacziey. fatwwo ФВитой, 
0e8 ji8 apfako, Фар а8 bujęš nuftumtas ifi į Peflą. 
Ji tegima:  Runiptafis Bono Sėzaus Negėjimas 
ant IBganymo NRiefo ne maczyja, bet wienat 
Uipfajis pažinimo „ Ggirbiės Šaurimas it Tifė- 
+ Ber apie Zybū Zmones Bonas Aėguė gobzia: 

Neja ak fafau jum8: daug Prarakü ir priek S $ t 05 A 
a zirdimi ir Dwafje per [ато IBganytojit per 

te jė taipjau famwo Mfkimi8 mate, ale jiem8 . 

".'Т'_;‚@дій Зтвпіъ{ Szirdi8 užfčtuji pra iv jū Aujys nė 
į prigiro it ji AS užfimerfufios.“ Matt. 13, 15. 
Tobėl jiems Bono Sėzaus Eunigfajis Bajirodymašžne 
ant Sbganymo bumo, bet atpenc; ant Sudo. 

Tangi babof Dupel, idant tu jamo Yėzu p mija < 

jamo miefapirbingiaujiji Gamaritoną, furė ir tao 
Zaizdas Wynu bey Aliejumi apraißte8 ir ifgydes, IB“ 
pazintumbei ir Dziaugimingay ištartumbei: „Tu man, 
tamo až eju, Kito buti nefetu.“ Amen. 

Tilt wiens Stiffas Brangvyno. 

Tu Brangonno Prietelau ir Užtarieja, Eurjai. Zr 
mis ‚fawo mienu Stifleliū teifintis nori, bingobamė, 
fad tas niefo neišfabijas, fEaitpĖ dabar įefantyji tifran 
ißtifimg Nufibamima apie опа Saunifaitė, furjai 
pagal Zmoniū Rofunba iš Tiejos ger8 Žmogus bumo, 
it furjai per mieną Stiflą. Brangmyno trumpame 

Gzefe & Bebugnė Bebos ir Prapultes nugrimzbo ix 
pifczaufiu PBiltadėji paftojo. ‘ 

Wießpats - bumwo Вё ЗациНай+ ju didzu ЗБрайе 
nimu ju Gmieje Ißmincze ir aßtru Sumanimuw apdos 
manojęš. Si buvo Gyrus ir Lufežis fio Metinės, 

miendė pagirtos Rakėjos gražū, naudingi Knygü, & 
buwo wiją jamo Proce ir Syla priftaczufi , jamo 
©ипи! bidė Mofilą ir tofė: Stoną iteifti, furame jis 
Bime Gwpiete gražey gymenti it pafipinėti galėjo. Hi 
gyweno pirmjaus Samburfyje, potam ji nufitraufe 
* Jena. 308 Ginuš bumo Gamburfyje prie Gelį= 
felo per Geometerė arba Matinintą Rathtas. 

Siš bar tift 23 Meta fenė te bumo; jamo Urės 
ba jiš, norint bar tof8 jauns be bubamė, tacziau taip 
wiernay it gerap igpilde, аб mift jo Mprejniejei ju 
jūm  mielan „pafajingi bumo. S$0 mifi Brietelei Žir 
Pazyfitamiejei jė 10 5008 Zinds8 ir Ymintės deley 
bidzoj Garbėj faife ben jo mandagaus, tnfo it meilingo 
Bafielgimo dėl ji biden mylėjo. 

Rab Eiti jo Iaunnjtės Brietelei поеНЫ ®- 
įmpbja jėšfojo it fawo Kuno Norams Blugijo, tai jiš   пй jū pacgū ben ji Girtamimi atftu Taifiefi ir mifiems 

л
у
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jū Rufinimam8 it MBilojimams ant Užitojimo ant Res 
[о Griefi it Giebi macnep atfiftenge. Meile į jo 
Motiną o yYypaczey Dievo Baime jė nė mijo IJBdv- 
fuumo atlaife it jam ©у[08 ir Nompbės Dame, fad jiš 

galšjo wifa Apjoka, Eurė Dėl įamo gero Bajielgimo 
nė divzojo Pulfo jo Pažytamuja tirti turėjo, [i Kans 
ttumu  nufejti. 

Ne mienš iß jo Draugu [abap jūmi pafimiego 
it ji miernan ir ip wifö8 Szirdie8s mylėti pradėjo faip 
Dowids Ionataną mylėjo. Jis Labjaujep turėjo daug 
Kartü Džaugtiš & Dymites IB nepajubinamo Zwirtumo 
to jaunojo pro ben iß jo aptviū ir iufra Atrfifal- 
bejimū, fır Fureis ji8 mijuš I8ilojimus ir Pafufinimus 
Ipg mufte atmuje: To Saunifaiczo ABarbaš prajidėjo 
fu Sz., o jo miernaji Brieteliu madyjim ir ju jo pir 
mėju Bufštamvu B. 

Ra dabar prie Sz. wifa8 Apjofs, mit Gundis 
mai it Rufinimai, mija Melno it jo Angelü, Prie- 
tarėjū ben mergaujancgii Zarnū, tai ei Smietmaitiū 
Rptrajtis n'iptaije, tai iptaije mwiename neplaimingame 
Mfies Mirkynyje netifra arba perfreipta Gieda, it miens 

Gtiflaš Brangwyno nuftume ji £ giliauji Sudirgima. 
Tuzifi8 jojo dėl, Sfaitytojau, nėja jiš to tifrap mertė 
Bimbo, ir melfĖ potam mijogalintiji Diena, Tad 18 
Tamę nū tofio Pūlimo apfaugotu, 

Zai bumo Sunijaus Mienefyje Mere 1843 faip 
©;. [t mieni NMorwiegißfiu pafijėdo miena taip wWa- 
binamą Domino Žaiflą žaiti. Ne ilgap аба , tai 
tobėfi tas Normiegps pražaijęs, tobėl norėjo jiš to 
Baijlo Afmenelus i Krumą fuwerfti; bet Sz. meilijo 
tą Szpiele IF Galo mwaryıt. NorwiegyS tai it ime- 
lijo, ale tą Spliderėjimą pribėtamė: „Jep ab Тайтёти, 
tai Tu turėfi mieną Gtiflą Genemero gerti.“ (Oe 
newer‘; tap pra Wardas wieno ypaczey Hollante ge- 
ramo Brangwyno,) а8 Šaunifaitis ant famo AF- 
Iumo ir Tabjaujep ant to pafitifebams, fab jiš jau 
pufetinay bumo [aimejęš, prieme be jofobams @ П& 
mantimą. tė ititof bar niefabos ne bumo Branwy- 
no geręė. AF, fab Bi8 Užfimanims jam Žabangu ir 
Maru paftoti turėjo! 

Nemiflijant ir dywinay tai nulibame, fad taš 
NRormiegns Taimėjo, ir 8 [Eubrep atfifėlęs atnepė Mic= 
na Sznapfa Genemero it tą tam jaunam Wyruti pri= 
Taifpoam8 ji išpeifdamė it 16 fawo Raimejimo Ing 
rpfauDamė tave: „Dabar Tu nfE tutti Genemero gerti!“ 
So Bažpfiamieji fufirenF apliuf ji ir ji išbocgpbami 
tava tie Nelemtiejie: „Ra Ez., Dabar Tu ne efi nie- 
tu gerejniš iš mumis; Dabar it Tu turi Genemero 
gerti!“ Sis famo Pažnboje Ddütajt Žodi nejimojžijo 
Taužti ir taipo jiš perfreiptės Giebdš perimtas nutmer 
tą Gtiflą ir apfižwalgo aplinĖ famę, ar ne bar faš jo 
pafigai Iėdamš tarė: „Ne daryk tai!“ ЭЦе jie mijt mi 
flijo, Fab mien8 Gtiflaš niefo neiptadijas. 8 дете — 

  

  

@ Bekla Gufamo ip jamo PBlekimo, furš Dabar jei 
tefe8 buwo. 

Mos jis bumo tą Stiflg išgėręs, tai jiš jau 
fawije ir Raltinimą bep Gažinės Krimtima pajuto, 
belen to, fa ji8 dabar ftel jamę ju tüm Nüdu o 
mu apfibjaurinęs.  9i8 freipėji пй įawo Bažyfamuja 
Balin it neb norėjo ant jamo paprajtės Wietös be 
jedy8 pafilifti. aš Vanga nuejęš jiš jüfvams ir 
pufipliu Balju fofdamı8 žur pilnas Jerimajiės i Dra. 
So Brieteluš B. jo Midutinės Romds  Ifidabojęs jam } 
prifiartinęė tagina #, wel paš Fituš fugryßtt ir tai, j 
f48 nufibamę, užmirgri; bet fu ruftu Weidu įufofi Šo 
nė jo Baliu ir ipbraufe Aparas Gailejtėš 18 [ато 
Afiu. B. berod8 tai nep iš Tolo ne numane, fofia 
Sßfada dabar nujidamuji; nėja ir jiš dar t08 иа 
mö8 bumo, fab mienš Sriflaš педа!)8 niefo Pifto 
daryti, į 

Ta tam Šaunifaiczui fitol nepažpitamoji Ugnė, 
pradėjo jeme Dabar įamo Darba prompt. 38 ВМ 
praže dar ir antrą, © galaujep Dar ir tretpji Stiflag 

      

    

  

   

   

     

  

   
   

   

    

   

      

   

bet Sz. nejugrpBta. В. yra didzoje Baimeje del ja 
mo Prietelaus. Tift antroje Dienoje faip jau w# 
jūvs WakarZ pričjes bumo, tai ir Sz. wel įujiradų 
ale fabay furizgufame Bafilaıfyme. B. jau ant j# 
Weido jo didi. Perfifeitimg matydam? nor jam ас 
ti8, idant jt Prietelißfay yagraudentu; ale af, jiš I 
piftu Sofu ji nd james Balin nurodo. S pamę IM“ 

nugrimzde3 Faufefi ji8 dabar niefo neb iGfidarydams P° 
mifofiuė Haifus Uigamwimus hey YBanzijimus jo Pazift 

mujü; beje, jis dar jü niefam newertom8 , durnow 
Kalbom8 ро!8 Drauge pritare, Taip didey buwo į 
30 Stundü Tarpe perfimaines. 

gawe8 ir wifg SGera, Diewo Baime ir Meilę + M 
tiną nujmelfęė. Taip 8 10 jo Szirdije ugiideg! 
Geibulo apmonytaš it piltojės, ju anūm Griflu + 
iėjujės Dmajės įuratintas, nufimine pats famwimt va 
neišfiornio, famo 088 ра Kalnumpi , 
mumė Pagalba pareiti. Pazyftamujü apftotas 

milojamė, prijidraugamojo 8 jū Girtamimamė tv; 
taip п% Dabar fır jümt - neatfifaifytinap  Bafaliną 
nučio. — i ( 

SB to Gzefo }8 ne» Diends ne paliko пе @ 
geręš ir bumo wis iß wien bdidzame MNetmarfumė 
Suirime, 318 пе be pricabojo geray įamo Ur 
prapulde Ißwierijimg ir Meile fawmo Wyrefunju| 
paffucgauš po felt NMedelü ir fawo gerą Düna. | 
norint jo piftajis Geibulnė ji taip divdey nepalaimi! 

padare ir ji apgiedino, tai taczauš jiš neb atjib 
nengi išpažino, fad Brangmienė ji taip ffaudczey 
ginaš it jo Gubirgimo falt8 ejaš. D fad jis RH |



toftai ir išpažino, tap jiš tacziau jau nėp jofi0s Sy= 
[08 nebturėjo nū Brangmpno atfimalnpti. 

Kaip jiš pradėjo Biningė ftofoti, tai 18 В Ю 
tobš įmutijoš; bet jo Smadzotojis žinojo jau ir cze 

otėš. So gerieji AWpriedat tape £ prafejnus iginai= 
pti, it po Trumpo bumo miftaš, fa jiš turėjo, Sy- 

bū Ranfoja.  Tift miens Žemcgugs jam dar te Sumo 
, 311[1&6 butent wien8 mazas Auffo. Ziegornufas , furė 
jam jo anffti pafimirefis Tėmas bumo ant ttfiminimo 
alifeės. I5 Pirmo jiš bar tift prieš 14 Gunbimą, 
I it tą pardūti, gynėš; ale jeib jis tift ant Nutil 
„dyıno famo pifto Moro Piningü gautu, tai po mažos 

о1008 tefo ir ta8 Kupczui. ) 

х <ЗБ 108 Aodynds rodeft miflab faš Gera, jeme 
“abelnay. pragaiße ir tift Biftennbe ant jo Tiržu gas 
Obufi. Sfitol 18 п Balmonui Brangwpnui te Blu= 
о, nu dabar jis paftojo ir Werginiu Nemiešlnbntės 
Ar vado famo Džaugimą Apfiejime ju Bezliepyczom8 
"Rurmomis, furos Hamburfkije, o juk ir daug fitoje Mies 

  

    
   
    

   

   

   

    
   

    

      

   

    
   

  

    

    

о8. Taip bafteji tas Bebnajis Rarcgamoja ben Ras 
Mmaroja Nemiežinbyės aplinfui. 

Ale meif prafibėjo ir Waifei t05 dwigubös Bal- 
boni Sąlužbos pafirodyti. о Balmonai primale 

iningū o tū jis mijay nebturėdams pradėjo jis, ant 
engmapirbingyjtės fawo Rrieteliū pafitifėdam8, В jū 
bijofit Budu Gi ben ta imiloti. Ale weikf ir ta 

So Prietefei matydami, а5 Jie pu 
1В pradėjo nū jo atfiz 

Sr taip dabar 8 оНЙ Gerujū prajiumtas 

o ir Nazumo ЫВар ne tefo. Ra jam [t Geru 
е Dame, tai jiš žinojo glupßczey fu’ Wylumis [am 

1 Relintam jo Prieteliū Biš bey ans Daikts 

nįtapūle, o nep mienė nežinojo, fur tai Dingę, перд! 

ıf 0 galima, Kaltininfa В та 

Salanfey buwo.jig Oriefü Werquitieje taip nus 
fab ji$ turėjo ju Gfaubuleiš apdengtas ir 

1108 Ligos pilnas į Gpitole nugabentas buti. Mies 
rei Del jo IBgijimo divey abėjojo, ir fitaip jam ne 
two galima gelbėti, faip tift per mieną Ddidey priegas 
nga Bjonuna. Tas pafijefe geran ir po fetuvė 
ebėlū jis Pigonbuti mėl praftoti galėjo, ale tift faip 
lunė SBfarbėlis prie Lazb03 fmprinėdam8s. Yo bebnin= 
№8 Bamidalaš bumo (1 miefina Drobe tift menfay 
Drebntaš. 

Egitame Alprebe įujegfojo jiš mel amo bnmu jus 
"Tieteluė, jūs ant Barigailejimo pajudinti Ir taip ip 

omauė gauti meilpbamė, furomis ji$ potam mel 
o Geidulamė mergauti galėtu Taipo atėjo ji8 ir 
\8 ., furjai rob8 jau iš Tolo ißwydo wıiena funz 

ı bejimelfanti MBargužė, ale niefaip nem:flijo, tą jo 

%i
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Gumufijė Brietelu ejanti, furė jis taip Birbingay mplejęš 
ir Garbėje [aifęš. — 18 tame YAfies Mirfjnyje atfiminė 
ir fawo sJ3netelauä Ligonbutij, apie furt jam jo Ga= 
jpadorus [ае3 Битоо, Фар ji8 divzus Bergulus Fenczas. 
Zaipjau atfimine jiš ir jo bide» nuzemintds8 ir арт 

nptos Motinos, furei apie jo3 Eunaus didi Pifileidima 
bumo Šiną būta. Raip jam Dar be bumojant gird 
jis miena juntieis Zingfneis Trepais prie jo užlipant 
ir tūjau miens Бане) nufudes ir nublogeš 3mogus +: 
jo Staba iftoja, furjai ji fu fimių filpnız Balfıt ifal> 
bin: „Ar Zu Manes ne be pajyki?“  SBfiganbes: 
B. papofo; ale fenojės Meiles ragintas, nutmer ji8 
jo įuditžujėje Ranfa ir ji meilingap ir prietelišfaų 
pagraubenbam8 ir it pafraupbamė, jebfo ji wėl ant 
tifto Relo įugražinti | Tacziau miflab nūprojnan! 
Men tofiame apgailetiname Bafilaifjme ji8 niera Ties 
jai prieinamė.  Siš geibza tift mienat Piningu, ne 
Bagraudbenini, o dar jū menfiaus Rabarimo. 95. būd 
jam Mažuma ir Sz. wel пй jo atftoja. Gu divey 
apfımutita Szirdze pafilieft B. ant fawo Stubö8 ir 
gird, faip jo Prietelu8 wargingay Trepais žemyn nus 
fbomwijes į apaczoj &fancza Karczama ieina;  tai ji3 
fEubinas Meile8 ' werftas tam Yaunikaiczui pafkut, 
pražo ir meldza jė Fief imanydam8s, fad jiš minau tą 
je fupuftyjanti ir žaminantė Genewert nebužfrutinti, - 
tt meldbza taipjau ir Szinforu, jam ney jofio Brang- 
mio nedüti. MAle ta8 niefam' Nemertajis tift famo 
WyningeS jeßfodam8, düd jam mis, fo ji8 tikt geidza. 
B. bando ji dar pajudinti, jo Haufvam8: „Argi tad 
Tu it i5 Ziejės Mczomis nori jamę, fawo Kung it 
Dužią nuvazbajauti?" Su melnipfu Iūfu ji3 atfako r 
„Ša!“ SB to divey pabugęs frėcipfi B. nū jo Balin 

ir ėjo del famo Prietelo raubodamš ir werfdam3 wel 
# [ато ©ттба. 

Tam patime Gzeje тайе 10 tolp efancgzoji Motina 
jamo prapūlujam Sunui Gromatą, furoje ji ji graus 
bingaiš Žodzeiš motinipfos Deilės mefbe ir jaun miflab 
atleifti pališadėjo, jen jiš tift ра8 ję pareiti nors; 
ji turinti gražame Miete Sena jam gerą MBieta. Tai 
Gromatai ji ir 100 Marfiū Gžėringei ant Relonės 
pribėjo.  (Marfiš pra Hamburgıffas Binings ir g& 
füja mufü Biningai8 rofojant 12 Treczofü,.) Ta Gros 
matą padejo Sz. fu ВаПа Szirdimi £ Szali, ale fwere 
tus 100 Marfius fawo Manfoje ir Gaufe: „Ale’ tat 
gerė Szmota Biningė!“ o Gžartas jo Ggirbije ponas 
wojafi8 jam pritarė: „16 Gzimti Gznapjū, fofia 
tai Daugybė Dzaugimo!“ — it taipo Baljaš той- 
nißfo BPagraudenimo buwo  pergauftaš it turėjo 
nutilti. 

Iß Naujo šfimete jiš fawe £ Bajmg fwietiffü 
Linffimybju ir Eunipti SGeidulü, ir Oriefü Bjaurefti 
godzey t fawe rydamsS, apierawojo 18 Branwynut ir 
Kefbpfei Meile, Dzaugjma ir Lufejti fawo Motinds
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it miflab, fa. jiš tift turėjo; 0 ne po ilgo Gžejo bus 
mo jis me tof8 bednas, о8 Битое8. 

Keli: i6 jo Prieteli ne bumo ji pomijam praftoje ; 
jie jam. parupino: prie Gelžfelo maža Pelną, fur jiš 
per. Rebele jam 10 Яа užfipelnyti galėjo. Ale 
fa8: tai tofiam: Lebauninfui; Zufftantiš jam nefaftu. 
G3z+ pat8 niefo nebiur, jo Pelnas nepritenfa, jo Bal 
wonai Baučia. NApieri. Tai Sgėtono pafufintas apfiim 
18 зна Biningi Sfrpnę ißlaußti.. Jbant jiš po 
išpromptos NRiftabejyjtės neišpažintas pabegti galėtu, 

— Anufiperfa” ji8 Fitus Drabužus ir tais apfirebęs ifiblėja 
jiš: MBafare į tą Buta, fuveme Girynė ranbaji. Gas 
mo pifta: Darbą užflėpti: norėdama, apfiim jis ir tą 
Buta uždegti. Ji8 tai baro, ale negal Skryne taip 
fpevep atrafinti; Ugnis ibfijplecga; 8 tur bėgti, ale 
užmirBt jamo Kepure Degancgame Bute. Ugni$ pra 
mel mweif apgaleta ir. atrafioji Repure pajtoj PBiftabėjo 
SBdamėju. 

Kaip Septembero Mienejiį 1843 minčtafis ano 
Bebnojo: bumejis Brietelis Pı nl tolimos Relonės 
wel £ Bamburfė Jugryjo, tai išmdo jis; Ulycza # fa 
wo Namus beeibamė, mieng . Sudzö8 Tarni mebamą, 
junfeis Pencugais. Гитай иа Žmogų, o fa8 gal jo VBer- 

figanbimą aprabyti, faip jis artyn priejes, tame Sus 
tafintame fawo buwufijt Prietelų ipažpjta, ana gras 
žujė, Maudagujė На giriamajė Saunifaiti, furjai babar 
jawo Nufidėjimą Promoje iklipažinęė, tape Dabar i 
Ralėjima gabentas. Sam bumo nujubyta, fol ghmam 
Temenncgoje įėbeti. 

Bet to mijo bumo anš pirmaji“ Gilias Brang- 
wpno faltaš, 0 tie, furie jė ant to pafujinę, turės 
judbnoj. Dienoj už jo Dußia: bais įunfu Rofunda būti. 
G3iš trubnafis Nufidamimas niera fam miens Smiete. 
Ar ne wift tie, Furie [ато Namus ir Lobi, įamo 
Garbę, Sweifatą ir Siminti, cgėfibfą ben amžiną Pa= 
Taimą brageria it famę + Targus, į Gieda ir Ralč: 
jimą, + Gmertė ben + Befla nujigerią, ar ne jie miji 
fu wienu Gtiflelu  prabėję? D minau nep mienė te 
ne banbo fafyti: Gu manim taip tol) nepareiš. Sau 

baug toliū fawimi Mufitifinczuja pra. Go Saunifaicgo 
Reliu + Prapultė niėję. 

Bet fab taš Žmogus, Kurfai tam Saunifaiczui 
pirmajė Brangoyno Gtifla prijule, butu žinojęs, faš 
iš to feffis, jis НЫар tai ne but baręš. Todėl taš 
Nufivavims muš ir mofin, prie fožno mujū Weikfimo 
afylay ir tupefžingan padaboti, bau ne prie to fof8 Girnu 

Jfmi  faba. Gžzeip me8 galim Tengmep ana IBga: 
įtingąjė @Grumzdima MBiekpatiės ant jamę8 upfitraufti: 
„Bėda tam Žmogui, per Furi Papiftinimas ateit; дё   

taus butu tam Žmogui niefabos negimus.“ Bet tofio. 
Afnfumo meš jamo Bafiefgime negalim tureti, jen ne 
Tiefd8 Dmaje mujū Atis appmietuji pra. 

  

1. 6. 
  

Rmitaš už Domanas. 
Э% апе!р! 18 Naujo atfiunte: 

1 8. M. 6 B. 15 Ggr. ant Bafiunt., 15 Ggr. antį 
Raipa. : " 

2) Granitiers 3. &. пй 1. Жадтт. 16 Francuzijö8 par- 1 
grnjes , faip Dėfamonės Apiera uß tai, Fad jt Aukßeziaufyfis 
įmweifa Ramin  parmebes, 5 Del. ant Gang. Paf., 3 Drl.[- 
ant Naplii bep Girati tujū, Eurie Rare palilifę, ir 2 Del. 
ant Guronytuji. 

Dar ne miffaš. 
  

Prefe Raraliaucuje 26. Augujta. 
Ant Zurgaušs Sami menfay расей, Kwierziei 88 — 

98 Egr. Nugiei 50 — 59 Egr. Yiežiei, bib., 45—48 Sge.lb 
Miežiei, mai, 41—46 Sgr. Awijos 30—35 Gar. Зю 
niei, rain, 60—70 Ggr. 3irniei, balt, 55—60 Gar. Ro-hje 
puteė 40 — 421/» Sgr. Sjieng 22 — 26 Sgr. u} Gent 
Sziaudai. 12 —14 Sgr., Swieftag 8 Sgr. u} Swara. 

  

Siaupiei 5!/5 Sgr. Mandelis. e;; 

SCHfaFEYmMmaAi, я   

  

   

     

     

  

    

    

    

   

  

Samo Taworus pirm Peipcigi$fo dideziojo Met З 
gaus (mofišfav Meffe mabinamo) ištužtinti norėdamė a 
jamo mijus Zamori Zopojtus Feti išparbūti. X 

Grašiaufius Kartunus u} 21, Sgr., Wilnonius GeiUA 
fHiuš $leibomė nl 21 Sgr., prafidedant, Eaip ir mifofiū Gei4 I 
fiū £leibomė biben pigien. Aubjiami Bumuulii ant 11 Sardefr 
parmūti audziaml , Werpall, bibey pigiex, ne plunfancgiė 
raubini Merpalū ant 28 Sgr., aubjiami Milmi raudoni 
saliū, mėlyni ant 1 Drl. 5 Sgr., Mila, mafarinii But 
ffings, bidžiū wilnoniū Sfepetū apfifiaufti nı 1 Drl. itt 2 Delį VI 
Kazemier- Stepetli - ben Longbali arba Dwmilinfinii Gfepe 
prijiartinantiemė Biegnojimamė u} ypaczien pigias Brefiaš. 

2В оат welyju Bita damadninga: Ifpardawima n 
wartota ne Praleifti. Koznas perfiliubys fad, jis tikray bai 
pigiaus ifipirfes, ne faip fojname Miefte. 

Morig ASolff, Kupczius, 
Efaijgitiūje Buto Pono Szlemens gywenaß. 

Aß jamo Sruntftuft Oftwecziüfe Num. 17 Zili 
Barapijoje gulintė, Fofia 18 Murgü didelt, noriü bidey P 100 
tinfauciep 1В geros: Balės parbūti.  Birfėjai ста (Б ОМЕ 
tieftog prie manęs, butent prie 

Bejiberio M. P. Teutnau, 
Kieme NensGidhorn ver ANulomoenen, 
Neblyfiota geriaujia Bumbule po 10 Gar. щ Smar 

faip it mijūje Barmvūje, pomijam neplunfangiūje, peifiutorMn ff 
diden vigieh 

Audimüi Krome prie 

Friedrich Weiff, 
Tilžėje Mofieczii Uyczioj Num. 14, ant Rampo. Išj 

ja, 
ėję 

  
  

Verantwortliher Rebalteut: Brofeffor Zr. Aurfdat 

in Nönigsherg, 

ё Ё\ 

3 4X 

Verlag und Drud von Ginil Rautenberą 

in Rūnigšberg. 

 


