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'Gmang. 2uf. 18, 81—43. Grom, 1. Ror: 13, 1—18. 

„Bet babar ра е Zifėjimas Onfetis, Meile, 
tie try8. Bet Meile jū pra Didžiaujioji.“ — Ggitūje 
Šobziūje mujū Gendienipfojės Gromatos pra mijas 
Krifkezioniės Dmafipfajiė Gymajiis fuglauftas, Kurs 
pitus tris Dalyfus fawo Szirdvyje tur, taš Dmajipfaų 
gyw8. ' н8 mü ne tur, ta8 Gmertyje Tandaš, по- 
tint 8 iß MBirbaus rodytus gyw3 ėjaš. Bet Bi: 
tie wifi iryS Dalnfai prie fožno tifro, gpwo Rritbogios 
nie8 tuv pobraugie; buti, o jie it wis pra podraugie). 
Aur tuji mum8 оп ant Zeme8 be иии iojant, 
ir tilt mieno n'iera, cion 16 Tifto apfižiutint n'ieva 
nep abieji Titu. Ber Zifėjima grießnafis Zmogus 
nutiveria jam Bicgion ant Žemės Šėzuje Rrijtuje pri 
fiulptaię Malonę, Atleibimą Grieti, Pafaju it Szir- 
168 bangiptaji Džiaugimą, ale tūmi ir mija gymaję 
MWießpatie8 Butybe arba riefiog fakant Wießpati 
pati. — ы 

Ber Rufeftė pitas Tifojimas nuliefia 8 Bio 
Imžiaus ir iß Hin cziefißfü Bainiū, Trufinimė, Tri 
finimū, Gundinima, iš mijos Proces, Wargü, Darbu 
it Gunfenybji it IB paties Smertiės Daubi wis to- 

‚ Tpn ben tolyn fi + mijus Amžiai Amžius, Eur Rate- 
'fimaš nep Stundais, nep Dienomis, nep Metais ne 
Siimtmecziei8 ne Tofūjamas, bet fur Tufftantis Nera 
tift w08 Ing Taip miena mienintele Diena. Beje per 

Sufejtė: Tifejimas mis aufštyn ir aufbtyn pafifelia ili 
per mwifus Zmwaigzdzik Aufgrumus + antžcziaujijė Dans 
gu it t pati Noju, furė Gmentafis Bomilė Dar Biczion 
ant Žemės fvutuliūdamė vegčti gawes, £ 1а Wieta, fur 
Amvinčlio  lomingoji Swovba buš failyta, fur ney 
erfjmo, nep AlBarė, "nep Zužbos, nep PerBuliu ne 

buš, bet wien8 Džiangimas ir Lianpfinimas, Zoygi 
Sifėjimą bep Rufeži tur bčbnajis Žmogus turėti, 
Beip 118 tur Jano Griefi Mulmėje be brpbas ра Н 

diemiptos Butnbės. 

  dr taipo + amginaji Smertė nirgrimjti, 
De Deile bar baug  divefne ir aufßtefne už | 

anddur ‘.Da[t)fu. Tifejims ben Aukeftis pajiliaus, fab 

meš bufim: iš Tifėjimo parėję & Megejimg it IB Qau= 

fımo. £, Apturejimg. Bet Meile pafılieft amzinay ir 

bu8. йеп 8 mwyrianftujü Dalyfü, arba vaji bene ir ties 

fiog »oyriaujyfis. Dalyfas mujū Jganymo prie Aras 

fė8 Avinėlio.. Sifėjimas ben Lufejtis НН Yra @)- 

mažies Zmčrimas ben Laifyınas, bet Meile yra Gp- 

mais patjai.  Nefa Diemas pra Meile, 0 Dies 

wo amžinajiė Gunus,  Smieto  Igganptojiš pra 

Gvinbulpė jo Szlowes.. Taygt Tifėjumaš п 

mienojo  Dieno | Malone nutmerbamš _ nutwerta 

Bong Diena pati ir patiėš  tifvaje  gpmwoję 

Butyhe, o tai pra Meile. Tapgi Meile Zmogaus 

Ggirdoje  iBfireiptiancgioji pra Atfpindejims расдібё 

""" Kur Meilės Egirdyje n'iera, 

Gia Zifejim8 tubcgiaš arba paflpbęš ir ne Nrijtaus 

Malonę Bet fa8 žin fa fitta, o vaji bene patė elnią 

nutmėręš. Ale Eur tifvoji fiventoji Meile Gironje 

gpmena, Cžion pati Diewyfte, o ju taje Ir ата 8 

Gymajtis ir JBganymas gywena. Todeliey pra, it 

pafilieft „ Tifejimas, Lufeftis, Meile, tie iry8, het Mei- 

[e jū: pra Ddidziaufioji.“ . Amen. 

jo 

Girtūflio Bybeles. 
Wienam Sufirinkime ulg Brangwynd- Atfilat- 

Ёапсдш;и pabubinancios Kalbos [aifntos tape; о Юа` 
jau ir paffujyfis Ralbėtojis jao Kalba pabaigeš 11 
atfijėbe8 bumo, palijtojo dar galiauje) mienš mažas, 
ale, drabnu8 iv driutė Wyrs, ant furio Weidd widu- 

8 Ф8 о с įydinti funiptoji Šmeifata  1B- 

fireigfe, Draugyftes Pramada taipo šfalbinbamė: „Bat: 
bing8 one, ak Efi Karcziamininf8 arba. Gžinforus 
bumeš." 

Зиё Zodjiu8 ipairbus, atlivabo per юЙа : ©- 
Inezią Dibi8 Gujubimas Ben afplė  Badabojims ant 
Kalbos to Wyrd. D Bi8 toliaus falbėdamė jafex 

„Mano Vatyrimus apie Braugwynd Gėrimą bey 
Rarbamimią mwifus išpajafott ab Biczion ne galiu; per 
ilg8 Nufidamims i6 to pajtotu, nėja ap. famo  Gzieju 

bang gerbamė it daug pardūdamą ne menfai apie ta 

 



  

tai ėju patyres. - Ggiurpulei manę apninf, 0 mano 
Szirdziet fFandır taip tanfiep, faip až tift 108 MNMetei- 
fpbėš atfimenu, fuve ab ėju pabaręš; ogi babar ab 
mien tobel t bufentyji Gzieją patajingan te galiu nus 
žvelgti, fabangi taš driuts mano Alpjiėmimė pra, įamo 

Draugžmoniems nig Dabar mien Šero te irodnti. 
UB jauczioš pamabintė ėfa8, mieną Nufitifimą IB 

ano Gžtejo, furiomi ap fufitvopyjau, Ricgion pranešti: 
Ber mifuš paffujūjus penfis Metus mano Szinkfory- 

ftės aplanfe manę Dien iš Dienos ne furjai ftropus 
Remeftinints, furjai Pacze ir feleta mažu @нЫ Та tus 
tėjo, ABafarus mano Gžinfoje praleifdams. — Brang: 
190910 Gerimas buvo Priežajtis jo Atejimö, o tulajis 
Doreliš jo rukßtay uzpelnytojd Turtelio felamo i mas 
no Delmona. Cziefu po Gžiejo 18 tifras Girtūfliš 
pafiojo, jau Dabar 1008 tišt fetmirtaji Dalyka amo 
malnojo @#6 аи Darbo te wartodam8, ale mija 
Belną už Brangmyna prarajbamė. So bėbnoji Pati 
daug Dirbti turėjo, jame Ben |amo Rubifelius Sfalbimu 
išmaitinti norėdama, Wyrut branguji Gzieją Ben pa= 
ffujūjus Grafelus, fnrius 18 peluyti bumo iftenges, 
prie Stalo mano Ezinfė8 be prarandant. Trogfimas 
Brangonno jame tof8 bidi8 bumo paftojęs, fab jiš 
mijos Nebėlės Belną if Utarninfo arba Gerebos, jau 
pragėvėš bumo, ogi tada ag jam fi Subatos be Bi- 
ningi arba — Taip fafoma — ant Burgo dütt turės 
bamaui; Subatos Wafkare ji8 Relneliu nu Darbo fu- 
gryždams amo Gtolą atfifbamo. Bet per Gžieja jo 
Sfola mie bibyn ėjo, taip, Tad 18 taję (amo  pelnp> 
taifei8 Piningats užmofėti ne iftenge, o faip jau Du 
arba trys Dorelei Maiftūje ant jo Barbė prirabpti 
bumo, tap a5 gpniaus, jam Dar Daugiaus burgoti, fol 
ji8 fenaje Sfola užmofėjęs bufęš.  Gefanczioj Dienoj 
ji8 atneße puife, margą, auffinę Spilga, ant Rrutinės 
nėkiojama, i furę Aš[ofžtelis Galmės Plaufü Baminfklut 
— Bene fofio mirnfio Gentieė — pinflen ibčtas Duis 
100. Taje 8 man už mano Praßyma prijule. ЭГВ 
įę mielap priėmiau matydams, fav ta Spilga tief Werczids 
turėjo, fab ji to Wyrö dwilinfa Sfola atfıyerti ga= 
lėjo. Ar ta Gpilga jo patieš bumo, av ne, to ab ne 
flaufiai it už tai ne pafivupinau. 95 (amo Užmos 
fejnė norėjau atgauti, 0 6008 mane primilamo, bau= 
giauš imti, ne faip mau pragyti ben imti pūlės. 

UB ta Puifeje Spilga pafifamojau, 0 gerofą 
Gzieją Wifka8 geray Gjo. Ale mano Mrs ne po 
Slg6 fu Užmofejeziu jau wėl Užpafalyį pafilifo, 0 aš 
it mėl [omiauji, jam baugiaus Btangwvyno be Binins 
gi būti. Dabar jis man parneke mifingini Kukues 
Ryta it bu Ciftoriu, taipjau i Difingio pabarptu; ap 
ir tuš Daiftus priemiau ir jo Sfolą išbraufiau а: 

Tiaufep jiė man parnege dideles Namü Bybeles, o ir 
tafe8 aß palaikfiau, miflydam8, iß tujü Pardawims to: 
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fe Preke ißrafes, furi to Wyrö Sfola atftomėjenti. 
Rabangi až „papratęš bumwau, NRebelbienoj jamo Gzin= 
fa ugdarpti ir per nepaborų Daiftą faifyti, toj Dienoj 
Brangopna parbžti, tobėl ав fefancgioj Nebelbdienoj 
baug Gziejo turėbamė, Girtūflio Bybele8 atfimėręs 
prabėjau tūje fElaidyti, wos ant to Dumobamė , fa af 

bariar. Ut pirmūja baltap ijutuji ата aš patros 
pyjau trumpais Žodžieiš fuftatyta, fa jo Giminėj 
(Zamylioj') minčtina nufibamuji buvo. Gžion ftomė= 
jo parabyta, fotioj Dienoj jis ju Emylije- N., famo 

Bacze, fufimencziamobinęė bumo, 96 Ра Rart, bar 
jaunu Wyru budams e Gmyliję gerap  pažinau, ir 
tūcgies bumau miflyjęs, ant Šitojimo i Stona Mens 
caiamvonyfieš jeijei (amo Mauta prijulnti. AB а! 
miniai jo8 jaunojo ffaiftojo IBweizdejimd, o man 
uımay atfidawe, БиЁ ав jaunuji jos Dieni Tinffmaji 
Lafijüfima girdis. 

„Bednoje Moterißfe!“ taip aB — fad it ne nos 
redam$ — [pg iš Nežinia bufauti ben iftarti turėjau, 
faip man jo8 DbabarnpfBtis  įmutnajis Mafilaifymas 
pripūle; potam ju Sautimu, furė man didi Nejmagumą 
padare, a5 На Laißfa atffleidzian. Gzion  įtomėjo 
Gimimo Dienos feturii jo Rubifiū iraßytos. Saus 
naujojo Gimimas rodėš ne feney + Bius Raiftelus 
tapęš tftatptaš о ir ne nu Tėmo, bet nu Motynds 
Nantos. 

Jtiefabos pirmto manę 108 Dpatišts  įpaubžias 

Sautima8 ne bumo perėme8, faip ab taji bitam Afies 

Dirfjunje pajutau. Tacziau a6 paliprocemojaui, ta 
junfefeė Miflis išblaimyti ir feletą fitū  Laißfü - ap- 
merjbams jeßfojau ififalbėti, fad af 56 Mija ш fmut= 
nuji Daiftū juf nefalt8 čjas @ todel nep jofii Mus 
pelegiū ne primaląš turėti. Ale Тар ПН mano Alna 
ant wmiends atmertos Bujės pašmilgėjo, tan fefantiejie 
Žobžiet žmentojo Ragtė pilnoji manė šababojimą 
prifitrauke: „Wynas Daro nelabus Žmones, ir driutas 
Gerim8 baro pajutujus; Eurjai tūmi pamėgia, 

niefado8 12 paftoš išmintingas.“ 
man ne patifo, aš juĖ tofiū Miflii apie tai ipmengti 
notėjau, todel atfifleidžiau , fita Wieta. Gžion ав 
ffaicziau: Rut pra Bėda? ‚Kur Apmaudas? Rur 
Waidag? Kur Naudojimas? Sur pra Monoš be 
Lriezafties? Kur pra vaubonos YAfn8? Butent, Eur 

paš Wyna įčdžiama, fur ateinama išgerti, faš ipilta 
pra. „Me žurėf + Wyna, fad 108 taip raudons pra 
ir Gtifle taip gražus pafirodo; jis Tengme) nuflenĖ; 
bet paifuy jis žfanba, Тар Zaltys, ir įžeidė“, faip 
Angis.“ 

Sau man Nor8 ‚ paßoko, tas Knygas + Gali 
pamejti, tacgiau ав Га faip i Mefufimanymö. wis 

bar toliaus fffaidziau, tay mano YAfys Äute uzklumo 
prie Bitü Zodziü: „Beba taw, furjai tu fawo Arty-   

A 
Ale tie Žobžiei - 
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a
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mui ipili ir tmaigai tame tavo Nelabumą it pabatai 
įė girtu“. Dabar ab Knygas ftaigie> užmėręš je8 į 
Szalt nufmogian. Wifas mano Išidus taip fujudints 
bumo paftoje8, fad aß iß Nterimajties, man оГ po= 

mijam nepažpfiamos, ant 9(108 mano Gtubės fofi 
Busjtunbė Gen tr ten maifžezioti turėjau. Mano Sa= 
šine manę baurgino bel išgaftingojo Waifians Nemier= 
numo, 0 jo8 Krimtimas wis didyn ėjo, Tab ab ap= 

miflnjau, fad a5 ant Spplatinimėo tofio8 Nepalaimos Iaban 
meifus Nnfaš ėjas. Ogi a5 it ne galiu ney pajas 

žpti, fa aB toje Dienoje bep fefanczioje Naftije Ten= 
tėjau, nepgi apražyti [amo patie8 Zodžieis, fofe Roma 
anie Brirodbyjimai fwentojd ав0 ant Siejos ben 
ant Sufimilimo prieš Artyma mano Szird&je pafėle 
bumo. Galėjo, faip man  atfidūD, apie dewintaje 
Adyna to minetinojo MBafavo buti, tap aš Girtūflio 

— Bybeles pajiėmes iš Naujo fawo Nufiminime tūfe 
prabėjau  (flaidnti, tą  Rutejtė  turėbamė, bene fofi 
Bodi czionat rafes, furjai man Nuramdyma dey Bri 
rodyjima. dütt galetu. Pfalmu8 jufiravęs až tujü fo= 
fin bu arba tris Perffyrimus {faiczian. Man wis 
toliauš be jfaitant, ale Niefo ne randant, fa8 mano 
fudirgufiam Bafibumimui  tiejog?  pritifo, аВ famyje 
augantyji tą Geibima pajutau, nüg Kupczyfte8 ju 
Brangopnu pomijam atfijafyti, fadangi až № taje 
jamo Draugžmoniens mien tift Skfabos te Buman pas 
dares.  Ilgan bar Bnbeleja ffaicgius, ав atfiguliau, 
taciau ne galėjau užmigti. 

AB žinau, ir tūmi apliubptė efu, fad man Bitoj 
Naftije tujü Rožnajis £ Milli ben Atminti parėjo, 
furiem8 aß DBrangwyno parbamęs, Kurius ай tūmi 
girtaiš padaręs, jūs bep jū Sawiffing8 ant Ubaga- 
vimo mumavęs buwau, Maza Walandele Miego igy- 
jus aß fapnamauyu, БиЁ ifga Gile' fmwyrojancziu Girtūs 
И ben juji Gfarmalais aprėdptaješ Paczia8 ir Rus 
difius be matas, o aß ir išgirdau оВН Balja, Bau: 
žianti: „Ras toftai padare?“ Atiliepimas įfaubingu 
Balju man tefo. Tie Žodžiei: „Tu ei ta8 Wy- 
va8?“ iggajtinga) mano MAujims paffambėjo ir Ader: 
funijės Gromimui prilygo. 

35 Bito Watgaivinancgio Snudurawimo рабирев, 
nebegalėjau až dangiaus anoj Raftij užmigti. Ges 
žangiam ntmetije a6 paffujeję ben Fiecczianfeje No- 
wa pertrimojau. | Mano Dumoje atfirabo Dabar #а8 
Slaufjmas, ant furio ju tvirtu Apfiėmimu atiliepti vei= 
fiejo: Or butu geran, jamo Biangmynd Szinfa bar 
Kartą atwerti, arba wienn Sykiu išgajtingaji Rup: 
cziawima fu fefanczieifeis Müdais atmefti? Ant did- 
šio mano Giliufio nufidawe, аб mano Apfiemimas, 
ney Wienam daugians to apfwaiginanczio Gerolo 
ne pardūti ne) pribūti, Wirfu gawo. Mano pirmies 
jie Zingfnei numebe manę paš Brangwyno Baczkas   
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furias až umap iptužtinau, (fyftūjus Radus ant Še> 
mes iptefėtti būdams. Taipjau greitap ir PlEczkü ауе 
ba Butelfiū, Regieriū bep Nruti IBrußtinims nufida- 
we. Botam nuėjes a6 prifiglaudžiau prie Atfilatfy- 
mo Draugytės it nūg Brangwyno Gėrimo о1 ) 
atfijafpbam8 + jos Maijius paragiau jao arbą, v 
fa8 bar geriauš bumo, až ne Ddawjaus8 pirma į Ta= 
fajų, fol až ir tą Wyra, fuvio Bpbeles man ant tos 
68 5194108 Naubos pra buwufio8, perfalbejes bumau, 
fad ir jis taipjau užfivapė. 

Ogi babar aš ant fawo jenos Wietos Giwircu 
Aptefele prilaifau ir jeßfan, Fief imanpbams, ger ba= 
thti. | Ggicžion arti gpmena menfiaujep fofioš feßios 
Gamylijos, fureš mano Brangopno-Sginfa: bumo bū 
bnom8 ben nepalaimingoms pabarbti gefbėjufi; ta3 об 

babat faš Nedele (4 Mažumu Guforiaus, Kaftje8 ben 
Tejė8 aprupinu, o tanfiep až tiems Bėdniemfiens ant 
Syfio tief būdu, fief jie Eitafart mano Gzinfoje Ič- 
baubami praradę bumo. Keturi mano feniaujuji ben 
geriaujuji Gmecziū, prie Brangoyno Stalo mėgieju= 
jujū, nūg manes paraginti, Yra © Atfilaifymo Draus 
gnįtę iftoje ir famo Pažadą Barbė Užrafu patmirtine, 
o af ne pailjų, it fituš ant to perfalbėti.  Birmjaus 
ab ne būfios + Pafaju, fol ap fožnajė Wyra, Euriam 
ab Naubvą iBpuftnti pagelbėjėš Bumau, jo amylijei (tai 
ei: jo Gamižfiems) ben žmogipfaijei Draugyftei, ogi 
it jam pacziau attadamęs Buju.“ + 

Iijofia Zinia. 

— 96 pčtiniės Amerifd8 pareit Žinia, Fab bar 
įename Metė 24 taji Decemberė  ptaliBfoji garinė 
© уер Maru „Amčrifa“ ju 214 Žmonėmis IB 
Busėnos A-yre8 £ Motewideo feltauvama ant 
Suriū jubegufi, Euriame triubname Rufibamime 87 
Zmone pra Smerti rade. Bet pčtinė Amerika 
f aniem bdwiem Nliejtam  vanbaš muji  Rortfnngėje 
(Molfšatla8) ant 20 tofiės Kortos, 

— MRujū Giecoriuš bumo ne feniey ant Me: 
bzioflė8 & dive Priegada parėjęs, ip furios ji tacziau 
bangipfajis Wießpat8 maloningay ikgelbėjo.  Mepfa, 
fuvi iBauta budama bumo bufbama ir inirtufi Giecos 
tiaus linfai be atžofanti, о а8 žin а8 butu nujidas 
we, fab ji # butu atfiefti galėjuji. Ale Giecorius patė 
ant još paleido Szuwi, Furfat taip geray tropyjo, tad 
Meßfa įufrito. Dievui bėfun! Aukßcziaufyfis FiBlaito 
ВНа Wießpati, fura prieš mus ir mujū Žemę tof8 mei= 
lingaš, bat ilgan, ilgap gyvą ir Поейа, 

— Grancugyjoje pra pirm Triumpo mienš ben 
Н6 еп įtomincgiuja MBofietijos Zalnieriū nurazbajaus 

  * *
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108, 0 Bor8 Gili Razbaininfü pra it fugauti Ma- 
tyfim, av tie už tai jao Roramonę gaus, arba ar 
Grancuzi Sudžios jūjius taipjau paleis, faip jie pirm 
feliū Menefiu., wieng Razbaininfą, manding, Wardu 
Tonelet, apte ‚furt, mes jau pajafojom, paleibę. 

— Šrancugijoje dabar Žmonės. dang Daiktü tur 
užafcgpžiūti , furie Geip malni nd Alfežnžios bubamo. 
D tai todėl, fadangi Francuzat n’imano: ney faip tą 
Daugybę Karo Raptū fugraibyti, fnriaš jie mum8 tur 
užmofėti. Pirm Iriumpo pra Werfaljes Dipntiers 
tai tą 3ftatpmą Damę, fa veifiant fožią Burgulutą 
Ezimto Gierds trinamuji Ggafalėliū, furius Žmones 
ant to martoj, Ugniė pajidarpii, feturiei8 Pfeningieis 
užafegygiūti..: Zaipjau, it už Eogną.. Sleibimo  Rortele 
ant Sžengimo +, Ramėbija Butą. Dabar ten teif Af- 
c393108 užmofėti. 

— Panedelyj 15 taji Sannarijų ant muju Geli- 
felbmario  mijap ne mielė  Gmecgiaš tarp Žmoniu 
Daugybės Niefam, ne miflyjant ypafirodydams  tūfius 
bailiep išganbino. O tai bumo Smertis. Wiens 
Bonas iš Rujijės parfeliamęs įžengė + Gelžfelbmario 
Stuba, . Ale wos jis cia ant Sojio pafijėdo, tan jis 
it ne gps fukrito. — 318 bumo, fawo Paczid8s Iyde: 
1а8, iš „Dama Tiguftus ant Relionės Gen i Karaliaus 
cžiu pajidamęs, prie mufü Lieforiu Gmeifatės jepfoti, 

ale bar nep jofio Vieforiaus  Bicgion ne „matę bus 
bam8 jiš Tado Smertt. 

— Bajfutinioje Nebėlioje pra Englante ir Gale 
jo Kragtū ant Suriū atfifartotinan įfaubi MBietra bu= 
mufi, furi ppacie> aut Sziepjü daug SBfabės pa= 
Dariufi. 

Brefe Karaliauguje 3. Februariju 

Ant Zurgaus Sami menkay pareit, Rmiegiei 85— 
102 Ggr. Nugiei 48 — 58 Gar. Miešiei, bib., 42—46 Gar. 
Miežiei, mai, 40—44 Gar. Awiios 21—29 Gar. З 
niei, tain, — — — Ggr. Jirniei, balt, ——— Sąr. Nos 
puteė 26 — 28 Gar. ©йепё 26 — 30 Ggr. 14 Gent. 
Sgiaubai 14 — 15 Sgt. Swieftas 10 — 12 Gar. 1š Smara. 
Kiaupiei 7—71/2 Sgv. Manbelis. 
  

26 efu ne feniep Tabay žmanytinag didžia Prifiuntimi 
baltintū, nebaltintū, vauboniū bey Geip mifaip parmūti Bum- 
buliū games, o labjauften gerą Tamera Ir pilna Emarą boy 
Bafaiwvima.  Gitfai arba Pojmi Rypeliei ne nuplėti, Faip 
toftai Beip tuleriopay ranbama. 

: $. @. фар, 
"Tilgeje Mofiegii Uyczioje Num. 74.   

96 mieliemfiem8 Brieteliams ta Šinią būdu, Кар af 
Dabar it Эу aubziamūji Bumbuliė arba Mebvilnii, par 
mitūi it neparmūti, parbūdu, 

‚Katycziüfe 18 tąji: Januariju 1872. 

5. RNiedert, 
Barmvininki Miftras. 

  

ATpjafymas! 

KE=> Muju paiyftamiemė Birfifamė mes apfafybis 
name, Tab meš ant pigios Prefios Bumbulio, + wiffofius 
Barbus drufamoto, miffofiu Numariu, šfipirfe turime, tayz 
pojaus baltytu ir nebaltyıu Glešišfu Werpali, ant labat pie 
д108 Prekfes, Todeley, faš Bitė Taword geray ir pigey pirfti 
nor, tūš te aplanfo muš. 

Surgeit £ Laubidat, 
Ragainėje. 

  

Parwinyczia 6. Sparlingio 
Tilžėje aufštame Gafe Num. 18 

prifijiulo  garbinganjam Bubtifui ant Bars 
mamimo Mini, Aerpali,+ Audimė ir mijotid 
fitofiū Dalytė pmviežiaufiūje, naujaufiūje ir Ia: 
bjaufiep išfilaifanciūje Barmije. 

'Briegtam prijiulo wifguj. minėtoji Parwi- 
Nyczia famwo pilnai prifrautaji 3opojta ne pluns 
fancjiep parmvotū  aubjiamū  Pryma > Bumbuliė 
arba Medvilnii mijofiūfe Parwüfe, Furi“ tift 
faš nor. Giitos Bumbules, toj pacioj Barwiz 
ncioj parmojamos, 0 bėl to jos ir prieß fitaš 
rofüjant uz Diden pigią Prefia Birkejams. gal 
parbūubamos tapti, 
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IBiernan it pagal gauna Merinbe a5 prifiulau  fawo 
Zamora Зоройа faip antray, geros Kafijos, Pliumia, 
Nyji, Medaus, myßniendS Preibos, Lybitū Tauku 
arba Szmultes bey Eiti aptetigti Daiftū, faip ir triumpujü 
Затотй arba mažojo Svomo Фа ir meldziu meilingo 
Apfanfymo. Už gera Pašluiyjima jau yra zupinta. 

Albert Girodb Nujnėje, Palaiczio Bute. 

  

Guftomimaš  aubžiamuji Bum 
buliū! 

26 prie fawo bibžiojo Mild benx Geifiū Rromo ir bar 
bibelė Bumbuliai тота е{ pribėjes, ne baltintu, baltintū ir 
wifofiūfe Parmüfe parmūta, : 

916 tift tifray werta it geri Zamori te prilaifau ir 
parbūbu Н6 už pigias, ale ne nuberiamas Brefiaš,  timi 
gert ni manęs ne е wel atftojangiū Birfeja prifitraufti 
iv palaifyti meilydams. ; 

George KBunbriejer, Tilžėje, 
MWofiecziu Nyogioj Num. 14. 

naufey pabıdamwotame Bute pomifam ties B A teti, Midus 
tini8 Kromas, 

Didziaufias 
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