
timiė, Karaliauciuje 

u : ‚ 
) еч Bertainio Metü 

5 Egr.   

  

Mpfakimü Sftatimai i Res 

pi Ntarnintą išbūbams, Teimė faptoj po 2 Gar. u} 
albj , ant bile fofio Bufto toiną, įmulfeis Naptaiš 
Adis išdrufamotą  Gilę,  Oro- įliūtaš, ju Bufpinins 

mataš' тей gen atrabpti: 

DVorder- mofi' garten 
M 5 

Raralianciavė VBroltams flieümzininfamß Tinės parneBąs. 
  7 

iro, 43. Naraliaucgiuje, 27, DEtoberi, 18574. 
  

  

    

    

   
   

   

   

    

     

    

   

    

   

22. Nebelbienėje po Gm. Iraices. 
ang. Matt. 18, 23—35. Grom. Bilip. 1, 3—11. 

  

Buf miernaš ifi Galo! 

ideizdas !“ £uf. 12, 42. —  „Galiaujiep ip Už- 
bū fit niefo me jėpfoma, Рар НН аб jie mierni 

išrafi.“ 1. Ror. 4, 2. — „E geran, tu gė= 

it miernafiš Tarne, tu ant Mažo bumai wiernas, 
lamę ant Daugio ftatpjiu; #6 t famo Pono Rinf 

be!“ Matt. 25, 21, — „Buf miernas ifi Smerz 

tan, ab ateimi meif. ‘ Laifyf, fa turi, аб nief8 

žilmtu tawo Bainifa.“ | Mpr, 3, 11. 
Sztay MBierunbe fof8 tai Didis Daiftas! * MBiešpatė 
ınta Sude wyriaufieny ne ant to Dabo8, fief Taš 

Amžyje ištaijes, fief Darba atlifeš, Bet tift ant to, 
miernaš jiš buvęs. Taigi fudnoje Dienoje ne dnt 

miareiš, ar tu Fofiame aufßtame Stone įtomėjęš, ar 
Daug igalėdams už Diemo Karalyfte dang Dirbęs, 
Фна Miežpacziui Taimėjęš, arba ar tu faip 

Nozorius  filpuaš @ margingaš ant Ligos Raralo 
tt gamęš arba ar tu vaji fofia Szluzauninfe Merga 
ma pagal jamo Bamabinimą tift Stubą Blūti ir 
ūlius paperti te gamuii. 

Bet tift ant to bus giurėta, ar tu miernės Ggir- 
bumpai ? ar tu Diemo Domana, arba geriaus 1a> 

Ap Pagal 10 Bmentaję Male Martojei? ar tu ao 
adinimo Darbelius ju mija MBiernybe pagal miją 
Bagalėjima atlifai? Ar tu miernan it fief tift 

bDamė pafifaugojei nū fožuės Piftenybės, Neczyfių> 
ir NReteipybė8? ar tu ПЁ НН igaičbamė  Romėjei 

„oje ir Apfiejime fu jamo MBiegpatimi ir ar tu 
Пар @ В о mijės Sulos gpneiji prieš wijus Pas 
bmuš, furiais tamę MBelnias, Swieta8_ ir tamo 

iš Runa nd tiftojo, įautojo Kelio (šm abzioti 
18 ? 

le tame Dalyfe ir tai ne gana, tofiai mieną arba 

  

  

antrą Rartą banbpti, bet tai тейЁ 1018 už miš ir per 
wijg Amzia daryti. Tifru Rrifpegionimi paftoti, tai 
jau funfug Dalnfaš pra, ant furio reif daug Gai= 

feftie8 daug ABarū Ir nūgruntingo Brifimertimo, foftai 
Žmogus be Bmentojės Dmajės Bagalbės ne gal iB- 
tėti. Ale tiftu Rrifbezionimi palilifti bar Bimtą Kartü 
funfejniš.  Gžia veif miš ig Bien ant fawes8 ir ant 
mijū prifiartinancziū Briegadi Daboti ir bubčti it [mg 
ant fofio Lepto per gilias Daubaš eidama faip ше 

tirpeS fu Baime ir fu Drebėjimu waifßcziott, o toftai 
ir miš iš mien it ne paliaubamė, Deje it dar pat Smer= 
1168 Adynoje Daryti, fi Wießpat8 wiernajt Zarna buš 
perfėlęš £ amzinaje Dangaus Linkffmybe. Amen. 

$ * 
Ё 

Berlyne, Septemberio Menejyje 1874 - 

Gwvangelišfoji Byriaujioji Bažnygrotė Surin= 
fimam$ ben Bavapijomė. 

Taš Gžiejaš artinaš, furiame per miją Apfkrituma 

mujū čmangėlištojės Žemės Bažnyczids Bajnycziorje It 
Namüfe didzioji Bedos .RuIIefta turės rinfta buti. Tos 

vėliep me# Taifom per [ато Raltpbę, mifiems Gą- 
naviamš, Surinfimaš it Bavapijoms  mujd Žemės 

Baznycziö8 apie Priezaftt ir Sumartojimą Bitės ш(Е 

Teftėš jamo Miflt nügruntingokay pajafpti. Mes no- 
tėtumbim pagelbėti, fad fFozna8 čmangėlipfas Krifß- 
czioni8, mufü Bažnneziai priflaujajis, fief galima aibių 
ir užtenfantė Sppažinimą apie Butpbę it Sįfimanymą 

Birds Rulleftos igptu, idant jis j08 Szelpimą ir pagal 
amo Dalpfą ant fawo Szirdies it Gajinėš imtu, 
Me8 ant to Kelią pito TaiBfo ijfirenfam, Eurjai į mijuš 
Namus pareiti gaus. 

Rullefta ant [abjaufiep fpaudziancziüu Bėbi ėman= 
gėlišfofiės Žemės Bažnnogids, taip Gitas Nanfius ma= 
binama8, furjai Dabar wis pO bmiejū Met ан 

fartoj? 908 Marbaš iBtar, pro fa ji nufibūda. Ši 
tuv Tabjaufie> įpaudziancgiomė Bedom8 mujū Žemės 
Baznycztö8s Pagalbos parnežti, Ogi faš tos Bėdos 
Gen pra?
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Muji Žemės Bažnnezioje randas Dibelis Sfaitlius 
mijap margingė Parapiji. Wienos tujü berod8 tuv 
ant bajnytißfojo @ywenimo ir ant Diemo. Szluzmö8 
reifalingüfius Staifymus, ale jo8 to ne tur, fümi wiflab 

tat iffiaifytn. Baznycziu bey Klebonijü Triobos cze 
ftomw tanfiep Ddidey trindname ir Mtbubamojimo arba 
Bertaijpmo primalingame Bafilaifyme, ale Kaptaš, ant 
SBlaifpmo arba ir ant mertingo Alttaijymo reifalin= 
gaiaš, anie Bičdniejie, bėl famo SGywafties IBlaifymo 
ir Nefmeniū fomoti turintiejie, niefaip me gal iGrapi. 
Kunigai pilbo famo Urėdbą, ale fabangi nep jofiū Grund= 
įtufiū, o ir ne) jofiü @rlmtamopmu ne tanbaš, furie 
Kunigui Ben jo Namams Maifią drauge parupinti gel: 
Bčtu, tap Parapijos pacgioš primertos pra, už tai IB 
jamo pacžiū Sgalėjino tupinti, o tacziau jo8 ant to 
per Iabay wargingos. IB to atfieit, Фар Rarapijos 
dufauja po fpaudziancziaje NMaßta, о tacziau meš per 
ta apgailėtinąji Stoną ne perfigaunam, fad me8 Szim- 
tuš funigišfė IBieti turime, furios tafia8 turintiems 
fiemš nep jofiö8 ir tift fief tief ant Sgmaitinimo Fa: 

mylijėš užtenfancgios Algö8 dDūti galčtu. Nod3 mum8 f 
Dabar taip iBlimeizD, faip fab per Raralntės Bagalbą 
Semimaš fožnėos Funigipf08 Wictös menfiaufiep ant 
600 Doreliū buš padaugintas, ale faš mum8, wifom8 
Kuno Prywolem8 bar miš teip didey brangyn einant, 

furiū ant Riemū tanfiey Dar menfiaufien gauti ga= 
lima, gal jafpti, faip ilgap me8 tofią Alga абр už= 
tenfanczią galėjim išpažinti, ogi faš gelbės PBarapijas 
fitūje Dalpfūje, furiūje reifalingajiš Prilaifpma8 Diemo 
Siluzmös bėp Bamofflo  Ražtū“ Brifatymo“ ni jū 
praßo? — D tacžiau tofio8' Barapijos, furios jau 

reifalingūfius bažnptipfūfius Staifymu8 ir Budawones 
tur, 191% bar daug pakaimingefnioS, ne faip Didzioji 
Daugybė fitū, furioš jū Ganariamė Ingioj Wargin- 
apitėį ėjant Dar tift taifomos arba Taijymo Pradzioje 
te ftow it Mijas ant to reifalingaješ Neifmenes ant 
to pirma patuvinti tuv. Kaip Dabar gra, taip tai ne 
gal patilifti. Myles toli nū artpmjaufiės Bažnnezids 
atiti gpmenbami, Euriaš jie Aiemda Gziefe ant nis 
feliaujamū Reliū tanfiep biden  Margingan, 0 Rartais 
К юЦар atfiefti ne gal, jie per famo Lajilaifpmą pri 
merfti pra, [am ftomincžias Barapijas ifitaijyti, norės 
bami tai, fo jie geibauja, butent bamadningą Dugia 
Aprupinimą igpti. Ale. fogi ben tam mijo, veifia 2 
Gia reif Rleboniją pajibubamoti it tam reifalingaji 
Grunta igpti. cia reif Pleciu Baznyczids Pabudamwo- 
jimo pafitupmn‚ o taba it taję pačžią  vafurti, — са 
teif galiaujiep už Kunigo Всу й Bajnycziös Tarnü 
Maijia tupinti. Toftai miflab berob8 prajeziaufioje Dies 
toje, ale it taip Bito8 Brymolės toli per Parapija 
Sgalėjima pereit. Dai tame bar apie tai mijap ne 
falbama, fab Bitos Marapijos ir  geibaujo, Efambėjimą 

„nės ėmangėlipfos Parapijos, 

  

   

    
    

  

       

      

    

   

fofio MBarpelio girbėti it per MBargoni Gfambėji 08 
famo Dupios nūbažnaji Atgaiminimą padauginti, * 

meš Bitomš Barapijomė umargti düfim, jaješ ge 
iftengdami ? 

Ale MBargingiaufiejie tarp Wargingujt mufü 
vė Draugė pra jam mienaiš Stomintiejie. 
wien8; jijai beje ju famo Namais priflanjo prie 

ale pet GpmMenima 
Pawadinima prie fofiė8 atftu gulincziö8 Wietds 
vririžtaš bubamė jiš ju ©Сататев Bažnyczią ar mi 
ne, arba at EE: reziaufiep atfiefti te „ž 

tropyjant, 

Tenan 8 ; jiš tarp S pra „parėjęš, furie ti 
Wierds pra arba fitai Bažunegiai prilaufo; af fofiehų, 
agunbpmamė taš pra pabūtaš! Rofio Rafiprini bti 

jam tą nudalptų! 
tiejie men. jofio  ėmangėlibfo end arba 
linfjminancgio Žodžio ne ranba, 0 mirbami ] 
"geidbauja Giventojės Weczere8, ale jie palimirBta t0bbo 
gauti ne galėję Dai fa8 gal i5 MBaifū tofid Aaikk 
lijū pajtoti, Euriemš ney jofš Mofitojis nep Run 
čmaugėlišfajt Bamofflą nubalnti ne gal. Argi cze Jari 
emangėlišfa Sąžinės Raltybe, Bitiems SBbaritntiė mo 
fiems mufü MBierėsš Draugams, je ne baugiaus Au, 
norė ticf ant Bagalbės pareiti, fad jiems ben jū Wial; 
fam8 mienatyjis Balinfiminojimas Gymafyje ir Sm 
tyje ir Sautimaš ėmangėlišfojės Draugpjtės ne vil 

prafipuldptu 2. Ar tai ne Gaginės Kaltybe, ji W 
famš čmangėlipfaji MMierės Bamofflą paruvinti ir 
famoti, it jiem8 patiem8 nor Kartai8 ir wi8 l — 
юН Gžieją praleidus Proga  Emangeliffofe8 Dielin 
Gįluž6os prifiulyti? Ar tai ne Gąginės Ralt 
pituš Spbaritntūjius, fur toftai tift fief galima, £ 1 
3a8 Paravijėleš juglaujti ir jiemė tūmi Эоа ёа ©М 
laifpmą ir dawadninga Ddwalißfa Bažalpą paruvi 
Ar tai ne Šajinės Kaltnbe, įiem8, ppacgie) аи 

muš ne mieniemė palifti, bet jiems Runigė ir M a 
tojū ЭЕНН, o fur tai nnfidūti ne gal, jiem8 II 
Зедполе wi8 po. fofio Gžiejo wel atgrpžtaunczio: 30lbo 
Upjafpmo  fofio aplinfup  fefiaujancgio Kunigo pAmi 
pinti? Rurjai Eief Meilės рыев fawo čmangėlij! ių 
Wierg tur, taš tur it Meilės Bajutimo  prieg: Bilu; 
Briipaujtūjius tarp mujė ėmangėližfuji MBierės Dra bi 
jamo Szirbpje turėti. ) 

MWifiem8 tiens Dalpfams, ant Baruimamimo WI | 
tū Bedös Bajilaifymė —- 0 108 Bėdos 16 Злеро8 Mie 
tift įpaudgianciio8, bet ir Gaufiangios — Gita 8 
Ieftą martojama, apie Furig meš Bicgion falbam. 
ta ne tur ta Teijpbę, В Šujė. Aipriep darbingds Y



     

   

    
    

        

bėjibės ir Dgiaugimingan apieramojancgios Meilės jus 
› Э№% Ar ji ne briutas Ryßy8, Furfai : wifus @та 

gelbtū ius mufū Semes Bajnyczid8 aptweria? Ar ne 
a Domana, furi ant jö8 Dalykfü düdama, Rajıvei- 
maš gelbanczioje8 Meilės Wienejantiemfiem8 ir 

ay WMbauftiemfiem8, o podrangiey ir Paßlufjvjima8 jü 
е от 2 

1g 7 Suf Н ЭНеВ8 ne miflps, Fad cgia jau gana nuji= 
08 M. Beje tai Tieja, daugiaus ne faip Sjimtą it 
miltiolifa Tufitangii Dorelia Зиё paffutiniame Nans 

fad I pirm dmieja Met mums fudėjot; ale ar 9uš Ir 
i pt, fad meš Mienat pernan ben Bi Meta Daugiaus 
t Wfaip 117,000 Dr. išleibom? D tacziau meš tūmi 
° НО tofūjant tift menfą Dali Melbimū Ir Lra- 
Eiti, furie pas muš ateit, fief tief pafanczien В: 
tini galėjom. Tai jau pažitamas Įatyrimas, Фа 

„Mevant IßfadasS attaifpti, tift pirmjaufiep ой 
оМ, ТоНо8 bibgio8 ir fofio8 tuleriopos Bitos Bedos 

IBfados ‚Efanczio8. Pp toftaijau & me8 gaunam 
Ultti šitą Rulleftą fumartovami.  Ragalbą, furią me8 

dom, galėjo pafidaugiinti, ale ir Bšbi ben SBfadū, 
šalk5 furia8  meš ftatomės, wi8 daugiau8 pajidaro. 
ut Užtylėjimo mes tai ištariam, fab dmilinfafis ir tri= 
3е №пё Vafidarymas Rullefios ir prieš aufžeziaufiaje 
tima rofūjant, furia ji ifipiol fada atneša, ne pri 
8 Nu, miją tą Pagalba atnešti, furią atnefti teip diveny 
w ūlinga. (Dar ne miffas.) 

Mifofia. Žinia. 
— Э{@ ан а8 Rronprincas ben Rrons 

1е псе)е pra famo mpriaufiji Sunu Princa Fried- 
[ WilhHelm po jo Fiegnojimo i Miefta Kaffel 

L aufßtofes- Sziuile8, Gimnafija madinamos, nuga: 
ufin. Gžionap gaun Gitas jaunajis Brincas, furjai 
Metü Bėgio, jp Bons Diemė mens, Nrifijos 

Š Ggiuilofaš geray moFintis, ir yra i antraję Sginilės 
"e, mabiaamaš Dberjefunba, iftojęs.  Rronprincas 
Kronprinceje apfilanfe prie Mofitoji pacgiubu jiemė 

D Sunu primezbami ir papraže, fab jie ju jū Sus 
Mi pomijam taip apfieitu, faip ju fožnu fitu famo 

"Biuilofa..: Rad Meifalė, ji faba : mabinti arba: pas 
РОЫ, тар je. veifiant‘ triumpayı „ Brints: Wilhelın“ 

МАН, Ogi Rronprinca8 ir pra. fawo ‚Sunut: ‚paz 
„9e8, fab iiš nė fitū jao Draugpinilofa ne tur del 
Й бар jiš už jūs aufßtefni8 &fa8, Pirtis, bet fu jei 

leiti, faip jiems Грдиё. 
— Geitungūje pajafojama, аф Bonni Minifteriui 

Venbad, furė pirm Triumpo per mufü Bromincą 
M ip ten aplinfup feliamo, del Kupczyite8 Dalykü 

  

taliumi ir MBofietijos Giecoriumi paftos,. faip Fožnaė-| 
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Beržiurėjimus [aifydama, fab tami Briefulę atfefiaus 
jant, 12 Lietuwininfü Mergaiegiū, gragien abfirėdziujia 
jam raitoš priejais atjojufios ji pafveifino ir jam fožna 
tujū gražią Jurižtą Kmietfą idamufi. Bons Minifter:s 
ip Bito Bafmeifinimo labas Dziaugėfi ir fu jomis mei= 
lingap pafifalbėjo. 

— Ggioje paffutinioje Nedeliofe pra per Swietg 
bibeliš Sujudimas ir Gžaufjmas del to  pafile8, Гар 
Bumelis aufžtas ciecoripfa8 Bafiuntinns Gromė Barry 
Arnim pra ant jao Dmaro Naffenheide prie Gtes 
tyno Miefto Bumaria Bromincoje Taiga nutmertas ir 
+ Ralėjimą nugabentas, 0 tai todčl, fabangi jis falti= 
namas, Duf jis Gietoriaus Pafiuntiniu Paryzvu Miejte 
bubamš i6 ten ėjangiuja Bafiuntinntės Nfrd  feli3 
авг igėmęs, furius jis Dabar ne nor [aufan iBbūti, 
jafydam8, fad tie Raßtai, furiuš“ ji fam ipfiėmęė, 
ėjanczios Gromatvė, furios ne prie Bafiuntinyjtės Afra, 
bet jam pacgiam  priflaujancio8. - Geitungoje Gitas 
Rujivamimė dabar Beip ir teip išgulboms. Birma Вна8 
Srows Arnims ju ыы Bijmarfiu geroje Nries 2 
telpižėje įtomėjęš, ale Babaigoj Meto 1872 per Ilg= | 
liežumvji Siumbymus Ir paflėptus Praiežimus tarp 18 
dwiejü Aufžtujė Taudus Sufipyfima pafibareš, Dėl furio 
UArutmė galiaujiep iš fawo Bafiuntinpjtės Urėdo @- 
bėfamwoti turėjęs. Dabar dėl Bitė Naptū ant Gromo 
UArnim prie Girifti Proma eit, ale dabofim Faip ta 
išei8. Bet babar pra Grow8 Nr nim8 įunfiep ap= 
fivgęš iv + Berlyno Rigonbuti nugabentas, fur ji8 bibzioje 
Sargybeje [aifomas. 

— 38 mufü Raralyjtei priflaufanczio Hannowerio 
Prowinco- gauname patirti, Fad tenay Mieftelyje Lino 
den, ne toli na Hannoweriv Mieto 40 Zmoniü 
Trifpnū ®на įtaiga po fits fito pafimirę, 0 350 dar 
be ferga, 0 tat miš iš to, fad“ tie žalios trifpnūtos 
fiauliends Miejos, Degrės ir Kumpii malge. Tangi 
Žmones Miš ir wi8 nefijaugoja, norint mis miena 
Kartą po Eito patirbami, faip priegabinga ėjant, žalidė 
Riauliends malgpti. 

— Miejte Koln prie Reino Upės famo Goja 
turijis fatilifipfafis Grtawpfžupnė, furjai naujaja Žemės 
Sitatymü, Riefo n'atbobams tüfin8 pergenge8, buvo 
prafubpiiė bė to gera. Ggmotą Diningė užmofėti, 
Bet faip jiš tūfius užmofėti ne norėjo, tan jiš gawb 
t Ralėjimą eiti. Ale 6 Menejius ten įėdėjęs bus 
bam8 jiš ip to tape paleiaš, fabangi i nupantytuji 
Daiftū faip ir iš jam nutrauftojios ЭГа о8 ftatptiejie 
Roramonės Biningai taip pilnan fufidėjo, fab jis ilgiaus 
Kalėjime įebėtt ne primale. 

— JB Sžpanijės parėjo atifartotinan ta Širita, 
but tarp Rartliftū bideli Nebdamavai ir Maiftai pafi= 
dare.‘ MBiename Bitė Maižti &4a8 ir pats Karliftü 
Karalius Brincaš Kardeli8 ironptas, 0 jau ir рай=
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miręs. Ale miflab tai toboš MNMetiefa. Rarlijtū Yes 
pricteliei, faip vodo8, tai pra bramanę. Tacziau tief 

rodo8 Tieja, fad Karlitai per Grancuizi Mubežių ben 

per Sureš daug Ginflū, Kanuliū, Gimėrė, Barafo ir 
fa8: tam Iygu prifiutū gauna. Ras jiem8 tai pri 
fiuncgia it iš fur tie Piningai jujieit, miflab tai Už= 
mofėti, tai Niefs ne žino.  Zacgiau tai žinoma, Гар 
Maf=-Mabonė fu amo Malozia wifus tu8 Farips 

- tūjiuš Dalyfus per. Rubežių AF užmerfbamnė  flapta 
perfeidzia. . Szpanijd8 Prezidentas Serrans8 priep 
tai pra barefi ir Maf-MahHonui pifta Gromatą nur 
raße8, ale tai Niefo ne macgyj. 

— KReleimjo Gfaitytojei atlimis, fad He MBajara 

6 tajė Julijų Biczion ne toli Karaliauciaus ant Riemū 
ir Dmarū didelis Sujibuntamojimė ir Maißtas 
Briedienininfa ben Remefiininfū Žmoniū nufidame, Euriū 
Bulfė ju Szafemig, Ruciais iv fitaiš Iyg  tofiei8jau 

Ginflaiš apfitaifęš, miš 1В mieno Riemo i fitą ėjo It 
шё Priedienininfus primerte, Ju jeiš Drauge Įutibuntas 

woti. Taip Bitas Bulfaš bumo ant fofii 300 Wyrü 

paaugęė.: Dabar tajai per Rieniuš traufbamė Žano 
baruė it fitu8 Urėdininfus užpūlęė įubčbamojo, Rats 
cgiamaš ištuštino, 0 Gen it ten fofio Buto Langus 

ir Duris igmuje, bet Kaluzeš arba Riemū Ralėjimus, 
fur tū tift fur taboš, įugriome, bet ypacziey Szalty- 
Biauš arba Amtėvorfieberio  RMėdNnawmds Kiemo 
(wofißfay ražoma: Duednau) jie jėbfojo, # pafarti 
norėdami, ale jo ne 1abo. Dabar Bitiemš paifiemfiemė 
Žmonėms Rroma padarpta.  Benfešdežimt В jū pra 
ant ilgū Metu, fitė ant penfiū, fit8 ant feturiū, ant 
trijū Metū Guftuzės arba Geip Kalėjimo prajudpti. 
Gyitofiu Bubu pra tas paifafiš ir durnafis Maißtas 

tulamjam didelę Bėba padaręs. Dai fa Dabar bėds 
nojios Moteripfės ju MBaifaiš weifs? 35 Tiejos, tie 

imis, 

pra junfiep prieš Pong Diemą fufigriešoje, furie V ūtarni 

  

Žmones ant tofiės Durnyjtės pafufinę. i, ant 
; littaš, 

ant 2 

Rmitaš Už Domvanas. ® 

Man iß Naujo atfiunte: 
1) Brolis Mifelis Urbongs iß Lapalik 15 Drl. taip 

ant Emangelijös: Baftuntinyftes furinkes. 
2) ®. 16 &. тап ßiczion idamwe 1 Drl. ant neregi to 

Spitolininfü. (Dar ne wiffas.) — 

| 2 
PRrefe Karaliauczuje 24. Oftoberi. ang. 

Ant Turgaus ао menfap pareit. | Rmiecgiei 70 
78 Egr. Nugiei 56 —58 Sgr. Miežiei, 6. 18—53 € 
Mieiiei, mai., 46—52 €gr. Awijos 42———44 Sarı 14 

irniet , . balt., 8S0—85 Sgr. 
Siiengs 33—35 Sgr. 

niet, . tain., — Sgr., 
puteš 18 — 20 Gar. 
Eąiaudai 211/,—221/„Sgr. Gntn. Smieftas 13—14 Gar; 
€mara. Kiaußiei 71/2—8 Sgr. Mandelis. 

  

Pigumo 
prinulo, Reifalui Eant mano didyfis Tawort Зорой 
K Rurceloni, afmeninii Ryfa, Stifla, Liamite I 
= teiumpujė Taworė, (umamujii Daitti, ацЭ 
= muji Bumbuliė, Mini, magyninia YBery 

BE ir taip toliaušs. 
Ilpfteliamimai per Grienakjė tūjau ir fran“ 

ištaifomi. X. IB. Sdhūfer, Tiličie, 
Wofiecziü Ulgyczioj Num. 14, 

vomlfam tieg Wekterio Alptefa: k 
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(Geip niefam ne pažiffama) 

Giefarftwa fu tūm Stemyeliu: 

Raultigę, vrieė Gėlima, Gumbus, Debermines, 

*) Tikrafis, 

ju Sžtempeliu: M. RINGELHARDT 

„Zur Krone“, aufftoje Ulyczioje 26, fone йа) ties 

Dabofit: 

A
*
1
9
4
8
0
5
4
4
5
0
2
 
p
0
0
2
2
0
2
2
4
 

* 

ECS Silrajis Gfetnerištajis Sraufimo # Gydymo SBiojiteris *), “= 

M.RINGELHARDT 

atwiraš, pattuffancias, sBeigalimo it Stu ibeginimo Ligas ir Nefmeifatas, pueé Brafigulėjimus, Paršujio, 
metimus, Butmenas 2C. x. ir pra prie mijū Bitū Liga per famo greitay ir tiftap gydanczia Syla garbingay iffirodes. 

ant Dieies paženflintafis Plogterius, 
gaunamas Ziliėje wienat farališfoje Aptėtoje, wabinamoj 

Be mirfuy minčtojo Gžtempelio Ploßteris ne tikrafis. 

AAA AAA ARA RX KARAI ARKA AR RAR RK RA RR RA ARKA RR K KR ARRAS 

ant Diejelčė yra aufžgiaufii Vieforišfi Iy- 

viaujybjū permėgintas ir primelptas prieš U, 1 

MWißtakius, Brišalimo, Raputimuė, prieš mifas nus 
3iis Amb 

po 5 Ggr. Diejele Faßtojafis 

ciecoriGfūju Buftu, 
Tabrife Goblis Gale Leipcig. 

      

  

Berantivortlidoes Nebafteur: Profeffor $t. Autfdat 
in Kdnigėberg. 

Berlag und Drud von Emil Rautenberg 
in Rėnigėberg. 

 


