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Seff manę! 

»а man not tarnauti, taš te fefie manę.“ 
r» 12, 26, — „Raš ne=imą ant jamęš jamo Rrpžių 

m8 mane, taš manęs ne werta8.“ Mait. 10, 38. — 
p tave Зези8 famo Mofitiniams: jen fa8 nor manę 

„ taš te ujfiginie famęš ir ėmęė [amo Kryžių ant 
tė 10 jefiė manę!“ Matt. 16, 24. — Ir jie, 
teti Symonas Aetra, ofubaš ir Nonas „palifo 

i 6 ir fefe ji“. Suf. 5, 114. — „Mano YAmnė 
No mano Baljo, ir ab jaš pažėjtu, ir jo8 manę 
“Šono 10, 27. — „Todėl aš graudbenų juš, 

mite mano Bajefėjei, faipo a Krijtaus.“ 1. Ror. 

S: „Krijtus tuv baug baugiaus Tarnū ben Gar= 
oj ne faip Bajefėja.“ D tai ir Tieja. Daug 
Bonui Iezui Kriftut fafancgiū: Wießpatie, Wieß- 

el Daug ranbaš tofiū, furie jo Wardan praras 
ala, jo Žodi apjafo, jo Raralnfię platinti pafiproce= 

ü ir del to nujifploja, ale Bong Iezu pajefti, jo 
mig waifßczioti jo Keliais feliauti, it bangigfojo 
o Wale pilnamoti, tai jie n'apfiima, tai jiem8 per 

Uu, norint Bmentoji Dmaje aipfie> fafo, Fad Rrijtus 

Mus fentėjo ir mum8 Bameifflą palifo, fad me8 

mbim jo Redas. 1, Tetr. 2, 21. 
Tangi, fab tam taš Žodis pamėgta: I&zus Kriftus 
ūmę famo Rraują praličjęš, už tamę mires; Тар tu 
jo Kraują tt Gmertė gauni tleibimą Griefū Tei= 
ir Sigannmą; fafau, jen taš Žodis tam pamėgita ; 

tų tūm twerie8 It gaiminiės, tay taw ir 108 205 

ūpie Kriftaug Bajefimą tur pamėgti, ale it ne pa= 

Kant tu ta turi priimti it tam FfHaufyti. Nefa 
HS Giti dmiejū Zodziü IB t68 pacgi6s Burnos IB- 

+ faip it Fitfai, o tobėl it mien8 [pg tofjaijau 
bus faip ir fitfai, ir pirmajiš Ing tofjaijau 
108 Šobis, faip ir antrafis. Todėlien tifray #& 

  

  

gautas paftott novedam8s, tui ne titan + Rona I&zu 
ir jo Meilę tifeti, bet ir jė pajefti tuv. Rurė jt 
ne pajefa, ta8 n’iera jo Mofitiniš; taš Ne jo Dra; 
tam ji8 fartunta įafyti turės: atitof nū manęš, a5 tamęs 

ne pažijtu. 
Berod3 & jamo patiės Sylds Niefs bitą Garbės 

MBiešpati, Gita Szmencgiaufijė ir Nefalcziaujėji tarp 
mijū Szwentujü ir Nefaltuji pajefti ne gal, tą, furė 
NiefS ir nep magiaufiame Zodelyje Griefo faltinti ne 

galėjo. Ale jen tu per Sifėjimą & ВНа |amo Miež= 
patt Diemo Rubifiu paftojeS eji, tap tu ir žmentojės 
Dwajės Domang igamai, Фар tu per još Bagalbą 
toftai nor8 fief iBtejėti gali. Tangi pajef jamo Wieß- 

pati, jao gerąjė Ganptojė mijame Dalnfe jo Blomin= 

gaji Paweiffla pilnamobamė.  Wajet ji pirmjaujien 

Meilėje Ir pat jao Neprietelius mplėbamė, faip 18 
jūs, o it tame mylėjęs, beje @ dar myl. Bajef iš 
Kartrumė, Šemime, Baffufrume, Lifėjiine, MBiernybėje, 

Darbe, Repailfime, Szmentybėje, Teijybėje: tan tt jam, 
famo Wießpacziut itifjt iv ju jūmi amžina gpm8 buji. 
Э(теп. 

Ewangelißfojt äBl)riaufioii Bajnyczrote Surin- 

fimams ben Parapijoms. | 
(Bradzia Num. 43.) 

Berodg8 Felintafi8 Dalnfas (to, Ea8 reif, 1В [ибё= 
tujü Rulleftės Biningü) jau nufidames. Szitofiu 
Bubu mum8 Begyje Meto 1873 galima paftojo, Ddewy- 
nešbežimt ir dwiem Kunigi Wietininfams, pagal- 
Hininfißfiem8 Kunigamė ir Kreizü- Funigiffiems Pagal= | 
bininfams8 AMlgdös Brivejimu nudalyti, furie foft Rarta 
ifi ant 500 Drl. Aufßtumo reifalingi bumo pajtoję, 
o Biofe bDmejūje pafžutiniūje Metūje pra Mienat tam 
Dalpfui 30,961 Drl. ipleifti. Lyg taipojau yra triš= 
dešimt it aBtūniūje Mietoje Dufterišfo8 arba Silial= 

Diemo = Sįlužmos itaijptos arba toliauš meftos, o ttiš= 
bežimt ir penfiūje MBaljcziūje pra aplinfup  feliaują 
Kunigai aplinfup fiujti ir ant abiejū Dalyfa daugiaus 
ne faip 7000 Drl. įumartota. Ant Iplaifymo ėman=
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gelißfü Sziuiles - Ztaijpmi mes aptūnes bežimt ir wienoj 
Mietoj bemeif fofius 12,000 Dr, o dwideßimt ir 
pentioje MBietofe čvangėlikfiemė ЭВайатё Ipbariyme 
ant Nudalpjimo Wierd8 Pamokfflo baugiaus ne faip 
1500 Drl. jumartojom.  Returiolifa Barapijomė meš 
iš Kulleftos Biningi ant Вафпуся!й Bubamonės, arba 
fur Meifalš ir ant Sgyjimo Budamojimo Bleciaus, be= 
imt Barapijomė ant Bafibubvamojimo Rlebonijos, arba 
fur Neifalė jau ir ant Brifipirfimo Grunbfiufiū Klehoni: 
jos Triobomė, bmiem Barapijoni ant Rafibubamojimo 
Sziniles Butü Bagalbos jutefti galėjom, furi i5 Mijo 
ant baugiauš ne faip 19,000 Drl. pafidbariufi pra. 
Ant Nubvirtinimo ti funigižfuji Ttaijyma, furie 5 
Kulleftö8 Piningü dwylika Parapijoje nugruntamoti ir 
iplaifomi pra, meš, jeib tie ir bujencgiūje Giefūfe if- 
flaifptu, bemeif 39,000 Drl. nudalnti galėjom. Wifam 
tam ir tai Dar prirofūjant, fab me8 prieš amo Das 
madą feturioms Barapijomė Domantė ant MBargoni, 
Žmanū ir Altoriaus Npfa būti, 0 ir ant naminės Rae 
fiuntinyjtės, faip ir tuleriopi fitū bažnytiBfa & geras 
dejipfü Dalykü feliš Tufkftancziu8g Doreliū nubalyti 
turėjom, tap galima bus fief tief apmatyti, fas tu taiš 
Kulleftö8 Biningaiš paminėtame Gžieje MBiduje ėmaus 
gėlišfojiės Žemės Baznyczids nufidūti galėjo. 

Taciau meš miflyjomės, toms čmaungėližfomfioma 
Barapijomė, Furioš [aufe MBofietijės vanba8, Taip antan 
Numėnijoj, pėtinioj MAmėrifoj ir fas tam [pgu, bet 
furio8 fu prufišfaje Žemės Bazuyczia bamadningame 
Gufidraugamojime fo, ir nū mufė fawo Kunigus 
gauna, fur bidele Ašrhmole Kartais rados, ne fožną 
Bažalpą užginti turi. Tofioš [pg taipojau Ваг уе 
juglaujtos Barapijoš tur tą Prifiwalyma, prie dibžiaus 
fiofios čmangelišfės Žemės Baznycziö8 prifiglaufti, jeib 
jo8 tūmi Jautimą Briegabingyfės ir Wienbumwvyftes 
pergalčtu.  Mle ant antros Bujės mujū Žemės Baž- 
npczia it tą Raltybę tur, jomš per Darbą Šeguonę 
emangėlikfojės Draugyjtės fu jeje ра ойН, Taipo 
atliėjo, fab meš ir Brimalingomfioms tarp tofiū Ba- 
tapiji beweif 2500 Drl. fumartoję ėjam. 
— Wiflab tai pra irodymas to, fab me8 ju Tei= 
įpbe jafpti galėjom,  felintafiš Dalnfs jau nufidamęš. 
Ale Ing taipojau Tieja ir ant antros Bufės, fab dar 
toli ne gana nufidawe. Meš prašom  fožną mieną, 
furjai muja emangėlipfoję Зетё8 Bažnyczia myl, bitą 
j08 įmwarbuji Dalnfą Drauge ant jamo Ggirdiės nefioti, 
brauge melftiš, fad prabėtafis Darbas wiš augancgiame 
Apftritume ir wiš bagotingefnioj Žegnonėj galėtu tolyn 
mejtaš buti, 0 ant to pagal famo Dali ir pagal įamo 
3aalėjimą it drauge gelbėti. Barobnfim, Рар čmangėli k: 
foji Zemėš Bajnyczia gana Gylės ir Meilės tur, jen 
ne Daugiaus, tan nor8 bidziaufiey fpaudbgianczias Bėdas 
ir Jöfadas, fuvios Apffritume . dwafißfojo Oywenimo   

     

   

   

  

   

    

   

joje randas, weifiey ir ftipriey apgaleti. Bet Wl 
pats, Bonas Diewas, te pabudina ant to nori! 
Szirbziü ir te bebič ant fognės Domanės, jū būdai 
jamo bagotingą gegnonę! 

3žegnojims prie Зийу . 
Bračjutam Majarės Gziėje parėjo pas mieną 4D 

nigą Berlpne nefuri nübajnay dumojanti Moterili“ ! 

tutinti it ant ateijencžiujė MBelpfū galėfenti ižegii 2 
tapti. Egirbingiaufiep Gi Motyna Runiga melde, ! ti 
j6 j08 Rudifi jūu dabar ant Sžeguojimo priimtu, „tui 
vo pirmojo Oftoberio bujentis wif Maifai mien | 

wmafiiš fratėė. — Runigui baug Brocės faftamo, 
jiš Biei geraijei Motereliei fupraftinan išgulbe, ай " 
po pirmojo Dftoberio mijūje , bazuytiffüfe. Atlifim 
пер jotė Berfimainymė ne nufidüfes. ЗЕ Идар : 
tvittap ant to flowejo, fą ji В baugel Geitunga ym 
tprufi čjanti, nėja cgion bumus mijur paragyta, (lip 
nūg dabar Pakriftyjimai, Sžegnojimai bey Sumeljü 
cziamojimai wien tift prie Geriftū, о Bajnyczioj j 
ne nulidūję — Ale ne titan Berlpue, bet toli ар 
fup, ogi it mujė Bromincoj Dpminiaujios Miflys ай 
Bt naujiji Damabą iBfiplatinujios pra ir, faip t0D! 
ng Diemo Raralntės ben Rrifkegionumo Prieginiji A 
tycziomi$ bar mis toliaus išplatintos tamp. Mes Wo 
toftai girbėdami nujiciubpti turim, faip tofiog pillUui 
freiptos Dumos Sgirdyje mufū Žmonii TBietės vali X 
galėjo, but Waldzia Bajnyczia& panietinanti ir gotų 
Wirfu ėfanczioma pabarpti norinti, Tofiės AtGufyf) I 

—
 

priebfrifGcžioniBfo8, ju Badurmu tolyn šengiancgzi!! 
Geitungos, iš furiū biopfis Gmietas trofždama ye! 
freiptaješ gintas femja ir jū piftūjus Garuš [pg gel 
jugera. Sau Metė i5 Meto to8 Geitungos, арПЙ 
Bazinycziö8 amatą raufliodamos, Rritžezionumą p: 
noprojna, jū Tolingengimui bene per išfadingą Daili? 
išpeifdamos, to MBietoj wis iß wien fwietiffo Bam! ® 
finimo, Jgblaimymo fenojo Sifėjimo, miržutinio 0] 
bailinimo, įufriėš Gubrypės ben firi tam Ingia Dai! fi 
te pražo ir tūfiuš per Didžiaujyji Sfarba ben ЭВнЕ 
šio Gžiejo mujė Giminiei igirti procemojas. SB IS 
fožnam nūbajnam Gfaitytojui ben bažnptišfan bum V 
jancziam Srifßczioniui atfwifti galės ir fuprantant?S 
pajto8, faip Bamofinimas Baflaidintūja (ar Gutu y a 
Gujifalbėjimą, ar naudingais Maßtai8) mifur Ding! 4 
Metfmenimi paitojęs, ir fad taji išpildyti Koznas E! 
šinės beliep primerjtė pra. + : 

imi ij ų 
1



    

   

  

    

    

      

   

        

Zenflas Bio Ggiefo. 
a" Ynban muji GSfaitptojei Bitüfe Laißfüfe apie nes 
R. Infiūfius Maižtus gavo patirti, furie ne toli Karas 

Giaušs, butent Bažintfiemūje Rmčdnau ben Menenau, 
It tapė. Dabar TZulafiė ir žinoti norės, faip Gale 
braėjujio Menejio ant Maigtininfi, furie Ąmones 

milTaraliaucziaus jaifintoji Subžia arba Szwurgerifts 
198 funfiaufieg Apfkuftüjü Gubą iBtarti te primale, 

| fiti Kwednawös Rebeljonui Britavufiejie Kreis- 
Nui ant NMufudyjimo pabūti tapė, Gift MBiens IB 

| 38 nefaltu igrajiaš ir tobėl paleipaš tave,. „itt 
@0Н Raltininfaiš išranbami bumo. Roramone bel 
Ipgio Nufaltimo ir ne Ipgiu Gaifu ies афе 

apfins tape primierota.  Mpie 20 jūjė „gaunant 
й8 Н penkid Meri i Gučtugę eiti, 18 AMpfalimo 
p žus bat jie ant ilgo Gžiejo po Bolicijės Цр 

‚ ли tamp įtatyti it tift po to pagal 3o0faną įamo 
išlikfaję Garbe mėl igpti te gal. Geptnnolifa Ap- 

peljū Iengmejniu Ralėjimu (0 it ne Ingiep, bet nū 

štininfū mažiaus te Bumo; В ра tift Gebt ant 
opt (fi 3 Metū Gufthužės Roramonę, Fit du 
viiiį Apfalimą po mieną Meta gawo. — Kaczieig ta 

Done mums už tofė Maižto afėlimą Iabay aßtri 
pėllunti pafirobo, tap tacgiau ji ir teiji tuv mabis 
vat buti. Ka tofie įufibuntamoje SBfpdeliei ABifab 
У, fab ant Maipto ННЕ Tengmi  Roramone te 

fl Ttatyta? Reš Sammalninfyjte ben Zokano Nat- 
98 рга pifts Zenflas mufü Gziefo: Nieks ne nor 

Dt, Rožuas tift fawo Walg tureti. — Bet bar 
) pifterniu ben bjaurefniu ta8 Zenflas mum8 pafi= 

й! fad mes į Gubo Butą Ben į Ralėjimus nus 
įiliam, o toffai anbav ir ant Raraliaucgiaus Gzmurs 

pryllas grajėė, faip įoš Maitamo it graudbžie> merfe. 
Niaujien juf ja8 ben jū Rudifeliu8 ta Roramone 

ntčajiefgimaš padare, ad j08 nūg Mija per gar: 
NS Motereles [aifyio8 ir Birbingan apgaifėtos tape. 
Tnrai, fa tie bare, romą Be Iaifant?  Rofie 

й 'fimeigböjo‚ funfuji Suda iBgirde? Prafudotiejie 
z Wijo menfay fa pafidare; Gailefiės ben fofio 

Szirdies Sujudimo prie jū ne bumo matyti. 
"m ropė Э[Ватоё per Gfrojtus tefėjo, ale Deßrös 

' Ffurt gerė Rrieteli8 jam nūg Sgaliės prifiBo, 
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jiš. „pilnan wėl tape nuramobptas.  „Ritė we[. Nanfu 
Bamojimu, furė Rožnaš lengwep išmanyti. galėjo, B 
Tolo jamo Romincziei Bacgiei parode,  faip [abay jo 
Serfle. . Brangwyno- „trofßtanti: . Diogiaujioji * Dalia 
tū Wyrü, ant Nufaltufiūja Solt fūdincgiuja, pafajinigan: 
aplinfup Dairėš. Kiti tarp fawesS, Linfjminos it“ dėjos,. 
but ta mija švoma jiem8 tift Sztufos te pabatanti. — 
Tai pra pittė, labap piftš Zentiaš mujū. Gžiejo:! 

} -- @н 

Iifofia Zinia. 

— Muji Miebpats Giecorius jau pra: iš Badė 
Babi Diemui defun [meifs Ramon pargryze8,  potam 

bar it t Meflenburii pas famo Gent Meflenburfės 
Dios Grcift ant Medgioflės apfilankes, 0 galiaufien 
Keimerge 29 taji Oftoberi Bwiezten |ufivanfujiji Wo- 
Kietijos Giecornftės Saima pajmeifinęs. Iijai bumo 
fetinę8, i Meta pirm Žiemai prafidedant Dar ir £ 
Otaliją nufeliauti ir ands Žemės Raralini, fuv8 prie 

mujė Giecoriaus pernan Berlyne apfilanfęs bumo, Barbę 

yadaryti. Ale Daftarai tai ne melyjo, fakydami, Рар 

tai Giecoriut jo Senatmėje, norint jiš bar tofė fmeifs 
ir briutaš iBlivobo, tift ant Galo pet daug Butu, ppa= 

cziep  fadangi talijos Žemėje, toli + Pietus anapus 
Alpinia Ralnt gulincgioje, Draš Biltejniš ir pomifam 
fitof8, ne faip prie muju, o fof8 Raigus Dro Berfi- 
feitimas Zmogaus Smeifatą. Mijuczi?8 imanptinan pri= 
tmeria, taipo, fad filpna Smeifara tofin erfifeitimu 
miš Eief tiek paiBfadyjama. | Tavgi + Oraliją  muji 

ера Giecorius Gi Mubent jau nebefeliaus, 
— Muju Ciecoriene Karaliene pra Dabar i5 

Badlı Badt taipjau atftojufi it € Roblentoo Mieita 
nuteliamufi. 

— Dienoje iojo Aftoberio apfilanfe Yıtreikifke 
Сёесоттепе, furi taip.ilgay ant englipfojės Salds 
Big bt (ištariama: Ueit) miepėjuli, + Jamo Žemę par: 
grpždama  paš  mujū Giecoriene Augujta, + Badü 
Badus. Bet tüczie8 it mufü Wießpats Giecorius 
bumo tena» apfilanfę8. и(а aufßtüju Wießpacziudu 
prieme Bita aufßtaje Wießne garbingtanfien ir mei: 
lingiaufiep. Bet Yftreifißfe Ciecoriene czionay Feli8 - 

— Francuzijoje dar wiffas tebh’itow faip ifßiolien, 
tacziau wifofie. Diputiertu- Styrimat ifrodo,kad Wal- 
donas Maf- MahHons-ten wi8 j& menkfiau8 mylim8 
paftoja, jū ilgiauš jis Francuzija waldo. Bet tam 
Tarpe Tjėrė, pirm Mak-Mahono bumefis Francu- 
3108 Waldonas per pietinę Trancuziją aplinfup feliaus 
baimė Зтопеё ‚ рыев Maf-Makono Malbzia — На 
%9 taipojas: Tjėrė dabar it t Otaliją nufeliames 
banbe Bopiežių ju Iralijės Karaliumi |utaifinti, o  
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potam tarp tū dvriejü bey Žrancugijos Derėjimą pri= 
gatampti, prie furio galiaujiep rafi bene iv Szpaniją 

galima butu prittaufti it galiaujiep, jen galima butu, 

tofioj Draugyitėje MBofietiją, taygi ir mus, fır Жати 
apnifti it už Metus 1870 ben 1871 atfifergpti. Ale 
Bonš Diemė Dar gyw8. 

— GSziczion 1fi pat ž Raraliaucziaus Mieftą bumo 
pirm Boro Nepeliū didragis Briedis atflydes, fur ji 
Žmoneš gymą jugamo.  Releš Dienas ji Biczion Tmarte 
palaife, ale potam bande jt t Berlyną nugabenti. Gzion 
Й fetino + tofė Darža šleijti, fur dar baugiauš tofiū 

fmetimū arba retay ranbami Gymoliū [aifomi ir Zmo- 
nėms vobomi pra. Tacziau mujū Briedis pamo Už= 
borpje teip netimaftingaš bumo, Durnamo ir Daugėfi, 
fab jiš pirma Ragus nufidauze, o galiaufiep ir Spranbą 
nufinarino. 

Prefe Raraliaucguje 31. Oftobert. 

Ant Turgaus Jamė ne baug pareit. Rmieciei 70— 
80 Sor. Rugiei 50—60 Sgr.  Miežiei, bib., 52—57 Sgr., 
Miešiei, mai, 50—54 Sgr. Awiios 40—43 Sgr. Nos 
puteėė 20—22 Gar. Sıieng 33—35 Sav. Gninrė, 
Gziaubai 212/, —221/„Sgr. Gntn. Swietas 12—14 Gar. ui 

  

  

Smara.  Riaugiei 71/>—8 Sąr. Manbelis. 

ALL AA L 

Ber Ztaijyma garinės Barvinygios, Ulyezioj, wadinamoj 
Fabrikfiraffe‘ Num. 38, ав galiu Bretias u} Parwawima 
Wilnu graziaufiüfe ir mieliauften patinfanczilfe Parmwüfe didey 
numazinti. 918 dabar parmūfiu Wilnas aufßtay raudonay 

т 

(wofißfay: bodroth) už 15 Ggr. Smara, naujmėlynan už   

    

   

  

   

    

    

    

    

8 Gar, lila 8 Ggar., briunay 6 ifi 8 Sar., šaliay 6 C& ' 
jüday 4 Sgr., pilfay u} 4 Sgr. q 

RBodraugien ‚ aß ir prifiulau fawmo Bumbulia Rromą Ia 
pigiaufiag Prefias,, Priėmimo ir Jßdawimo Wieta — талй\ 
aufßtoj Ullyczios Num. 18. G, Sperling, 

Rarwinyczids Ayturetojis Tilžči. 
Mufü Taworai, Furiug meg WMiefte Leipcią ten patys 

feliawe ifipirkom, faš Dien pas mus pareit ir u} pl 
MPrekiag pardüdami. | 

Duble Jafai nt 25 Sgr. prafidedant ifi ploniaufibę 
Duble Baletotai nır 4 Drl. prafidedant IE ploniauji 
wilnonioė Sfepetos fu Kutomis uz 5 Sgr., 6 

7 Gar. it baug Eiti Daifta. 
Ragainėje, Septemberio Menefyje 1874. 

®. WWbromeit ir Draug. M 
AAA AKA AAA X RAA AR 

= Gerd Silfiū didziüfe 0 ir bertaininiūje Васу 
Fofe, faip ir Drujfos Zafūje mano Krome wifabos 
yra pigien gaunama. i 

Waßfko by Mebaus aš wifuczies perku ir цу 
mofu geriaufiomis Prekiomis. 

5. G. KRrofer, Tiličje, 
pirm to Schliewen. 
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8, €, KAröker, Tilzeje, prifiulo už miernašį | 
Brefiaė fawo geray papildytaji Зоройа оНОЁа apt?“ t 
figfü Zamora, Stearynlikeziū, o ir Barma anti 
BRarmamimo raubonay, briunay, jūdbay šaliay pilfan +! 
mėlynaj. 

A
A
A
 

A
A
 

Bigufis Sšparbamimas Zamora, prie T. E, ай Ь 
Ronfurjo priflaujangiūjė, айр antay Mila, Buličing, B f 
totū, Heibinii Geifiū, Gfepetū, Geičiū Babutariams ix | 
bar tift triumpa Gžieja te patenta. 

Barbamimo Wieta:  Ulyczioje, wabinamoje Bakkhofft 8 

  

КОЕННЕ ЭЕН В НН TTT HTE й 

* Qiudyması 
Aß Apaczioj- Pafiraßefis fakau fitüum Liubymu už pilna Ißgydoma mano Kudikfio per ne pereinamaji GTefne! tą 

rifßfaji Ploßteri*) ро Dievo wyriaufien Ponui Apteforiui Ezermen tui, Krängelmarft - Aptefoje Brejliamojijių 
nt furio aš ta gamau, (amo Defamone po mijo Swmieto Aid. Mano fetuvii Metū fond Rudifis turėjo bu Metė 
labay pilta fėrofeliūta Birgta, Furi Riga galiaufie> mija Ranfa apėme it jam daug Sfaudėjimi padare. Wifot 
Liefarfirvos, furias ap pro ta Liga martojau, Nieto ne magyjo. Beje išmintingiaujiejie Dattarai iBtare, fab ne galimi 
čjant, ta Birftelt ißlaifyti, o fitofin Budu butu mano Rubifis ant Gito famo Sanarėlio Rrepeliu pajtojes. Tilt ай0 
ag bandziau pirmay  minčtajė baug garbamojamaji Ploßtert wartoti, o po 9 Mėnejiū n'atleijtino ĮBartojimo рада 8 
Prirodyma aß tofė palaimingas eju, jao Kudift nü jo gilios Nefweikatd® mwifay paftgamwuft matyti. D ir Bell! 
fitaiė Gyfieiė Gitaė Ploßteris mano Ramije ir prie Paziftamli yra geray paßluzyjes, o todel aß ta ir firdingiaufie) 1 
privelyju Ligomis marginamaijei Zmogyftet. 

Vetergmwaldau, Silefwignje, 15. Meiji 1874. 

M.RINGELHARDT 
*) Tikrafiė, 

{fu Sitempeliu: 
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Dabofit: Be miršuy minčtojo Sitempeliv Ploßteri$ ne tifrajis. 

KARAI RR KK RAA RK KKK RR AKA KKK RR KKK 

    

   

S, Wiefe, Sypinnerei - Dirigent, 

т^ ' , * a 2 - , o 

ant Diejės paženflintafiė Ploßterius, po 5 Gar. Diegele faptojafiė | 

gaunamaš TZiliėje mienat Farvališfoje Aptekoje, mabinam?! 

„But Krone“, aufßtoje Ulpcžioje 26, fone mija ties ciecorišfiju Bufu. 
Gabrife GohHlis Gale Reipcig. 

  

  

Verantwortlicher : Redactenr : Profejfos Sr. Kurldat 
in Ronigėberą. 

  

Berlag unb Drud ооп Gmil Rautenberą 
in Ronigšberą. 

 


