
Releimis, Raraliaucgiuje 
- s . Mtarninfg išbūbamė, 

Iaštoj, ant bile tofio Tufto 
pAeliktas, jų Pufpinins Ясте! 
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" }' „Tultantiė Meti- pra po tao Afiū  faip mafas 

„bicioji Diena, furi pafibaige. ir айр NRaftiės Budės 
iimė.* Pi. 90, 4. — 4Ir aj girbėjau. Balią B 

angauš, man jafanti: ražpf:  Siganpti numitu/fiejie, 
Ohrie Wießpatyje mirgta nūg dabar. Beje. taria. Dmajė, 

Ib, iljėtus й famo „Darbū, nėja jū Darbai jefa jūs.“ 
r. Bon. 14,13, — - „Mofif mus apbumot, fab 
tirti turim, jeib išmintingi paftotumbim,“ Bf. 90, 12, 

Jau Bažnpogios Meras baigia. Bet Bitofių. Bubu 
Bitaš Bažnnezios Metas mums ju wijaiš. fitaiš, 
ie pirm jo bumę,. [pg. Iėfte Balin palėfę8. Lyg faip 
io8 Sromės Upeš Bėgulios Ir bėgufios. galiaufien $ 

Ureš nubėga ant Bafiliftininos, taip. muja Meta fog: 
tė wien8 £ Amgiü Amzius , nubegarir. .czion ; pafiliekt 
"tomis faip fof8 Liudininkas. ar prieg;. mua, „arba ir, 
Drint begu tift menfap, it Už Anu, 

Dabar Gitas Metas, Amžiai Anrzikfe, „Sindyja apie 
Ija. Diemo Malonę mums praėjufiame Mete: ifrody- 
le, apie fojną funipfą Žegnonę, furią MBiešpats mum8s 
efe8, ale jū“ [abjaus.. ir. apie bmafiGfujė. Domani 
ūugpbę, furiūmis ji tamę ir manę ir fožną „mieną 
mujū papilbę8, baubęš, gaimincė, jamejpi „traufęs, 

įlelintaje Dugelę, i5 Bio Amžiaus atftojanczią, i famo 
Ungigfūlius ir išganptingifius Gymenimus balin pas 

es... Praßofefis Metas Dabar iubpja.. MAmžiū. Am 
Iie apie fožną . Gmentaję Dieną, furi mumė „domas | 
Pla bumo, jeib meš galėtumbim i Bit Smieto Вайий 
Uiliubyti it Dangun. pafifelti, apie fožną. Marpa 
"ambėjimą, fožną  Bažnpegids  Atjimėrimą, fožną 
Mio: Apjaloma, fožuą „Sąžinės Pabubinimą ir apie 
ina. Dmafės  Sužgenimą + Ggirbi, fožną. Malbės 

Pflaufymą, ir. apie fožną Pafentėjimą „tao teifiojo 
Ibžios, ju. Roramone! 
Ule fagi ap. jau Ben toliaus 6e tofūfiu Malonės 
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| Bšrodpmus „murja, MBiešpatiėa, „„Eurinė, „jurofūti „tacgiau 
ne galima. „ D fad Wießpats Dabar. Bagnncgi68, Meto 
Aabaigoj fožnam. if mujū norės: fafpti:, Gytay, .а 
tam Dariau, „bet Dabar atrodpf;: fa) tu man darei prajos 

| Eufiame Metė arba: ix fitūje Metūje, fa meš jam taba 
— | аЧабойт ® - Me8 cion nutilti turėjim ir tift. bujauti; 

ABiekpatie, ben, fufimilbams but malonus! But mąs 
[опи8! | ; 

Э1е Bažupgiės Meta Pabaiga muš. ir primena, 
fab faip bitas Metas baigiaš, taip ar, po. Ilgo ar po 
Triumpo ir mufü Amzias baigia.  Zulė if mufü, Myli: 
mujū, 8 mufü „Draugü,, i mufü Kaimpnü; . iß mufü 
Brieteliū arba it Neprieteliū, furie ju mumiė  įenajį 
Meta pradėję, ta. jau n'iera ол ё 108 Zemė8 jų mumis 
podraugiep feliaudami pabaigti gamę.  Rur: tie dabar 
эга * Ras jie weif? ; Ar jie muja mena? Ar me8 

ju. jeiš fartunta wėl jufieifim? ‚Ant wifū td Klauz 
įpinū meė niefo Fito arfiliepti ne galim, | faip. tift ang 
ig Dangaus parffambėjujiji „Žobi: +ŠBaanptingi nus 
miruliejie, furie . Wießpatyje : mirftal“ - @ст - mums, 
jey mufü DMylimiejie - Wießpatyje gywi Билре, о е й 
Galo: mierni  pafilifę, „arba jev. jie fawo Amzyje it 
butu paflpbę bumę, аб MBiešpatė jū n0r8 faip ano 
ant Krpžiaus fabanciojo Razbaininfo, jen ne Daugiauš, 
tap norš НН pafžutinioj Aopnoj iufimilęs. Tie dabar 
prie jamo, MBiekpatiės Šiganyme, „ogi ip Tief03, . jen 
шеё 1В Вю Ggiejo Wießpatyje . gywi „bufim ii Galo, 
tap it me8 galėjim. nuitifėti, ju jao Mylimaifiais 
prie MBiebpatiės buję amzinay. Amen. 

  

84 Swiebvaifiei prieß Bafuntinyjię fafba: ix Ta 
jiems ant to reifia atfalyti. 

(Pradzia Num. , 45.) 

Ant Retmirto Smietmaifiei Bafinntinyjtės Darbą 
wWapfejbami. ir paniefinbami fafo:. Pafiuntinpfte Efanti 
per brangi arba per daug; fatojanti, = 

„ NUpie Bi Berffyrimą pirm Feletą. Meta ir, Deputiert= 
Butpje Berlyne „baug „tape: falbėta, :Mofpti. Zmones 

“ czion prabėjo aprofūti, fief: Doreliū pietinioj, Ufrifoj  
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Paimėjimė EieE mieno Bagoniės Kriffczionyftei Faßta- 

wes, Kad jau pirma tape jafpta, ne galima jant, 

Sugias Golieiš furofūti, tap Dabar ficzion fu bar 

bibefniu Gmarbiimu  teifia ištarti: Dužios pra W'uj= 

mofamoš. Tajai jao patiės Dupią per prafią Daifią 

Taifo, Furfai, jö8 Brefe Doreliei8 parofūja.  Diemo 

©ипи8 fewo-Krauju, o ne Piningais Zmone8 atpirko. 

Zmogaus Dußia, Amziu Amziut futwerta, atfmera mijus 

Gtarbus, Euvie prie Dulfiūa Gidš Šeimos pafilieft it 

fugaišt.- Rurjai išmano, faš tai Grief8, fa8 Malone 

pra, taš taip ne rofūja. Ogi jepgu jis tift iv rofüja, 

tan jis toftai baro apmiflpdamė, Fief menfan jiš prie 

Darbo Bafiuntinyfte8 prijibėję8 pra, бар BDFBtS jis 

fawo Domanomis ifiiol bumęs it tomis Dar nep 

wienintelę Dugelę išgelbėti ne pagelbėjęs.  Dupios 

yra Dieno Sfarbai.  Pafidarpfit Prieteliū IB neteijojo 

Mamono, fafo Diemo Žodis, jeib tie juš Stofojan= 

cziuš (arba divafiffay Alffancziūjius) priimtu & ата 

Zinu8 Gywenimus, — Mes todel jafom: Baliuntinnjte 

ne per brangi, bet nefmerteliajes Žmoniū Dukias — 

p tofio8 juf ir *Bagoniū Dupios — ant Swarczio 

dedant, о10 е) pigi yra. 
Benftajis Užmėtlojims nor yYpacziey mufü 

čmangėlijtaję Bažnpczią patropvti, furiės Rafiuntinnjtės 

Bubas per Daug Faptoją8. Ratilifai išmaną, toftai 

pigiaus ijitaifii.  Nefurfai engelifė Runigė 16 Tiejos 

prašo, fad Bafiuntinei tift iBjiuncgiami, 0 toliaus 

ne apriipinami butu, - Pagonis turintis už jū IBlai- 

fpmą tupinti. Me tai pra 1018 Npirifimas. Tofiam 

apažtališfam Ifiuntimui, Faip taš Runigė prapo, teifia 

п араа ВЕа MByrū. Tofiū rovė bumo, © 1 Dar yra frifB- 

cgionijfoj Bažnpežioj. Ale tofie Nprai, pagal Bubą pir“ 

mūjū Apažralė, tofiom8 anfžtomė Dvafišfoms Dowa- 

nomš apdomanoti, ne mifi Bafiuntinei pra. Kati- 

fifiBfiejie Bafiuntinei vobė pigejni pra, bet tie it menfiaus 

te iBtaijo. - Gmangėliktūjė Darbas  gruntingejuiš bus 

bamė jėbfo Tifėjimo ben Ippažinimo.  Ratilikipfiem= 

fiem8 ugtenfa miržutinis Pawidals bey Budas. Mura 

pie ėmangėlijfiejie Darbinintai jeßfo‘ Fiefwiena Dußia 

anam Amziut, Farilififfiejie tacziau tift [awo Gmventaijei 

Bajnycziai Iaimeti, Fad ir be Iipaginimo ben be Tife- 

jimo. | Ratilifišfiems  Rafiuntiniams  palengmina jū 

Darba priegtam bar it užmigings Mofflaš apie Bai: 

nycziö8 Griefū. Atleibimą IB DiDji0s Sfarbnnczids per 

MWirkuy nufibamujia geda Darbi jū Sgmentūji ben 

Mofflaš apie Dužiū Czyfcziu, furjai ten dar nuwalyti 

galėjęs, Taš Gicgion ne galima bumo. — Gmangėlij= 

füjü Bajiuntinia  gruntingėjnis ben ilgiauš trunkfgs 

Barbė, ogi (abjanfien ir ta Briegajtia, fa jie fone ой 

apfimebę yra, padaro jū Darbą Už fatilifipfaji 1008 

Brangejniu. Ale jū Apfimedima, ten tarp  Вадопй, 

gywenant, it tifrap reifalingė pra, jeib tie apie wiez-   
          

   

    

    

   

    
   

    

     

bg padorų Famylijös Sugywenima ne tiftan giroėtikiė, 

bet tą it famwo Afimis matpti bė) potam pajefti galtaš 

fštu. D Gafiuntinia Moterios jau tanfie> pagonipiei, 

fom8  Moterišiėma, Кар ашар Kinejü Žemėje, Fulabt 

Briftartinimą bep Sujifalbėjimą fu pagonišfa MoteripAi | 

Zofan8 bey Budas aßtriey uždriaudjia, Emangėlijojus 

Szwiefa prigabenti galėjo it taipo [awo Wyram8 ibe 

bmafišfam Darbe о8 Pagalbininfes pajtojo. 

Tangi „me: jafomy ne per brangi, bet [ab alttel 

pigi pra Bi mujū Bafiuntinpjie, o-furjai miftoja, Ed 

Bafiuntinyė per daug ten įumartojąš, taš te nueina ı 

te padaro | patš pigiauš.: Daugiaus ne аф ienė Di 

Rartą nujidame, fad Bajuntiniei, [pg bėdnajis Lozoru fa 

prie Duriū bagotojiės Krifßczionyftes alfti it alpito 

turėjo. — toj 
Ant Szeßto Dar ir taip užmetlojama pra) 

Daugel pafiuntinijtija. Draugpiegiū n'imintingalmi 

gafpadborauja. 908 baugiaus išleidžia, ne faip timčri 

o felintoji iš jū miš iš mien Gfolū turinti. fin 

Det Gfolū mes ney maž ne norim Džiaugtis. 

prie Bafiuntinpitės geloja, faip mijur, ta8 žodis: „Ii 

feifĖ baugiaus, faip tu šimt!“ Arba ju Diemo Žodžitijo. 

falbant: Ney wienam Riefo ne PPelefit! — ®е ]а 

Rartai8 MBiekpatiės Pirktas от mufi Darbui pp) 

tišfą  Relią parodo, fuūrfai fatauno Taimėjimo рафай & 

ar теё tada apiiftofim, arba Stofos prilibijobaUke 

Darbui —— Eurjai juf ne muja, bet Diemo Darbohi 

pra — būfim atbulyn eiti? Yuf Aom parašpta: Bra a 

feiftaš, fut3 Darba fawo Bono nė mMiernan, bet V 

teifaubamė promyja:  Zaba meit fitaip, ' pafiuntinifMaı 

Draugyie gal ir tur i Sfolą brifti. Ale tada ir BV 

gal6a jau už Duriū om. Dies juf jamo patijan 

Darbą ne gal i Gali рашей. — 18 pra fafeš: Aufjtog 

6ep Gidabraš mano pra. Si8 panifeėlęs patš Bagwt 

668 prigabena.  Siš pabudina Žmonii Sgirdis, о DI 

mani Tefmeles apitinga) ir miš apftingiaus pradė 

teföti. * Ant Baweifflo: Nefurjai bagots rujfipfs RV 

cziu8, furjai famo patiės Ražtomis Bajiuntinia Snbi) 

išfaife, 0 priegtam Dar it Beip nauvingiemė Arail 

mamš wijut toli aplinfuy famwo Domanas Па 

düdawo,. tape Syfi Flaujas, faip jis tai MBiflab | 

tefėti galp8. Ant to garbingajis Kupcziu8 taip ali, 

liepe: „MB pirmucgie8 Swmietotinfimybei Daug apietį 

modambau, ogi taibo Cieluš Tufftanczius noproj!l 

prarades čfu. D faip ap per Dievo Malonę fugryzal ū 

fitof8 Žmogus paitojau, tap až pažadėjau, naujam mA No; 

SBiešpacziui baugiauš būti, ne faip ifipiol fenamjė Irų 

36 Detingytės a jam pažabėjau, wieng Dali mt @ 

Melno apieramvoti. Sai Bagadėjimą a5 fa8 Merą Va 
naujinau, Raš mielą Metą a5 antra tief didefnt Belfle 

turėjau; Тофпат Эее ав apfingiaus bomanoti JL 
fėjau. Gži Berjnė niefavoš n’ifdziuwo, 0 It ne 

ji



      

    

   

      

      

    
   

betiliš. — Dar 8 108 Pameifflas Fejie Kicgion papa= 
: Užpernap pafiuntinipfoji Draugye Miejte 

Biel, Gzmeiciū Žemėje, Rafiuntinytės platuji Darbą 
ne norėdama, apie 40 Tutftanczii Dos 

Sfold8 pafidariufi bumo. IB а! ш8 В 
jų imti? Szi8 ir taš gauti turincgiūja 
ėjo prabyti, Kajėj tift Mažumėlis tebe bumo; — В 
)и Draugyites . Wyrefniejie bep Bafiuntinntės 

bakteliei fawo Ruperczius В Sgirbiės Miefpacziui 
„£al pranešę, o Taš prijunte greitap Pagalbdis, Dyminu 

1а Nur pradėjo Domani Gromelės В Naujo tefėti It 
ienė bidpn eiti.  MRinflamas Iaifant įjufibėjo du fart, 

oru! fart" tiet Biningė, ne faip pirma fufieitt liubėbamvo. 
[р№ Gale Sfoli Эава jau pomijam [engmi buvo 

lojufi, © а 31. Decemberiš 1872 priėjo, . tan 
prūbmatneBy8 „parnežė nūg Bulio Gromarą ju Feleta 

galmtais Branfė, 0 priegtam nefurjai Rrifkcgionia Ё 

imMčrifės pažadėjęs buvo, Tuffanti Zranti Stolū 
Iimui parfiuntinti: O faip ir tas famo Žodi laife, 

J Brabžioje Meto 1873 ne tiftap miją Sfolą atlifta 
Wo, bet  felet6 Gzimtū Žranfū dar Rajėje užlifti 

valio. — !Blefipatß mtfaboß ant Pagalbos famo Br 

b eiti gal. Todėl meš galiaujiep bar 5 iafom: 

Wießpat8 tifraji Keli parodo, Euriomi tolyn žengti, 

ingū ne tefujios, ne paifan bet biben igmin= 
pan elgiaš, fab još tada Štolū pafidbavo. 

Mes pikis it turim 
(i Marpmu a iai aštassi, Diemaš taipo 
gt, Mes ir ne pailjime. D muji Darbė ne no= 
2 įna8 buš, je) meš tift mierni pafilieftam. T 

‚DE 

Ru 

Dil 

a Kas yra „Rmeferiei“? 

I Ynam Gžieje, Eurš wmeif po Mierės Atnaujinimo 
№, Gngelanto Žemėje Рапдеторй Bažnytišfi Sujuz 

\ Ten nufidamefis Tierds NAtnaujinimas 
[ daugel fır Gmangėlija ne futinfancgii  fend Sai: 

10! Grc > S a furie iš Daliės 510ер būgoti bumo, 
au pafibibžiojanti it nefrifGcgionijfąų Budą ben 

eiefgimą parode, faip pirmto fatilifi$ti arba rhmiB= 
le Kunigai: Daugumas, Euriam  toftai ne patito, 
Й8 arba Bulfeliei8 nüg bingiofiės Žemės Baj- 
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nyczid8 atfitraufe it + mazejneš Npatibfas bažnptipfas 
Draugpiteš fuftojo. Bradžioje jie bumo B uritonais 
(wofißfay: BPuritaner), tai epi ant muja Ralbės 
„Gzpitntojeiš“ mabdinami, fadangi. jie gruntingo 
Bajnycziö8 Gžpiojimo ne ПНар pagal DMofflą, bet 
taipjau ir pagal Gymenimą praje. Ale Buritoni 

Draugyfe ir ne pafilifo wiena mienintele; ned fabangi 
mienš Bulf3 Bio, 8 to praBe ir fawo Wierd8 B= 
fipažinime  prifibėjo, tap iv tarp jūjū Miennte ißlıfti 
ne galėjo, bet i perfifPiriancze8 Bartijes iBmvirto. Dabar 
Bito8 mažefniofios Buritonu Draugyfies fmerimoju Зо- 
djiu „Dijfentertei“ (Dijfenterė), tai pra lietumis 
fap: „Kitaip Dumojanczieis“ pra  madinami. Tarp 
jüjü wifados quwS, Darbūje ifirobąs Rrifkcgionumas 
gywendawo. 

Tofik Draugyfeziü wiena‘ yra it Rmėferiei. а 
Rrabžia atfirabo Ver nefuri Nudėjaus Sunu, Jurgis 

Sof8 (Georg Tox) madinamą, futjai Gngelanto Ae= 
mėje Mete 1624 užgime, potam jau Bauniep paaugę 
prie wieno Rurpfiuvojo, furjai priegtam Galmiji Rups 
Cgelninf8 bumo, + Mofflą šįtojo Ir prie to per ilga 
Gziefą Almis ganyti turėjo. Taš Zmogus gprės, fad 
jam ppatiBfi Diewißfi MApreipfimai (B Dangaus nufi= 

bamę, ir mofinbam8 jiš apie tus prabėjo falbėti. Rai= 
liei8 apfivėdeš 18 nūg miends Mietd8 į fıta waifß: 

tinėjo, jamo Zodiio Apfafymu Griefus‘ Kunigü bey 

jū Parapijonū pabarbamė, narfingan prie5 Rarą įtoras 

mwmobam8 ir ant Brifimertimo, ant Meilės, Teijpbės ben 
ant Gerbarpmo pagraubeubamš; 0 jo Rogoniės Žo0žiei 
giliey £ Szirdis Rlaujytojū ijmego.  TBieną Karta jis 
Gubo Bute nefuriam Sudzid8 Bonui įmarfiu Baliu 
prišaufe: „Drebči po Diemo NK!“ SB to Zodiio 

paffup jam ben fožnam jo Bajefėja taš YBarbas RmMės 
feris (Quäfer), tai ejti „Drebėtojis“ tape pridėtas. 

Sie patpš tarp įamęš bet mabinas Prietelii Draus 

apie. — Ka Rofjaš pradėjo, toftai nefurjai nūbažnas 
Aaunifaitis vrafilnės Giminės, Wardu ЭВибегт Benn, 

toliauš išmebe. Tajai jėbfojo, prie MByriaujobju Rmė- 
feriam8 Apfentimą ben pilną Wierds Walnybe igyti, 

tatziau 108 Paliruvinimė jam ne pagal Norą pajijefe. 

Ale po ne perftojanegio Meldimo jis tief iBtaije,  Fad 
Maldjia jam dideli Stufi puftės Žemės Biaurinioj 
Amerifoj, furi tūcziėš prie Gngelanto Raralyjtės pri= 
flaufe, Gpymenimui primelyjo. Tenay Dabar nufitraufe 
Rwmeferiei, o ju jei8 Daugybė fita Diffenteriū arba 
Kitaipdumojancziüju. — Iß Dėfingyteš priek jū Gera: 
bėją jie naujeję tą Tėmifę Benjilmanije (Benfil- 
ganien) praminė; per bibi Gitopumą Den Broces Pri= 
bčiimą weif wmaifingos Dirmos, Riemai bep Mieftai 
czion atlirado. | Wyriaufiam jū Mieftui jie tą YBarba 
Gplabelfija (Gbilabelpbia) pridėjo, 0 taš fmetimafiš 

о018 ant mujū Ralbos iBfimano: „Brolia Meile.“ 

*



aki 
„ Rmėferiū apriaufis Mofflaš pra „taš: Duk, Rons 

‚Diews Žmogui per fofią midutinę Sgmvieją „be jofids 
mirgutiniės Prppromės apfireiffia8;. 0 43 . widutineje 
Egmiefas jie pet daug aufžtejnę ir goprejnę Iaifo, ne 
faip tabptaji Diemo Žodi. Kaczieig Kelintajis 1В jūjū 
ir fimentam авг Mertingumo prideda, ir ju Garbės 
SBrodymu apie ji falba, tap jis jiem8, tacziau _ tift 
nieva tifroji Nobyfle jū T ifėjimui, ben jū. Gymenimui; 
o fadangi jie, taipo tifraję Brnpromą 1В Эан pa- 
leidžia, per Еача Вевраг8 nuunė jamo Yšalę Gmies 
fiaufiep apreiBfia, tobel jie famo pacgii Dmajės BPadu- 
mojunuė  bemeif „per diewißfa. Apfireißfinıg Iaifpdami 
bidep lengmep  pafipfti gal. TZofiam dwafißfam Ba: 
wojume Aom. fožnaš. Žmogus, „furjai ne tvirtan prie 
Diewo Žodžio laifo8s. MBartojimą Bvento Krifpto ben 
„Bmentos MBeczevės jie nep maž Miržutiniu arba funipfu 
Bubu, bet wien. 1ift оиии ben оаП бар priimti. te 

nor. Šie ppatišfą funigikfą  Sioną per noprojuą 
Taifo ir taji atmeta; jū Surinfimūje falba MByrai ben 
Morerios, faip faš  jauczias Apreipfimo. IG Wirfaus 
gawes. Taygi Surinfimui fufiėjus „PBiji tykay f&ed ir 
Sfmiepimo В Aufftybes dufandami [aufia; ale tanfiey 
po ilgi ЭХорий noprojno Laukfimo.. tyfay po Ffit3 fito 
it mėl atitoja... Kaip Maniftai arba Menonptai, taip 
it Rmėferici Rrpfėgės Prifėfimą, Traufimą + Kara ben 
„Rriėmimą fofio noris myriaujybikfo Urėdo per Neteis 
106е ben Griefą laifo. Wijus  funigfūjius Bafilints 

įminojimušs jie paniefina ir ng tūjū „draubjia.  Taip- 
jie ir pabeifia Garbės Srobymus prieš fitu8 Žmones 
ben paflanuji Bubą. Sd Apfiejimas ju wifais Zmo- 
nemiš, ar dufu fu žemais arba it ju aufßcziauftiets, 
pra atmirė, be, Weidmainyftes, ale it -be jofiū pali 
"šeminancgiū Pakflanü., . Pafielgiime. jie 6 MBijo Bra: 
įtumą,  Biernųmą,  Damado, Mylėjimą „ben Gerabė:   

110 
įviggiū IBrodyma iBreißfig.. — , Taygi, daugel G, 
meš. „nūg Rmeferiė išmofti galėtumbim, . Ipfada il 
fa) Bie geriejie ir.bėl jamo дга ш)а Dparpbjė Beiv dıg 
pagirtiniejie, 2moneleš „jamo ега ‚ ер ЗАРЕ ЫЙ оц 
ant tvirtejnios Tiefos, Ramatės pajibubamoję pra 
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E= Gai Silfiū bibziūfe 0 ir bertaininiūje Bad! 
tofe, faip ir Druffos Зайце mano Srome. mijabė 
yra pigiep, gaunama. Ava 

Waßfko bey Mebaus ap mMijucies perfi ir Wl 
motu geriaufiomis Prefiomis. ! 

8. €. Ятобет, Tiliūje, 
pirm: to: Edyliemen. 
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S, €, Krofer, Tiličje, prifiulo už mierna 
Breiaė famo geray papilbytajė Zopofta mijofiū aptė м 
НЫ& Затосй, Stearynlifegia, о К Parma ar“ 
Barmamimo raubonay, briunay, įūbay, žaliay, pilfay AO 
mėlynav. 9. 
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Per Ftaifyına garine& Barwinycziös, Nlnezioj, mabin в 
Gabrifftrajię Num. 38, aš galiu Brefias už Rarwank * 
MBilni gražiaufiife ir mieliaujiey patinfancgiūfe Parmūje I 
numašinti. AB Dabar parmūfiu" Milnas аи а) vaubi bı 
(wofißfay: ; Hocdhroth) , u; 15 Sgr.: Smara, - naujfmelynaylauı 
8 Egr., lila S Sgr.,. briunay 6 # 8 Egr., šaliay 6 Agi 
jüday 4 Sgr., pilfay uz 4 Sgr. Ё 

Bobraugiep aß ir prifiulau fawo Bumbuliai Bron ' 
pigiaufias Brefias. Priėmimo ir IEdawinid Wieta rail 3 
aufßtoj Ulyczioj Num. 18. : \ Е 

G, Sperfiną, 15 
Barvinpgios Apturėtojis Til įėiAltų 
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EC“. Sitrajis. Glefnerištajis Zraufimo ir Gydymo Blopteris*), “ 

(Geip niefam ne pašikama) ZL] ZA 

Giefarfhva: fu tim Etemyeliu: (M.RINGELHARDT) 

Kaultigę, prie6 Selima, Gumbus, Debermineė, 
atviras, patrufftancjias, Bripalimo ir Rufideginimo Vigas ir Nefmeifatad, prie Prafigulejimws, Rarfczio; 
metimus, Butmenad 2. 2с. ir pra prie mvijū Gitū Liga per fawo greitay ir ау) gydanczia Syla garbingay iffirobęė 

*) Zifrafiė, 

ju Egtempeliu: 
M. RINGELHARDT 
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Berantmortlider Rebaceur: Brofeijos Jr. Aurfdat 
in Ronigėberg. 

ant: Diejėė paženflintafis:: Plofterius, po 5 Ggr. Diejelė tatojal 
gaunamas Tilžėje mwienat -Paralištoje Ap tėfoje; mabinanė ai; 

„But Krone“, aufftoje Ulpesioje 26, fone mijap ties ciecorištiju Bufu, 

Фабой!: Be wirfuy minčtojo Eztempelio Pložteris ne tifrajis. šm 
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ant Dieželėė yra aufžgiaufii Lieforiffü W jū 

riaufnbik permėgintas ir. primelytas  priė 

Mištafius, Brifalimo, Baputimus, prieš wife“ 

Gabrife Goblis Gale Leipcig. | 
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: Berlag un) „Drud von. Gm il Rautenberg I 

in Konigšberą. Še 
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