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1. Nebčlbienėje ро Užgamėnia arba Inmwofawit, 

Emang. Matt. 4, 1—11. Grom. 2. or. 6, 1—10. 

Kritaus Moftyjimas, 

Matt. 26, 3—13. Iouo 12, 1—8. 8 
‚ 

„Эбац, jau Rentėjimus tawo apbumojiu An 

db теё ona Iezu ant Kelionės i Jerugalę palifom 
: Bit girbėjom, faip ji8 cziouay jamo Mofitiniamė jawo 

} ;Jflteinanrgiué Kentejimus abfakfe, Szenbien meš }$ тапе 

"Zbam jau mija) ne toli nd Serugalės, Betanijoje, 

а 
* 

| ‚m'ßute Symono, furi ji8 nū jo Maupfü Ligds buvo 

šfiyiišgpDe8. Gžion ji befingoji Meile buvo pričmuji ir 

čbaliam GStalą denguji.  Gzionap jam ger buino. Gzion 
jau jiš vaboš tarp nūbajnū @ # mplingiū Ggirbziū. 
gr. 

A 'Mirufiū prifėflę8.  Gžion fėbėjo Lozoriaus Sejfü M a- 

** Tija prie jo Rojeliū, jo biemipta ir Ggirbi gaiminans 

me 8il Goveliū  pafiflaujpbama,— Gžion antroji Gejū 

malt Marta fief tift imanydama triufe, Bitą Blomnaji, myli= 
| ай Szweczig fFaniaufiei8 Kafneliei8 pawitawoti. 

on Tap fu mienu Syfiu niefam ney Zinant ney mifly- 

fa jant Maryja atfifelufi [aufan išėjo. Ji bumo jau 

5g plėniep Bono Iėgaus Apfilanfymo [aufoama jam ant 
Sh Šarbės brangų Daiftą pafifamojufi, furiūm ji jam 

Garbę it Dziaugima padaryti, ale pobraugie> jam ir 

Ё Jao Meilę ifrodyti norėjo. Tai bumo GStiflaš arba 

tt. ® brangaus Alabafterio Afmen8 padarptaš puikus 

Noras, faßtauniaufia, brangiaufia ir faldziaufiey fye- 

Djanczia Moftimi papildvtas. Ta Ryfg Marpja Dabar 

об Gtinežufi ant Bono Iėgaus Galmės ir ant jo Aojū 

[i Blieja ir tą galiaufiep fufulia miršup jo Galmės. 

(aSeijei Niefo ne bumo per brangu. Beje ji it |amo 

8. Ivmaži butu Ponui Sėzui pabomanoti galėjuji. ЭВ 

at, Namai pafipilbo fEaniaufiu Rmapu, bet Rono Jėzaus 

— Mojeles Maryja Glūko jamo Galmės Plaufais. AIF 
4 Taip ger jos Szirdziei pafiojo, Tad ji galėjo tam, furš 

Ję teip baug Syfiū jamo Žobžiu gaiminęė, furė jeijei 

Šumo jos Broli atvamęs, furi jos Gzirdis taip fargtan 

1 

Karaliauncginje, 17. TZebtuarijo. 

šion įėbėjo ug Stalo ozorius, furi jis bumo iš Mu=|- 

1874, 

| inviėjo, Gita famo Meilę po ЭВна ЭПНА ißreifßti. D 

Dangaus Miešpatė gavėjas jamo Szirdvje ant фе 

mėš tarp daug Bjaurpbės ir Redefingpitės tofią Meilę 

rajdams. 

9е Welnia8 tūmi piftina8. Toftai jam baiju. 

Sis tai ne pafelia. Sudožiaus Sgirdiš bemeif pilna 

Rampos, N'apyfantės prieš Maryja, ogi it prie5 pati 

Rong Sčzu, beje tiefiog jafant: pilna melnišfo Nelas 

bumo, ale it pilna MBeidmainyjtės, i furė jo Relabus 

maš bumo ififiautes. | „Kodėl ta Moftis n’iera už triš 

Gzimtuš Gražia (arba MAuffind) pardūta Ir Ubagamė 

būta?“ Taip ji8 murm! D tūmi jis ir Fituš Mofitinius 

рарйни, Эе tai mumė ne Raujyna. Mes ir Dabar tan= 

fien prie Swmietižfuja Ing tofiušjau Bapičtinimus girdim, 

faip antap ir prie Rajiuntinpitės Darbo: Ram teip 

baug Biningė dėl Bagonū I5 Žemės gaun Ipeiti! Iuf 

me8 ir Bicgion gana Rafileiveliū ir Bagond turim, 

už furiuš muma labjaufiep reifėtu tupinti, 0 ne už 

tolimoje Swieto Szalyfe gywenanczius Pagonuš! D 

it Diputierti Sfyrimūje, fofiū cžiu weidmainigti Sfal- 

Gėjimė ir Rufinimė mijur girdima, ale mis teip 196 

faip Teifpbės Budu, ogi Žmonės Beip ir wiernds Szit= 

die8 čfantiejie jiems mieryja, faip anie mienolifa Mo- 

fitiniū Subopiui mierpjo ir jam Britarimą Dame. 

Ale Wießpat3, furjai Yudoßiaus Szirdi, o ir Ma 

tpjės Szirbi pažino, pabare Iudoßiu, bet užtare ir 

радуте Maryja. Szmentoji Meile Ronui Jėzui 109= 

tiaufiajis ix mplimjaujiafis Dalntas i furios miji mujū 

geriejie Darbai tur iBaugti. Be Meilės Yezaufpi ir 

mujū gerianfiejie Darbai tift [pg Фатопа!, be Dußids 

ir 6e jofio Gymajiiės Ejantiejie. Kurė Bona Sėzų tifran 

mpi taš ir Margdienius, o it Ragonus tolimūfius ir 

artpmūjius mylėš, o tofiemė Margdieniamė iBrodytaję 

Meilę Bonas Iėzus tada teip priimė, Ing Юар а5 

me8 tą jam pacgiam  išrodę. Tang: Dirmjaufiep it 

mwpriaujiep mylefim tą, futš muš pirma mplėjęš ir už 

muš i Mufas ir i Smerti bafidamęs: Amen. 

  

  

K



26 

Apie Siradimą Knygü Drufawojimo. 

Tarp  mijt SBrabimė, furie pirm feleta Szimt- 
mecgiū: Žmogaus Dumojimui i Szwiefa paftatyti taip 
gražiep pafifefe, o IBraftojui wifiemS Cziefams bidelę 
Sarde užpelne, ypacie>  naudings it įmarbus pra 
Knyga Drufamojimė. | Mumė Gendien 10008, fad Be 
Kuygü 1008 galima butu apfigelbėti, o Btap, pirm 
Drutos Simiflojimo НН Iabay кеар fofs Zmogus 
Жпудй te turėjo. Beje Granguš Gfarbš 108 титё 
Dra. Kungoje Daugel Tūjų mum8 falba ben pajafoja, 
furie jau pirm Sgimtmecziū, beje pitm tukftant Meta 
ant Bio Swieto gymeno, Ing Фар fab jie bar tarp 
mujū tebegpmentu. | Rnpgos mofina muš Swieta раг 
ginti. Gfaitntoji8 gauna apie [abap toli ni jo ėjans 
ius Daifius girdėti ben patirti; jis toftai įamo Brotu 
nutmerbamė ben fuprajbamė [pg Afimis mato, faš už 
ои )6 Kalnynü, faš anapıs Wandenik gymena ir 
faip ten BBiflab beftis: Ogi myriaufis Daifta pra taš, 
fab pet Жпрда8 it pat8 Dangus ben bangibfiejie 
Daiftai mumš apfireišfia it pažpami pažoja. Už 
taš ben totiaš Knygas me8 fawo Wießpacziui Daug 
Defamojimo falti ėjam, bet ir ug tai, ао jis tūjė 35- 
drufamojimą Zmoniems ižrafi bame.  Rirm to mijoš 
Rungos tift raßytoS te bumo. Su jū Nuraßymu 
jename Gžieje labjaufie> Manfai Rložtorūje pafibarbos 
bamo, bet i5 to it Daug Beluo ture&dawo.  AYpdywy- 
tina, fokieiš puifieis Maštaiš tie Wyrat raßyti išmofę 
bumo. | Pradžios bideliejie Žobžiei tave puikie> išmar- 
ginti, tanfiep dar it Apanuffinimu ben mažais man: 
bagieiš Abrogufaiš  išgroginti.  TZožie Rūražai labay 
baug. Gžiejo ben Proces faštamo ogi todel ir divey 
brangus budamo. Už mieninteleš puifiep nuraßytas 
Bubeleš teifiejo реп 8 Gzimtus,  fartaiš ir Gepis 
Szimtus Doreliū užmofėti.  Rrafegiaus vagptos ben 
wiggtožintos jau Iubėbamo tris Szimtus Doreliė geloti, 
o mieni nauji Tejtamentai 50 ifi 60 Doreliė faštamo. 
Tobel it tift bagotiejie Zmones te žmeife Rnygi nujis 
pirfti... MBargings todel ir Szuilefe bumo Efaitymo 
SZpfimofinims, fadangi ne fozna8s Szuilokas, faip dabar 
jawo Knygas turėti galėjo. Ka Gzuilofai fone wien 
tiftap igmofti te galėjo, nujibame per Pafitlasfyma to, 
faš jiems jafpta tapė“ — Pirm SGmiflyjino Ruygė 
Drufamojimo tape feturioliftame Szimtmetyje pinflujis 
Kwarmü IBbjaujtinėjimė IBrajtas, o tajai Žodžiu Drufą 
prigatamyjo.  DButenr į medines Toblyczele8 tape 
mijofie Abrozai arba Bamibalai Szmentūji išpjaujis 
nėti, potam Barmaiš aptepti ir ant Popieriaus arba 
ant plonan ben balta) išbirbtės Skurds (Vergamento) 
išipaujti. Same Gžieje anie niefingiejie Žaiflai, butent 
išmargintiejie Raipfeliei arba Kortos, furio8 pitmjaujien 
nefuriam Minftucgiui Zrancugijės Raralini ant Gžiefo   

Brafeidimo išmifiytos ir Rarališ ben Rareimji Pawizh 
balaiš apmuilamotoš Binvo, pradėjo mifur tarp Žmonia, bi 

o ir MBofietijoj iBjiplatinti. D faip Rmarmi Збрране М 
įtinėjim8 igrajtaš bumo, tap tape it UAbrogai Simentūja!i 
6ep Raraliū ant tofii Rortū išipaui. Žaidimas jut 
Kortomiš nufibame ant Piningė, 0 jeib Gzmentiejielf 
Zaidzancziamjam Gilinfė prifreiptu, todel tač jū mie=le 
liauš tofiaš Roriaš nulipirfdamo, ant furiū jū Abhrozatbe 
raboš. Ale toš Muilamonės taip ftambes, o Sapb 
taip jubėgę bumo, fad iGipaujžiejie Bamidalai mu6/ję 
gmogižfais райторе, о fofi Szmentaji fofs Abrozas pažen= . 
flino, nietė ne butu galėjęs žinoti, todel i Smarmą it tolb 
Szwentojo MBarbas turėjo po jo Bamidalu žpjautaši 
bep ant Rortos PaiBfelio išpaujtas buti. Bota jauti 
tape it Didejui tofiū Gzmentiji Abrogai fu Marbaidti 
bep cžielaiš PerBmais 15 Bmento Nažto, 1008 dar mMidijo 
ne inanbdagieiš it Jubėgufieis Žobžieis, ant Ropieriaus 
arba Bergamento iBipaujti, 0 tai bumo Rradbgia Dru= 
famojimo.  Meja dabar fır didzi08 Proces Pridejimu 
jau it Knygu IBdrukawojims prafidejo. Ale fief tad 

Darbo, Cziefo. bey Proces faßtawo! ” NMaßytafes Kuyz 
gaš per Drufa padaugiinti norint, veifėjo tief Daugel 
mebinü Toblnegiū arba Rmarma fu įpjaufiptais Žodis $ 
faiš turėti, Fief Drufamotoje Rungoje Laißfü uj 
tados, Rožnoji Paipfo Buje tape pirmucgiaus i Mengid“ 
Toblngia atbula) — jeib išipaujtiejie Zobžiei ne atbuliti 
butų — ipjauta, tada jūday aptepta ir iBdrufamwota: * 

Tofiu Budbu galima pajtojo, taš pacziaš Runngaš, foß | 
Kmarmai ne pagedo, imanptina) pabdbaugiinii. 3ile faiyt 

tift Spjomimai nubilo, ištrupėjo, faip Rmarmai регВ 
fenpo arba fitaip pagedo, tap Toblycziv8 arba Rmara 
mai, furie taip daug Darbo ben Įrocės faštamę bumo 
ilgiaus ueb'tifo; ogi it tofiom8 Rungomš toliaus neb'Ah 
brufamojant turėjo KRmarmai Balin metami buti. —Un 
Tap nefurjai Mofieis Byra, Jonė AA 
Wardu (gimęs Miejfte Mainic Mete 1401), Eurjalti 
Miejte Strajburg tofart gymeno ir ju Drufamojimui I 
daugeropan nafibarbamojo, išmiflyio igarbomuė Rmard a 
muš, i5 wienfi Nagytinii (uftatptus, itaijpti. Su dideli IB 
Broce jiš babar i mažus Stėbelius feroblinio Medzic'w 
pinfliep tpjaujte atbulūjus Naßytınik arba Bufžtam 
Zenffu8, fuftate tus, brufamoti norėdama, i Giles, pužtel 
merže Eiles, jeib jos ne iBfiardptu fu Siulais, aptep! Bi 
tada taip įujtaiptojė Rmarmą fu Tinta ben LampdPti, 
Dumü Sodzieis ir pradėjo Drufamoti. To YBradumfla, 
Wininge lengwey fuprantama; n#8 dabar po YBdrukall 
wojimo wient Knygl Kıyarmai galėjo ifardyti (Mū 
fitomė: Rupgomė fuftatyti tapti. Ale jao ZEmifly ai 
jimūfe dabar Guttenbergis tūmi dar ne bumo ant GaliTa 
parėjęš; nėja i& pirmafis Banbymas miš ne norėjo fail Na 
reifiant, pafifeti. Maziejie Ražptinii arba Bukßtamwl M 
Stebeliei, fab it iš Нею Medžio padirbti, fengroeP'BF 

*



-Itoginėjo it futtupėjo, Tobef jis babat Ganbe i Rliena 
> igfiluš šamidalus išpjaujžyti, ale ne pacziam 

< Kamojimui, bet Kmarmufamė ant Nnliejimo fufatomi 
i'beliū arba Bufžtamė iš minftejnio Metalo, pirma 
( Sįmino potam iš Gumaigymo Gino f1 bar fitu 
elštofu Metalu. Szi8 Sėbanbymas ir pilnay pa= 
<k, o faip Mete 1439 bar it Drufamonės Spau- 

bė, furi ant Kiparmo  pabčtaji Popieriaus Boga 
ibaufi tur, igrajta tape, tap jau butu Guttenbergiš 
3e8 daugel Kuygü Drufamoti ir už pribėtaję Proce 
= Rabtaš gerą епа turėti. Olė jo prabčtiajiš 
olbas Miejte Strafburą, fur jam maž Pagalbės, 
šlojimo ben Sfmieryjimo te prififreipe, niefaip tarpti 
Utugti ne norėjo. о prabėtiejie Drufamojimai, 
8l Raptos ji margingu 3mogumi padariujios buwo, 
Šio apitabonti it + Sali paftatnti tapti. 

` (Dar ne miffaš.) 
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)öf Atfiliepimas del giedamujü Knyat. 
f n Nefilaifykires patysS per ifmintiqug!“ Nym. 12,17. 
J Žodi turėjo Gwentafis Apažtalė fawo Gziejo Krifß- 
įtims priBaufti, oai me8 gaunam jū ilgiaus įk dans 

о8 patirti, faip divey ЭЖеНа!8 ir mufü Gžiejo Rrifp- 
(itimė, beje felintamjam ir pat tarp Žobzio Safytojü 
; Sodi ne tift & Gala žfidėti, ibant jiš per tą 
оЙ 6 to Daug falbėti, bet ir t Gzirbi, jeib jiš pagal 

а18 elgtis galėtu, - 

r Broliei to atfimis, fg об jau atfifartūbamė apie 
4 eju falbėjęš, i furią mujū lietumibfoje8 gieda- 
о8 Rnngos parėjujioš ir faip man о8 1В Mieno 
"Atyjant Bartungipfoji Druforija apfiėmufi tofius 
tinuė miš £ mieng nudiebinti, ant Furiū wis cziela8 

908 nudrufamojamas ir furiame Bufftamai ne gal 
аМВ ir taipo Giejmjū Žodziei (иПрийрн.  Baflaus 
i! fofieiš Maptais reifiant Bituš Rmarmus padarys 
r arba Giejmji Drufą išmejti, tap ab fawe patė 
bmintingą [aifpti ne notėbamė prifiuncziau muja 
"jo Sfaitptojams tris Drufa Rrobuš: Num. 1, 

, 2 bep Rum. 3 ir papražiau Diewo. Zodzio 
u}*fliué tarp jamęs Jufitarti ir man atraßyti, pagal 
pi Bit Probü- NMumert reifiant mufü Giefme8 brus 
Pi. Ale Broliei tame Dalyfe ne parėjo i Su- 
"a, Bet mieni man melyjo & Giti Drufds Irobi 
a. 1, antriejie Num, 2, o tretiejie Num. 3 ant 
(Aa Storufamojimo imti. Bet Daugiaufiejie tift 
p ant Rum. 2. 
(Tan ūb Sutarima tarp Broliū pabdarpti norėdama 
i Nartų per Releimi paflaufiau, ar ne gerap Butu, 
ol Mufü Kuygi Drufės Nrobą Rum. 2 imti, fadangi 
AiBfiaufia bufenti? Unt to Užmanymo až gamau 
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Pritarimü В mijos Lietuvos, furiūje Broliei pagal 
bibziaujiaję Dalė mano Mifliei pripūle it melnjo, fad 

ав mufü giebamaješ Rnngas pagal Brobū Num. 2 
iBdrufamodincziau. Tift miena mienintele prieštaraus 
janti Gromata i; Prefulės Kampo man parėjo, po furia 
bumo manbing wiens Zodzio Safptojiė pobraug u 
felieiš jao Raimpnais it Pazikamais pafiraßes. Tajai 
famo Bromatoj falbėjo pomijam ne meilinga» bet [pg 

faip fad famo Male ju Stangumu išmefti norėdama: 18 
norės fad Rnngoš butu pagal Proba Num. 1 brufas 
motoš. Sep ne taipo, tap 18 ju jao Rrietelieis 
bitas naujefeš Rnngas pomijam ne priimjęs, bet jam 

fitur giedamaješ Rnpgaš iBjibrufamobijęs.“ Tai man 
tobėš mijan N'išmintinga Kalba, [pg fofio mifan nepros 
tingo it n'iginanancgio Žmogaus. D tai ant Birmo todėl, 
fabangi ta8 Žmogus prieš manę ju Варуйи tape, 
Del fo jiš ant manęš papyfęė bumo, tai ab n'i$= 
manau. Mr tai bene todėl, а) ав tą Фар ne 
pagal jamo patiėš Wale išmejti norėjau, bet pirma 
Brolit paliflaufiau ir jū Meilpjimą patirti pafiproces 
wojau? и аб bucgiau pomijam ney mieng ne 
fHaujęė bubamš Rupgė Drufa pagatamybinti galėjęs, 
o tai butu gana it gerap bumę. ЭПе taip aš ne 
norėjau barnti Bet Dabar аб gaunu Barni už Meilės 
SBrodyma, fur аб bucziau galėjęs tifetis Dėfamonės jus 
fauffe8. Mut Antro man Bita Ralba todėl atjidame 
didey n'igmintinga ėjanti, fabangi Gitas Broli8 ant to 

įtomėjo, fob jo mieno MBale turinti išpildyta buti, 
norint ir mija fita Nietuma fitaip noretu. Sis jame [aifės 
prieß apaptališfaji Z0di tiefiog ver išmintingiauji, Ant 
Trecgio jo Ralba ro0ė8 n'ižmintinga todėl, fadangi jiš 
ta Grumgdima iptare: jiš lietumipfaješ giebamaješ 
Knpgaš fitur, butent: av Tilžėj, ar Briefulėj, ar Klai- 
pėboj iBdrukawodires. Rad Gitas Brolis Butu prie 
išmintingė, tą Dalyfa išmanancziujė Žmoniū pafiflaufis 
nėjęs, tap ji8 butu patpręš, fab taip n'eit, Кар 8 
miflpį. | Bartungikfoji Drutorija jau i5 feniaufiuji 
Gziejū, faip tift lietumiBfojeė Rnngos ju Nora @к 
įmelemiš prafidejo ir faip prie tujūa SGdrufamojimo 
nep jofios BMiningės ne buvo, bet jū [abjauš Biningė 

Priftatymo reifėjo, pra ta Prpmilėgija igawuft, o ir 
bar Genbien teb’ tur, fab tift jei, tai efi Hartungiß- 
faijei Drufarijai, o nen jofiei Fitai Male Bita8 Lietus 
mipfaješ Kungas Drufamoti ir iBleiti Tai žino mijos 
Drufarijos Nietumoj ir todėl Eožna įaugofi8, tame Da= 
Ipfe Birštus nufidilgpti arba aišfiaus fafant: £ YBfadg 
# Koramonę pareiti. ‘ 

Tang iš Bitū trija Dalykü išbaginbama, Fab ano 
Brolio Gromata n'igmintinga»  falbanti, tap ag ant 
t08 nep jofio Atfiliepimo ne Damjau. Bet Genbien 
pareit man nė ano ранё8 Brolio iš Naujo Gromata, 

"ale mofibfa, furia jam miens Mofietiš Nažėjas ara-  
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Bpti turėjęs, ir furioje mofipfap atfartojama, аё ten 
lietumišfan. pajafpta bumo. Ant to aß Dabar tift 
turiu atfiliepti triumpap ir tiefiog: Bartungiptoji Drus 
farija pra babav jau miflab ant to prigatamyjuji, o 
ir jau Daug Kaßtü dėl to pafidariufi, Drufos Rmar- 
muš, faip. toftai baugiaujiujū Vietunos Broliū 

Bale bumuji, pagal Proba Num. 2, nuliedinti. Drufa 
buš pomijam tofia, faip mujū naujofios Bpbeleš 16- 
brufamotoš. Ogi Зобий Suftatymas tam Dalpfui 
jau babar ir meifiep prafidėš. eng: Dar toliaus tofiū 

priešgyniaujancgiū Broliū rafius, Eurie priek Bitą Drufą 
it bar mwi8 iß wien prietarautu, tap mano Gzirbziei 
18 10 berobė (Taudu ir gailu butu, ale žinobamė, fad 
Wifiems, itifti ne galima, ir fab Rebėfingyfte juf mijur 

paprajtoji Swmieto it Smietmaifii Alga: tav AB tuvėlių 
į Bafajų būtis. Szeip juf man miš mien8 Mierė ar 
Bitoš Knygos piofia ar totia Druka drufamojamos. 
MB tift už tai tupinu, fad Daugiaujiuji Brolii Miflis 
išmeta taptu it Drufa aiBfi beje ir filpnomė Afe- 
Iėmš aiBft pafiotu. Bet galiaufiep Dar Syfi pajafau: 
Ggitaš mujū paprafajes  Lietumipfajeė Knygas drufa- 
woti ney wienam ne Male, faip tifta> Hartungißf- 
faijei Drufarijai. D tai ir tift mijai Gitoš Drufarijos 
gera Bale, fab ji famo Rnpgaš taip gražiep ttaijpti 
nor, žaip tift galima. 

Ale aufßcziaufyfis MBiekpats te € Tutenfa, fad per 
jo mielaji Žodi ir mujų giebamoje Rupgoje per © у 
mecgiuš  tefantijė + mujū mielaję Nietumą ne Maibo, 

bet jū. Iabjaus Begnonės ir Upės gywojo Wandens 
tefėti gautų. ; R. 

Mifokia Zinia. 

— MBofierijos Giecoryjtės ©ата8 jau dabar pra 
Berlyne ant  Gufirobyjimė  jufiėję8. Dienoje 5 tojo 
Gebermorijaus Diputiertai ten įufivinfo pirma Gytė, 
o Širbtas Bijmartiė jūs Giecoriaus MWardan pafmei= 
fino.  Nėja Giecorini pacžiam Rieforiei Dėl Smeifat08 
ne melyjo Saimą pajmveifinti, 

— Rlaipėbišfiams bep Sgilfarcgiamijs 
žiamė Diputierta # Giecornfiės Saima antrą Rartą 
beffiriant gamo Gromė Moltfi4 pagal Geitungi Bas 
fafojimą 3870, о Kupgius UAnfer i Nujnės 3674 
Balfü, Tangi czion dabar Gromš -Moltfis yra 
Diputiertu pafživtaš, 0 jiš @ tą Garbę pra priėmęs. 

Si to pra TZolnnžengiantiejie and Rreizū didey papnfę, 
fab jie Gfprime ne Taimėje, it baras ant Lietuwininfü, 
fab jie manęš Haufyvami aną garbingąjė Bona pafi= 
org. Birmjaujie) Birbingan bėfuy Broliama, fab jie   

Re 
mano Bamofinimą priėmę, 0 potam aß ir Dar 

guldyma to wijo Dalyfo Broliams prijiujiu, fall 
tifray, geray., daryta. Nėja tpriau, Ра Tolnnžengy; 

tiejie procemojaš,  Pierumininfaimė ifalbėti,  bufieį 
Gromą Moltfė ffirdami paifap padarę. 

Kmitaš ш% Dowanas. 

Manefpi 18 Naujo atfiunte: 
1) Bona šasi) Dodillet i6 Pilfalnio ant r 

Bafiunt. ni M. D. 6 U. 2 Del, 0 ant Serugalės ni 
minčto 2 Drl., tai ıß Mijo A Del. 

2) Bona Runigs Sdlūger iš Gilijos ant 44 ' 
Bafiunt. ni D. B. iš 6. V, Drl., 3. 5. 15 G. 
6. d. iš 6. |, Axl, 6. S. iš 6. | Žou, a se 
1 Del, — ant mujū Gyitolės ni g. B. Iš 6. 1: 
Mm. ©. E 6. 10 Gar, I. R. № ©. Ч, Ф. — ani 
tegingii ni M. ®. В ©. L, Del, — tai i5 Mijo 5 
25 Egr. . 9 

3) B $. 16 Gr. YB. ant Sirati Ofterobeš Rreifo Šu 
10 Gar. 

4) S. S. i5 6. funkioj Ligoj bubamė ant ти й pigtn 
gujū Spitolinintė 5 Del. mifap + Bono Diemo Ranfas It 
düdams. % 

5) Wiens Zalnierius man iczion ant Spitolės. if; 
10 Gar. pafigojbama, fab jis liguftas ėjaš ir i5 Bono 
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Bagalbės Girbingan geibaujas. (Dar ne mifašų 
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Prefe Raraliaucguje 14. Zebrnarijų. « 

Ant Turgaus Sami menfay pareit. | Smiecgiei 18 
105 © ©6г 5Rugtet 70—76 Gar. Miežiei, м5., 56—60 ©' 
Э1ейе!, та!., 54—56 ы;г Эбойов 36—40 Sgr Au 

  

yutes 25—28 Sgr. . Sziens : 30 —35 Sgr @nhfi 
Sgiaubai 22,—25 Gar. Gauta. Emietas 11—13 Sabo 
Smara. iaupiei 715 -8- Sgr. Manbeliė. "au 

+ Avpjafnmai. ng 
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Georgą Hundriefer, Ра 
Tilzeje, Wofieczik Ulyczioz Num, 14, no 

prifiulo famo Didele Daugybę aubgiamujū Bumb g 
arba Mebmilnia, baltū ir parmūti tift gerą, britai 
tifra Tawora ш% Ddiden pigias Prefias. 

illungamulu Wilnü. dey mafyninia et 
geraj it pigien. Grorą Sundriejef! 5 Ma 
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Mano mieliemg Bazyfitamiems ав Зте būdu, aby 
mifofiū Bumbulik, parboti yr gruzüu games eju, 0 Ni 
gera Aiipirfima man galima pra, labap pige Prefe p 
Delto ав meldziu fawo Rrietelius, mane tanfei apla! 
ne$ ant to gal foznas rofüti, gero Zamoro gaujes. Gi 
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