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Releimis, Raraliaucuije 
faš Utarninfa išbūbamė, 

taBtoj, ant bile Fofio Rufto 

apfteliūtaš , fu Buftpinins 
geiš ant Bertainio Met 

5 Sgr, arba 50 SM. 

я ‹1{?…@ 
Karaliauciaus Broliams Lietuwininkams Žinės yarneßas. 

Zpjaiymi Sftatimai + Res 
leimė 'aftoj po 2 Sgr. į 
fona, mulfeig Raßtaig 
ifibtfifamß\g Eilę. Gros 
matas teit Gen atrafiyti: 

Bergpias (arba || 
Sehiefen Berg) AE P, 

T 

  

NRro. 10. Baraliaucgiuje, 5. Merca, 

  

a8 
  

1, Nebelbienėje po Užgamėniu arba Inmvofamit. 
Eimang. Matt. 4, 1—11. Grom. 2. Rur. 6, 1—10. 

  

Sėjėjas, Sėtfla, Dirma ir MBaifei. 

(Antrafis. Zodis.) 

„Sėjėjas iBėjo, fab fötu.“  Luf. 8. 
N Sejejas budams, faip tifrojo Gėjėjo Tarnas, až 
“ne galiu fitoip; až miš už 1088 turiu fėti, tai jau an- 

ban apfijafiau, ir turiu įėti Diemo Žodi. Wießpats 

pra jafeš: „Zmones turės Rofunbą būti fudnoj Dienoj 
už fožuą Žodi nūprojuap falbėtą.“ Matt. 12, 36, 
Tangi foznas falbėbamė tuv gerap apfimifinti fa jiš 
falb, jeib jo Žodis ne butu nūprojnap falbėtas. Ale 
fagi ben jafpfim apie Žodžius nūprojna» drufamotūfius, 
D tujū muju Gžieje п’ета Galo. TZangi ir man fa 
ant Skleibimo per Bituš Paibfus + mieląję Rietuma 
be ražant ir i Drufamonę pafiunciant, man mis ta 
Miflis: per Szirdi eit: Rofšgi bu8 manc Rokundas 
fudnoj Dienoj už Bitus Žodžius? Dai Тар jau mijame 
Dalyfe mujė Bafielgimo 'mumė reif pafiprocemoti, If= 

"ganptaiš pajtoti ju Baime ir fu Drebėjimu, бар ne 
jū labjauš Zobžiuš be vražant, furie i Gmietą ipleis 
Džiami ir furius ne tift Szimtai bet ir Tufjtancgiei 
o“ fFaitpti, 0 ir ne tift tame Gžieje, tab jie iBlei= 

tami, bet, faip tirti gaunam, Rartaiš ir bar Daug 
Met p0 to. 

* 

Beje rafi Bene fitjai Bit Žobgiū bus 
/ fFaitytas tai Ranfai, от jūs įuroiufi jau fenen i 

s 

Dulfes pawirtus. Todėl iv ne tift pirmafis arba Gman- 
gėlijos Zobis mujė išfiuncgiamije PaiBfūje bet ir wiflab, 
faš potam apie bmietipfūfius Dalnfus falbčta, tur buti 
Diemo Žodis, tai efti Diemo Zodzin pažmentinta, 
Diemo Dmajės perimta, аё mandagu, а8 naudinga, 
fa8 veifalinga žinoti. Miflab tai, fą ab per mujė 
Laißfus falbu, tur buti Dieno Dmafės perimta, Ing 
fof& MBalgis Druffa perimtas arba faip dieniBtoji Dū- 
nele Maugu  perrauginta, o todel ir mef8 ne galės 
mujü Naikfus perfžaite8 įafpti, ce tift czyfii Niefai. 
” ° Berobš mujė Aeleimis gal ir i tofiu8 Namus 

" bareiti, fur, faip an8 mujū MRafėjas (Rum. 9) jafo, 
fur šmentas Mubtas pažiftamė, o-Dieme, DAF, fab 

ben wift Lietuvos Namai tofie butu! Ale ar - 
Namus Gėjėjui ne veiftu Diemo Žodi {Бат " 
bene tofiemš Namams Sėjėjas turėtu Sefla —- 
{8 рго Szalė eiti? Szmwents Wpaßtal8 fato 
famš: „Dūfii Priftaus Žodgiui gymenti tar“ 
gotiūga» ju Mijofia IBminczia; mofmfit 

„Deufitės jajie pacgius Bfalmais ir Liaup“ 
miš.“ ol. 3, 16. Tangi аб Ира 8 — 
cionimė Fit8 fitą tarp famwesS graubenti i, . 

bžio, faip ne jū labjauš toftai pultus tam į 
{ @о Saluzma jauczia8 jenep pamadiu | 
nam Žiogai, o it nübazniauftamjant т с — 
mujpje gpvenancgio Griefo miš veif atnūujin — 
nimo iš Diemo SZodzio. Diewo. Zodi8 yır | 
fašbieništoji Dūnele, o teip, бар Kunas Ki 
galiaufiep numicžta fawo fašbienipfaje T ie“ ОВ 
faš Diena martobamė, taip ir Dupia tur “L 
amginiju Smercziu mirti Diemo Žodi ne 
o fab taš Kartais it Mazumą Butu fitaip — 
prafiu Budbu  futaifptas, faip Izračliina i | 
tuleriopu Buda fufitaifydawo. 4. % — 

Tangi" Broliei ben Gejereš pra | 
Diemo Žodi manęs Sumė prifiuncziam 
pabymofit, fab bangibfaje Seflą Deje: i 
lingafiš Daiftas, butent Diemo Žodis, — 
# Karda ju bien UAžmenim ir perfi“ 2 

ir Dmvaje, per Smagineš ir Raulus | 
paftoti Mifliū ür Dumiü (Cbr. 4, — 
gal Diewo Zodi8 ir абау ан — 
iß to paftoj ir labay nemylimė, | 
di8 unt fofiö8s Sajinej nejweifö8 | 
fFandamg Wietg užgauna. Ы — 
Iufü Szirdims Rartaiš Sfaudeji. — —- 

Prarakas Y&zaijoßius fafo: „Bed 
patys ifmintingi yra tt [amę paty Der 
36. 5, 21, D todėl it Gm. Apaß 
rašo: „MRefilaitykitės vatns her iM 
mofitiejie bep Baryzeußiet fawe per 
laifpbamies pacgią Simintiės MBerjmę 
tofio8 pafiaufūtinancgios Gzirbys ir 
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jiemš parei, fu ju jū Miflimi ne futar. Tai ne 

geray! Bet raftu cia jū labjauš nūgrunczia) mėginti 
ię tai faš ger Dra, norint prieš patiės Dingpezia De 
ejant, palaifyti. YAmen! 1. Teff. 5, 21, 

Ar Kars bus, av Pakajus? 

: mum8 dar ney wien8 Zmogus ne gal pafjfaz 
"nopėš Wießpacziei taijo, Фар zZinote Kun-z 

Badbū Babūje ant Sutaifinimo Bitü Da: 
4 miftpjama bumo, fad Gitas Kunferentjas 
nzioj Merco Mėnejio Laifpia8; ale dabar 

: įžaitom, fao DMaffolia arba Rujė Giecoriui. 
ių butu; jijai nor, fad Bonai Minifterei 
ieit, fadangi Rujamė dėl Arftumo Zur 

:- Baba ben Beteršburgio ni fit8 fito 
en ir ten raginėjant ir fiuntinėjant teip 
wadyti. 
Tarpe Naro Debhefis wis tanlt.fiauß drums] 
norint įamo Rava Ju Turfais pabaigę, 
fmiežiū dibziū Marffė į Turfiją fiuncgia, 

pra Bafajauš Gruntas berods juknefėtaš, 

au ne not, Бег 168 ir miš ё Rafajauš 
‚satway padarpti. Mes jie miflnį, fad Dar 
епрете!, o bene ir Ppreifiei jiemė galėję 

ä yareiti. Gnglenberei gatamyjas ant Raro 
Top, ir fiuncz wis 16 mien Gmieziė kariffü 
а. D Ofireifiū myriaujyfis Minifteris 
ле Gaimui apfijafe8, Рар taš jam 
„й Эке ВАа и лй arba pagal mujū 

ofunbą 120 Millijoni Marfiū Zycz- 
igatawijimo iwelyti. Taipo tam= 

о ан 1В trijė Bufia priek Ви8 В, 
08 nor Diemui defay Tyfa pafilifti. 
2 pradeda Nptūje it bumufiejie Bries 
+efnti, arba, je) ne baugiaus, norš 

i be» Rumėnikfiei. D tai teipo. 
imiė, tao Mete 1556 Rujai prieß 
aderieiė, Francuzais, ralikfieis 

2 : ‚awoje Mujus apfaramo, . funtų 
7 Nujuė apgalėję jiems Teftunga 

a 2 48 Suriū fugriome, o Bafaju 
i pietinė Rampą [amo Žemės 

ija,, Muldamai pabūti, furi 
įufimienpju ft wiena Kunigaifßtyfte 

aigaifßtyfte dabar Marou Kume- 

38 Runigaifgiiė Dabar pra Brincaš 
grid Giminės. Tangi Bejfaras 
1556 MRujamš priflauje, priflaujo 
1108. ; 
ü bey Zurfü” fylant tap Rumėnijės 

Yufams Wale dawe, per fawo Zeme   

{ аИра trauftt, o Rufü Waldzia pazad&jo Rumenijai 
už Bitą meilingą Bawelyjma wifo Gero. MAle Dabar 
Muju Giecorius prašo, fab Rumėnijos Runis 
gaifūtiš Rarveliš nū fawo Runigaifgtyjtės 
Beijarabiją Rujama wel atdütu, bet už tai Do- 
brudzö8 Kampa tarp Donamos Upės ben jüdujü 
Заг gulinti faw atfiimtu; ale Rumėnijfei to ne nor, 
nėja Dobrubga pra pagal Didgiūufią Dali lefianczioji 
Gmiltiš, teip Кар prie mujū Rūpos tarp Furßißfujü 
Mariė ben Iuriū, o Bejjarabija pra maifinga Zeme. 
Ale NRufija pra Didele ir galinga, o Rumėnija pra 
maža it filpna, taygi Karla turės Milžinui Faujyti. 
Suf teip miš eit aut Swieto. 

Sp muji Giecoryjtės Saimo. 

Mujū Giecorpftės Rantfleriš, tai efti myriaujyjiė 
Minifteris, ба Bifmarkis, faip žinote, 1В 
jama Dmaro Warzyn Dabar prie Sufivodymu 

Giecoryftės Gaimo wel apfilanfo, е 8 Dar miė 
liguftaš, o jam babar Gaime ne nor miflab teip įeftiš, 
faip pirma. Rad jam ir pirm to fartaiš Gaime wiens 
atba fit8, o rafi fofi Spfi ir Gaunė Sfaitlius prieky 
bamo8, tan jiš tift te primalpdamo Gaime jamo Balją 
pafelti it (amo Miflė nügruncziey pajafyti, tap jam ir 
tūjau miffaš arba nor8 Didgiaufia Dalis pripulbamo, 
Bet babar teip ne nor eiti. Gaimaš nū jo nujipras 
tinę8 jo Žodgiui jau ne fabay Faufo. 

Airštas Bijmarfis fu Biningu Minijteriu Ram p= 
Paujen Gaimui iliubyjo, fao Giecornjte IM 'Biningaiš 

ne pritenfanti. Berods fojua Žeme ir RunigaitBtyjte prie 

ABotietijės Giecornjtės priflaujanti, tur faš Met |amo Bi 

ningū Aerlenfi i Giecorpftės Raję imofėti, ale tai ant 

wiends8 Rujėš per funfu daryti, 0 ant antros tū Bie 

ningė ir bar ne gana; todėl tur Giecorojte jam patt 

famo Biningus turėti ir tüfiuß В feleriopė Ufegpjiu 
fufiranfioti. | епа Gita Afegpjiū turintt Akczyzia VB 

Tabafą buti. Ale prieß Bitg Ujmanyıng pafifėle mili 
walniejie Didburnei Saime; fone mifi falbėjo prieb ВНФ 

Afczpže fakydami, Fad didziaufoji Dalis Wyrifkujü rufytt 

pafipratinufi, o ir Wargingiaufiam Tabafėliš fanus 

Mtfigaiminimas, bet dėl 5193108 Akczy3i08 Tabafaš 

divey pabringięė, 0 todėl Wargingafis Bito Gaimejtiėė 

ne teffes. D priegtam ir Daugpbe Žmoniū Iš Tabato 

famo Maiftą turinti, ne tift Daugybe Kupcziu iš Tabato 

Kupczyfte8 maitinas, bet ir Daug Taufo Žmoni įamo 

Raufus  Tabafaiš apfobin; bet Afczyzei ant ае 

bafo parėjus, Tabafui pabringuš, o it Wargdies 
niamė menfiaus be tufant, Žmones Tabafo teip Daug 
auginti ne galėję ir turėję pamargti. r. 

Toftai girbėdamė Bijmarfis Dabar bande fitaib“ 

Sis jafe, аб jo Miflis В Tifro Miš ant to einanti, ;
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ant Sabafo Monopoli ftatpti, tai efti tą Damadą раг 
barpti, fab per mijas Mofietijės Žeme niefė fitS ne 
tur ju Tabafu fupcziauti Faip tift mienat Giecorp te. 
D tai teip ijfimano: Giecorpjtės ABpriaujpbė tur Dars 
bininfa įambptiš, furie TZabafą Įobitu, arba Ufininta, 
furie Tabafg augit. Užauguliji Sabafą tur Gieco- 
tyftėš  ZBprefniejie i Pafamonę imtiš ir tą Tabafą 
Szutinantiemfiem$ ir Britaijantienifiems ar pardūti av 
йН ant Apdirbimo už Biningus pabūti, ir potam Rup= 
cgelninfamė parbūti. Szitofiu Bubu miffaš ра и 
įename Damade, Tabafa Auginantiejie, Tabafg. Apdir- 
bantiejie it Tabafą Pardüdantiejie darytu faip papratę; 

ale mifi toftai darytu ant Giecornftės Raptos ir ant 

Giecorpjtės Mofunbo, tifr tief, fad Giecorpfte miją Wi- 
ninge turein, furi i Tabafo Marbamimo atfieit. 

Gziros Tabafo Mounopolė ftow ir fėlioje fitofe 
Žemėje, faip атар ir Yitreifijoje, o manding ir Eng- 

“ Ilante. D prie mujū pirm fas žin Ffief Metü. ir ant 
Druffė8 Pardawimo Iyg toffaijau Monopols bus 

bamo taipo, fad wira8 Drufkds Daryms Prufü Ka- 
ralyftej po Faralißfaje Wyriaufybe įtomėjo, furi gatas 
maję Druffa Magazonūje laifydawo, o В tü potam 

NAptieforiams it Rupcgelninfamė ant pardavinėjimo 
parbūdamo. ‹ 

Taip miflyjo Firftas Bijmartis ir ju Tabafu 
daryti. Ale ir toftai Giecorpftės Diputiertams ppa= 
ien Miš tolpn žengiantiemfiemė ir Malniemfiem8 faip 
it Gocijaliftamė ne patinf. Sie fafo: Taip itaifius, 
tan taš Staijpmė pafilieft Mets i; Meta, ale tacgiau 
MBalniejie meilpj tofio Staijpmo, fab Gaimas miš Faš 
Meta ypacziey turis Waldziai Mokefnius imelyti ir 
be tofio Saimo Fwelyjimo ne turint Waldziei Wale 
buti it nep @raßi Piningu irinfti, Sep 1068 Damas 
baš prie mujū paftotu, tap butu įu tiftu Waldymu 
Karaliaus arba Giecoriauš ben jo Minifteria ant Galo. 
Žada wijame Dalyfe turėtu Male Balnuja it Tolyn: 
zengiancziujü nufibūti. Zrancugijoj Dabar tof8 Dawads 
pra, fab Maf-Mabonui ben jo Minifteriams ne Male 
be ©айто Bamelyjimo ne“ Graži Biningė iš Žemės 
irinfti, | Sep jie toftai bandytu, tan Эа а8 ir Ce, 
Toi Daba nor mujū MBalniejie ir prie mujū pabas 
tpti, ale Girbtaš Bifmartis yra fa8 žin fur ištaręė: 
Totiam Damadui pajtojus, fašgi tai mus apgpė prieš 
Beprotyjie Zemės Žmonii ben prieš Beprotyfte jū 
Bietininfa arba Diputierti? 

Mes einam įtaiga pafalniup. Miniftėrija fafo: Ri: 
ningė reif, aie Saimaš [afo: Mes Piningü ne būbam, 
£ cia Raralpftės arba Giecorpjtės Waldzia ar Ras 
ralius, at Giecoriuš Gen jo Minifterei babar galės 
wmeifti? Bie rod8 gal Saima Namon parleifti ir Žemę 

"ant gmiežaus Sfprimo Diputierti paßaufti, Ka tai 
_ maczy8? Zmones £ Saimg fiųš tuš pacius Dipus   

tiertuš arba rafi ir dar durnefnius. Rag pagal aną 
apažtalištąji 300i nor elgtis „Rožnaš te ee pabūtaš 
Wyriau/ybei Wale ant jo turinczieijei” 198 рай . 
Dabar ne 'Badūnai tur Bpriaujnbei Elaufpti, bet ЭВ у= : 
riau/ybe Babūnamė. ! 

Raro Negandos ir Bjaurefczei, 
(Bradzia Num. 9.) 

Anday pajafodami ifi ant to parėjom, Рар 
fEoliamė ant. Zurfü Bergalėjimą apturėjus, — 
Gįfi Sagra ėjo, ir faip grofišfap Erifkegion | 

Bulgarai divey nefrifšezioniBfa) prieš Tur 

prieš Gmangėlibfūfius Krifžczionis fiaute. ALe me. } 
antraip wirto. Maffolei buwo pergalėti, vo 3 — 
attraufe Suleiman Baža fu didzu Waifku e 
Sagra ir prabėjo Miefta apbaubyti. An 
gimo tob8 ne“ bumo galima, nep mifiy“ — 

Kafafü ir įmetimieje Bulgarai paffubo DU sa | 
prieteliamš igtrufti; о Вар umay ipflėjo fa | 
Twana8 per Ulyczia8 T Berfejai ir fiti Tur Šri : 
telei it tūjau pagamo plėgti, žubpti ir Degint | 
tap bumo iBgaftiuga Diena Rrifkegionima! — 
myrigfa Perjona IB jū, furi Turfamė & Эао — 
bumo 56 Sujimilimo ant Wietö8 užmugta. K | 
fa8 gal tap pajatpti? Tift Motereš ir ma“ 
rado norė fief tief Rafigailėjimo. Tura, — о 
Ramu išžofe jeßfojo fožnas, faip galėdams, f 
bulgarišti Raimpnū Turtėlus prifiplėžti. Kit 
fielge rod8 tie aplinf Bafuntinii Ramus + . 
Kraujo Brajtai prafidėjus ir wos jie 99 
Klpfjmą išgiedo, tap jie ir tūjauš ant . 
Babmarijėos fufirinfo, jeib jie fawo Vr 
Bagalbos buti galėtu. MBien8 Sperfei 
jao Rarbą ant Bajuntinio Bund ipfe 
Turfu Bofo i Tarpą tt taipo ji IB Gi 

Хасзанё пе lengvus Daiftė bumo, I 
таторн. Wien8 appjeniė muamede — 

įė numalbpti norėdamė į tofiu Stor I 
funtiniu8 falb&jo, fad jam ir Brafaitė | 
wejo. SGalaufey TBerkejas Szmotg Pr — 
gawes, Damėfi + Bafaju ir atftoj — 
juf galėjo weif w&l fugryßti. Todėl ||| 
wernierg it paš Suleiman Baka | 
tol melde, fol jie mieną Bulfelė tifiuja | 
juntiniemė ant Apgynimo aljujbino, Be: 

Dufo Miejte evrietelei jamo Narfe, rio 
Bebugno išfopę. Dienai außtant 
Raliepimas, ой Gpmatininfai turi | 
Mieftas jubegintas. Na Rrithezoniū 
7000 Moterū ir Ruvifiū užlife; tiem8 
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jeßfoti,  Bafıntinus ju jū Namipfeis Gumernieriė pas 
famę atfivadines, įūš apgoDe; taczaus jiem$ neimelijo, 

bar Tartą i famo Namus atgal grpžti ir Relonei rei- 
‚Tingieufu8 Daiftus pafiimti, bet junte jū8 pobraug 

Aanczeifei8s TZurfaiš ant Gelžfelio. Ber wiją 
Pati Dangus raudonamo nu beganczojo Miejto. 
si Bundo ir Mark fu įamo Paczomi8 ir 
8 fufiwofe 7. Augujta prie (amo Brietelia 
opelėj, furie jū dėlep bumo jai Dibgame Nuro 
й 
sp nd Pafuntiniü Bulgarijoj itailntojes 
eg Uarapijos pra Dabar faip fu Szlüta 

* Mr jo8 Ben Farta wėl atfinaujpfiė, ta) mienė 
"žino. Wajuntinei it Runigai рга + Ron= 

ee o fiti ir + Gnglantą išfelame. Mienė td 
ED Auniga рта Barbu „Sondžorof: Taš 
L iš mangėlipfė Aunigs В Bulgari Gi- 

arb įamo Kampo Žmoniūkiu tofia Broce | 
a бо, Pao Bulgarū myraujas MBnffups ji 

‚3 prie Turfü WyraufybeS айр Rlaibuną 
+ apffunde. 8 turėjo Miefte Salo: 

  

— & оа) įtomėješ, tan tifrap ir jis jau fenep 
Suru gamęš fyburioti. . (Dar ne wiffas.) 

Syvičšiaujioji Binia. 
pi jau i Drufą pavamuė mumė IB Des 
Žinia parlef: Rafajus tarp Niujė ben Turiu 

Rerca gatams paftojes. Diemui bėfun! 
——22LL/———————— 

2 wel Bjaurybė! 
Dfeiffenberger В зцш pra fefan= 

nt Sitaipuo i Keleiwt prijiuntęs, fu: 
180: 

jp ant 7 tojo Zėbenvorijaus man pra Nas 
JurfBeit NRaujebūje 21 Эк NU 

  

   

  

au Nagalba iBgelbėti iv gymi pafiifę. 
Upginimo af vrijiulau tau, Eurė tą 

: g}fflfienßetgee ig Šilia, 
ntė prie Saufėni ben Rujnės Giaiijos. 

18 Jüpardawimas. 
— 10008 aß fetu famo Saianterijos, Tur 

iš, Giitiū ben Sapygelit Kupcayfte Balin 
bu wiiuš Tamorus ui Kaßtü S„Breflaé 

  

  

Ёпі tuv if A. Siprilio 6. Gjmotas tus 
Appgelia nufibymytinav pige) parbūtas buti. 
2 SCl hert Hafe, Tilžėje, 

MWofiecz. Gaje Num. 19, 

M
 

‚ 

" aptūniū Stunbū ога 11 ЭРИ pagaife; 

lima buš, jė prie Gubziū ant Batoras 

(4 Kalėjime febėti; o je) Gnalenberiū Rungelis || 
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Bijofiū Bunuvulia, baltinti ir nebaltintū ir mifefia, pats 
būtū pigiaufiep parbūbami yas E, Rieinfe, Ragainėj Ь 
pri Turgaus - Wietss. 

Gero engelišfo Bomvelno, faip. fitu gelumbinu wilnonų 
bep margfonu Zamoru, ptgiaus faip Fitoje Budoje yra gau“ 

  

  

nama pas Tris Neinfi, Nagainėj. 
Geriaujit Iybntu Sauti arba Sımulits . 50 %f 
Guforiaus I Repurėje šis 48 , 

, vagal ©лоага 50 „ 
Guforiaus II Repurėje . 46 

@ pagal Swara 48 , 
{итайо Guforiaus ‚ 16, 
fmulfiaufios baltojės Muffebobės“ 44 , 
fmulfids baltös Muffebobės“ „LŽ, A, 
geros Šafijos Gyfio Simofo . ТОН, 
gerū ftainbiūi Nyja Ee PAS 
geri иии . 26 „ 
Ąryma geriaujiu »Ruilo 26 

letlehnmhfifu Šano S atkdkiavė 
prie Grnft Sdhmvennes, ЗЫ 

Widuriniame Gafe (Mittelftraffe) ım. 3, 
tarp Kirdenfirafie (Bajnyczids Safo) 

bey Waffergaffe (Wandens Bajo). 
Dabof. Tußcziu Petrolijos Baczkü czejau 1 Mk. 25 Bf. 

Parwinyczia prie Guftay Sperling, 
Siličie, Babrifūvajfiė Num. 38. 

PBriemimo ir Jßdamwmimo W ieta Wofteczik Ulyczioj Num, 73, 
effnpat; tie8 Wofkiecziu Liuteriffaje Bainyczia, prififiulo ant Bars 
mwamimo, Drufamojimo, Sfalbimo, Prejamimo, Apretierawimo 
ir DOifartieramimo Gilfinia, vilnonia it bumbulinii Са 

Briegtam aš ir prifiufau fawo geray papildyta Kroma 
parmūtū it neparwūta aubiamuii Bummulii bey Wilnü, 
baltintü ir nebaltinti mašyninia Merpalū, faip it getiaufios. 
Bryma raubonofiės Bumbulės už pigiaš Rreftaš. Guftū 
audiamujė Bunnvulii nebaltintū, 0 it mifūfe Parvije aß 
айГа 13 pigiag Lrekias. 

***#k*****a#*****#********##**&*** 
Kum. 12. Karl Kukath Num, 12. 

Geriaufiuji Bıyma Bummulin, nebaltintü, baltintū 
ir gražiaujiūje neplunfanciuje Banvije, faip it Milna 

bep lininiū sBerpali niefur ne galima pigiaus ir geriaus 
pirFti, faip prie Ravi Kukcth, Tilžėje, 

Mofiecziu. Gafe Num. 12. 

prifiulo 

  

  

  

Sėparbamimas, 
Rofiu bu Tufftangiu Emari laba Driutės Ir nes 

pluntancien parmotū aubjiamūi Bummwulit aß ifpar- 

düdu už bar niefabos ne bumvujias pigias Prefias: 
' п&‹щ mėlynas tifray geltonas tifray jübas 
  

  

po 10 Sgr., 10 Sqr., 9 Sgl 
tifray žalias - tifray pilfas 

10 Egr., 10 Gar. 
Run. 12. Bari Nutatb Yum. 12, 
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