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Karaliaucziaug Broliams Lietuwininkams SZines parneßas. 
  

Nro. 17, 

1. NMedelioje p$o Welykü arba yer Atwelyki, . 
Gmang. Sono 20, 19—31.  Grom. 1. Sono 5, 4—10. 

SFezus gyws ! 
ZE SJezulel, Furs tu eft 
3B Smertits prififeles, 
Nui Melnio mus ißgelbeki, 
Kurg$ mus fmertnay igeles. 
ZTu Smertt mufyje imeiff, 
Gymata naują mumė priteiff! 
Nes Zu juf muš atpirfes. 

Kurės Telis tifrafis?ė 

Sau anban až apfijafiau, fab aš iš Sietuvos Gros 
matą, games, apie bmejopuš Gurinfimus Rietumoj fal- 
banczią furę a5 fawo mieliemfjiemė Gfaitytojam8 pras 
negti noriu, Mielafis Nažėjas manę Flaufia, prie Furio 
žitū Surinfimimu jiš tur glaujtis, jamo Dußia ifgel- 
Bėti norėdamė, ir nor manę fartuntą faltinti, jep ap jš 
ant ne tifrojo Relio užmejęs, Рар jiš manę8 Flaufy- 
bamš paflpjęš it vaji bene prapulti tuvėjęė. AB be- 
tobė bijauš apie tą Dalntą po mijo Smieto ЭНЙ kal- 
Dėti, tifrap žinobamė, fa aß prieß funišfoję Dingkczia 
liubpbamė baugiem8s rafi iß abiejü Surinfimü n’itiffes 
ir Wifü Mapykantg ant fawes uffitrauffes. Ale teip 
ant fawo Sgjines pafklauftas ав turiu liubyt, бар ай 
tą Dalyfg pagal Diemo Zodi ifmanau. Tikt meldziu, 
Brolei, fab aš Jum8 га ne pamėgitancgiū Zodziu 
pajafpcžiau, ne pameffite В [ато Ggirbiės brolišfaję 
SReilę prieš manę, bet meginfite tą Žobi, fu ta pacgia 
MBiernybe, ju Szirbiės Žemybe, ir Lengmybe, fu furia 
ab Зитё tą rašau. Mle jey vaftumbit, бар апё NRa- 
Bėjaš, Eurio Gromata Biczion ißdrukfawoditi noriu, fą 
prieš mieną arba fitą Gurinfimą fą ne geran, ar fofia 
Neteijpbę parašę Butu, tap man toftai pajafptit, tan 
aß toftai, faš ne gera) bumo, wel attaijyfiu. Bet 
anjai Rapėjas [amo Gromatoje teipo rafo: 

„Miel8 Pone ir Gmangėlijos Tare, až per tą 
Brolio Retuvafacžio Gromatą, fure Sus į Releimi 

Raraliaucgiuje, 23. Mpeili, 

  

1838, 

šįtatėt, eju [abap įmprojąs pajtojęė. 8 rašo apie 
du Surinfimu Lietumoj, furišbu tarp james bibi MBaibą 
tur, furiūdu ab geriauš pažyftu, ne faip anš mujū mi= 
nėtafiš Brolis. 8 rašo, fad ne bibeliš Sfirtumė 
yra tarp wienü ir antrü, Tai beje Tieja, ale tacgiauš 
bibeliš Nejutifimė. Sie ne mabinas Broleis, bet tiftap 
Pusbroleis. MBieni fafo, me8 ejme ant gerejnio Relio, 
antriejie |afo: meš turim geriaujijė Relią. Teip jie 

mwaibpjos iš Pradzids it bar miš, ale ir tifiu, fab jie 
į Wienybe ne parei. MBieni [або, meš turim prijis 
werfti ir fawo Griefuš išpažinti Diemui iv Žmogui, 
fūmi jė užfabinę, ir jen fą fam pamogę, but reifią 
jam atbūti it toliauš Griefi neb Darpti, Bet (augotiš 
nū miji Griefū ir elgtis Miūbažnyftėje iv: Braftnbčje; 

ne Bale пе) та Brangmpno gerti, nep Ta 
bafo rufpti, nep Buifpjtę warpti ney Bafibidziamimą 
turčti, nep Swieto Linffmybes Ddraugiffay waryti. 
Na to Wijo pra draudziama ir jey furė tai ne Daro, 
tą nep per Brolė arba Sejerė ne mabin, it bar fafo: 
meš turim tančie> Bono Diemo meljtis ir fa8 Dieną 

Diemopi prifimerftiš. D priegtam ir dar, fad £ Drau- 

gufte fufieina, tan, faip Brolis Returafatis jau mi= 
nėjo, fožnaš fab šeina, tab parjiflaupęš Dufauja 
it potam mifi Draugišfa> Lfalmus Liaupjės Giejmes 
ir tri8 Rartė „Sgzmentaš mujū Diemaš“ giejt ir tofieis 
linfjmaiš aiBfieis Baljaiš, fad pro Szali einant fiaur 
Szirdis dreba. AB Rartą miflpjau rafi ir Diemo 

Dwaje tai joje Daro, fad jie linffjmi pra Surinfime; 
o mėl fad jūs matai ant Turgaus, tan jie teip Dra 
įmutni; & Rarcgiamą jie ne eina, 0 ap eju ifidabojes, 
fab jie Rarta t Rarcziamą eina, fg jie tab barpė: 
tap jie Afiš nulenfę per 3moneš eina ir greitap fawo 
Darba ir MBeifalą atlifę ir wėl eit Iaukan, fad idant 
ne butu cge ilga) užlaifomi. D Namej jie gieft fu 
Gawmižfieiš Ryto, Peti it Wakaro PfalmuS ir tris 
Karts Szwenta8 mufü Diemas ir melbziaš braugigfan 
& ® Dar Daugiaus apie tofiuš Darbus galčcziau paja= 
toti. Tofš Mofflas ir Bafielgima8 pra prie mieno 
Gurinfimo. N 

Antrafis Surinfima8 įafo: To ne reifia. е 
tümi niefo ne pelnyS, Mes tift ip Malonės ifgas 
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nptaiš te pajtojam, o Gmiete bubami meš it turim ju 
Gwieto Žmončmis apfieiti, ер daug Proces mums 
ne reiia; tofiu fauru Reliu, Žmogus eiti ne gal. 
Brangwpno gal martoti, tift ne per Daug. Sabafo 
gal martoti; puifiep bėmėti it gal, fab tift furg Bi- 
ningū tief tur. 68 miffa8 juf pra Diemo futwerta 
Žmogui ant Maijto it Bafilinfjminojimo. Mes ## 
tutim į Boną Iezu tifeti ir jo melftiš, о фер 
faš Gmiete pra, galim martoti.  Me8, jen tifim, Bu= 
fim išganpti, it wėl faip Brolio Returafaczio bumo 
minčta apie Damabus, fad jie į SGurinfimą fufteina, 
tan ne tur iėjęš flauptiš ir dufaut, nėš tai tift 
pra tofia wirfutine Szwentybe ir Pfalmus Liaupfes 
giedoti Yra tift tof8 Bafididziawims. Tris Rartė 

„Sgmentas muja Dienas“ Grief8 pra giedoti, nės 
tai tift Danguje ėjantiejie te gal giedoti, ale ant Žeme 
Ąmoguš pra per griešnas. Malda3Z ne reit mars 
toti Namėj ju Gamipfeis ir ne per tantfien giedoti, 
neš furė tanfiep Malbaš bato, taš pra jau pats Jame 
pališiventinęš, ir fą Daugiaus galčežiau apie tai vagoti. 
% о8 pra anttojo Gurintimo Mofįlaš ir Bas 
fielgimaš. 

D bėl tū Priezafcziu jie tarp įamęė Waidg tur ir 
į Bienpbę ne gal pareiti, Rurė nor prie Mieno 
Bulfo buti, ta8 tur antram atfifafpti, ie» ne, 
tap tą nep wient ney antri per Broli ne madin, bet 

pet fubojanczia Mendrę pra Iaifomas. Zeip ir man 
eit, 0 it Dar pra feli, furiem8 teipjau eina, it meš 
Taufjim Suja Parodds, faip Su8 mujū fenė Molis 
toji8 įjafgfite.  Batmirtinfit muš per mujū mieląji 
fenąji Keleiwi. Mes bufim 1В Sujū Nantos pa= 
įčbfoti 1ер mušė ant netifrojo Relio užmefite. Safyfkit 
mum, meš Yumis melbziam. Brie tt bmieji Surius 
fimū meš ne norim Dar wieng fkirtg Wierg daryti, 
Bet tiftan prie tifrojo prifidraugamwoti. Abu Surinčimu 
ав Sumė pagal mano geriaufiji Važinimą furaßian, jü 
Mofflą ir jū Bafielgimą, o Dabar meš turim mienam 
ale tifcap atfijafpti ir prie mieno pafilifti, o Sus Dabar 
18 Жав!о pagal Jujū geriaujiji Ifmanymg me&gin- 
fite abu Gurinfimu, fatraš pra geriaujiaš ir 

furjai Bonut Žėgui geriaufiep patiftu, futi meš mylėti 

ir furiam  meš itifti norim. Bonė 3ėzu8 Sumė te 
gelbti. Amen. 

\ 

Wifokia Zinia. 

— Bumelis Bons Kupczyfte8s Minijteriė Aden 
bad pra Beftpreiji Bromincos Dberprezibentu paftojes 
ir yra Danjfoje famo Bumi pafidares. 

— 8, Merą pa Wyno Miele Dibercifis 
Trans Karl, Temė Dabar malbancgiojo Gftreifiū   

Giecoriauš 74 Metė fen8 pafımires. Sam Butu reis 
fėję Mete 1848 Giecorium pajtoti, ale jiš to nenorės 
bam$ MBalbzis + Nantas jamo Gunaus pabame. 

—i Berlpnišfe Ronfijtorije pra aprofamuji, tad 

Berlyno Miejte Mete 1877 6000 Rubifiū nefrifG= 
tytū palilifę, o bmi Dalys nū trija tam Mete Apfi- 
webancziujü bažnptišfaji Sumenciamojimą  pomijam 
paniefinę. šone Dieme gelbef! fa8 Gytė bus, fad 

fožną Meta daugiaufia Dalis Friffczioniffaje Wencziawag 
buš atmetuji it tarp Befiū Rubifėliė miš mienė Ne= 
frifßtyts pafilifęš! 

— SŠuš žinote, fab Kunigs Hofbachs Berlnne # 
Sofubo Bažnpezią pafžirtas bubamė Dėl famo nefrifž= 
Gionigtės Mipiės ce n'iera per Runigą priimtas, 0 

Berlpnikfe Rungiftorija bep  mpriaufioji ėmangėlipfoji 
Bažnpcgrote įt ten teipojau n'iftate, norint Зтап та 
per Didelė pabarpti ne norėdama įt ant jo pirmofids 
MBieto8 per Runiga palifo.  Szitaė Nufidawim8 pa= 
bare Swmiete Dideli Zranfjmą, o Kunigs Hoffbachs 
pelne prie Smietišfujė ir MBalnujė didelę Garhe. Toftai 
pajtojo wienam Ffitam Runigui, [pg teipojau dumojan- 
cziam Ddideliu Bagundymu. Sifai [pg teipojau Garbės 
pelnpti norėdamė it bažnptiBfaijei MByriaujybei  tofią 
Bedg pabarpti norėdamė, fab ji galiaufiep n'žmanpjenti 

nep fą meifti, jeijei nuvaBe: „AB Ing 108 paczid8 Dus 
mos eju faip @ Boffbadė; ab [pg teipojau ne tifiu, 
fad Kriftus Diewo Sunus ėją, o it netifiu fad 'jiš 
Gtėbuflū padaręs, faip tai Bajnyczia tif“ ir аё 
tam Грди. ер 18 miflyjo. Dabar Gita Wyriauz 

96е nežinos, Ig meifti. Ale Diemui bėfup, ji tai 
žinojo jė tą netifentiji Bragmatą В jo Wietd8 nuftate 
ir & ė Bromą traufe. Diemui bėfun, fad Wyriaufybhe 
išbnfujtji Netifėjimą nor8 Gent ant Gmentės Wietd8 
prie; Walnujü Szauffma iffidrefa įumaldpti, 

— Satilifai giriaš fawo Geitungūje, аб Netifės 
jimš ir bidgiaujyfis ЯВтетд8 bey Wyriaufydjü  [ocijas 
lijtiBfajiė Bluznijimas tift wien prie ėmangėlišfuja famo 
Wietg turis, o ne tarp Ratilifa, ir fab todėl Тан - 
foji MBiera ėjanti gereje už Ewangeliffaje. Ale tame 
jie mijai uffimiršę, fad mpriaujyfiė Socijaliftišfajis 
Dimufrat8 ir fujü durnianjyfis Rufintojis MBarbu Mo ft 
Rvtilif8 pra it fab nelaboji focijaliftišfoji Dmaje IB 
fatilifibfoješ Grancuzijės paš muš parėjufi. Taygi Gita 
necgyjtoji Dmaje pra В Ratilifa- Sarpo išauguji ir 
per mujū IBalnūfius it jū malnūfius Sftatymus prie 
mujū teip nešmanfie> užauginta. 

— 9uš žinote, fad ne Bale pra Arfliū IB mufü 
Žemės ir Mijės MBofietijos per Rubegių Balin gabenti. 
Toftai mufū Afininfamė ir Dmaronimė ben Arflii Rup: 
cgelninfamė Berobš ne pamčgjt, fabangi iš to Arflia 

Brefia menfejne, it ne galima per Arfliė Rupcziamimą 

baug fą pelnptis. Dėl to turėjo Firßtas Bijmartis
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baug Brainėjimi girbėti, jis turiš už tai rupyti, fad 

rffius Ben Kartą Male butu ir per Rubežiu iBga= 
benti. D jijai jau dabar it bumo miflyjęs Gitą Pa- 

Iėpimą ir meifep ipleifti. Ale dabar Gujipainiamimamė 

Swieto Rufivamimi pafidarius ir Karui iš Naujo be 
fnlant taipo, fad ir ne galima žinoti at ne it mujū 

 pacziū Žeme Bujenti ė Rarą ipainiūta, tan dabar Arfkliü 

. Sšgabėnimo Draujmė pafilieft. 
— Mienš bimufratišfos Walnyhes Maifiuš pra 

tajai, fob Bagotiejie пй Margingejniūja, jiems Biningė 
Zyczydami, tief Trejū imti & jūš teip iGbranpti gal 

faip jie tift nor. Birm to ne budawo Wale faip tift 

aufßeziaufien 6 Bracentus imti. Mums atfibūda, faip 

fab muji MBalnybės Damadai ir Sftatymai tift Pinin- 
gininfam8 pra Walnybes ir NMaudosS atneße, ale ne 
Neturtingiemfiemė. 

— 96 Siunbunės Miefto dmilinfa Repalaima paja= 

"Tojama: Gromyjtėje Yorkfhire vanbaš Gale Miejto 
Searnfen afmeninia Anglių Kafımas, furiame bega= 
miejie Garai ujfibegę ir tiemš plpBtant [pg Fofiam 

 Brarafui 44 Alngliū Rafifai wifi (amo Gymaftė pras 
pulbę. Bet Miefte MBoolic; didelę Trobą 16 Medgiū 

"ant farißfü Neifmeniu Bafamojimo bubamojant, toji 
13tąji Merca, ney wiens ne žino, taip tai nujidūti 
galėje, fır wienu Syfiu fugruwufi ir 10 Wyrü fmert- 

"nap, o fituš 20 menfiaus pažeiduji, 
` — Barpgo Miefte Smieto divyfis Turgus, furfai 
| pirmaji Meiji prafivėdamė fe Bajarą ten Iaifptas bus, 
— firopjaujep prigatamyjamaš.  Dgi ppacgie> Dabar ten 

ant Batalpinimo Swieto Tamorūi Daugybes Buba= 
"Woniū tenay miš Dar bubamojamos. 

— Mujai jau bumo fetinę fu didziu Dalyku famo 
MBaiffū per jüdafes Iures Namūn & Nujiją feliauti; 

"ale babar Gnglenberiamė Befifėjant jūfius apnitti, tan 
jie dabar pafilieft Turkijoje ifi tam Ratui ant Galo 

"išėjus. Dai per Mofietiją Nujamė ir didele Daugybe 
Brarafo Gelžfelei8 gabenama. Pirm Trumpo ėjo man> 

  

   

    

`па 29 Gelgmežimei ju Brarafu per Miefta Dort- 
" mund ant Turfijos [infan. 

— Vienoje 5tojo Aprilio Ledai prie од о8 Miejto 
— Mufijoje eiti prabėjo. Brie muja Redai jau pirma išėję. 
— — Didgiū Rarū Bajefėjos, Zyfaus arba Karf- 

tgiū Liga pra babar Turfijoj, Кар ашар it Runs 
| ftantnnopelpį, 0 taba ir Bulgarijoj, Rumėnijoj ogi it 

pagioj Rufijo; Žmonės macney floginti ir žavinti pras 
— Ddejufi. | Aufkcziaujyjis WießpatS te jufimiljta anl 

— Bemjü, fab Bitos Nigos ten ben meifiep Liautus ir te 
malbo Smieto Nufidamimus teipo, fab ten Raraš fu 

| jamo Neganbomis Bjaurybėmis ir kgajegieis ben ne 
weif wel 5 Naujo ujfibegtu. 
—— Berjijoni Karalius, furš jau pirm Boro 
Meta prie mufū per Gpropės Зете8 feliaubamė, apfi= 

     
  

[апеё, еа ir Bę MBajarą Ben atfeliauti ir Ypacziey 

Baryzo Miefte Smieto Didziojo Turgaus paližiurėti, 
— Mujū Dftpreija Prowincoj randas ifiBiol bu Ay- 

pellacijonšgiviftu, miens Karaliaucziuje, o wiens Yıru- 
tyje. Ale dabar tift wien8 te be [if8, butent tas Ra- 
raliaucziuje. Zemjü Landgiriftü bus Raraliaucgiuje, 
Yfrutyje, Tilzeje bey Miejte Lyf, At fur bar žemes 
fniū Giriftū mujū Vietumoj pareiš, tai ne žinom. 

— Pagal Geitungi Bajafojimą pra Bradzia mufü 
Giometinės Gzipornftės tarp Raraliaucziaus ben Tilžės 
KRetmerge 28tąji Mercą Lapynüfe didey triudna pa= 
įtojufi.  Birmamjam  Gariniui Botut tą Metą ant 
Upės bebėgant Пиб Rupcgiei Gen ir ten Riemūje ar 
Miefteltūje famo Dziaugimą ju mažą Ranulate Szumi 
paleizdami išrobyti; ale jie ne miš tofiū Mprū Bapalpį 
tur, furie |u tūm Dalnfu apfieiti mofėtu. Gitofiu 
Bubu it anoį Dienoį Dampbotui prie Lapyna pri= 
Gčguš tape czion fu tofe Ranulute Szuwis paleiftas. 
NAle toji bumo at per Mier daug, av ne gera [iobota. 
St Baujant plygo, o j08 Lefiantiejie Sziemulei paiBtas 
dyjo du cze įtomincziu Zmogu. MBienam 1В jū Ras 
nulės Stutis [ėfbamš Beczio Raulą arba Mentę fu- 
triugfino. Tangi [u tofiei8 priegabingais Фаа ар 
einant reif faugotiš. 

— Rirm Srumpo išėjo mienoj Dienoj Wyrai Pries 

bienininfai Gicgion Raraliaucziuje pro Kullenberiūi Bomą 
ant Brėglaus Upės i; Miejto [aufan. Du В 18 [ 
maibyjo dėl Sznapjelio BleczfösS. MBiens tuja IB 
pūle В Waltie8 ir nuffenbo Upėj. Dabar Biriftai SB- 
įėbfojimą dėl Bito NRufitifimo [aito. 

— nt mujū Gelžfelio tarp Sztacijonü Lindenau 
5ep Löwenhagen bumo fename Mete 10tgji Decem> 
heri Maktyj Ddidelis Afmü ant Weze8 užriftaš, jeib 
Wezimü Irukis atb&gdams nü Weziu nuwirftu, We- 
šimai fufitrinßfintu ir fa8jin fie£ Zmoniü ar @ywaftt 
pamejtu ar fawo Kung fufibEdawotu. Rods fita Biltas 
dejyfte ne teip pajijefe, faip bumo miflyta, ale Wys 
riaufybe tacziau pra ant Sgrabimo šiftadėjo, furė tai 
padaręs, 100 Marfiū Atlyginimo ftacziufi. Dgi ne 
fenep jau mėl ir fitur Ing tofiajau Liktadejyfte nufi- 
bamufi, Bet ant tofiū Bjaurybja nužmelgiant it ap= 
maftant: iš fo tai? tap turim įafpti: tai tiefiog i6 pa= 
tiėš MBelnio. Rab fofia Biftadėjyfte promyjama Dėl 
to, ibant Žmogus IB to fam fa miningiautu ar ßeip 

fo Gero apturėtu, tap berodė ir tofia Piktadejyfte wel- 

ша, Ale meš tą išmanyti galim Fodel ta nujida= 
wufi. Ale fą tur tof8 Žmogus IB to, fad jis tulam 
tief Daug B2068 ir Beržulii padaręs arba felintamjam 
it Gymajti atėme$?  Bomijam Niefo, o jo nelabajfiš 

Darbaš ir butu pomijam n'išmanptinas, fad meš ne 
šinotumbim, Welnig tofiuš Darbus prowyjantt. IJam 
tai bidgiaufias Dziaugimas Bėdos ir Aparū IBprompjus; 
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jū baugiauš jū geriauš.  Rito Džiaugjo jiš ne tur, 
JIE fab Ben tajai, Fur8 Gen atėjęs MBelnio Darbus 
fuardpti, fawo Krauju ir Prififelimu MBelniui jo Maci 
atimtu it Bėbnūjius IG jo Ryßiu ißgelbetu! 

— %% Morunga Miejto, muja Np Brufiū Pro- 
mincoje gulinczio, fefantyfis triudnafis Nufitikfima8 pa= 
fafojamaš, furjai 16tąjė Mercą ten per Bernė Lenktyn: 
Bažiamimą ant Gzafijos pafidaręš. Wiena Merga 
bumo ant Mežimo, Kartimiš apfrauto, Drauge paimta. 
Ant Szafijö8 atfidanze, lenkfıyn be mažiūjant Megimo 
Ratas ant Kalinio Afmens, Wejimas nufiffrejo, ale ne 
pajafpta, ar ji8 apwirto ar ne, tacziau wiena anü Karz 
cziü &j0o Mergai per Krutine, аб ji tūjau ant MBietos 
negywa pafilifo.  Miens MBandraunintas Gizeliė Roją 
Iuzo. Mien8 Gromatnegyė furjai teipjau Drauge Wa= 
šiamo, tift fu Berfiganbimu atftoti galėjo. — er tofi 
Lenktyn Waziawimg jau daug Nepalaimės pra ant 
Swieto paftoję, ale MBažiūjantiejie tift о18 ne liaujas 
fitg Sztufg jam pafibare, -° 

— 38 Toru Miefto pajafojama, faip ne gražiep 
mienam Šaunifiui ant Gmodbės ėję, furė pirma Meną 
Marcia turėjęs, ale potam tą prajtodam8 ju fita fufi- 
mencziamobino.  Saunifis bumo ju fwiezeje Marczia 
prie Bažungios Duriu primažamęs jeib jūdu toje Jufi- 
mencziamobditu, 0 Daugųbe Žmoniū bumo czionay fuftz 

Gegufi, Muodbiffös Grojybhes pafiziureti. Jaunifiui ip 
MBežimo arba В Karetös ıflipus, tay IB pitos Daus 
gybės Žmoniū wiena Merga išfofufi firto Iaunifiui 
niefam ne miflyjant Borg įmagiu Beraufiū. D tai 
bumo ana prafotoji Marti.  Buliceije toftai nufiba= 
muš ję Balin pafigabeno, o Saunifis Gitofiu Bubu ap- 
gėbintaš ėjo ju Marcžia t Bažnpczia. 
  

Del pomifam Pardawimo mano Gelumbės ben Geifiū 
Zamvori Bubos, tampa baugel fitū Daiftū už paties Кар К 
už Avirfimo Bretes parbūbama. 

I. Palfner, Ragainėje. 
Pridetka: Wienu Zodziu wifokiug Geifius Rleibomė. 

!! Didzianfyfis Kromas !!! 
qudziamujfü Bumwuliü, Wilnü, maßyniniü 

Werpalü 
af eju tiefiog IB Gnglanto games. 916 tobel iftengiu ne tift 
ne miflptinay pigen parbuti, bet ir geriaujėji Zamora 
Iyberiūti, Zangi garbinguji Birfėja pagiū Nauba tai bu, 
fad jie (awo Neifmenes -titt A manes ifipirfė. 

2. SB, Sdūfes, Tilžėje, 
Mofiegiū Ulycziog Num. 14. 

Dabofkit! $tumpte11e Taworai, Purcelonai, Fayancal ir t. К 
tom cejau, ant Ißpardawimo Taip Dar nietabos ne 
bumuė pigiey. as pats. 

    

MBiena Acid Maluna, mienu arba bmiem Arkliam jus 
fama, furfai # 1 Stunda 21/, Gičpeliū Sama fußriutoja, Faip 
it miena Rantū Maluną, fuvė mienė Wyrg lengwey fukti 
gal, ir furjai + 1 Stunba 1 Gčpelė Sami fußriutoj, tom 
už pigius Šffiderčjinus ant Parbamimo. ; 

Mafinii Zabritėje 

Brolii S0l[der Egger, 
Klaipėdoj, Pieva Nlyezioj (moliai MWiefenftraffe). 

AAA XXX X X ARKA ARA ARA AAA 

Gfftra pryma Bummwuliu, wienlinfü ir fuktl, wi- z 
foftuf avmije, Faip ir geuaufiu Mafyninii YBerpalū. ž 
ž it aubjiamuja Milnė prijiulo už didey pigias Brefias * 

+ MWilbelm Greufat, Raufienije. 
Žako Nk ek k ik k k Ok k 

B MMM N Ak Ak Ak Jak akiai k k JK JK A kak J Ak AA 

Samo fleibiniu Geifiū Zopojtą iptugtinti norėdamė zg 

ap parbūdų mifus Feibinius Geifius už Raftū Prekias, 

o ir bar pigiaus. 
Mila by Bukffings, baltū ben ой faiemieriniū 

Gfepetū bidžiame Ififkyrime aß prifiulau Iabay pigen. 

Milhelm ESryrulat, Kaufienüfe. 

KKK KKK AAA RAR кк ж 

Зойй pro burtičinę Rirmelę (Bandwurm), 

  

  

* 
* 
* 
* 
* 
* 
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* 
* 
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* 
* 
%- 
* 
* 

о
б
 

  
fu bibgiaufiu Bafibabojimu ir fu didziu Zjmanymu futaifytü, _ 

Liefarftwun Galmijams ben Arkliams 
bibey macyjancgiū prijiulo Nptėta Rufnėje 

r, Sdmidt, 

Pigien! Pigiev! 
ir naujei 

$attuno, Bife, Batito, Bomilniė, NAufivilnia ir mifofiū НЫ 
Samora naujo; Buboj pas 

Tris Neinke, Ragainėje. 

Э1В fawo Ayptekai jeßfau Mofintinio lietumipfay mo- 

Fanczio. 
NRufnėje. 6. SHellwich, 

Gobinii Menzit Szinile ben Sefli PBarbamimas“ 
prie H. Friedrich, Ragainėje, primelyj: 

  

  

  

  

      

Dbeliū, Rraufiū, waifinia Mebziū, bide fipriū, 

Rožia, Emietfiniaė @титй, Miralū, Seflū Kwiet- 
fomė Gwiežiū ir grazien Dngftancgio Gerumo. 

Pak PM XXX KKK KAA 

213 Mofiecgiū Gaje 52 

Ž — * ^ + A A 

žŽ| Geriaujio jiės audgiamos Bummulės, Э% 
*® nebaltintds, parmūtos ir fuftos, Eaip = 

%3 ] ic audziamü Wilnd Ir mafyniniū TBerpalė, ž£. 
ž= НЁ НВар gerūje Tamorūje prifiulo Už pigias е* 

ša Prefias Gayard ßeffing‚ Tilz&je. sp 
* 

* 12 MBofiecziū Gaje, 13 ® 
KKRA ARKA AAA AAA AA 
  

Berantvorilide: Nebafteuv: Brofeffor Dr. fr. Anrfdat 
in Ronigėberg. 

Berlag unb Drud von Gmil Rautenberg - 
in Ronigšberą.


