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Releimiė, Raraliaucziuje 

а8 Utarninfa išbibama, 
taftoj, ant bile fofio Bufto 
apfteliūtas, ju Ва рт 

geiė ant Bertaino Meti 

  

Ipfafymi Fftatimai + Res 
leimi faštoj po 2 Ggr. už 
foną, Įmulfeis Raftais 
išbrufamota Šile.  Gros 
mataė reif Ben "atrafyti: 

Bergplas | O 

    

5 Sge, arba 50 PL. Sopiefen Berg) AS #, 

Raraliauciaus Broliams Lietuvininfams Šinės parnežąs. 

Kataliaucgiuje, 28, Meiji. 1728. Nro. 22. 
  — 

  

6. Nebėlioje po Welykü arba Gftaubdi, 
Emang. Зопо 15, 26 @ 16, 4. Grom, 1. Betr. 4, 8—11. 

  

Zu fituš mofini, 0 patė |amę ne mofini. 
Rym. 228 

Seidaudams Broli 1Вдапьй, 
BPaklauff jawe: Rofė patė ejmi? 
Kitus norėdamė pamokiti, 
Sširmjaus jame ой ! 
D veifiant tav Fitus mabzioti, 
Zuri tu ant james Daboti: 
Seip parflumpi! 2 men. 

Rietibvrabyfte Žmogaus SzirbiėB. 

Szime paffutiniame Gžiefe ab per Bituš Laipfus 
mano mieloj Čieiumoj tarp mano Dbrangiuja Broliū 
apfilanfydamS raginau ir graubenau Bona Jėzų pa= 

šijtancgiūfius ir to faš Danguje pra jeßfanczihfiug fief 
imanpbamė, tarp jamęš į Meilę ir Sutifimg pareiti, 
bet iš pefliBfojo Bebugnio ujfidegujiji Maida Kriftans 
Krauju ibgejpti. Ale ant to man pra tnleriopü Aıfi- 
Iiepimū parėję Įafancziū: tarp and bep muji Gus 
tifimo niera, niefabos ne buš, o ir ne gal 
buti. Brie anū fita Dmaje, ne faip prie mujū. Tai 
mano Ggirbziei fPaubu: a nufijmutnpbamė  Haujiu: 

bėlgi fo tai ne gal buti? Juf abeji tif i Boną Jėgų 
it jė myl ogi jie ir abeji trofūjas, fad Wießpaties 
Bventoji Dware jüfe waldanti, o ta Dware yra Dware 
Meilės ir Tiejės, taygi @ Sandorvos, Kogi del jie 
ne gal futifti? Ant to aß ney jokiös fıtö8 Priczafties 
n’iftengiu atrafti, faip tift Szirvdies8 Kietumg. Suf 
toD08, Faip weif Tiefa ißliudyta, tay po taje ir wifiems 
pafiıdawus, Wienybhe ir czia. Ale prie mufü mielujė 
Broliü teip n’ier. 

Tofktat jau pirm felit Metü ijfirode prie naujojo 
Sgdrufamojimo LKerumißfujü giedamujü Knygü, AB 
vatš iBliuntinėjau manding trejopus Drufds Ąšrobus 
Broliamš ant Sififfprimo. Daugiaufiejie püle ant mufü 
fenomišfės Drufos, furioje Bufßrawat fleiftefnt ir 

ftamßefm D todel ypacziey pafilpufiomė Afelėmė žie: 
fe]m pra. Ха ав toftai Broliam8 apfakiau, Гар   

pagal Daugiaufii Meilnjimą giedamojios Rnngos bus 
fencgioš įenomišfaiš Raßtais drufamotos tap Drus 
forijai manbdbing ar mienš ar feli atraže: meš norim 
Жпрдй ju (mulfeiš Raštaiš Bmiešaus Maniero; 
je> juš mumš ne tofiaš brufamojat faip meš norim, 
top meš nd jujū Rnpgė mija» atpūlam ir jam 
patvyš Rungaš Drufawobinameš. Berods Bita Diufas 
rija tur jamo Brimilėgija ant Drufamojimo Bitū Lies 

tumižfuja giedamujėi Knygü teipo, fad nep mienam 
fitam ne Male taješ drufamoti. Ale Druforija ne 
norėdama jų anais Bafipriešpjancgieis i Bromą pafız 
būti, apfiėme Anygaš pagal abeje Drufa Drufamos 
dinti; bet dabar Daugiaufiejie tift wi8 perfa Rnpgas., 
ju fenomišfaje Drufa, o an Bafipriešnjimas Drufos 
Tijai tpimeif Daug Ragtū be Neifalo padare. 

Tai В Tiej08 tifraš Šificeišfimaš Dibgio Ggirbiė8 

Kietumo. D fad ir mift fiti fitaip norėtu, tan ak to 

niefo n'atboju; faip ab noriu teip tur buti, o 
fab ab ir turėciau ju Galma Siena itrenfti. Tai iB 
Siejės pafianfžtinanti nefrifžczioniBfa Dmaje, furioje 
nep Kriflyti8 nefirandba Uifigpnimo įamo patiėš; o De 
tofio Uffigynimo nep miens ne gal Tajefėjis Bono 
Sėgaus paftoti. Matt. 16, 24. 

D babar ir mėl teip; Broli Returafati8 Sietus | 

moj apfilanfe; i mijū Szalit pareit Niudymi Ib Su= 

     rinfimū apie Žegnone, fure Dußeles iß Bito ilan= 
fpmo apturėjujios. Taip toli beje miftaš gėtan;, ale 
anė Brolis man atraše Gromata, furioje jiš | 
Klobinėjimus nū tifrojo Kelio it Grunto man“ 
jafojo, o aš miflpoamė, fo Gero tarp Broliū Rri 

Raralnitėje ištaijyti, tą Gromata išdrufawobdinau, | 
jau ujfidege Rerbtaš toje Szirdpje, furioje turčiui 
ponamoti. о8 Žeguonės užmirBta, furę ant Brolis 
fawo Aplanfymu išprompyjęš; fır Didziu Znirtimu Gros ` 

та!о8 питафото8 раё ФВопа ЗпвреНег! Bafiuntinnjtes 
Buto į Barmuš, furioje prašoma, fad tajai Brolė 
Returafati minau i Rietumos Surinfimus toliaus p0= 
wiram n’atfiuftu. D Bito8 Gromato8 bumo лй tū 

pacgiū, rurie Dėl giedamujü Жпрдй Bonamojimą ant 
Broliū Nietumoje išreišfė. Tai ne Meilę, ne Uifigps 
nimaš james paties, bet Rafidibžiamimas ir Szirdies 
Kietnuma8, Argi bene tof8 Bafielgimaš prilngita ir 
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ne gal but pailėptaš. 

cgpjta butu. / 
jimo man Brolet atraße, jie todel pilfaš arba rubas 
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tift faip В Solo Bamnzbziui to, furio Pedas те8 pa= 
fefti turim?  Gžion тай faš norėtų jafpti: „Ram tofie 
Gurinfimū Kaltinimai tur it Smietiktiemfiemė iBreifbti 
buti? Ale juf žinot, fą Miekpatė [або: Niefo N'ier 
uždengta, faš ne butu atbengta; it fą girdit jum8 i 
Jluji fafant, tai fafpfit ant Stogū.“ Matt. 10, 26. 27. 
Sum8 Gurinfimuš wmaldantiemjiemė WießpatS (afo: 
„Sus efte Smieto Szwiejyhe. Miejtas gulis ant Raluo 

Žmafe uždegta ne paftatomo 
po Ketwircziu, bet ant Niftoriaus, tan mifiems Ramūje 
ėjantiemė  Gmieczia.“— Matt. 5, 14,15. ер а8 
anoį Gromatoj ne geray paraBnta, tap man toftan 
išliubyfit 1В Diemo Zodzio, tap buš tūjau attaifyta. 
Nes mes ne [aifomės per niefaip n'apfirinfancgius, 
Bet žinom, furė it nep jofiame Žobyje ne nufidejt, 
1a8 pra tobulas HBpraš gališ ir wiją Kung fumaldyti“ 
(Sof. 3, 2); о tobulaš iš muju nief8 n'iera. 

Beje man yra iß wiend8 Pufes Brolei Del Gal: 
w08 Blaufü Sflaftymo ben Dėl Demėjimo pilfū ar 
tubū Germėgi atrašę. Sie įafo, fad ФВопё Diews 
Galimos Plaufus ant abiejū Bufiū nufifffeibzianczius 
futmėręė, o Zmogui tift ne pritiftu Blaufus freimay 
ant miends Bufes fEleifti. Ale, Birbingi Brolei, tift 

ne prilpgfite Baryzeußiams, Eurius WießpatZ Bare Dėl 
to, fad jie jam patys Sftatymū prajimane; O 

tacziau tame Wießpatie8 Brijafymus peržengė. — Лар 
meš noretumbim fawe powifam teip [aifpti8, faip Bona 

Dienė muš leibęė, tan tift galiaufiep ne gerap butu; 

tap mili turetfumbim eiti be jofio Gflaftymo ju ant 
mijū Bujiū, 0 ir per Weidg nuleiftaiš ilgaiš ne nufirp- 

taiš Plaufais, Barzda ney nufiffute ney nufifirpe fu 
ilgai8 Nagai8 ant Ranfü ir Kojü Pirkti, о ir tift 
moš Kailiei8 apfidangfte. Ale Lons Diews mus yra 
futmėrę8, fad me$ ponawotumbım ant wifo ı0, fa jiš 
futweres, taygi ir ant Blaufü, ant Barzdos, ant Nagü, 

fift teip, fadD me$ wijame Dalnfe Batogumą, Manba: 

gumą, YBiežlybumą mylėtumbim, fad mes [amo Rupfą 

ir Bliubą, tai ejti jao Sgirdi i5 Mibaus czyftum» 
bim it potam Dabotum, fab ir iš Mirbaus miflab 

Matt. 23, 26. Bet bėl Rubi Dėmės 

Germėgas bėm, fabangi prie jū tof8 Bubė, o 108 
Germėgoš ir pigejnioš pra, ne faip parmotofioš, ogi 

iv ne reifiant puifawoti, Ale manes dėl te bėm fožnas 
faip nor, jen jiš tame tift manbagiep, patogen ir miež= 
Ipbap elgiaš, o ir fituš ne merczia Iyg teipojau bės 
meti it ne prafimano,  neflaujancgiūfius | n'apfefti. 
Nėja apie Nubi Dėmėjimą mes, fief atfimenu, nen jofio 

fito Prijafpmo ABiekpatiės ne turim, faip tift ang Mo- 

terimš būtąji. „fad jū Iffibabinėjimas ne tur buti if 
MWirfaus pintomis Rajomis ir Apfifabinėjimu Aukfo 
arba Apfiwilfimu Ruba, bet paflėptafiš Žmogus Sgir- 
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dies, neißfreipta8 fu (engma ir tpfa Dmaje, tai Ea> 
štauna po Afia Diemo. 1. Betr. 3, 3 4. — Ale 
gomąjė Kriffcziont tur ypacziey groginti Bafarnpjte, 
Ggirbiės Žemumas, Uifigynima8 james paties, o ant 
ю Фаа Meile! Meile! Meile! Amen. 

Zelefons arba Tolfalbys 
pra, faip jau ginote, ta pernan iBrajta Briproma, fure 
pajinaudbobami meš ir ju daug Myli atftu Gjancgei= 
jeiš jufifalbėti galime. Wiens ben antraš iš Releimjo 
Brietelū rafi ji jau ir pat8 matęš, 0 bene per ji it 
falbėti banbęš bu; nėja Mieftūje 18 рга jau [aban 
tanfep randamas, о ant Bujtū 18 & Бещей mijur Dėl 
IBdandymo martojamš pra. Sep ta8, furš jo bar 
niera matęš, imtu mieną tiejų, fofių 3 Decemėterū ilgą 
Stiflą ju placu Dugnu ir užbčtu ant to fofiū dmeji 
ar trijū ов ога Danfti, tap 8 jau imanptina) 
pritinfanti mirgutinė Bamidala TZolfalbjo po ЭТЕЫ turėtu, 

Н( Рар Tolfalbjo Wirfus ne 8 Sriflo, bet i6 fieto 
Mebzo nutefintaš (nuorėgelota8) pra. MBiduryį plas 
czojo Galo pra maža Sfplute, o prie antrojo Galo 
pra du Szruwu, prie furd dwi marinėė arba gelžinė8 
ju Ggilfaiš apaujtos arba fu Gumijės Gafaiš ` ар- 
trauftos TBėlos piwirtintos pra. 

Taigi jp Dabar ant Bameifflo miens Raufienūje 
gywenaS$s Žmogus Raujojoj [amo Brietelių turietu ir 
ju jūm tanfiu tanfiaujep pafignefėt meilptu, tap jiš te 
primalo nd famo if ano Namū dDmMi tofiaš Belas nus 
tejti tt prie abejū Galū po wieng Tolfalbi patmirtinti; 
tap jiš potam Namėj budama galėtu Tolfalbė prie Aujės 
prijivėjęš girdėti, fa jo Brieteliė antra Tolfalbi prie 
Burnės prijidėješ falbėtu, O ypaczey jiš galėtu aißtey 
ir gražep girdėti, je) anė jam fa pagiedotu; nėja Bie: 
bojimo Baljaš pra geraus girbimė, ne faip fad Зо- 
bDzeiš falbama, о jiš per Tolfalbi dar ır puifiaus 
įžamba, ne faip arti gieftant — Ji8 ir ne Birmajis 
butu, furš tap barptu. | Szpanijos 20 Metū fenafis 
Karaluš pirm Trumpo Jaunifiu bubamė turiejo pagal 
ten forališfūje Namūje ejanti Baproti ifi Swodbhös 

wyranjame Miefte Madrid, o jo Marti tam Tarpe 
baug Mylū nū jo atjtu Baloczuje Aranjuec gymenti, 
Zap bumo Berob8ė m08 pafelama Gunfenpbe. Bet 
mierna, fargta Meile pergal ir bidgaujus Trifbinimus. 

Raraluš dawe tarp įamo ir jamo Jauuojės Bumjo 
Tolfalbė štaijpti, о babar jūdu galėjo po YBalei Meilės 
Zodelius fu fit8 fitu mainpti [pg faip Kruvoj Gudamu, 

Ale jau ir prie fitū žemigfa Жейтелй pra Tol- 
falbyš Ddivey naubingš ifirobeš. Kaip Pamafaryj 
iš Bylos ir Nūgatos Upjū pradėjo Pebai eiti, tan 
ant Bylimi arba Dama ant Sargpbės Įtatntiejie Urės 
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bininfai ir tarp famwes Tolfalbjus ifitaife, o dabar ga= 
Iėjo jie fur norint Gtrofui pafidaruš fam greitay Pa- 
galbos pališaufi. — Sau pirm pračjujo naujo Meto 
bumo bandoma, Tolfalbjus prie Telegrafė Melū pri: 
fabinus nū Tilzė8 (fi Rfrutės falbėti; 0 fa8 prie Mieno 
Telefono falbama bumo, tap bumo galima prie an= 
trojo, taigi fofias 8 Myles atjtu, а!ар girdėti. Ant 
labap ilgo Zolumo ale pajtoj per Tolfalbė einafis 
Baljaš tot filpnas, fab Žobguė permanyti jau neb 
pr galima. Tacgaus jiš buš tifrap tol 18 bandytas 
ir pagerinamaš, ifi fol jiš ir ant bibžaufo Zolumo bus 
galimas mattoti. O fad jiš galaujep prie mija Pujta 
štaijytaš Биё, faip gerap tada buš Sėmamė, Фар jie 
galeš prie artimjaujo Bufto nuėję fu jamo Berlyne 
arba fur fitur zalnieraujanczu Sunumi per Tolfalbi 
ju Burna pafifalbėti, 

Bet Sfaitptojis rafi miflija, fad Baljas Tolfalbjo 
WelomS einaS, ir fad todėl per ji be falbant о8 
Renaubeliš bile fur prie ta ЭВЕ pafiftojęs galėtu 
mijaš Bafleptineš nufiflaujyti ir potam tas išplauptu? 
— , taip nier! Zodzei prie Gfylės mieno Tele: 
fono falbamieje tift prie Gfnlėš antrojo te pra @йе 
dime, bet prie Welü niefo ne gali girdėti. 

(Dar ne miffaš.) 

IBifofia Žinia, 
— Mufü Kronprinca8 pra Rronprincejei, furi jau 

pirma bumo prie jamo Motnnėos Englenderiü Karalienės 
pafimiegėti apfilanfiufi, paffup i Liundungs Miefta rius 
feltawes. Gžionan jiš Feta Borg Redėlia pafiliftii, o 
potam Namon gryjdams Paryzo Miefte ant Bafižius 
tėjimo Smieto Turgaus apfilanfpti, 

— Mujū Firßtas Bijmarfis yra ne tift teip 
Biam Gpfiui jargalingaš, bet ir i5 MBifo didey Liguftas, 
teipo fab jo Daftarai jam pra tobpję, fad jiš iB famo 
Hrėbo miau ben Rartą wifap atfibėfamotu. Rėja jis 
mijus jamo Darbus ju famo Galwą iBtejėti ne malioj, 
o Ypacziey mijuš Sufiprießyjimus. ir wifus Apmaudus, 
furie {u taifei8 fumwienyti yra, trimoti. Ogi ix jo 'Bati 
bep jo MBaifai prifibijovami, fad jis famo Urėbe pafız 
lifdam$ n’ilgay gywS patefjęė, jt meldzia wis atfifar- 
tūbami, fab jiš tift Den Kartą ir faip meifiaujen atfi= 
bėfamotu, o faip tobo8, jiš Gitam Nobyjimui ir meifen 
Haujps, bet miflpjama, tai nulibūs, fab jiš buš Eng- 
Tenberiuš bey Rufus fuberinęš ir tarp tujū Bafajū 
pabaręš, 

— MBijos MBofietijos Giecornftės Malbzios bumo 
»o Mazbajpftės Banbymo prieš Wießpati Giecorių {1г 
miflpjujios, tofi 3ftatyma IBleifti, per Euri Socijaliftü Su- 
fiejimat bey Drufamojimai fu famo nelabais Kirkinimais 
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galėtu fumaldpti buti. Gzitaš Sftatpmas parėjo į muja 
Giecorpjtės Saimg ant Apmaftymo. Walniejie Dipus 
tiertai falbėjo prieš ВНа Ęftatyma Fief tift galėjo, rafi 
bene nufimanpdami, faip it jū pacgiū Szirdy8 focijas 
liftišfoš ėjanczios, o teip atfiėjo, fab Bietnyezioj 24tąji 
Meiji Saime 251 Diputiertū bumo prieš, o tift 57 
už tą Fftatyma. Mufjfü Gromo Multfio Užtarimas 
to Fftatymo jo Atmetimg ne gal#jo atlaifyti. Szitofiu 
Bubu taš Iftatymas atmefta8, Bet prie mufü liauja8 
babar ne tift frifžegioniBfoji bet ir įmieti5foji Draujme, 
Gaimaš gamo dabar ant feliū Menefiu Atfiilfijimo 
Namūn pareiti. 

— Mujėi bažnpiigfajis Pons Minifteris Dr. Zalf 
pra prie IBiešvatiės Giecoriauš nū fawo Urėdo atfis 
bėfamojęš, ale Giecorius ВНа Atfivefamojimą bar n'iera 
priėmęs. Tangi it Dar ne žinoma, ar Aalfis gaus 
iš famo Wietds8 atftoti, ar ne. 

— Ar tarp Englenderiu ben Rufü Rarė bus, 
ar Pafaju8s, tai dar miš ne žinoma. Gromš Szu- 
walows Rufü Giecoriauš Bafiuntinnė prie Gnglenberiū 
Karalienės Liundunės Miejte ėjafiė, bumo ant feliū 
Diena i Beterėburai parmabitaš. So Relione & is 
teršburgė bumo mijur ant Pafajaus išguldoma. Taš 
babar jau wėl pra # Liundung fugryjes, o dabar ir 
weif patirfim, fofią Zinę apie Derėjimo Gruntą jis IB 
Beteršburgio parnebeš. Barfeliaudams jiš ir prie Gies 
coriauš Berlpne, faip ir prie пЮ Bifmarfio ant 
Dmaro Zriebrikdšruh apfilanfe. 

— Kunftantynopelyje bum Maißtas befplaš 
furiame Maižtininfai banbe dabar walvantiji Sultang 
Abdul Samid pramarpbami nuftatptaji Sultaną Mu 
tab wėl t jo bumujeję Garbę iftatpti. Ale turfiffoji 
Wyriaufybe Maißtininkus pergalėjo, В furiū NRulfas 
famo Gnmajti prapulbe. 

— Runjtantpnopelpje pra Didyfis Waldziös 
Butas arba Balioczius  (mofišfap wadinam8 „die 
forte“) ju Daugobe Blomni Bubamoniū ioje Dies 
noje fone !/ар nudegeš, 

— 38 Žemės MBenegučla, pietinioj Amėrifoj 
gulincgios pareit Žinia, fad tenap Žemės Drebėjimas 
nufidamęė, furiame folie Beši Sgimtai Žmoniū amo 
Gymajti prapuldę. 

— Ber miją Эга рта Bioje Dienoje promin= . 
cigfap  bažnprigfiejie Saimai arba Synodai fufirinke. 
Rožnės Prowincds wyriaufiame Miefte wis wiens Sy= 
nod8. Muja Walnujü Geitungos dejoj, fab wijfü Pro- 
minti Spnobai mijur dangiaus tifincziū ne faip оа 
nap dDumojancgiū Diputierti turi. Tift mujū Bro: 
mincėš Raraliauciuje jufivinfefiš Snnobė antraip jus 
įtatptaš ėjąš.  Mufkcziaujyfis te malbo Sirdis fufiz 
tinfujiuji Synodi Diputierti Sufirodyjimüfe wijur, 
fab tie ant Zegnonės Bažupgia ir Dupeliū toje berėti. 

  

  

     



— Muja Raraliaugiaus bibpjiš NArfliu Tur- 

gu8 jau pra Subatoj 25 tąji Meiji prafibėjęš ir trutš 
ii 29 tojo Meijo.  Bodraug ju Arflia Turgumi tampa 

ir biogiū Gajpadoryjtės Maßyniü Parodvmas arba 

Turgus [aifptaš. Ale Mažynia Turgus о] Wietoj, 

o Arfliū Turgus mel fitoį Wietoj [aifomas. 

— — Sienoje 16tojo Bio Meijo Mėnejio bumo aplinf 

Lapynus mufü Lietumos Bafalnieje [aban didele ФВет- 

funija užėjufi. Kieme mažojios Grabėš (mofišfan 

Klein Triebridsgraben) Baibaš išome Wafkare 

ant Biegoriaus puje 10 i mieną Butą furjai podraug 

{и Gtaldu nudege. Gajpadorius ben Piofininfs ne 

bumo Ramėj; jūdu bumo + Karaliaucgių ju Gzienu 

ipfeliamufiu, o Bitofiu Budu jiemė mija jū Nauda, 

furi prieš Ugnė ne ipirfta bumo, fudege. Ale ka8 yikf- 

ciaujia, bu Rubifiu Gajpadoriaus fudege, fiftu Du 

jo Waiku, faip it miens Waifs Liojininfo yra berods 

gywi ale абар apdegę iš Ugniėš išgelbėti. 

— ыа Bromincos  Miete Wormditt pra 

23, Alprili išgaftinga bjauri Razbajojte nujidamuji. 

Biegorininfė Runau bumo Girtūfliš; jo Pati prie jo 
ilgiauš ne trimobama nū jo atftojo ir laifėfi prie jamo 

Dufterė, Kandytario Paczid8 tam patim Miejte. Gžia 

ji jau fofia 11 Nebelia bumo biuvujli, faip j68 Bats 

Runaus mienoj Dienoj, furioj ji miena anūje Nas 

mūje rabo8, paš ję nuėjo. Jiš bumo bar toj pa- 

czioj Dienoj įufama Bijtulę už pušbegimto Marfio 
nufipirfęš it išbanbęė.  Gžiužauninte Merga Rutnėj 

bubama išgirbo Stuboj Sgumi it potam Rubifio ten 

čjancgiojo Klykfng. I& ibėguji į Mibu vabo bičbnaję 

Runamiene ant Alės Rraujūje begulint, ne gpmą. 

Kaip Boliceiės Wyriaufybe Miejte pafidariujiji Iranf- 
įmą išgirdo, tap jö8 Urėbininfai tūjau nuėjo paš 3ies 

gorininfą Nunamą pati. So Stubos Durpė bumo 
užrafitoš. Saješ atplėjuė, tap Žmones ji rado ant 

Gofės be gulint nufižomufi teipjau negyvą. Sztay, jus 
Brangwyno Užtarėjai, fofie Baijei Brangopno Gėrimo. 
Oe gerfit tift mis toliaus fafydami: fa8 mumš Darbo 
fu Gitaiš išgaftingaijeiė Brangoyno MBaijeiš. Mums 
Brangwyns patinf, o fitfo meš n'atbojam, 

      

4 bu 
® Ą 2 Dow anos. 
B Har ant fenojo Meti Nofunbo mujii Bafiuntinyftės Draus 
@ gulg man prifiunte ; 

- 33) Bons Kunigs Dengel iß Melaufiü ant Ewangelijös 
Raftuntinyftes 22 ME 25 Pf., o podraug ir 1 MF. 30 . 

и ant mujū Raraliaugiaus Sirati Buto.   
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Aypjatpymai 
  

96 famo garbingiemfiemė Birfėjamė 16 Apygardo 
babar Bamafario Stalbimui it Baltinimui 

prifiartinant primenu famo mijur palijtamaje geriaufiaje 
Kernzypa arba Muilg, zaliji Muila, engliffgjt 
Klorfalft bey Natrum. 

MBrefias aš ftatau prie graziaufio Tawero wifados pigiaufey 
it meldziu meilingo Ayplanfymo. 

einrich KMiewel, Tiličje, 
MWofiecziu Uyczioje Num. 67, 

Muilo Kabrife it Kupczyfte. 

%а Bafimirimo mano Baties, Kupcziaus George Bolį, 
14tajė Bio Menefio nufibamufio, tuv Didzioji Rupcjyfte ju 
ponišfais arba myrišfais Nubais, jau per 20 Metus bumas 
fioji, faip iv Dibey papilbytajis Rromas ju Milais, Bukffing 
manujfafturiniaiš Zaworaiš bey aubjiamais Daiftais mijofio 

оь 

Maniero Bofiecgid Ulyczioj Num. 71 
už Katė Prefias, o ir bar pigiaus fubriaufen išparbūtaš buti, 

Mifißfafts Skparbavimas nujibūba tift u} gatawus Bi 
ningus ir prafidėjo Banebėlnį 20tajė Bio Meijo Menefto, 

Ylorentyne ой, 
Knpczyftes Užrašas: George Bojį. 

KK RA KR RK RK ЯК КК ККК 

Gerd jūbū ir parmūtė Mili bey Bufitingė (6 czyftu £ 

ЭВипё ag prifiulaui už nufibymytinay pigias Brefias. Aš 

Mijus fitus Dalytus, а!р antap: Geifiū Kleidoms, > 

Aubimi, Ggirting, Uimalfi, faip it geriauftü pıyma 
audjiamuja Bummvuliū mifūje Barmūje aB Už Э106% pi“ Ak 

E 
* 
* 
* 

  

  

giag Prefias pardüdı. 96, S ftmann, 

Heinrihswaldoje arba Gaftoje. 

ОЛ НОк ЗОН Нк 

Rarwa 
wifofio Maniero, jauja {итайй , faip it + Gemnitia gatamay 

Barmamimui ant Maßynes nutritū ant Rarwamimo arba 

Aptepimo Duriū, Langė Megimū ben Szlajü, Fernitfo, Linz 

femenia Aliejaus, Terputynėlyjės, Lafū bey Pinzelin, 

Szwedißfo Paro, 
pateftinay ant Aptepimo 16 Medžio padarytü Daifti, Muru 

wifofiūfe Pard Manierūje už pigiaufias Brefiag ir geriaujio 

Taworo prifiulo Karl Med, 
Silįčį, Mofiegii Gale Num. 23. 

Mieli Lietumininčai! 
216 Sus melbziu prie manęs užmažiūti. Už gerą Zamora 

pigias Brežias wifuczie® diden rupiš Juiū 
B, Hönger, Tilzeje, 

aufštame Gaje, Gale Bujto. 

Gerū pigiū Gilfiu, 
Ren: Zypos arba Muilo, 
Balio Muilo, 
Эа, 

miffab biben pigen 
B, Höllger, Tilici, aufßtame Gaje. 

+
+
+
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in Konigšberg. 

  

Berlag und Drud von Ginil Rautenberg 
in Ronigėberg. 
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