
Releimiė, Taraliauciuje 
ta8 Utarninfa išbibama, 
faštoj, ant bile Fofio Nufo 

apReliūtas, fu Bufipinins 

geiė ant Bertaino Meti 
5 Gar, tb 50 9. 

Kcicimis 
Apfafyma Zfatimai i Ro 
Ieimė fagtoj po 2 Gar. už 
fona, Įmulfeis — айа 
ißdrufamota Gile. Oros 
matasg reif fen atraßyti: 

Bergplag (arba 
Schiefen Berg) AZ V, 

Karaliaugiaus Broliams Lietuwininkams Žinės parnepąs. 
  

Nero. 22. KNaraliauegiuje, 3. Meiji. 15479. 
  
  

Dienoje Ementofės Traicės, 
Emang. Зопо 3, 1—15. Grom. Nym. 11, 38—36, 

Naujajis Užgimimas. 
Jis tames jeBfojo, tav Ii ne pažšfani, 
Bet toliaus ni jo mis Flpftant 
Wiflab Ais išbanbe, fol i6 Pangiū tamo 
Jis tame išgavo. 
30 Egmiefa, 30 Eyla tam Ggirbyj fpinbėjo 
Sr je pergalėjo. 

„3ezu8 atfafydams tare Nifodėmui: IB Tiejos, В 
Ziejės pafau tam, jo) faš ne užgimė 15 Naujo, ne gal 
regėti Diemo Rarainitę.“ Šono 3, 3. Жай bene Sus 
lafiš i; mujė mieluji Gfaitptoji norėti flaufti: аё 
tai? D tai ir ne butu Dywaiz nėja ir Nifobėmus, 
mienš aufbrap тоНта8 Mofitojis ir miens ššprejniuja 
iš 3ydü Gimimės tai teipjau n’ıfmane. 3i8 Iabay 
meilpjo i Diemo Karalyfte pareiti, o norint Bary- 
gėugiaš bubams jiš racgiau žinojo, fad Pons8 ėzus 
jam Keli į Dangaus Raralyfię parodyti galčięš. Ale 
pats Mofitojiš bubamė ji8 gėbėjos Žmonėms be mas 
tant Bmiefioj Dienoj paš Tiejės Merjme pareiti, idant 
Žmonęė ne miflytu, fab paš jiš pat8 bar Bamofinimo 
primalaš. Todėl jiš Bona Šėzu atėjo Naftoj. 

Taip ir babar, 0 ir mijucgie8 cit. Didpfis Rulfas, 
meš tą Mienu Zodziu Swiet8 fafyfim, Fad ir apie 
reifalingaji naujiji Užgima vaft prie Вото о е0атё 
ir Bi ben tą girdėję, tą Dalnfą taciau ne permano, 
o it Dar nep iš Zolo ne fupranta, pro fą naujojo 

Užgimimo ant Stojimo i Dangaus Karalyfle Neifalė 
ėjaš. D fitjai, furjai jau it patė Surinfimams Mofki: 
toju prijivames, miflpjas fab jiš вац]ер užgimeš efą8, 

ale jiš tofrai tift teip miflyj, [pg faip fofš Rarkeziū Riga 
firgbamė miflyjas ant Nojiū be gulis, о tap jiš gul 
beganczioji Zroboj. IB to atfieit, fab tie baug pafi- 
junt, arba ir ne pafijunt i Dūbe jupūlę, nės jie bumo 
Alė madziūjami. | 

2 Ale ant Barėjimo + Dangaus Raralyjtę reif naus 
jojo Atgimimo, nėja Runė ben Kraujas ne gal Diemo 
Raralyftę i Dalpfus guti. 1. Ror. 15, 50. „Runigfan   

bumoti pra Smertiš; ir bmafišfan Dumoti pra Gymajtis 
ir Bakajus.“ Rym. 8, 6. Rojnas Žmogus 5 Adomo 

| Sėflo8 užgimęs pra funipfaš ir griefingas. Tangi fožnaš, 
o ir ne tift mien MBagys, Melagiei ir Mazbaininfai ir 
faš tiem8 Годи, tur В Naujo užgimti, bet wift! Tu 
jafai: об jau eju i5 Naujo užgimęė, ale aBtrep babof, 
at tai it Tiefa? Berobė me8 jau i6 Naujo atgim= 

boini mo8 Euni5fap i Swietą iftoję Der Bmentaji Arifbtą 
i5 Mandens ir iš Dmajės. Ale Gitas naujais Цр 
gimimaš tift Ipg faip fof8 Diegas pilnojo naujojo Už= 
gimimo. Saš tur mujpį augintas tapti per Žodi, pet 
Brifimertima, per Maldų. Taš bar n'iera tifrap atgimes, 
furjai bar tofėjau pra, fofė jiš IG Brigimtiės bumęs, 
paficidziojaš, pilnas YVapyfantos, Swietmylyfte8, ЯВаг 
bininfaš be Birbingės Meilės prieš UArtymą, be Szirz 
biė8 3emumo it faš tam Ing. TZangi perfimėginf 
jamo Szirbi ar toji jau nauje paftojufi, ar Dar funijfa 
pafilifufi? Gen tu dar funiBfas, tap todėl tu ne fala 

tinf jamo Dieną. Mes Bendien fwencziam Diena 
Biventojės Traicės, atfiminbami mijo to, fą mum8 tri= 
mienafis Dienas Malonės ifrodes; faip Diemas Temas 
mujū Jufimilę8 muš įutwerbamė, išlaifpoamė aprupin= 
батё it mums Jam Sunų Domanobamė, atfimif faip 
brangep tame Bons Iėzus jamo Krauju ir Smertimi 
aipirfęš; atfiminf, faip tam giventoji Dmaje Malonę 
išrobgiufi, tambę atgimdydama ir tame Yėzaujpi trauf= 
bama it melfĖ galiaujep, fab tamę trimiena jis Diemas 
tifrap ir pilnap atgimbptu, tamę wis Daugiaus atnaus 

įintu ir tamę nauju Žmogumi padarytu, Amen, 

Gromata Brolio iš Rietumės, man ne pašyjtamo. 

Zempfteje ir Silpnyb&je pradedu, ale fu Birdingu 
MWelyjimu Balaimėos ir Žegnonės mMijai Lietumwat. 

Mylimi Brolei Rietuvininfai. Sus jai mift žinote 
apie mujū Žemės Tėmą ir MBofietijos Giecoviu, fad 
aufßcziaufiojo MBiešpatiės Malone jt ifpioley mainifa> 
mufi, ir fab jis mijabos tift famo Žemės ir Zmoniü 
Balaimės jebfojęs, о TBiešpacgiui bėfup, jie tą ir ае 
do8 rades. D ir faip i tofią aufgtą Senatme Dabar 
MBišgalifis jam dawe ieiti, fab jiš dar ir pat aufjinaje
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Swodba feta Gmejti 11 taji Sunyju. Ale ar ir 
šinot, fo melyjaš mufū mplimajiš Giecoriu6 ant jamo 
autfinofi6ės Swodbdis Szwente6? Жай bene, Fab mes 
jam Aufjo Ianitą fiuftumbim, arba fab mes Ulyczias, 
fur jiš feliauš puiliaufiom8 Gamatomė fotum ir teip 
toliauš? VF, to Mijo ji8 ne nor. Olė mieno Daitio 
Giecoriuš tacgiau norėtu. Bet fo, tai aB tūjau pafas 
Epfiu. Ogi fa8 norėtu tofiės Fietos Gąirbiės buti, Eur8 

‚ Giecoriaus Szirdzei prießytus? 
Maloningafis Ciecoriu8 geidzia ir nor matyti, fab 

nl 108 Diends jo Žeme ir Žmones dar daugiaus Ba- 
Taimoje tarpiu. Todėl jiš Iėpe rupint u Wargdienius, 
Nereginczius, Dzianftanczius8 ir teip toliaus faip ant 
to it Draugpfiės jau pra fuftojufios ir nep jofiū Kaßtü 
nefibijo. — Na, mubu prafti Lietuwininkat Brolei, Ra: 
taliui mifaba ėfama pribumufiu jam u} 3eme8 Balaima 
tupinant it tą ju Kardu reikıant apginti: Ale ar ne 
it dabar mudu fą galėtumbima daryti? Off ar ne butu 
ger, fad mudu batptumbima, fa an8 Klaipėbipfis ne 
ber feney Dra per mujė Releimi mofinę8, Butent į 
Draugyfię prie Brangmyna fuftori? Brolei mpli- 
miejie!  Meš matom, faip taš prafeiftafis Gėtimė Še: 
m68 ir Zmoniü Palaimag puftyja? Raš primaro didzius 
Kalejimus teip pilnu6?  Raš pabaro teip daug Ligonü 
ir Kriepeliü? Raš fali8 yra to mijo Kraufjo, furs teip 
tanfep jau ir ietumoj gauna tefėti per melnigfaš Razz 
bajpjteėė? Sai Releimi8 atfifartodam8& yra fafe8, 
Brangwpnaš to faltaš. 

Moplimi Brolei, me8 norim Draugoftę darpti ir, jen 
Giecoriuš melpiu, tą pagal jo MBarba wadınti, o fašgi 
ne norėtų po jo Karuna toti? VF mplimi Brolei, 
furie juš ir tift Miernyfteje Brangwyną wartojat, 
aplijwalgfit, fofius jus Draugus turit, Furie Ing teipjau 
ju Miernofie pradėję faip ir jus.  ЭПе Brangwyns 
tur MBelnio Budą; jam tift Pirftg vrifižant jiė ter 
prie Mantos ir plėkia £ Bedugni. Maž Geriantiji jis 
pabaro Giriūfliu per Baproti. Ar bar nep miena 
n'apfidumojot, fab Razbaininfai, Refžininfai, Maidi: 
ninfai it mijofius Samipbės Darbus barą per Brang- 
wpng tofieiė paftoje, fa) tie mifi pra tao Draugai. 
Ar I5 Tiefds Girtūflpfte pra mija Griefi Motyna. D 
jp tu ju Smietu elgie8, it Girtūflii Keliu feliauji, 
tap tu ju Swieti it pražubntas bufi. Tu braugas 
Tauji fu taiš, furie faip parafpta, Dangaus Karalyfte 
ne gauß £ Dalyfus, D jau ir ant Swieto yra Gėda 
ju Pušnūgieiš bjaureis Sfarnaleis, Apfiterfufeis Raz- 
bajauš  Kraujeiš fufrumintais Draugais Rarcgiamoj 
Draugyftėje buti. Raipgi tu, furė tu bar fief Bajus 
timo turi iš MBelnio Rplnfo gali to gerti, i5 furio tief 
baug tamo Draugimoniū pra NMüdus ir Smerti igėtę. 

Brolei, furie fief Pajutimo turit, ftofim wienülif- 
%а unojų + Draugyjtę prieš Brangvyną. Darptim     

Džiaugfmą mujū fenamjam Žemės Tėvui, jam paros 
dyYdami, fad ir me8 tö8 pacziö8 Dumės ėjam, už 3e- 
me8 Balaimą tupinti. Ale ne tift už Žemės bet ir 
už mujū pacgiū. Regerfim baugiaus Sjmarą. Prie 
freipfim jam 'Bafala. Suftofim į Draugyfię. Giecoriui 
ant Garbės, o Žemei ir mum8 patimš ant Naubos.“ 

Teip an8 Brolis rago pobraugei bar it manę а- 
mofinimo  paprašybamė, Фар ta Draugyjte galėtu 
geriaujep itaifpta tapti. Ant Bito aprašymo ав а- 
[ėpiu, Fab pagal mano Mifli praftiemfiems Žmonėmė 
toieniemė  tift buš per junfu tą Draugyjtę itaijpti ir 
toliaus weftt.  Geriauš butu, fab ar fof8 Bons Rus 
nigš 1В З'а Raiminyftės ar fofš 8 той8 Bona, 
tą Dalpfą & Ranfaš imtu ir išmeftu. Ale až melpegiau 
Birbingan, fab mifoj mieloj Rietumoj mijur tofio8 Draus 
gpiteš prieš Brangwyng pafidarptu. at. 

Šūvukijimai Ebifo, 
(Mal. 3, 11; Soel 1, 4) 

„MBifuš tawo waifingus Medzus ir fitus Maijus 
tawo Žemės Gnujai nus.“ 5. Moiz. 28, 38. Szita 
NRntbte furė Wons Diews Büfe Zodzüfe Yzratlo Mai 
Фатё grumžde, jen jie jo Kelüfe ne waifßczofe, gaun 
Bim Ggėje t mijofia Biftenvbe 1018 gilyn grimzdantyfis 
Swiet8 ir wi8 jū ilgiaus, jū fFaudzaus pajufti. Zmoniä 
Griefū delen užleibja Wießpats ne tift ant Zelmeniü 
mijofiaš Ligas, faıp antay Mopucziū Ligg ir Rudes 
ant Rwieczu ben Fitü YJawü;z bet atfunega ir wifofiuß 
Snufus, apie furuš Swiet8 pirm to niefo nežinojo it 
furie dabar Želminuė it Laufū Žegnonę Daug Mietoja 
fupuftija. Mes jamo Afimis mateme, faip Mabalai 
ir Batranfos mujū Gireš nūdėm įugonijo. Apie Ros 
pucgi MBabalą, fuvė Amėrifoj, Bey apie anus Mabas 
Telus arba Amarg, fur8 Zrancugijoj ir fitoja Gpropės 
Žemėja  Mynfalnūje Didzus ЗВри лн8 — рабаго, 
priegtam ir apie Žoguš, ang gallingaji Baitų Sus 
tertojo (Joel 1, 6—10) it Releimjo Sfaitntojei jau 
yra daug Syfiü girbėje. LTaczan8 tofiū NRoyfkkczü 
Зетё8 Waifus nuedanczü randafi iš bar Daugiauš. 
Bernai Metą tape muji Bromincoje MBietoja Žirni 
Saufat nū wiends mažės galios Batranfos užpulti 
ir trumpame Gziefe £ lentą nueti. Bet Širnia 
netefujoš Bitos fmarfep о8 Rirmelaiti ir ant fitü 
arty efanczüu Sama ujfimete, Pirm feld Metü jau 
atfirabo Rurgiū Žemėje mienė mažas Mabaleliš, furė 
prinofujo Zirno Widurij taipo Рубо, Тар jo IB Wirfaus 
wo8 yra galima matyt. Todel ir Rupcgū daugel В 
ten Sirnus pirfbami jūs per fmeifus it gerus [aife ir 
tifH potam gamo patirti, Гар vrifigaubinę; nėfa tie Guro 
pilni and Mabalėlū ir tobėlep MBalgiui ne tinfantis, 
Žaigi jep fam tropptus nė fofio Rupeziaus Žirni pirtti,
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ta8 ibant tepafibaboj, Ра tüfe ne ana Mabalelū hutü. 

Rėja fu tofiū Širni Sėflą galėtu 108 Neprieteliš meif 
@ prie mujū prafipfatinti: Taigi pirfbami Žirnus fu 
18 wirButinu geru Žimeizbėjimu neifitifefit, bet jus i 
Gaują pačme gerap apjurėfiti; 0 jep prie mieno ant 
Rupinės pamatote tift mažą Spogą faipo Adatos Duro 

atba i fofi maja ibjifelufi Gumbelė, tap tą pramėre 
atrafit rafi MBibuje ta Newydong befiutant.  Taczaus 
dabar pareit i5 pietinės Maffolijos ta trubna, beje 1В= 
gaftinga Žinia apie wiena nauję Slogą furę Bona 
Diews Rameifflo mieno Mabalo ant ands Gmieto 
Gjalęš užleibeš. Szitas taip mabinams Jawlı Wa- 
bal8 pra jau pirm 10 Metü Taurijoj pirmą Syf pafi- 
tobeš; tada pafirobe jis Mete 1876 Gubernijoj Ghar- 
fom; D pernap pra jiš Bejarabijoj it Gubernijoja 
Gharfom, Jefaterinošlam, Vultama ir Gherjon biben 
baug Tauta (1 Jamais apfėti, nu&des ir ug Daugiaus 
Фар Milijoną  Rublū Ißkadds padares. D fabangi 
ta8 Wabalas didey greita ifimeiš ir prafiplatin, tobėl 
it prifibijoma, bau jiš anūje Rampūje ne miją io 
Meto Pjutt pagadyfes. Wyraufybe Rufijoj už Arfi 
gynimą prieš mijofiaš ten ėjancgas Sloga jau ir Beip 
men te firupino, 0 baber fu Rpjpliftais Daug Darbo 
turiedama ji ir Dar jū menfiau8 be atjpė8, už tai 
palizupint; todėl gal meif nufidūt, fab ta piftoji Sloga 
ir ifi mujū ateiti gal. Waldza Gubernijos Gharfom 
Бихоо регпар rodė padawadijufi, fab reifiant 8 Mas 
baluš nutanfiot, it bumo pažadėjufi, už Macgų 10 Яо- 
petiū ugmofeti.  MBeif ale iBfirobe, Гар п #& mija 
Ruranfiojima butu jei baugiaus, Юар 10 ТН опа 
Rublū Raptū pafibarufi; tobėl turėjo tap wel pafilauti, 

(Dar ne wiffas.) 

Wifokia trumpa Zinia. 
e.— Bračjujame Mete, о ir Goj Žiemoje pra Эга 

arba Bagada, fur tiftap girdėti, bibep Dyminas bumes, 
GSfaubingos Wietrro8 ir didi Tmanai mifofa Smieto 
Ggalija baug Jpfabės padare. Guiego Goj Žiemoje 
ne НН prie mujū, bet fief tirti gauname, it fitoje Gaus 
tinoje Gpropės Žemėja, 6eje ir Gnglante, Trancugijoje, 
©доекй ben Gftreifii Žemėja pra tief daug pūlufi, 
faip tap jau per ilgus Metus fab nier bumufi. Ber- 
Ipnižfei turėjo Sniego Rrumaš iš fawo Ulycziü Galin 
paruimoti norėdami, ant Galo iš wifo 2100 Darbis 
ninfü ant to priftatyti. Mū to Gziejo, faip pradėjo 
fnigti, tan ejti, nė puje Decemberio ifi Brabz08 Merco 
Menefio, tape 140,000 MBežimi Sniego iš Berlyno 
išmeta, о а8 mijaš Darbė fažtamo Mieftui per tą 
Gziefg 250,000 Martiū. — Tap brangus Sniegė! — 
Sniego Daugybei ištirpus Upeš mifur per mier už- 
tmino it fitur per Krantus pertwybamos arba Bnli=   

muš pralaušbamos bibžuš IBpuftijimus pabare, faip 
antap Lenfufe ir mufü Promincoje Mylės Upe. Apie 
tan, faip bibep lijant it macnep MBietrai be faucgant 

Wengrü Žemėje Upe Teiš taip užtmino, fad LBolima 
praplegejyfiė MBanbū Gale gulintiji Miefta Szegedin 
beweif miją Balin paplome, jau girdėjote Dabar 
pareit it iš Auftealijės ta trudna Zine apie Mietra 
it Tmanuė, Eurie ten ne per feney teipojau Daug B= 
508 ir IBgafczü padare. MBietra bumufi tofe įmarfi, 
fab mažojes Troboš, Tiltai, jo Miejte Nincoln ir Baz- 
npcga tape Jugrauta, Htur junfuš Raftai faip Blunfjnos 
per Юга tolp palafinti, Gelžmežimei parmerfti arba 
jiem$ Wirfus nupleßti. Mieftas Balfiuta tape, Mietrai 
t pro ©за!е bieguteje Upę MBandini (5 Aura fu Umaru 
imarant, ftaigen aptmenftaš ir Daug Žmoni cžon fawo 

Smertt rado. — MApencz pietinoje Amėrifoj anoje 
biDzoje Brazilijos Giecorpftėje bumo ti Sanuarijaus 
Menefio didey bide Tmanfa ir Saujumaš; o fadangi 
а8 jau ten labap ilgap patenta, tap i6 to bumo рраг 
(ep Baurinoje Bragilijoj bide Brangybe, o ir Daras 
atfirades, Bet dabar pra ir ten MBietofa jau, Diemui 
bėfui, nor8 Fief tief lijuft it Bėba prabėd pafimažint, — 
Zwaigzdininfü feli miflija, buf ateifanczüfe 5 Metüfe 
me8 bar daug Ddidefnus Oro Perfifaitymus, tay efti, 
meif negirbėtai didzus Szturmus, Lytus, Twanus Зе- 
mės Drebėjimus, meif wėl Didi Narfti, Bada, Mara 
it t. t. julaufje.  Upie ВНа jū Prarafawima falbėjfim 
ale fitą Syf placzaus. — IB Afrifö8 parašo wiens 
Keleiwis, Dr. RohHlf8, fab pračjujoj Ziemoje mum8s 
Szaltt fenczant ir gilame Sniege braidgojant it potam 
TZmanams Gpropoje didzus IBpuftijimus padarant Baus 
tiname Gale Afrifö8 diden Farfta8 ir [aujas Gzėjas 
bumeš. 

— Dangun Žengimo Diends Npimetyį Uffibege 
Biczion Raraliaucziuje Wytine Ggienu  apfrauta, а) 
mieftißfiei Ugnie8 Gefintojei turėjo ant Bagalbds yareiti, 
IB fo Bita Ugnis pafidariufi ne pajafpta, tafi Gene 
per Ašppfia arba Gigarii Rukfyma. 

— Mujū Raraliaucziaus Arfkliu Turgus arba 
Arfliū Rarobymas nufioūs faip dabar wel i5 Naujo 
Geitungofe fafoma, tift Dienofe nė 14. (fi 16. Sunis 
jaus Dėnefio. 

Apfafyınas dEl Ewangelijös Bajiuntinyitės. 
1) Gereboj, Dienoje 18tojo Funijaus Bio 

Meto ant Biegoriaus 3 po Вкга Gmeš mufė Karas — 
liauciaus Bafiuntinyjtės Draugyjte, jen MBiefpats melpė, 
jamo penfešbežimt feptintoję Meri Szwente mufü Szlufo 
arba Bile& Bajnyczioje, 

2) Bons Kunigs Krauff i5 Rufne8 apfakydin, fab 
tarp anı 177 Marfiü bey 77 Vfeningiu, furius 8
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iß Rujnės Baravijos ant Bafiuntinnftės bomanoti ga= 
wę8, apie furiuš & Releiwjo Num, 20 jafyta Go, ir 
22 Marfiū ir 17 Bfeningiė rado, Eurie Biningai 
mienoj Ruleftoj |ufidbėjo, 

3) Szendien Subatoj "pirm Gefminii Szwentes 
'a5 pafžutinius Piningus ant Bafiuntinyftės Eiam Metni 
šrinftūjius eju į mujū Raraliaucgiaus Bafiuntinnjtės 
Raje imofėjęė. IB Wifo tai pafibare 3560 (Zobgeiš 
jafant: trys  TZufjtancgiei penfi Gžimtai ir 

BeBisdeßimt) Marfiū ir 24 Pfeningiei. Wießpat8 
te šegnoja Bitaš Domanėles ant Szirbziū Bagona arba 
ir 30dü, faip it ant Girdžiai Damėja. 

4) Gžion aš dar mieną Dalyfą norėjau ant Pa- 
mofinimo pajaipti. Kriemjo Numernje 20 až tarp man 
prijiujtuji Dowanü Num. 33 paminėjau Rriftui mie= 
nam pažiftamą Ggirbelę, furi man ant 'Bagona 100 
Darfiū prifiuntufi. Gzitie Riningai faip mien8 Bopier- 
piningiš bumo i Gromata idėti, ale ant Gromatds 

MBiršaus ne bumo užtažpta, fab cion Riningė widuy 
ėjant. Beje ant Gromatos Wirfaus huwo užragpta: 
„eingefchrieben“,  Gromata fu tofiu Užrašų Berob, 
agtriauš įaugojama, ne faip fožna fita, fab ji teip 

1Е ne gal ant Bujto prapulti, o tobėl už tofia Gros 
mata teif ant Bulio it mis 20 Pfeningiü Daugiaus 
Buftpiningė užmofėti. Ale fad tofia Gromata taciau 
fofiu norš Budu prapūla, tap 1a8, furfai tą Gromatą 

iBliuntęė arba ant Bufto ujdawe8 gaun Porą Do= 
veliū Atlpginimo, ab i Tifro ne žinau, fief, ale nen 

8 Tolo Gžimtą Marfiū išmofėta.  Rao Dabar о8 
nemiernaš Tarnas totią Gromatą i Nanfaš gaun, o 
18 numano, faD cia Biningü widuy randas, tay 8 

tg ar - Szali pafiß ir tur ana Borg Dorėliū uzmo- 
feti, arba dar geriaus: 18 Gromatös Peczwiete atlauzia 
ar ję prie Ugniės attirppbamė ar ję Wandenyje atmir- 
fpoamė. Tada Gromata robš pareit ant tifrojios 

Wietos, ale be Piningü. Rur tie dingę, Nief8 ne 
žino, arba NMief8 ne gal pajafyti. Ale Bujtas prapū- 
Iufiuš Biningus ne atlpgis, fabangi tie ant Gromatos 
Kirbauš ne bumo primaldoti Todėl a6 iffiganbau, 
faip a5 ang minėtąję Gromatą + Manfas gamau it ję 
atlaužęš toje tofi brangų Popierpiningi radau. Gygi 
faš butu Dumę, fad ta Gromata man butu tužegia 

. parejufi®? Ogi jau it Geip man pra Rartaiš ©тота!й 
ju Ropierpiningeis parėjufios, ant fuvii Mirgaus ЯМ 
ningai ne bumo paminėti. Tafes aß mijabos per Re- 
feimi paminėjau.  UAle raft bene felintoji Bitū Gro= 

Kafi jo8 ant Relio prapū: 
Iuftos, 0 ne žinant, fur 108 Dingufios, gal felintafis,   

Mifliės pareiti. Taygi meldziu man Viningü atfiuftt 
norėdami, tüfiug miš gatamai ant Bufto ju Kortele 
(Roftanmeijung) imofeti. Tofs Biningi Siuntimas 
ju Kortele faptoj Puftpiningia ifi 100 Markıt fiun= 

cziant miš tift 20 Rf, o bar ir galima ant pryžas 
finio Kortelės Rrabto feliš Žobgiuš paragpti, ant fo 
tie Biningai fiuncziami ir faš tam Ivygu. Teip Darant, 
tap it wiš tiftap ginofite, fad tie Biningai + tifrąję 
Wietg pareis. Rt. 
  

45 86) Mai 

E= Yarwu A 
mijofio Manierio ant Įšarmamimo Ggilfū, ЭВИпа Bummulii 
ir Werpalü podraug fu Bamofinimu faip tai reifiant martoti; 

Aliejaus Parma, 
gatama Iptepimui, ant Magynės jutrita, Nuparmaminui Duria, 
Langü, ЭВейти it Gglajū, Sernitjo, Terputyn=ėlijos, 
Rafū ir Bingeliū, englišfojo raudono Barmo ben Dfer ant 
Iplaifiymo Trioboms, wiflab geriaujiūje Zamoroje prijtuio 

Karl Pie, Tilžėje, 
Wofieczik Ulyczios Num. 23. 

Seriaufiujü didziujü Bergißfiü Eilfiū, 
, mažuji tautiniu Siltia, 

Bactoje, o it po miena, prifiulo pigiaujen : 
Karl Pied, Tiličie, 

Wofiecziü Ulyczio] Num, 23, 

Zinia Bonams Gymolii Oydytojams, Arfliü 
Ayturetojams ben Gajpadoriams ! 

Ta R. Ningelbardbtenės 
Gydymo Salve arba Mojtis MePliams 

bep Galwijams*) 
išpromwyį pagal Wartojimo Pamokinima wifüfe wirfutinilfe 
Ligüfe Arklin bey raglıtü Galmija ir Ahtü naminiai @ywoliü 
tifra Jßgyduma, Faip antay prie Birmminetujü, tai efti prie 
OrFliū, toje Ligofe, Furiog mofišfap mabinamos Sdale, 

  

  

Gallen, Ueberbein, Stol[beulen, Snodenfras (Paula | 
Buvimas), Drüfenverhärtung, Sebnenfiapp, An 
f mwellungen (Suputimai), Entzündungen (Karfßczio 
Ffimetimai), mienu Zodziu prie atmiri Ronu, repmatigfa 
Apraißejimü ir t. t. 

Szita Sydomo Salme arba Moftig yrıa фепиВ а) if- 
įč6fota, tuleriopay išbanbyta ir pra geriaujius Gybymus iß- 
taifiufi. 

*) Gaunama Diejelėje 1018 ро 300 ©татти 3 ME. 50 P, 
Diejelčie mis po 200 Grammi 2 ME. 50 V. iš Aptėros 
Bono A. Brünning, Raraliaugiuje, Ulyegioje mabinamoje 
„Rrumme Grube“, faip & & farališfojios Aptefos 

„3ur Rrone“ Rono NR. Rabtfe, Lilzeje, aufßtoje Uly- 

czioje Num. 26, prie Bono Aptieforiaus E, Berger, Klair 

pedoje. 
    

mano Szirdi ne pajyftafis ir prieš manę ant piftos 
  

Berantvortlider Redakteur: Profeffor Dr. fr. Aurfdat 
in Ronigėberg. 

Rerlag und Drud von Emil Nautenberg 
in Ronigėberg.


