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10. Nedeldien&je po fwentofes Traices. 
Emang. Luf. 19, 41—48., Grom, 1. Ror. 12, 1—11. 
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°) ЯВ тев ра 18 %)д!аёііьуь‘еп Kartą fufimif. 

BerfiffaityĖ: Safarja 12, 10. 

Bons Jėzus mumš. mujū Gwangėlijoje ро ЯНа 

Iraufbamė merfe dėl Mieio tarpbamė: „Kad tų žinos 

mbei, tap. ir apmiflptumbei , Biram  famo Gžieje, faš 
Įnt tamo  Bafajaus parei. Bet. babar tamo Afims 

i ußflepta.“. . Szitos. Aßareles,, ir pitie: ZoDelei tai 

av ißrinftqje  ©imine Yzrael myl&je8 it dar myl, o 
mplėjęė nepaliauš. | So Meile juf ne gal Nautis 

ba perfimainpti. „Jis bumo Abracmą, ir jo Baifus 
3firinfe8, fad jie. tarp mijū fitū. Emieto Giminiū ppa= 
šie» jo Зтопе8 ir 9108 jo Ganytlos butu,  9i8 
08 fu. įplinga Ranfa išmebe IB Egipto. MergyRė8 i 
lažabėtaję Žemę, fur Pienas ben Medus, tefa. Iis 
lemė famo Trijafymus, famwo Prarafuš bamęš, ir (am 

Špmėnimą jū Tarpe jau o Bažnpegioje pajibaręš, Kaip 
le „Flaufpti „menge, tan. jis. jū8 pabaujti „norėbamė 108 

iumejbino. + Babeli, бар jie tenap Kalėjime werkti ir 
‚mo Arpas & Blojnius pafabinę maitoti turėjo: „Kaip 
"Me8 giebotumbim Giejmę Rono Diemo fwetimoj Žemėj! 
Bey užmirgtu tameš, Jeruzale, tap t’efie  užmirbta 

ano Dešinės! Mano Fiežumis. turetu prilipti prie 
Šomurio, jen tamc8 Naifimijiu, jey ne laifpfiu Serus 
lalę už famo Ddidziaufia, Linfjmybe. “ 
ЧЧевра!8 Rebaot jū Agaras maipbamė jū fufimilo, 
lis wel į Tėmipfę  pargražino it jiemė: jū. Aparaš 
ubžiomino. 

Tacziau. Žmonės Igračl. fawo. įnfimiltancžiojo, 

lurėjo, ale, af Bėda! jie jo: ABari n'atbojo:. Beje jie ji 

Meilėje deganczia, S3irdi, bngieis Grffiecieiš, jo Ben 
laję: Galmelę, Minimis jo, Nantas ir Kojas, ir Ra: 
Įotiue jo. Egong. Ogi af .ri8,; fartıs Bėda! ‚ @ иа 

  

atomė, faip jis i Berugalę ant Kentėjimo ir Mirimo; 

rBtės . Meilės Ražymjei, furioje. bangipfafiė ЭВ ера` 

Bf. 137, 1—6.. 

„Biefpatiės taip pomijam „užmirgo,. fab jis Dėl jū Merfii, 

Derdure ir perffmarbe.famo bjaurieiš, Bluzupiimaiš jo, 

„Žmoniū Giminė bar ir Bendien fawo Netifėjimu ir 
Nepaklufnumu Bonui Sėzui (amo Wießpacziui Szirdt 
perbur ir ji raudina, fab Egirbgiei gailu, toftai Hi- 
šiurint, ir bemeif norčium miflyti: Zydü pafigailėti 
MBiežpats toliaus niefados ne galės. Daug jū ши . 
ziefe £ Mamono Szluzba pajfidamę  Diemo ben jo 
Es mijap Niefo n'atboj; НН yra Jao Mofi= 
"tojū it Mprejniuja Sfarpmais taip fupaintūti,*Hao 

amjuš Dangalas ant jū Afiė faba, fado Tiejos Spin= 
"bulyė į jū Gžirbė ne gal ifimergti. Dar fiti iB jū 

i Noffoßnumg ir Lebawimg pafidame arba famwo be= 
gebißfame Drajfume per fawo Raßtu8 Ypacziey pet (amo. 
Geitunga$s Swietg wis toliauš & Bediewyfte iv At 
pülimg nd Kriftaus wadzioj, o fadbangi NMetifincziujü 
‚Daugybe jü ffaufo tap Žydai pafibinžiūdami [aifos per 
Sfmintingiaufius ir per mijo Smieto Dofitojus. 
” Ežitotiu Biūdi mums Kartais arfibūd, faip Tad 
£ Prarafo Gzefėlio Zodi (Berff. 37) юЧа Зуой. 

iminė Ing mieni Numirujia Kaulai @а, fuvie ant pla- 
tauš Paufo ant mifjo Žemės Apffrituno iIšbarAyti, O 
fab mus fas flaufiu: Begu miflnjat, Bitus Kaulus wėl 
atgpjenciuė? tap meš bemeif norėtumbim  Galmas 
fratpoami atfiliepti: DF margin! wargien! Alė tacziau 
ta8 Gžiejaš tifrap pareiš, fab Miekpatiės Dwarje Eaip 
fof8 Weja8 £ Bitus įudziumujius Ramonfaulius ipus, 
fad jie ghwi paftoS, ir tifray iBfipildvs, аё Эер 
patie8 ‘ per Praraka falbėta: „Ant Namü‘ Dowydo 
it ant Miefcgionia Serugalėj ab“ ipliefiu Dmaję Mas 
[опё8 ben Malbės, nės jie ižmelgs manę, Furi jie vers 
bure it apraubos ji, faip mieniurtiš Rubifi8  apraus 
dojam8 ir įmutnyfiš i jo, faip įmutnyjafi dėl pirms 
gimufio Rubifio.“ Bet „Dievas jao Domani ir 
Ašamabinimo ne gal gailėtis.“ Mpm, 11, 29, опа - 
Sėgus barnė faip pažadėta: „Jis išgannė famo Žmones 
nū jū Griefū.“ — Matt, 1, 21. „Kad Bagoni Til: 
npbe bus ičjufi, tap wifas Izraelis išganptu Hafos. 
m. 11, 25 26. Sangi gelbėfim fief imanpdami, 

"fožnas pagal famo Dali, ibant toftai meifiep nufivūtu. 
Amen.  
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Saip eit tiema, furie trofšta bagotais paftoti ? 

„Turedamt Maifto ir DOrabugia, pafifafoinfime. 
Nes tie, furie nor pralobti, ipūla £ Bagundymg ir 
ibfabinguė Pageidimus, furie Žmonės nugramzdiną + 
Brapultė ir Bražudjmą. Nefa Gobaš yra Szafnis 

mijo Bifto.“ 1. Tim. 6, 8. 9. 10. Tai brangus 
ir werti apaßtaliffi Zodgiei Gmentoje Dmajėje ražyti. 
Ger tam, furš ant jū baboja ir jū Efaujo. Ale mufü 
Gžieje jau ToD08, faip fad ir pat Kriffczionyfteje Bito 
Žodžio ar юЙар užmiršta, ar niefo  n'arbojama. 
3moneš ppacie>  mujū  Gžieje miš [enftpn bėga i 
šibantiji Mieri, furė jie fam paližatę, 0 taš pra M 

ningai, Biningati! Ale tift dabofim, Eaip + Birą Mieri 
be bėgant eit. Tulajiš parkflumpa. Kiti į Bėvaš ir 
Wargus nugrimfta. Mes pirm Triumpo Porą Эи 
bamimėliū apie tą Dalnfą (Paitę, tūfius ir famo Brie: 
teliam8 norim papajafoti, jeib jie nd pito prapūlingojo 
Kelio faagotiš galėtu, 

Gajpadoriuš A, bumo [aban protingas Žmogus 
ir mofėjo cziedyti. Iis fawo Graßelius n'iBlado Еар 
tulš fitė uz Brangwyng Rarcziamoje girtawodam8s, bet 
8 jū8 + Ggalė pajidėjo iv pafifamojo jū8 Syintoje. 
Egitofiu Budu jiš galiaufiep Gžimtą Doreliū bumo 
fujitinfes. Syki jis Geitungoje fEaito apie Drangyfte, 
furi Stifli Riejinbcjią nufipirfufė, ale taciau faw miena 
wifus Szimtus Tufiancgiū, furiuš cia užmofėti rei 
fėjo, iß |amo Delinono uzmoförin’iftengufi.. TZobėl 
Bita Draugyjte parofobama, faip (laba) daug Wininges 

Bita Stiflū Zabrife faš Meta ne, išorufamodino ХГЕ 
cijū, tai efti tofiū PBopiera, Furie [pg fofs Rmitė ir 

Užrašas bumo Mtliubymui, Кар fožuaš, Furs tofią 
Эка tur, pra 100 Drl. ant anos Griflū Aabrifės 
gmotėję8. Kad babar Metas iBbėgęė, tai Fabrifes 
Wininge tarp miji tu išdalyjama, fuvie tofiū Afciju 
nufipirfe ir Гофпа8 Dabar to8 pagal Afcija Sfaitliu 
jamo Biningės Dali gaun. Bet bumo ir parofūtą, fad 
fožuaš Afcijiniera, tai eti Afeijos NApturėtojis, po 20 
ifi 50 Bracenti аё Metą Laimėjęs. D Bininge iß 
to jū Didejne palžojenti, Fadangi Afcijo8 norint ant 
100 Drl. išdrufamwotoš, tacziau wis už 25 Drl. pars 
būdamos, tai eiti 1В Pirmo tift te veifėjo 25 Drl. 
šmofėti, už furiuš imofėjęfis famo pilną Afciją arba 
Užraža ant Szimtą Doreliū išbrufamotąję gaun. 

Wiflab, tai vanda anš Gajpadoriuš Geitungūfe 
išdrufamota it ‚aißfieny papajafota, + Siš pamiflojęs: 
„Špai Cgia tu gali greita iv [engmep divey pralobti“ 

nufiftubina + artpmaji Mieftą paš mieną Riningmainė 
arba Banfininfa,. furjai jao MBardą po anim Ay- 
fafpmu drauge bumo prifiražęš, ji paflaufoama, ат jiš 
jam ne fofią Afciją ant anos Sıtflü Fabrife8 už 
Szimtg Doreliu pardūti galėti? Banfininfs atjiliepja, 

„avittūvo, TS 

Manı D: : {‹:Свэ“'.ш’„‘_і о95 \ 

© 
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Öarimzdun, В Euriū ji ne galinti ijfigauti. 

| tūjau žinojo faip gelbėti, 

  

   

fab jiš Dar fetureš Afcija8 te tuvis, furias 8 jaMeliu 
mija pardbūjęš. Burės rofūdams, Ю) ji8 fu Biomlana 
feturioms Afcijom8 Biningi Daugybę Taimėti galė aut, 

ant to mija) ne Daboj, fad jiš ant fožuds Afcijö8 Dakıerüt 
75 Del. Sfoloj pafiliefa8, furius 8 ао Gžieju užtti, « 
mofėti turėjęs. Jiš tift [amo 4 Afcijas + Delmond per 
ififıße8 eit linfjma> Namon. atr 

„Me Burš bemeif RaBta gaun, fab reifiant Gfolokie & 
pafilifufius 300 Dil. užmofėti,  Burė ipiigandę8 nueik nį. 
»aš Banfininfa jam papajafodamė, fad jis Daugiaudos. 
Riningė ant Zmofėjimo ne turi. Banfinints jan 
pajafo, fa jiš lifuftūfius 300 Drl. imofėti ne galės 
bamš ir aną jau tmofėtaji' Sgimtą prapulonjęš. 
taciau patpręš, fab Buro Paufas 100 Murgė dideli 
&ja8, jiš apıtim, Bitus 300 Drf. Buro BWietoj u37 

mofėti, bet Bur8 ruris jam už tai 400 ant jo Laufo 
ant pirmojes Wietd8 tgragierūdinti. Burš iš Pirmo 
tai ne nor apliimti, ale Banfininf8 jam fafo: Rab ne 

noti, tai žinofiš!  Ji8 išgulbo Burni, Рар апа Stiflū 
Sabrife Afcijinteramė tief Daug YBiningės iHdüfentt, 
Ко Зтопей Dėl tū Ма dar warjyfi8 ir po puje 
Meta 100: Dorelineš MNfeijos E ant 150 Drl, pa= 
bringfenczid8. Tada Burės galėjęs (amo Afcijaš, jū 
fašmetinės Wininge8 ne norėdama parDūti, 0 tada jiš 

burės 200 Del. Iyg Nanfą apmerįvamė Laimėjęs. 
Szita Kalba Burui ir Laban pamėgta. Sis ойй 

Banfininfui ant [amo Laufo 400 Drl. igragierūbdint. 
"([е po Buje Meri ißfirodo, . fad-ana. Stiffu Tabrife 
ne baug fam werta ėfanti it per gilie> i Sfolaš nu= 

+   
czion mijap ne bumo, bet miš bar veifėjo primofėti, 
Ale teip įtomint Ufeijo3 nėjo aufžtyn bet žemyn ir 
galiaufiep už tofią Afcija ЭНеВ8 ney 10 Dr. mofėti Ip r 
ne norėjo. Gžitofio Budbu au8 Burš greitap pralobti Inzių 
потёратё, bumo ne tift jamo fucziedytaji Szimtą Dos 

  
    aut Naufo Užmofėjimo ne turis, 

%8 Burui fafo: Ius man 
galite jų MBefjeliu, ant 800 Drl. išražytu, užmofėti. | 

Gebiū Bracentū is žnegoja žpezoja. Ale nd ta Trėja, 
furiuš Sus faš Metą užmofėjite mis Dalnfs ant Rap: Ni 4 
tofėš nurofūjama bus, taip, fab Raptolę mi faš Meta ai! 
mažhn eiš, 0 + DmIDeBimt Meri Jus anuš 800 Dores т 
[iuš, o fu taiš it miją [amo ана bufite užmofėję-   Tai Burui it [abap pamėgk. S$i8 po anūm 

 



    

iš jamMelin fawo Marbą «pa firašo ir eit Dabar $ Mieftą 
Biomlang Draugyfte Biningi zyczytis. Ale 18 ji8 czia 

"„galėdjaun, fabangi ant jo Laufo Džiojo Akimtine įtom 
[08 ba terüfa. Dabar nor Burė nū fawo Rirfimo atfi- 
1U Uäfti, ale 3908 n’apfiim. Bo trijū Meėnefii jo YBef- 
Imond per fele8 Ranfas ėje8. jam wifay metimo 3Zmo- 

atrodamaš. O faip Burė tą ugmofėti ne gal, 
Sfolokie 800 Dr. per Bromą ant-Gruntfiufio igrazies 

igiaudes. | Ritjai: Birfėjas* malbamwos ju Užraža, fav jis 
200 Murgus pirfeš. Betė fadangi Bur8 ant 

%ар 18 ne žinobamė nep už fą  nep  faip 
Drl. bumo Gfolės райратев. x. 
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širo ati 
až Iš Sipanijos. 

Stfld Raip Biedningap Gžpanijoje miftaš eit ir Юа 
Įentihi mien8 Maißta8 ben Mazbajamimas fita  pajefa, 
puje Brieteliet jau žino. Me apie Gufipainiamimus, 
Da=lp palidarancgiuė, meš bar mis Daugiaus turim pas 

‚ Jūti. | Daug Mieftūje, vpacziep Bale Iuriū gulincziūje 
t jiš antap ir Mieftūje Barcelona, Malencija, Alifante, 
; tagena ir tulūje fitüfe pra Socijaliftat Maißtus, 
DūDlėję Felti noredami ннр — ар fožua, Szpanijos 

dint-Minca jam ppacgien“ maldntis gautu ir mija ana 
brifele Gitofiu Bubu + Sinfelius iBirtu. — Ale pifcžiaus 
nu Dalpfa tame pra tajai, Тар priep Maiptininfus 
1968 Kiejie MBaiffai mierni ne pafilieft, bet Gen ir ten 
fėti. Jamo Waldziö8 atpüle fu Maißtininkais iš Wieno 
r £yg tofiujau Bubu pra ir felios farižtos Sziepy8s 
Tėti Ip ni tifrojios Maloziės atpülnfios, Szbanifkoji 
оВЕ уа pra Gitas arpūlujiajes Ggiepiė per plėgifipfas 
Dos šbajipfaš išbaufuji, ogi iš to pra ir mien8 pru- 
"8. Iš arba wofietišfaš Ggiepiėa Rapteinis fu ЭЖабиве- 
rjat upfidėješ ir faip robo8 fu anais i išfadingą Sufi= 
fa, liamimą parėjęs. 
Lü= | Ggieje naminio Raro ir Maigto G;zpanijoj prilaifo 
fab Iš Gnropės jurines MBiekpatDitės farigfi Sziepjü 

Surid anos Zeme8 ‘Bafraßcziei8, jeib Meifalui 
ariuš jū fožna famo Žemės Žmonėmė ant а- 
88 prižofti galėtu. Szitofiu Budu randos tenay 
lio8 mufü Ciecoriaus Sziepy8S, tarp Furik. ir wiena 

   
   

    

  

    

    
    

    

  

    

   

   
    

    

  

8 Zwynemi8 apmußta Raro Sziepis , Wardu 
drid Rarl“, Eurids Rapteinis MBarbu Merneris, 
i pamatęs, wiena Bitū maigtišfuja Sziepjü, MBarbu 

„Bilante“ ju Blėšimi ig fito Mieto į Kartageną 
aant, tą nutweres, Wyru8 nü t08 parleibo it ję 
eta Gibraltar: nugabeno, jeib“ ta cGion pajiliftu, 
aigtai ant Galo it galima bus žinoti, fam ВНа 

TZam Tarpe Zyd8 faš= jin fur bumo paz, 

nufitifėdam8 nep jofi ražtišfa Nuntraftą ne bumo 

(lt nū Miefto Rartagena bibele garinė“ it plėnis   
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Sziepis tefti turėė. Toftai Geje Gzpanijės MByriaus 
fybei pamėgo, ale taciau Beip prasi$ to Smiete Didelis 
Szauffina8 pafile8: „KRamgi ben Wofietijö8 Sziepy3 
i Szpanißfit Waida Ffas? е tur tarp jawe8 ži= 
notiš.“ Bet roboš, Рар ır mufü Miekpatiės Giecos 
tiaus Waldzia toftai ne pageraujanti, nėja ji Dra per 
Geitungas apjafydinuji, fad Rapteinis Merneria aną 
maibtibfaje Bpaniffaje Sziept be jofio MBalnzios Nas 
liepimo užpūlęė, о todėl ji8 ir Dėl to turėjęs atfitei= 
finti. le ifi Biol jiš bar nep jofią Šinią ne pars 
fiuntęė, it ifi tol ne galima žinoti, faip Cia miffaš 
atfi&je. . Bet Gpaniptiejie Maižtininfai iš ano Ура о 
ant mujū bidep perpyfe ir todėl miflpjama, fab jie 
prieß mufü Žmones, Ffuriem8 Gimė Gzieje rai def 
Kupczyfte8 gabyjas ten buti, fawo Bavyfi iBleife it 
ant jū frumvinap atfiferšnię. | Mofietijos Rungulis Rar= 
tagėnoje  ftomijis jau bė Maiptininta Grumgbdimė if 
ano Miefio bėgti turėjo, ' Mufa mažoje, jau baugiemė 
pažpfiamoje Rortfnngėje randas Gzpanija ant 11 tofio8 
Kortos, o mMinčtiejie Mieftat, furiūje bimufratiBfiejie 
Maiftai pafile, ranbas žeman arba i Яе prie mittel= 
lendišfujū Zuriū. x. 

Bifofia Binia. 
— Bozipfis Griš- M3yitupas Ledo bom8Fi8 yra 

wifiem8 Runigamė fawo ВО ир tą Baliepimą 
bameš, fad Dienoje 12., 13. ben 14tojo Augufto 
mim'fatilifififofe Bajnycziofe ands Wyfkupyftes tur 
Maldos 1aifyto8 buti, fad Bons Diew8s ben weifiey Bime 
Gzieje funfien perfefinėtofios ir prijpaupofiės farilifiBfo= 
{108 Bajnycziös fufimiltu. Rur8 toje Dienoje Bajnyczia 
atlanfyvam8 melfis, taš gaus nü Bopiegiaua pilną 
Griefū Mileibimą.  Bopiešius ju jamo MByffupais ir 
Runigaiš mengia po įmietišfojiės MByriaujybės Bas 
flujuumu аёр fožnam Rrifggioniui reiia pajivūti, o 
fab dabar YBpriaujnbe jūfius ant to primerfi bando, 
tap jiem toftai ne=trimotinė Berjefinėjimė ir. Bris 
įpaubimas, dėl furio ой Ratilifai Bažuvcgioje Bulfais 
jujiėję tur Diemopi Baufti. Tofš Szaufims r008 Nieko 
ne fenftu, fab miffaš tift teip prie Maldos ра ы 
Bonš Diems juf žinos, Fofią Malda išflaujyti reifia, 
fofią ne, Ale Bitomis Malbomis tift Nažmananciuja: 
tt jao Kunigams aflap Flaufancziujü Szirdy3 ifirßiz 
namoš.  Tofė Ratilifu Ęfiržinimas prieš Wyriaufybes 
it prieš Gmangėlišfūjius Žmones pra Swiete jau ne 
wiena Kartą nujibameš, iš furio  bjaurioš pefliGfo8 
Mazbajpites ir maißtıffi Kraujo Braliejimai pra ißauge. 
Bons Diews te apfaugoja, fad tokftai dabar ne taipjau 
nufibūtų, ; { ; 

-- Ggigion ne toli nd Karalkiaucziau8 pra Kieme
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FTrinkheim per didelė Nepalibabojimą' "mieno Mofis 

tojo iBgatinga. Repalaima nnfitifuft. Szitas, Mofi- 

toji8. tur&jo В Szaudymo didelė Bajimėgimą. Syfi 

jis Šiirbliū Gaudę liodotg Puczkg Stubös , Kampe 

pajtate. 30.12: Metüfenafis Sunus, ta, czion ‚rades 

ant: mienoš 14 Metė [ends Mergaitės 1В to. paties 

Kiemo mierpbamė fafe:  „Dabof, ab dabar tamę nus 

Baufia.“. Tai pajafe8 jiš Buczfa padirge. IT Mergaite 

gulėjo nabažninfė pafojuji ant žemės. — Е аба ben 

liaufi8: Gitaš nebabotingaš Apfiėjimas ju Buczfomiš! 

— Dreifipfiei du Auffinu geliojantiejie 'Biningė 

Gtufiei „faralipfoje Rajėje jau ne [aban imami, o todėl 

Žmones jau it Beip tūfiuė ne nor. priimti, Berlp- 

nišfiet: Biningmaniei tūfiuė tift ant 17, Sat. MBer- 

c3i08' rofūdami priima. TZangi faš tofi Bininga, Bei» 

20 Egr. Werczid8 vofūjamą, prie Berlyniptia Pining- 

mainiū nor apfeifii, tag tur ant fožno Bito PBiningo 

miš po 272 Sgr. arba Afmini, pamefti, 

— ; Yıalijoje pra Bioje Dienofe Minifterijös Verfiz 

Теййта8 nufidawes. Birma ten Minijterprežibentė bumo 

Mardu. Sella, furfai imanytinap arba norš pujčtinan 

ant mufa Bufes bumo linfe8, ale dabar Ponė Min 

getti pa Miniferprezidentu pajtoję8, furfai bibeliš 

Francuzu - Prieteli8 pra. Dar Sellui Minifterprezi- 

bentu &jant tape Süatymas fußnefeta8, fad ta Didžioji 

Kložtorii Daugybė, Rymo Miefte &Janczioji, tntinti 

fiauti8, — Kloßtoriei bus babar + Gžiuiles, Magazynus 

arba wifofiuß fitus. Butuš pawerfti. — IJaunefniejie 

Minnfai ben Minpczfos turės i5 td atfoti ir 8, 

famo Bangfijonus arba IBlaifymus, bet feli iki 

Minyfku, bey, Minyczfü bus, # felig ‚Jifufiuß, Kloßtorius 

futalpinti * Ggita8 didyfis Verfimainymas Rymo Miejte, 

faip iv per mija taliją Bopiežiui Diben eit per GEgirdė, 

e fa cia galima Darbti. Brieė GSmieto Mėji pujži. 

18 n'ifetigia. 
patirsi 

Prefe. Raraliauczuje ‚ 9; Augufiw, 

Ant Zurgaus Samė menfap pareit. | Rmiegiei 100— 
110 ©с*. Nugiei 65—70 Sgv. Miekiei, bid., 145—53 Egr. 

Miežiei, mai, 11—45- Sat. Ymijos 30—40 Sgt. Bir“ 

niei, rain., 60— 70 Ggr. Širniei, balt, 60—65 Ggr. Ro- 
puteį 20—25 .Sgr. Giienė 26—28 Ggr. Gntntė., 

Sziaudai 25—27%, Sgr. Entn.  Swieftas 10—12 Ggr. wi 

Smara. Riaufiei 6!/>—7/> Egr. Manbeliė. 

Geriaufiė amėrifonigfiū Rafiniū, 10 Smarū perfant po 

51; Ggt. ant Emaro, Ing taipojau geriaufiū. amėrifi6fė |   

| 
imis 

tar 

[ybyta Zautė arba Szmultes, 10 Gmarūi perfant po 375 A, ai 

ant „Smaro; 100 Smarū perfant po 5 Gar. ant Сиа 

faip ir mijus fitus Tamoruė prifiulo pigiaufiey Kromas ant 
5. 3. Ziedemann, 

FTiliej, Wofktecziu Ulyczioj. 

10,000 Gwari! 
gerü, nebaltint@ audziamujü Mebvilnii arba Bumbulit 

šioje Dienoje gavau ir parbūbu tafias uį 9 Sgr. Em 
wifofias parmūtas Bumbules Ing taipojau pagal Miera vid t 

Mienat gaunama Aubimi:, Bumbulis bey ЯВетр 

Sromę prie Friedeih Weiff, Žiličie, 
MWofieczik Uyczio; Num. 14 Fampiniame Kromi4 q 

Ufininfg Johann Nofenfeld Petaraicziüfe jo 
{осуёа Baravijos nor famo tenjai gulinti Taufą 126 Mu | 

bibeli fu geromis Triobomis, |u gauto Nauba ben [ 

mentatija, arba ir be {@ 16 malnos YBalės parbūti. Ari 

J6 gerus Simotus audziamujü Bumbuliū efu vil 

ifipirfes ir prijulau manę aplanfantiemfiemė Birfėjamė 

  

   

  

   

        

   

  

gaus it gero Taworo. Nebaltinta ni 9 ifi 11 Gar. # 

©тага ‚ geriaufii  Bryma, Barmotūi. pagal famo Mi) į 

D ir mijofiūfe Barwüfe ‚audziamujä. Wilnü aß wifados f g 

Taifau it pigiaufiey parbūdu. 

Sobann Kohnert, Tiliėje, 
° 9ВоНесуй Ulyėjioj tieš Iutėripfaje Baznyczia. 

Ayfalymas. i 

Oni prifartinanciojo Meti Turgaus af „prijulau nv 

worus, furiūs аб pats bibsiaufiūje Zabrifėje Wofietijös й 

pirfes, Faip, antap: - в 

Samšmčiynia neplunfangiū Milu, Diffel, Bukifing, takely 

mčlyniū Multung, mėlynė Klanelii Margfiniams, eNAli л! 

Gfurės, десй г риё milnoniu Geifiū Kelnėms, faip Ir wif 

Efepetū, pusfillinii Galwss bey Kaklo Gfepetū, bt, 

bulinki Gfepetū, Stippelffepegiū, milnoniu Sfepetü 

"fiaufti, pomijam nauji pugfilfiniū Geifū © среот В! 

Ggiurštamė apbrufamotū, nauji Kamliutü dwilinfay. mı 

famotū Geifiū Egiurėtamė it margtoniū Egiurptū. 3. 

Briegtam af „bar ir prijiulau _ famwo bibijė KroMakų, 

Namej auftais Daiftais ir pataliniū Srinygii Infrati 

maršfoniū Uimalfė, furius ney jofė Emetimė Biczion 

Somarfo parėjęs teip pigiey pardūti ne gal. AB meldziu ш 

triey ant mano romo baboti, fabangi Niefs Dabar В1 V 

tofi Didelė 3opoftą. „nauja Zawora, ant Iffiffyrimo ne turfje, 

iv teip pigien „pardūti ne gal, faip AB. 4 f 

| Dtto Mener, Klaipėdoj, ; 
FriedriH Wilhelm - Ulyczios Num, 21. 22, 

“4 ue toli ni Bierjės Tilto. | 

‚ Zweiams S 
aß prijulau, ant, prifiartinangiojo „Jomarfo didime IBfirinkki 

ir u} labay pigiag. Prefes labay. gerü Audimü Žėgliamdyj 

  

  

| bu Majtu plagiū briuti Multung. 

„ Dito Meyer, Klaipėdoj, i 
Friedrich Wilhelm - Ulyczior Num. 241. 22, \ 

netoli ni Bierzeg Tilto, ' 
ai a 
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