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Ča vo, 41, 

"19. Rebčibienčje po fmentojės Traices, 

mang. Matt. 9, 1—8. Grom. Gpt;. 4, 22 — 28. 
В 

Ni « 

_»krlfßcgtomeß Gžaufijmas 18 Gilybės. 
iš BerfiffaityE: 130. Palma. 

t „35 Gilnbės, None Diewe , Baučiu „Tamęjp!“ 
Ni) Gaufe fenojo Teftamento Gmentafis. Giebotojis 
k Bjalme.  Dgi ir ang Raullige ©етдай8  mufü 

ieniGfoj Emangėlijoį Gaufe i5 Gilybės. 918 jautėfi 
‚ №% Gelmėje.  Gfaubus Rauli Gėlimas jo Kung 

it jam Bafajaus ne Dame nep Dieną пер Nafti. 
fiū Gilpbja Daug pra Bime Rajaulnje, # fuvia8 

„niū įmertelnoji Giminė mis В wien  b&ningay 
6| HugrimAi,  Gžion  Rigds Lerßuliei; fitur Gtofa, 
д оп Sadėjimas; ten ог Praftojimas,..Ne- 

aelyfie, Berjefinėjimai, - Neteijpbe iv Wi fofie Kan“ 
Mai >"Eurie, "Žmogaus Dupią ju Zužba papildo; Dar“ 

1рё[ patš Sınerti8 ju jao baltaje NRanfa + My- 
jū LTarpa tiweria, jūs rnü fits fito Galiės Galin 
ėGdamė, palaimingas BPatzia8 b&dnomig Naplėmis, 
muš Rubifėlis merfiancziomis Giratomis padarys 
8. Tofioš Gilpbės mumė toijur atfibaro it fawo 

"tuė iBfižiojufios muš prarpti о, taipo, fab meš 
aifaiš Kora Diemopi Baufti norėtumbim: „Tawo 

Anai niufia, j0g Gia miena Gilpbe it ten fita Gi- 
ийа. MBijos tamo Bangos ir Milnys eit per 

e.“ B. 42,8. Zu manę žemyn i Dūbę nujtumei į 
hfybe ir Gilybe.  Zamo Kerštas fpaudžia manę it 
Nždini manę wijofiomiš Sromėmis,“ Bf. 88, 7. 8. 
Je mijos Bitos paminėtojioš Giln6e8, furiū Daus 

t nejuffaitoma, tift už menfaš tofūtinoš  priep 
tą fitą, butent Grietū. Gilpbę, fab Žmogus pafi- 

i po Diemo Э[Н mijap nūgas ėja8, arba fab tavo 
N6ės Nubas tam pafirodo purmins ir teip“ fudriffę8 

„ fab tu tūm ne gali nep  jamo Gėda apbengti ; 
tu nufimanai nd Kojü Badu. ifi Galwės Wirfaus 

| pilnas: Naupjė, tavo Dußig fučdancgii ; —Тар ц 
Matai, teifiojo Diemo baijingaji Kerbtą ant tamęš 
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Karalkligucziuje, 14, Dktoberi, 1873 

lbugm’ po tamim atfimėrujė ir tamę # tą be grimftant. 
Tada Krifkczioniės Sgirviš Baufia ju Domwndu: „Dieme 
gelbėf manę! nefa Wandk man prieiti fi Dußids, 
Ap nugrimitu Gilume Bunvyno, fuv n'iera Dugno, 
AB ejmi Gilume Manbens ir Sromė manę nor pa= 
апн Bf. 69, 2.3. Ale tada Gilpbe giliū 
giliaufia, fad Ggirbis n'ižengia ne melftis, fado Tife- 
jimė junpfa ir Dievs jai t0008 tam ne noris Tėmu 
nep Bons I&ezus tame IBganytoju buti. X tofias 

Gilpbeė Mi, о т ptipriaujiejie Diemo Wyrat Eaip 
antay ir Dowydas, Uuguiynas Ir Liutėrius parėję. 
Ogi manbing it anš Raullige Įergąjiš Gmangėlijoje 
toj paczioj Gilnbėje bumęš, nėja Beip juf Wießpats 
jam ne butu prigaufęš: „Buf linfjmas, Sunau, tamo 
Griefai tam pra atleiti!“ . Tuygi, fab tum teip tuž= 

binga buš ant Szirdies, tan atjiminĖ Gito Bjalmo 
Šobžii ir оег 8 paš jamo Jėzaus Malonę, tan 8 

tam per fawo Dmaję prißaufs: „Meff, pameff, Smut- 

npbę famwo, aß atleidziu Griefuš tamo." Amen, 

Sau wėl reifš Diputierta Tirti. 

Muji Karalntės Saimo Diputiertai, furiuš me8 
pirm trijū Metū fĖprę, jau Dabar fawo Gžieją pra 
išbumę, о dabar mumš tefš į jū MBietą fitus irti. 
Raš Spyft faip tof8 Diputierti Sfyrima8 ifipiol nuli= 
būti turėjo, tav ab MS eju Der Bituš mujū Releimjo 

Paigfus mofinęš it graudenęš, fad teifiant išmins 
tingū ale podraug ir Rrijtaus Karalpjtę mplin= 

cziu. Diputiertü (Eiti. Ale juf Prieteliei to n'atbojo, 
MBalniemiien8 it miš tolyn + Suirimus žengiantiem= 
fiem8 atėjus ir puifieis Zoogieis Miltū Ralnuš рафа= 
dant, tap jūs Broliei Rietumininfai ju Wofieczieis 
fenftyn fĖpre. | Dgi Dabar Mofejegii Daugybei baifien 
pafidibinus,  Balamutū Malnybei ne pafeliamai pas 
įtojuš, ne pamėgitantiemė ir įpaudziantiems RAaiymamė 

ant Žemės taip Karalpiės, faip Bajnyczik. bey. Sziuilit 
Dalyfüfje parėjuš, tap Dabar Žmones Dejoj it pyfinas, 
tacgiau užjimiršdami, а) jie patpė 108 19108 ера   lomiš Kiepjuomis uffideguji, Beflos tamjuji Be laimės falti ėją.



   
   
   

      

jū Raraliuš įjamo 
bijai famo Žemei itifti 

Minieriū & [атоо Waldzia 

aimut pamėgta ir fu Saimo Dipu- 
i5 Wieno eiti. Taygi dabar ifmanyfite: 

tof8 Saimag, tofia Waldzia. D а) Waldzia Rartais 
matydama, Saimo Brafymus ne naudingus čjant, ir 
norčiu prieš to Male įtengtiš, tap ji tame tacgiau 
n'ilgap trtimoj, nėfa juf tai funfu ir nuprojnas Weifi- 
maš pra, prieš Weja pujti, MBiflab tai až jau tan- 
fiey famo Broliams ėju išgulbęė. Ale fadangi jie 
manęs ne flauje, tap ab Bi Syfė fEirti reifiant jiemė 
apie tą Dalyfa jau mija> Niefo ne norėjau falbėti, 
Tacziau apiimifiyjęs, fad mum8 tift о8 pareiti8 Lius 
byti, it tada, fal mufa Piubpmas paniefinamė, tap ab 
ir babar bar Karta fafau: Ne tingėfit, bet mifi atli= 
та Gfyrimo Dienoj ant Sfnrimo Wietd8 ir ЕЫ 
pitmjaufiep išmintinguė, miernuė, fawo Brolius rifrap, 
o ne tift ju Burna, mplinczius it Diemo . bijanczius 
MWyrus В [amo Tarpo į Molmonuė, jeib tie potam 
Ing tofinėjau Diputiertus ffirtu. D jey tai fu wier- 

nomiš Ggirdimis it ju Malba Diemopi Darpjite: tan 

Miegpatė juji Sfyrimus žegnos. Ruržatiš. 

Bobžio Apfafymai ant Unidos. 

Sie Gugelanto ben  Amerifos Žemėje, Ypacziey 

Siunbunės Miefe, 108 Briežaftiės Delen nufidūda, jetb 
tiem8, furie niefad08 Bagnncgią aplanfpti ne nor, ne gaun, 
arba ne gal, tofiu Budbu Dievo Žodis prigabentas taptu. 
Tofid8 Diewo Szluzmös 9Ва pra atmiroji Mierto 
Ulyczia, Turgaus Plecus, Krantas Gale Sziepjü Ibegio 
arba, triumpa» fafant, fur Ddidis Žmonii Kußejims 
ben Srufkmas ranbam8. Nefurjai Diemo Raralnitės 
Brieteli8, furjai tofiem8 Surinfimamė, po ylynu Dan- 

gumi Taifptiem8, tanfiep pritapęs, apie tai, faš ir faip 
czion nufibūda, mumė taipo pafafoja.  Dafibfalis 

tofi Altlifima apjiemejis Tyra, Furjai mieftikfu а{ нн 
tiniu, Uycziö8 Kunigu arba gališfu Зобйю Apfaky- 
tojų Iub madinamė buti, nūg fofiū feturiū arba penfiū 
jo Brieteliū ben Bagalbininfu palpbėtas, ipėješ pali 

{а fawo Darbui tinfancgę MBietelę, fur jiš numano 
baug Rlaujytoja tuvefę8.  Gzion jis apiiftoje8 pragyjta 
fu Bagalbininfais fofę norint pažpftama Giejme, meif 
'pritat tam Giebojomui it НЫ Priėjufiejie, 0 ne vo 

Slgo bibis Bulfas Žmoniū aplinf й pra fufirinfkes, 
No Giejmės Ragiebojimo išlaifo Bafuntinys aipfiu 
Balju Girbingą Malbą, Furiei befiflaujant, retap fofia 
"Galba apfidengufi pafiliet. Runigui dabar Diemo 
Šovė apfafant, [ub aplinf jė tmiri8 Afpffeitumas Su- 
ftojufiūjū atfirafti, Eurie Iabay Dabotinga» jo Zodziu   
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flaujoš it nūg Tranffjmo ben Užimo, toliauš ® 
jūš nujidangio, nep maž trufinti$ ne būda; офе 
Rlaujptojei pra Darbininfai, remefininfipfi Bint 

Gizeliei, Matrugai arba ir bar fiti. Ant didziopab 
fEritumo Laufo Bufes wis wiens Atejimas ir Bat 
t’iera regimas, Selet8 tūjū, norėdami patirti, 
czion nufidüda, Walandele apfiftoja, ber weif { 
atftoja; 6 tüjü Burnės ne retap ir Bluznyjimal 
bim8, o ant Weido Aypjokima8 regim8 yra. Ale g 
tafi8, furfat ir tift del bile fofios Naujynds va 

apfitojęė bumo, papilieft ilgiauš, ne faip jiš 
be įtompė, beje fi Galo trimodam8s ir jiš taip Pu 

Gžiejo Dmafišfo Stofojimo wėl SyFi Diemo Žodi kr 
girpėti. — Taš patš Bubas, Diemo Žobi ant Uli; 
apjafpti, tanbafi ir Amerifoj. Ale Bicgion r0b8 t ę 
nufibūo, Юар tofia Diewo Szlujma ne gal ifi Ga 
faifpta tapti; tambus Bafileideliei, pifti Bbopfelieių 
famimu bep Tranfjmu primercg Runigą, Mikio 
duryje  apfijtoti, 0 Gurinfimas ipfiarbo. 
fintojei tacziaui ne mijabo8 įemjaufiam Žino 
Gtonui priflaujo, Bet ir iš prafilnejnios Rarto 
tanfiep randas tofiū netifincgiū Gubrineiū, fuvien. 
rinfimü Guarbyme bey Baniefinime  Diemo 

famo Garbę jeßfo. MApie toft Retifuma neturi 
fifa Geitunga mieną Bameiffla pajafovama Iš pr 
tif08 taipo važo: Mefuriam Tabap  garbingam "a 

aplinfup pagirtam Runigui tofiam Žmoniū Aypfkrl 

taufe Migia be Iaifant, južufo viens Wyr8 i Rlauj 
Tarpo: „Mano Miflis pra ta, fad taš Wyr8, Eur! 

gancgius mumė ant Rafižmierimo priberingūfius G 
išrado, ant Žmogyfės Pamofinimo ben bmafipfo 
Bmietimo baug naubingejniu pra paftoję8, ne FaipEl 

Swieto Kunigai.“ Soūžio Apjafpmas ant MBalafu 
tape apitaboptas, tarp Klaujytoji ne ment8 Gil 
ma8 atfirado, Mwient Džiaugės, Eiti pupiyjos. Ян 

toliau8 falbėtt Dar ne galint, jau it 8 ЯВр р 
rado, furfai anam taip atfiliepė: „Walnybei Die 
jime bep Ralbėjimė pritariu it ab, it ab jei rı 
pažpitu.  Kojnam tuv Male Suti, fawo Mifliaa 
tarti it ant to, fa Runigai [afo atfiliepti.“ Ain 
tinffmas Britarimaš atfirabo tarp Brieteliū ano į 

mojo Trifintojo, nėja jiemė rode8 buf 8 anld 
Kalbėtojiš fır jomi 8 Wieno eing8. Ale Biš Ldk 
falbėdantė taip jafe:  „Racgieią mujū Miflis ne S 
nofios pra, bet miena nu Ffitö8 [aban ана , # 
tacgiau miena tift prie ойй Ingi iv ta pati pra, В $ 
ta tiftoji ginia, fab mum8 Wifiems Gmertiės AL 
artinaš, © babar a6 aną garbingaji Pong, Eurė + 
manes falbėjo, papraau, Fab ji8, jo Smertiės Al 1 
priėjus, ne užmirgtu, folė nors Garū = Zabrifantą | 1 
wadinti „+ Mobės, fab ji8 bar Daugiaus || 
norėjo, ale atßfufi8 Pritarimas geray Dumojand | 

Sa 
Ejie Hin 

ın
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I 
; D Ralbą batriumpino. O, anie. trumpiejie Zodjiei 

Ištefo, AUpjūftojui Burna ugfimžti it YAfis- nudil- 
inti — Dabar Runigs be Sutrifinimo fawo, Mißia 

ojlabengti galėjo. —. 

а 
ti, 

į Išaaftingas Nufitifimas. 
a Nevčlioį 5taji Dfioberė Bicgion bjauri & #- 
Agfinga Mazbajyfte yra nufidawufi. Gafthuginintas ben 

! undytaris Dreyeris В Gafiuzės, Mabinamos „Bri= 
11% Dot“, bumo jauną Zmogų Raujotati pirm 

Prija Nedėliū per Berną arba per Gaftorą priemes, 

* furiam ji8 anoj Dienoj buwo. fas-=zin fofi Qltlzftma 
щлд'эот;ё Э0е Raujofatis tai ne bumo bareš, o tobėl 

Dreperiš ji jubaugbamė jam Peraujė bame. Ale 
"NRaujofatis perpnfe8 geležinę Anglii Sziupelę pagrėbęs 
iu taje famo Lonui wis atfifartobams pet Galmą 
muge, it tol mugęš ne paliome, fol tajai ju futriuj= 
“Hinta Galma ant Žemės parpūlęė Dmaję išleido. Sa 
g fad mienš fitjai Bernü Naujofacgiut ant Bito 

azbajauš bar Sziupele pribamęė, %а Gadynės! 
“Tai Tolpnžengimaš! Raš=žiu fur meš Dar fu mijais 

terė8 Baniefinimais ir и юЦа MBalnybės Daug 
| Iinimais ant Galo pareifim. Sau Žmones Ben ir ten 

brabeba i Zmieris pameri. IBiebpar8 te įufimilita 

Ijamo Krifßczionyfte8 ! 8. 

al 

%— Mifiliepimas dEL Sodinik Kuygü, 
D MBien8 Bemarbis Prieteli8 manę per Gromatą 
pilaujia Dėl žobiniūi Rnngi, fuvias ap iprapyti apjiėmęs, 
[afur ir fūmet Bitoė Knygos bujenczios gaunamos? 
"nt Gito Klaufyıno ag atfiliepju, fa tame, fa8 ant 

mano Spragymo pareitiš, tos jau fenen gatamos. Ale 
3jü Drufa bat ne pilnan ant Galo ibmefta. Tacziau 
Э108 dabar imauptinan įpėriep Drufamojamos ir galim 
ойН, Tad Bito8 Anhgos 1afi jau bene pirm naujojo 

4Meto, ale vafi it ne pirmjaus айр ЭВ еГо Га - CziefeDus 
Kit Drufoj bilna» gatamoš paftojufios. „Berob8 Gitas 

o žodines Rungaš jau ir dabar galima pri Rupgininfu 
bibefniūfe Mietūje gauti, ale Н Dalimis ir tift teip 

toli, faip 108 jau išdrufauwotos. Sangi furš Bitas 
|Жпрдо8 pamatpti it žinoti nor, fofios j08 ėjancgios, 
„taš gal pas fofi Anpgininfą nueiti, ale ne paš Aupgė 

Rikėjė, bet + bibelė Kupgė Rroma, furš mofišfan Mas 
I binamš „Budhanblung“, it cgion paprapyti, fab jam 
"tafeš cgion parobpiųu. Tacziau ab ne mieryju, Рар 
Ufa8š mano mplimuja Lrietefiu, Keleiwjo Gfaitytoja, 
Bita8 Anygas pirfė, nėja jos pra labag Dibeleė paflos 

jufios ir todėl brangios.  Drufa pra Daug faßtawufi, 
4 o it bar faptūja, facgiegg Druforiuš man pacziam už 

  

"nujtatptiejie Kunigai „meif8?   

AKARŲ, 

A ® 
mano baug Met Ilgajė Darbą, Euvė aš ant Prigatas 
mpjimo Biti Rupgu рыйаюе8 eju, Niefo užmofėti ne 
primalo. Bet fab furjai iš mano Brietelıü mano 
šobineš Knygas brangios Brefės n'arbobamė ir nufi- 
pirftu, ta) ав tacziau ne šinau, ar jijai taješ ir war- 
toti imanptu. AB taješ turėjau aufftay Mofitiem- 

fiemė ant MBartojimo furagyti, o tobėl miflpju, foliam 
nemočitam Žmogui toje Rnopgoje ne lengwu Биё а 
fefti. . Zacgiau juf faš nor, gal bandyti. 8. 

Wifokia Binia. 
Jtalijos Karalius MBiftor Э) тапиё! 18 

Js jau wėl Ramon ė jao Rymo Mieita pars 
grDięš, © mujū Miešpatš Giecoriuš paš Giecos 
tienę & Badlı Badus ißfeliawes, iš fur jis meifien & 
Wynv: Miefta fetino iBfeliauti. 

— Muji Princas FriedriH. Kardeli8 pra 
paffutinioje Dienoje Septenberio Menejio Biczion per 
Raraliaucgiu perfeliaubams ) БецВотйо Dberfirbte= 
tijoj apfilanfę8 ir cžionan Medgiofle ant Brėdžiū prirapęš, 
Bet dabar jis jau fenie> mėl + Berlyną pargrpėęs. 

— Mujū Raralyjės pilnus tris Metus išbumejis 
Gaimaš babar jau pra atbėfamotaš ir bus Nomemberio 
Menejyje Bwiezus Saimaš & Berlyng fumadintas. 
Bet tam buš 28 taji Dftoberė per mija Brufü Rava: 
(yfte Wolmonai arba Gfyrėjai fBirti, о tie 8 
4. Romemberiė Diputiertuš.  Balniejie, Tolynzengian- 
tiejie, 0 it Ratilifai jau Dabar pajiprocemoj mijur Fief 
įmanpbami, tie baug Diputiertū пй jamo Bujės € 
Gaimą gauti, fief tift galima. Ogi juš ar jau apfi= 
miflyjote, fa jus {Firfite ? , 

— Cfögmeuceuu Žemėje „pra Roma tarp Žemės 
MBpyriaujybės ben tarp Katilifü Runigū dar ffaubejne 
ne faip prie mujė. TBalbzia Bromincos arba Kan- 
tungės Bern pra 69 Runigus В jū Urėdū atitacziufi, 
furie n'apliėme, Myriaujybei pagal anos Žemės Da- 
maduš it Status Elaujpti, fafydami, бар 14 nujtaintaiis 
Bpffupas arba galiaujiep Bopiegiuė jū tifrafis Pons. ir 
Galma ėjąš, Euriam jie Baklufnumo falti ėja, 0 ne 

Žemės MByriaujybe. ‚Szitie nultatytiejie Kunigai [Eunbe 
del 40 prie aufžegiaujio Girifto ale jie ne laimėjo, 
®6 fafe: Yen jie ne Haujo, tap. jie auoj Žemėj Ir 
ne gal Urėdą turėti. а8 В Gito Sufipriešpjimo tarp 
fmietiBfojės ben bažnptiBtojės Mpriaujybės ant Galo 
bu, tai begu nief8 ne gal pajafpti. Dabar ten bafi= 
„itš 69 Parapijos be Runigė. „Ogi fą Dabar anie 

Ra wmeifš Barapijos ? 
Kiti Aunigū cia ne bus galima iftatpti, nė8 prie Ra= 
ННЕа tof8 Damadbaš: Ras ne patiės ЭВр иро per 
Runigą tįtatytas, tas prie Baravijonū it ne per Rus
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nigą laifomas. Todėl fwietiffoji Yšpriaujybe ant 
"nujtatytūja Bietoj it nep jofiū fitū nė gal pafimabinti. 
Bet prie mujū galiaufiep Ing taipojau ei8,  Bagal 
naujūfius Ritatymus tur fatilifipfiejie Wyfkupat foki 
Bwieju Runigz šftatpoami toftai 'Bonui Dberpregidbentui 
pcimafdūti, jeib tas mėginti galėti, ar naujep itatp= 
108 Runigė ir pagal pmietipfūfius Dawadus Bitam 
Urėdui tinfaš. Ale fatilifiBfiejie Mpffupai tai ne bato. 
Relintafiš jū jau Daugybę Runigi Gmiežien iftates, 
ale Dberpregibentui ne primalbidamė,  MByffupai Del 
Bito Nepaflujnumo pareit # romą ir £ Roramone, 
ale jie tacgiau neflaufo, fafydami i bažnptiptūfius Das 
Iyfus fmiennBfaijei IBpriaujybei ne Bale fiBti8. Bet 
Bviežien, be Brimalbamimo prie Oberbrezibento iftaty- 
tiemfiemė Kunigam8 pra apjafpta, jiemė nN'ėjant Male, 
fofi funigipfąų Darbą atlifti, Beip jie buję Foramoti ar 
ju Tiningė Užmofejniu ar fu Ralėjimu, о jū Sus 
mencziamojimai buję per Niefą. Tai Gžiejai! 

: — Trancucijoj miflab taip išmeizo, faip Рар 
Žmones 18 Э8о Tofūjant tenay fawo Nepublifės Ir 
108 WalnySe8 jau abelnan atgriję, it fad n’ilgay trufus 
mpriaufyjiė burbonigfis Princas MBarbu Geinrid, ale 
Beip Mmabinamė Groms Sžangbot, Žrancugijos Ra= 
traliumi DBufes išgauftaš,  Republifininfai ben Ddurz 

niaufiejie Dimofratai tam vobė priebyjaš, fief galė= 
Dami, ale tai Niefo nę maczyB. 

— Broma prieš Gendrolių Bazičną, furjai 
Feftungg Metė ju mijais tais Tuffiancžieis Zalnieriu, 
furie aplinĖ tą fiomėjo, Kare & Mujiptii Nanfas pa- 
bameš, jau Dabar bėl Gito Badamimo 6 Tifro prafi= 
bėjujt.  Aufkcztaufiejie Zrancuzi  Gendroliet pra jo 
Sudzio8. Siš pra apffujtas, but jiš ne miflab daręs, 
fa8 tift galima bumo, per Neprietelius perfimupti ir 
Feftungg Francıuzam8 iplaifpti Ar Bažiėns to faltas, 
mien8 Dies tai te žino. Ale jen jo Sudzios ji per 
faltą ipraftu, tan ji vafi bene galėtu Rulfa per Gala 
gauti Ggitoj Bromoj teip Daug НЫ tefS atwiray 
peffaitpti ir tofią Daugybę Lindininfü prieš arba Už 
Bazičną liubpjancgia perflaufinėti, fab ta roma gal 
feli8 Menefius trufti: Bažiena, tai taš pats Gen 
brolius, furė Meffifoj Giecorių Maffimylijoną nemier= 
nap praftodam8 tą + Mefjifoni Ranfaš padawe ir 

"taip jo Gmertiės faltaš paftojo.  Nafi Bene jam Dabar 
už ВНа Nemiernobę bus užmofėta.   

о— Э@ Karaliaugiaus Bpbeliū Draugo — 
бюе8 i Met jao Meti Szmentę Retmerge 2914 Fa 
Dftoberė po Bietū,' | taš 

Faßtı 

apite 

Brefe Raraliaucguje 11. Dftoberė. Np 

Ant Turgaus Jawi widutiniey pareit. Rmieniei 100- 
110 Sgr. ı Rugiei 70—78 Sgr. Miežiei, did., 50—56 Sg 
Miežiei,  mai., 46—50 . Sgr. . Awizos „30—34 Gar. 3i 
niei, rain., 70 — 75 Sgr. Sirniei, balt., 65—70 Sgr. N 
puteė 21—25 Sgr. Sziiengs 30—35 Sgr. Gntnt—=— 
Sziiaudai 20—221/, Gar. Entn. Swieftag 11—13 Sgr. 1 
Smara. Kiaußiei 71/, -8 Gar. Mandelis. о— ы 

  

% р Гату а!, оа, 
"En 

  

26 turiu Labay: gera Malungirnia Afmenė, Fui 
triji Biedū ir 9 Goliū fferfay platus ir 17 Goliū oras | 
yra i mujė Tauta Afmens, iBfaltas. Ta a6 noriu Už pi 
Bretia parbūti. Birfti norintiejie gal prie manes malbūtii 

Malunininfg Wuguft Zriedel, 
1В Burgsdorf prie Būminės, 

wofißfay bei Gr. Baum: 

B& Bifur O i 
a vod$S gali pirkti a 

—— aubžiamuja Mebmilnia, aubjiamuja Milniitą | 
mafyniniu Merpali oje i   

    

    taciau niefut tofiū pasėBėtt Ir taip pigieh, mv 
а 3. XS, Sdūfes, Tiličių — dgini 

Wofiecziü Ulpezioj Num. 14, pomilam tieŠ iutje, 
MB adteriu. ь, 

Dabofit! Sr mažieje Zamorai, Burcelonai ir a 
Nyfai negirbėta) pigien parbūdami. 
  

Zamoramė, turius aš pats ėfipirfe8, jau parėjus yra An 

Bafmeitalė, Mila, Ceifiū bey Baltiniū (Ri 
Sromaš $ Р fl'‚‘ 

babar apftingan papildytas, 0 tobčl až garbingūfius Releimjardi 
Gfaitytojus melbziu, prie mangė ffubriey famo didey priderimwej 
güftus Žfipirfimus Igpromyti ir primelyju ypacziey: › ® 
SE Simiešiū wilnoniū Geifiū Rleibomė ant bibži рр 

S6iffyrimo, M 
K Mila be Buriting wirfutinioms Sermegoms$ Bet P 

fivilfimui, R m8 
K Yudimė, Szirting, Aiata bey gatavi Gfalifidė 

biniū, : 6 
K Dubel-Sopi bp RZafčii, 8 "š 
E Gtepetū, Sioliū ant didzio I6fiffyrimo, AV 

faip ir bar baug fitūi Daiftū naujaufiūje Barmūje ir Maufe tid 

  

    
  

— KRolerės Riga prie mujū Raraliancziuje tiūfe už bar niefabos ne bumujes bywnan pigias Prekias, ВВ 
Dži Sala kunije ; . : ‚ @со Nofentbai, ЮНЕ 

Diewut defuy jau imanytinay junpfuji, ale tift bar ne „yti“ Ass ” : 
; : ; : : Tilščie, Mofiegiū Ulyczioj Num, 14, Ibaia 

wifay pafiliomufi: Kelinta Diena Dabar berobė pereit, tes Madterio Butu, F 

furioj Biczion Bita- Liga Miefs n’apfirgesS; ale felintaję Meldziu aßtriey ant mano Wardo 1600 

Dieną apjerga it wiens arba Du. Užražo pababoti. — 

“ Berantivortlider Nebafteut: Profeffor St. Aurfdat Berlag und Drud von Gmil Rautenberą ejua 
in Ronigėberg. in Königsberg. čie8 

Dgai 
bai


