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| „Gdwėnii Gžiejas už Duriū, furiame Krifßezioe 
tnjte bar [abjaus ne faip Fitais Metu Gziefai8 ant 

Bulgatės Kalnelio aplinf Rrpgiu favo numnczptojo Mie 
atiė8 fufrenfa iv jo fruminojės Meilės {mutnomS Szir- 

imi8 arfimena. ‘ Ogi todėl Eamiemfiemė ir mjū en= 
ienišfoje Gmangėlioje muji Ronas Jėzus grūudinga) 

brišaufia: „Egtap, meš einam aufžtyn + Jeruzalę, it 

wiflab оЙ8 , fag Ямола!й ратовую apie Žmogaus 

unu: Ogi miens tofjai Prarafė Žodis apie Žmos 

auš Gunų jau 8 © и Metū pirm to, ne faip 

  

  

   

      

   

  

Jožiauo Zodi8, fuvė meš Gendien jamo Brieteliams ant 

Berfiffaitymo primelyjam. 
З гата!аё Dmafėje reg aufßta faržpgiBfa Tais 

balą ju Krauju apflaffiyiais Nubais apfirėdgiuji IB 
sračiio pifegiaujiuji Neprieteliū, iš Gdomptu Зетев 

kt 5 jū mpriaujiojo Miejto Bagra faip Bergalėtojė 

Ateinant. | 18 flaufia: Fas tai per mienė, bitas Eris 

hafi8 Rergafėtojis, furi jis Iyg fofiame Bameiffle ir 

Nrilnginime matot Meš ant Bito Klanfymo ney jofio 

Э0 абуто ne primalom. Mes tg didiji ir galingajt 
Kariygt paziftam. Tai mufü Ponas I&zus, mu[ü 

Brangufi8 IEganytojis. Sai tas, furjai Getfemanes 

Darze frumwina Prafaitą ir ant Kryziaus Medzio 16 

Jumo Roni fawo Szirdie8 Krauja ant Swieto At- 
bizfimo praliėjo. Sai 1a8 - dywnafis Bergaletojis, 

furfai famo Pergalejima ifrwede ne ЖНй, bet įamo 
batiėė Ataują praliebamš ir ne Kitū, bet [amo paties 

Gywafti i Emerti pagulbybams. Tai Dievo amzi- 

nafiė Sunu8, Eurjai Žmogumi pajtojęs, manę biednajė, 

brapūlufiji ir pražubntaji Žmogų atpirfo ir nü wifü 
| Griefū, nė Gmertiės ir nū Maciės MBelnio ignelbėjo 

Te Anfju, ney Sidabru, bet fawo Ewentu brangiu Krauju 

t jamo nefaltu Kentėjimu ir Smertimi, “   

8 poram IBfipitbęs ;parafytafis; pra teanjai Iegai= 

  

Soliaus mufū prarafišfajis Žonis Karzygio Ba= 

weifffą  palifoams mums imuju Mrpirftojė po ХНа 

pato po Bamweifflu Darbo Wyno Spauftumej. Anüfe- 
    

    

    

| Gžiejūje bubamo taš Budas, Wyno Kefe8 £ Dübe, iß 

Krifaus Kowa ir Bergaläjimas. |! 6 iBfalta, imeri. Sai bumo Wyno Spauftuwe, 
toj Žmonės Mynūges Rojomis įutraištybamo Ir IB 

ti68 Mynas Magutėmis £ fitą, + žemejneję Dūbe IB- 

tefėjo. Bet mufė Miegpatiės Wyno Traišftymas Mg 

taipojau bpmnaš arfibūda, Кр jo Roma. 3:8 MBelnio 

Kaufole triefßdams vatš traišfomas, fad jam Szirdis 

nor apnyfti ir jijai įmutnaš pajtoja ifi Gmertiėš. 

© fa8 tame junfiaufia bumo, tai buwo taš Dalys, 

fab jis tą Darbą wien8 ir be jofiū Gelbėtoji ben 

Briereliū turėjo ailifti. So artpmjaujiejie Bueteliei, 

jo Mofitiniei, jam fFanudziaufien be fomojant miegojo, 

o potam nė jo mija) Galin pabėgo, miens tujū ji už 

niefam ne mertuš Biningus pardawe, o jo Beip ipriaus 

опа Moritinis vrafifeifbamė jo npfigone. Beje ir 

pat bangipfafis Temas, ju furiūm 8 15 Эт Mei 

fėje fuaugę8 buvo, jamo Meibą nd БНо Diemo Awi- 
nėlio, mijo Smieto Griefus nepancgiojo, Balin nufreipe, 

taipo, fud Muczyjamafis žaufti turėjo: „Mans Dieme, 

manė Diewe, todėl manę prafojei?“ 
9е ben EHauffime fašgi Maifius pito ffaudin- 

gojo Darbo? Miuju Žodyje Ikganptojis jafo: „Al 

efmi TZeijpbę mofinąjiš it Diden mofinafi8 pagelbėti,“ 

So Kentėjimas, Kraujas ir Gmertiš pra Upiera už 

mufū Griefuš ir Merjmė  mujū Teijpbės, Taip тев 

aname Berfžmelyje dar Kudifiei8 budami melfti$ mos 

finomč8:. „Arijaus Rraujaš ir Teijpbe man Didžiaujia 

eft Grožybe. Su tūm Dangun a6 žtojiu ir ju jūm 

ten ponamojfiu.“ Mano Ronas Jėzus Dra todėl toft 

junfu Darba apfiėmęš: „fad až jam ННар tefcziau, 

it jo Ratalnitėje Ho jūmi ąpmencziau ir jam Blužos 

cziau, amžinoje Teijpbėje Nefkaltyb&je ir Spganbme“. 

Todėl až jamo Dievo ir IBganytojo SGeradejyjeziu 

wiš minefin ir famo Rono Sezaus MBarba pagarbifiu, 

tai Dieme DAF, ifi į Amžia Amžius. Amen.



Nauji Sitatymmai bėl bažnptišti Dalytu. 

Muji Raralnitės Gaimaš Dabar pra Felis [aban 

fmarbjus Sftatymus, ppaczie> ant bažnptiBfi Dalyfi 
einancziuš, apinaityti gamęš. © tai taipo. Ius 
žinote, fad mujū Gžieje pra Roma tarp mujū faralij= 
Ffofid8 Žemės Myriaujybės ben tatp Bopiežykės IB to 
pafidariuji, fadangi Popiežius Rymo Miefte (ėdčdamė 

ir ant Satilifü Žmoniū, mijo Smieto Žemėje ejanz 
cziujü, ponamobams tame fvietišfuji Žemės Wyriauz 
įpbjū it jū Sftatymü wifat NMiefo n’atboja it Smieto 
Karalnftėje tarp jamo fatilifikfuji Runigū ir Biofiū 

Smoniū Ąšaliepimus 5й), Фатаби8 padaro ir Nepas 
flufnūjius foramoj pomijam Кар jam pamėgta. Beje 
18 Semjü Wyrianfybhes теёик пер Нацйе ne paflaujia, 
ar tai jomė pamėgtų ar ne, arba ar tai Žemėj fofiū 
Baimiū it Sunfenybji pabarptu ar ne, &ар }!8 ра- 
Пёре8, taip tur buti, it gana. Toftai Zemji Biež- 
pacitei Бер jū Maldzios, arba trumpa» ака оТн - 
foji Wyriaufybe niefur ne gal pafelti iv pagėčrauti. 
Mėja tai pagėrajbama Wyriaufybe turėtu iBfipažiuti, 

fad ji per filbna ėjanti, Žemę malopti ir fab ji todėl 
Bopiežiui ABaldzia padbamuji. Olė tai daryti ne norės 
bama tur. ji prie rpmiptūfius Bandymus fief imanys 
Dama ginti8. 

Ggita Roma tarp Popiežiaus ben tarp оер та 
I nriaujybja jau labap [епа @ уга per Szimtmecziü 

Bėgi Smiete Daug Suirimo, BEdds8 beje © Kraujo 
Rraliejuno | padarinfi“ D tai ppacgie> IB to аглем, 
fadangi Ratilifai Bopiežis pujiau per pati Pona Diewa 

Taifpdami miflpį jam о88 НВ ujfimerfę Elaujpti ir 
KRopiežiui Tiepjant fawo Įmietipfomjioms ABpriaujybėms 

pafipriešyti turi. Ber feli8 Metus bumo pitame Das 
Iyfe Waidas Mazuma nutyfes, ale po to, faip Ros 
piešiuš m’apfirinfancziu išliBaufoinęs, Gitas Tyfums 
pafiliomęs ir Bopiežyjtės VBalifėlimė prieš mujū Ratas 
ан8 MBalbžia jū Ddivefnis paftojes, Toveliey mufk 
Зетё8 Wyriaufybe yra apfiėmufi, Bitam Nedawadurt 
per ppatišfus Sftatymuė ben Karta wifai Sala padaryti. 

MNuja Raralpitės gruntiniame Damabo arba Bers 

faffuugo 15 tame bep 18tame Artifelyje ftow pajafpta, 

fad fožna MBierės arba Bacznycztö8 Draugyfte fawo 
Damadbuš tarp jamęš pati tur padaryti ir Raralyjtės 
Wyriaufybhe # tūlius ne primalo fiBtis. Bet Dabar taš 
Dalnfaš Žemės Damado taip pertaijomaš, fao Mieros 
Draugyjtes, tai efti Ratiltfai, Emangėlikfiejie, Riuterikfiei, 
Senliuterißfiet, Baptiftai ir mift Eiti beje famo Wierd8s 
Dalytus patmė tarp fawes ir toliau8 tur fufidawadyti, 
ale tacziau tai tuv po Raralptės Wyriaufybjü U;- 
meizdėjimu nujidūti, idant pitūje bažuptipfūje Dalyküre 
ne faš norš taptu айуа & bamadpta, faš mijai 
Karalyftei ant Ißfados pajtoti galėtu. D priegtam   
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muji Miniftėrija pra ir bar ppacgien triš Siono 
Gaimui ant Bermaftymo ir Briėnimo užmaniuji: ВВ 

1) fado MBpfžupams“ ir Runigams Male ne turinar 
Guti, fofiam famo Barapijonui tofid8 Koramonės užočtitia 
В furios tam faip nor8 Spfabds ant Kuno arba pag 
jo funišfą Bafiturėjima ben Bafipenėjimą arba pagalifi 
jo Garbę po fitū Žmoniū Ali pajidaryti galėtuiji 
Gsitūm Sitaiymu nor mujū Wyriaufybe fatilifipfiemjai 

fiem8 Wyfkupam8 ir Kunigam8 jū Kardų atžipintiMi 
furiūm jie ifi Bıol fawo Barapijonuš taip po Jaminhi| 
pamertę, fad tie, norint Kartais @ 8 žin faip "di 
teifiep fanfinami prieš amo Runigus nep Gaibždčti nm 
galėjo iBlidryži arba prieš jū Betimus prie pmietipfo4 
MByriaujybės pafigojti, nėja tofjai Žmogus, Furė takre 
baryti išlidrpjo, bemveif po mijo Smieto Aid ar apinį 
gčbintas arba tiefiog prafeiftaš tape, 0 ju tofiu pras 
feiftu potam nep wienam fatilifipfam Žmogui ne Balio 
bumo apfieiti,  Tapgi furjai Ratiliiš bubamė Rarilifiar 
pafilifti norėjo, ta8 turėjo įamo Runigamš ant Zo0žilja 
faufpti. | Sgitofiu Budu galėjo Fatilifigfiejie Eko 
it Kunigai ifißiol Bopiežiui pamojaut prieš fwietifnı 
fafes Wyriaufyhes [engojaujiu Budų Maižtą pafeltiar 
Rėja Bopiegiui tur ppacgiep dabar, jam n'apfirinfancgiitu 
išišaufus, MByffupai, Wyfkupams jü Kunigai, 0 tiem 
Barapijonai be Atifalbėjimo Faujyti. Rurs ne Elaujoje 
taš foramojamaš arba tiefiog prafeifiamš. D futiai 
Bažancgios prafeiftaš, ta8 pagal Katilifü Wierödti 
Moffla prazudytas cziefißfay ir amzinayı Ber dabait 
muja farališfoji Waldzia miflyja8 fitu fawo piermüjt 
Бафпон и SFitatymu galefenti Bajuycziö8s Wyriaum 
{ybEm8 Bitg ißgaftingaje Mact ir Salybe atimti т 
tūmi Žmones iš Bazjuycziö8 Macies ifflinde fam | 
 Baflufnumą pameriti. ti 

2) Antrafis naujo) užmanptuja | bažnptigfujili 
Sitatymü yra tajai, fab Dabar it fatilifipfiejie Mofin/y 

tinier į Runigus Befimofinantiejie tur mijofius aufžtuld 
Moffluš  išimofintt pomijam taip, Рар jau įenelbų 
čmangėliš'oje Baganozioje Bubaš ir Damadė.  Sfijų 
šiol prie Ratilifū funigiptiejie Mofintiniei mija ti 
aufžtuji Mofftū išfimofinti ne primale, bet jie tofiofim 
ppatišfoje Sgiuilėje arba Gėminarijoje tift tief той‹ 
fintiš te gamo, Eief jiem8 aut Sgvilbymo fawo funigiptie 
fojo Urėdo reifalinga vobč8.  Siem8 ifišio( ne Wale W 
6e Вар 2р о jao Wyrefniujit Biofias arba tofiaf® 
Rupgas fFaityti, jeib jie ne per gudrus paltoję potantti 

fatilifipfojė8 Wierds8 Rliauvaš išpažintu опЕ ik 
aufotis dawert, Dabar ant famo pacgiū Rojū Totis pradėtus tą 
Bet fitame užmanptame Fitatyıne ir fafyta, Кар uejo 
wien8. ne turi8 £ Kunigus pawadintas ir iįtatyta3 buti b 
fürfai ne gal рес Atteftu3 iBrodyti, fad jijai mwijud® 
palieprū ius aufßtüfius Mofflus išmofes. Dai Žemės“ 
faraligfoji Wyriau[yde nor it tą Teijpbę turčii, fožuz
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tužunigišfą Urėbininfą, furė jo Gajnytiffiejie Wyrefniejie 

fofi Urėbą pamabdinę, mėginti ir jo Mietoje ar patmirtinti 
ша atftatpti. Arba trumpiaus jafant: Be Įmietipfos Wy- 
B osigos Bamelyjimo ne tur ney wien8 Runigė arba 

а0В ираё į jamo Urėba ifatyta8 tapti. Ifißiol fati= 
zalifißfoj Bažnyczioj taip ne bubamo, bet MByffupus 
a Bopiežiuš patfai, o MByffupai Runiguš pagal 
miamo Bamegimg, fwietißfös Wyriaufybes fone po wifam 
tiMiefo n'atbobami. Taygi dabar mufü Faraliffojt Mi- 
аеца rofüja, fad Katılıfk Kunigai, pagal fita naus 
nėiji Sitaiymą išmoFitiejie ir įftatptiejie, ižmintingejui ir 
mmvietikfaijei M3priaujybei paflufnejni bufę, ne faip ifipiol. 
04 3) Ale prie tü dmiejü minetujü Fikatymü dar pareit 
tahecg‚iafiß‚ furfai wijfg naujijt funigipfaji Dawada 
plg wirfüte uzwirfßkj. SKaraliffoji Minijterija nor 
aSiriftą ifatyti, furfai ypacziey ant Wyfkupü ir Kunigü, 
ılfen tie arı fivieripfatjei: Wyriaufybei Faufyti ne norėję 
Elarba furie prieš taję, ben prieš Zemas SFftatymus 
Bro Nrėoyjtėje Geip nufideje turės Prowg [aifpti, jūs 
abafovamoti arba fur Meifalš tūfiuš ir ip jū Urėdū 
Guujarmti. fi Biol tofio Giritto ne budamo, Bet 
tiant fatilifižfuja Kunigü mienat jū MBpffupai, о ат 

ц)а mienat Popiežius Broma te [aife, fad tie [ахоо 
Ml rebyfteje faip norš bumo nufideje. Rofi Kunigg, 

iėjen ne tiefiog dėl fofiū atmird Biftadėjojegiū, feramoti 
tiarba ant jo Prowa laifyti, nen jofiei įmietigfai Wy- 
Öfriaufybei, 0 ir nep jofiam Giriftui ne bumo pawelpta. 
aiTangi matom, Runigai bumo юЙар + Bpffupė, o tie 
jivei mijap & Popiežiaus -Nanfas pabūti: - Bet babar 
umujū  Raralpftės Waldzia Bitu8 Nypius atliofiodama 
imiflyja Bopiešytės Maci fuwaldyti galėjenti. 

' Ar taip eiš, arba faš iš to galiaufiep Биё, tai 
tift  bangipfajiė WießpatZ mien8 te žino. Rati= 

įMifišfoji MBopiežnite matydama, fad įmietižfoji MByriaus 
Ulpbe 108 per=mier bideję Galybę norinti igardyti, Yra 
ıfdabar Ddivey fujudufi ir taijofi ant Ripriaujio Bafi- 
briešyjimo, ЭЗЕ Prujijos fatilifiBfiejie Wyfkupai yra 

ai iesbaumi muji  Miegpacgiui Giecoriui ilgą Raštą 
Hbrifiuntę, furiame jie Bituš naujūfius Sitatymi ЦПр 
įimanpmus per divziaufig Reteijybę ir Bediemnitę IB- 
оВацНа, furi tift ant to einanti, mija Ealilifišfąję ABierą 
šit ypacziey Fatilififfgje Bajnyczia nūgrungiep ir £ 
Rlentą išpufyti,  Ratilifipfiejie Myffupai fitoj famo 

ŽSromatoj tiefiog ак, fab jie Bittem8 Sftatymam8s 
teti Budų neflaujyję, 0 fad jie už tai ir Didgiaufią 

Vera fentėti turėję. IB to beje paftoję ppaczien 
vfatilifipfoje Žemės Rražtūje diveli Sujuvimai, Suirimai, 
i. tali ir pat Maižtai, ale MByffupai to ne buję falti, 
ibet tie, furie tofin8 neteifiu8 Ržatpmus fumiflyję ir 
4damę. Taip Ropiegipfiei Wyfkupai Wießpacziut Ka- 
Žtalini rašo. 

} Tacziau Bonai Minižeriei yra per fawo Gei=   

tungaš aplifjafę, fab jie anū  mpupikĖi Grumzdimė 
ne prifibijobami apjiėmę, pirm apjafptaji mpftupipfajė 
Befitycziojima ir Repaflujnuma fumaldpti it per pos 
piežiptiBfaję Bražmamitę prajidėjujęję Romą ifi ant 
Galo išmeži. Taš ifi Biol bumęjis Drumfujis Вай- 
faifymas ne gali8 toliauš pafilifti ir turint dabar 
Gmietui tifrap žinoma paftoti, ar Prufijoje Raralius 
at Popiezius н8 wyriaufiaje Waldzia tureti. 

Bet flaujiant, fagi meš apie Bitg  pafidariujijė 
Gujubimą įafom? — tap meš taip atjiliepjam. | DMeš 
pirm mijū Dalpfa mylim tą 'Bafajų, Eariame Dangij= 

fojo ISiešpatiės Karalyite augti ir baugfintis galčtu. 
D todėl meš ir Birdingay burumbim wmelyję, Юар Bos 
piežiuš ne butu Pafajų Iyg Tycgiomis  jugaižinęs, 
Szirdyje divey ацПа Fad dėl Krijtaus Wardo ir Dėl 
bažnptišfi Dalytė tarp Raralnitės aufžeziaujios Wy- 
tiaujybės ben Bazjnyczid8 Tarnū tofia ffaudi Roma 
ра 0Й, furi Daugiemė žada didziu Papiftinimu pas 

йон. — Эдё meš toftai jū labjauš apgailime, fabangi 

mums taip atfidüd, faip Рар ir mujū  ėmangėlijtoji 
Bajuyczıa galėtu Bitoje Romoje didę Ypkada gauti, 
Raralnitės Maložia feta per nauje> užmanptūjius Iftas 
tpmuš mija Galpbę ant Bajnyczid8 i Rankas gauti, 
ale ne tift ant fatilifipfojėš, bet it ant emangėliBfojės. 
Nefa Birie naujiejie Statymai eit ant ойй Bajnycziu. 
Nos fab Raralpjtės Myriaujybe tifrap Friffczionifßfa, 
tay miflab gerap gal eiti taijei tofią didę Galpbę % 
Manfaš gamus. Ale Тар Gita Waldzia fawo е 
tgioniBfos Ypatybės ne tefuji arba Kitaip fafant: fad 
WießpatZ Ciecorius Karalyıte8 Saimo, Euriame Walz 
nujü ir Dimofrati  Szaufjmas Metė i5 Meta Beje 
Diena iš Dienos macnejis paitoj, įafau, fab Wieß= 
pats Giecorius Bitą MBalnuji Szaufimą išpildyti turės 

dam8 tur tofiū Boni # Minijterius ра , furie 
Pong Jėgų ir jo Raralnjtę ne pažilta arba tiefiog 
jafant, fad Raralpitės MBaldzia priebfritipfa paftojuji: 
{а8 tada buš? Mes turim fakyti, fad tada Rritaušs 

Karalnite tarp. mujū galėtu i didelę Briegadą pareiti, 
D toftai iš Tiejos pareinant ir tofiu8 triubnius Gžies 

juš prifiartinant meš aištie> matom. 
Ale tacgiau, meš ne galim fitaip; me8 turim ant 

to apaptalikfojo Žodžio be ftomi ра : „Rognaš 
t'ejie padūtaš Woriaufybhei, Bale ant jo 
turincgzieijei“ (Nym. 13 erff.), furjai Zobiš taip 
Ratilifamė, faip ir  Gmangėlišfiemiiems paražytaš. 
Bet jen tada per nefrifžegionikfas Mpriaufybeš ir per 
jū Galybę Bbažmptibfūje Dalytūje mufü Bazjnyczio8 
įmietišfos paftotu it Gmangėlijos ne teftu: tap Tifin= 
ciuja Pulfeliei Ben it ten, rafi Kartai8 ir Пар ir“ 
po Perjefinėjimais [ufirinfę, tacziau Emangėlijos Szmie= 
fybę tarp jamęš gauš palaifpti, o Bitaipo Rriftaus 

Bažnpczia, ant Ulės gruntamvotoji, norint bibžiaufioj
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äßraflpféje iz Briefpauboj iplif8 Wießpacziui jo alpiri: 

taje8 ir iBrinftajes rinfbama ant Ißganymo. — ® 

38 Sgpanijos. 

Szpanijoje Ratliftai Maigtininfai Berobš pagal 

апд8 Žemės farališfūja Myriaujyoja Vpjafpmus miš 

i5 wien iv nepaliautinan tamp pergalėti ale jie tacžiau 

wiš раг ппа Н, bet faip rodos jie feleš Ggališ 

апд8 фете8 apfiate tafes po jamim pawerfta8 laifo. 

Bet “tam Tarpe Szpanijos Karaliaus Namai pra nauji 

Dziaugimą apturėję.  Rataliui pra Brincuts užgimęš, 

furiam Gėpi TBarbai pridūti, butent tie: Siudwifis Ama- 

bėjus Sozėpas Marpa Ferdinands FJrantfas, 

Taip toli biwom apie Szpanijos Nufidawimus 

furaße ir jau į Drufariją nufiuntę ant Jpdrufamos 

jimo £ pračjujios Nenėlės Releimjo Numerė. Ale toftai 

cion ne De tilpo ir taš Suraßym$ pargryzo wėl paš 

muš atgal, bet dabar tam faš jau pirma parapyta 

bumo, turim bar dywng Maujyną pridėti: Butent 

Szpanijö8 Gmiežujiė Karalius BM mabėjus, gimęs 

DraliBfis Princas, antrafis Sunus Karaliaus Wiktor 

9) мапиёПо уга Hiefam nep |ulaufiant ne) mifly: 

jant wifay В Meginiu nd fawo Faralipfo[&® Krafes 

пифепде8, 1В famwo aufßtojo Uredo Utarninfe 11 мй 

бебтиасйу atfibėtamojęs, 0 norint Szpanijos UAufptiejie 

ji melbe, fad ji8 pafilifiu ir toliaus Earaliautu, tūjaus 

antrąję Dieną Geredoj 12tąjė ju mijaiš [amo Nas 

maiš i$ Sapanijės, fawo bumupios Karalyftes aut 

Negryßtind3 atftoje8. 38 tenap ılgiaus Karaliumi 

buti ne trimojo. 
tafiumi pafiffyrę, ale jie jam ne norėjo flaufpti. Wi- 

joje anos gemė8 Saloje nepaliautinap айка Euves 

1a8, o Namiej Amadėjui priekyjos priek jo faraliptaję 

MBalę, taip Miniferiei faip ir Raralnitės Saimaš. 

Kad ji8 butu ten ilgiaus ра , tan butu jam rafi 

eiti galėję faip Merfifos nabaftininfui Giecoriui Maffi= 

mplijonui. Sztay, fof8 margas babar Swietas! 

Mifofia Binia. 
— na garinė Ggiepis Murillo, furi ай) 

engliffaje Sziepi Rordflpt ju 300 Ąmoniū ant Suriū 

Dugno nugramzdinv, yra Szpaniffa CSziepi8 ir randas 

dabar Szpanijoj. Gnglenberiū Minifterija Yıa per 

fawo Rafiuntint fpaniffaje Karalyftes Mpriaujybę 
papražiuji, fab ta ands Ggiepiės Rapteini Ве) jo 

"Myruš £ Prowa ir ant Naforamojimo traufiu, ale 

Gipanijės Žmones bumo ji Ras | 

  

, 
ei 

1 
voboš, faip fab Sapanijos Dinijičrija to Ne NOT ара 

fiimti, fabangi ana Piftadėjyte ne Szpanijds bet Engz4.1; 

fenberiū MBanbenpje nufidamufi, bet Gualenderiei | 
Gįbanija t toi DOerėjima uiftoję, pagal furė tofio 
Biftabėjyė8 Įmetimoj Žemėj iBpromntos aut Roramos 
jimo pareitu, | 

— Mpriaufpbja pra furofüta, fab per Tana, 
Wierrds IG Jurik uzwarytaji, 248 Riemūje ben Miea— 
fiūje 2349 Triobos ar mija» рапевтов ar fugriautės ėjans I 
czi08, 4178 Tamylijos i Bėda parėjujios, 25 Žmone 
nuffende, o ir 62 Arfliei, 742 SGalwijei, 565 Riaules 
bey 654 Amys. D fa8 ant Laufa upuftnta, iBplėšta 

apnegta it apdumta, tai cia ne rofūta. MF tai baiš Ei 

bibele Spfadu. 

Brefe Raraliaucguje 15. Ąebvuatijų. 

Ant Turgaus Samė menfay pareit. Kwiecrziei 88 
96 Sgr. Rugiei 50—61 Sgr. Miediei, did., 14—48 Sgr 
Mieliei, mai., 40—44 Sgr. Awijos 28—30 Sgr. Зю 
niet, rain., 60 — 65 Sgr. Bitniei, balt, 60—61 Gar. Rota 
putes 22—25 Sgr. Szieng 28—29 Sgr. Gntnrėdro 
Sziaudai 20—221, Sgr. Entn. Swieftag I9—12 Sgr. u 
©тага. Kiaußiei 6—8 Sgr. Mandelis. | 

  

HY LAra ‚ й 

Brie Mark Ružatb, Tiliėje, ЭВойесуй ku 
Ulycziof Num. 12, pi V 

< yra geriū geriaufioji audbjiamoji Brmbule, baltinta, nes 
baltinta it parvūta; 0 ir geriaujiejie Gmieftejie engliB= 
fiejie mafynininiei Lind Merpalai Už pigiū pigiaufiafias 
Brefias gaunami. Bavvūtoji Bim bule yra labay graji 
it ne plunčanti. 
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Szitu Apfakumu aß вна būdu, fab a5 nü 12tojėjai 
fio Sebermorijaus Mūnefio ficzion Tiliėje Pono TreiberidW 
Bute ties IBefterio Aptefa naujep papildyta Kroma Kailinių 
Manufakturü arba Mild, Geifiū 5e5 Baltiniū arba Sfalbini f 
Samora šfitaijes efu.  "Riefėja Iaimeti noredams aß wijud ® 
Taworus u} pigias ir wertingas Prekiag pardlüdır i89% 
meldziu mane [abay ftropjey atlankyti. | 

Bafarniaufiey 
Reo Nojentbal. f 

‚ Barwinycsia ben Geiii Druforija G. Sperlingio bi 
Tilžėje, aufßtojoj Ulycziof Num. 18 prififiufo ant Parma jį; 
wino wifofit Wilnk, MBerpalū“, Aubimi Ir Bumbulės my 
fimjaufiūje Barwüfe už pigias Prekiags, Toliaus prifiul 
Gita Barwinyckia jao apitingaiė Zopofta nepauvūti be € 
parmutk audziamuji Pryma-Bumbulit arba Medwilnit 

  

Bumbules wifofilfe Mufteriufe, G, Sperling, 
    

    

Berantwortlicher Nebakteur: Profefjor $t. Aurfdai 
in Aonigėberg. 

—— 

$ 

wifüfe Parwüfe, Рар ir brufamotos ben + Eiulus įuiuftė € 
: 

) 
Beriag UD Druck von Sunil Rautenber g g t 

in Ronigėberg.  


