
Keleiwis, Karaliauciuje 

žaš Utarninfą  išbūdbamė, 
Taftoj, ant bile fofio Bufto 

apfeliūtas, (1 Buftpinins 

geiš ant Bertainio Meta 

5 Sav. 

  

Apfakimü Sfatimai i Res 
Teimt faštoj po 2 Gar. x; 
foną, fmulfeig Mažtais 
išorufamotą Gil. | Gros 
matas reit Gen "atrafpti: 

DVBorder- Roffgarten 
As 5, 

Karaliancians Broliamė Lietuwininfams Zines yarneßas. 
  

ы %%то. 26. Aaraliauegiuje, 25, unijų, 1872. 
  
  

5. Nebelbienėje po Bmentojės Traicės. 
Emang. Ruf. 5, 1—11. Grom. 1. Betr. 3, 8—45. 

  

Muji MBiežpats ir Ykganytojis didey myl Safaju. 
Tobel jiš jau fename Teftamente wandindinari Bata 
jaus Runigaifšojiu (365. 9, 9); jam ant Žemės už= 
gemant Angelat apjafe: „Batajus ant Žemės!“ ogi 
8 ра Gamūlius ar na jū atiobvamė; arba faip 
antap po jawo Brifffelimo prie jū apfilanfydams fmei= 
fino tūm Zodziu: „Pafajus jumus!“ Beje mpriaus 
fvjiš Dalyfas 10 Rafajaus, furi mum® Wıeßyat8 do- 
manoja pra Bafajuš f Roniu Diemu furi me8 Griefū 
Atleibimą gamę fawo Szirdyfe jaucziam. Ale‘ Gitas 
brangufis Sfarbas Bita8 dangiffafis Bakajus ne Iabay 
prie mujū nor ißfilaifyti fadı mes ne ir öemmfolo Bus 
fajauš, Kafajaus fu fitai8 2monėmis turim. Kur 
Žmogus & aidą, Barni-Nappfanta, i Nromas ju 
füm fitu parėjęė, cžion Szirdi8 pareit į toli Gujus 
bimą it Euirimą, fad an8 minetajis dDangibfajis Pa- 
fajuš Bemeif pragaifta. Todel ера ©атетПет8 
ne be Neifalo jafo: „Turėtt Bafaja tarp james“ 
Marf. 9, 50 arba ir faip fıw. Apaßtal8 graudena } 
Sen idilišys pra, fief imanote, fu wifai8 3Zmonėmis 
Bafaju turėfite.  MNym. 12, 18. Ale faipgi ben 
geriaufiep galima bus, БНа taip Ddidey teifalingaji 
Rafajų iBlaifyti 2 Sožnas, furė tai banbęė, buš nus 
manęs, fab tai ne tof8 [engmus Daifiaš eja8. IB 
mujū Gendieniptojiės Gromatos me8 ant to Klaufynıo 
galim trejopą  Atjafpina imtis, Pirmjaufiey: . Mies 
Bafojų fır Kitais išlaifpfim: Artyına myl#&ami, IB 
Tiefd8, fab tu famwo Artima tifray iv 16 Iiefds mylefi, 
jam miją Gerą melpbams arba darydam8s, ne prieB ji bet 
už jė jao Dumoje bubamė ne Dėdamaji išmintingejnis, 
aufžtejnis, gerejnis ėją8 už famwo Artyma, fad tu jo Fėdo8 
pafigailėfi, fad tu prieš jė Brolipfas, mielagirdingaš, 
meilingaš Бий, tap tu daug Repafajaus jūm išibenafi, 
ogi faš= žin bau tu it tift faba ju jūm i Nepafajų 
ратей, — Taygi pirmjaufiep mplėdamė tu Rafajų 1B- 
Taip. Oe ant Antro ir Biftenpbę patęjvamė. 
Muji Ggirdiš ant to biden linfufi, atadūri kia Už   

Biftą.  Raip tu man taip aš tam. Afi už AF, Dantė 
už Фапн. Ale atdüdant daugiaufiey. ne pajiliefama 
рие to patiėė Gaifo, fnriūm fa8 fo Vikfto ijeifeta 
gamęš, bet miš būdama Saifaš ubfaupėtas ir numurs 
dptaš. Bet tūmi Maidaš ne at Galo, Bet fadangi 
antraiiš iš to perppfęė mė[ miflojas atmofėti turi, 
tap Waidas, Barnis ir Nepafajus wis eit didyn. 
Todėl geriauš pagal Wießpaties Male myleti Mes 
puiereliuš, feifitancgiūjius šegnoti it  Berjefinčtojamė 
gerdaryti it ju Seru Rifta pergalėti, о юа Эуе 
ginimg ir Apaynima auf[;cömufimn}am Sudziat padüti, 
Tap tamo Bakajus8 augs. Bet iBganyri *Bafapngtelxe 
nės jie buš wadinami Diewo Waikais, Amen. 

Minetins Bafigerinimas nefurio Girtūfiio. 
(Pradzia Num. 25.) 

„Beje, toftai it až tifiu“, atfiliepe Glgele, „о 

taš mielajiš Diemaš dabar Meif it muji Tėmu turės 
paftoti.“ я 

„MF, jau babar Siš taš yra, mieloji Sejū," 
„Ale 318 turės po Triumpo ir mufü Moryna 

buti. Ar tu užmiršai, fa mufa Mornele anban fafe, 

butent fad ji mudmi jau meitien palifti turėjenti, 08 
Smertie8 Pirfrat jau &fa jö8 Egivoė nutmėre, D jau — 

„Ne falbėf toliaus taip, Glžele, tu man Sai 
pažeifi." 

AßaroS ir podraugiffS ilgas Merfimas Ben Nufi= 
težbijimaš apftabbe įmutnaji Sufifalbėjimą tū dwejü 
Kudifiū. Galiaujop matybamos bar Daugiaus Maiti 
ateinant, jiedmi Balin pačio. 

Raip rift jo Rudifiei jam i6 Aid prapūle, paft= 

fėle Kardelis Meljonė.  Manfaš grauzydams ir Afis 
nuleides j:8 WMalanda zemyn zur&jo 

„Af man8 Diewe!“ pradėjo jiš bejobam8 Fal- 
„fof8 aß. bednas eju! Kokam Bafıidbuwime ap 

Ka aß wiflab apieramojau, fol tap 

D taciau dar jie myl mane ir 

bėti, 
Dabar ftomiu! 

gıley nugrimzdau ! 

meldzia už manę!“
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Daugiaus jiš niefo ne fafe; ale gerą Walanda 
bat jiš [ugnaugtomė Raufomis ir atplėftomė Alfimis 
cziapat ftomėjo.  otam 8 amo Bažmilgėjimą Dan- 
gun linfut freipe, 0 jo ant Maloės įudetofios Nanto 
aufžcgiaus Galmos pafifele. Walaudele jiš Mmfay taip 
ftomėjo, tada Nanfas nuleibeėš Namün inf žengti 
pagamo, 

S jamo Namus pargrpjęs rado jiš Moteriffe ir 
Rubifius Užarūje, ale jis Dėjos, buf niefą ne matąš. 
Tada 8 Auffing — pafžujojė, furė dar turėjo — 

i5 Delmono išėmęs idamę tą fawo Bacgiei, je mel= 
įbam8, fad ji Mažumą Milti ben BPieno parnepdinufi 
Walgi pataifytı. Zoftai ji8 tofiu fimep minfgtu Balfu 
falbėjo, fao Moteribfe IB to DYWinaY fujudinta tape — 
jei fone palivode, buf tą patė Balją girbdinti, furio 
108 Aufy8 gerejnioje Dienoje papratujio8 bumo, 

Gfanep pataijptafiš Talgiš pamiego Nelfonut, 
ji$ jt fumartojo it niefa per MBirBu ne palifo.  Gžieju 
jiš gulti ėjo, o Mytmetije anffti Felė8, Ant jo Klaus 
fpmo, ar ji nu mafarpfgczio Walgio dar fa turinti, 
atjafe Moteripfe : 

„Šurim Dar, 
užgamom.“ 

„Argi Tu norėtumbei man Bušryti pagatampti 2 
Štubrep jo Bati Bi Darbą nujitmėre it Walgi 

umay pataije. Nelfons malge it jautie8 {weifernu. 
NufipraufeS, apfidares, jiš butu meilyjęš it Barzda 
nufiffufti, ale tai jam del jo Mirpancgiūji Ranfu ne 
galima bumo. Jiėjęš jiš Dabar nulifĖubino pas mieną 

Wyra, furfai nauja Butą bubamoti fetino. 

mielš Karbeli, me8 tajė Dar ne 

Brangogno, to peflišfojo Gėralo, per mano S 

tefėio — ай tojo Daugiamė ne pafrutyju, Ne flaus 
finėfit manę daugiaus; ale mierpfit tift mano Žodžiama, 
fabangi S3u8 manę Dabar išpagiramufi matot. Argi 
Su8 man Darbo Dūti norėtumbit?“ 

„Mr Jus i5 Tiejos falbat?“ Eauje Bon Manley 
Nufidywydam38. 

„Taip labay iß Tiefd8s, Bone, fab aš, Smerti 
yo Deginės, о aną Rarcgaamą po Ruirės turėdam, 
jo meifiauš į Smerti eicgiau.“ 

„Egtai, cion Sus matot mifa8 naujam Butui 
fugabentaješ Brnpiomaš be gulincze8, AB Suma Gens 

bien mijuš tuš Daiftuš padūju it Sus Ti Bubamonės 
Babaigimo agtrep Afyfa palaifpju. Taip ilgan, fol 

aß Suma tifėti galiu, tifėfit ir man. Eifima į mano 
NRaßtininfyczig , @В Зит8 Bubamonės Raßtu8 ben 
YAprija Dūju.“ 

Ne norim GSfaitytojė per ilgap užtrufinti pavas 

jafobami, faip tas ARyr8 iß Szirdies Sujudimo apfia- 

Barawo, o faip ir meılingam jo Brietelui del tofio jo 
Berfimainymo NY karos Džiaugimo tefėjo.  Nelfonė pa=   

fiemes Aprifa Dabotingap tajė артайе @ ра п) iB= 

ėjo prie Darbininfū, furius Bong Manley pamofinę8 
bumo, fad NMelfon8 wija Bubamonę waldyti turnė, 
Syld8 ftofodams8 jiš toj Dienoj dar menfkat dirbtt te 
galėjo; ale ;ig Wiflah Budawojimui padawadyti ben 
prigatamwytt mofejo. Wakare 18 Eauje Budawones 
Bona, argu #!8 jam mieną Dorelė pamiernti noretu. 

„Šit mieną Doreli?“ arfafe Pons Manley, 
„Sus ėjat Bendien tti8 Doreliuš užpelne,“ 

„Dai Sus norėtumbit man tris Dorelius už fožną 
Dieną moferi?“ 

„Beje, Fab Sus įfamo NApjiėmimą. mi8 taip mier= 
nap iBpilopfit, faip Genbdien, tap aš mifliju, ne per 
Grangie> mofėjęš,“ 

Bednafis Wyr8 n’ifmane Dabar jamo Defingnjtę 
Žodžieis ipreifėti, ale Bažmilgėjims 10 ЭНЙ ой а 
Bwiejen ißtare, o Manley8 išmanė tą Ralbą ir iB= 
mofėjo Nelfonui tri8s Dorelius. Mamūn eidam8 Bis 
nulipirfo Bintinė (arba Rurbą), triš Repalufus Dūnds, 

Swmarą Ewmiejto, Tėjės, Guforiaus ben Siuti Mej08 
it ug tai miflab tift miengą Doreli te bumo iBleinęs. 
Taip ju Šegnone apfifromę8 18 artinoš fawo @ywe- 
nimut. Malandelę Gžiejo trufo, fol 8 [aufe bubamė 

jawo Mıflis geray juimti galėjo; paffui palidrajinęs 
engė i Namus. 

„Maryfe“, Tafe ji8, 

Bafarėnei. — @В, Anele, 
Bora Stopė Pieno.“ 

Ха to jiš jeijei Aufjina wdawe, o ta mažoji 
Mergife Džiaugjmo pilna pro Duris išbėgo. 

So ай оер nufijtebėjo, Bintinije parneptaji 

Bopojtą pamacziuji; ale ji ne bande falbčti.  Raip 

japnodama ji maifžtinėjo aplinfui, fartaiš ant {awo 
Wyro pažmelgdama.  Si8 ne bumo girtė — tai ji 
gera) Mate ogi ju bar Biningū Brangivnnui 

turėjo. Rašgi ju jūmi nufitifo? Af, faip farptan 
melden j58 Ggirdiš. 

Anele ju Bienu pargryjo, o Meljonėne pabėjo 
Wafkarene, Bamalgius atjifele Reljonė ir tave famo 
Bacžiai: 

„MAE bar Sy prie Bono Manlen nueiti it del 
jo naujojo Buto |u jūmi pafifalbėti turiu; ale ab 
wmeifiep pararpgu,“ 

Bėdnaijei Moteripfiei 10d8 Szirdis gėle, fawo 
Mvrą išeinant matydama; tacgiau ji tift Bendien jaus 
tieš giliufingejne ėfanti, faip fenep ne bumufi. 90 
Beubienibfafiš mijas Balirodyjimas taip Dparipfap nus 

ramžinaš bumo ir Giežo Tufejžiės jutefo, 
Šiegoriui bempniė be mugant ibgirbo ji ir pažnitas 

müfus Zingjuus amo Myro, Įtipre> ben Mirta ant 
Nana !inf žengiancgius. Sam + Mibu iėjus greitu 
Pažurėjimu  megino ji jo Bati ir iš Džiaugimo fone 

„Btap аВ Tam fg parneu 
imf Bė й0а ir parnepĖ
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fužufo, matydama ji Dabar mienu Gyfiu pomifam 
fitofiu райо|ц!. Siš bumo Bargoą nujiffufoinęs ir 

nauję Kepure nujipirfęš. Men mien8  Žodeliš apie 
Bi įmarbujė Berfimainpmą ne tape falbėtaš.  Meljonė 
Gžieju Patalop ėjo, 0 jo Batt meif taipojau Nafriės 
Miilfio jeßfojo. Mytmetije anffti а8 ji8 pata 
Ugnė pafuvrė. So Bati tift po MBidurnafegio te bumo 

užmigufi, Džiaugimas ję ilgay bundancze bumo iB= 
Taifeš, todel ji ır Bi Поц me iaus te pabudo. Sei 
atfifėluš jau mire Ratilufė ju MBandeniu, o Pusrytis 
„Meif gatamė pajtojo. 

Malgiu atligaiminu8, atfifele Nelfjonė, apfimome 
Kepure ir ant famo Paczıö3 nufifreipeS tave: 

„Kofi Darba $а Bei Dienat turı?“ 
„е Ziupones B, izlaugtüfus Drabujus mazgott.“ 
„Ar Tu apliimtai, man wieng Meilę iBrodpti 2“ 
„Su Džiaujmu!“ 
„Žanai paiilif Gendien prie Tamo namišfio Darbo. 

Nufiuff Anele prie Žiuponės ir jei fafydink, Tu efanti 
negalinga, 0 tai juf ir tifra еа. SmĖ Bi Doreli 
it darpĖ tūmi, faip Tam pamniegit. Bene butu gerap, 

fofiū Brypsomė Ranfi Darbams nufipirfti, i is Suš 
darbotiš galėtumbit “ 

Neljonė atfifreipė Gjimui ir jau Duris Nanfoje 
tutėjo: tap # jo widutrinig Šautinaš perėme it ap= 

įtabbe.  Miefo ne fafpbamė 8 aimėre fawo Glebi, 

o jo mMiernoji Moterikfe umay prifiglaude prie jo Sgirs 
dies, Szirdingay je pabucziawes ir lengwey ant Sojto 
palodineš ji$ Dabar ipėjo. — Pafijaurdams, fweifs, 

fipruš ben giliufingė ėjąš, jis Muffinay prie Darbo 
priftojo. Pons Manley fawo Afis nu Raligerinu= 
fiojo ne paleibo, bet it nep mieni: Zodžiu jam jo 
pirmaji bjaurujė Bafielgima ne užmėtlojo, 

Taip priėjo Subatos ISafarė, penfe8 Dienas 
be Brangwyno jiš pertrimojęė bumo. Menfiolifa Dos 
eliū bumo jo 'Belnė, nu Euviū ji8 Ddeßimt parfineße. 

: „Marpfe“, įjafe 8 ро MBufarėnės, tan, cion 
pra dešimt Doreliū; ab norėcziau, fad Tu jam Ben 
Kudifiams Drabužia nufipirfrunbei. AB prie Rono 
Manlep naują didelė Butą bubawoju, 0 paffujoje pen= 
fioje Dienoje penfiolifa Doreliūi užpelniau, jiš man 
ant Dienos tris Doreliuš užmo. Tai yra Gaunė 
Belna; ar ne? 

Marne pafėle Afi8 aufßtyn, j08 LupoS jubinos, 
ale ji nep jofio „Žodžio iBiarti ne šitenge, Agari 
Gromė + didžio Sujudinimo pradėjo jei per Sfrofius 
tefėti. 308 Draugas melingap je prie Rana nus 
tmerėš prie amo Szirdiės prifitraufe. 

Sr per jo Gfrojtuš, Gaulėį parubamufioju, 
taipjau žaros Marmėjo,  Rimu Balju ji8 tarė: „Mas 
tpfe, Tu ne pritigaudini AB Dar Sako pajtojau 
gerejnyjis Tamo Karbeliš ir tifio8, tajai fol gps ir   

i S 

pafilifti. Mano bufefiš Glgimas jau niefado8 Daugiaus 
Tawmo Szirdi n’apfmutnyS.“ Potam 18 jei papajas 

fojo, fa jis pračjufiam Panedeliz anam Krumyne prie 
Muro mate8 ben girdejes buwo. 

„ NiefadosS pirmto“, tai ji8 toliaus falbėjo, „ap 
ne bumau taip pmiejep ippažinęs Giluma tos Beds 
npitėš, + furę aš pafijutau nugrimgęš. Ale Žodžiei 
mano Rudifiū man taj i Szwiefg paftate ir Zwynes 
nu Mid nubraufe. Mano Dußia žvelgė Diemopi, 
per furio Ragalba meš mijuš Gundpymuė pergalėti 
iftengiam. WießpatZ ißflaufe Jufü Maloas.“ 

Anfai majafis Buteli8, prie Kiemo Ulycziö8 fto= 

wyfis, ne po ilgo Gžiefjo wel igawo famo puitujė 
linfjmajė Jpmeizdėjimą; Kmietfelios Darge gražiauje) 
wėl pagamo žpOčti, o MBiffa8, ant fo tift APS nuju> 
tėjo, apie tai Tiudpjimą Dame, fofš fiyarbus ir minės 
tin8 Berfinainymas czion bumo nufidawes. Maryje 
Neljonėne met bumo Giliufingiaufioji tarp Giliufin= 
gūjū; Miefė ne giedėjos Daugiaus fu j68 Rubifietė aplieiti, 
0 Bie Dabar fawo Draugyjte paipš ра galėjo. 

E 

Giebojimaš ant Įšanbeniu, 

ЯНа Riga, piftejne už MNaupleš ben Kolera, 
gime Gžieje pra Smietą apėmuli, tai pra Sžmandras 
mimo Drugys. Muja mieloj Pietumoj apie Bi Dpi= 
najė Balirobymą Bio Gžiejo, Fief tittt gaunam, 1008 
bar nera girdėti, mujū Rampą ana Riga ipliplatin= 
dama Dar gra aplenfuji, ale В Ва Rampi  mujū 
tėmipfos Žemės, Юр ашар В Pomarik Prowincds 
ben & Wofierijö8 dideli Žmonia Bulfai, famo Nas 
melus ben а Naubelę £ Piningus pamertę, Gelžfeliu 
t Hamburft nuifafin ir i$ ce per didzefes Iures # 
pagirtaję Amerifa išmandrauja. D fodel? Wiena 
trauf Brafobimo Norag & įmetimąję Žemę, D juf 
Bibentam Nate (1. Tim. 6, 9) įtom parapyta: „Tie, 
furie nor pralobti, ipūla i Bagunbymą ben SŽabangą 
ir $ baug Durnus ir išfadingus Bageidinus.* Kitam 
bar Beip Bicgon per anfgta pra, ji8 miflyjas Temikfėj 
ne gana it pilna) Walnybe8 turpš, o taję anapus 
Sunu feta raži. Tretijė perfalba puifiomš Gromas 
tomis jo Geniė bey PBažpitamiejie, jau Amerifoj 
efantiejie; fetmirtamjam apfuf @a[melg Saldliejuwis 
Agentü, 11 pra tofiū pafamoptū ir t Swieta ВАОа 
Wyrü, Eurie už gerą Velng Zmone8 ant Sfimanbm— 
mino perfalbeti tuv. D norint iBtifimos Žinios IB 
and tolimės Žemės jau tanfien pareit, fad tenai YB- 
mandbramujiejie Daug Bėbds fentėti tur ir fawo Nau- 
belę prarade neb'ijtengia t (amo Temikfę pararygti; O ir 
norint fof8 gers Brieteliš (5 miernos Dumos nufalbės 
bamš prie Sjaliės Пою; niefo ne maczyja, Taš 3B=
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wanbramimo Riga ferga, Anši kia, niefo n'atbobamė. 
Tußczia& Garjaš tofiam Vieta ans Tiejos Prngodis: 
„Balilif Tewißfej ir maitintis wiernay!” Iuf Me- 

Jam8 abie gerag Dienas8 bey auffinus Kalnus, Eurie 

ten ėja, aprifintiejie Zmone8 ‚daugiaus wieryja, Ne 

faip Tiefat. — Rita Ct)ff Keleiwi8 papafakoS ir apie 

MWargus bey Šabangus, į furiuš S6mandramujiji Tu= 

Tais fmetimoj anoj Žemėj be Malonės ipulti tur; bet 

Bendien jis tofiemė, furie rafi ir jau pagundyti pra 

it. Amerifoj nüg anöß piftėš Ligds iBgyti nor, Papas 

fafojimu apie Giebojimą ant Wandeniu gera Nova 
būti meilpja. 

Mi Amerifės yra tolima Relone, o faš tenai 

nufafti nor, tur baugiaus ue faip mieną piventa Diena 

ant Gžiepjo praleipi.  Tenlinf traufe ne per įenen В 

Reiio Prowincds ir du Laufininfu, Furiemdwiem TE& 

wißfej jau ir nebepatifo. MMedelios jau bumo pračs 

jufio8, ifi jiemdwiem ant Suriū Wıdurio iffakfus. Gžion 

nep jofioš žalios Gitos, nep jofie Rugiū Laufai 

niera matpti, Nptmetij ne pragy'ia Gaidys; Rerbžiaus 

Sruba ben pareinancgiės Kaimenės Bliomimas niefur 

niera girdėti; o fab fartaiš fofš Paufßtis pajirbo, tai 

wiera Rregžvife, mielaję Majarą appafancgioji, ne Ву- 

tury8 arba Gyruliė, furė mum8 ant aufo be birbant 
giedoti paded auffinam Gaulės Spindėjime, bet MBėtros 
Raufkßtis, furė pifrą Įugabą apjafpoamė Baimės раг 

baro. Ro Kojü niera nep jofio tmirto Grunto, Фа 
paffui Žagrės be einant, bet Wifkas czion iß Mieno 
taip fupinaš ir įmproja, Юар it Egirbiš apnyfita, O 

mijam Žmogui Gmercziop ne ger tanbaš pagal Runa 
ben. Dupią. Saip eit fa8 mielą Diena; miržui Hit“ 
niefą ne matai, faip tift nižmierotinaji Dangų, 0 

žemai mienuš tolimüfus Wandenus. Saule ne ше 
faujės Wietelid8, fur ji Wakarais Batalopi eiti ga= 
Ičtu, o Rytmeczieis ji ir tift i5 Iuriü mis atfifela, 

(Dar ne miffaš.) 

MWifokia Binia. 
+ Egime Gzieje, furiame Rarcžiamė nauja Daus 

gpbe atfiranba ir [pg Mujeli Grybai augte paauga, 

bumo padoriū Roni Prašymas prie Pono Miniferio 

midutini Damadū nufafeė, fad 8 moteripfū arba 
mergißfü Szinfarfü Sarnamimą  Rarcziamoje uždraujiu 

„ ir fad mienat Wyrıffiem8 tofio8 Ezlužmos te pames 
Intos butu. Ant to dabar Bons Minifteris Yra tą 

as ißleide8, fad rod8 Szinfofe wlergnfifulu 
Kaßlujyjima8 ne galhė pomijam  uždramtaš tapti, 
tacziau turint ant to aßtrcy pababojama buti, bau 

{08 Ggmfarfoß ir wiejlybay pafielga. Iey fur norint 
miena füjü и Gajpaboriaus Žinia fawo Newiejybumu 

Mpripfūjus prifitriautti arba prifimafinti procamojaš, 

czion Rarcziamininfė turyš foramojamė ir jam Kun- 
sengaš arba Eginfamimo Pamelyjimas atimamas Buti. 

+ Me8 gaunam patirti, Юр Cziefa8, Euriame 
@ее tavp Tilžės bep Klaipėdos gatamš paftoti te 
galėjęs, ant feturiū Metė &jfaS apfpreftas. Todel jengu 
prabėtafis Darbaš ir niefaip ne ugtriufintas taptu, 

jongu ir Wifka8 geray paiijeftu, tan taciau bis Gelž= 

fel8 anffeziaufen tift pirmam Dfioberui Mete 1575 - 
te bufes Wajamwimut padütas, Ta Budawone todel 
taip ilgan truffenti, fadangi Pagatamoyjimas frijü didžia 
Siltū baug Gžiejo primalpie8.  Zemės Darbai jau ras 
bDžioje Iunnjaus Mėnefio ant trijų Bien, Dutent nu 
Tilžės, nu Szilakarcziamö8 ben nu Rlaipėbės praji= 
bčję. Gafoma, fab tarp Rlaipėbės ben Bubelfiemo 
Sufžantis Darbininfü priftatyta8 tapfes, furiü didziaufis 
žfaitluš iš Gąalėgingės pareife8, Fadangi Nlaipedös 

Kampe, Karnole wi8 Dar be fajant, jau divele Stofa 

Darbininfü ejanti atfiraduir, 
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éfiam)le п% 22trojo ant 23Gi0jo ßio Junijaus Menefio 
man Yra jūbas Molufs 8 Mei jevė, 4 Pedu 7 Goliū 
bibeliė, o ir jūba Rumelė 11 Metė fena 4 šedū 8 Goliū 
bibele, furios fairė prišafine ben Ddeßine užpafaline Roja 
balta, pavogti. aš man pabėš, Bitug mano Arflius wel 

atgauti, tam a6 pažadu 5 Dıl. Atlyginimo. 
GSmalabumiūjfe; 23. Su ijų 1872. 

Gaipaborius drifiups Urbžaties, 

G. Sperfingio 
K Barminngia ben Drufarija, U 

Tilzej, Aufßtoje Wyczioje Num. 18, 

prififiulo garbingiemfiems Kiemü Zmonems ant Barwawimo 
ben Drukamojimo Audimü ir Wilnu. 
R" Сиа Parwinyczia podraugiey nurotbo ant {ато 

apftmqat) pripildyto Kromo ciapat parmoti „audžias 

mujū rima < Bumbuliė arba Mebmilniė už pigias 
Nrefiaš. 

5. IB. Sdūfer Talgėje, 
Aofiegiū Ulyczioje Mum. 14, 

pakarney Šinia burba, fad jo 

ES diyris Rromaš zi 
E aubjiamuji Mebvilnia, 
E auliamuji Wilhnt, 
K mayniniū Merpalū 

nė Genbien prafibedbant už Zabrifii Prefiag pardlı- 
bamaš. 

5. B. Gdūfer, З, 
Mofiegia  Ulpegioje Num. 14, pomijam ties 

Wechteriu, 
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