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121. Nebčibienėje po Bmentojės Traicės. 

ang. Зопо 4, 47—54. Grom. Gpėį. 6, 10—17. 
  

Nefirupinkites: 

„Todėl fafau jumė, nefivupinfitėė apie fawo @®y- 

%, fa mwalgyfite arba fą gerfite, np apię: amo 

Ūla, fūmi milfėfite. Bet jößkofite pirmjaus Diemo 

Unės ir jo Teijybės, tap mifi Bie Daifrai jumė 

ug.“ Matt. 6, 25. 33. — „Mija [amo Rupeftt 

Ijo ugmejžite, nes jis už jus tupina.“ 1- Bett. 5,7. — 

to neficupinfitėė, Bet mijūje Daiktüje Malbomis ir 

špmaiš jamo  Sžirbiės Meilpjimus [1 Dėfamos 

| Diemui pranegfite.“ ЯМПр. 4, 6. 

ĮSitofiu Bubu patiės MBiežpatiės Burna, o potam 
. Sodziei jo Mofitiniū mums agtrie>  prijafo, fab 

au Riefo nefirupintumbim. Berods fawo Nanto 

Bel jao Darbelius ай fu Stropumu ir ju MBier= | 

| arba mifla6 tai išpromopti, ant fo mes pamas 

fell ėjam, tai mum8 Wuždraujia, beje atpencg baliepta, 
2148 Dienas per Redėlę Dirbti ir tift jefmaję Bweflt. 

14 148 pat Apažtalė, furs tupintis Draubžia, taš 

„Šen fa8 ne nor bitbri, taš ne tur NeY wal= 

“ 2.-Teff. 3, 10. Tangi Tinginiams ir Batei- 

im ne Male tą Zodi, Фар ne reifiant tupintis, 

famwo Altiteifinimo martoti. Prieš Darbą fita8 Zo- 
te falbėtaš. 

AAle tai mums MBiegpata uždraubęš, fawo © о% 

Bio ben to, fa8 ne Bons Dies patfai, prifabinti. 

Mezioniui ne Bale fwietißfü Daiktü Robiū arba 

fofiū  pragaištanciū Gerybhjü trofžti 1 bėl tuju 

Jo Gzirbi, Uma it Dumą numarginti, ogi ir raji 

t fofiai Stofai atjirabus jao Szirdi frimti it 

aMlbti, fą až Bednafis Dabar prabejiu? Dabar až 
Įbrapūlęs; dabar fu manim ant Galo. Nes tofė 

eis Dugiai йер priegadingas arba It tiefiog pra= 

„gas. Ggirbis  n'ijtengia  bmiem o Ronam  Blužpti 

kinui ir Mamonui. Mes ejme jau daug Syfkiü 

№ fab Tulafis, furjai toftai barpti bande, galiau= 
„ni Diemo atpūlė ir # Gmietą nugrimzdo, 0 jo 
dia biebningay praguti turėjo. IB Birmo jis bar 

Karaliaucgiuje, 20, DFtoberi, 1874, 

# тофё8 Diemo Rudifis ėją8, ale potam jijai cgpftas 

Žmietmaifis pajtojo. 

Dai ао ©в MBargūje ir Siofoje į Rupefezius 

įpūla tap ji tūmi jamo Diemui, Dangižtamjam Temui 

©сроё рабато. Ir tai ne Gėda butu fofiam Tėvui 

arba Motynai, fad jū PBaifai ialfę bubami arba Beip 

fo primalpdami, užiot iš Sėmū fo veif iBfiprašę, + įe= 

timus Namus merfdami, Dejobami ir praginėdbami eitu. 

Samo Rupepis pra Sėliubymas tamo NRetifėjimo. Rd 

tu tifray tifeft, Яе tamo IBganytojt ir mišgalin= 

gajė Dieną tamo Temą ėjantė ir tamę aprupinantė, 

tap tu ne tupijiės. Su jao Nupejegius ant t0 už= 

mefi, furė ir Baufžtelius n'aprupinęs ne palieft. Amen. 

Ka Gwangčlipfajis myriaujis Bažnngtotis 

pijomš 190. 

Berlpne, 14taji Auguitą 1874, 

Malone ir Bafajus nūg Diemo muji Tėmo ben 

nūg Bono IJezuus Kriftaus Рейе ju Sumis mifaiš! 

Simi Зедпонё8 Welyjimu ir iš Įujudintės Szir- 

biė8 fmeifinam meš Sus, mylimos Parapijo8. Mujū 

určbižfa Kaltybe bey Sazine ragina muš, ppacgie) 

ime Gžiefe ju Sumis falbėti, furiame f Diena pir 

mojo Dftoberio muji  mangėliptoj Bažnpczioj [Mars 

6uš Berfimainymat nufidüda. Szi8 ir ta8: Ro mufü 

Zmone8 paprate bumo, Dabar atįtoš, ne paprafti [mes 

timi Daiftai tuv priimami buti.  Me8 nė abejojam, 

fab mufa Žmonės wijis Apfunfinimus, Eurius SBpiL 

bpmė Bito naujojo Žofano Bradgioje pargabena, mei 

pergalėję bus. Ulė meš gaunam patirti, fab Ne tifraš 

Sėmangmė ogi ir Ipfraippmas minčtojo Žofano toli 

i6fiplatinęš ėją8; tajt mes, fief ifengdami, nužreipti 

noretumbim. Wießpatz ant to te gegnoja ВЕ ащ 

300ė! — 
84 Bažuncrotis ižgulbpbamė apie Balbymą оп - 

tuja Raipū, apie Gimujiūja ir Mirufiūja Priraßyma 

bey apie Sußaufima ben Snwencziawojimg per ftoniß- 

faji  Urėbininfą raßo, toftai Keleimis apie Bi naujijė 

Bara- 

  Sofana falbėdams jau Yra  papafakojes ir ne тейа



Benbien atfattoti. Ale Bužnnezvotis toliaus taip Falbas 
Tai pra mifi Berfimainpmai, Furie {и pirmoju 

Dftoberiu prafided, Fitū, bar toliaus einanegiū, juf 
niera. -NRoprojnan pra, dabar bar flaufi, ar Bie Ber: 
fimainpmai mujū Bažnycziai teifalingi bumo, ar ne? 
Waldzia ant jü Priėmimo primera bumo; dabar jie 
pra Bofanu pamadyti, о Baflujnumas prieš 3ofaną 
juf ne menfiaufioji Raltpbe čmangėlipfūji Žmoniū pra. 
Juš RE Baflujuuma geru Roru it be Apfunkinimo 
Sujūi Gažinės pilnamoti galit. Gtambus Baflpbimas 
pra taš, Ben it ten priimant, fab tie naujiejie Da- 
madai ant to išeinantis, mumš mufü MBierą atimti 
arba taję paiBfadinti. Ir Gmentiejie Altlifimai  mufa 
Baznyczids: tomi n'iera atmetami arba paniefinami, 
Jengu faš nori — faip fafo ėjant nufibamuš — 
Jumė šfalbėti norėtu, buf Yufü Rubifiei jau babar ne 
tuvė ErifBtojami, | Sujū Numirufiejie Dabar 6e Diemo 
3Zodjio palaidojami, Sufė Borai, i Gtoną Menczia: 
monpjiės iįtojantiejie, daugiauš jau ne bajnytikkay 
šegnojami buti, tap toi: Wapejima per Netiefą ir 
Grunto įžofojanti (aifydami nurodyFit nüg fawes8 Balin 
ir ne büfit pafiflaidinti!, Baznytikkicjie Zegnojimai ir 
toliauš nep Wienam, fawm bey Sawiffiams tüjü gei= 
Džiancgiam ne tapė užginti arba jū Ravjimas fun- 
fejniu pabarptas! 

Kab Rubifelio Užgimimas dabar pirinjaujiep tur 
įtonišfam Urėbininfui primalbotas tapti, tomi juf NMiek8 
n'ieta atlaifomaš, Gžiefu ir Pafriftjimą Ruoifio prie 
bmafižfojo Urėbininfo bep Užmelbimą u13 Szeßiauninke 
pagal ifißioliffaji Buda ben *Bapratimą prašyti!  Ba= 
fimitimaš fofio Famylijö8g Ganario rods babar pir- 
mucziauš įtonišfam Urėbininfui tur pribūbamė buti; 
ale tomi juf n'iera ugdraujia, fab Ramonė frifBezionibfu 
Bubu ir fu MBartojimu Diemo Žodžio, Eurjai wifados Ra: 
linfjminojimu Gymajiyje Бер Smertnje pafilieft, Žemei 
pabūtaš taptu it fab Užmelbimas už Nabagtinintą 
Bažnpnezioje nufidūtu! © Гар pagal Zofaną tift ta Suz 
mencziamojims  tifvaji Gelamimą te tur, furjai prie 
йоп оо NUrėbininfo nufibūba, tan tomi juf tiFt n'iera 
fafyta, аб į Borą Gufiėjufiubu  bažnptigfo Хв шеп 
tinimo MBenciamonpRės jaugi ne primalancžu, bet tajai 
tūjauš ir be Užtrufinimo Bažnngioj gal nufibūti it 
88 įmarbjaujiš Šinginis mufi Gymenimo pagal bai> 
nytišfajė Damabą po Diemo Zodžio Ben Malbės įtas 
tptaš tapti. 95 Tiefos, NRief8 te ne bijo8, а9 jo 
Ruvifėliui RrifGtaš, jo prabčtam "namißfiam Gnmes 
nimui bažnptištė Smentinimas, jo Numirufiemjiemė 
3egnojimaš ant Grabo Atilfio užgintas bulęš. Cwan: 
gėlišfoji Bažnyczia ant ойй Giū Bufiū famo Bamas 
dinimą pilnamoti nefiliauš. Tacziau ji dabar Wier- 
numą jūmo ©апанй pažinti tifrė8 Progos turėė: ji 
dabar maipti galėš, а8 В tūjū famo  Rubifiamė 

170 

  

    

    
    

   

      

    

   

   

   

    

  

   

Krifßto, а8 bažnptiBfo Sumencziamojimo, аё ВЫг 
nntigfo Balaidojimo bar tebigeiš. Ant to numallıy 
buš, ar mujū ėwangėligfiejie Žmones Malonės Sfdllaj 
famo Bažnycziės dar per mertus ir brangius [aifo, Alipį 

Ra bujeliš Gziejaš ißliudys? Ar tas IBafibijo п 
{BfipildyS, fad Daugumas tarp mujū taip pral Y 
famo Rubifius begiedižfan be Krifßto palitti arba įk 
tajt fammalninfišfap ilga uätrukinti? Rrifgtaš In 
faip Juš žinot, nūg mufū MBieppatiės Yėgaus х 
patiė8 itatytaš; jiš famo Mofptiniams pra ра 
frifgtpti Wardan Tėmo, ©Сипацё ir mentės Du 
(Matt. 28, 19). - Ян ы [pg primegžtas pra ® 
dėjimas Sėganomo; он8 Kriftus patš pra V 
Rurjai P it pafrifGtyt8 pra, ta8 bus iggai 
(Marf. 16, 16). Krifßt8 pra Berimas Эк )); 
Bejmė Dangigtos Malonės Gylės, patmirtinas ЧЕ 
cgvietiš muji. Skganpinui. . Ber Rrifštą mes pr 
ėjam + Draugyjtę Surinfimo Iėzaus Rriaus Daly 
ben ant Zemes. Ka8 ne pafrifBtųtė pra, ta8 nė IBi 
ižegnotaš tapti, nepgi prie Gmpentds Weczere8 pit 
taš prie Bažnncgidos juf pomijam ne priflaujo. 4 9 
Tėmai bep Motynos, Jus tifF ne norkfit fawo Alų 
Нашё Rriffto Žegnonę attraufti? Sus famo Ru 
НЕ ne notėjit Bagonimis, bet Rrifkegionimis ir DI 
Baimėje užauginti? Sangi babar Darbais ipliut 
faip brangi Jumė Rrifto Malone. Yujė 81 
Jum ug tai bėfamos prie Szlomės Softo muja W 
patiė8! — 

Dgi fa meš babar — apie Bažnptišfą Balėl 
jimą bar GpFi atfartoti ne norėdami — apie baitai 
tifaji Sumenciamojimą bar fafpfim? Swietiff 
Zofanš berobė prie он оо Urėbininto išpilvon! 3 
faš cgion nujibūda, tur žiam Smietui pilną Gelamilby 
Bet ar tai it ugtenf nūbažnoms tifincziomė Saintes 
čmangėlišfo Boro? Kad Ronikfajis Nredininfs ir il n 
wmierniaufiep ir geriaufien аН, ак gal ė MBendto: 
monpže Sueinantiemš jū Noro Yitarimas arp! 9 
Wiernybes Bažada, Furi prie Altoriaus Wießphe 
atliefama? Mr gal tifintiem® Sumencziamotiemf In 
Wardit Rafiražyms  atfmerti flowingaji Ranta V 
bėjimą, furjai tom Žodžiu Wießpatie&: „fa Diet 
įumebda, tai Žmogus ne tur perfEirti!“ Gmentoj IB 
nulidida?“  Su8 Iaunifiei ben Marcios, ar Sus IV 
Atiės Mirffnyje, Euriame Yus [amo įmietižfaję, tag 
fabay junfę Relonę pobraugijfay feliauti apfiimat, Nčti 
Balinffminojimo Buti, norit? Ar Sus Užmelbimo i 1 
toti it be Spmentinimo bey Bergegnojimo Szwlin, 
NYczioj Bono Diewo apfigelbiöti norit? Mes piktų 
ant to tom Žobžiu „Ne!“ atfiliepjam it pilnu ЭЙ о 
liubpjumu  toftai barom MBardan mija tūjū, furič e 
tiftap čmangėlišfais wadinas, Bet ir čmangėliBfi 8 ‹ 
not. Todėl meš pilnų Nufitif&jimu nlg wifü 204 ix 

 



    
   

     

    

    

   

    

    

     

  

    

Ištėja Borü fulaufiam, fab jie famo pobraugipfaji 
Denimą tift po bažuptipfojo Spmentinimo te pradės, 
0 bar toj paczioj Dienoj, faip tift nūg ftoniBfojo 

Ntupps. 
Mielos Parapijos: Daug apie tai tape jau fal= 

5ep tažpta, ar mufü Вафпрсйа рег Bi naujiji 

8 madą fa pamejenti ar [aimėfenti?  Ricf ir faip toli 

ibg:5fa Gyla ižtefėti gal, toftai mienat per Wier- 
% Bažmngidos Tarnü ben per ėmangėlipfaję Duma 

Dmaję 108 Sanariū te galės nufidūti. Dabar ip= 
dys, ar mufū Žmones įamo Bažnncziai priftom, 

пе. Raš ifiBiol {[еп8 Bubas arba Raprotis te 

bo, iai babar reifia driutay [aifpti iš оао Apfi- 

Ipjimo, iš fogno patiėš nūbažnės Dumds ir per 
8 lifimą  ėmangėlišfės Raltybės. Wießpats Diemaš 

oczyja mufū Barapijomė + Sgirbi dėti, jeib 108 ]& 
lau8, jū bdaugiaus  išpažintu, fa još Balaimai jū 

1° % Gen MBierai, furiei 108 prifipazyita, faltos pra! 

Baišfadnjimo, bet ant Tarpimo ben Bafibubamos 
o mufü Bajnycziö8 buti ture8. Toftai te pabedie 

2 

Malbės Gromata. 

Brūgmen per Rinten, 21, Septbr. 1874, 
[al 
pallajus trimienojo YBiekpatiėš te ejie ju jumi8, birs 

iš dingay mylimafis Bons Kunigs! 

3рбце per Ugniės Priegada baude ir man tümi wifg 
mln cziefißfgjt Zurtelt ir Naudele atöme, o Upni8 ir 

%na mano Arfleli & Belenu8 ir Plienis pawerte. 
to bar ne дапа! Kas pikczianfia, aß tūmi miją 

% Runo Smeifatčle apieramoti tuvėjau. Jau feturi 

i ben Rojū ir апЕа Biržtelei wifi, if nülatay yra 
win, — AB jau 50 Metė feng ejmi, o dabar mano 
»rnaijei Moteripfei, furi Mierniaus Už Manę rupin, 
Й faip fa8 tifėti galėtu, Daugel Rartū baugiaus, arba 
№ jafnegiau  pifcgiaus ne faip tofg mažas Ruoifis, 
%8 MWyfyklüfe, randas, pafiojęš eju. AB ne werts 

it wiftengiu jeijei u} jofe8 nepafilianjanczig Proce 
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fim Swiete ujdefawoti. — Aß beje apkurin mazynikg 
Butehufg ir tris Murgus ariamd8 Zemeles, ale af 
Beba, ir tai miš ant Sfolės. Vejt tai wiflab, Ib- 
mitima8 funißfafi8, faip tai jau 1В famęš ifimanoji, 
pra рек Эег biedningaė, Fabangi Dar prie to ttnB 
užaugę Rubifiei pra. D Moteripfe arba miens 18е 
mintingejniuja Rubifiū tur prie mangš miš pributi, 

fadangi manę tur faip  mažiaufiąų Ян  papenčti. 

Mano GOywaftis yra fmeif8, malgpti ak galiu. Ale 

fa8 Giedniaufia fu manim, ab ftofoju Dußids Walgio, 
tai efti Diemo Zodzio. Taš man ir pafilifo Pelenüfe, 
ogi dabar fitū Knygü nufipirfti ра niefo ne galiu 
uifipelnpti, 0 mano mieloji Moterišfe toftai taipjau 
Witeng. Aß divey geidziu Bpbeliū, о @ Н Фаа 

atgaiminancgiū Rnygė. Todėl pafımifyjan цра melftt 
pet Bi mano praftg Maßteli, jeib Brolius Lietuwiz 
ninfu8 per Keleimt ant Pagalbös man biednamui pa= 
me[ftumbit, tif#damafi, fad Wießpats Szirdis ir Rankas 
atmerė, man ben fg iß Frifßczionißfö8s Draugmeiles 
nubalpti. 

Rolen Miepat man Smeifatėlę iBlaife, tarnamau 
ab 12 Metū prie muja Baznyczids Margonū. Todėl 
it mujū Bonė Runigė Bėttder manę ir mano Bėbą 
geray pažijta, it man mielan atliubnė, fab miffaš Tieja, 
fa aß - Biczion pafigodes, Bengiu jamo Malda fu giliaujiu 
Raližeminimu, Adam Bartaitiė. 

Szita Raubės it Dejamimo Gromatėle man pra 
per Rintū Butą parėjufi, o Kintišfis Pons Kunigs 
Bėttder pra po taje fawo Warda pafiraßydams ir 

jawo Beczwiete prifpaufdam8 atliudyje8s, Fab  anjai 
Butelninfo Adomo MBertaiczio 1В Precemen Bedds 

Praneßima8 powijam pagal Tiefa ir Teifybe furaßytas, 
o podraugiey ir fad Bita8 Žmogelis, mufü Draugbrolis, 
jamo Kuno bep Dußids Bedoje Bagalbės primaląš 
ogi 108 it mertaš ėjąš. 

Taygi, jey faš famo Gžirdpje paragintas jaujiuė, 
fa arba fief nor8 anam biedningamjam Broliui ant 
Bagalbėos nubalyti, taš tą jam tiefiog te prifiuncgia 
ant Gromatės užrapybama: „An ben Häusler Adam 
Bertait in Brecemen per Kinten.“ Man Bitaš Dos 

mwančie8 ne prifiųfžit, fabangi ag n'atipėju, taleš, tom8 
pa8 manę atėjus, paš ang Wargfiantijt tūjaus it #и= 

briep nufiujti. K, 

  

MWifokia Zinia. 
— Эй Žemės Bozü Prowincoj pra pirm Poro 

Meti po Žeme Daugybė afmeninės Druffos atrafta 
ir daug Szimtü Pedü giliey fojuš wiš bar Druftos 
Karta ne pafibaige. Sau babar Битоо ро Žeme Drus 
fFoje Didzi08 Daubos ipfirtos ir Druffa if td ipimta, 
Тар fu mienu Gyfiu, iš Tifeo ne žinom, ar Drujtės 

u
p
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аг й108 ©ый8 пй Фанбо8 Wirfanus pafileibo, ale 
ant 108 Wietd8 ir MBanbenė Sromė pradėjo i iBfirftąję 
Dūbę mire biri Ang Mandens Sfylę užfimgti 
ne bumo galima, o Darbininfai turėjo fEubintis, 16 108 
gywi ißfigaufi.. Zangi vobo8, cion ju Druffės Ra: 
fimu bus ant Galo. 

— Vienoje 2trojo Alftoberio Englante ant miends 
Sarnolės einanti Sziepis Prarafu apfrauta ujfibeg= 
dama plpguji it + Babanges palėfufi. Irys Sziepys, 
furioš tam YAfies Mirfjnyje czionay ne toli rado8 pra 
įutriugfintos it nugrimzdufios felio8 cgion arti Aomin= 
Gioš Trioboš pargriautos, 0 ir feli Žmones užmugti 
atba norė jubėbamoti.  ŠFiBiol yra penfi Žmones nes 
90191 1В Wandens ißiraufkti. 

: — Snoigfoje Surėje Gnglenberiei farišfi Sziepjü 
prilaifo, furiomė užbūta, ant t0 baboti, fab minau 
nep jofia Sziepis Werginiu per Iuves 1В mienos Ae= 
тё8 t fitą ne gabentu ir fad Bitofių Buda Werginiü 
Rupcgiamimas Swiete pafiliautu, — ©ую paffutinio 
MAugufto Mėnejųje pra miena Gita uzdabojancziujü eng= 
ligfuji Ggiepji mieną Gziepi MBerginiciš prifrautą ant 
anū Juriū ne toli n4 Salos Mabagaffar fugawufi. 
Gžionan tabos 20 MBpri, 59 Moteveš ir 137 MBaifai, 

furie mili ar pamogti ar i jao ата ißpleßti £ 
MWergyfie gabenami bumo. -Anoj Sziepyj jie faip 
Gilfėš pufiau ant fit8 fito fuguldyti ir jurigti rabo, 
fab jie iš Daliės nep jofio Sanario pajudinti ne gas 
Iėjo. Tris ar fetuves Dienas trufo, # foL anie Bies 
bulėfei po famo SEmalnyjimo jamo Ganarius mel faip 
pūlaš martoti it maldpti galėjo. Englenderiü Sziepie8 
Kapteiniš ipvalnptūfius Werginiu8 ant malno Ralei= 
bimo, o Ing taipojau ir tu8 35 Arabijonus, furie 

©уерё ju MBerginiei$ bumo gabenę, ant Brajubyjimo 
i Mietą Zangibar, Afrifös Yuriu Bakraßtyje gus 
Tintiji, nugabeno. Bet 17 iš Merginiū 6e gabenant 
pafimire. ; 5 

- 

Kwitas uz Dowanas. 

Man i Naujo atfiunte: 

1) Brolis Mifel Rybelfa i Matjagia ant Gmangės 
168 Praplatinimo tarp Žybū ir Bagoni tarp Broliū fuvan= 

B Mila Barbcawvimas TN 
ий S. F VelFer, Klaip&doj, Friedrid Milpefm = Unezioį Num. 31 ben 32, 

pirmafis Rromašs nū Afmens Marti (Steinthor), 
Gale pat Bono Rifolaus. , 

VB amo baugiems feniemė Pirfejams ir Paziftamiems fitüum Apfafyimu Žinia būdu, fab ав priftavtinancgiamjam Rudeniį IT 
ben Žiemai Llabay gražia Giviežiū Samorė eju games, furiuš ap. DiDep pigien ifipirfes® efu, o tobel ir pigiey wel pardüfiu. | 

„AU millyjis ne primalas fožna Daikta fawo Kromo Zamori po miena yYypacziey paroküti, Kojnas, Furs mano Rrot 
pazifta, šino, Fab prie тапеё miflab Dideliame ffivinfime ir geriaufiūje Zamorije gaunama yra ir fad aß tacgiau menfiauf 

Ne Faip Fofs Kitfat Kromas ficzion Klaipedoj. lyg taipjau pigien, jen ne bar pigiaus, parbūdu, 

  
  

tia 

fiawes 100 Doreliū, ta Bobelė pribčdamė: Tai MWießpal N: 
Aegnone.  Šijai te jegnoja ir toliaus taip Dawe&ijns, Kaillb;, 
jü Dowanas, ir te platin fawo Karalyfte ant. didziojo З 
Apffritumo ir te traufia fu famo fylinga Ranfa Pagonuf 
TZvmjybės Rpiia. (Dar ne wiffas.) 

ЧЫ 

ai 

  Brefe Raraliaucguje 17. Dftoberi. 

nt Turgaus Janė menfay pareit. Rmiecgiei 70 
78 Sgr. Nugie 54—58 ©ог. Miežiei, did., 50—53 Gi 
Miežiei, mai., 46—50 Sgr. Awijos 42—43 Sgr. 
niei, rain, — Gar, Širniei, balt, 80—85 Gar. 
puteė 18— 20 Sgr. ‘ S;ieng 33—35 Sgr. ай 
Sziiaudai 211 —22 1Sgr. Entn. Swieftas. 12—14 Sgr 
Swarg. Riaußiei 7 —S Sgr. Mandelis. 

    
   

   

      

      Хр аё у та 

  

    

  

   

    

   
   

     

  

Muji Zavorai, furius mes Miefte Leipcig ten patys Ind 
feliawę ifipirfom, faš Dien pas mus pareit it u} pideią 
Brefias parbūbami. j 

Duble Iafai nt 25 Gar. prafibebant ifi ploniaufi 
Duble Baletotai ni 4 Drl. prafibebant ifi ploniaufik 
wilnonioė Sfepetos ju Rutomis už 5 Ggr., 6 H 

7 Gar. ir baug Eiti Daifta. 
Ragainėje, Septemberio Mėnefyje 1874. 

  

25, Dobrigfeit. „ja 
%16 favo mieliemfiemą Nirfėjama, Ivieteliams ir За т 

Gas Bittm Apfakymu pakarniey 3inia düdu, fad aß if IS 
zief0 

Milü-, Ceikiü- ir Paßweitalü Kupczyfteje 
n Sdmidt bep Demant, 

Num. 65. Wofieczik Nlpezio; Num. 65, 
Draugbavbininfas efu it melbgiu, pirm to bumvufėjė PBafit! 
jimą man it # ВНа Xupczyfte meilingan padomanoti. 
Gžiefu a6 per Biguma ix Szaunuma Zamorū wijūje Dik « 
füfe, Faip antay : ® 

Milü, Bulffing, Gilfinik ir mifnonia Geifiū @Гетрой ̂ 
mijofii Gfepeti ir t. t., 

pafipvocemwvofiu *Bajitifėjima (aimėtis ir pafiliecamoju 
tu Bagarbinimu 

&S, Dobrigfeit, 
Mila, Ceifik bey Pakweitalt arbamime ni 

į Sdmidt Sep Demant, || 
Tilzeje, Num. 65. Woftecziu Ulyczioz Num. 65} 

! © 
» 
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S. T. Better. 
  

Verantwortlicher Rebacteur: Profeffor £r. Aurfdjat 
in Rūnigėberg. 

  

Berlag unb Drud von Gmil Rautenberą a 
in Rūnigėberą. 
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