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/ 2. Nebėlbienėje Abventė. — 
' Cwang.2uf. 21,/25 — 36. Grom. Nym. 15, 4—13. 

— 

Budekim, Eiefipatö ateitį 

„Bubėfite, nė8 ne žinote, furioj Ndynoj ateis juja 
iešpatė: Эвдатуга8 а8 Bernas, furi jo Ronė taipo ba= 
ntė randa; faip Bons paliepę8. ” Yis des ji ant mijū 

amo Tobjū. Bet piftaji Tarma jis furriußkis ir jam Alga 
ūš jų Meibmainei8. Ten b8 Kaunfims ir Dantė Rlebės 

md.“ Matt. 24, 42—51. — „Ateis iš Riono, Eurė 
ganptu, it nufreiptu Bediemyfię ий Sofubo. Sr tai 
ta mano Derėjims jų jeis, fad a6 atimfiu jū Gries 
ug.“ + Rym: 11, 27. — „UAB turiu баг о8 Э, 
los ne Iš bidš Mwinyczids pra, Ir tajes AB turiu“ at: 

{0 Bet, @ buš епа Kaimene ir wien8 Ganptojiš.“ 
| Pono 10, 16. — „Jr tai meš žinodami, butent Gieją, 

„dao Nopna cia“ pra iš Miego Feltis, fabangi  mujū 
„piššgannmaš dabar artejnis, ne faip Fada štifėjome. 
gi Raftis praėjo, Get Diena prifiartino.“ Np, 13; 11. 12. 
pa Diemui bėfup, Dabar MAomentė Gžieja8. Tai taš 

Gsiefas, furiame mufü Wießpats ir IEganytojis, mufü 
Bonas Yezus Kriftus‘ famo Altėjimą IB Naufo apfa- 
Ibbin ir mumė prijafpdin, fad minau buderumbim, Mufü 
enbienipfoje Gmangėlijoje falba Gmencziaufioji Burna 
№ёе  pafžucgiaujiūjius ' Adwentus, apie  ipgaftingaji 
Че pobraug it išganptingaji Rarėjimį Smieto Sus 
Kio8, fur Benflai ant Dangaus nufidūs, fur Tmirty- 
bės Dangaus pafijubis it YJure8s bep Jurii Wiluy8s 
Ušdamos Žmonii Ggirbiš gandyė, triumpaiš Zodziel8: 
lır miffa8 ganbinancgiu Budu perjifeis Ir perfimainys, 
8 r0bė8 ant оЦи Си nugruntamota. 

Szitie apjafptiejie Zenflai berob8 jau iš Dalies 
tufivame, 0 ir bar nufidüda, ale bar mi8 ne fawo 
Dnybėje. Tapgi Biekpatiės Diena dar ir ne parės 
lui, ale ji artinaš Dien i$ Dienos mi8 [abjaus ir 
bis arcgiaus, Ant to nurodo muš Ir Biū Gžiefa ой 
lofie Eujubimai ir Perfimainymai. Geniejie Damadai, 
tie торё8 ift ant tolimjaufiu Gžiejū it ifi ant mės 

liaujia Giminiė Giliū ftarpti, tie triumpame Gzieje mifan 
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Raralianegiuje, A, Decemberi, "1874. 
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ibirę, fab me8 ne žinom nep faip tai nujidamę, о ти й 
„Ggirdiš pabufita, niefam įafpti ne galint ir niefam ne 
Einant: fa8 bar toliaus. ant muji gaus pareiti, Ale 
taciau Arijtaus Tifintiejie I6 to ne primalo nen nulis 
gali nep bijotiš. _ IU labjaus Swietas juda, jū aip= 
fefni8 tai „Aenflaš, fab MBiekpatiės Diena artinas. 
Bo Meprieteliei. teltbijos, jo Mylimiejie gal Džiaugtis, 

Siono Sunyė, ateit, Jamo Raralpjtę jū Iabjaus 
|" nugruntamoti it ant jubnojės Diendė prigatamyt iš 
ateit jao Briegininftus parmugti, bet jamo Myli 
mūjiuš iGgelbėti it gaiminti. 
jamo Rafiuntinius Szwiefybe iv Sganymą prifiulpti, 
ir igflpdnfiajias UAmeleš t jamo Stalda jumejfti, 0 аб 
Gmangėlija bus apjafyta mijomė Žmonii Giminėmė, 
taipo, fab nief8 ne „galės tūmi teifinti8, buf jiš apie 
Bono Aėzaus arbą niefo ne girdėjęs (Wait. 24, 14), 
tada pareš Galas. Ale jeib meš Galui pareinant ne 

„vripalgniuubim drebėti bet rpfauti, tap mieno Dalyfo 
n’uzmirffim, o taš pra: budėti. Rab Rubifis žinotu, 
jamo Tema arba Motyną ir mėlofap IB Kelionės par= 
feliaujent tap jiš ne norėtų i Ratalą ėję8 miegoti, bet 
bubėbamš laufti. Arba fad faš žinotų, jam  fofa 
Dziaugimaš arba fofjai amojumas arti ėjąs, tan jiš 
bubčiu, Tobėl budefim it dabofim, fief manydami ant 
MBiegpatiės NAtėjimo. Amen. 

Trubnas Rujivamimė Bainyczioj. 

Mufü Pruja. Raralpjtėj anapus, Reino Upės jau 

ne toli пй Francuzijö8 Mubežiaus ranbaji Miejtaš 
Tryr, furiame faip it wifoj- ands Zeme8 Szalvj 
Žmones pagal didziaufigje Dali Ratilifai, 0 tie jamo 
Wiera aufßtoj Barbėj laifo. Bet ir "ten faip It Beip 
wifoj . Prunjö8s Žeinėje pra Patilifipfiejie  Runigai $ 
Prießgynyfte prieš Žėmės Statymus ir j08 MByriaus 
įpbg pagal Bopiežiaus it jo Robininfė Male parėję. 
Wyriaufybe pagal naujūjius Sžaiymus nor, fad +fož= 
naš MByffupė fofi Kuniga fwiegiey ijfatydams . toftat 
168 ‚Prowincds Ponui Oberprezidentui primaldütu, bau   ta8 prieß naujey pafčirtaji Runigą ne refi fa turės, 

3i8 ateit Bagonamš per “ 

KITT or
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Rožuam. be Bono Dberpregidento Šiniės ir Rritarimo 
žtaiptam. Runigui uždraujia,  Diemo Gglųį atlikt | 
furė tai racgiau baro, taš fur Apiningais arba ir fu. 
fėjimu  foramojam3, o ab Gita Roramone niefo ne 
maczyj, tan 1688 Briešgpnys Runigs iš famo Bara: 
vijos per Myriaujybę [aufan išgabenams. 

Ggitofiu Budų minėtame Miejte $ тг Fkatilififz 
fafis Sunigas Gzneiber bumo per Runiga parma: 
bintaš it i jamo bajnytiffaje Mietą ikatntas be Uono 
Dberpregibento Žinios. Sam tape Myriaufpbės › Už- 
Draujta, а10 funigiBfąji Urėbą pilnamoti, ale ji8 Bito 

Nždraubimo ne Elauje.  9i8 tape foramoras, ale jis 
tos Roramoiės niefo n'atbojo. Todėl ji Boliceiėš 
Mpriaujpbe iš Miejto Tryr Faš žin fur Galin išgabeno, 
ale jis apfijufeš jau it wėl Namėj bumo, o Byriaus 
196е pajuto, ji Baznyczioj Mikes be Taifant. Tan 
toji atfiunte famo Tarnuė, furie turėjo prie Bažnnegids 
Duriū laufti ifi Mipes iBlaifiuš, Get taba Runigą, jam 
18 Вафпурсу68 iBeinant, nutwėrę i Ralėjimą ant Pro: 
1968 numvejži, ale Runigs buwo po Migios ne žinoma, 
ney fur nen faip pafprudes, o Zmoneš Ipjūfe ant jo 
lanfiancziūfius ABpriaufpbės Tarnuė. Bet faralipfoji 
2nriaujybe toliaus Зтопёт8 { Apjüfa pafidūti ne no= 

redama, 0 it ne galėdama, dabar apfičime fitaip. 

Keli Pulicijos Rumifierai ben Zanbarai nuėjo paš 
Bazıuyczia anam Runigui Szneidberiui Mižias De 
faifant., Reli i6 jū pafilifo už Duriū [aufe be ftomi, 
Yšor8 jū turėjo i Bažuvcžia Ieiti ir cgionan tol laufti, 
fol Runigš bujęė ant Altoriaus famo Mikias pabaigęs, 
ale jam tafe8 pabaigu8 ir nd Altoriaus nugenguė ji 

Bažungioj nutmerti ir laufan iBfimefi. Tacziau Žmones 
Miefte ar niumanpbami, ат patyrę bubami, а8 cžion 

nujidūjent, bumo Bažnpczioj jufibėgę, Fab ta Ing fimžte 
prifimžta bumo, it meržės aplinf Altorių, idant Rulicis 

j08 Urėbininfai prie to ne galėtu prieiti taipo, fab tie 

galiaujiep turėjo fu Gmoltu ir Rarbuš traufoami per 
fujudufiaje Žmoniū Daugybę perfimergti, Szitofiu 
Bubu pajtojo Bažnnczioje Sumigimas, NRefawimas, 
Stumdymas, MBaršymas, о it Suronyjimė, Soli Sus 
laucgymaš „it fa8 tam Ipgu, (fi fol Vyriaujybės Tarnai 
prießgyniffajt Runiga Balin pafimefi galėjo. Tai 
Bjaurybė. Bažnnūioj. Ale fa8 108 Ealtas? N. 

Ramon Gubeginimas 
jau daug Wietofe prabeb mylimu bep pagirti Daiftu 
paftoti, “ Gu bibžiomė Raptomė jau Gen Ir ten aufžti 

+riefti Recgiai tamp pabubamoti, o ne tiftan Bibandymui 
bey Batyrimui tofiem8 Myrams, furie Bi naujaji Buda 
uzmane, bet jau babar ir tofiem8 Žmončinė, furie ne 
nor, fad jū Kunas po Gmertiės i Semę bebam8 Ben 

| jafi8‘ Laidojimo Bırdas pamėgo. 

| igmanom, fad Surietime Durys ‚randas, 

fab meš tofiū Laidotumwjü nep matyti ne norim.   
        

Kirmeliū gaus butu, Bet greicziauju Bubu, butent pellūmę 
Bri 4 Te (ėhus pametitas taptu. — 935: Zafjū Rudiji 

pRėš wpriūu iojo Miefo Drešden „ mum3 apie tofial 8 
pagonigfaš Laidotuwes, Dabar pirm Triumpo пи оан 
mouješ, fefancgioji Žinia parėjo: Pirm „Eeletą: ЭТереЙ ууу 
palimire aname Miete nefuri Bagota engelišfa Žiudo į 
pone, furi iš Viundbunės parfelamuji, Bofietiję apfeliauti ta 
it ilgap Bicgion apfizwalgyti norėjo. Apie greitaji 
Kuno Supapiyjima per Ugui girbėjus ir jei ta8 nau“ 

Sawo ёдтоваіі nefurė engelišfą Boną 16 Liurmdunės tą 
Miejto, ji per Žeftamento Užmeis dėtoji arba per 36 

tajai apie 'Bafimivimą Raidė Šyoiėgetfsė Šinią amo, 
tan jijai podbraug ju mienu jufntiGfu Boni iš Enge- 
lanto į Miela Drejben pavFelamo..: Prie MByriaujybėd o, | 
prijimalbamę8, jeib ta imelytu, fad palimitufioji engežti6 
lišfoji Žiupone ciabat Samonė  Becgiuje galėtu  jubez 
ginta tapti,  jiembmiem tape įafpta,  fad 608 Becgiud 
bar ne Rožnam, bet tiftap Mofptienfiems ant gerejnio!! 
Bšlimofinimo per Batprimą. štaijytas. ėja8. Ale tai) mą 
jodū Gngelšmonėnės Runą ir tofiam atmičam Jbbanė 

pažabėjo, tap Rabaftininfės paffujyjis Gyirbiės Seiz i 
bimaš galėjo išpilontaš buti. Wifus ZJtaifynrus :' 
Becziauš me8 rodė ne pažviam, ale tief iB Aprašoma! 

furiaš: ai“ 
meruš matpti galimą, fą Raržtiš fožuoj MBalandelioj 
iįšpromyja. —, Lamonas, gulėjo augoliniam Grabe В 
Antmojo. T. Bepis Minutus. po: Raomimo fengwe) 
fufaltojio8 S igiro, 50  degimt. Minutė Rargtiš 

wijuš Naumenelius taip fupuftyjes bumo, fa0 wifl 
Rauleliei regimi  paftojo, feleta Minutu po to ir tie 
fufrito; 0 faip Gžiejaš „miends Adnnės praėjo, tap il 
Widurei £ Anglis pamirtę, 6 Rauleliū menfan' а8 dar 
matyti te buwo. Do fofiū. penfiū Bertainiū: Stunbo 
tape Becziaus didziofios Durpės atmertos,. Belenai Бер 
jūdiejie: Raulū Stufelufai praufti, južloti ir £ tam 
prifžirta ūlini Nyfa, Urne m binamą, fupilti.  ZBijad 
Rabažtininkės Runelio salifidas fofiuš Beßis Smarus Li 
te Įwere, furė j68 Gentainis Ryfe & Gngelantą parii“ 
gabeno, Geitunga, Furi toftai papajafoja, bar jafo; 
fab taš Gubeginimas pomijam paborien ir Žmogaus 
Kūnui pritinfamu  mertingu Budų nuibamęs, AWle 
mumė apie tą be fŽaitant taip, didep, nejmagu pajtoja,: | 

  

  

  

Ale ir mujū Karalyftej, butent Brešliamoj, sourianą , 
fam Miejte Gzležingės Bromincd8, tofšjau Sudeginis Hin 
maš žmogižfo Pamono Dienoje. 22. trojo Septemberio | m 

 



     

  

     

          

tame. Rrifkegto nės Baniefintojei Tabjaufie> Bi 
ji Buba Palaidojino Smietui: ipgiria Ir išpla= 

diėšto. Mums ne butu „Dymai ir ep Mag ne 
ati, jepgu anie NaujynininFai, furic Del greito 
iltttimo įmogigfo jo Kuno i Belenus tief baug Tintės 
и & taip fmarfie> p0 Swietu jamo 3oDžieiš ay: 
ti taujpja, tofio Paidojigio james pacgiū bep jū Prp: 

te prašptu. Te nufibūb jiemė, faip jū Szirdys 
8! le Breflamoj nulibame о8 @ubegintmaé 

laife“ i tape ir apie naujijė maiau, 

daugel falbėčta, „0 bien pajabuien jiemė babar 

, o jie prie Samono ands Bargbleniės Žmonės 

——— ben patirti galėjo, Eief Gziejo reifiant, 
mogaus Runaš Niepjnomis abelnan  fupujtntaš 

Or ne Фофпа8 {тод! 8 Yautimas prieš tofi 
) i Raš pamelyjo aniems Ponams, 

labageliei mentaji Mafarą fulaufus, jei friff- 
faješ Naibotumes pamerĖti, furioš jei jan ilgan 

nai ben: Naujynomis ant Galo bar nufafjim, 
4! tofiu Bubu fu mumis mi8 toliaus eš! T 

6 | + ы Ai 
pi Naujojios: tmangelištojios Kalenbros 
dl | Metui 1875 
f Briefulės ifižiol buwefis Bons Kunigs S Hrö: 

i pafeltaš tape, lietumipfoj Ralboj iBleibo ben iB- 
obino, to8 jau pirm ilgofo Gziejo gatamos paftojo, 

M |tofia8g Ralenbraš iG pračjufiūji Metė, 0 fad tift 
13 Mretineš tur; furjai raji mifaš i Rrumvą fufifuwes 
Šš graješ Rnygeleš fufirikdines Bafifaitymui bus 
V Nm Gžiejui palibėjęs faifo, taš: jū MBertnbę pa: 

taš fuprant, fab už Busauffinufą ne galima 

$ |didefnids Raudės,: it dar taip ilgap patenfancgiės, 
e Namams prijiteifti; tam ir ne reifėš. prifalbėti, 

и 1 ir naujajeė mėl nujipirftu. Эе fa8 Вна8 
"ras. i5 pračjufiuja Metė ne pažpfta, tam Репе 

и , fad naujofios Ralenbroš taiš Žodgieiš prafideba: 
# е  fujtoti, ir gion'  bubamvoti; men! Sėzuš 
0 | muš“; o Pabaigai tus Žodžius primena : „Ma: 
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fone bu8 fu mifaiš tai8,  Eurie mp muja опа Yėzų 
Rrinu nepaliautinap: * Amen !“ D Miflab, faš ti 
dėja Žodgii Tarpe gul,- ne fumelūtos Bafafos, ne 
pramanpti Riefniefiei, ne baugiariopoje fitofe Ralenbroje 
randami Blugfiamimai, bet naudingi, pamofiną, paras 

giną Rapajafojimai tifcė NRufidamima pra, faip antap 
apie Francuzije, / Fa8 ten Wiflah' dėlie> Gmangelijos 
minetina nujidame. D faš apie naujoji Biningi Das 

mabą Dar menfay Fo arba“ raji niefo ne gino, arba Faš 

Gropipfiū Mielafirbingyjtės Butą bar ne pažyfta, tas 
ir apie tai naujoje Ralendroje Gmieju bey dawadninga 
Bamofinimą raš. Kief Dienai ant dwafißfo ЭЦ 
gaiminimo it wėl Burtelioš pra pridetoš. Ale fief 
faktoje tofio8  Tietumikfos Kalendrü ‘ KnygelioS, ant 

3iono Bubamojimo iBleitoė? Tu jaš Biam Rartui 
bar pigiaus gauni, ne faip fitais Ar tift 4 Gar. 
te reifia užmofėti!. — + 

Mifofia Zinia. 

— Groms Arnim, Bumelis aufžtalis ciecoriB= 
fajis Bafiuntiunė Baro Miefte, Furfat apffußtas buz 
bamė, buf 18 Bluzbipfu. arba urediffü LBopieriū 16 
Bafiuntinniiės MAftü Barpgo Miejte išėmė ir jam pafi= 
laifęš, pirma & Ralėjimą ijobitas, tada 100 Tufitans 
(iu Doreliū Užftato įtatpbamė, fad jis ne pabėgješ, 

walnaš paleitaš tapė, taš babar i Naujo pra nus 
tmeriaš, ale Фар Boliceiė8 Urėdbininfai tą Gromą i 
Ralėjimą igabenti norėjo, tan ijlirode, fad jiš Divey 

ligujtas ėją8, o todėl jt jo Baliocgiuje palifo, tacgiau 
prie to feliš Urėdinintus ant Uždabojimo pafatydami, 

Mijas Smiet8 DhMNjaB, Fobėl ju anūm aufßtüju Orowu 
taip apttien, faip ju fofiu bjauriu Piftadeju daroma, 
pirmneng jam bar prajudptam ėjant. Tifrelis Suda8 
ant jo buš Decemberio Menefyje [aifptas. 

— Szt Dračjujė Rudent yra Dra8 Iabay faujaš 

bumęš it Aytaus menfay püle. IB to pra ant Tauta, 

faip pajafojama, mijut prie mufü aplinfuy Wandens8 

Gtofa pafidariufi.: Gzulinei, Gžėrai, Upeliei imanptinan 
tušti, 0 fur bar it fief Wanden8 ranbaš, tap ffaus 
Džiam. Gzalcziui parėjus ir а8 bemeif galėtu prapulti. 
Kitur Žmones jau babar per fofi Bertaini Mplids tur 
Manbenė famo Namai Trymolei ogi it Gymoliū Pas 

girdpymui pariigabenti. - Gpai а8 bus, fad be Aytaus 
tifroji Žiema fu įmarfiu Szalcziu prajibėtu. Ber Bėda 
išgaftinga pajtotu Eur Ugniai pafidariuė, о Gejinimui 
Manbenė n'ėjant. MBiešpatiės Malone nū to fiefmieną 
Vapjaugoj it te jutenfa mum Tptaus. 

— Berlpue pra 12. Nomemberi KRytmetyj ant 
Biegoriauš bmiejū, miens абар Pa bebiū Tojiu 

\ 
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autbtaš Ranbptario Butas nudegęš. ; Kadangi Ugnis 
žema) prafibėjo iv apatiniei. Trepai  meifiep degti pa= 

gamo, tap mirbu) čfantiejie Žmones ijigelbėti, ne galėjo. 

SDaugumė jū Bofo iš wiržutinii Stubū žemyn ir nufis 
trenfe ar didey fufibėdamojo, bet. penfi Žmones fudege. 

— Šaffišfiame myriaufiame Miejte Drejden pirm 
Sriumpo jau wėl pra $amono Sudeginimė nujibamęė. 

Bajafojama, fad miena Moterikke gyma budama fafiuji, 
buf jo8 Runą reifiant po Smnertiėš fubegint. Alt tai 

ir ttfrat) Si"‚xefa fad ji to norėjuii, tai betob8 ne žinoma, 
ale tai žinoma, fab Subeginims tifrap nufidamęš. Ten 
Išpriaujpbe tofiu8 Tamonu Subeginimus berobė 0Г 
pamelyjufi, ale tift mofitiemjiemė Įonamė ant IB- 

banbymo, tacziau randi toliaušs gaffiGfe Wyriaufybe 

tai‚ne pawely8s, 

— Bumelis francugipfafis Marfvls Baziens 
bumo po jamo Šibėgimo 1В Ralėjimo pirmjaufiep i 
Kiunbunės Mietą nufifafine8, ale Dabar jiš jam Szpa- 
nijos wpriaujiame Miejte Madrid pra Bumi pajibaręs. 

— Ggpanijės Diednoje Žemėje pra, faip горов, 
ant fofio Ggiejo Berfifeitimė Ir [pg faip о8 @шйй 

Mtilfis pafiba‚reß. 
Rarlijus Mažumėli [aimėti, 

jis iš ten Balin pamare.. Ale pirm Triumpo“ NRepis 
blifininfai pradėjo atgal trauftis.  Gafomū, af jie 
Šiemės Ggalti, furfai ten Ralnūje, fur Raraš fiaucgiū, 
imanptinė čjąė, pafelti ne galė. Tangi robo8, fad ten 
ifi Žiemai pafibaigus Žmones fits. fitą ne gudyjis. 

‚— Ant mufū augriniū arba baltibfuja Suvia yra 
ne toli nū Bumariū Rragto Omi garini Sziepi Wardu 

„Borujfija“ ben „Sprijuš“ MNafiyje tarp 13 ben 
14 tojo Nomemberio  fufibaužulios. „36 to pra „Bo= 
tuifija" ant Suria Dugno nugrimzduji; nū 108 yra 
9 MByrai ar ant „Gyrijaus“ ujfigaubami, arba pp 
fu Gziepiės Botu ant Suriu Kražto nufifafinbami, ipii= 
gelbėję, ale Rapteinis Kleinė ben abudu 108 Sziepies 
Kurentoju pra Balin, it miflyjama, fab tie trp8 Wyrai 
5u8 nuffenbę. 

— Gaugofitės!  Ggicžion Raraliaucgiuje bumo 
эн Зр Tėmė bp Sunus Nedėlbienės Wakare 8tąji 

Nomemberi Galia pažojus Stubės Rafafali afimeninčinis 
Anglimis gerap ififuriufiu it potam Dumi Gfylę pet 
anffti užfibariufiu. - Banedėlės Rytmetyj Žmoneš jaus 
naji Zyda rado Patale jau Savona, o Tėmą be merde: 
janız. Zangi faugofitėš! 

Verantwortlicher Nebafteur: Profeffor Fr.. Kurfhat 
in Ronigėberg. 

Nepublifininfai bumo prabėje priež“| - 
Rarliftai "bumo Miejią { 

arba SFeftunga Irun apgule, tacziau mepubhfnflflab‘ 
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й : , 
Meilės Paminfias. kšto 

Miernalis Dubia Nupintojis Bitės Parapijos, tel 
mplimafiš, brangufis Kunigs Auguft Zippe Lei 
iß Bio Gymajczio nūg mujū atjtojęė. — Kacziel 
ir mijad08 pilna apie tai žinojos, faip Birding 

Barapijonai ji, amo bmafižfaji Tėmą, mylėjo ben 
bėje [aife, tap taciau ji jo ilgoji per 91 Metų 
tefulioji Bio Mmngiaus Kelone bep 70 Metai [0 
bigfo Bafiprocemojimo jau taip nualjinę bumo, L. 2 
В mijos Gzirbiės tifroji6s TėmiBfės geibamo (k 
Siganptoji Berfėlimo į amžinoji НЕ farptu ( 
jimu meldė. Ggiš jo Praßymas 12taji Bio M * 
tape išflaujptaš: Wafkare, ant Ziegoriaus 6, en 
iBganytingas Gmertiš ji nlg mujü ateme. ® 
Meilės bey Defingyies Aßarü jam Dabar pra 
werfiamū, ogi ir nüg mufü, neš ir meš jam 
falti ėjam. Mus ranypatas Tifejung: Meš UK 
tunt wėl Iuimaiojim! k Ber Yi й 
tarp -mujū ant Begnonėd, рай8 Г 

Briefulėj, 17 taji Nomemberi 1874. 

Baravijės Bažnararotis ben Rarapiji 
it Ца оо а' 
% *° 

Kmitas 1; Dowanas. 

Man iš Naujo atfiunte: 
1) Bonė Runigs Maūliner iš Pifiipėni 9, DU, 

Gmangėlijos, 10 Sąr. ant mujū Mielapird. Ligoniu f 
o 5 Gar. ant Neregingiuji — tai iš Mijo 10 Dal. 

2) Ponė Kunigė Groff iš Sauga ant Gmandį 
6 Del. 14 Gar. 6 Pr. — ant mujū Spitolės 21), Ф® 
ant Neregingiuji Buto 10 Gar. — ant mujė SRieli 
Cigonbugio 1 Dr. 1 Ggr. 1 Bf, tai iš Milo, 2 Sgr 
piningiū basa 10 S 8 Sarı 7 Pr. 

3) Gafv. A. 6. ift a. 1 Del. ant Spitolės, o Ho | 
ant Margdieniu. 

  
    

     

   

    

   

   

    

    

    

   

    

     

   

     

     
   

  

    

(Dar ne mifFaėjų | 

Brefe Raraliaucguje 28. Nomemberi. 
Ant Turgaus Jamū menfay pareit. Rwieciei 

74 Sgr. Nugiei 56 —58 Egr.  Miegiei, did, 52—51 
Miešiei, mai., 50—52 Šgt. Ihvijos 40— 13 Sgr 
niei, rain., — Sgr., 3irniei, balt, ‚80—82 Gar. 
putes 22—25 Sgr. Siieng 30—33 Gar. _ 
Sgiaubai 20—217/, Sąt: Gutn. Smieftas 12—15 O 
Smara. | Piaufiei 9 —10 Sgr. Manbeliė. 

Хр Гар ша 
9(6 noriu {ато Paufa Raltutus pri Tilės gal 

priffaufanti, 54 Murgū bibelė, vv Numro 12 ju % 
Gafpadorytės Trobums pabūti. Zurgis Rtugut! 

Berlag unb Drud von Gmil Rautenberg 
in Rūnigėberg. ‚ a 

 


