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KRaraliaucžiaus Broliams Lietuwininfams Žinės parneßas. 
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25. Nebelbienėje p0 Gmentojės Traicės. 

Emang. Matt. 24, 15—28. Grom. 1. TZefį. 4, 13—18. 

Babaigės Ißgafcziet. 

„AE, fab Sparnus turecziau Rarmelii; fad [efcgiau 
it ben fur pafilifcziau!  Gztan, 1ар аф Iabay atfito- 
lincziau it Bujczioj pafilifegiau, Sėla. В ffubin= 
cziaus, fab išbėgcžiau nd didžiojo Umaro ir MBietrds.“ 
Bf. 55, T. 8. 9. : Šš 

Bažnpozios Metas eit Galop, mumė priminbam8, 

fab ir mujū Ymžiaš Galop eit, beje, fad miji Smieto 
Damadai, mijoš Galyhes ir Karalyfte8, o fa jo8 butu 
ir galingiaujio8 tur galiaufiep baigtis, o fartunta tt mijaš 
Gmietaš tur futebfūti. Bet mijame Dalyke Galui 
prifiartinant miffaš eit trubnpn ir wis piftyn. Ant 
to nurodo it mujū Benbienijfoj Emangėlijoį mua Po- 
naš Šėzus falbėdamė apie IBpujtyjimo Bjaurybe [tos 

minczią ant mentės Wietös, Ale apie tą liubojo jau 
ir pirm jo Gmentiejie Diemo TBprai, faip ашар ir 
Brarafaš Dangėlas, furio Žodi (IB Dang. 9, 26. 27.) 
WießpatS Biczion primeba, ogi it Raralias Dowydas 
mujū tūjau Pradzioj primeftame Zodyje. Bet mija 
ta Pabaigos Bjaurybė ir Baijpbe pra Subdai Wieß: 
patiėš it Sifireišfimai įo Gmentojo baifingojo Rerpto. 
Ant Šerugalės Miefto, o ir ant Mijės Anbi Žemės 
parėjo išgaftingos Dienos, Гар dangiffafis Wießpats 
anai Žemei Galą užleido it Bono Yėzaus Žodis gamo 
tfipilbpti: „ne Iif8 ce nep Ilfmė ant Alfmens nejus 
griautaš." Matt. 24, 2. 

Ale fofie IBgafeziei pareis ant Žemės Apffritumo 
ir ant mijėš 3monii Giminės, fad Dangus ir Žeme 
pagauš jugaigti, fab mifjos Tmirtybės jubijis, Кар 
Žmaigzdėė nū Dangaus puls, аб Elementai В Яатве 
tgio futirpė, fad nufryziamwotafis MBiešpats pareiš fu 
mijaiš famo Angėlais fu Kerubynais ir Sėrapynaiš ant 
Dangaus Debefiū ir ju (Pambancgia Sruba Gaufbamė: 
Kelfites Numirufiejie! it ftatpš mienuS po [amo Des 
Binės, antrūfius po airės. Sau pitiemė Gžiejamė 
prifigatampjant @ НН ой iß Tolo prifiartinant pareiš 

Raraliaunceziuje, 13, Novemberi, 

  

1877, 

toė pirm paminėtojios Baijybės ir Neganbos, apie 
furiaš Bons ėzus ben jo Prarafai falba.  Taba be: 
robš patilš tuloje Szirdbyje tas Dujamimą, faip tą Bon 
Sėguš pirm apjafęs, fad Žmones „pradės fafpti Ral 
namė: griufit ant mujū, ir Raufaromė: apbengfite 
muš!“ (Put. 23, 30) arba ir faip Domybaė tą If> 
1ате8: VE fad aš Sparnus turėcziau Rarmeliū! Ale 
tof8 ŠBbėgims ir Bafiflėpims tacziau niefo ne mas 
cgptu, faip ir patė Domndaš amo Bialme giejt: 
„Rur eifiu aš nū tamo Dmajės it fur bėgfiu aš na 
tawo Weido? Iey jengeziau į Dangu, tap tu cze efi. 
Sep Batalą Mocziaus Befloj, tan tu teipojau ir (36 
ей. Jep imciaus Sparnus Außrös Ir pafilifcziau gas 
Liaufioje Jurioje, tap tacgiau tao Ranfa manę tenan 
waDžiotu ir tawo Deginė manę nutmertu,“  Bj. 139, 
7— 10. 

Tie mifi Ißgafcziei Zmonik Szirdis ganbinantiejie 
pareit iš MBiešpatiės Rerbto, Dėl to, fab Žmonės jo 
Malonės Baljo ne norėję girdėti ir jo MBabinimams 
ne Hauję, bet atpenc; NReprietelnjtę prie5 jo Karalnitę 
ištobę. Mėja juf MBiežpatė ir ten apie Serugalę fals 
bėbamė fafo: „Serugale, Jetugale, furi tu užmugi Bra= 
rafuš it Mfmenimis nužudai tamejp fiuftūfius. Pier 
Kartū a5 norėjau tamo Waikfus jurinfti, Файр Эа 
furenfa fawo Wißtyczius po [amo Sparnais, O juš 
ne nor&jot. Sztay jujū Namai bus jums pujti pa= 
lifti.“ Matt. 23, 37. 38. Dai ар ftom fu tūm 
Dalpfu mujū Zemėj, mujū Rrifkczionyftėj? Sai mums 
atfidüda, faip Fad Galas artinaš; MBiešpatiės Gudai 
turės ant mujū ujfidėgti. Bet flaufiant; Raip išbėg= 
fim bujencgiam Яег % tap turim atfafpti fu ono 
Krifbtytojo Zodziu: „Dabofitės, barpfite mertus ЯВа 
fiuš Brifimertimo.“ MAmen. Matt. 3, 7. 8. 

Maftolišfiejie Karai fu Turkais, 
(Brabzia Num. 45.) 

Anday fawo Bajafojime ifi ant to parėjam, faip 
NRujai bep Turfai jamo aštuntame Rare Metūje 1828 
it 1829 fu fit3 fitu perfiėme bubami, babar faip ropės 
Brietelnjtę ir Gutarimą tarp james padarę. 

241143
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Ale pitaė jū Gutarimas tift w08 20 Metū te 
pafitwere, Mete 1853 Maffoliei į Turtė Waldzid8 
Dalyfus befifiždami it 15 jū Go bey to prašydami IB 
Naujo tpeziomis Priejaftie8 ant Raro įčBfojo Ir rado. 
SB to pafilo bemintafis Karas, furio juf bar Daugiau: 
fieje iš Releimjo Sfaitytujü arfimyfis. Englenderiei, 
furie pafžutimūje Rarūje ju Rujaiš i5 mieno ėje bumo, 
įtojoš dabar ju Rrancuzais ant Turfü Pufes, Mas 
įtoliamš prieš tofiuš galingus Briefininfus arfifžengti 
1008 ne laban pafijėfe, 0 ppaczien po Brapuldimo Fe- 
įtungėė Sebaftopol jie pradėjo ant Rafajaus Tinfti, 
furjai galiauje> Meto 1556 Barngo Miefte ni ten 
nufiuftuja Bafiuntiniū mija galingiuji @ргорд8 Яер 
paczit futaifintaš tape. Ber Bi Pafkajans Babarimą 
Mafžolei baugel prapulbe. Sie turėjo teli8 Žemės 
Gflppuš nū Bejiarabijos Turfams atoūti; Molbama 
MBalafija ir Serbiją, fures per 82 Merė Mafolei 
po fawo Brimeizbėjimu turėje Buvo, parėjo mėl po 
Turfü Apekunyfte, o per Artifelu8 10 & 1110 Mas 
fajaus Derejimo tape wıfiem8, o ypacziey Mafkoltams 
uždraufta, ant Darbaneliū ir jüdujü Jurik Karo 
Sziepjü prilaifyti, D tai jau galim lengwey iBmanytt, 
fad pirm wifü Fitü Bi8s 11tafis Artifelıs Mafkoliam8, 
fuviū Zemes czielg Pufe jüdujü Iuria apjauczia, [pg 
ant ©1е008 bumo ir jiemė biben nepamiego. | Tobėl 
jie tą Mete 1870, MBofietijai {u Francuzais befiimant, 
niefo netlaujoami paniefino, 0 belep to pnfftanczius 
Englenberius jie žinojo nurambpti. 

Taigi paffutinūje 200 Metūje pra Maffolei fur 
Zurfaiš, Bi bežimtajė Rara nerofojent, iš mifo jau 
53 Metus ju fit8 Eitu farame.  Rief Gimtū Mužė tūje 
53 Metūje pra mugti, tap berob8 negalu pafabnti. D 
fa8 gal tap aprofoti ir iBfalbėti, fofia tnimeif bibe 
Daugybė Balnierė yra tūfe Mupėje fawo Gmerti 
rade, Fief Sufitancgiū pra mifofii Bubu  fubėbamoti 
potam per wifg fawo AWınzt funfen wargti turėję; 
fief neißfafomü Biedü ir Jügafcziu yra anofe Swieto 
Szalyfa &fantiejie Oywatininfay pertriwmotti, Eief yra 
bėgti it baimingay flapftyti8, o Fief yra tacziau 
ne tift miją fawo Turteli, het it famo Gymafti pra- 
pulbyti turėję per Ranfaš inirtufii NReprieteliū, Furie 
nep Žinbanėzo, nep gilės Galmės necgebijo; fief pra 
{еп Эага nefaltap Renczancujė tefiejuji! Mafko: 
Tiemš yra tie Rarai [abjaujep Dėl to daug Zmonik 
fagtame, fabangi jū į ZurFiją itraufufiejie Maiffai be- 
meif faš Syfi n Габа) žaminangia Ligü, daugiaufey 
nė piftü Drugiū ir Raržtligė užpūlami bumo. Kaip 
antay Mete 1829 Gendrolus Dyhicz Turfijoje, 
furi ant Rato tift menf te bumo prifigatamijuf, ne 
baug MUrfiengimo te rafbamė, jau bumo ne toli nū 
Runftantinopelės nutraufeė, So MBaiffaš bumo ale 
jau taip per 8igaš pafilpnintas ir pamažintaš, jog tam   

Tarpe i Bieti Ggali Surfijos ne toli jo fufitraufus 
fpfis Turfa Maifas jam be Abejojimo Butu Gala 
pabare8, je) Mafžoflū Giecoriui ne Butų pafijėfe, fu 
Turfaiš dar tifru Gziefu Bafajų pabarpnti. D ir po 
Bafajauš Badarimo turėjo didziaufa Dales jo Waifko 
Turfijoje Roceritūje pafilifti, В furiū tift Relintafis 
wel pajmeifeš & famo Tėmipfę fugrpjo. 

JE, berods pra Raraš ipgaftingiauja Bėda, furi tift 
ant Žmoniū užeiti gal. Bet Tas, Eurfai nurambo Ras 
tu mijame Smiete (Bf, 46, 10) te būbdie, fad-po bežim= 
tojo Raro Rraujo Braliejimai ir Sigafegei ben meifen 
pafiliautu ir fad meif ta8 Glomnajis Gzėjas ateitu, tus 
rame Žmones nebmofnfis fatauti, bet Kardus į Mū: 
taguš pamertę, Diemo Baimėje it Ganboroje prie 
wien® wieno gywe8! а— е—. 

Atjiliepimas del Apliezungo. 

Klaip&dös Kampe, o rafi bene ir anam patim Miefte, 

tanbaš mienė Sinogus, furjai ar niefo Darbo ne turės 
damė at |awoGalmoje ne rvimbam8 arba per Mier 
Garbės trofgdamė, meilpja i mano Bietą iftoti ir 
mujū Releimi, jep "galima butu, man iš mano Mantė 
igmeržti it mujū Broliū Lietumininfi Mofitoju pafi 
barpti.  Jiš eit aplinfun famo Rampe prie Broliū jūs 
fujinbamš it fuparcginbama, tūfiuš ant jamo Bujės 
traufbamė ir perfalbėbamė, faip antay Abfalomas priek 

jamo Tėmą Raralių Domybą Maitą felcamė „famejpi 
traufe Szirdi Wyrü Jzeael“. tarydam8s : „Af, kad mane 
fa8 idetu Der Sudzig Zemeje“ (2, Kn. Zom. 15. Berff.) 
atba be Brilyginimo fakant, fad mane fa8 pabarptu 
per, Keleiwjo Raßeji Lietumoje! AB ВНа Žmogų po- 
wifam. ne paziftu, o jiš man юГ @ bar nep Zobelė 
ant $įtatymo + Releimi n'iera atfiuntę8, fad a5 bucziau 
numanpti gamęš, arba fab jiš butu Broliam8 Pietus 
mininfam8 ijfiveiBfę3, faš ji8 per miend ir fofi08 Dmajės 
8 pra. Gitas 3moguš man pra Gromatą attaBeš, 
o tai ne mieną Rartą bet ifipiol triš Rartuš manę pa= 
pražpbamė, arba geriaus fafant Galin pafiujbamė, Тар 
a5 tift ben nė Releimjo Spleibimo atfidėfamocžiau ir 
Й ® fawo Wietg ieifeziau: Ale numanpoamė, fab 
Bitaš jo Sfibriomimaš £ mano Mietą man fief tief 
pafarjęš, tai jiš (amo nemanbagųji Žodi Mažumėli Me= 
bumi apžlūjtėė ir manę už mano bibelę Brocę Furę 
ав per tief Daug Metū fu Releimju turėjęš Dibep раз 
girdam8 it pafijafpbamė, fab Pietumininfai [t Gzirb> 
perša nū Releimjo turėtu аНн, 

AB welycziau8, fab mano Brolei mano Вкосе Mei= 
Iėje tifrap išpažinbami manę arba norš mano Releimė 
tifran teip mylėtų, faip an8 NMaßeja8 fafo: Ale man 
atfioūb, faip fab jo meilingoji Ralba tift Weidmainyfte 
ėjanti, manę tūmi weifefniw ir noringejniu pabarpti,
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jo Meilpjimą iBpilbyti. Ro Gitomis Gromatomis rans 
baji gerofė Sfaitliuš man ne pajiftamü Wardü. Ar 
toli 3moniū ju tofieig Wardais ten ranbas, arba“ ar 
ан8 Mažėjas bitus Marbuš butu pats prafimanęš ir 
patš ju famo patiė8, arba ar ju fito fofio Žmogus 
Manfa paražęs ar parafiybinęs, tai ab ne žinau, ir 
nė galiu žinoti, o ir ano Žmogaus Ražėjo Marbą аб 
Be šimoggiau,. fab ab tą ne teip IB Netycziu bucziau 

— yalyres. 

šroga, fuvi anam mielamjam Mafėjui 10628 ant 
jo @romatö8 tinfanti ėjanti bumo mano Bafigobim8 

* Releimjo Numerpje 42, furiame aš paligobziau Dėl to, 
fao man ЭНеЁ8 ant Bagalbės ne pareiną8, it galiaus 
jen jamo Bafigobimą baigbam8 teip“ fafiau : „Sau Porą 
Rartū bumau apfiėmes Bitą Darbą mijap Balin padėti, 
ale mis i5 Naujo a6 fi eju wel nufitvėręš ir jė Dirbfiu, 
ifi _ fol man Wießpats aiffey welyS nk to atfitraufri, 
nėja Raremjui ne Male, be Apliegingo Buczfa pas 
metus nū fawo MBietės atfžori:“ Ant Bito mano Vafız 
godimo man ır par&jo meilingds Pagalbös. nü Brolit, 
mane mylincziü, furiem8 uz jü Meilg firdingay. defuy 
fafaı, Rad апё Klaipediffis Raßejas [pg teipojau 
Butu bareė, tap ap ir jo Meilę bucgiau išpažines. Ale 
jam teip fafant: Яар за per funu, tan eif Galin, ав 
tamo Darbą toliauš birbfiu: tay aß if to divi Ne: 
meilingumg prieß mang turiu išpažinti, 

| Bi8 berobė man fafo: Fu Aplıezungo norkfei, Sztay 
babar MpliezungsS czia, dabar eif famo Keliu, le 
manbing Bitas Žmogus n'iera tifra8 Zalnieriuß buwes 
arba Zalnierit Dawadg  wifay n’ifitemyjes. Todėl jis 
ir ne gino, faip ju Apliegungo Dalnfais eit. Prieteltau, 
„afiflaufĖ dėl to prie tū, Turie 3alnieriei burę, tie 
tam tai pafafpė.  Rab fof8 Rareimiė, ppaczien tofiame 
Gžieje, furiame reif prieg Reprierelius fomoti, ant fofio 
Bujto butu ftatytaš, o jam jau ilga) Įtomėjus ateitu 
mienė jam „nepažyftamė Wyr8, о та bar ir fofio 
Bulfo Ipbėtaš; 0 taš babar ant Rujto Stomincziam= 
jam fafptu: Sztay те8 tamo Upliegjunga8; Dabar tu 
gali famo Reliu eiti ir ilfetiš faip tu nori; tap galnierij= 
fajiš Puftas tofiu jam prifijulancgiu, 0 nepagiftamu 
„Hpliegungu ne galėtu. ifftifėti. $i8 Iauf8 ifi jo mp- 
Liaujojiė Ramanbier8 jam pilnan ištifimą Sentlą būs, 
Tao Dabar Mpliezungs tifrafis. Arba it fitą Beilngi: 
nimą imant: Rief tulafiš Gujpaborius mengbamė Dirbti 
ir procemotiš pra famo Rautelė ar parbamęė ar fofiam 
Gunui ar Žentui pabamweš, miflybamė . ab jis Dabar 
NArilfiės Dienų turöfes, ir grašep atfigaminti galėjęs; 
ale potam jiš mato, Гар Gajpabornjte, furę jis itaijęs 
sPeit pagal jo Miflt ir Mtilfies Mietoį ji8 tuv Dabar 
Apmaubė bey Szirdperfös ir tur gailetis, jamo UEI Galin 
hadawes. Teip ir man vafi eitu, fab aß fawo mie- 
lgji Releimi į fofio Nepažyftamo Nantas pabūcziau ir   

potam ne galėcziau fą ant Ggirbiės turėdamė nep ju 
jamo Broleiš apie tai pafifalbėti. 

Berods ans Najėjas niefo apie famę pati ne pafakoj, 
bet tift įafo, fad Rlaipėdoj Drutorius ėją3, Eurja: tą Da> 
Ipfą atfiimti nori8, o taš turiš jau ir Sžmerftoji, tai 
efti and8 Gromatės Rafeji, furz mofišfūfius Ražtus 
išmerįbamė lietumišfajes Geitungašs fuftatyfes. Rods 
tai mierptina, fad Druforiuš apfiimtu, fofiaš Lietumij> 
а8 Geitungaš ißleifti, nėja ji8 už tai gauna įjamo 
Belną.  Raip SBmerftojis famo Darbą atlifė, tai nief8 
ne gal žinoti. UAB оГ НЫ Releivi išfiuncgiu,  n'eju 
Ibmerjtojiš mofißfujü Geitunga bumes, furioš pilnos 
mijofiū: Delū it YEmadziojimė. Bet muja Relemis 
fol it fief a5 tift Gziejo turėjau, bumo pilnas Ramos 
finimü ben Zggulbymė it baug pra man ug. bitus Ba= 
mofinimuš ir Spgulbamus pafidefawoje. - Kaip ай 
Mete 1866 (ато žobineš Rnygas табон 8 Raujo 
pradėjau, tap rodė jau ir menfiaus Bamofinimü £ mufü 
Releimi parėjo; ale mienat Smerftojis iv tada aš ne 
buūmau, о & bar n’efu.  Tift menfap rafite Releuojo 
Taiptūje toi Gurajymū, furiuė až i5 й Geitungė 
tift teip ipertęs, o ir tie patnė ne fitaip, faip tift fad jie 
graju8 ir Sfaitymo merti arba ir frifGegioni5fi bumo. 
TZift mano mieliejie Bagalbininfai, furie man mano 
Darbą palengvint miflyjo, man Rartais atfiunte - 
werftü grajiü Suraßymü.  TZofjai miernas Lagalbi- 
ninf8 mam buwo Ffelis Metus mano Nabaßninfs Brolis 
Ditamoj; ta8 bumo fu manim wiends Dumöds ir wier» 
nö8 Szirdies, Taš bumo baug jaunefnis u} mane, 
o tam ав miflyjaus Karta [amo Keleimi abelnay pa= 
düti galefes. Ale Aufßcziaufojo Duma bumo fita, ne 
faip mano Duma. Siš jė pačme pernan Rudeni, per 
Gmerti famejpi, o teip až Miens prie Darbo pafilifau. 
Э1е jau vobos, fad man MBiešpatė nor ir fitū Bagal= 
binintū priteifti, о todėl, Eief bar Sylės famyje jaus 
c3i08, manding Apliejungo ne =Bezprimalnfiu. Э)ра» 
czien, Fadangi Dabar mano žodinii Rnigi Эбговрта8 
jau eit Galop, jog a6 rofūti galiū, dmiejė Meri Tarpe 
tą Darbą юНар а8 bufiu. Tada jen Wießpats 
melps, aš famo Broliamė jū baugiaus ant Zarnamimo 
pafibūti galėjiu. Bet ang muja mieloji Prieteli Ra- 
Bėji, fuvė jafoš iš didzi08 Meilės prieš manę it fu 
bibele Ggirbperja manę Releimjo Darbą baigiant matas, 
melbžiu, jen tifrap teip pra, Eaip jis fafo8, Buf jis noris 
„pagal tą patė mano Bubą it Dumą“ ar Releimi ar 
pagal foft На Marbą lietumipfas Geitungas ipleifti, 
fafau je) taipo pra, 1ар ав # melbgiu, man tinfancziu 
Suraßymü ant Sftatymo E Releimi, ar tiefiog famo 
Wardg pafijafpbamė arba ar tą užtylėbamė' arfiufti, 
Jen a5 matpfiu ji tiftės Dmajės ir Nūjėgos čjanti, 
tap až jamo Gžieju Releimjo Ileibimą rafi Gene ga- 
Tėfiu jam pabūti. Ale pirmneng 8 Miftras baltoję8,
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8 tuv pirmjaus Burgas ben Gizeliė buti, jeib jiš 
tą Dalyfa gerap išmoftu, 0 ir man, faip ir mifiem8 
Rietumininfamė Broliamė ijfirodptu, РоЁ8 18 &faß. 

Bet ab 1008 mierpju, Гар 18 tai darna, nėja jo 
Kelias n'eit tiefiog bet applanfoms,  Tiefiog eibamė 
8 butu man jamo Mifli ir Meilyjima  tiefiog atras 
Bvti galėjęs, 0 ne Žmones ano Kampo įujubinbamė ir 
Wardan didzio Bulfo Gen atragpbam8. Ale pro Fa 
jiš tief Daug MBarbū po famo Gromatomis fuftates, 
tatp furiū jo patiės MWarba8 Ing paflėptas ranbaš, tai 
aB pomijam n’ifßmanau. Iuk aß Rlaipėbišfiamė niefo 
Bifto ne bariau, fab tie manę nd Releiojo atftatpti 

norėtu,  Rad jie tai Darptu, tan ab toftai turėcziau 
tofūti per begėbipfą Nebėfingyjte arba faip Beprotyfle, 
fab jie ne žinoję fą barą. Ale juf fo to reif boti ir 
t Gži imtiš.  Suf žinom, fad Nedčfingyjte Smieto 
MAlga, о juf ab it ne Rlaipėbigfiū arba В mano 
Broliū Lietumvininti Gzlužmoj eju, norint a jiems 
iß Ggirbiės mijo Gero Darau, bet aB Blugoju Татоо 
aufßcziaufiamjam Wießpacziut Bonui Iezui. Tangi 
matai miel8 Prieteliau: Tawo BPerffmelis, furiūm tu 
jamo Gromata prabedi: „Nulemta Diemo Roboje, Kad 
nū Mieliaufio fą turi, Neif (Pirtifi“, fab ta8 ant тане8 

Diewui defuy Dar ne pritinf. 96 Girbingan Džiaugiūs, 
fad man bar ne reif 88 nep nd muja Releiojo, o 
% пер ий jamo Broliū Lietumininfa. 

Rurgati3. 

Wifokia Žinia: 
— Naujiejie Зетё8 Damadai naujep pabarptiejie 

НН mienat ant Rreizū eit, ale ne ant Riemū pacziū, 
nep ant Miefiė nep ant Brominci; bet Tolynzengian- 
tiejie, Dabar Bwiejey £ Saimg jufiėję bubami, pražo 
1018 ju Piftu (5 Minifteriū Bitė naujujū Damadyjimė 
it Siemam8 ir Mieftams bey Bromincamš; bet vob08, 
fab Bonai Minijterei ВНа Tolnnžengiancgiuja Bražomą 
ne nor ipilbpti, raft bene matydami, fab Bitie naujiejie 
Keliai Iabay i Balaš ir Klampynes meba. Oe tobėl 

Tolpnžengiantiejie ant Bond Minifteriū biben pyfinas; 
tacgiau Gaimaš norint pagal bidgziaufiaję Dalė В Wal- 
nujū juglaujias bubamė Tolpnžengiantiefiemė ne Iabap 
nor pritatti. 

— S6 Piunbunės pareit Binia, fab Englanto Zes 
шё) UAngliū Kofime SHighblantyre anglinei Gerai 
ujfibege it 232 Zmones Darbininfai czejau jamo Ops 
malti prapulbę. ЗАРЕ mienė Mienintelis gym3 ViBlifęs.   

Prefe Raraliaucguje 10. Nomemberė. 

Ant Turgaus Sami mentan pareit. Smiegiei 10 Marius 
— Bf. ii 10 M. 50 Bf. uį 100 Smwarü. Rugiei 6 M. 
55 Bf. i 7 Э). — Bf. Miežiei, Dib., 7 MI. »5 Bf. if 
7 9. 51 Bf. Amijos 6 M. 25 Bf. in 6 M. 60 Bf. 
Širniei, balt., 9 Mf. — Bf. ifi 9 Mk. 80 Bf. Noputes 
2 M. 50 Bf. ifi 3 M. — Bf. nauj. Sıep. Sıieng 3 M, 
50 Bf. № 4 M. — BPf. Entnrs. Sziaudai 3 M 25 Bf. 
ifi 3 ME. 50 Pf. Entnrs. Smieftas 1 ME. 10 ВЕ 1Н 1 ME. 
30 Я. ир Smwmarg. Kiaußiei 75 Bf. i 80 Bf. Mandelis’ 

    

AUpypfakymai 

Gybangiė Zoliū 
Galwijamė bep Arfliamė paiytamo Macgyjimo prifiulo 

T. Sdmidt, 
Aptekorius Rufnėje. 

&. Q, Beffer, Rlaipčdoj. 
Ggitim Apjafymu a6 prifiulau [ато Rroma, Furfai mis 

faiš Daiktais, Nietuvininfi ant 2pfirebymo marlojamaiš, bas 
gotingiaujen papilbytaš yra, pafišabždamė pigi pigiaujiaješ 
'Brefiaš parofūfęs ir tit geriū geriaufiūfius Taworus pardüfes. 

Su Bagarbinimu 
X Q, Beffer, Klaipėdoj, 

HriedriH Wilhelm-Ulyczio Num. 31 bey 32. 

Apfakymas. 
216 Gitūm Apfakyınu Zinia düdır, fab a6 ficzion pat, Bute 

Gafpaboriaus Jurgio Mohr Rupcgtamnma ju Gmiefiu, 
Bluntinomis ix ju gmiežien fumebgiūtais Laufineis Baufkßcziais 
ifitaifes efu iv Už tai wig aufßcziaufiag Bretias užmotu, © 
todel a ir meldziu, man fitug Dalykus wis: fas bile Kofig 
Dieng prigabenti. 

Lafdynüfe. Gaąbert Haffenftein, 

Seriaufiafiag nebaltintafiag ir baltintaftas 

aubziamajias Bumwules 
pardlıda dabar pigiaufien 

  

  

  

Ronis Gallien, 
Tilzeje, Moliegia Ulyegtoj 14. 
  

Samo pagarbintiemfiemė Tietuvininfamė Birfėjamė prifiulo 
Ravi Manleitner, Tiličį 

prie Wofiegiū Marti Num. 45, naujame Bute, 

„Pisies! Gelegiū ir Beležiės Zamora, Visie! | 
ypacziey paminamojant: Sıtangü @e[esteä merbamulu arba 
Pelenės Bloti, Rafalinia Duriū, Užfaišgiū, bibep papilbytajė 
Sroma itugtinti norėdama už Fief tift galima pigias Brefiaš. 
Solt Šgimta Mielos Mafynid (tiFt teip ant Barbamimo pafi= 
tropyjuė) ni 4/, Maria prafidedant, Rimfimo Mafynia 
Deßroms, Decimolgolii bepimteriopay fmeriangii už @ана 
Bretia. Zaš patš. 

8pg taipojau geležiniū Rafaliū, Paljelmašynia, gatamė « 
Emargiū, Gąlajū, Задий ir t. t. 
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