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15. Nevėfbienėje po Bmw, Traicės. 
Gmangėlija: Matt. 6, 21—84. 
Gromata: Gal. 5, 25 ili 6, 10, 

Sozėpas iBgulbojawvo Draug- 

falinil Sapnus, 
(PerfifkaityE L Moiz. 40 Verfk.) 

Anday mes palikom Iozepa, tą wiernajt ir Dievo 
bijantiji Sauničaitė, Kal&jimo Tamfoje, o mes jt ir fendien 
bar czepat teb’ randam. Ale # Ва jo Zamfa jau 
prabeba jam Ingą Фо? NuBra prabvėfgti, tacziau taip 
mentfan ir filpnay, jog žmogigfoji Ais tai tift 08 Ne 
1008, o it titt fu Sičėjimo Vagalba te iftengia primatpti; 
bet bemeit toji ir mel roboš pomijam prapūluji. Wieß- 
patė prigatamija famo wierniemfiems Tarnamė pabaigą 

jü Wargü Kartais Iabay paflėptan; taip tenan, Eaip Ir 
wvijur, 0 it prie tame, tu Dievo Dußel. F fa pati 
Kalėjimą, tur Sozėpas bumo, pareit bu ФатаП и Ka- 
liniu, aufžtu Ramarponiu, mienė Užmeizdas ant Karaliaus 
Gerimū, antrafis ant jo Balgiū. Ogi af, mumš taip 
Biczion Dievo Zodis, faip iv Biofie Smieto Nufivamimai 
gana tanten pajafoj, Eofe flidi Ala Raraliū it Aufß- 
tuji Palioczioje čfanti ir Faip meifen tulafis tuji, Eurie 
Ge tafi pilni Dibyftės waikßczioje, umay ir ney miflite 
ne be miflidami parpūlę, ir ip Ezlomės + Kalzjima, beje 
tiefiog + Gmertė parėję Zofe n'igtifima pra mija 
Swmieto Palaima ir tift taip Fokids Rmviettės Ziedas 
greitan pamnftafis ir nučrintafis, 

Prie Gitū dmieja Ralinii gavo Tozėpas Uiweiz- 
Včlimą it Zarnamimą. епа Rutg а! pas jūš 
teibamė табо įūdu abu fmutnu, ogi ce tūjau iffirode 
jo meilingoji, arba geriaus fafant Dievo Meiles pilnoji 
Ejirdiš, nufifmutnijanti fu Gmutnaifeiš, ir meilidams 
jūs palinffminti arba Emi gelbėti, Haufe jis Priejafties 
ü Smutnybes, Ogi jüdu Ir atwere jo Meilingumui 

‚Tamo Szirdt ir pafijafe, Ead Fojnas j bmieji dymna 
SePig turėjęš, Furs jü Szirdis labap fujubinęė, o dabar 
jüdu Kalėjime budamu ne galinciu pas ėgiptigtūfiuė 
Sapnė Yšgulbytojus nueiti ir FEguldimo famo Sapni 
IeBtoti. ` онц Žmoniti tenay baug vados, Eurie bėjofi 

Saraliaucziuje, 19. Septemberi 1865, 
    

auttefnę minti už Titus turė ir jiems Sapnus ißgulde, 
jūs prigaubami ir jiemė mijofiū  pramanpti  Dailti 
fumelobami. Bet juė Eabangi Žmones tofiemė Pra- 
monėmė bar Bendien mufü Reiffeziounftėj taip Taban 
wierij, fax ne galim dywitis, tad tai jū labjauš ten 
jau pirm Eelii Tufftangii Meti tamfioj egiptigtoj Da 
gonyftėį nufidame. В 

Ale Зозёраё }йё pamokin apie ВНа Dalyta ir 
* jiems auFßtefne Ifmintt pridüdams jijai pradeda liubiti 

apie auffciaujij Dangaus ir Žemės Wießpati, 0Й 
mienatiji gymąji Dieva, nd furio mienat pareina apie 
tie prarafipfieji Sapnai, Eureis jis Žmonėms Kartais 
noris famo fmentaję ale iBveitgti, ale todel ir mienat 
пй jo ратета @ ©арий Zgguldimai. Zangi nep wiens 
Ąmogus ne galis Gapnuė išguldyti, о todėl @ Egip- 
cGioni Sfmintingieji tai ne gali, bet tiftan tie, Euriemė 
tai gnmafis ir mienatijis Ponas Dievas per famo Dmaję 
futenfąė. Zangi Sozėpas apfake Kalėjime Warda ir 
Šobi Pono Dievo Aukßcziaufiojo. 

Хр ©арпиё ben jū Iffimanima mes jau atfi> 
fartobami efme Ealbėję, butent Ikguldime 1 Moiz. 28, 
12 6ср 87, 5. To, faš ten pajatyta, reif Bicgion affi= 
miti, ale tam pt Rartą Dar tift tief norim pridėti: Minau 
ne mieriĖ mijofiemš Sapnams it Sapni Zguldntojamė, 
bet weifiaus ЁЁ Wießpaties Žodžiui. Amen. ; 

Witrü Birm-Apfakimas. 
©уте Gzėje, manding tift wos pirm Poro Meėnefiū, 

yra mufü Rupcgyftės Minifteris, Srovė von Igenplis, 
(ißtarE „Stfenptitė“) pradėjęs, wifur muji  Zemėj 
Gale Suriū Stegiū, arba didziū Ир prie didziu Kup- 
“czuftes Mieftū, Eur daug Gžiepjū ibeg arba ipbėg arba 
fuficinfufioš vanbas, Eaip antan Ir prie Klaipedos, tofias 
Kartis fu Rarunomis arba Eitaiš bile Fokeis, ar nulei= 
dziamais ar užtraufiamaiš  3enčlaiš itaifpdinti, Euveis 
jiš miė būd nuženflinti, Bad rodos, but po Zrumpo 
didele IBietta norinti pafilti, idant Sziporei galčtu pali 
faugoti, ir Ead jie tofiam  3enčlui ant Sartiės arba 
Mafto Wirfaus ujtrauftam Efant, Eurjai prifiartinancgę 
Mietra paženflin, jie ©а jiemė grumzdanczeje Priegada 
numanpdami, galėtu pirma palaučti, Eol toji pračjuji, ir 
jie me primalytu BWietrds ir Milnii Smarfuma ant
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Suriū pertrimoti, turios ji Egiepiš galėtu fubaužyti ir 
jū Zamoruė Eaip ir Žmones pagius ant Suriū Dugno 
nugramzdinti. Ale Dabar 1В Kıleivjo Skaitytojü begu 
felintafis nores Elaufti: „Raipgi ben galima, ateijenczeję 
Wietra Dieną arba feleš pirm to ippaginti? * Dai ant 
fito Slaufimo mes Sumė atfiliepDami norime Eief galima 
fa wifa Danta aišfen iBgulovti. 

Mufi- mija Žemės Apffritumas pra Dru arba 
žaip it fitur fafoma „Gaiju“ apdengta. Ale Bicgion 
mcė Oru ne tai Madiname, faš @т Žodžiu Ве!р pa= 
šenčlinama, butent Rytu av Gedra, tapgi ir ne tai, 
fa Wofkeczei tüm Zodziu „ Wetter “ mabm‚ bet tai, Ра теё 
Eroėpūbami pro Burna arba Noft + fawe įtraučiam, 0 
iv wėl. ipleidgiam, tai efti tai, fa Iofėgei p Tujt“ 

madina. Bet Eadangi Nietumininčai paprate tūm Žodžiu 
„Draš“ daugiaufen £ntu ben Gedra paženčlinti, Eaip 
antap jatybami: „piltė Draš “ tai butu Lytus, Dargana 
atba Siemoj Eniego Puftimas ir Fas tam Iyngu, o Had 
fakoma:--„, ger& atba grajus Oras“, tai butu tief, Kaip 
„Saulėta“, „meilingaš Saulės Szmietimas * ; „tylus 

„Drvaš“ tada, Ёаб ne Wėjota yra it дё fam Iygu: tan 

meė Bicgion tūjau iß Pradzids apfijafom, Ead mes fitame 
Sūguldime tim Žodžiu „Oras“ ne Dangaus SIffiweiz- 
dėjima, ne £ntų, arba Gėdrą paženklifim, bet mis ifmies 
pojamąjė arba ištmiepojamaji Dra arba Gaija.  Zoftai 
meš pafafom, idant apie tą Dalyta, Eurė išguldyti norim, 
fufižnefeti galėtumbim, it Giaitytojei wis permanntu, fa 
Nafejis fafpti norėjęs. Zangi meš fafom: Mufü Žemės 

Apffritumaš yra Gaifu arba ilviepaujamūjų Dru 
apdengtas. Zame Gaije arba Dre Eaba arba plaufia 
DebefyS, taip Paip Eofė Daiktas Wandenij, o Fad taime 
Maukßtelei plaukia, tay mes fafom: jie lefia. 

.?iax)gt Paukßcziu Lekimas tai yra Plaukimas Dre, 

Taip, Faip Zumwis Wandenije plaukia, taip plaufia Paul 
#6 Iefbamė Gaije arba Dre, it kaip Wandü Zuwi „nepa, 

taip nepa Gaifaš atba Draš Paukßti, o faip Zuwis 
titė Wandent t jame itraufbama gal gyma pafiličti, taip 
it meš podraug fu mijaiš Gymoleis ant Semės galim 

## Gaije arba Dre, tą itraufdami, gymi buti. Rad 
bitas Drjaš Tnfoje pra  nefijubindęąmė, tap meš 10 
pomijam ne jaucziam, ale ab jifai tefa arba bega Ing 
Taip fofe bide Wandens CSrowe, 1В wiends Szalies # 
Fita, tay me& ji ant famo Kuno jaucziam; fay mes jt 
girdim per Metzius plamfeziant, о mes tada fakom: 
NMejas Puczia. Zangi Mėjaš, о Ir fmarfiaufiafis, Fit 
Nico n’iera, Фар jujubintas iš miendš Szalies + Kita 
tefgs Draš. DBet Wjas, tai yra аб Daiktas, ant 
Turio Зтопеё Egiepimis per Suros bėgantieji tur labay 
Фабой. — е(а WE&jas Sziepis maro ir gabena iš miendė 
Suriū Gžaliėė + Fitą iv iš miends Žemės + Kitg; ale 
Mejas, fad jiš fmarfuš paftoj, prifel ant Zuriū ir bais 
dideles. Wilnis, Furioš ir driugiū driucziaufeje Sjziept 
į Žiupuciuš gal fudaugyti, 0 ir fubaugo, ppacgen tada, 
tab MWejas ję Tur norš ant totiės Eeilumės užwargė, 

ir Sanda Sžiepi jau ne be nega, bet ji Ing Eur # 
fmegufi nefijudina. ада miš wiena Ailnis po. Eitoš- 
atėjuji ip Pradzids Siepė Mažuma palel, ale ir met 
ant Grunto pameta, jog Ggiepije miffaš tur fuluti 
ir futrufti; ale potam, fad Wilnys-je jau neb“ iffengia 
pafelti ir. toliauš. ant Geflumos. marnti, tap 108 IB 
Sziepies mis Ming Sruti ро Fito- ifDdauzia. Zangi 
mes matom, Рар tai Gžiporiamš naudinga butu, jen 
jie miš pirma galėtu žinoti, ar Tofe IBietra Fetanti 
pačilti, arba 1В Eur toji fetanti paveiti. Nėja toltai pirma 
šinobamė Egiporiuš galėtu pagal tą ifitaifpti, ir Eur 
посё Sbūgije it Užufjmije bubamė palužėti ifi tą Eylan- 
tiji Wietra perėjufi. 

Bet fūmi dabar wėl ant to patiės Slaujimo par= 
einam: |“ 8aip galima, prifiartinancgeję arba pafidain= 
fenczeje Wietra arba ėjo Umara pirma žinoti?“ Atja> 
fimo ant Bito Klaufimo jėšfant reif pirma to atfiminti, 
fa meš pirman apie Beja jažem, butent, Bab taš yra 

telaš arba 1В wiends Szalies + Fita. begas Draš arba 
°@a1fa6 Iyg Bots divelis Tmwanas. Bet Priez afczei Saifo 
Sefėjimo arba Bėgimo yra Eone tie patnė, Faip prie 
Wandens.. Pafiftatyk du MRyku Bale Н6 Eito, wiena 
fußczia, antraji Wandenim papilbitą, arba bar geriaus taip: 
Miflik, Bad tu bu Gžeru arba Prudu Gale Eitė Fito 
tuvėtumbei, it Grabe butu traufta iš mieno Gžėro + Fila, 
o taip miename Eaip ir antram Gževe butu Iygen aufß- 
tap Wandens tap toj Grabėj, abieji Gžeri  Zarpe 
gulingioį, Wandk ykay gulėtu; ale Tad tu 15 Mmieno 
Gžero butumbei Wandeni. nuleides, taipo, fab Bandė 
tame žemjaus įtomėtu, ne Faip antrame, tan Wandlı 1В 
antrojo Gžero, Euriame jiš auffcziaus ftom, pagautu 

— ißilgay anos Grabėš t antvaji Gžerą begti, ir bėgęš 
pirmjauš ne apfiftotu, ifi fol Wandens Mirfus abiejūje 
Gžerūfe # Lyguma butu parėjęs. Bet Lngumui pilnan 

pafidariuė, tap Banda bėgeš apfiftotu.  $pg faipojau 
nufidūd it fu Dru.  Kad to Pur nors Didele Daugybe 
fufifimgufi, o Fitur mėlep didefniė Zußtums pafıdares, 
tan pafidavo Dro Sromė, tefanti i tos Ezaliės, Eur 
anfai Sirftumas pafidaręė, i tą, fur bidefnis Zuptumas 
randas. Zangi fad mes Gendien žinoti galėtumbim, Eur 
fitame Ufics > Mirfinije, furiame Etaitytojis fitus Žodžius 

fčaito, Oras tirBtefniš, Eur fEnffefniė, arba žut Oro 
Zufifimfimas, fur Zuftumas vanbaš, tap Mes it galės 
tumbim žinoti, fab Wweifen turėfenti Dro. Zromė, tai 
efti W &jasE pafidarti. 

tur Wejas paftotis 
Todeley vegima, Fad ant Sziporyftes Nautds geray 

butu, Tad galima butu Dro arba Gaifo Tirftuma. arba 
ZTußtuma tofe Wietofe žinoti arba patirti, fur linf Szir 
porius nor begti. Ale tai it pra galima, butint taipo: 
Yufßtay. Mokitieji pra jau pit ilga Czefü toft Daiktg 
imifliję, Furiūmi galima Gaiją arba Dra fwerti ir if 
to ippažinti, ar taš Fofioj Wietoj &fgs funkus, tai efti 

S jū bibefniė Etfirtumė tarp 
Dro Sirėtumo abiejūje Wietofe randbaš, jū fmarkefnis
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tirgtan fufilimfeė, arba ar jiš ce. fĖpfiaė ir lengwus 
efas.. ‚Bet, fitas Swerimo. Kykas wokißfay  wadinams 
pagal grykifßfaje Kalba: Barometer. D jo mijaš 
Staifimaš pra tajai. Etilline įmulfi tiefi Rura imama 
ir. paftotoma, FoFiū оюв Dedi ilga; ale ant Mieno 

Galo, butent apatiniojo, aplenfta. Ant pito aplenttojo Galo 
ftifline, Miduj. tußczia. иа arba Dėžele pritirpita 
randas, ale ‚taipo, Fad 18 ‚t05, Dezeles. arba ‚ tußczids 
Aultos Siyle i pacze Rurute mweda.. , Taygil Mijas taš 
NRykas, Furs madinams Barometeri8s, iffimeizd Iyg Foks 
ilgas ftičlinis DypFiš, ilgoji ‚RKura. tai. Iyg Pypkio.ffatine 
Lazda (arba Mudftikis) apatinyfis Apretimas Ing Pypkio 
Szwamfkule, o pritirpytoji Kulka arba Deze Iyg. Pypkio 
Galva. Szita NRura ję padarant iš Pirmo _ abelnay 
pripildoma gymūju Gibabru, Фа jo8 tiejujiė Galas 

„ užtirpomaš, taipo Ead Ge nep Krifntis Dro arba Gaijo 
ne gal perfimergti, tacgiau aplenftafis Galas fu įamo 
atwiraje Rulfa arba Dėžute atmirė pafilieft. Dada ta 
Nura attiefiama, taipo, jog j08 ilgafis tiejufiė Galas autBtyn 
o aprėftafiš ju famo Dėžure žempn ратей. Me tada 
išbėga gywafis Sydabras pro ang atmiraji apatiniji 
Galą arba pro Dūžutę, taciau ne pomijam. Divelis 
Dalytė gyvojo Sidabro pafiliet anoj Rurutėj be Eabaš 
it n'igteža laufan, o ir Dezute pafiliett pilna gnrvojo 
Sidabro. Ale tai iG to atfieit, fadangi taš Zußtums 
Nuroj, furš Dabar tarp ugtirpitojo Stilo Galo ben 
tarp gvmojo Sidabro раФакеё, pomijam tußczias pra, 
taipo, Ead nen Rrifintis Dro arba Gaijo tame ne tanbaš, 
bet ant antrojo atmirojo neužtivpitojo Galo ju De- 
šute fpaudzia Draš taipo, ad jiš gymaji Sidabra 
iBtefeti ne leidzia, tai efti: Draš, iš IBirBaus ant ano 
apatiniojo, aprėftojo, atmivojo Muros Galo ben ant 
atmirojės Dėžutės fpautziafis, yra pomijam Iygen tot 
faijau funtus, Eaip gymafis Eidabraš mijfoj anoj Nuroj 
ėjafis, arba а!р fafant: rašė, ant atmirojo Dėžutės 
Galo fpaudbziafis, atfmeria gymąjė Eidabrą, antrame 
ilgame užtirpitame Ruros Gale ėjantiji. Zangi žinant, Eolė 
Tunfus gnmwafis Sidabraš ant ilgofes užtirpintojės Ruros 
Szalies ėfaš, tan tūmi podraug ir žinoma, žofš funfuė 
Draš, ant antrofės tai efti atmirojės Rurds Szalies 
ūtba Dėžutės fpaudziafis, &fas. 

Ale ja tai išmanete, Fa mes ifi czion išguldėm, 
fan babar jau it išmannfite, Eab Gaijas arba Oras ar 
Biofiu ar cofiu Bubu tirftejnis arba funfefnis paftojes 
Udamė tur ir jū labjaus ant atmivofės Ruros Ežaliės 

fpaufti, o taba antroj Ruros Eąalij, arba ilgame užtirpitame 
Gale tur gymajis Gidabraš ir jū auffegiaus lipti arba 

pafifelti. Sai prie Bito antrojo Rurds Galo yra Len= 
Tute pridrutintą ju Bruffmelciė ir Goleis, Eurie parodo, 
faip aufftan gnmafis Sidabras mirgutiniame užtirpi> 
tame Ruros Gale Files arba Piet jiš žemyn nufileibes, 
0 Tabangi gymojo Sidabro Įafilimas rodo Dro Sun- 
fumą aibą Epaubimą, tan iš to, faip aufftan gymafiš 
Eidabrašs Row, ir mis išpaįyfiama, Eof6: funfus Draš 

tuleriopi, 0 ir ne mijaboš žinomi. 

efas, Dai Motitieji pra ifidaboję, jog mifucės, Фа 
gnmajfis Sidabras užlipitoje Ruroje ftaiga žemyn leidgiaša 
atba titaip fafant, Had Oras, furė ant antrės, atmirojės 
fpaubzia, gymaji Sidabra ant užtirpitojės Pufes atfmerti 
negalėdamė, įtaiga lengmefniš pajtojęš, tan ir miš pra 
MWietra paliluji SB fo tai atfieit п оВ Ю tai miš 
faš Split taip tur buti, tai Zuš Бетей ippažnfite аё 
fiminbami, tad wifados Wietra, tai efti fmarti Oro 
Gromė tur райой, Fad Dras mienoj Mietoj daug 
tirBtefnės ne Eaip Eitoj paftojęė, nėja tada jiš pagaun 
1В tiržtojėė Szalies + tuftejneję Ezali fmarfen tefeti, 
ir. n'apfijtoj tefėješ, ili Eol tarp abieji Gžalii Oro 
fygumė paftojes. Sangi, Ead prie mufi anam Oro 
Swartije užtirpytoje Pufeje gywafis Sidabras greitay 
zemyn leidziaš, tan matom, Ead Draš gymaji Sidabra 
atfwerti n'ijteng, bubamė lengmušs yaftojes.  Zangi i6 
to tegima, fab prie mujū Dro Tuftumė pra pafidares, 
į Turi tur ip Eiti Szaliūi Orė atminti ir taipo Mietra 
ра @. | 

Bet Dabar mufü Pons Kupczyfte&s Minifteriė pra 
pet miją Prufü Žeme, o ir Kitoje Žemėje, Gen ir fen 
bidgiaufiūje Mieftūje faralipfu Uredininti priftateė, Eurie 
mis аё Diena, 0 rafi ir Felis Rartuš per Dieną tur i 
Berlyną per žaibiniji Įuftą arba Tolragi Žinę nulafinti, 
faip tenap MBarometeris, аё с anš ipguldntafis Gaijo 
arba Dro Smartiš ftomiš, tai efti, Eaip aufftan gymafiė 
Sidabras anoj Ruroj ėjąš pafifeleš, ar аи а). аг 
šeman; arba ar jis Enlaš ar žemyn einas.. Dai Ber 
Ipne taipo mwiš iš micn patirti gaunant, Фар aš Dien 
ir fas Adyna wifur Dras ar lengvus, ar funkus ėfąš, 
av lengwyn ar funkyn einas, tan ce it galima numa- 

nyti, ar weifen Oras 1В wiends Szalies + Kin tefėti 
pagaufes, tai efti: ar Wiefra pakilfenti, o ir if Fokids 
Ejaliėš ji pareifenti. O todeley tai pra Sziporpftei 
ant didzi0s Naudds, FadD Sziporius ant anos Wictrds 
Karties pafiziurejes füjau gal Zinoti, Faip fu tüm Dalyku 
ftow, neja Sziporius gal 1В to, fad ir ne wifat0s, tan 
norė Felinta Syfi nū VPriegadds pafifaugoti. i 

DBet cze raft Fas mus dar noretu paklaufti: Ale Faipgi 
tai ben nufivüd, Fad Draš arba Gaijas ne mijados 
Ipgen  tirštaš arba Iyngen funkus pafilieft? Unit to 
Klaufimo meš ne laban daug, bet tift tief te galim 
atfiliepti, fab Spriešafezei Gita Oro PerfiPeitimi pra, 

Nefa tame auffcgiaus 
fifiė Emieto Waldonas mg Eofioj paflėptoj Darbamietėj 
famo Darbą Dirba, fur Зтопй Nrotas Dar tiit mentan 
iffengia jo dywnafes Pafleptines iprafti. Taciau Porą 
Driežafeziu meš (Ge pajefnfim, norint getan numanybdami, 
Tab meš tūmi ant pilno SEpažinimo wifo Grunto ne 
parcinam. D tai taipo: Rad Eur Saule geran Bilbiti 
prabėjufi, tai Ezilima Dra baugiaus fplegia ir platin, 

„ne Taip Fad taš Galtejniame Dafilaičime pafilieft, Ing Faip 
Ejgilima ir Dlunffni Pukus ißfpleczia_ir yapurin, taipo, 
jog jū Sruma daug divefne pafioja, me Taip ta pirma
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butouji. | Urba bar geriauš: Ing taip Rargtis merbantiji 
У зпбеп? # Garuš pamerczia, Eurie Eargti bubami baug 
baugiauš išfiplegia ne taip pats Manbi buwes ir 
pitočiu Bubu garinėė Mažynės, wuromos. Zangi fab 
fur Orė atfnla, а» 18 mis macniauš Ipfifplėfoams wiš 
toliauš weržias it mis Daugiaus Talpos ic Ruimo jeßko, 
iv todėl wiš Daugiaus ant atmirofės Pufes Dro Smar= 
czio arba Baromėterio fpaubgzia, ne Eaip paltas budamė. 
Argilejis Dras miš toliaus ißfifplefti merždamafi tūmi 
ir lengwejnis už Baltąji paftojęė wis ir aufßtyn Felias 
per funfefnijt Baitgjt, атр mes tai ant filtü Garü.ir Dumü 
matom, bet Biltamjam Gaijui arba Drui taipo pafifeliant, 
tan + jo Mietą Mergias žema) wėlep Baltafiė, faip tai 
tarp Dmieji Gtubi regima furiū miena pagilbita, © 
antroji Balta pra. SToktai jū geriauš išpažinti norčdamė 

imčis Degancgę Žmafę atvertė Duris tarp Biltofės ben 
paltojėš Etubės, laifyE Zwake aufßtay Angoj, tay tu 
matyfi, Юар Zwakes Liepfnele if Biltofes Stubds ant 
Baltofes linfay linffta ir traufias, o iß to tegima, а5 
Biltafis Draš pafitlbtto; ©ибо] аи а) paftfeleä budamė 
Birguj pro Anga + paltaję Stubą werzias; ale Zwake 
šeman Angoj laifant matai, Фар j08 iepfnele ant Eil: 
tojės Gtubos аёар trauias, 1В Eurio Dalyko regima, 
Tad Upagioj paltafis Dras ip Baltojės Stubds + Biltaję 
werzias. Zangi Per Dro NAtžilimą ben Atfalima randas 
daug Syliū Perfititimė Dro Tirštumo ben Stnftumo, 
o tobėlen it Išėjo. Ale ir dar Eiti Priezafczikt ranbaš, 
18 Euriu tolie Dro Yerfifeitimai pafidaro, Eaip antay 
Muyalės arba wifokik Bari it Dregnumds Pafikelimas 
aufštyn & Drą, Paklims Perkunijds, ale it dar baug 
fiti Daičta, Furius Motitieji Dar n'ieva igmafiyti galėję, 
o it toliū, apie Euriuš jie Ing apie Fofes Wicßpatids 
Maflzptines bar Miefo ney žinote ne Zino. Ule jau 
Priezafczei Wejü ir Wietru, butent Dro Gunfumas it 
Lengwumas, Sirftumas arba Styftumas, Šffiplatinimaš 
arba Eufitrautimas, Uefie Eofie ėfją, mumš pafanč žinant, 

_ fad Pons Diews 3momu FIßminczei ta %ulega, futeleė, 

Oro Suntuma arba Epaubimą fmerti ir i6 to ateifens 
ėję УВа jau pirma numanyti, jeib jie ni 608 рай- 
jaugoti galčtu. 

IBifofia Zine. 
— Muja MBiešpatė Karalius yra 7 Septem- 

bert iß MBabų-Badi parfeliaubvamė nl fawo Kcliones, 
Furioje 6 per Feles Nedeles ne NMamej buwo, wel £ 
Berlyną fweits pargryzes, Eur ji Šmonit Pulfai Tintfmu 
Gžutamimu pafmeičino. Ale babar jis + Zaffi Yro- 
wincoj gulintiji Miefta Merfeburg wel iBfeliames, 
Maniemerio pafižiuvėti, Eurė Gioje Dienoje tenan Taifomaš. 
Dons Minifterprefidentė V. BifmarĖ pra S Septem- 
berė В [атоо Relionėš, Euvioje jiš baugiaujėp. mis prie 

Miepatiės Karaliaus bumo, & Berlyną parteliavęs. 

Dai it Н6 Ponai Minifterei, Furie bumo Wafards 
Gzėje ant Utfigaivinimo Gen it ten igfeliamę, pra € 
Berlpna pargtyję. 

— Pračjufioj Nedelej pargryzo muji Prowincds 
Balnierei i6 Maniewerio, Furs Gicgion Pora Mylik nü 
Karaliaugiaus atftu ioje Dienofe tape laikytas, wel & 
fawo Sarnizunus. Buvo pramanyta, but prie fito 
Maniemerio Eeli Zalnierei ar Beip ar taip nutvotiti, Gala 
gamę, ale tai Melai, ant Žmonii Supyčinimo prieš 
Zalnierit Dawadus pramanyti. Po Zalnierii Pargrys 
šimo dabar tie ip jū, mes ne žinom, ак @Ё пй Фа 
ninti arba av ir nė Raiteliū, Eurie du Metu flujije, 
wiš gerap pafielge ir famo Gžlujma gražep išmotę, 
Namūn parleidžiami, Kiti gaun ir bar trecia Meta 
pafiličti.  Nefermiftai 45 ciojo Negimento, furjai ičiGiol 
polfteine, ben Lauenburgife ftomėjo, о it Dabar Lauen- 
burgije pafilieft, pra po Maniemerio, ir ten laitntojo, 
10 toji bn 11 tąji Septemberi Gelžfeleis Namūn 
£ mujū Yrominca pargabenti. 

— GŠgipti 3emėje ypaczey {08 petnifej Szalij 
Kolerds Liga fiauczia fmaugdama ir žaminbama bar 
wis baifingiaufey. 

— Utarninfe 12 tajt Septembert po Diet pafi- 
bare ant Smeltės, Alaipėdės Prymiefczio, didele 
Ugnis, per Furę Daugybė Buti, Galviji о & Žmonii 
fubeję. | Aolė Szimtė Žamnliji ranbaš dabar be Paftogio. 

  

Domanos. 
MWanejpi atfiunte: 

1) Фопб Runigė SEA iš Kalininti ant 
Gmang. Pafiuntinyftės nı M, L, # & 10 Dorel., 
S. £ iš 9. 10 Gar, ©. G. iš D. 5 Gar. už Dafiunt. 
Laißfus 10 Gar. — ant ти(й Nereginciuji Buto ni 
š. 5. iš U. 15 Gar. — ant mujū Girati Buto nl 
G. $. # A. 5 Gar. — ant mujėi Mielafiro. Pig. 
Buto ni M. G. B G. 5 Sgr. — tai iš Mijo 
ıl Dr. 20 Gar. 

(Dar ne KU 
    
  

Ofpfažimas. 
Gafpadorius Domidė Laufanrs iß SzilEojü, Sur 

gaicgiū Darapijos, meilij fawo Grundfiutė 25 Murgi pruf. 
M. bidelė, tenpat gulintė, parbūti. 

Prefe Raraliauciuje 19. Septemberi, 

Krvieczei 60—75 Sgr., Nugei 45—55 Sgr., Miežei 
did, 28—35 i „Mai 30—35 Sgr,, Awijos 20-—30 @., 
Зітп rain 60 —75 ©gr., balt 55 —66 Sgr., Noputes 16— 
21 Sarı Szieng 32—35 Sgar. u} Kent, Szaudai 16— 20 Bar. 
ur Qent., Sipiejtasg 10—I1 Sgr. ur Sw., Kiaufei 5—54 Lat. 

  

Verantwortlicher flm«ßtcuv: Prediger. Fr. Aurigat 
in Rūnigėberą, 

Bentas und Drud фер Bžyuarį en Budbrųderei 
у 'iu Königsberg Fr. £, Xohlhoff). щ


