
eleiwis, Raraliauciuje 

8 Htarnintą  išbūbamė, | 

$toj, ant bile fofio Buto | g 
fželiūtaš, ju Butpinins x 

iš ant Bertainio Meti 

5 Gar. 

Saraliaugiaus Broliamė -£i 

  

4? 

žpjatimė Shatimai i Re 

leimė tažtoj po 2 Ggr.. už 
toną, imulfeis Raßtais 
išbrutamota | Gil. Gros 

matas rei? Ben atrafyti: 

. "Border: Mofigarten 
k As 5, 

ehnnininfama Šinės parnefiąs. 
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„4. Neoelbienėje po fventojės Traicės. 
= Evang.. Nuf. 6, 36—42. Grom. Жут, 8, 18 — 23.. 

Miešpats muju GSzmiejnbė. 

Pona8 Bėjus jafo; „AB ejmi Smito Ezmiejybe; 
š manę jefa, taš ne maificiio8: Zamjoj, bet turės 
npajžiė8  Sgmiejpbe." Jono 6,12. — „Sr notint 
В тшійсдю‹дщи tamiioj Dauboj, nefibijau8 пер joftd8 

"dšfadės, nėja: 1 jų „manim ef; tao Lazda Вер 
am H8 [infjmina manę, Bf. 28, 4. — „Gaulė fam 

ndtugiaus: ne Bmiėš Dienoj, ne» Minefio Sfai 
tp ne gibės, Get Rona8 Dievas buš tam K. 
žamiejybė ir tao Diemas bus tao Garbė. 

tiPaule jau ne mujileis  daugiaus,  nengi tawo Mėni 
$ Sawiefybhe пе pameš, učfa Bonas Dienas tam bug 
‘О иииа Szmiejpbė, ir Dienos tuo Margi pajibaią 

tamo Žmonės bus mieni teijus." „ /Yez. 60 19—21. 
Sziczion ant Žemės maifcgiobami meš turim me 

Uiautinap tift ien Perfifeitimė, Эер Dm: Dieni, 

je ney bmi „Aodpni, po fitė fito8 ateinanciio8, n'iera 

2 š fitai Ipgios.. Meš gaunam meif Saulės ‚Szwiez 
, meif-TZamjoje, ойй Хар п ЯоапК, - лра г 

;° toti, furė mus alpitancgieiš padaro, meif meilingame 
sėjume, furė. mujū -Dužc8 -gaimina „ale Meif ik: wel 
tubingame Sžaltoje pet gilius Pujnynus, furiūje me8 
Mei nuguti „galėtumbim. 

„Tai padaro Verfifeitimai Bio Gziefo Balaimės ir 
ja šio Smieto Nufibamimi. ' Szenbien  turtingė, 

i Pi wargingS.. Szendien Garb&je, toj Gėboje; 
ür dien Brieteliū apglobtas, tykoj ойй praftotas; beje 

„Wien įmeifa8 ir vaubonė, vntoj Ingujtė arba Pamvonė. 
0 Ing taibojau eit ir dmafiBtūje Dalntūje.  Gžioj 

ji "Dnoj tu vai bene jamo Szirdyje jauti TBiežpatiės 
Ö "be, jo Szmicjybe, ir jo brangųjė, bangikfaji Bas 

5 tam. taip ger, teip biden ger, fab tt jau bemeif 
ii Danguje be ėfą8, 0 tu už amo Bona 

, U iš Meilės tiefiog norėtumbei i pati Smertė eiti. 
IN bemeif tamfi Debefis ant tawes ngšjuf. Tam 
io, buf tawo Miežpatė nū tamę8 toli, + tamo 

  

; Bojė 

„Samo | 

' 

fėjimaš furnykfes, Meilė išauguli.  Grief8 ant tawes 
as MBelnė jamo Rairus iplijiojęs fėjos taivė parpti. 

Ogi ir ant Rutidamimi Diemo Raralyftės nus 
gea tap ta mienam Gzieje roboš auganti, Diemo 

it tionfta абр о8 Twanas, o Dufios 
i Bani pripūla mi Bulfaiš, ale Gemeif“ ir 

„wėl rodos rišėtėjins isnnfžaš ir Reteijybę Mirkt "gau 
"nanti. 4 T Szirdis pabugui breba, 0 meš“ prades 
"bam jū „Bi tglduš. meilyti ir trofBti, fab mę8 ben 

oeifiep г оа Я ста pareitumbim, „fur Roffa ir Wier- 
ĮAnūe | iu ff "Seijpbe ir Rafajuš  pafibucziūtu.“ 

Ri. 85, 11, Žot mums Saule niefabos ne nu jileidgia, 
Eur Bebpatė mujū amžinoji Sgmieja pra. 

Bet nefibijo, Dužel, ne but Mažtifie. 

     

     

  

За юв 

ajef; 

jant to žiurėf, furš tamo Ggmiejnbe pra; jė miernan 
t įt driutan laifpf, tan tu jau Biegion gana Sžmies | 

įpbėš turėti, 0 it=Fartiinta ten nuoji, fut "tavo Зв 
ganymo ' Saulė tam niefado8 ne nufileiš. Amen. 

  

Srifynos. 
(Bradjia Rum. 24. i 

"Uprabvtojis Bitą Rirmėlėlę pirmjaujiep atrado, V fa= 

dangi ji bat be Maro bumo, tab 6° ję Totpni fu 
Žodžiu ptamine „Trichina“ Spiralis“, tap pra ant 
mujū bės įuraimnti - Liaufai, tabadgi taš - gDIDS 
Daift8 mažoj Dėjifėj jufmyniamęs gpmena it: Н 
faus ĄMaufo Bamibalą tur, 
Kirmelifes nra ta, fad ji ne faip firoš Miduriė Ri: 
mėleš cgiapat, fur atfiradufio8 arba ivalgptos ghMena, 
bet Kraujo Gpflomis amo Kelią + Eitaš Wietas Kuno, 
ypacziey & raumenine8, atıanda. ‘ За Pafidaugjinimas 
ben Waifingumas &ag8 Iahay didi8, nėja wiena” tofia 
Rirmėlėle galinti porą Tufiancgia Maifū pagimbdyti, 
Toftai nufidamus apfimelfa fenoji Zrifyna aplinfup fie= 
tofu Ralčiemė prilpgftancziu Riamalu, ale ir Bi ju fado“   

* 

"Ё@дітоі parcit' Rerimanis, junfuš Gundymai, tamo Ši: | 

Nefurjai pagirtė engelif8 Roturės Tarbintojis“ Šš ‚ 

Minčtina Yatybe 108 * 

# 
” 

и… widun gywir išlieftancziu Apanvėntoju tift tofia. v& 
maja Diegife riera, fab ji Afims' faip Fofs magiaujis + 

.
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: baltot8 Grubelis pafirobo. Je Kirmėlife pati, faip 

jau fafpta, tofia maža ir įmulti yra, fad jö8 Buwimas 
mien geru AE Gtiflu te gal iBpažintas tapti. 

‚ Prie Žmoniū, furie Trifyna Riga firgo it pali 

mirę, Riefotiei labjaufie> Tinkle arba Blėmėje, Furi 
Repeni Kamara nūg й Widuriü perffira, Bažan= 
Džioje, Riežumyje 6ep Raumeneliofe ant Rrus 
tinė8š, Raflo bp Spranbo ėjangiūte, Daugybę 
tū Kirmėliū atrado, furioš pirm jamo Sufiraityno ben 

Apfifalimo Raumenelioje Tarpufuė iščpufios bumo. — 

©на figa, faip Pieforiei fafo, todėl ne tofia nauja, 
bet jau ilgan ant Smieto patefuji pra. Ule fadangi 
per Stiflus tifroji Priežajtis 108 Ligd8 Dabar pažpitama ir 

Bmiejiep išpažinta pajtojo, todel ta Riga tift dabar tifroju 
Barou praminta tape; pirmto ji Wienam Sziomi, 
Kitam Zomi, ar Bomėgiu, SGyflü Traufima, Raul 
Gėlimū arba ir Tyfumt pafırode. Ar dabar Ра8 wie- 

ТОЙ nor, at ne nor; ar fa8 bijo8, ar rafi Btufawoja 
ben jüfoja: wiena Miera, Trifynü Liga yra ant Swieto, 
o Daugiemė jau pra ®alg padarinfi.g— Pradzia, 168 
Ligö8 prie Zmogaus, furjai Trifynü iwalges, w08 tift 
numanoma pra It iš menfo Pilmo arba ZBiduriū 

Gfaubėjimo te pafidaro. е po fofiū agtonii Dienü 
pareina įunfejniotos Rrypūlės, butent  Guputimaš 

Weido, labjaufieny Akikt (ben Afia Wofkfü), о fartais 
ir wifo Kuno, potam Šautimaš Gyflii Tampymo per 

miją Kung bep Szalcziawimas. Wefliau8 atfiranda 
Gelimag wijü Sanariū, furjai ypacziey pafijudinant 
абар įžauduš pra. IBgybymas n 108 Ligd8, jen 
ав it Dart ne # funfefes 'Brypūleš iGmirtus pradės 
bant, tift porą Mebėliū te trunfa, bet jen ji funfi 
vaitojo, tan ji Felėtą Mėnefiū patefti arba po treczios 

‚ п08 NMedeles Smercziop išmMirfži gal. 
Ale fa me8, nüg tofiö8 funkids Ligės apfifaugoti 

norėbami, turim Daryti? Del Apfifaugojimo mofitiejie 
Wyrai vaßo ir graudena, fad ne tikftay ant Turgaus 
pardüdamınji Mėja, bet ir fožnam Bute ant pacgiū 
Sumartojimo pafferitiejie Gymoliei Stiflaiš permeiz= 
bėti taptu, bet ant Antro, fad ir Kiaulia Paifymas 
ben Maitinimas gerejiiė, faip ifiGio[ bumęš, paftotu. — 
Tarp mijū тар Gywolii abjaufiep 'Belėš  bey 
Šiuvfės daug Trifpnė jampje turinczio8. D fabangi 
Kiaulės mijofią Maitą, priegtam ant Laufo ben Stalde 
ibfniftaješ arba fugautafes gywas ir negywas Peles 
ben Biurkes8 fueßi Iubyja, tay lengwu yra рта 
fofiu Budu Trifpno8 umay ißliplatinti. gal. Todėl 
apie tai dumojantiejie Wyrat graudena ir mofina, Рар 
Kiaule8 taipjau faip ir fitus naminu8, mum8 ant Maifjto 
būtūjuš Gnmolus reifiant czpRejnoje Stabūje [aifyti, 

Ž joniė niefaboš  ney jofid8 šaliės Maitos Gdefiui pri= 
34 mejti, 

A žm įeib tūjū nep miena Riauliemė ne teftu. D аб 
o ir Beles ben Ziurkes taip iß Gtalbė išnais 
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Bie Berūtiejie Gymoliei wifofius aplinf Butus guli 

Giuš Necgpitunus taip malnan fumartoti gaun, 

nėja jie iB to, je) ne trifpnūti, 

mirūti pajtoti gal. 

mirūtos Dejos be Atfimožyjimo Malgnti galčtu ! 
tifrpnūtą Mėja per furia Žmogus nufižudpti arba ай 
Swmeifatą Amžiai Dienai patroti gal, veiftu, 
per tefią išradus, tūjauš [pg Kofius piftuš Nüdus 
Turgaus pagabenbint arba iš Rama išmejti ir gili 
pafajti. 

Mle ir mijaip pafidabojus ben wifoft Afylulos 

Nepalaima Bitame perfalbetame Dalyke fawo Э% ан 
atba, geriauš |ataut, атё [атоо Rufnės Pelenės tur. 

Išietoje, fur Zrifynū Riga Daugel Apieri pagulde NV 
cziey 198 Walgymas bumo nufidames. Tacziau | 
Rirmėlčie, fad it labap maja it Afimė ne primato/! 
tift divey feta ben tampių Gymajti tur. 

Apivirintinas, Apkutinimas, Apfepimas, Apožiomillų 

mag Dumüfe bey Sjudymas 6108 mus пй За 

bar ne pilnap apjaugoja, 108 tofioj Mėfoj bar M 
gpwmoė pajilieft. 
jos po jamo Bajtipimo Szilumoj greitan wel atfiga 
D Karßczio jo8 PBūde Be merbant per 40 Grodū 
fele. i i 

pafiliowes bumo. @ermufiä fllpmaugopmaß nüg f’ 
fingd8 Trifnnū 0408 10001 ta8 pra, fad mifolli 
Mėja, ne tift mien Riaulėną, ne pušžale, bet & 
niep ifgay wirinta ir geray ifwirta arba ipfepta w 
gl)ta tamp. D fašgi totė Einius getiaus ip 4 

Pietinėjį Afrifoj, butent Žemėj Natal, gul 0! Aa 
gėtigtos Bajuntinytės Ggtacijonė, furi muja Bal IV 
tiniet Raraliaucgiumi (Rėnigšberą) praminę. * u 
Bito Ggtacijono dirb  garbingajiš Bajuntinys B' š 
ce8fi8 tarp Ragoniū, о 1В Gromatės, nabagtini ja 
Bonui Dber = Runiforijo Roi Mei ffui $ 0Й d 
Raraliaucziu pariiujtoj, meš įefantiji minčtinajė ti 
maftiėė Begt Bito Bafuntinio patirti gaunam; K 
jijai taipo pajafoja: Ö 

 



     

   

  

    
   
   
   

  

   

  

    

sulijus Augis. MBeif po mano Užgimimo ištraufe 
Ihano GimDytojei iš Raraliauciaus i tris Myleš atftu 
Inlintiji Mieželi Brandbenburą; Biczion a8 Metus fawo 
Mubifnžėė praleidan. Mano Gimdytojei pra tifi Žmos 

elc8, fuvie jamo Kubilius, manę bep mano Brolubu, 

Špmenime ben Vafielgime gera Витобрта ben Pas 
Meiffla Dame. Wyrefnyfis mano Brolis, Bepis Metus 

Darba prie pagonikfūji Sottentottu iftojęė  bud. 
aunejunfis mano Broliš paftojo, fa8 ав а Kart’ 

Munai, Muilamoninintė. — Mufü Gimbytojei faip 
14 

Wengdami gerap užaugino; mano mieloji Motynele 
mane, o paffup ir mano Broliubu prie MBinbo Merp= 
ama pamofino, todel ah Gebia Metū fens8s MBaifinufė 

ir i Mažiūji Szuilę iftodam8 jau fEaitpti, 
Dijaš penfeė Dalis В Balos bep Mažuma rappti 

Yhofejau. Gepipnia Mett fen8 paftojęš tapiau ab i 
"Rauterio Szuile priimtas, Eurioj a ifi praleiftojo 
14 tojo Neto pafilifau. Su didžia Meile až minas 

I bafžup prie tai, а ав toje fFaites bumau, perfiauji> 
Neri [ибёрато. Tofiu Bubi až prie jo Daug veifas 
Ида Фаа бтой gamau, Euriė man wėliaus & 
I Vajuntinptės Butą iptojus jau motintiš neb“ reifėjo. 

| Doylifa Meri fen8 bubamė až Progos gavau, it fu 
Išfimofinimu špviBfės arba ebrėiBtės Ralbės Pradžią 

I dabarpti. | Brandbenburgij gpmenancgio nefurio  Žpdo 
Šunus, furfai mano ger8 Brieteliš buvo, man toti 
tirobymą Dame, furjai man wėliaus Taban naudingu 

| Paojo. — ' Ale mano Gjimas £ Szuile fartaiš ir 
Didey fugaißintag tape. Mano Tėmė apfirgo; Waifus 

‘Satbingu Bubi (maitinti Gimbptojamė tobel didey 
) ал pafžoti turėjo, o ab, 11 Metu fen8 Gubamė, 
| Murėjaus i Szlugma šftoti it per Majarą ant Pauto 

Šafia ben Riauleš ganpti: To Meto a5 niefaboė Ne 
| Galiu užmiržti, [abjaufiep ale delto, fabangi prie jo 
| Prifimegzga Atiiminimas to Nufidawimo, Turjai manę 
Šiben ipyfino ir man ant ilgo Gžiejo piftą Kraują 
Dadares bumo. | Butent tam pattim Mete, man Яег 
Miufui be ėfant, tave per Miefieli Branbenburgi nus 
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lietafiš raitelipfafiš Bamidals Karaliaus Driebriė - 
helm Trecgiojo į Rataliaucziu gabentaė. Taji Glos 
mingi Budu attiefiant ir Dangaluš nūg jo atimant 
pribumo ir nabaßtininf$ Karalius FriedridG Wilhelm 
Retwirtafis. — Mefurjai fens Sztanvdars, . Neumann 
madinam8, ger8 Brietelis mano Tėemo, bumo fita Фаг 
prie Raninieri Blužyjęė ir prie tūja Teiermerferiu 
bumęš; taš Eief priedams man Mažuma Pamofflo 
apie aufgtejnius arba Mieramimo Rofundbus uudaly- 
bamo. D faip meš patirti gamom, fab Raraluš ant 

tawo Relonėš ne toli nd mujū, butent Ašaloburgij, 
pernafmojęš, tap muju įenafis Brietelis man Maldds 
Gromatą mano Wardan įuitatęs buvo, Furią až nu=, 
raBpti gamau, 0 mano Motpna Raraliui i Mežimą 
tmejti turėjo. Toje ag bumau farališfos Napalpos 
melbęš, jeib ав Biadierūti galecziau. Nabagtininfa 
KRaraluš ant Bito mano Rašteliu fu Badabojimu ir 
maloniigan tur nugmelgęš Buri, nėja po fofiū dmėju 
Menefit tape mano LEw8 . prie mieftišfojo Kunigo, 
Berg mabdinamojo, pafeliūtaš, fuvjai jam „Gufterišfą 
Lafididziawima“ Fietaiš Žodžieiš užmėtlamo ir jijė Ju= 
bare, Tad jiš Runigo ne pafiflaujęė nornė būti fawo 
Sunut Braderoti, ir tom Vatmirtinimu paleido, fad ji8, 
fief galėdama, už tai rupyjes, jeib 15 to niefė ne nuft: - 
būtu, — Mere 1852 nufidame didis Perweizdejims 
Bajuycziü ben Gguiliū. Tarp Fitü Boni ir 3u8, 
Ron" Ober: Runtitorio = Note, bumot matpti. Wyriau- 
toji Garbės Domana, Euria mujtri Szuilofai apdos ” 
manoti tape, man tefo, o ta pafidarėe IB mMagi Kup- 
geliū. | Relet8 Žmoniū perfalbėjo mano Zėma, fad 8 
prie Sujū eitu ir i5 Зна Pagalbos ant mano GSgtabies 

ramimo melftu, 
maš niefaip ne galėjo tapti iBpildptas. 

(Dar ne wiffas.) 

Wifokia Žinia. 

— Muji Miekpatė Giecoriuė babar pobraugie) 
ju Maffolijės Giecoriumi Mietelnje Gm, ne toli ni 
Reino Upės gulincgiame Miegia ir įweifame Dra ben 
Wartojime Sweikatd8 Wandens fawo Sweikatele 
fžiprina. 

fiūju Swieto Wießpacziu, fašbien prie 8 Пю ар 
lanfo, o ir faufe Dargūje ben Beip Meiingoje TBietoje 
fufiėjufiu fu Fit8 fitu Ivg Кар du Broliu arba bu jū 
Ht6 fitu Farbcziaufiep fumilujiu Brieteliu meilingiaufien 
райа!бебати aplinfuny mwaifßtineja. Bet ан с 
aufßcziaufyfis Wießpats te Zegnoja Bitg jemißfujü Wieß: - 
pacziū Prietelyfie ant IBlaifymo Swieto Pakajaus.. 

Ale тапо $ёто Бер тапо Geibi: | 

Lahay gražu žiurėti, faip Bitūdu aufžcziaus — — 

4 

$ 
у # 

Ogi ir feli Eiti Runigaifbegiei i5 Raimpnpjtės pra Biofe. | 
Sienoje & ЭНейей © тё paš Birūdu Wießpacziu apfi= * - ı 

иа 
= 
»
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й : in 
„„Taufe, jūjiuš cion  pafmeifinti. Bet ir mujū / Wief- Hi 

"patiene Giecoriene Augulta bumo ant miends Diends 
i Miejtelė Gm 8 atfeliamufi, ir pargryjo рогат į artys 
mąji Miefta Roblentė, ale potam ir wel abu Gies 
coriu prie Giecorieneš atpencg apfilanfe. Bet Maffo- 
lijos Giecoriene, „furi Bicgion pirm feliū Dieni pra 
taipojau ‚ant Wofietijö8 Инар prafeliamuji, ne į Mies 
Keli Gm8, bet ė Sugenbeim pra nufeliamufi. 

| — Mufü aufkfßfafis-KronprincasS pra pirm 
„Žriumpo didzioj Priegadoj buwes, 1В furids ji tacziau 
„Biežpatiės Malone išgelbėjuji. - Si8 ne feniey [aufe 
„Miejto ju famo Brincufaiš pafimažinėdamė turėjo mie= 
< name Файе per Gelžfelio Meže8 permažiūti. Bet 

"jam jau ant geležinia Miežiū užmažiamus ant abieji 
® 

14 &' ЭВийй, Pryßakyj ir Užvafalnj, įtaiga Bomai nujileido, 

* „Dieta per Gelžfelė ant anos MBietos ne mažiūtu, 

) Kronprinco MBežimė ne galėjo nep tolyn, nep 
„atgal. Mėja Gelžfelio Užbabotojis, czion ne toli, ale 

„ant fitos Wierö8 fawo Budelę turėdama bumo pagal 
„„fatptajė Damabą MBežimi Trufiui Gelšfeliu atbėgant 
„MBėlomiš anūbų Bomu  užtraufę8, jeib dabar. minau 

Ale 
* „fad Kronprinco Wejim8 ant Geljtelio jau uzmwmaziawes 

«r 

r 

* 

2. 

siBgitdęė jiš patpre, faš cia ėją. 
„bumo, tai jis matyti ne galėjo. Tacziau Szauffmg 

Siš Bomus greitay 
i wel, patraufe, ir m08 Kronprinco ЯВейт8 bumo per 2 "Gelžfeli permažiamę8, tap ir Gelgfelio Trufis pro Egali 

+ 

. * 

+ Draugė. Diewui defuy! ` 
° — Brėma Miele Bioje Dienoje didelis Smieto 
„Žurguš ju wijofieiš Gymoliciš ir firais Gafpadoryjiės 

"„Daiftaiš [aifomaš,  Geitungos pajafoj, fab babar ten 
baug Tuffancgia Žmoniū jufirinfę [aifo8. Dai, аф AT : 8 

* Apriau, it i6 miyū mielės Lietuwds8 yra Brieteliū ant 
‚ ano Swieto Turgaus į Brėmus nufeliamę. Bet pagal 

ATA 

paftutiniūji „Geitungi Rajafojimą pra dabar ir mufü 
ь аиі@і‹ъйё Rronprincas Brėmūje ant ano Turgaus 
* Mpfiziurejimo apfilanfes. , 

& „„° — Эщ Karalyfte8 ikipiol bumufiejie Autjo Li- 
intgai, - butent Fridrichsdorai, fkurie 5 Drl. 20 Gar. 
‚geliam„s, . bey- dwilinfiniei%arba Doppel= Fridrichadorai 
finų Beregia 11 Dei. 10 Sūr. bumo — tie 4 faras 

r „Nišfajed: Raje8. tift ifi paffutinio Sunijaus te 6u8 prie 
„imti, Ri pirmojo Julijaus jie jau neb'gelioš. Todel 

: „fojnaė,, fuvs Gili Auffo Bininga, Zridridėbori ben 
+» „Doppel- Zribridyšdorū, bar foffd tur, taš tur tūfius bar 

›° Bi Mėriefė iBleipti, 0 fab jis tai tiraip ne gal, fur 
norė „ant fofid8 faralipfėa Rajės nuneßti. ir ср #- 
„Nei, Botam tai Guš per w&lay.” f 

4 +   

Atfiliepimai, . 

„BB „fofios Žemės mūjū “lietumig Ediū 
Ralba i mufū Brujiją parėjuji2? Taip mitai 
Brolis manę flaujia. Ynt to jam gal geriaufien D 
šėbiauš pirmoje Knygoje mienoliftajis Ner fFpri 
Atjafyma. düti, , Aufßcziaufiey it giliaufiep mofiti 
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