
Keleimiė, Raraliauciiuje 

faė Utarninfa išbibamė, 

faftoj, ant bile fofio Rufto 
apfteliūtaė, ju Buftpinins 

geiė ant Bertaino Met 
‚5 ‘.’o atba 50 34. 

NRro. 43. 

21. Nebėlbienėje po žmentojės Traices. 

Emang. Šono 4, 47 — 54. Grom. Cpez. 6, 10—17. 

ЗЕГ af tifef, tan buji išganntas! 

Žu raji bene ne žinobamė faufi: Rašgi tai tifeti? 
Suf Jofubas jafo Tijėma paniefinbamė teipo: „и НН 
wieng wienatiji Diewa čfanti; tu gėrap barai; it 
Belniai tai tif, it dreba.“ of. 2, 19. Tai pra- 
įtafis Žinios Tifėjims, fur NRiefo n'itaijo; ale apie 
Szirdies išganantiji Tifėjimą falbėdamė Zodi8 jafo: 
„Tifėjimas pra briutaš Nufitifėjimas to fo pafitifim, 
ir ne abejojam apie tai, fo ne matom.“ Gbr. 11, 1. 
Szita Lifejimg Aufßcziaufyfis patš promyja fawo B= 
tinftūje pagal įamo Malonę. Šis ji Szirdyje ju Mažų 
pradveba ale galiaujiej Giomnay išmeda. Tai meš 
matom ir mujū Genbienigfoj Emangėlijoj. — 38 tą Ig 
fofi Seflö8 Grubeli ijėja i Ggirbi per Žodi, fad taš 
tifra8 ir Bmentojės Dmajės promntaš pra. — оп 
Sėzus bumo Ranods Mieftelnį Galn[e08 Žemėje УВап- 
deni £ Wyng pamerjvamė jamo Gzlomę, jamo miš= 
„galingąję Meile apreišfęs. Šono 2. Ber. Ginia 
apie Birą Nufibamimą bumo per miją Galilėos Žemę 
iffiplatinufi., Tai bumo Spplatinimas Dievo Žodžio. 
Tajai iįmėgo i felintojo Gžirbi prie felintojo tūjau 

„ju gymu Diegu, prie felintojo it 1ift Ing fofė negyw8s 
Grubaš. Taip manding nufidawe it fu anūm Ra 
rališfiu. 

— Kitame Galyleds Miefte, Wardu Rapernaume, 
turėjo Karalius Erodas jamo GyMenimą, o tarp Jumo 
aufGtejniuji ar žemejniuja Tarnū ir mieng, furjai apie 
опа IJezu ir jo įtebuflingą Darba Ranoj girbėjęs 
bumo.  Žobzio Seflele bumo i jo Szirbi ipūlufi. Ale 
8 bumo Raralikfis, tangi tof8, furė ju Ponaiš arba 
ju Ponißfais apfieiti turėjo.  Ile aufžtejniė Stonas 
ar Garbės ar Bagotumo ar Aukftumo pra tanfiep bide 

„Baine' į tifraję Garbę ir € tifrgji Bagotnmg ir Aufß= 
tuma pareiti, faip jau ir pagal patiėš Bono I&zaus 
Žodi Bagotiejie, o todėl ir Nufžtiejie tift margiep pareis 
i Diemo Raralpjtę.  Bigiauš pra Merbliudui pereit 
per Aoatos Aujė, ne faip Bagotam šeiti i Diemo Ra= 

Keleivis 
Karaliauciaus Broliams Lietuwininfams Žinės parneßas. . 

-:R‚uenliuuc;iui;‚ 28, DFtoberi, 

Apfalymü Fftatimai į Res 
Ieimė fagtoj vo 2 Gar. už 
fojna, fmulfeig Raftais 
ißdrufamota Gile. | Oros 
mataš reif Gen atrafyti: 

Bergyplas (arba 
Schiefen Berg) AI V. 

. 1829. 

ralyfte. Matt. 19, 24. @е painiojaš  |mietišfos 
| @Gerybes, cze Apjokas ir Apfaipymai Aufgtüjü prieß tą, 
fur8 nor Tifėjimui pafidūti, 

Teip begu ėjo ir anam Karaliffiui. Tifejimas £ 
Pong I&ezu jo Szirdvje augti ne galėjo. Ale Wieß» 
pat jt bumo per Gamaji iffirinfęš ir atėjo jo Tifės 
jimut ant Bagalbėos ju Bėda ir ju Margai. 90 
Sunuš junfie> apfirgo. Szita Liga ėjo Zėmui mac> 
nep per Ggirbi ir tą pergalėjo it pamanfßtino. Po- 

naš Jėzus aplinfup feliaubamė wėl parėjo i Rands“ 
Mieftelt fur 18 bumo MBanbeni + Wyng pawertes. 
Anjai Raralipfis Rapernaume tai patpręš jau Dabar 
ne laifo8 nū IBiegpatiės atftu. 3i8 eit paš ji. Hau 
dabar Hejie Reliaš ifi jo ir faš žin faip tolims. Sau 
dabar 3moncė te jafo apie manę fą jie nor. UAB einu 
paš tą galingaji, paš tą meilingąjė Bona. Taš aniem8 
'Žmonelėmė ant Smwobbės [amo mišgalingąji Meilins 
gumą ištobeš, taš ir man tą išrobyš.  Tifrap, tifran 
118 tai darpė. M ji n'atleizdamė melfiu, fol jis manę 
išflaujos. Taip 8 miflyj. D faip jis miflojęs, teip 
ji8 ir baro. 

Jiš i Rangą paš Pong I&zu nuojęš &  melbzia 
Pagalbös. MBiešpatė jam faip rodos ruftay arfiliepja 
it išbara jo Ggirbiėš Rietumą. Ale ji8 jaufbamė, 
fad jiš Bitą Babarimą pelnęs, ne įuppfita, bet jū Bir= 
bingiauš it fargegiaus melbzia: „Biežpatie, eifp, pirm 
ne faip mano Baif8 miršta!“ D teip jiš bumo YNiep= 
pati pergalėjęs, jo Malda bumo ištlaujyta. So Tarnai 
iš Rama parėję jam tą Zinią parneje: So Waiks bumo 
paligamęė. Sis babar iįfiflaujinėjo, fada jam jo Smeis 
fatėle bumo atgrpžufi, ix patyrė, fad tai toj pacgioj 
MAdynoj bumwe, faip jo Tifėjimas bumo ono J&zaus 
Meilę tėręs, o tą ji8 Dabar twere ant miš palaifps 
tinoS. Zeip barpfim ir mes, Tifėfim i Boną Эё 
į macnep> nufitverbami ir driutan [aifpdami, tap gi 

bufime cgiefišfan ir amžnap. Amen. 

Apie muji Zemes Lydetojt. 
Kaip ‚meilingay apfwiecza Mienk man fu8 Zodzu8 

Neofktics SGudume be raßant tamfaji Swietelt, furio  
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Onmatininfai babar „ifigužte miegti.“ Ale juf ir be 
maneš Биё bar baug Bunbangujė.  Smaiggdininfai 
babar prie fawo Darbo priftoję [1 [amo Žiuronais, ju 
Seleffopaiš ir Gpefiroffopais Badanges perjėbfenioja. 
Daugiaufieje iG jū buš manbing babargi amo Afiš ant 
Meėnefio nučreipe, apie Euri jie mumė paftutiname Gzieje 
indywna NMaujeng pra papajafoje. Ta ale ir Releiojo 
Gfaitptojamė pranegti norėdami, turėfim po pirmo 
bėl pilnejnio Smanimo ir Geip bar Bi bep tą apie 
mujū Žemės Lydetoji papajafoti. 

Sumš jau buš tap žinoma, fab Mieni taipojau, 
faip ir mujū geme famo Gyviefją nd Gaulės gauna, 
Si8 pobraug fu Žeme per Metą mieng Rartą aplint 
Gaulę apbiegbamė bar wiš Tarpe 27 Dienė 7 Stunbū 
43 Minutė it 11 Gefunbū ir aplinĖ gemę apbiega, 
918 pra nė mujū 3emės (amo bibgaujame Atfitolinime 
54,644 Mylü atftu, prifiartin jei ale ie ifi ant 
AS,961 Mylės. Už mujū Žemę pra ji3 Daug mas 
žejniė. Sep meš per jo Wıduri fofe Rartę perfiBti 
galietumbim, tap ta turietu 468 MNoli ilga buti; bet 
mujū Žeme pra 1719 Mylė pora. — рар ара 
Žemę pra 5400, o aplinė Mienji НН 1469 Myles. 
So mija MBiršus pra 688,635 L] Myla bibiš, taigi 
dar magejnis už Algiją, Euri 800,000 [L] Mplū bide 
pra; ale bemeif taip didis faip Afrifa ir Auftralija i 

‹ Qruwa įuglaubuš. ЗАНО 87 tofioš Gmieto Aulfos, 
faip mujė DMienė Tab pra, te galčiu mujū Žemę at= 
fmerti. 36 to atficit, fab jen foFA Daift3 ant Zemes 6,6 
(t. e. Bebis ir Bebiš Degimteluė) Swarü junfuš pra, 
ža8 ant Mienėfio tift wieng Swarg te fwertu; ir jey 
fof8 Zmogu8 prie mufü tift 1 Metert aufßtay Bofti te 
gal, ta8 galėtu ten fu tūm yaczu Sylö8 Priftatymu 
ant mieno 7 Meterus aufgto Kalnelio užPofti. 

MAle аё žin, bau ant Mienefio ben ir fofš Ral- 
neliš pra ranbamašė — UF berobš pra ten [aban 
baug ir Ddivey. didzu Ralnū.  Miend mumš 8 @Ё 
mieną Buje prifreipęė [aifo; Го!8 jiš ant antrojėš Bujės 

išfimeizb, tap berodė niefė ne gal žinoti; bet ta mum8 
prifreiptoji Bufe pra mum8 Daug gerauš pažpftama, 
ne faip baug Daliū mujū Žemės, + Fures ifißoley Cyro- 
"08 Žmoneš bar n'iera galėję ifireržti, Eaip antan abu 
Žemės Galu, bey о8 Dalis Afcıfda8, Auftralijės, 
J rabijos, pietinojės NAmėrifės Бер GBrėnfanto.  Iuu 
fožnaš i5 mujū ant Mienefio nužmelgbamė mato ji labay 
marga čjanti. Bet tie Margumpnai atfirand ip to, fa 
bangi Biržus t68 mum8 prijuftojės Dalies Diben nel ja“ 

pra. Gže, fur ji mumė pilnė budamS Габар Gmieju“ 
pafirodo, iBfifel Iabap aufžti Kalnynai. Zwaigzdininfkai 
pra jau Daugiauš faip 1000 Ralnū ant Mienefio mies 
tame ir pra rabde, fado 39 IB jū aufžiefai pra, ne faip 
Mong Blanf, furš pra autžegaujas Kalnas Gpropoje. 
Daugybė iš tū Ralni tom Eilemi? arba Miktomis 

{ 

Bale fit8 fito [pg faip ir prie mufü; o Fojna tū Kalnu 
Gili arba Kalnynü yra Zwaigzdininfai Wardaig pras 
mine, tobel me8 ir ant Mienefio randame Kalnyıus, 
furie madinami; Apenninen, Rarpatben, Alpen, Taurus, 

Bprenčen, Altai, Gorbillieren it t. t. Aufßtü Kalnynü 
ir Ralnū bus jau felintafi8 ir (6 Releimjo GSfaitptojė 
salnieraubamė, o raft ppacgep Raro Ggiejūje Sįlegingės 
ar Reino Bomincūje, arba Bėmūje bey Francuzijoje 
mateš. A: margų buš fa8 IB jū foft Ugnė įpjaujantė 

Ralng 64 Mulfaną тедёе8. Tofio Wulfano Wi- 
burpė рта tnScza8, o MBirui ranbafi Sfple arba Ra> 
tila8, furjai Rrateriu wadinams ir i5 furio, je) Wul- 
fanė ne jau pomijam užgejeė pra, wis Dumü Smalktis, 
o fartaiš fu didzu Umarı 11guig ir Srowe žerplės 
janczü Daiftü ißtwyfta. Bet Mienifio Kalnai pra 
bemeif nūlatan wifi Wulkanai, furü Kraterei prie daugel 

tofie dide yra, Fad # juš ne miena mazjujü Wofkietijö8 
Kunigaifßtyfczu, Faip antay Lippe- Detmold, Waldee ir 
baug fitd patalpinti galietumbim; nėja nū mieno Rras 
terio Krašto ifi antrojo pra fartais 3, 4, 5 iK 10 ir 

bar baugiaus Myli toli, beje Mienė iß Mienefio Mul- 
fanū, MArijtotele8 MBarbu, pra 10,000 Bedü aufptaš 
@ jo Rrateriš yra fferfay matojant 11 Mylė platus. 
Tofiü didzü Rrateriū tandafi ant Mienifio pagal Žmaigį= 
dininfü Aprofamimą Eotie 100,000, furiū mažaujajiš 
bat 1088 bibefiniė pra, neng Dibzaujas Yulfanė ant muja 
Šemės. Tagaus Gale Ix anlinf tu bibguji ranbafi bar 
ir miš nejujfaitoma Da stageinuja Rrateti, tai; 
tao ZBietomis ienė taip Mylet8 ir ifurwints, Та 
Bicgū Roma, iBfiweizd. 

Norpė ale ant Mienifio Ir tofia thtmeif bide Dau 
gobe Wulfanü yra, taczaus dar ney wiens8 iß Zwaigz- 
bmmfu ne bumo faday reg&jeS arba ir nor8 Фар пи= 
manyti galeje8, fab Ben it mienė i5 jū butu karta 
Ugnė (pjomeš. Todėl bumo bar ifi pirm felt Metė 
miflijama, fad pirm ilgū  Gžiejų Mienifio TBulfanai 
rodė tur but darbingi arba įpjaujantiš bume, babai 
ale jie jau wifi iBgefe ir nutyfe ėja. O fabangi ant 
Mienifio ir nen jofio Oro, todėl ir nep jofiū Debefiu, 
ne) Lytaus, ney Wejo o ir nen jofio gpo Daifio 
ne gal Buti, todėt bumo tą mumė jo prifreiptoji 'Ruję 

per bidę Bufcza [aifomą, ant Furd8 amžinė Tytumė 
ponamojaš. Baftutinėje Metūje pra ale Žmaigzdininfai 

Ig50t 

"gerejnuš Žuronus ifiteifbami ir Mieniji apžmalgydami   ifivaboje, fab ien tut Dar norė ir Fief tiet Dro buti; 
tob8 pra 1а8 tof8 plonė arba įmulfus, juf iš muja 
jame nep mienė ne galėtu gymė iBlifti. MBietoja, O 
ypaczen Felü Kraterü Widurij pafifel Fartais ir Miglos 
arba rafi ir Dumai, furie it aufßtüfus Kalnus ‘_’Bz 
fanbomiš apdengia. Taip pra ir wien8 bhais 5'DiS 
Rrateriš, Furs Blato wabinamė it 13 Myli ati iš 

pra, bemeif mis IG mien fu tofia Mngla apdenatas.
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Sav ale yra dywins Daift8, fab ta Miygla 108 ай 
fattobama įjamo Barą permaino. Saulei užtefėjus 
ji pra tamfep pilfa; Dienwydurij jl atfirand taip pilfa, 
faip Blėnaš, o prieš Wafkarg ji geliman pilfa paftoja; 
o toš Miglos fartaiš per Felis Mienifiud ir dar ilgiaus 
ant t08 pacz08 Wietd8 Begulinczos pafiliefti Ir tift ро 
ilgo Gžiefjo ant miends arba antros Bujės te nufi- 

freipja arba ir powifam pragaišta.  Grpfonū wprau= 
jame Miefte Athen wien8 Zwaigsdininfs Wardu 
Szmidt8, furė jau ilgiaus, Юар 12 Metü bumo ant 

Dienifio fief imanpbamė padabojes. Kaipo ji& 16, ОР 

toberi 1866 jamo Žuroną ant wieno Zwaigzdininkams 
gėrap pajyfiamo Wulfano, Linne Wardu, numierijo, 

tan jis turėjo ju NMufiftibejimu ifwyfti, fab to Kalno 

bumo Globa. Rur jiš bumo yadinges? S pati Mie- 
nifė nugrimgbes jiš negalėjo buti; nėja tada butu toje 

Bietoje bibi Style arba gile Dauba Bumuji matoma. 

Taigi ce fitaip ne bumo galima, faip Тар taš Kalnas 

Sumo tief Daug Lawds {& fawo MBidazs išivėmeš 

(gama ale pra ta Srowe, Eurę Ugnė įpjaujantieje 

Kalnai išmemja), fab ne tift mien jo 32,000 B&dü 

platujis Krateris, bet ir aplinf ji bumujeję Danbą 

tūmi pripilbpta it taipo tą miją Sgališ Įulnginta tape. 

Raivo 19. Meiji pernap Meto Dr. Rleinė, Eurė 

Miejte Koln famo Buvė tur, papraftu Budu amo 

Šuroną ant Mienifio numierijo jeib ten wienoje Sza- 

Tije famo Apžurėjinuės Laifytu, Btan, tan jiš con ju 

— bidgu Rujikilėjimu ibivydo mieną Gmiejų Rrateri, Furic 

8 tame jam gera) pažpftamame Kampe iftolep ne 

Фитоо тедё}е8. D 1a8 bumo ir mijap fitonigfaš; nėja 

aplinf ji neiBfifėle Raluo Rratai, faip prie fitū; bet 

jiš pafirobe faip fofi baiš bibe, tamfi Gfyle, aplinf 

furę bide Sflypai toli išlafinti gulėjo; 0 nū į08 ypa= 

Gen i Siaurės Rptus didzo8 Plyßes ißfijembe; 0 mėl 

toi Myle i Nptus Tinfai miena bibep gile, feleš Mpleš 

ilga Dauba buwo matoma. Taš Gmiegujis Rrateriė 

arba Gfnle yra bemeif  pacgame Mienijio Widurij, 
tr tofia bibi, fab ję jau it [u menfu Зитопи pra ga- 

Iima matpti. Dr. Rleinė tą fawo Gmiežuii Atradima 

ir Eitiem8. Žmaiggbdininfamė žinomą Dare, 0 tie aną 

©р apžurėję tap per Tieją patifrino iv per daug 

Geitungė tą Naujėną Swmiete igplatinbami, wifur Didi 

Gujubimą padare. Dabar fafo тоф8 е iš Zmaigė> 

dininfū, buf Gitaš Rrateriš jau it ant felū nū Zotu> 

grofū «pirm felė Metu taijptuja didguja Mienefio Abrozu 

čiaš regimaš. Bet at butu ju tūm Daiftu Beip ar 

teip, mumė tift тобоё, ар taš Gzėjas jau prifiartineš 

pra, apie furi muja Sėganvtojis pra jafe8, Fad nujivūje 

Šenfiai ir ant Saulės ant Mienefio (Luto. 21, 25). 

D Bene bus tie Ženflai meif ir tofe bide, fab ir fožnas 

jü8 gerap it fuprajftina» regėti galėš. — (Softan jau 

furajus tape man Knygeles prijujivė, furoja Dr. Rleinė   

аер ir twirtap tludija, Eab ana & Эеп igrumus 
| fioji bidzoji Sfnle ir Bale ėjancgioji feliš Mples Ilgoji 
bibzoje Dauba be jofio UAbejojimo paffutiname Mete 
atfiradufo8.) (Dar ne wifkas.) 

Mifokia trumpa Зна 

— Эш WießpatE Grecorius yrıa Diewut dekuy 
Gerėboj 22traji Bio Menefio Pietü Laife fweikfs ir 
Iinfjmaš iš Baba Baba i Berlyną pargryjes, 0 Bers 
IpniBfiei Miefcgionnė ji pra diogieiė Bulfais fufibegdamt 
linfjmaiš Szufamimaiš pajmeifinę.  Dienoje 28tojo 
Bio Mėnefio, tai efti Benbien, Bi Laißfg IBbrufawojant, 
gauna Raralnjtėė Gaimaš Berlyne furinkti, 0 pagal 
Šinią ift Biol prafiplatinuję, Giecorius fetino Gmiegien 
pafžirtaji Gaimą vatjai pajmeifinti.  Aufžtajiė Rron= 
princaš arba Raraliunaš ju fawo Žiupone Karas 
Tiunčnė babar mieš talijos gražiame Miejtelnje 
Pegli ne toli nū Mšiduršemės Suriū ir feta ifi Giant 
Metui pafibaigiant ten manbing Sweifatds Dėl miegėti. 

— Muja Minifterijoj taijoš Berfifeitimu nufidūti, 
Rirmjaufey Dėl Raigaus Bafimirimo Pono von Bi- 
[о о, aufßto Bagalbininfo Minifterijoj fu fweitimomis - 
Miniftėrijomiė fufiraßanczioj (wofißfay: Staatsfekretär 
im Minifterium de8s NWeußern). Tajai faip ftropus, 
wierna8, o ir nūbažnaš Bong giriams, o ir fafoma, 
fad jifai per famo Didi Darbingumą įamo Gmeifato 
pafitro:mjęš ir ant jamo Relionės Swmeifatės fuftjeßfoti 
norėdamė 2Otaji Bio Mėnefio Frankfurto Miefte Bale 
Upės Main gulincziame Stabu iptifraš taigą palimiręs. 
Dabar Smietš Faufinėjas, fa8 ben į Rababninto Beta 

parei. NAntrajis Briežšajtis Sujubimi Miniftėrijojį | 
faip roboš mujfū paffutinei Diputierti Sfprimai. IB 
IBijo vofojama, Ead daugiaus Runzermatpm:BFiū ne faip 
MBalnujė pra pafžirti; ale taciau ne tief, fade Mi- 
nifterija ant Wiernujü wifay ir mijame Dalyfe pafi 
tifėti galėtu. Todėl babat teip falbama, but Firftas 
Bijmarfiš ant to bumojąs, Diputiertbutyje епа 
Gufidraugamojimą Bušmiernuja ir Puswalnuju Dalis 
barpti, furjai jam jo MBaldzioje pritartu, arba jam notš 
ne pagal Walnujü Budg prieštarautų. Todėl jafoma, 
fab 8 Walnujü Wadowa von Bennigjen, Eurjai 
pirmto Gaimę Wadas buwes, fad tas dütufi ar wienoj 
ar fitoj Wietoj Diputiertu ра ir toft Dipntiertu 
Suftdraugawojima pafidarptu, furė ne butu ney ВЕВ 
ney Balts, o tofiu Budu ney Wierniejie ney Walniejte 
iß Tifro jawo Wale ne raftu. Teip Falbama, Ale 
at taip ir iš Tifro yra, tat mes8 Dar ne galim žinoti. 
Tacziau jen teipo butu, tai Gwmiegufis  bažnptišfajis 
Bonė Minifteriė von Buttfamer, matydama, kfad jiš 
GažnptiBfūjius Dalpfus ne galis arba ne gaunąš pagal
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jawo Szirdi ir Mifli waldyti, fetąs nū jamo aufžtojėš 

Mietö8 tūjau atjibėfamoti: Sep teipo tifray nufidütu, 

tap Butu didele IBfada, nės Bonė von Buttfamer, 

fief me8 iš pirmofiės Brabgids jo Malbymo išpažyjiam, 

yra Bažnptišfūje Dalpfūje pagal Bierą jau labap Mier= 

na8 iįfirobęš, teipo, fad MBalniejie prieß įė [pg Dufte 

buffta it Ipg MUgnimi fpjaudo, it tift melpj, fad jiš 

meifiaus Bendien ne faip tntoj 1В jamo Hrėbo ат о!, 

Bet Bita IBfada iß to atfieitu, о) anbai Dar Daug 

MWalnujü pra i Diputiertus pafžirti, teipo, fab ne gana 

MBiernuja Diputiertbutyje randas. Tangi matom, fad 

fu Diputierti Sfprimaiš ne ger pra jūfūti.  Praftiejie 

ir paifiejie Žmoneš Ifo Gituš Sfyrimuė per jūfinguė 

Daiftus ir u} Brangwyno Gtiflą е (а К Wal- 

niejie nor. Ale tie jino, рго fa jie praftüfius Sty- 

r&ju8 ant fawo Bufes jeßfo Laimėti. Tai Neprietelyfte 

prieß Bong Diewa ir jo Karalyfte. 

— — au dabar yra iftifimay zinoma, fad tarp mufü 

ben Dfreafia Der&jimas ant Atfigynimo padarytas, 

jen Kartg ar Yftreifei ar Wofietija, ar Bio ar 10 ap- 

nifta Butu, fab tada abi Wießpatyfti Fit8 ай аи УВаг 

galbės tur pareiti. D abu Giecorių teip mufišfis faip 

ir Yftreifißfis po Bitu Derėjimu jau pra (amo Wardus 

pafiraßiufin. Mufißfis Giecoriuš ilgay gpnėė [awo 

Warda po tūm Derejimu pafiraßyti, Fadangi ta8 Derės 

iim8 pra iš Daliės prieš Rujus, iš Daliės priek Fran- 

aguš, ale jiš galiaujep tift fitaip ne galėjo. Nefajam 

Prietelnfte Ruja Giecoriaus norint laban werta, tacziau 

Balaima wifd8 jo Žemės tacgiau bat Daug Mertefne 

ir Brangejne. Zangi jau 1ВНе) торо8, Фар пер patš 

Giecvriu8 Rafajumi fu mujū Raimpnais Rufai8 ben 

Nrancugais jau Nijfitif. Ale apie tą Dalnfa fitą Snti 

baugiauš, 

— Muji GenerolfynodS pra Retmerge 22. io 

Menefio Gufirobyjimą Iaifęš apie Фатаба Sumen= 

cziamojimo. Robos, fad tajai priep Įmietibfaji Gumens 

cGiamojima Gufirodyjime ne priešyjoš. Sau per [ies 

tišfąji Sufijavėjimą arba Sufidamimą Bora pra Bora. 

Bažnptišfafis Snmenciamojimas taš tift tief Faip [Mies 

tišfojo Subamimo Ražmentimas. 
— Muji Saimaš tur pagal Miepatiės Giecos 

riau8 Baliepima enbien 28tąji Dftoberi Berlyne fufiz 

tinfti, ale Diputierti Daugybe jau pračiufioj Nebėlėj 

bumo Berlpne jufirinfufi, jao Sužnefėjimus tarp james 

Iaifpti, а8 tarp Malnujė, fa tarp Karaliui Wiernujü, 

fa6 tarp Nenfū, аб атр Katilifü ir teip toliauš am 

Wieta ijfirinkfs, fas ju MBalnaijeiė, faš ju Minifterija 

i5 Bieno ei8, faš po Depinės faipo Rairės jam Gojtą 

imė ir fa8 tam [ygu.   

— Ser Minifteria Atjibėfamojimuė Yra Muji Bruja 

Raralnfte Giūje dmejūje Metūje 66 Iukftanczieis УЭ ах 

arba 22 Tufftancgieis Doreliu Pangfijonü apfijuntinuji. 

Nėja fožuas Minifteris atfidefawojes budamS gaun wis 

feliš Tufjtancgius Marfiū Pangfijono. 

—- Gljajo ben Siotringiu Bmiežujis Waldonas Feld» 

matžol8 von Mantenfelis dabar feliauj per įamo 

jam pabūtajes Zemes Beržiurėjimą laifpdama, Eur Žmo= 

ne8 pra Gelžfeliū Ftaifymo prašę. D jo Meilingus 

mas, per Furi jiš jū Meilyjimą iBpildpti procemojas, 

pra and bumufiujė Francuzü Szirdis teip pomijam 

Taimėję8, fab jie jam ju didziu Meilingumu priešais 

Bufauj ir ji grašiaufiomis Muzifėmiš pajmeifin. 

— 98 Szpanıffojo wyriaufiojo Miejto Madrid 

parėjo Žinia, fab anoj Žemėj Dienoje 17tojo Oftoz 

berio Bafalnėje Bromincės Murcia per (Paudingą а2 

wietrą Didelis Tmanas pajidaręė, per Euri 119 3monit 

nuffenbę arba Geip famo @ywaftt prapulde. Keturi 

Riemai paplauti. Tufkftancziei Zmoniü Gaufia Rara> 

liaus Bagalbös. Raralius Alfons fetino Banedelyj 

į Murcia nufeliauti. 
— Afganü Emyr8 arba Karalius Jofubė Ran 

matpbamė, а) Dabar nep Gnglenberei, v ir ne) 10 

‚patie8 Žmones jūmi nijfitif, pra В jamo Urėdo aifi= 

bėfamojęš.  Matnfim, fa dabar Englenberei ten Darpė. 

сН manbiną ana Žeme Ing teipojau vafijamiė faip jie 

wiją Indiją Miš Sginotais palijaminę. 
e—. Vromincė NRagierungomė pra pirm Zrumpo 

ta8 Naliepimė Išdūtas, jū Maliczūje Gjantiemjiemė tan 

žinoma barpti, fab ne per |enep miens Gajpadorus Dėl 

to ant Mofėjimo 150 Marfiū arba ant feliū Nedėliū Ra= 

Įėjimo prafubpi$ tape8, fabangi 18 Myraujobei nepri= 

malbame8, faip prie jo Amja Nauplė Liga pafirodzufi 
ir potam Policijos Babamabijimamė dėl Rutraminimo 

t68 Rigės neißrodes vilną Baflujuuma. Taigi jen Eur 
tropptuš tan arba fitai fofei Iimpancgei Rigai prie Bal= 

mija  pafirodyt, tap ta reif taip greitap faip galima 

prie Mnraujpbės primaldoti, 

Rrefe Raraliaucguje 25. Oftoberi. 

Rwiegiei 11 ЭР — Bf. ii 11 M. 40 Bf. uį 100 Sm. 
Rugiei 8 ME. 40 ВЕ ЕВ Э). 50 Pf. Miešiei, Did, 7 ME, 
20 BE. ii 7 Markik 90 Bf. Amijos 7 ME 20 Bf. ifi 
7 ME. 50 9. Žirniei, balt, 8 9. — Br. ifi 8 M, 
30 4/. Roputeė 2 ME. — f. ifi 2 ME 50 Bf. nauj. 
Sıep. Giienė 2 ME. — Bf. ifi 2 ME. 50 Bf. Gnintė. 
Sziaudai 2 Mt. — Bf ifi 2 ME. 25 Bf. Gntnrė. Swieftas 
{ ME. ii 1 ME 10 Bf. щр ©тоата.  Riaufiei 65 Bf. ili 
70 Bi. Manbelis. 
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Rerantivortlidger Rebafteur: Brofeffor Dr. fr. Zuridai 
in Ronigėberą. 

  
  

Berlag unb Drud von Gmil Nautenberg 
in Konigėberg.


