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MBiežpatie, fiuft Darbinintė i jamo Pjuti. 
Stojimo Mišia mufū naujojo Pono General 

MBpifupo Karus i jamo Mietą. —  Mujė Brolei 
Rietumoj žino, fad mum8 pernay Wafarg mufü fenafes 
General: Bpyffupas Doll pafimiręs, it fab mum muja. 
WießpatZ Giecorius Be MBajarą to MBietoj nauji Poną 
paffyres, butent Bong Garus (ištariams Жати8), 
furjai, teip ilga» Runfijtorijolrot8 Sztetyno Miejte bus 
męė. Tajai i Bitą fawo Divwyfkupyftes Wietg ifto- 
bamė laife 5tame Dfroberyje Pjutiės Szmentėję mufü 
Karaliauciaus Biliėė Bažnpezioje jao pirmaję arba 

„Stojimo MiBią. Ta dabar jau iBdrufamota, > fabangi 
an8 Bonė ne tifi Wofiecziü bet it mujū Nietumininfa 
Genbrolmyftupas pra, todėl aš jo Mißig ir Jums & 
mujū lietumišfaję Ralbą išmertęė apfiėmjau prifiujti. 
Bet jiš jamo Mižioj teip falbėjo: 

Malone mujūa Bono Sėzaus Rrijtaus, Meile 
Diemo ir Draugpjfte Ementojės Dmajės Hefie ju 
jumis Mijaiš. VY men. 

Gmang. Szm. Nufoiaus 10, 2: „Bjutis pra 
bibis, Bet maį Darbininfų; meljfit Pjuties 
Miešpati, Fad fiuftu Darbinintu i amo Bjutė.“ 
Mylimai Surinfime. Tangi teip dabar  įtojos; 
taygi Dabar pagal biemijfą ir įmogišfąų Dawada taš 
Rvūnė furißtas, furjai manę iš Bio Gžiejo faip Jujū 
Kuniga ir Dugiū Nupintoji ju jumis mano Bažnptips 
f68 Malbziės Urėde Ju mija Rrufija Jurija.  A5 Wie- 
toje mano DBrangiojo Mrėbnjtės Pirmbumėjo, aufßtay 
pagarbintojo D. Moll, furė WießpatZ iß Tarpo fomos 

janciės i pergalėjujeję Bajnyczigq perfėlęė ir furio 
MAıfiminimg meš mifi Gioj Adynoj defingay žegnojam, 
tą jo Nanfai igpūlujęję Ganptojo Razdą nufitwerdams 

pirmą Rartą užgengiu ant Bit08 Gmentojės Mietds, 
6 @ав jamo Burną ant Apfakymo Diemo Žodžio 
at ercziau, ogi — DūFit man tai walnay iffipažinti — 

ak tame jauciu Ementus Sziurpulius per mano Dußia 

be tefant. Bet faš tai, faš manyje tūfius pabaro? 

  
| 
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Ar tai bene tift Atgarjėjimas Smutnpbės manpjį bar 
pabrebaš, Fabangi ap tift pirm feliū епа iß fawo 
man brange paftojufios Darbamietės atjtojęė? Arba 
ar tai bene Blomingajis Spindulys Bito Surinfimo po 
fuvio Ва ав famo pirmaji Liubymą IBfalbėti gaunu, 
ME miflyju, pirm mija Dalyfü tai pra Didumas it 
Gunfumaė to Uždamimo, furjai ant mano Becziū gul> 
bofi, fadangi aš pamabiniaš ejmi, ant Gargybės Įtotis 
ir Sargų ant Rama Izrači, ant Žmoniū MBiefpatiės 
buti, Gmentafis Ažtrumas to Rofundo furė aš po 
„Diemo Ufiū, po Smieto it ро mano patiėė Sąžinęs 
apfiimu. Zai pra, faš mano Sgirdiėš Gilybėje pa= 

dreba. Seip perimtas, nugemintaš, ale podraug Ir В: 
felta8 a6 ant to einu, fawo Szirdi Yumė iBreiffti К 
apie Dumą it Dmaję furioje aš fawo Uredg wefti 
feta, apie mano Apjiėmimus ir Bajižadėjiius mano 
Mebimus ir MBelnjimuė, trumpais Žonzieiė apie wiflab, 
fa8 Baimingume ir Bijojime ale ir Dėfamoneje ben 
Bafibibziaugime, о8 Lufkeftyje ben Nujfitifėjime mano 
Dußig pajubina, po Jujū ТНа atwiray pafijafpti. 
Sbdant a5 tai Darpeziau, tai ab pagal fawo ЭЗн( toftai 
jaucgiu faip NReifalą, [pg faip ir Iu8 tqg Teijpbę turit, 

tai i5 manę fulaufti. Rėja faip Sus, mylimi Sąnarei 
šito Surinfimo, ju Bita Diena Tiaujatėė mano Sis 
dzei fwetimi bumę — faip Gita Bažuncjia Bitaš Gus 
rinfima8, Gitas Miejtas, Gitas Bromincaš Dabar tur 
mano mplima brangi Tėmijfe paftoti, teip ir ab niefo 
mieliau$ ne galiu welptiė, faip fad it Jus nū Dabar 
manę toliauš ne ар foft Gmetimą išpažintumbit. 
Ale fab jau а8 apaßtaliffafis Zodi8: „Raip nepas 
špftami, o tacziau pažpftami“, jau tiefiog 16 Pradziös 
apie Rrifžegionis iß MBifo jakytas, furie Hits а, о Кар 
jie ir niefaboš nü Weido ifi Weido nefimatę, и 18 
fitu  jufieibami, 8 Н permano ift ant Gžirbiės 
Dugno, fabangi jie ju Fit8 fitu Wienyb&je ftow fawo 
Sifėjime, Mylėjime ir Lnfejtoje, © Dupia Wienybei 
Bitofiu Budbu tarp jū jau 18 Brabzios be ftomint: tan 
it aß Degu galiu nufitifėti, fab ir mano № to Mie- 
npbės Bajutimo iffalbetafis Zobiė prie Jufü ne pafi- 
Tifa be MAtgarfejimo ir fab 3н8 #& fampje meilinga» 
priimfite, (Daugiaus pareis Num. 45.)
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Perėjimas tarp IBolietijos ben Iitveilijos. 

Sziofe Dienoje ėjo bibi8 Sujubimas Dėl Wofkiecziü 
bey Yftreikiü Derėjimo per wifa8 Geitungaš.  MBieni 
jafe Geip, Eiti teip. Bieni jafe, fad taš Derėjimas pa= 

darptaš Dėl Rupczpftės, Eiti wel Fad del Karo Dalykü. 
MAle dabar faip roboš ju @т Dalnfi teip о. 

Rufijoje randas bibe Daugybė Banflawiftü. В 
MNufkßtiejie, o ir patys Minifterei, Eaip antai it Kuno 
fleri3 аё Gorcziafsws pra Panflamifta, D 
pagal ią it pat Rujė Giecoriuė Aleffamnmderis 
yra Danflamijii Dumos paftojęė.  Raš Gita Panfla- 
wiftü Duma ėjanti yra Releimis jau Kartg Butent 
Num. 39 ißguldes. Sai ta Duma, fado Ruft Gi- 

minė it MBalbzia tur ant wijū Slami Mie: 
patauti, Szita Duma ir bumo Briežaftis, fab Rufai 
оё ffaubu Ravą prieš Turfuš fėle ir jūs pergalėję 
bubami ju jei8 tofė Pafajų pabarpti banbe, fab Rufai 
bemeit Butu miją MBiekpatyjtę ant mija Slami Turfi- 
joje gpmvenancziu  aptuvėję. le tai ne patifo пер 
Itreifiams nep Gnglenberiamė, о faip toboš ir nep 
mufü MBiešpacziui Giecoriui, Jus atfimenate, fab mija 
Eyropis Wießpatyfcziu Minifterei Berlyne įufirinfę На 
Bafajaus Derėjimą fußnekejo, pagal furė Banflamijtai 
jao Miflė Turkijoje iGmefti ne galėjo. Yftreifiams 
tapė Bojnija arba Bafnofija, Hercegowyna Ir 

fašžin fa8 bar toliaus priffitra, Englenderei gawo Sala 

Cppern, o ir Nžmeizbėjimą mažojios Azijos prieš Rujus. 
Sau tai bumo Nujū Banflamitams Sgirbpje labay 

(faubu, fad jie Slamus iš TurFijos gauti norėdami ju 
Turfaiš teip ilgay Farawe, 0 ant Galo tift niefo ne 
gamo. Ale faip Dftreifei i jiemė priffirtajes Zemes 
štvaufę czion šfitaije, tap taftai paftajo Nujamė ne pa= 

feliama. ц(а Geitungos prabėjo ypaczey prieß Wo- 
fietiją arba ir Prujiją (Eaubzep bartis faufdamos: tai 
bidep prafta Dėfamone ėjanti fu fure Brujai Rufamė 
atfpginę. Kare fr Zrancugais Rufai Niteeifius atlaifę, 
fab jie ne gamę fu Grancugaiš iš TBieno eiti, tangi 
per: Rujė Brijtojimą Brujai laimėję, о Pruji Karalius 
tūmi iv MBofietijos Giecoriumi paftoję8, o babar atpencz 
Yltreikiei. MBolietijos Prietelei. Teip Baufe Rufü Ban= 
flaviftišfojios Geitungos. Ruju Rantfleris Zirbtaš Gor- 
cgiafoms iBrode prie mufū Rantflerė tūmi fawo Ваг 
pylė, fab jiš per MBofietiją feliaubamė mujū Bijmars 

fiui pro Gzalė prafeliamo, Rufü Giecorius prie 
mufišfio n'apfilanfe nep prie auffinos SmoDbd8, V tai 
it ne bare Mufišfiui Biczion prie тий Rawijg De 
[aifant. SFirftas Bijmarfiš tai matpybamė [ufipries 

teliawo ju Yftreikfißkiu Rantfleriu Andraffy; tajai ji 
Mieftelvje Gajtein, o Bijmarfiė ang wel Wyno Miejte 
aplanfe. Gzionap Bifmarfis fu Yftreikiffeis Minifte- 
tei, o it fu райт Giecoviumi Srantė Sojep5 De: 

* 

  

tėjimą Dėl Bio bey to, ale it bėl Fariffo Atfigynimo, 
jen fa8 jü wieng ar Fitg ujpultu, fußnekejo, Raip Blos 
wingap Bijmarfis Врпо Miejte priimtas ėjaš, tai Ke- 
Ieimiš fawo Gfaitptojamė pra gana išpajafojęš. 

Bifmarkis iß Wyno Miefto Ramūn i Berlpną v= 
grvžę8 tūjau įumabino mijuš (amo Draugus fituš Bonus 
Minifterius ė Rrumą it jiemš йо faivo Miflė ir [awo 
Gugnefėjimus fu Yfreifišfeis Miniftereis papajafojo ir 
mija Minifterija jam tame Dalnfe Dame jamo Yritas | 

timą. Botam 18 wiena (E Minijterijos, butent jamo Rant= 
ferpftės Mietinintą Gromą Minifteri MBarbu zu Stol> 
berg-MBernigerobe nuliunte pas Wießpati Giecorių 
į Babū Babus jam wilabh tai išpajafoti faš YIBnNo 
Miefte bumo fußneketa, pobraug muji Giecorių mel> 
fdam8, Фа jiš po tūm Derėjimo Raßtu jamo Haro, 
paliragptu, jam  pobraug ir jamo  Atfibėfamojimą 
nufiujoamė jep jiš fawo Wardg po anūm Derėjimu ne 
notėtu pafiraßyti, о08 tame Derėjime ne bumo pas 

fafpta, prieš fą taš eit, bet tift tief, je) fa8 prieš 
Oitreifius arba prieš ISofietiją eitu. ore fožnaš, ir 
Mflafis fu ! galėjo nucziopti, fab  tift Rujamė 
tie paftujiejie Berlpnikfei Gubamabnjimai teip Ddivey 

prieš ėją, fab jie prieß tüfius trogfo amo Nujtumą 
irodyti. Rods Bijmartis bumo apie mijus tus Dalnfus 
fu patim Wießpatimi Giecoriumi pirma falbėjęs ir įm 
т fußnef#jes8, ad reiföfent fr Yftreifeis NAtfiannimo 

Derėjimą. pabarpti: Ale та Giecoriaus Mr +> 
telnfte ir jo Meilės Szivdi prie8 Nuja Giccorių pažins 
bamė tift pamiflojo, fad tajai mengfęė po anūm Des 
tėjimu įamo Warda pafirayti. Tobel jis fetino atfis 
bčfamvoti, jp mujū Žemės Tėms Ruju Giecorių per 
Ilabap mplėbamš ang Derėjima ne pagėraujęs. Ale 
Giecorius fawo Wardg pafiraße, o Bijmarfis įamo Wie= 
toje pafilifo.  Rą Dabar Nujai meifė, ne žinom. 

Apie muji Zemes Lydetojt. 
(Bradzia Num. 43.) 

Mes anban jafeme, fad 108 Mienejio Dalis, furos 
muja Afimė Gwiefoš palitobo, pra Ypftfėlimai it Ralnai. 
Rašgi pra ale taba tie tamfieje arba pilfieje Blafai, 
furuš meš ten matom? — Genieje Žmaiggdininfai 
{иё Blafuš per manbdenotaš MBietaš arba Mares [aify= 
bamwo, 0 je8 ir tofei8 Wardais praminė. Dibgaujos tū 
Mari pra Mareš Smbrium, Serčnitatiė, Krifium, Фия 
morum it t. t. Bet muji Gzėje pra Mofptieje Wpyrai 
milžiniGfus Žuronus ifitaije, furus jie ir Leleffopais 
mabina, 0 taiš jie mato, fab to8 taip wadinamofes 

Mienejio Mareš tift didey gilo8, ale tußczo8 Lankos 
atba Daubos pra, futoš taczau tift tur but Rarta 
pilnos Manbenė bumujoš; nėja jū Kraßtüfe ranbafi 
Straipfneis Rrantai arba Rewos, furos robofi nl
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Wandens taip ibftalotos 6jancgos. Mienefio Rptmetij 
pafirobo tū wmijū' Mari MBiburys arba Dugnas tamfen 
pilfa8; ale jo Dienmiburj prabeb ji8 prie felū žalofa ir 
galaujop tamfen Zala8 atfirafti; прасзер prie Mari 

Krifium, Humorum bey Gerenitatis yra tap aipfen 
tegima. Sie Žalumpnai ale pagal Žmaigzdininta Mifli 
tift i6 to te gal arfirapi, fab Saulei ant and Mari 
be Gmiecgent it be pilbant ten prabeb fofie nor8 Zel- 
menpš želti ir augti. ара toja Marėfa tur dar ir 
norė tift fiet tief Drėgnumo Buti. 

Reifes Sfaitptojams czon ale bar priminti, fab ant 
Mienefio wiena Diena taip ilga pra, faip prie muja 
14 Dieni ir 18 AMdynü. D fabangi Oro ten bemeif 
nep jofio n'iera, todėl ir per tą neatwėfinti Gaulės 

Gpinbelei ant Mienefio per tofe ilgą Dieną mis IB 
wien faitpbami ten Didey bibi Karfti pabaro; apencz 
toje Ing taipojau ilgoje Maftije pra ten tof8 Ddidis 
Spegs, fofio prie mufū ir Balcgaujūje Rampėfe nie: 
fabo8 n'iera tanbama. 

Ale ir Geip bar dangel indvywnü Daiktü pra ant 
mujū 3emės Pybčtojo regima. — Gaulės Gzmiejoje 
pafirobo ant NAufžtuumi Feloja MBietofa tofio8 [ng didzo8 
it placzoš Gpindulii Girogos, furos taip Gmiejen 3ib, 
aja + je8 plifomis Atfimis nN'ieva galima žurėti. Sigi 
fur bep fa8 108 Gmiefojes Wietos pra, tan n’iera 
Živaigzbininfai ifigol galėje pilnay iv iBtitimap fuprafti, 

— Yra ale miflijama, fab Gene bus #& Ugni įpjaujans 
czujü Ralui tofie Daiftai išmemti, fuvie potam už> 
Balbami Ing i Gtiflą arba Belamą pamirtę pra, ir пй 
furėš babar Gaulės Spindbulei [pg faib nū fofio prieš 

jūs [aifomo 3erfolo arba plpno Ledo atfitrenfia ir 
tofi Gmiejų Spinbėjimą padaro. 

Pabap ftebčtiefi turėjo ZŽmaigzbininfai ir 1В апа 
Mila, fura jie ten Dabar jau Eofia 100 pažvjta. Mis 
Iėmiš wmabina ale jie ilgas Linije8 arba Brufius, furiū 

fito8 per Kalnus it Daubas toli nufitenfa, fitoš p0- 
mijam  tiejoš, Ню8 ale mingiotos pra. Wieni [aife 
je8 pirma per Upjū ата а8 Mietaš, ВН  mėleis 
miflijo, а9 tap bene 3moniū taifyti Relei, Rarnoles 
atba rafi fofie Urmai ėja. Dabar }е8 geraus pažins 
bDami miji tame jutar, fab to8 Rileš fit8 nief8 N'iera, 
žaip baiš о10308 Blnges. Wiena 1W pra 23 Myli 
ilga, 3600 ifi 4200 VPedü plati ir bėga fPerfan per 
4 aufßtus Rrateruš. D ir rodofi, fab Feloš jū per 
@{а pamažėlu didyn eina. 

Raš ant patieė Mienėfio pra ranbama, tap meš 
babar jau norė pagal Dibgaują Dale gamome patirti. 
Sfūol ji ale iG tolo apžmalgę, norim meš ant Galo 
bat Dmajėje ant jo apfilanfpt it ten ant fofio nor8 
ап ю Kalno užfitupė adangėja apfibairyt, Gau me8 
cze ne й Daug Dywü gaufime iBwyft. Rabangi ale 
Naftiė n'iera Releiojo Brietelfa, tobėl palaufjime ifi   

19. Julijaus, nėja toje Dienoje me8 ir Dienwiduroj ga= 
lefim Mienėji lengwey furafti. Toje Dienoje butent 
Žmoniemš pietinoja Žemėja ėjantiemė Gaule aptem, 
o meš nū ten ant aptemujojėė Saulės linfan pafifel- 
bami užtropitumbim po 50,000 Myli ilgos Relonės 

tiefiog ant Mienėfio, furė tame Paife i tieją Linije 
tarp Gaulės ir Žemės randafi. Mtfijwelfime Dabar 
nū Mienejio atgal. AF, бар pomijam fitaip mum8 

ce miflab pafirodo! Dro ne čjant niefabo8 neapfiuf- 
įtafiš Dangus ne pra mielinė, bet tamjep jūbaš, prie 
furio ale 3maigždeė Daug Kwiefaus jib, ne faip prie 
mujū. Wifo gražaujaš ir Glomnaujas  Bafirobymė 
prie Dangaus ale pra ana Gmiejoji, margoji Rulfa, 
14 Kartu tief bibe, faip mumė ant Žemės ėjant pilnė 
Mienu fad pafirobe. Za puifioji Rulfa pra muja 
Šemę. Ant Mienėjio yr Raftis, taczaus ne tamfi, 
bet grašep Bmiefi. Mėja tap jau gal fožnas Гепдтоер 
fuprafti, fad jen muju Nafinė Mienejčnoj jau ne tamjos 

pra, tap tur Mienėjo Naftnė Daug ftwiefefnoj Zemes 
fienoje bar baugiu Gmiejejnos buti, Meš ale gražoje 
3emejienoje Žemę apživalgpbami matome, faip ant 108 
tamjuė, arba raji Saulės Szmiejoje ir gražep raudoni 
RPlakai Ben ir ten fartaiš ir [abay greitap traufiafi. — 
Tap уга muji Debefei. — Tiemė Galin pafitraufus, 
atba, faip meš ant Mienefio bubami raft Рар fafp= 
tumbim, 3emei nufigaidrijus, galėtumbim meš ant Zemes 

-aipfep tofi Mdroza arba Aprija matyti, furt jau Szui: 
[eje bubami ant Rortū fab &fam mate, ir furjai В 
Gpropos, 90108 ben Afrifö8 fufideda. Szita fwie= 
fefnoji Žemės Dalis ale ne pafiliekt ant Wietdö8, Bet 
fufafi 1018 pamažėlu ant MBafaro Linfap, o tada pareina 
tie8 mujū Sžmilgiu tamjejne Dalis ju [abap daug 
Gwiejejneiš Spogaiš. — Tan pra Dibnfiė Dceanė arba 
tyfofes Sureš ju Auftralijos Salpnaiš. Sojei Galin 
nufijufuš parein wėl miena Gmiefi Dalia, furi beweif 
ni mieno Krašto 108 Rulfės ifi antrojo nufitęja. — 
Tap pra Amėrifa. — Saba parein atlantiBfojes Yures, 
o taba po 24 Ubpnu gauname meš wėl tą pati Nbrozg 
iiopjti, furė wifo pirmjaus mateme; ir taipo ant Mie- 
nėfio bubami galėtumbim  aišfe> matptė, faipo Žeme 
Tarpe 24 Adynü aplink jame apfirita. — Bet top, 
mienu Gyfiu tampa muji Afis ant о dywno Bafi= 
rodyjimo nefreipamos!  MBafarinis Mienefio Raktas 
pagaun umap Ugnije žerplėti it tūmžpą, Daubomė bar 
Naftės Tamjoje ėjant, Ralnė Mirguš ргабера grajey 
Bmiejoti. Ta Ugnis wis didyn eina ifi galaujen miena 
ugninga, žerinti Rulfa prie Dangaus pafifela. Tan 
pra mujū mieloji Saulele. — Bet taš įtaigujiė Perfi- 
feitim8 tarp Raftės ir Dienos ten i5 to atfieina, fas 
bangi Oro it Debefiū nečjant ten ney Außrd8 n’iera, 
Ilgay trunf, fo Saule pra pilna» patetėjuji, ir tift 
labap atfileibufi arba i5 Balengmo ji jamo Safu tolaus
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tefa; o je) meš ten bubami norietumbim per Dieną 
ir titt tiefjau Rarti malgpti, faip ant Žemės, tap tus 
tietumbim po Gaulės Užtefėjimo 177 Gtunbū ilga 

laufti, ifi mum8 Gzėjas prigitu, prie Bietū rinftiefi. — 
Bet av matap, Saulei ant Mienefio užtefant tap juf 
prabeba Žeme aptemti! ir jū aufžcgauš ana prie Dan 

gaus palifela, jū tamfpn Bi eina, ifi galaufep Gaulei 

Widurij tamjojo Dangaus įtomint Žeme pomijam ap: 

temfta. Ale po Rietė prabeb Žeme pamaželu  mėl 
pragmifti it fad pagalauš Gaule po 354 AWdynü i 
Rptus nufileibufi pra, ta) Žeme Mel pilnoje Szmiejoje 
prie Dangaus Gmiecga. Taigi faip meš ant 3emės 
bubami, fa) turime Delcza ir priešpilnė Mieniji, Iygey 
taipo turietumbim  meš ant Mienefio bubami Delcga 
ben priešpilnę Zeme; НН о8 Ю) tamjajei Žemės 
Dalei Gmiejoji Mienefto Valis priešais pra. — Mumė 
ant Mienėfio ėjant Saule Dangaus Widurij daugiaufey 
miš pro wiena arba antra Ggali aptemujės Žemės 
praflenfa. TZropijas ale retfartaiš, fad ji ir u} Žemę 
užlenba, о taba įafptumbim meš ten bubami: „Dabar 
Saule aptemo!“ Sam райт Gzėje ale tutietu ant 
Зетё8 Gjantieje Mienefio Aptemimg.  Tof8 Saulės 
Aptemims8 ant Mienefio ir Mienefio Aptemims ant ее 

mėš nufidūs ir 28. Decemberi bio Meto. 

Mobš butu bar apie daugeli minėtini Daiftū czon 
bapajafot galima, furuė meš ant Mienefio apfilanfns 

banti tegėti ir patirti gautumbim, faip antap ir apie tan, 

fab meš fu Kunu ten bubami vobė 7 Nartus greiczaus | 

ir [engmjauš Bėgti, Beip ale ney atfifwepti, ney įofio 
Baljo išbūti, o todėl ir nep pafiGnefėt negalėtumbim, 
o ir rafi dar fą apie antraję Mienejio Ruje, ant furds 
pagal Žmaiggdininfi Milė ir Dro pra, ir t. t. — sp 
Bam Rartui gryžim wėl ant famo Žemutės atgal, 
cze patėješ norų Releimjo Sfaitptojamė Dar  tift Het 
paragpti. | Minau nep mien8 te ne miflija, fad tap, 

faš czon apie mujū Zemės Ppbčtoji paragyta, tift 
tofio8 fofio Gubrinczio jumiflinėtos Pramones pra! — 
>Berobš tan, faip Zwaigzdininfams Mienefio Kalnai 
Aufžtuma, jo Daubi Gilumą ben Plyßü Platuma if- 
mieroti it йн8 Fituš Daiftus ap= it nurofott galima 
pra, jafau, miflab tap tofiam, furs apie Zwaigzdininfü 
Moffluš niefo nežino, con taip išguldyti, fab jiš tap 
pilnap išmanpti it apimt galėtu, n’iera niefu Budu 
galima. Bet gal ale Rožnaš ant to pilna» nufitifėti, 
fab tap miflab tifroji Tiefa pra, fa jam Releimiš apie 
Mieneji papajafojo. 

Mes ale norime baigti ju anaiš Raralauš Dowido 
Zodzei8: „Rab aß Dangus apfmalgau, о Эи 
Darbus, Mienėjė ir Žmaigzdeš, fureš tu Leibai, tariu: 
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Rašgi Žmogus, fab tu jo atfimeni, it Žmogaus Su= 
nuš, fab tu ji užftoji?“ ВГ 8, 4. 5. —m —68 

IBifofia trumpa inia. 
— Mujū MBiekpatė Giecorius pra Htarninfe 

28tąjė Dftoberi faip jau pajafojom, nauje> pamabdins 
tajt Raralyftėė Saimą paprajtu Budu baltoje Smet= 
Ipcgioje ра pafweifines. 

— Rantfleriš Girbtas Bijmarfis dabar ligujtas 
bubamš mieg ant famo Biliės Wariyn. 

— ФаНагб Firfto Bifmarfio, furš Berlyne fawo 
Gymenimą tur, ale tanfey £ Warzyng nufeliauj, 108 
gamo pirm Trumpo £ Warzyng greitay nufeliauti, 

Bons JIufiytsminifteris Leonhardt8 Ddidey 
ligujtaš bubamė iš fawo aufptojios Wietd8 atfıdeka= 
mojęš, © MBiešpais Giecoriuė pra t jo УВа Pong 
Unterftaat$s Sefretėrą Dr. žrybberg pafimabinęs. 

— Ketmerge 30tąji Dftoberi Gaimo Diputierts 
butiš jamo triš Prezidentas yra pafiffyręs. Pirmafis 
it mpriaujyjis tuju Bardų Roller, antrafiė Benba, 

trecziafi8 Heremann. Manbing jie wifi yra fungets 
watywißfi. 

AKA IMI **#*M“#******‘Mfi* 

Ё [flthubt)maél Ni ABežimo pūlant mano Sa Ž 
% narei teip fupriu fl I fumubti bumo, Fad aß 4 Nes 
ы =?:au‘:z«. čiti turėjau. Geram Barobui belea lgan ni 

  

utojou Mingelgardt- GiefueriS> 
šaji > Steri? 3s. Trumpame Cziefe aß Beßiomis 
Эн pito Ploßreriaus wel wifay fmelfaä patojau 
tobėl ap ta mifiems Sergantiemfiemė faip ir Fojniems 
Namams primelyju. 

Bolfenbain Bale Ppgnitė Salėgingėj,. 7. Nowem- 
berti 1874. Rupgius €, Baum, 

(M.RINGELHARD?) ;“ 
©в X ant Dieželiu taš Bloßteris gaunamas po 
marte “ 25 arba ir vo 50 'Bfeningiū už Diežele po- 
braug ju Wartojimo Vamokinimu iß Aptefü Sßonu 
R. Nadtke, Faraliff. Aptefoj wadinamoj „Zur Krone”, 
aufßtame Gafe Num. 26, ir wifofe Aptekofe Tilzeje, 
R. FJaftrzemffi Billiawoj, A, Brüning, Uly- 
c3i0] wadinamoj „Kıumme Grube”, bey H. Kahle, 
Senmieftyr Langgafie Num. 74, Karaliaucziuje, 
Юр В tū Aptiefü Ragainėje, Rlaipėboj, Sta- 
[upenüfe, Zfrutyi, Gumbinėj, Žiliūf, Stai- 
Igiriūi, Zolfemit, Priekulej, Melautiūj, Letz 
Cif ir taip tol. Piubimi (e wijur pabėtū ranbaš. — 
„Wirfuy minčtoji Szutsmarke užgin Martojima netis 
Frojo tift tam paffup pabarytojo Ploßteriaus.” 

Akolis kaka ak k AK K AE iki 
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*) Tifrav fu tūm 
Gžtempeliu: 
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Verantwortlidjer Redakteur: Profeffor Dr. Fr. Kurldat 
in Rūonigėberg. 

Berlag mb Drud von Emil Rautenbetą 
in Ronigėberg.


