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W najbliższych dniach do 
Allen    stein na zaproszenie 
miej  skiego Towa rzystwa 

Ezote  ry cznego zajadą największe 
sławy sztuk tajemnych, by rozjaśnić 
chętnym różnorodne, ciekawe 
kwestie. Wśród nich znajdą się 
osoby uczone w chemii i alchemii, 
zdradzający sekretne życie pier-
wiastków. Obecni będą również 
kabaliści, opowiadający o nowych 
metodach leczenia w przypadkach 

niedomagania człon ków. Praw -
dziwym rarytasem jednak będą 
wykłady Nikolasa Tesli, wielkiego 
orędownika używania naturalnych 
źródeł energii, które w niedługim 
czasie mogłyby zastąpić drogie silniki 
paromatowe. Zoorganizowana zos-
tanie również wystawa wynalaz-
ków, między innymi pokaz wizu-
alny aparatu braci Lumierskich 
z Korony Polskiej. Dla wszystkich 
zainteresowanych wolnomyślicieli 
wstęp wolny. Rzecz odbędzie się 
w zamku Kapituły Warmińskiej.

Festiwal Ezoteryki

Odczyt rozprawy Immanuela Kanta
Właściciel stadniny automobili, Immanuel 
Kant, zaprasza na wysłuchanie fragmentów 
jego filozoficznego dziełka. Redakcja gazety 
nie spodziewała się tego po przedsiębiorcy. 

Wstęp tani!

Allensteiner Zeitung

Militarny Zakon Luterański 
w Prusach także zaprasza 
na spotkanie z swoją żeńską 

gałęzią – Siostrami Warmińskimi, które 
wszyscy znamy pod zabawową nazwą 
Baby Warmińskie. Siostry pokażą jak 
wygląda życie w służbie Panu wśród 
nich. Opowiedzą, dlaczego wybierają 
życie bez mężów pomimo, iż nie 
składają ślubów czystości. Dla każdej 
matki z dziatwą przygotują specjalne 
podarunki, a każdy może liczyć na 
egzemplarz pism Wielkiego Doktora 
ręcznie przepisany przez Siostry. 
Aby skusić do uczestnictwa, Siostry 
organizować również będą rozmaite 
zabawy z nagrodami. Duchowa uczta 
dla każdego, zaś redakcja naszej 
skromnej gazety serdecznie popiera 
tak śmiałe postępowanie!

Baby Warmiñskie
Celnicy zakonni odnotowali zwiększo-
ną aktywność na granicy z księstwami 
Wschodniobałtów. W ciągu ostatnich ty-
godni zdarzyły się tak samo odważne, co 
niezbyt roztropne napady na konwoje 
z dobrami eksportowanymi. Szajki roz-
bójników są notorycznie wychwytywane 
oraz rozbijane. Mistrz Granicznik za-
pewnia, że żadna agresywna eskapada 
nie przedostała się na tereny Państwa 
Zakonnego. Dla pewności jednak zaleca-
na jest ostrożność.

Wschodnia granica wrze

Drobne
Oddam kota, Schredinger.


