
   
    

   
   

imiš, Raraliauciuje 

„Ntarnintą: išbūbamė, 

„ant bile fotio Bufto 
ūtaš, {@ Pufpinins 

“ant Bertainio Meta 

  

5 Sgr. i | % 

Raraliauciaus Broliamė PLietuvininfams Zine8 parneßas. 

Žipjalimi Sfiatimai į Res 
Ieimi fatoj p0 2 Gar. Už 
fojng, įmulfeis Raßtais 
ißdrufawotg Gilę. Oro- 
mataš veif Gen atrafpti: 

Vorder- RNoffgarten 
„№ 5, 

  

    

   
     

1. Nebčlbienėje Advent. 

wang. Matt. 21, 1—9. Grom. Nym. 13, 11 — 14. 

au
 

Adwentad. 

„Gafpfit Dufteriei 3pon: В!ар тато Karalius ateit 

"8 tawe!“ — Taip Brarafaš pirma apjafo, 0 toftai 

iIbant Seruzale Gufauja: „Pagirtas buf Mteingfis 

iMrdan Wießpaties! DYzianna Aufßtybeje!“ Matt. 21, 

9. — „IBartuš barpfite placzius it Duris Swiete 

Bra8, jeib Garbės Karalius teitu.  Dgi fa yra 108 

raliu8 Garbės? Šifai pra Pons Dievs Riprus ben 

iš, Nonas Diemas Rebaot, Biekpats galtė Romoje." 

je + 24, 7 — 10. „Skganytingi tie, Eurie Įamo 

upiibus  numazgoję it jamo Mubus Gmiejiuė padarę 
aylauje Awinelio.“ Apr. S. 7., 14. „SBganys 

Ai tie, furie jo Brijafymus  [aifo, fab jie Balės 
ёг ant Medžio Gymaftiės ir pro Wartus {ей i 

i Neftg.“ Apr. J. 22, 14. „Sztay аб Romju 

| Duriū ir tuggenu. Sep fa8 mano Baljo flaujys 

| Duris atwers, paštą ieijiu ir Mafarėnę fu jūmi 

čiAlniiu ir jis ju manimi.“ Apr. 3. 8, 20. 
aria, fur8 tai liubyja: Beje, až ateimi meif!  UAmen, 

t Dmaje bep Marti taria eifß! Sr faš tai girD, 

IŠ te fafo: eif6!  Trofbtojis te ateit, it norijiš, taš 
aft Gywafties Wandens dowanay! Beje eif5 Bone 

Amen.“ YApr. S, 22, 17. 20. 

За meilingt Zodziet apie Arejima Diewo Sunaus 
Swieta Zumwantiemfiem8 ant Ißgelbejimo, Bražu= 

4 Diemfiem8 ant Sjganymo.  Moš tift Griefui i Smietą 
ūrėjus ir Gmercgiui per Griefą, tap pradėjo it taš 

о8 apie ateijentiji Afgelbėroji fPambėti, faip Wieß- 
"ties Gufimilimas Nojaus Darje muji mija Motynai 

Wai Maifių pažadėjo, furfai Zalcžiui, tai efti Welniut, 
alg fumifes. 1. Moyz. 3, 15. Noos Идар turėjo 
Sonia Gimine IJEpildyno Gito brangiojo Pazadejimo 
Uurti, ale idant tajfat £ Ujmirfßima ne pareitu, tan 
ufßeziaufyfi8 ta Metü Tufitancgiams be bėgant, per 

Trarafus mis iš Naujo atfartūbino, ifi fol pažabčtajiė 
Šelbėtojis išganytingaijei Mergai Marpjai per Angela 

      

        

   

  

Naraliaucgiuje, 24, NRowemberi, 

  

18714, 
„Ap 

apfafyıas užgimė ir ilgiauš ne faip trišdegimt Metu 

potam ju farališfa Garbė ant SBpromojimo {awo SB 

gelbėjimo Darbo į Seruzalę itrante, jeib jiš cion Jambo 

Kraują praliedamė it [amo Gymajti padėdama amžis 

nąjė Atpirfimą iptaijptu. 

Tai bumo mufi Bono Iėzaus pirmajis Apjilans 

fymas £ Swietą. Ale po jamo Dangun Žengimo ji 

wi8 6 wien Ir miš IB Raujo Smiete aplilanfo. Kur 

bu ar tryš jo Wardan fufirinfe, tap jiš jau it cg, 

jis Widuje tarp jū. Kur jo Zodiš martojamė it jo 

Wardas apjafomė, fur Keliai jam ant Garbės [enfiaš; 

fur Szirdis jopi dujauj ir Maldos jopi aufgiyn Epla; 

fur KrifGte jam Ruvifelis ainešamė; fuv Zofromente Al- 

toriauš jo Runaš malgomaš it jo Rraujaš geriamas, 

fur fofia Dußele Iprinftuja ar po Kryžiumi maitoj, 

at ju Bagunbymais fomoj arba fad ji jau it nū Swieto 

atfiffirti taifo8, tay Wießpatz IBganytoji$ jau ir czia 

fu fawo Malone, ju jamo Zegnone, fu fawo Bagalba, 

fu famo Gaimefegiu, ju fawo Pakajumt, ju jao Syla, 

ju fawo IBganymu, Dgi ir fad Wießpats mato Жате 

fpbės ir Beflos Ravalyjię prieš jo Raralnjtę paftfeliant, 

tap jiš jamaijei Romoje priftoj ir jeijei Bergalėjimą 

futenfa. 

Bet galiaujien, fab jau Swieto MBafarš bus pričjęs, 

fad Dangus ben Žeme fugaiß, fad Glementai iš Rarp- 

czio futirp8 ir Zwaigzdes nū Dangaus puiš: tap mujū 

Ronas I&zusS, aimginajis Dievo Sunus, fawo pafkutt- 

nūfius Admentus, fawo pafkutint Atejima Iaifys, Swieta 

fudyti, Pražudptiemjiemė jū Wieta prirodpti it Gas 

wūfius £ famo amzinaje Sinffmybe perfelti, jeib jie 

prie jo butu amžinap. Tavgi ben n’uzmirffim mijus 

czie8 gatamais [aifytis, jeib mufü Wießpats fada nora 

ateibamė muš, at jamo Malone papildyti, at muš į 

fawo Šiganymą perfelti galėtu. Beje: Gifk Bone 

Sezau! Amen, 

Raip Bazienas teijinas, 

Bumelis francugišfafis Marbals Bazienas Už tai, 

fad jis Sekungą Metė mufü Princui Griebrid) Rar 

®
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beliui padawe — аф meš wifi žinom — tiūg gal- 
nierišf08 Gudžios ant Smertiės Roramonės prajubytas 
tape, fadangi prieš ji iubpjantiejie Siuvininitai iptare, 
but jis Ąšafibamimui bar ne gana Bedės fentėjęs Ir 
ju jawo Tufiancieis Mpri per Apgulincziujü Giles 
butu perfimußti iweifes, а цур jo Ramarotė Mar: 
olš Maf-Mabons, furjai Irancuzijos Prezidentu pa= 
įtojo, pitaję Roramonę # Mpfalima permainpbams, 
Bazieną ant Salės Margarptą, arti Trancugijos gulin= 
tžidė, i driutą Ralėjimą nugabenbino.  Rab jiš IB tojo 
per jo Bacgios Pagalba ben per Dideli Procės Vri- 
bėjimą jo Prieteliū ВГр gamo, Sfaitptojei taipjau 
bar žinos. Walns bubamė ji8 jauties ant Apfiteifiz 
nimo primeriš 6198 ir todėl ilgą авна fuftatęs toji 
per Ddidziafes‘ Swieto Geitungas išplatino. Taš jo 
Apiiteijinimo Natas fone taip ilg8 pajtojo, faip ana 
ABirmė bumo, ju fure jis pro Kalėjimo angą ant Ze- 
mes nufileido, todėl mes Mila Gicgion futalpinti ne 
galėdami tift Sfaitymui mercgiaujiajes Mietas 15 108 
papajafoti norim. 

Pirmjaufiey Bazienas ana Krpgės - Geriftą, furš ant 
jo Suba Гайе, išniefina & 108 Sžtarimą per negelios 
janti laifo, fadangi francugišfs Maržalė ne galys nūg 
2Bprū menfejnio Stono už ji ėjancziūja, įudbyjamė buti. 
Ands Sudzids Dregidenta, Grcifi Dmal, užgaudlobamė 
Bazienaš taipo fafo: „Szi8 Grcifiš ime Smiete non 
jofio fito Belnymo ne gal atrodpti, faip tą, fab jis 
jamo Rėmo Sunus pra ir mienat del aufžtės jo Gi= 
minėš taip jaunė, butent dDmidekimt it Dmėjė Mera 
fenš bubamš, jau Dbergtu pajtoti galėjo. D fa aß 
tam Bonui Greifini [abjaufiep mwelyju, tai pra ta8 
Daifts, fad jis bent niefados wyriaufoju Ramanbieru 
tofiės Armijos ne paftotu, furi priek Boną Moltfi ben 
prieš mofištus Ginfluš farauti tur,“ 

Botam Baziena8 prieß Francuzijö8 Vrezidenta, 
Margalą Mat: Malon, furi ji8 ant Gžpdo „geroju fawo 
Kamavotu“ madina, jamo Ziodziu8 FreipdamsS toliaus 
falba: „Aß tift du Ramziu te turėjau, butent Gie- 
cotiu ben Rona Zjera. Man nep + Milli ne ipūle, 
wpriaujiaję Kamanbą ant didzids8, prieš Reiną [inf 
mažietūjancziės Armijos priimti, ale didžiojo Bulko 
atmiran iBtartafis Nors bep mano Giecoriuš manę ant 
to primerte. В & dabar 1В Kalėjimo ne bucgiau 
pabėgeš, fab baijiep Fietafis Apfiejims fu manim tame 
Mažumą butu lengwptė tavęė. — Rof8 ta8 Sfirtuz 
maš tarp Maf- Mabono 6ep tarp manęs! Sam Gaulefe 
Kalaimės taip gražiep fwieczia; be jofio Belnymo jis 
Grancuzi Prezidentu paftojo ir ant Wietd8 aufptö8 
Macie8 užfigauo, 0 man nengi ta Teijnbe, Furi foznam 
Birgeliut pūlaš, ne tape primefpta! Tomis Kalty- 
bėmiš, furioš man užmetlioto8 tape, a6 it Mat: Ma: 
boną faltinti galėcgiau; jut ir jijė prifpaubžianti fmarfi 
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Gpla map. apnifo it pergalėjo; 8 atgal eibamė Ane 
Gelšfelius išardyti bėp jupufoti užmiršo; ir jaun 
galima bumo, Neprietelius nepgi mienintelę Diendsijim 
lonę ant jū ZTolpnėjimo apitabopti arba ugieu!ėrs, 
Tobėl, fab jiš apie Reprieteliu Syla ben Daugilio. 
niefabo8 tifrė8 Žinios ne turėjo ir tift taip ant @ 

fūfiuš Zalnierus baimingaiš pabarpbama,  пйргой 8 
užfitrufindamė ir man i Bagalbą pareiti ne galėdė 
bep del bar Fitü fmarbjü Apfirifimü Maf- Malite, 
Priežakimi mifėė mano Mepalaimės pajtojo. 
Geltungoj Sėdan. jis taipjau negiliufings bumo | 
ав Zeftungoj Metė, tacziau Nepublnfės Bregibentu ! 
įtojės jiš 168 Nepalaimės baugiaus ne paminėjo. | 
wienintelė Daiftą aš Mak- Mabonui pampdzu, bukai 
tą Nona, furią jis Bradžioje Mužio prie Reftuni 
Geban igyjo ir furi jam taip pajabniep  arfiėjo, 
jiš wpriaujiaję Ramanbą 6e Apjigiedinimo Kitam a ap 
geriauš jafant, Kitiems padūti galėjo. AE, faip tanffcz; 
až Sprogima ands prujipfės Granotės Gucziau {008 
nojc8, Furi man Miete Borny Stufi Neries Apol Du, 
nudraffe, fab ji užiot fmarfu Gutrenfimą išpro!! 
Dama man geriauš miją Betė nuvlėšufi butu. Tab | 
až Ramanbą bucgiau Kitam # Ranfas padūti galejMus 
Kaip negrubuš aš Bumau, fad až gyniaus, mano Ai 
miję praftoti ir ju fefeta Naiteliu pažanfinti ir A 
trufti, Tada ab аЁ taip, Юар Genbrolius Zrolifių 
pabare, bBucziau padarpti galėješ; nėfa tada Kıts maMan 
Bietoj butu fapitulierote it Teptungą pabūti turėji 
Kobėlgi ap ir ne pajtojau taip dwafißfay filpnas, Da: 

tine, patieš Nufizudym8 juf ir manę nūg mifo Apl? 
tinimo ben Nofunbo Atdawimo Gutu malna pabari ar 
AB ne žinau, faš fefancziofe Rarūje fır регдо! МЕ 
Genbroliei8 nufivūs; ale man tob08, fab tie НЙ 
feniejie turfiBfiejie Ramanbierai pats palijniaugti ai 
faip. Wadai Žemėje, Yapan Kardu та рет оЙн, 
tutėš. —- (rancugai, mano Žemės Žmones, 

„D faip meš ant Bafajaus Priėmimo prime 
Gumom, tap Bi, taip Zemiejie faip Aufitiejie, AU kaı 
nietiei faip Genbrolici, ant Iilaifymo Raralytės D|Bi 
mojantiejie faip & Republifonai, famo Apmaudo SEl N 
dimui Apierds jeßfojo. Imeftaji Ciecoriu: Niefs twel' S 
ne galėjo, 8 ne bumwo czia. Tangi až tapiau 1! tei 
tmertaš.  Wifokios Baffalbos, irgi pifegiaujfios 14) 46 
beprotišfo8, prie manę pafifėle. Buf aš ne tiftap ra! Jie 
cužiję išbamęš it už tai prufišfo Auffo gavęs, М % 
taipjau Giecorpitės faip ir Republifės Reprietelis epą) R 
Srgi prie atitojujiojo Giecoriaus  piftas ЭИП pri 

 



  

     

   

  

amš Me užfarti, manio Priekininfai paflprocemojo; ale 
а088 toftai ne pafifėfe, nėja Ravolejonas jamo Yp- 

enö8 Mima prie manę ifi Galo iBlaife. Prezidentė Bona 
teufiėra, Eurfai jafeš bumo, fad ta brieg manę pafeltoji 
augimą Negilinfis mifai Žemai ėją8, r0b8 Iimengima 
шё 68 neteifiö8, Prowds išmiflojęs butu, fab ji ne 
drali Iš nūg fawo aufštojo Urėbo butu atfoti turėjęs. 
prol iš garbingafiš Bilgamis bumo Wienatyjis, Eurjai 
ed? Repalaimės prie Retungės Sedan Prota ne pa- 
Dallkte, bet ant Rafajaus Ysabarpmo tirta prifalbėjo. 
} %D ant jo butu tapufi girbčta, tap mes ney Eljajja, 
o p tief Milijarda Riniagė ne butumbim pametę, mujū 
tu Mancužije butu В gėro Ramofflo Naubės turėjufi ir 
„Mar jau wėl iBgpdyta ftomėtu. 95 nė galiu jus 
bulžafti, fą ifmintingi Bprai per fumarinėtą n'ifmofita 
tunditmije per Mylpeuė (arba Lantftutmus8), babar bar 
D, aijpti ir faip jie mija Spfadą atlaimeti Fetino. Maf- 

al abonė Ben a, mubu abu atfifartojant negiliufingu, 

"Riau niefatoš apjūftinu ne bumoma, Фар tofrai 

ı 508 Mylpci Mabamė nufioūti turėjo. Э[Б ne Mie= 
p0bju, fab fof8 norint mofipfS Gendroliuė, furs- prieß 
roManę Faramo, manę išjūfės Биё, * 

” Taip falba Bazienas, famę teijinbamė, 0 me8 jam 

1&)Mug , Wietofe pritarti turim. S6faba, а9 jis Gale 
) "Amo ilgojo Mato tift ir Mažuma pafiyža bep Ap: 
Т ' fu paftoja. Nefa ji8 dar taipo falba: „Manę mano 
МН таб bar ne pomijam palenfe: Aß-atfimenu žemės 

nano Pradžios, faip.-a6 pras Zalnieru8 tebebimau 
et Puczfa ben Dūnos Terbą nežiojau. Men jof8 

füDarbs man n'ier' grafu ir manę ne apgiebina, Mano 
£"Malnieripfafis Bėgis Dar n'iera pafibaigęs, af bar jaus 
»Ūbios pilnė Gylės ben Sweikatds ėjaš. DB janczios 
tar Ralmbja atlifti turnė, o @в tas arliffu, fab tifrafis 
i MFės Mirkfnis tam priėjęs buš. D tada it man Gi- 
falliufis, furjai taip ffaudžien fietš priež manę bumo, ir 
Wan wel linfjmap  prafmis, faip toftai tanfiep bar 
rllenam Zalnierui liub nufidūti.“ Taygi Bazienaš tame 
all ufitifėjime gymena, fab napolijonijfa MBalbžia meif 
pėibė[ pilnu Laimėjimų į Rarngą itraufienti, fur jis tada 
Mūnt Otlifimo jao Raltpbės Feta Progds rajti. Ale 

Rdangi Bazienaš fawo Senumu ‚artt feptynesdeßimtojo 
eto įtom, 0 Rrincaš Lui, NMapvolejono Sunus, Enge- 

lanto Žemėj galnierišfės Egzuilės Szuilof8 teb'ier, tangi 
I Bi pafžujoji Bazieno Kalba tift Sztufai te prilngfta. 

čia ans šrincufš ne taip meifiep ji Mel i Marpalo 
! Štoną ipfelti galės, ogi ant jo ištartafiė Sudas, ar 
! teifinus ar nefiteifinus, paiilieft tame Tarpe wis Be 
" gelojas. Te ugtar jiji bivyfis Smietas arba te fubyja 
"is ant to, Mitas yra noprofnay; Francuzam8 jū 
" Bagienas jut Fit8 n’iera, faip tift faltingas if{priudes 
Kalinys. — g. 
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Sgrabimas Tinfjtancio Stiflo. 
Braftaji, wijam Siete pažpjtamoji Stiflą čfūnti8, 

faip įafoma, fename Gžieje, ilgap pirm Sfganptojo Už= 
gimimo Bėnpcijonai iBrabe. . 38 25 Myliu ilgoji ben 
5 Myles placgioji Žemife ju Bagotaifiei8 ben pagirtaijieis 
Kupgytės Miejtais Tyruš bep Sydona8 gulėjo tarp 
3pdū Žemės (Ranaan) bep Midurgeminii Yuriū. Sent 
Nufidawimat pajafoja, buf“ pėmycipfi Ggiporiei prie 
Suriū Rtafto, fur baltos cznito8 Ziezdro8 (arba Zwizdro8) 
gulėjo, Ugnė Malgio Mirimui fufikure, prie Ugnies 
potam didelius Stufiuš Zalpėterio prifivitinę ir ant 
tūjū fferjap perbėtomiė Lazdomig MBirimo Ryfuš pafi= 
fabinę bumę. Gutirpejis 3alpčteriš fu Žiegdromis ben 
Belenaiš gawo įufimaiyti, o Bi fEpftoji (ufimaipiufioji 
Tyre atßaldama į Gtiflą pavirto. Todėl įenoji ės 
npcije per Gtiflo Tėmibfę pra [aifoma. Sp ten @ 
pirmiejie įtiflinep Myfai &fg file. Seniejie Nufidawiz 
mai falba jau ir apie linfjtanti Gtiflą, fuvi nefurjai 

Miflincziu8 iBrabęė, ale furjai po to Wyro Smerties 
greita ir wel prapüles,  Sfifiol niefur ant Žemės 
apie linfftanti Siiflą ne bumo girdėti, ale pioje Dies 
noje parffamba i6 anapuš Meino, Gutent В and 
Arancuzamė atimtos mofipfės Žemės, Lotringen Madi= 
namės, ta Šinia, fad nefurjai francuzijfs Wyrs, Wardu 
be Ia Bafhe, ėjaš ifrabęs linfftantė ir lanfftomą, ale 
faip fofia plenine Phunkffa wel atfükfantt Stifla. Зв 

banbpmai fır Rykais, 1В to naujojo Gtiflo padirbtais, 
wifiem8 Bribiuvujiens ant bidžio Nırfidymyjimo Bries 
šajtiė8 "Dame, Ant mieno tofio Nnfo i5 penfiū Meteria 

Aufßtumo tave 300 Grammūi arba 8 Benftbelius 
Emaro fmeriaš Smor8 numeftas, o Ryta, furio Gtiflaš 

tift 3 Milimėteriuš (tai pra Bene tief faip ipbrenbęš 
Mieziū Grudė) Storumo te turėjo, cžielš ir powifam 
fweif8 išlifo.  Stifline Rupfele, ju Gmagumu ant 
Grinbžiū pamejtą mg Mitolo Sfarbaš (arba Blefis) 
paffambėjo, nūg Žemės Ing fofia palenfta plieninė 
Blunfjna arba Gummi= Rulfa wel £ Aufftt paßüko Ir 
ne fufifule. Gafoma, fab jau didele Draugyjte tofiū 
Bond aplinf Sbrabėją atjivabnji, Eurie Deginimui didžius 
Reczius  bubamoti pradėję it Rabrifeė Gatawojimui 
linfftancgiojo Stiflo žtaifpti apfiėmę ėja, jeib bis Gmies 
jufiė Tamoras jau ateijencgiės Žiemės Bėgoje galčtu 
ant Turgaus matomaš buti it parbūtaš tapti. Dar 
teifia priminti, fad taš Stiflaš įmarfiaufiam Rargeziui 
prififtengti galps ir Ugnyje ne fujprogitas. Sengu tai 
Miflab Kieja, faš apie tą naujaji Skrabimą falbama, 
tan vo08 tofie fifliniei Ryfai warinius ben geležinius 
ne tiftap atjivertu, bet ant tūjū Wirfu gautu, 

— —
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Wifofia Rinia. ; 

— efkurfai Kunig8 Ceitungore iBliudyja, Тойа tai 
MNMemielaßirdingyfie prieß Arkliu8 čfanti, Нетё ©уто- 

liamš geleziniu8 Brizgilus i jü Burnas ir ant jū Lies 
šumjo Žiemos fFaudziam Szaltyje dėti. Weifiaus rei: 
fiant Ziemoj — ogi JBfada ne butu, fad ir Majarą — 
Brizgilo Geležė ar fu Gummi ar Sfura aptraufti. 

— Tilžėje Niamuno Tiltas jau dabar Sžalcžiui 
iš Sifro prafibebant pra iBarbntas ir £ Szalt pa- 

plufbntaš. 
— Sp Tilžės didey triubnas Nufibamimas paja= 

fojama8. Petnyczioj 20 taj Nomembetė garinis Ra= 
til8 gariniame Lentü Malhune Katilo Stufiei pra 

  

Prefe Raraliaucguje 21. Nowembert. 

   
Ant Turgaus Jamė menfay pareit. — Rmiecgiei 7 Apūeliūto 

78 ©с:. Nugiei 55—58 Sgr. Miežiei, 9., 52—54 © 
Ётщш‚ maj., 50—52 ©дк. Awijos 40—44 Sgr. 4 j 
niei, rain., — Gar, Širniei, balt, 78—81 Gar. 
puteė 25—28 Sgr. = Gaienė 30—33 Gar. ат 
Sziiaudai 221/, —231/,Sgr. Entn. Swieftag 13—15 Gar 
Emara.  Riaufiei 8 -9 Sgr. Mandelis. 

Yyfafymai. 

Didziü graötu @zthu‚ Stuli už 10 BPf., Baczkofe pigialt 
abay graži fmiežii Plumiü po 21, Sgr. Swara 

prifiulom Broliei Wohlg emuflj‚ Silšči, | 
та Wofiecziu lllt)cgwl Num. 29. 
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200 inginiū toli ant Malti Gėlės Niamuno Upė | X geg Geri SilFiū bibyiūje o ir bertaininiūje Bas 4 
ißlafinti, Wiens Darbininfė ne gywas, penfi DIDED | k toje, faip ir Druffos Зайце mano Rrome wijadds Avn 
fubėbamoti. Ž yra pigien gaunama. Е 

* Waßko ben Medaus ав wifuczies perku ir U} d G 
iebp ž mofu geriaufiomis Prefivmis. Dı 

Rmitaš už Domanas. * $. ©. Rrofer, Tilioje, в 
r * to Schliew wo X 

Man iß Naujo atfiunte: * ia ie й8 jų 

1) $. iš Roniggretė per Nanfas Vono Epitolės Runigo Ž $. €, Kröker, Tiliėje, prifiulo už miernas img.“ 
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