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5 Sg ; : а Ei Raraliaucgiaus Broliams Lietuwininkams Zines parnebąs. 
уИИ r ‚ 
gi. Bro. 42. KRaraliaucgiuje, 21. DEtoberi, 

20. Nebėlbienėje po Bventojės Traicės. Diemo Afid įtotis galėtu. D fad tu Bray 
$ 3 bėgti norėdamė ir išfibrefi po Aufkcziauj! 

„tu Šang. Matt. 22, 1—14, Grom. Gpiį. 5, 15—2t. pafirobpris, tap tūjaus ir Ezčtonaš Cia, furfi 
Ligi аЗь ( Kriftaus Tifinciūjius ir Mylimūjius ой ka} 
14: DI j 3 2А @ i cgiuš (Fuf. 22, 31), an8 nefabafis Broliū () ;[Ё‚цш УВ тер па { 18 @txefnnnfaä Kr turjai jūs apffimbgia Dieną it Malti pas 
9 Berfiffaityk: Prarak Sakarja ‚3, 1— 7, (Apr. Jon. 12, 10). Sam tat nelemta8 Dziau 

„Kriftanu8 Kraujas ir Teijybe man bibgiaujia ef | ir titus į tą pati Brazudima ir Brapultiės Bel 
Srojybe. Su т Dangun ap iftūfiu ir [u jūm ten nugramgbdinti, furiame jiš pat8 randas. Birma i Gri' 
lonamofiu.“ Yr mofi, miel8 Brolau arba / Gejū, išmadgioti, fafpbam8, ad Griefs Nief8, ale potam 

Bilnditą Perfšmelė irgi ar tu ji ir gali Dmajėje ir Ties 
je iš Egirdiės Dugno, pajafyti 2 Ogi ar tu it žinai, 

97691 paženflin | mujū  Genbdienipfoj Gmangėlijoj per Briz 
‚ _ bginimą primejtajis įmodbipfajis Rubas? . Irgi ar tu 

S tutie8 tūmi tifran čją8 apredytas? Ger tam, jen taipo 

ta. Tap tam eit faip antap: mwpriaufiamjam Kunigai 
ini аа Sar D 

“е……:одитш Rravafo Gafarjaus Gmentame Regėjime. 

—— MWyriaufiojo Kunigo Darbas įename Teftamente 
1 ТОЙ ур tajai, Diemui už Žmones apieramoti ir už jūs 

elftiš, arba trumpa» fafant tarp Žmoniū ben Diemo 
elehojūrpininfu buti it 108 ju fit8 fitu  fuderinti. .- Taip 
ribetidmėjo Negėjime it anjai mpriaujyfis Kunigas Jogumas 

„| Diemo Atia amo Nrėdo Darbą  atlifbamė, Ale 
М0 Subai bumo , neczufti ir Bale jo omėjo Ggėtonė 

18 Bei" pafipriešbbamė, ant jo neczyfiujü Rubi nurodų- 
m8 ir j& po ono Diemo Afii Dėl jo Griefū ir 

i Gtalijibėjimo apffufbamė. Ale Bale aufkegiaufiojo Sus 
08, Bale patiės Pono Dievo fom Angelas, furs Ir 
Rog Tonu Diemu mMabinamė. Tai Diemo amžinafis 

MufteWo Sunus, Tajai fatoš prieß Szetono Skundg. 
‚fiag, } .iBbar Szetona ir teifin bey _ ußtar Jozuwa ir jam 

milfes neczpitajė Nubą jė aprėbo czpItais Blowingais 
14, aiš. 98 jam atima jo Oriefü Neczyybe @ й 

оо Таа ir Blominga Teijyhe ро Diewo ir wifü 
gėlė 9fiė tinkanczia. 

— —- Tofš Damadas Dangaus Raralpilėje per mijus 
8 efug, 1B pat to Gziefo, faip tift Griefaš + Gmietą 

čie8 ir tof8 Би8 ifi ė Amžiū Amžius. Ney wieno 
Ogauš ant Žemės ne gali rafti, furio Teijpbės 
bai tofie cgpRi butu, fab jis ju tais apfirėbęš po 

  
  

   
   
    

   

         

    

   

įtujti it Gauti, fab Grief4 ne gali8 atlėitas buti 
Tai MBelnio Budas. Ale podraug fır Welniu ар= 
ĮEunbžia Griefininfa it Bono Diemo Zofanas ir.Sa- 
ginė, mijos Dievo Domanos ir wifos futeftojės Gė= 
rpbės ir Malonės Adynos, fad baugu! 

Ale ger mum$! Prie Diemo  Dežinės Rom 
mujū Užtarėjaš.  „8aš nor pražudpti: Rrifus pra 
czionay, furjai numiręš, beje jū Daugiaus, furjai ir if 
Numirufiuji prifeltaš, furfai pra po Depinės Diemo 
it uftom muš.“ Np. 8, 34. Arba faip m. Зопа8 
tafo: „Sep faš fufigrießYj, tap mes turim Užtarėją 
pas. Temą, . Iezu Rriu, furjai  teiju8 pra,“ 
1, Jon. 2, 1. Tajai Welnig jufraupęė muš ap- 
teijin ir muš aprėdo jamo Kraujo Teifybe, o jey mes 
jo Gyloje jo Releiš maifžcgiojam, tap muš tuv jo 
Angėlai [dėti per. Bi miją Amžių Ifi i Dangaus ®у- 
menimus. MAmen, 

Bažautimas 
(ant Žfiatymo + Releimi i Klaipedis Mampo prifiųjias). 

Mielieje Brolei Lietuvoje. Jus tai jau žinote, 
fab mujū Raralnitės mpraujoji Galma berods Wießs 
paiš „Raraluš it jo MBaldonpftės Bagalbininfai jo 

Bonai Miniferei pra. Tacgaus tie ne tur ant to po= 

mijam malną ЯВа!с, Padamadijimus ir Zofanuė, pagal 
furuš: Žemę tur Mwaldoma buti, išdžti pagal jao 
paczü. Pamiegima ; bet ant to tur it patys Ašadonai 
per famo: + Зетё8 Ramarą nujujus Mietininfus jamo
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būti. Taigi tūm Dawadır Зете : Dalies 
waldofis‘ Tai berod8 niera galim8g Daifts, 
aufininfė arba Wiefcgonis fawo dienißfa 

ą palifeėš į Deputierti Butą eitu, jeib jis 
ti gelbėtu; nėja ir tą jam В Ю atfiran= 

4 nerofamuš nebutu juf ir fožnaš tam 
bnuš, Todėl meš mis Gžėjui priėjus fam 
etū MBierininfus pafiffiriam; tai ei tofiu8 
сзиё Wyrus, furie раё myranjią, Žemės 
ėję tur ten yg mufü Burna buti ir mufü 
ujū MBalę ipreifžti; o fa tie ten mujū Har: 
tai taip Daug pra, faip fab tai meš patys 

tumbim. 

ar pra tas |marbujis Gzejas Mel ce, furiame 
m Bruji Wyrut, furjai tift 25 Metė fens ir 

ebartinan palielgęė, yra Male, prie Karalyftes 

D ir Zodeli Drauge falbėti, tūmi, fab jiš fam 
tininfa. ffir tofi ЭЗрта, furjai jam  miegita it 

uro jiš pajitifieti gal, Фар ta8 i tifraję MBietą 
ę8 falbėė it darys pagal jo Meilijimą. Bet minau 

ne miflija faš, fab tai [pg Daug pra, fofi me8 - 
irame. AB tai jau i6 Batyrimo žinau, fad ypaczey 

pirmajei arba  MBalmoni Dienat  pričjuš. . TZulafis 
jafo: Raš man rup už tofiu8 Daiftuė, te ffir, fa fa 

nor! ir taip falbėdamė pajilieft Ramiej bejėdns. Ale 

Solpnžengiantieje niera [pg tofiėšjau Dumos; bet jie 
juf ir dumja ir ney jofiö8 Brocės neczėbija, jeib idant 
ant famo Prießgininkü Wirfıt apturietu; Foftu jiem8 Dėl 
anı Wangumo daugfanfen ir pafifefa. Teigw ale 
jiem8 ir Gi Kartą feftufi, Ddivzaufa Pulfg. Tolynzen: 
giancgujū £ Deputiertü Butą Н, о нё ten potam 
tofiug Zofanus užntanptui ir fudamwadyfıu, Furie mum8 
nepamiegita, tai butui potam mufü Gailefti& ir Mur- 
miejimė it Maldü Gromatoš per welay ir noprofnay. 
Tobėl tai Dienai pri&ju8 netingiefite, Skyrimo Darbą 
turiedami Darpti, : 

Sen fa8 dabar iš Brolū manes Faujtu, Fofi arba 
fofiuš ЭВрти8 (р тейа, tai až taip Rlaufanczam 
noriecgau tą Paroda būti, fab idant fožnaš ant to 
babotu, jeib Diemo bijanczus ir Kriftau8 Karalyfte 
miernap mylinczus Wietininkus faw ißfiflirtu. Ni 
Bažnpjte mijiems Daifiamė tinfa, ogi ji 1В Tiefd8 ir 
Iabay tinfa ir daro tinfancgu ir ant Deputierto Urėbo. 
D tifrap, fol Deputiertai ffirami yra, nebuvo man: 
bing bar niefaboš taip divdey Meifalė, Už tai Yupinti, 
fad Diena Mylingus iBfiffirtumbim, taip & Kartą. 
Melieje Pietumvininfai berods apie tai mėnf fą te gaun 
patirti, faip Rriftaus Raralyite Bim Gžefe ir и& ее 
mėje Retifiejimui taip befipuczent ir briėž ję frı Bukleiß 
Ginflaiš -befomojent voboji divzoje Nriegadoje Be ėfanti, 
Tolynžengiantieji madinafi it Malnnbės Brietefeia; 
Walnybhe, af tai berods pra gražus Žodiš;“ taczans 
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атр MBalnybės ben M8alnnbės ога bibi Gfirtuma. 
Walnybhe Diewo Rudifiū, per furę Žmogus main; 
pajtoja nu Reifimo 3ofano, nu fremtanczd8 Sazines 
it nu bernigfės Baimės, ta yra baugiaujiemė and 
MBalnybės Brieteliū Paifyfte. Sie goroja tofids Balžint 
nybės, fad fožnam Žmogui tur Bale buti, Biltą badia 
toti pagal famo Ggirbieš perfreiptą Norą; ale Rripuitu 
wiernap Glužpti it ant Nūbažuytės Tafū maifžegzotijėV 
tai ne tur but MBale, o fad jie galėtu pagal famo Nor daš 
barpti, tai jie mifuš tu8, furie Rriftans nė atmiradtai 
užfigina, taip perfifinčtu, faip tai jūu pirmoje Arifpdoti 
cGonpitės Gadpneje fad nujidame. о8 

Ggenbien man tai berafant parneg wiena mofižf4? 
Geitunga tą 3inę, Фар mien8 labay aufßray mofyt8 @ 
daug garbawota8g Tolynzengianczujü wienoje Draus ^° 
gvitėje Berlpne ilgą Ralbą falbėjęs, Furoje jis tarp Рий8? 
Daiftū it apie tai falbėjo, fad Sajine fit8 nief8 n’ejag 8 
Юр оННЕ о8 Brifipratinimė 15 mažū Diend. Sio 
Tifto fakant , n’efa nep jofid8.. NMeteifyhes. Swiet po 
10 Diemo Brijafymai am Gžėjui nebepritinfanti "J 
tt taip toliauš. pj 

© 8 Э018 jau per ilgus Meris Gemeif wis Mana 
Gvti Deputiertė Bute atfiranda.  Brolei jau i5 to seno 
numanyti, fa mes fulaufti tuvietumbim, jen tofie Bale, 
nbės Prietelei Miš (5 Ypien, 0 ir Dabar Biržus gautikį € 
Kaip trudnay tada Ypaczey Szuile8 ir Bajnyczö8 Dainų 
mavūje ifweizdetu, tai mus gal (a6jaujep babarnnfjcę ana 
Bajilaifyms Gollanto emės pamofinti. — Эбр th m: 
falbejim ale ateifinti Rarta. bp 

Taigi bar Rarta fafau, jėi ne norite, Fad“ tadyme: 
mufė Gzuilėje it Bažnnozoje Žmafė Emangėlijos ht pa 
pomijam nır Liftoraus paftiimta Buti it та Зе:{війс 
Bagomyjtės Tamiybe ne abelnap apbengtu, tai от 
tmanpdami už tai pafiprocemofit, jeib Rriftaus Rarki 46 
Ipitę mylintis MByrai iBfiffirami butu. leib 

AB gelaufen ‚czon bar noru pajafpti, Юар аф ВЕ ‹ 
1008 Wieng žinau, it Miflij turu, Eurjai ppaCzen ! Э1е 
Daiftui tinfaš pra ir furt Gietumininfai fam per D "a 
putiertą pafiffirbami. tūmi fam po mifo: Smieto A sn 
Garbę pajidarptu;. nėja tada fožnaš galėtu mai 
tav Lietumininfai už jū dėlen per ilgus Metus turi 
Brocę ben Užtipinimą bėfingi pra, .. Bet tojo Mar 
con. pajafpti a berods negalu; nėja mielajiš Relei 
NRaßeja8 jau Patogumo del man tai ne mėlptu, Ч 

Bet išmintingiaujafiš & лойа : GalybeDangl aur 
ir ant Žemės turi: MBiežpatė: te waldo ir te 1! Mie 
miflab: pagal jao Gmentą ЭВаГе. w 57 8 brijo 
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umė. | Muji Rronprincas ben jo Famylije. 

ALUS a min ėjimo Dienai 18tojo DOftoberio. 
šinė8 
and ABtūnoliftafis Dftoberi8- muji  Zėmipfės Žemei 

Malžinfay minčtina Diena pra. Toj Dienoj Mete 1513 

1 bažiam Mußyje ben Laimėjime prie Miejio Peipcig 
rižušfujiš, Arancugi mumė iždčtafis Sungas tape fu= 
Gotijžbtas, Mete 1831 užgime mufū Blomingajis Karas 
Rordaš arba Kronprincas, Sunus mufü Giečoriaus- 
piradralaus it Tėdonis Malbiios ant Prufijės ben mijOs 

vifgsofietijos; 0 Mete 1861  užfidėjo jo fargpgipfajis 
18 toj pacžioj Dienoj Raraliauczuje Faraliffaji Wai- 
fa ant Galwės. — Didelė ir labap Įmarbu Stuki 

a | Rujivamima mufūė mielės Teėmikfės jau mienintele 
; Diena mum: primena it muš ant Birdingos De= 
Agpiiės pric5 amžinoji M8alboną ragina, Eurjai mi= 

a ia ir mijufom mui, Zemei, tief daugeli Malonės 
ądtobęš pra. Už brangę jo Domang meš it mielaji 
о ujū Rronprinca, furfai babat jo Užgimimo Dienoj i 
majų javo Amžiaus Meta iftojęš, laifpti turim. — 

aung mirti gal, alė Genė mirti tuv“, ogi Kas-Zin, 
й Gžiejo ir mujū mnfimajiš Giecoruė= Raraluš pagal 

' Mangaus MBiežpatiės Roda Bicgion dar maldpti gaus! 
"Btėmui pajejtant ir filpnyn einant, žvelgia mija rus 
Ва Beje ir mija Didžioji Wofietije [u Rufirifėjimu 
Ut Sunaus.. D tofiam NRujtifėjimui 18 Blomingafis | 

unuš  tanfien it jau  įenėp miju  įamo Bafiefgimu 
2 na Briegažiės pra bame8. 318 ben jo Tamylije 

m8 ne fofia fmetima, užfidarufi arba pajiflėpuji 
ош а Gintinė, bet tarp Žmonii ben fu žmonėmis 

faßymwendama, mnfiet) nüg. fawo Aufkgtybes Meilingan 
aš vrajiaji Zmoguti jemyn nugengbama, mijur ir 
iįfiemš pažpptama pra. Ir Releimjo Sfaitytojei, 

orint jamo UAfimiš Kronprinca та Dar it ne matę, 

rd i5 Sfaitymo Bitė Paipfa jau fief tief pažpRa. Ale 
tib tofė Gufipažinimas пр Gufenczioju Žemės Tėvu 
ar aiBfejniu paftoti, jeib Meilė prief ji muja Ggit= 

{ pie miš baugiauš Wietd8 raffı., todel Paminėjimo 

Dienai į0 Užgimimo parnea  Bitie Šaišfai i fefantyji 
apafafojimą. 

Magė "DNeino > Browincėš file8.“ nefurfat Baltiierus 
l%atbu Szilleris Bluzyjo. %В‹п%ато Miefte prie pirs 
„ojo Gardü, Ragimento, VBafkujam аке prieß Zrans 
tiižuė jis [unfiep ironytas tape, Eurios Briežaitiės Delen 
jam Daftarai miją debinę Mantą fi par Betiės nus 
imti turėjo. Miele Glberfelb jis“ ilgą Ggieja Locorete 
ant SYBgddomo pabūti turėjo. — епа Žiupone to 
Mieito, Furi i malnėos Matės Rigoniū Ramotojams 
brifūraigaivojo, „t0 jaunojo, pafajingojo ir Szirdies 
UAtmirumą porobancgio 3alnietaus labav  pafigaifėjo. 
Raip 8 НАО Natala praftoti galėjo, tap ana Ziupone 

Ё mofino it priragino, (т aire Nanfa tapyti ben 

  

   

   

  

   

     

mažu Bingelufu drufamotus NAbrozus Rarmais iptepi- 
nett. 8 Pocoretininfai pamilo to jaunojo gerojo 
Žmogaus, 0 miend i tūjū fafe: „Mums wifiems ‚gailu 
bumo, faip meš išgirĖi gamom, muji Sgilleris turnė 

del jo Aprupinimo ben Ynmalyti Damado wel # Rotas 

damą prie jawo Nagimento pargryžti: So meilingos, 
Dėfingptės pilnofioė Gromatelioš, fureš ji тит8 
tanfiep parleido, mumš daug Džiaugimo padare. Ale 
Ggilleriš ne primale Botšdame per ilgay [autti, ji8, 
famo Aprupinimo  žalnierišfus  Nakius igawes, tape 
paleiftaš it ant Grmžfelio + TėmiBfe dar Kartą Miefte 
Giberfeldo Rocoretą ben perganciūjus Kamerotus aplanfe. 
„Sau Szilleriš mėl cia!“ garjėjo Linfjman per mijus 
®осоте!ю Uždorius. Tarp Ramaroti ben Brifamotoja 
be įtomint,  tefėjo MBienranfiui Inwalytui ‘ Gviejo8 
Alparos i5 Aliū, iv jis аВ: „Б Bi Mielta pamatęs 
turėjau merftt it ne galėjau pro Szalt feliauti, bet 

jaucziauš  primeritaš ėjąš, Sus wirus dar Syft ap- 
lanfpti, Sum8ė palidėfamoti ben pavajafoti,. fofi Dideli 
Džiaugima ap ėju turėjęs.“ D dabar jiš nufigmietufiu 
Weidu Sey йи Szirdingumu mum8 pajafojo, fad jis pa= 
ffujeję Diena Botsdame bė budama, Pamwelyjima igyjes, 
puifujt Darza, prie faralipfos Piliės Sangjuop gu= 
Tintojė, Draugokėje fu menu jo Brieteliumi paligiuvėti, 
Ten gragieifieis Tafaiš be maifGeziodamu jūdu fufi= 
tifufu ju Rronprincu, jo Ziupone ben feturieiės jo Rus 

biftei8, fuvid Mažiaujnfis Bežimelnį nūg Auflės Maži 
nėtaš tavęš. Rronprincas, faip tift MBienranti Zalnietu 
pamatęs, tūjaus jam priešais žengęš, malone ji ital 
binęš, apie Gužeibimą ben Savoyma iBflaufinėjęs 
it potam meilingay galnierišfap  įmeičinbams  toliaus 

pačjęš. „Ale faip jo Ziupone jam fa fafe“, taip 
pajafojo Szilleriš tolians, „tap jis atligrešęš mum8 
Olanfa pamojo, o jo Tarnas ı priejes Mumdwiem 
pabamadyjo, fab Mudu mažam Atftume fronptincipfai 

Ramnplije: ‚ paffuy  fektumbima. Sie nuėjo į Namus 
Surišfo МНо, Bornptėt mabinamo, Eurjai Žiuponei 
Aronprincejei priflanfo. (Dar ne mijfas.) 

sBifokia Šui 
— Rarvaliui MBittot Dmanueliei Biczion Bers 

Ipnė apfilanfins buwo ir а8 Bipmartis IB jao 

Dmaro Maršyn i Beriyng ant Ąšoro Diend atfeliamę3, 
furt jifai ja Oralijos Karaliumi 6e5 jų jo myriaujiūju 
Miniterii Mingetti gus Suknefėjimus turėjo. Vilė 
liguftaš būdama jiš prie Rinfjmyoja, fuvius murü Gies 
coriuš amo ppatišfamjam Smecgiui ant Garbės fėle, 

ne Drauge atlirado it įamo Gufnefėjimis ju ariais 
Ytraliffkaifieis Szmeczieis Iaifes 18 wel atgal + Bars 
зуп @ parfeliamo: 

— Apie Dralijos Raralių Miftor Ymanuėli
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pafafojama, fab jis Walgyme ben Gėrime laban mier= 

ningaš &fa8. Nptmetyj atfifeles jis tift Tare Rafijos 
te geria, 0 per Dieną ifi MBafaro jis taip нрар 

walgo a16a geria, fad jo Tarnai jafo, but jū Ravalius 

if: MBafavo pajžininfaujas.  MBafare jis v008 Mažuma 
baugiauš pafimalgo ale ir ne Daug. D taip ı miernay 
jiš malgo ben geria it fur Smvecgiūje budamė. ı Prie- 
šaftiš Bitės Miernpitės pra, faip jafoma, taš Dalptas, 
fab Karalius Нсё Daugiaus malgybamė labap miegujtaš 

paftoj it nū Miego ne gal atfiginti. 
— Ggzpanijoj Gmiežuis Prezidentas Rajtelar8 

fief: tiftap imanpbamė  pafiprocemoja Damabą padaryti, 

0 pita: Darba jijai ppacgie> prie Zalnieriū Maiffo pra 
pradėjęs. Gžionan bumo ifižiol bidžiauiš Netmarfumas 
pafidare8. : Koguas darė fą ir faip jiš norėjo. Bet 

babar pra agtrios Roramonės prieš zalnierišfajė Nes 
paflufnumą ir Rriekgpniamima ftatytos. D ir Beip 

Gmiegufis Prezidentas bando Waldzig Žemėje ažtrejnę 
įtaifpti: Kadangi ifišiol  jauniejie Wyrai  wijur nd 

Balniernftės atfitraufti Tiubėjo, tan Dabar ten: mijiemė 
2Bprikfiemjiems  aptūniolifraji Meta  praleidufiemiiemė 
ифотацйа, be ABpriaujybės Bamelyjimo 1В jao Yamu 

atitoti, iv fa8 tam Ig. Taip jipriey Rajtelarš 

Szpanijoj Waldzid8 Wadzias pritraufęš. le аё 

žin faip ilgap jiš tajes nulaifnti žjtengė. Apie Rar 
lifžu8 1008 gauname patitti, fab jū YBaiffai ben it ten 

Ggpanijos Sgiaurėje pajirobę ale apie jū Pergalėjimus, 

furius jie butu i5 Naujo apturėję, Gune Ggieje NRieto 

n'iera girdėti. 
— 9imėrifės Mieže Newyork norėjo feli per 

Mier: durnay drąjus Žmones bandyti, ju pufline Rulfa 
per ailantines Sureš aufgta) Dre plaufbami paš muš 

į Gpropa perlėfti.  Ule faip Utarninfe 7 tąji Dftoberi 
aniem8 Dro Gziporiam8 i famo orine Sziept jau П- 
fėdus ffaubi Wetra pafilo ir jū didęję puflinę Rulfą 
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27 taji Geptemberi Wakare ant Biegoriaus 10 užbėgo 
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