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е : й - 
в Nebčidienčje po Welykü arba Miferiforbias, 
wĖmang. Sono 10, 12—16.. Grom. 1 Betr. 2, 21—25, 

| „AB ejmi faip palipouli ir prapūlufi Amis; jėB- 
E jawo Tarno, ne8 aßn "užmirgtu tamo Prifafymu.“ 

pj, 119, 176. Taip ffamba Baljas wargfancziö8 
bt prapūlangiės Duelės iš įeniaujiuja Gžiejū fenojo 
akfamento Dangun, Mmelės Pagalbos trofžtanczios Ir 

oHkojo, jufimilftaucziojo Ganytojo jeßfanczid8. Ant Bito 
ejamimo. Lida Prarafaš tą brangų: Bažadėjima : „Šis 

o Raimenę ganyė Юар Rerdgiuė; 118 Grpezius # 
o Glebi fumalpė ir jaibo Antyje negioš IT žinbas 

1е8 UAmis madgio8,“ 65. 40, 11. Ale at tu, 
eloji UAmele, ben @ пЕар pažyfti fitą jamo branguji 
nytoji, Eurjai it tamęš jėbfo famwo n'iBfalbamoje 

attiefapirbingpitėje? Tai tajai, apie furė  Raralius 
wpbaš giejt:  „Rons Diemė pra mano Ganp: 

iš, aš Miefo ne priftoffin.. 318 gano manę ant 
"Iliūjancziės Lanfö8 ir weda mane prie fiviežaus 

andenš“ Pr. 23, 1—2. Arba faip т ра ш 

bar ir mujū RrifGezionpjtė anoj meilingoj Giejmelėj 
ай; „Ponš Dievs mano Ganptojis, [ато Zodziu 

us gano jiš, todėl Niefo įtofofiu, Brie famo Stalo 
kb manę, fogi ag nu bijofiu. ö 

Bet jeib fožnaš žinotu, а8 Bita8 pažadėčtafis, 
Jufiamafis ir parėjejiė gerajiė Ganptojis ėjaš, tan 
hıfü Bonas Sė5u8, mujū Gmangėlijoje jamo paties 
urna jafo: „36 ejmi gerajiš Ganptojiė.  Geraji8 
anptojiš palieft fawo Sywartt u} Awis. AB efmi gerafis 
anptojiš ir pažpjiu Samwafes ir pažpftamė efmi Ga 
ош оё^ Žanai jen tu, mieloji Duel, tifran Bito 
Arojo Ganptojo tifra Awele eft, jen tu, jau tifran 

: imerita ejt famo Ganptojop ir ISnffupop faip Gm. 
„Ipažtals Gromatoje jafo: tan nefibijof, bet džiaugtis! 
amo Sėzus tame tifray Hazyita. 8 tamę Malgidis, 

Ė. faugos, gaimyš, gydyS, Beje tam paflpdus tamę 
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iernan įujėbfos ir wel famejpi fugražiš. Gėrnbe ir 
telabirbingnite fef8 tamę per юНа tamo Amzig, o 
artunta tu gauji pajilifti Glomingūje it ibganptingėje 

m Bono Diemo amžina» ir esi Amen, 
Ъ. 23, 6. 
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"Maigtininfai Tifrūfius 

  

ö Iß Arancugijos. 
Francuzijoje eit naminis Raras faip ėjęš 8 

toliau8 , о. Фатоа8 ben Kraujo NPrafiejimai ten nep 
per Gžmentę ne gamo iljėtiė. Durniaujiejie Suli= 
mugimai nujidame aplint Paryza tyfoj Pernyczioj, ale 
ir fitomiš Dienomis, 0 ir per pacgią pirmaję Szmentę. 
Ranules cia griome Baifiugap. Roma iš to atileit, 
fad tifrojios Waldziö8 Waifkas Bando i Parygo Mietą 
ijimergti, o Maiptininfai jūs czion ne nor Heifti, Pry- 
feftunge Mung-Walerjenug Gale Barmgo i Wakaru8s 
finfay gufinczioji pra Tifeuja Ranfoje, ale feliaš fitaš 
t Pietus [infap gulinczias, Eaip antan $į jp, Wangwer 

Mungruž [aifo Maigtininfai apitatę: Wifas Paryzas, 
driutai8 Murcais aprmertas, o RryBafyje fožni arti 
pra Maibtininfai didelius Szancus jumetę, iš po Euriu 

jie prieš Zifrūjius Kanulėmis gaudo. IB Pirmo rode8, 
faip Fab Tifeiejie jau fetą laimėti, ale weifien wel 

ant Bid8 arba. - 108. Mietdš 
atgal mare. { 

Kaip piftay Paryzo Miejte 1В Tifro išlimeiz0, 

tai meš nūgrunciep patirti ne gaunam, ale re008, 

fad cgion dabar Pleßifü Gauja arba Gaujos [amo 
Darbą waro. Miens czion wis prieš fitą; ienė 
fitu n'iBfitiE; miens fitą Sbdamėju Madina it nutweres 
šamina. | Sie plėbia ir braupja Piningė, arba ir Geip 
Sidabro ix MAufjo, fur jie НН fa vanda. 95 Grans 
cuzijo8s Banfo jie pra 5 Dilijonus igėmgsit czionay 
Užieizdą šitate, fab Niefė Fit8 iß Banfo Viningü 
wigimtu. Paryzißkt @вюр нра jie laifo fugauta ir 
yra Sifrujė Malbonui Tjerui fafydine, Тар ji8 turės 
ant Griūmpjfupo Spimadamimo jiems Milijona Frankit 
аба Beip jie jė nugauję | Sie pra Gopierpiningiu 
išdrufamobinę, furiuš Beip Francuzijoje Muetė per 
Biningus n'im, ale Barngipfiei Žmones jūs tur per 
Prywarta £ piluą Užmofejnė priimti, ю Bėda tam, 

fuvė tai ne barti, Rarpgo Miele ranbaš daug laban 
bagotü Baznyczit, baug Aufjo ir Sidabro Ryfü, iu= 
rincziU; tajes Maigtininfai Yra atpleße ir Alufja ben 
Sidabra ifßeme. Waldonas Tjer8 ben jo Minifteriei 
tur. Baryzo Miefte flownt Butü ir Palocziü, tūfius 
Maitininfai Yra dabar palijaminę. 

Sangi ant fo Maižtininfai eit, В ВНа оЫ



Dalyta vegima, ale myciaujie> it В fekanczio Dalyfo : 
jie not Sftatyına ipleiši, fad Armawimo Teijybe 
turinti paliliauti, tai eiti; Temas  pafimivus jū 

Turtą aifai ne tuv + Dalnfus gauti, bet Žemės arba 

DMieto MBaldzia, o YBaifai Dabar žinofitė8. 33 Rarpgo 
Mieto Dabar bėga, faš ## imano; ale funku yra 
i5 cgia iBligauti, fadangi prie ĮSarta diben uždabajoma, 
idant minau YNief8 be Pamelnjimo n'iBeitu. Tacziau 

titt Porą Mylia пй Paryzo at gulifis Werfaljes 

Metas Bėgunais [pg fimpte prifimžtas ir ne galima 
tūjiiė nep fur patalpinti. Ar Tjėrui galima paftos, 
Laigtininfus pergalėti, tai NMief8 ne gal žinoti.“ 90 

Waifkfas dar, faip ro0o8, ИЁ menfa8, bet ĮByriaufiūju 
ant to pra mumš jau pažijtamajiš Gendrolius M af- 
Makbong Įtaiptaš. Zrancuzipfuji Gifangininfi dabar 
jau IS“ dVaugiaus 6 mujū Žemės Namūn parleidziami, 
ale faš žin ar tiejie pargrgę tiefiog ant Tjėro Bujės, 
arba raji bene ir ant Maißtininfü Pufes Rofi8. Ale 
tiem8 it prie Tifrujü prijtojuš tap tacziau tift bar 

fabay аа) gal tenfti, ififol tie buš į Waifka fuda: 

madbpti ir faip pūlas Ginflaiš aptaijyti, 
Ogi priegtam robo8, fad Tjer8 famo priegabdingoj 

Mietoj, mijoš Žrancugijos Saimą Pale famę8 turėdams, 
furfai jam mipofiū Bainiū padaro, ne fufimano ney fa 
pradčii. Baryzo Mieftut fokioj Bedoj efant reiftu Gaimui 

miją famws Mifli ant to ftatpti, faip tą Bėdą per: 
galėti it faip Žemėje MBafajų padaryti. Ale Dabar 
Diputiertai ten apie mijofius Tiatymus Sujirobyjimus 
faıfo Ing Рар tyfianfiame Bafajuje ėjant — © ое 
Dienoje bumo ten užmaunpta, fad reifiant tofi Rftatymą 
būti, pagal Ва о! Francuzijö8 Miejtai famo Burg: 
mižruš ben fitaš Wyriaufybhes paty3 turi paliffirti. 
Wricß Bita SFitatyına Tjer3 gyneli, fief tift galėdams, 
Siš Saimut fafe: Iu8 norit, Fad me8 Žemei Bafajų 
atdütumbim, o jus mum8 [pg RMankas furißate, Тар 
mumš tai ne galima ißtefett, Kaipgi me8 galim Žemę 

fumalopti, Fıd meš Mieftūje ne galim MByriaujybes 
titampti pagal jamo Milli ir Šipažinima.  Sengi jus 
Bitz Titaiyma priimtumbit, tap ав tuvėcziau Waldzid8 
Wadzia8 jums wel & jufü Nantas atbūti,  Ggitofiu 
Budų Tjerui tief galima bumo ißtaifyti, fab beje 
magejniūje rancugijos Mieftüfe Miefcziony8 [am patys 
WyriaufybesS turė pafijfirti, ale Didbgiūje Mieftūje, furiūie 
baugiaus ne faip 20 Tuffangiūi Žmonii gywena, 
gaun dabar Zeme8 Waldzia Burgmiftrg, arba faip 
Grancugai tą madbin „Mera“ ifatpti. 

Tam Tarpe pra В Baryzo Diputacijonė pa8 
Tjera t Merjalję parejes, apfakfydams, Paryziffiei 
norė ju Tjeru Bakajy darvyti, ale fu tüm SIBfiderejimu: 
Paryzißfiei Miefcziony8 turt fawo Wyriaufyhes patys 
pafijfirtt. Tifrujü Zalnierit wifay ne turint £ Paryzo 
Miejta pareiti, bet Dawadg Miefte wienat Nacijonal- 
gardziert arba Birgermėrai [aifyti, Ale juf ant to 
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Derėjimo Tjėė iidūti ne gal. Nefa tofiu Buliu 
Baryzaš tift Ranfofe Maigtininfi pafiliftu. Bet fadanl til 
rodoš, fad Tjer8 per filpnaš ėjąs, Maigtininfus fumajafį 
dbpti, tap bumo ta Ralba pafiluji, buf Mofietijos i 

coriuš apliėmęš, Grancuzijoje Damadą padarpri, karo: 
Gran, Guglenberiei, furie # mijus Dalykus fiptis pradėjmu 
tūjau mujė Girtą Bijmarti paflaujoino, fą 2 й 
168 Waldzia Gitame Dalpfe fetanti daryti, Ant kufy 
Firftas Bijmarfis atjafe: S Trancugijės Gubamad! ir 
jimo Dalptus ĮBofietijos Giecorius mifan ne feta Fititp | 
ale tacgiau fu įamo Taijfu Žrancizijoje ant to babolėti, 
ibant  Pafajaus: padarptajis Derėjimas ne jubintde $ 
pajiliftu. Bet jep Bėda Francuzijoje per Mier эр 
paltotu, o tifroji Waldzia 18 Tifvo 1В jo Pagalbė“ 
prašptu, tan jis babojęš, fa cgia veiffent daryti ir 
tifraje rancugijos Waldzia įuderėti, Eaip, Eofiu Bu 
ir uß fą tai teifiant Daryti. : 

o 

xl uu 

Atfiliepimas del Releimjo Ay įiteliavimi. K 
35 mieno Lietumės Kampo man pra feli alingi 

gobimai parėję, fad ten Relciwi nū Bujto fitaip mMral 

galima gauti, faip tift podraugiep it Grinešimą офе 
Numerio per Gromatnegi Drauge apfipteliūjant. BM 
fadangi jiemš Relemiš tofiu Bubu ju Grinešimų ай | 

Bertainio Metu 7 Sgr. 3 f. faptoj, tan feli am ti 
Brieteliū pra Gen manęjpi atraže papraßydami, ае 
jiemš pamelyta butu, Releiojo Laißfus patim8 ок 

Gronatnežio parfinepdintis. Ant to ав @ Dalyfiejt 
mujū Bonui ODberpoftdirefteriut pranepiau. | Tajai В 
Kampo Buitefipedicijonui nuragpdams tą paflauje, failngi 
ju tūm Dalyfu fon, о taš atfiliepe: Buto Už 
ninf8 Žmonės niefu Bubu ne primertęs, bet jūs tikpr 
ратоНне8, faip jiem8 tai Daug geriaus ėjant, jam, 
Releimi igtifiman fa8 Syfi per Grometnepi gautljią 
Rėja Žmonėms patims fawo Releimi nū Вайо parfūnc 
nešant, tap Buko Urėdininfui ne galima k 3 
iplaifpti fado ne ir mien8 ben fit8 Releimi пй ш! 
ibiiprajo, furė tą u'apjijteliamęs, 0 fad potam miend ta 
furš tą apriteliamęš jamo Releimi pareit ipjiprapoibe. 
tap taš Balin, o Butas ne gal ifjeßfoti, fur 1a0r 
bingęš. Todėl Pujto Urėdininfs Zmones рато п( 8 
{о\90 Releimiė per Gromatnegė parjinegdinti, ale prlbčą 
meritaš ant to Nief8 ne tapęs. Zaipo atfiliepe Bufftin 
Urėbininfė. Taciau po to man iš Xaujo Bafigooinbo) 
parėjo, fab ne taip ėją, bet fad jau ir tie Zmones, Furkziji 
jamo Releiė be PBrinešimo apfipteliavę bumo, turėjtin 
at Apjifteliavimo Biningus atgal imti, arba Prinežimtiės 
brauge  apfifteliūti. аф wien8 Prieteli8 godziaßt | 
Ale tai piftė Dalnfas, а) tas famo Warda nefi‚fafv‚inba 
Neja Pafigodimü be Wırdo Paftjafymo Wyriaufybellije 
ne priim. Todeliey až anam Prieteliui ir mija) iai 

| 

|
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Zußiu ant Bagalbės pareiti. Sen jiš to nor, tap 18 

ant tift jamo patiės Marbą, bet ir fitū Barbus т 

majafpti, fuvie ant Brifinepdinimo Releimjo per Bujto 

2 primeriti tapę, arba Ф@ 18 Gromatnepiš 

ardır ėja8, furfai Apfiteliamimo Piningus Myfifte- 

dėjmmujiemjiem8 atgal atnešęs ir о8 tam Грди. — Жард! 

2 фна ridamimė fauffiu, be furid nep jofš Wy- 

it tujybės YBjepfojims ne gal nujidūti. Ogi aß prie 

ad ir dar nori pajafnti, fad. tai baijus  PBapromė 

Btitp Sietumvinintū, Gromatą rafant įamo arbą UB- 

Golėti. Kojna Bemarbę Bromatą ap fita Syk т 

utde Niefo pradėti ne galėbams wijap & ©а ратей 

  

: @ 
3р Kaip pajios ju Francuzijös: Waldzia? 

| Giecorius NMayoleons dabar Englante prie [а100 

ncziö8 Giecorienės Pilyje ChifelhHurft, ne toli nü 

undungs Miefto. Iifai pra prie Englenderiü 

raßliene8 apfilanfes jeijei Garbę pabarpti, 0 toji 

ie jo už tai taipjau apfilanfe, jam padarptaję Barbe 

šalipginti norėdama. Tai nufidame 3 eziaji Aprilt, ale 

, mraliene pafilifo prie Giecoriaus bey Giecovieneš tift 

ožiije Stundo. Kaip robo8 Rapolesnė Mis Раг НВ 

Bl Naujo rancugijės MBiegpatimi pajtojęė. D juf tai 

ali it gal nufioūti.  Bijai Zrancugijoje Daug Brietes 

am tuv, furie už ji dirba ir moni Ggirbiš ant jo 

faijės freipti procemojaš. Dai. Ben it ten ta Milis 

. Wfivarinfi, but Napoleono Brieteliei Maižtą Rarngo 

Infiefte Furita, jei6 Žmones galiaufie> to atgriję jū 
i ан8 Napoleoną per fawo Biepati priimtu, fa= 

failigi jis per 20 Metė Zrancugiją maldpbamė parodęs, 

eo labay jiš išmang8, auds Žemės Gferšgalmjus ir 
tikprocius fumaldyti. Tacziau cia bar ir Kiti Tan= 

jawš, furie taipjau procemojas, ant Francnzij08 Gujto 

autšfigauti. Zai pra pirmjanfiey ir wyriaufiey mwien8 ıB 

arfüncuz Bfay Faraliffofids Giminės Burbong (Bourbon), 

valti ant Žrancugijos felis Gzimtmecgius miepatamuji. 

Zuflß Bitö8 Giminės bumo 
iendi tajiš, Tuvė Francuzai Mete 1793 per Prowa nU= 

Bpibe. 
taardeli8 1Otajis, furjai Barngo Miefte Maißtut pa- 

indus Mete 1830 iß Francuzijö8 fu wifa fawo Simine 

prlbEgti turejo. IB Bitės Gimines randafi dabar wiens 

ufftincas Heinriki8, furfai Oromu Szangbor (Cham- 

vimo) wadina8, ale furė jo Prieteliei о8 jau Arans 

turkijos Karaliumi „Beinrifiu 5 tūju paufia. Taš 

ur&fltinca8 meilntu iš Ggirbiės Dugno ant td8 faralijs 

imlios Rrajės wel upfifeRi, ant furids jo Toma Tėmai 

siadt tuluš Szimtmeczius fėbėję. Baliaujien cia Dar Ir 

adidas fita iš and8 Giminės Burbong išjprogufi ale 

pbelifėnrufi Szafa, Wardu Orleang (Orlean8). Szitd8 

p Marės yriaujyjs, Wardu Ludwikis Pylips 

ta8 Karalius Qudmifis. 

Ogi ip 108 pacgids Giminės bumo ir Karalius | 

Greitis Drieang pafibare Žrancuzijos Karaliumi Mete 
1830 Taip jo Bagentainis Rarbelis veßimtafis £ 

„Gnglantą „bumo išbėgti turėjęs. Me Mete 1548 ir 

tafai Suomifis Pylips tūm pacgiu Keliu begti turėjo. 

Tajai dabar berodš taipjau Rabajtininfa, ale jiš pra 

feli8 Gunuš palifę8, Furik mien8 Wardu Brincas 

Mongpangije, Fitfai Princas Žoengmyl (FIoin- 
ville) tretyfis Omal _ (Aumale). Ludwifio Pylipo 
wyriaufyli8 Sunu8 Wardu Erceifis Orleang yrıa jau 

pirm famo Zėmo pafimires. Ale jis pra Sunu pa= 
fifeš„ furfai  mabinamš Gromė nū Barpgo arba 

Bdrpgo Brom. Tajai faip Galma Mijės Giminės 

Orleang tofūjam8, 0 jo Giminė taipjau mija Rrocę 

ant to prijtato, ВНа Princa, Baryzo Gromą Grancus 

sij68 Raraliumi padarpti. Bet fabangi babar malbajiš 

Francuzijö8 Malbonas Tj&r8 prie ano bumufiojo 

Francuzüu Raraliauš Rubmifio Pylipo iš Giminės 

Drieang Minijteriu bume8 ir tüczie8 ju ana Oimive 

labay fufiprieteliamęš, tap Maižtininfai ppaczien priek 

ji Gaufia, buk jiš noris rancugijos Nepublife + Nantas 

Giminės Orleang padūti. aš žin а8 В Grancugijos 

ant Galo pajtos ir faš tą Dar galiaujien malopti gaus. 

Manding nen jof8 fitjai, faip tift fur8 fytrus Wyr3 buz 

bamė mof?8 Šalnieriuė ant jamo Bujės faimėti it Maip= 

tininfus parmuße8 durnaje Fraftcuzü Dwafe Jumalopti, 

Wifofia Zinia. 

A Brieß Pabaiga Merco Mėnefio prie muja 

jau imanptinan bumo atžiluji. Ale Banedelnį 27 а) 

Merca bumo Berno Miejte dwi Berfunijos, o rafi 

fitut [pg taipojau. IB to Dra įtaiga taip atalo, 

fad Pradzioje Alpriliaus  Menejio Giczion Žiema IB 

Naujo bumo prafidėjuji. 

— MBofierijės Saimas, dabar Berlpne fufirinfejiė, 

pra Altfiliepimą ant Giecoriaus Pafweikfinimo fußnefeje8. 
30 Diputierti, per Burtų tam iš Gaimo Zarpo 

paffirti, gamo tą Giecoriui nuneti.. © уате Mtfi- 

fiepime Gaimaš ypacgien famwo Defawone Giecorini Už 

Mofietijės Simienyjimą ir už Neprieteliū Bergalėjima 
ißtare. Bet pito Atfiliepimo- Sußnefejimüfe Bulf8 

Та цуа Diputiertü Ypacziey 1В Baierü Raralnitės, 

fur daugianfiejie Žmones Katilifai, norėjo + tą ТЬ 

liepimą  iįtatpti, fad Giecoriuš turės Bopiežiui prieß 

MBiftor Įmanučii ant Bagalbės pareiti ir jam jo 
Zeme8 ben Rymo Miefta atgauti. Ale Saimas toftai 

wifap napfičme, o Bitaipo Ratilifai už Boptegių Niefo 

n'iptaiję. 
X Mufü Landwerat wis Daugiaus gaun Namlın 

pararyBti. Tilzipfi8s Landwern Batlijong partraute 

į Silšės Mietą 31 Mercą, o Mijas Miejtas j pafıwel- 

fino fu Didgiaujia Garbė. Lėtjū Batlijonš jau it 

Namėj.  Raraliauciišfis Garbė Landwierü Batlijonė, 

k 
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furfai 22trajt Merca Biczion $ Karaliaucziw partranfe, | nor&jo, Mėja pitūje Sußnefejimüfje pra fubderčiks 
pagal bibžiaufiaję Dalė, faip rodos, jau taipojau 1žat= | fad Ruja Giecoriui turint Male buti, ant jūduja SŠurkėtoj 
Dptaš, it MByrai jau pirm Szwentes Namün parleifti. | tief Fartffujü Sziepjü ifitaifyti ir prilaifyti, fief jalpitel 
95 wijo to meg numanom, fad Pakajus wi8s Daugiaus | ger vod08, o jam dabar ir Wale, Bale jüdujü Iurileis 
nufitwirtin ir fad Maižtaš arba naminis Karas Gran= | tuja Pakraßcziei8s pagal jamo Pamegima Fejtungü pl A 

A „T mumė ten ne žada priegadinyas pajtoti. pet oSidĄ 
YBijur, fur tift ĮBofietijoje Žinia apie padarys ®_ WMBijame gime muji Kare fu Trancugaiš mu 

taji Bafaju parėjo, paftojo 1В to Didelis Džiaugimas, | Nepriereliei faip тобо8 ney mieną Эы ВЫ Karui | 
furjai tarp Žmonia mifofiu Budu iBfireižfe, faip antay | arba Ton ne [laimėję Rognaš Ragimentė, fožn 
Karunomis, Mugifėmis, Kanulii Gromimas, TBarpė | Barlijon8 Karo Babaigoj (amo Raruną, ju furia „2 
Gfambėjimais, Egufamimais, 1Ullycziü Appvietimais | bumo i Rava iBtraufeš, teb/turėjo.  Zift antramja! 
Šmafėmis @ а8 tam Iygu. Toftai nujidame ir pat | Bailijonui L mojo pomerišfo Infanterijö8 Nagimen! 3 
tofiūje Mienūje, furie pirm to prie muš it mujū | bumo Romoje prie Burbafio Pulfus ne toli 1 Gm 
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