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2 Karaliaucgiaus Broliams Lietuwininkams Zine$ yarneßas. 

i Rro, 39. Raraliaucziuje, 18. Julijų. kus. 

' 7, Nebėlbienėje po Bıy. Traices. Yra ppacžiep tie fiwentojo m‘fl% Zodziei nuwede: 
Gmang. Marf. 8, 1—9. Grom. Nym. 6, 19 — 23. 

„Gailiės ZŽmonii!“ M Fokf8 taš meilingaš 205 
ili8, Eurjai mums iš Bono Iėgaus Ezirdies it nū jo 

ias 
įupeliū per muji Gmangėlijos 300i priegaiš Pagba: 

    

   

   

   
   

    

o gėr mums žinoti, fad ji8 iv bar Bendien 
“ra miefagirbingus, fofš jis anūcgic8 buwes, Za 

НИ8: „96 gailiūs Žmoniū“ ji primerte Dangaus 
šlomę prajtoti, & mujū MBarguš pareiti ir muju 

riefü deliey pati Gmertė fentėti. Dgt ta pati Meis 

в ©р ji it mergia Žemės Apftrituma, faip meš 

bar ir ant mujū Raubi matom, famwo Žegnone pas 

Ibpti, ir faip ten feptynieis Dūnės Repalais feruriė 
ES eugiuė imoniu pamalgiditi, taip baba; iB mens 

ifpmo pabarpti. Tift reifia paš ji Šada it prie 2 
buti; tift veif bėfamoti, Тар 18 Dėfamoję8, tift reifia 

ti faip jiš paliepes, Юа 1В jo Mantos gamę @ Ё 
m$ padalyti, 0 it bar [ifufiūfius Trupucziu8 ne pas 
efinti bet jurintti, tap me8 jo Meilės Szlomę regėti 
ufim, Dieme düf IK + Amžiai Amžius. Amen, 

rie м 

Šono Apreišfimas. Gromata Eurinfimui 

Tyatyroje. ’ 
Berft 2, 18 — 29. 

ой х Perfėm. 28. „Sr dūjiu jam Aužrės Žmaigzdę.“ 

18) Gitas Kriftaus Rareimjams ir Bergalėtojams 
na lšabatetafis Sfarbaš pra [laba brangus ir Glomins 

„ tai те8 В to numaunom, fab ji8 Gmiefieijei ir 
lingaijei Auprės Žmaigzdei prilpginamas. Ale fa8 
iš Tifro ėją8, fa8 tai mums gal pajafpti? Gal 

i, fab to bar nen jofia įmertelna Afi8 ne tegėjuji 
fab tai nep t jofio Žmogaus Szirdi bar ne parėjo. 

- iau pajafnjim, fas aukfßtay ir gilie> Diemo 3ovyje 
ituji Dievo Wyrü apie tą Dalykfa miflyta ir if- 
Dia. Ant Rirmo: Wieni fakfo, Fad ta AYußrö8 
Чароё tai pats Welnias ėjęs. Ant tö8 Miflies 
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„Kaip tu iš Dangaus išpūlei, tu gražioji Außrös 

Šmaiggdč!“ 9č5. 14, 12. 
Upie Szėtoną žinoma, fad jis 15 Pradziö8 Taip 

prventaš Angelas furwertas bumwes ir Dangaus Sįlo= 
mėje podrang ju fitaiš Angėlaiš ghmenes, ale Fadangi 
18 prieš Bona Diema Maiptą felbamė grießyjes 
(2. Ber. 2, 4) ir ne pajilifęs Ziejoje (Son. 8, 44): 
tap jiš jamo Blomnąję Runigaifktyjię it ne gavęs 
palaifpti (Sudbo Berfžm. 6), bet Ponas Diemas jo ne 
pacgtedpdamė jt ju jo Draugais i Dangaus ižmetęs 
ir ju Zamipbės Lenciugais jurafintą + Refla prajiu= 
meš (2. Betr. 2, 4)., Apaßtals Šonas mato Viegės 
įime, faip 3Befniad buvo numefiaš + ugningąję Dūbę 
be) Sierą (Apr. 20, 10), o pats Bons Jėzus mate 
Ggėtoną iš Dangaus pūlantė Ig. fofi Zaiba (2uf. 10, 
18). SB to Mijo regima, fad m. PBrarafš Sėgaijos 
ius, norint apie Pūlima Babėlės Miefto arba geriaus 
jafant per Prilpginimą apie Pūlimą Nnmo Miefto 

falbėbamė ABelnio Įameiffla + Abroza ima, tarydams : 
„Kaip tu 1В Dangaus išpūlei tu grajioji Yuprös 
3Zwaigzde!“ Taygi feli Zodzio IBguldytojei miflyja, 
fad Pons IJezus jamo mierniemjiemė  Bergalėiojams 
faip Bergalėjimo Blomnaję Alga pažadėjęs, ant bumus 
ftoješ Auros 3maizDės, butent ant Gzėtono, Išiešpa= 
tpitę iapti ir jė po Rojomis mindzioti. Bet Pakajaus 

Diemas te pamina Ggėtona po muji Rojomiš umap, 
Amen. Rym. 16, 20. 

Muji 3alnierei, 

Brabžioje Menefio Junyjaus 1В Žrancuzijos pargıy- 
šuliejie, ft Dienos Blomingojo Striankemo Logarüfe 
aplinf Berlpna Įujžatyti budami, cžion Manfaš trpnės 
ir del Szalczio gobieš. D tai ne Dymai. Jie pats 
eina iš Zemes Kampo, furiame Sunijaus  Bradžioje 
18 Grobi Egilumos Gumo, greiti Begiu ant @ее 
Па fi Berlpno, czion tift 3 Grėdus Gzilumės te 
rajfdami. Zofs įfubrus Berjifėlims iš pilto Ūro + 
baug mėjejni padaro Szurpeziawima, įunfiuš Sanarius 
ir Nūnui tofž Nefmaguma, [pg Eaip fado Fofia junti



Kija Raulije gymenauti, 
biš Nejmagumas ne taip та prapū'ą8, bet fofe 
10 ifi 12 Dienū patenfaš. Kadangi dabar ir prie 
muju Ūras dang piltejnis atfirado, taygi tie Balnierei, 

Ku rietoftai patnrę,  fafo, аЪ 
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Keleta tu Wyrü meiltja, francuzipfos Ralbos Motyi 
tojeiš Biczon ра , ir 

+ j 
i 

fuvie po and feleta Diend mėliaus 15 Trancugijos if- 
felamwo, Teėmigtėj tofi Kūno Berėmima bene ne primas 
Išš ipirimoti. | Berlpnipfiei PBulfais iBėje [aufe fu pars 
gryžujeijeiš Rareimjeiš Birdingan įmeifinos ir pafipajas 
fojo. Tie Myrai, furie ий Paryzo, butent № ©. 
Denis arba Bantin. (Bangteng), pareina, pagiva famo 
francizišfūjus Gajpadorius, prie furiū jie ten labay 
geraš Kwmartieraš ėja turėję. Altfijmeifinant Apiiakas 
vamunai ant abieju Bujū nufidame, Birgefei garbingaų 
įūjuš palpdeję ir ju meilingu Ranfi Gpaudimų ben 
Labucziawimn paleibę. D fa8 tie per Wyrai buwo, 
furiu8 Francuzat dabar taip prietelišfaų (aife ir bar 
ilgiaus palaifpti meilyjo? Tai bumo tie patys Brujai 
atba YBofiecziei, fuvie per 20 Dienas Gitas Biaurines 
Barnzo Pryfejtungas apšaudyti ben potam  apftatyti 
turėjo, tie patpė piftap apffelbtiejie *Brujai, Eurius 
Trancugai per Zwieri8 Taife! Sai yra trumpam Gziere 
dywinas Szirdziu Verfimainymas, — об IB ten 
pargrygujuji Officierü pafafoja: „Iß Szirdziu юН 
Gvancuju, arti Paryzo gywenancziujü, mija įenoji 
Mapykanıa prieß Prufus atitojuji vobof. Nauja8 Sufi- 
brolawins tarp Wokietijo8 ben Zrancugijos anūje Wie- 
toje pra pratidėjęš. D ne tift meš, bet ir Baierij 
Aejie ben Mirtembergipfiejie toftai taipjau patirti gavo, 
Mes faip geriaufiejie Prietelet wifotinay nl Grancuzu 
atfi[weifinom it pažadeti turėjom, idant weıfiey Gros 
matomiš Žinią apie muš jiem8 nujuntinti, o jie ir 
mum tančie> raßyti fetino. Tofs jū Meilingumas 
pareit iš Detingyjtės už tai, Кар me8 jūjus nūg а- 
tibia Nebeljonininti apfaugojam. | Be mufu ir prie 
/& baifinąi Sbvūliyjimai butu nufioame. S Szaurmü 
Rupetas, faip Paryzas, ir Bie Miejtai, Miefelei, Dmas 
tai bey Siėmai buni pawirte. Didzraufyjt Bamargima 
jie ißivenge о iš muju Traftamentū, furius meš prie 
jujū įiimartojom, ne menfap dar pafivelnnti gamo. 
Todel jie taip meilingap mus išleibo ir geriaujojo 
Anno ıf fawo Zopojio atąabenę ft mumiė gėrė ant 
amg'noš Brietelnitės ben Brolnftės tarp Hrancıtzij06 
bey Wofiettjo8.“ ME fad Birdingiejie Welyjimat Bitė 
Smonelit bent ifüpildytn! -— Mes gawom patirti, 
fad ir nė francuzißfujü Gifangininfė ne menfa Daliė 
be Piftumo prie; muš, bet fu fuderinta Szirdini ni 
mūju atitojufi.  Tulajė, & fuirufeje fawo Temipfe baro 
arygti reifiant, ne menfa Emūtnybe apnifo. Iß Ber 
Ппо табота, fad ten 20 ti Gifangininfė, ne ip 
Gliafjo, bet toliauš iš Trancugijos filujujė, ant Bafi 
lifimo Bofietijoj prijimafbawe &fa.  Bababotina yra 
Ypacziey ta Zinia;, Tad pita Praganczinju  bidefnoji 
Dalis IE Dfficierū, Dd Zurta turincginįė, Hafidaro.   

Bopiežui 

аё NRežinojimas,  faip Daiftai Žrancuzijoj išvirė 
faip jau pacgiam Раг eiti galėš, Daug Nerimajtidg 
padaro. Me feney jiš mienam jijė aplanfancgiallje 
Фопи? taip jafę8. Keli man prifalb, Nymą prajtoti i 
bet furlinf aj freipjo8? AB ne jinai ney ойй 

  

    
tėti it fuvet del mano cžion turincgio Gymenimo 
weifiep Fapatingi Daiftai užangtu. | OK turecziau ta 
i mienoš Зетё8 mėl # На feliauti, o funfu y 
fenam Žmogui, dar ant Mandramimo pafidūti.“ p 
Eu Swmeifata Bopiežiaus imaptinan geran ftow,  tlnt 
jo deginė Roje per Mier fuputuji ejanti, furios Britpe 
Zaftie8 Ddeley jo NamiBfiei rupeftingais Teidais ayliko 
fuy waifßczoja. Dienoje Bmento Sogepo mažoj Rilieii 
Baznptelije Popiezus Mıfia fFaite, tacziau buvo 
giama, fief jam tofrai Broces faßtawo.. Dywins Šeli | 
flaš Bio Gzieje taš yra, fad Bopiežu įenojios Ра 
fofioš Žemės miS Daugiaus ir Daugiaus praftoja V 
paniefina; nepgi pavrajtiejie Petro Grafei, furie Didi 
TZmanu £ Ryına untwintt Iub&jo, ne nor tenlinĖ 8 
jurajti. U3 tai bet vanba8 jam nauja Briefeliū. bai 
Tur? Raš tai butu miflnjęs! — emangėlišfoj Enf fn 
fantı Žemėj randas miernaufi, о faip 10008, ir Dojnl bę 
giaujt Popiežiaus Prietelei. Wiens8 tuja jam ne en — 
tarp miju fitūi Dlizgeti norėdama, 150 Tufkftanc ® 
Dorelü dowanay parfuntines. Kofe tai dywini Gziefleße 

` ` Та 

        

Dėpežės apie Kara, > 

furtoš per Tolrakė iš Zrancuzijos parlafintos о Й tų 
įtup wijoj Erufijoj bey Wofietijoj ogi ir toli Apri 
muju Rubezus ūman išplatintos tape, daug ies | 
įmarbuš Daiftus išiaijpti ir Daugumą Galiuji Cho @ 
bžiū pagilbyti mofėjujios. Karui prafivėjus miji 1 ma 
Įijoš ben Mofietijos Žmones miengirbjey ben geriail Sai 
Welyjimais ju muju Žemės bey Waiffü Wießpa ėjęs 
fufimienyjo, 1ift ne Daugumas Penki bey Bannonije 
žemės Apgywentoji. Sziegon, naujoje toj 
Browincoj, buwelis Karalus Surgis bar mis D 
Bryfabos turėjo Ypaczien tarb Ponißfujü ben Br 
nujü, ju jūmi i Mieno einangiujė; o Bie | 
Gudrumu išutanė, ir Birgeliū ben Pautininti Pıllaier 
ant jao Bujės prifitriaufti ben išpaičinti: Už JO ti 
fab jujü Karalyjte į „Brominca“ pažeminta tape, 
Brufijei ben jo Raralui, Fol gywi, atleifti ne fe! 

  

  

    

  

| Raš ten tifiu geru Hannoweriffin gefoti ir оаъ а8
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)ft)ft nor&jo, turejo ta n’apfencziamajt Zodi „LVrowinca“ 

rti faugotis, Zitt fulivaufes te flaufe Hannowißfis 
r ij jamo Waldziai bey Wyriaufnbei. Diogiės 

iweifiıncziö08 Szilumoös reifiejo, Euri tą  Driūtaji 
inf Egirdiš gulintiji Leda įutirppti galėjo, D tofę 
dinga Sgilumą  pargabeno pajfujpiis Raraš ben 
ėjimo Paiptelei arba Depežės.  Triumpam Ggieje 

fHėgruntiugą Berfimainymg Szirdies Dumuü išpromyjo, 
taljep Sfaitntojiš patirti nor, Фа toftat nufidawe, 
toti imfivos iš Daugybės Bendien tift wiena Baweil- 
en ir eifima Dwafeje podraugien i wieng neturė bans 

nberipti „Kiema.  Gzion įtom arti prie Mießfelio 

t Rarcziama arba Gapūžia, turioje Burai Jujiėje 
prie Tnmo Stopš fededami Dėl  mijofiū Kiemo 

Vinadū iufirofoja. Ne laban toli anapus to Kiemo 
J puifus Dwvarė, Eurio Įšonė žnirtęs Prufijös Pries 
tnfš pra. Bürams juliėjus, ir ji8 tanfiey į jū 

Pritpg [ubėdamo atfiražti, jū Draugyjteje famo Sriflą 
plibo gerti, butent ju jeiš Stiflais fubauždamė ant 
Šilieifatos ben ant Gugryžimo  „tifrojo šono“ tai 
D Vatjtatptojo Karaliaus urgio.  Būrai, palidžiaug= 
Še i5 Meilingumo ir Garbės Igrodymo ano Dmars 
ifib „| mijomet jam pritarė. Taip parėjo Raraš. 
t Varponis ant t0 turėjo įamo Kuczern o bene it 
didina wiena ar Du ikleijti, + Kiemo Gajpadori felin= 
fam vaurbelamo Sunu. D fofiei8 Melpjimais 

а ш8 jaunūjus Kareiojus palydejo? DBeje, fad 
4 pmeifi wėl pargrnžtu, Тар Žrancugai taptu pergas 

Dj bet — Фар ir Prujai ne menfiaus Wlegös gaus 
jen(— D faip meš po pirmuji Mupiū ben Laimėjuni 
m Buto Dmaru arba fitur fufijtoje prilipptajęs 
ziefleße8 įfaitėm, faip meš fašbien ju Szirdies Wir- 
+hū mis Bwiezut [aufėm, taip įfaite ben [aufe ir 

nomerikfiei, taip it Apngywentojei ano Riemo, neš 
Karcgiamės Angos bumo jūdą Toblycziq prifegta, 
Gromatnešys fožna  išdrufamdtaję Dėpeše prili 

turėjo. Yo Atojo bey Gtojo UAugufto, muju 
princo pirmuju Taimėjima, atfivado Dar ır Dwar- 

   

   

   

   

  

    

   

  

    

    
    

    

   

Elo Stiflo bey fu fufirankurfu Weidu. Ale fa ji8 е 
; Y matyti bey girdėti! 

Laimejimu linfjmi pajtoti: Wieng if jujü Kepure 
eje8 Duvrab! Baufe, о НН tam Ppritare. Su 
je atjirado maifingas Drungnumas; jie а: 

Iš faimėjom!“ ir tūmi jie prifdraugamojo, ne žinos 
% ney faip, divzeijei Draugyftei. SFüireize pradėjo 
bnai fit8 fitam girtie8: „Mes Llaimėjom. Mano 
8 fo prie Nronprinco Garoė; manajfis prie 

hieru; 0 a Jamaji turit prie tū arba 1U Naites 
D tie ir ne Bednuczei!“ „Še, je, Prufü Zalnie- 
0Н Kareiwjei!“ | „Ale Prufu Raraluš it yra 
Babas Samipfiė, todel jam taip Bauney wifur 

аё flojaš; ppacge> Dėl jo paties Pribumimo 

  

Зо Kaimynai pradėjo bėl | 
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prie jao Pulti.“ Taip ip Neginiū pradėjo Bie pas 
Elaibinti bumujieji 2moneleš girti, fa jie tarp pomijam 
pirm Zriumpo papeifę ben išniefinę bumo, tūmi (bus 
tent Briflaujpmu prie Ddivefnio8s macnios Karalpites) 
bibžioties, fo jie pirma giedėjoš. Эе ти?й Dmars 
poniš Noft nuleides ir [abap furfiraufes Hadyrino Bas 
Tin. © 9 Ва Syfi Kiemo Zmone8 Del and los 
wingujü Laimėjuma prie Metjo (Ldtaji, L6taji ben 
LS taji Nugufia) Didžiu Pulfu prie Rarggiamos Angds 
įtomėdami, Depekes įfaite it jo ilgiaus jo labjaus 
prujišfos Dūmos paltojo, tax aus Gufiriaufėlis ne 
parėjo # Bulfa ir mienam arba fitam fawo Brietelii 
Dujaubamė tare: — „ЖЕ to3 DepeßesS cGieli Ravai yra 
mui Būrams, toš jūius pomijam išmadžioja.“ — 

Pradžioje Menejio Septemberio ėjo Du Raimynu 
апо Kiemo Ulpcgomiš ant Gajtūjės [infup, patirti 
потёрати, ar ne Bene mėl fofia Naujyna butu parės 
jufi, ir falbėjo ju fitš fitu:  „Raš=gin, fur nju 
Dwarponis lindo?“ „Sau ta8 prie mujn ne pareiš; 
jam pomijam ne patinfa, fd meš taip daug apie 
laimėtūjus Mužius mapam.“ „ Raimyne, aß jaucziu, 
meš Bendien wel fa gaufim patirti.“ D ip Tiejos, 
to Raimyno Birmjantimas jė ne prigamo. Mo Eeleta 
MAfie8 Mirkfniü parėjo tiejoju Relu ilgais Zinafneis ir 
Galmą ipfėlės Gromatnegys nd arcgiaujojo Bufto fır 
naujaujaję Depeße: „31 ji Augufita, Blowingas Laimės 
jimaš prie Mielto Sedan nujioame; L maji Geptem= 
Keri pafibame Giecori8 Napoleon miu Karaliui per 
Sifanginınka.“ | TZūjaus bumo jüdaje Toblyczia Didis 
Bulfas Žmariu apįvitęė, o fa8 tujų Gzirdnje нц 
bame, ant jū Heidi bumo matoma, Frefwiens ißweiz- 
bėjo faip tifra8 wierna8 Prüjas,  Raip Biczon, taip 
wijoj Hannowerü Promincoj tarp Laufininfü, o beje 
iß didžios Dalies ir tarp Miejeztoniū nujivame: Nas 
polėono Apgalėtojis Milijonus Girdžiu jam Taimėjo ; 
ne po Šigo raji dar ir an8 įjurūgejiė Dmarponis be 
mili Н6 jam prilpgfantiejie Briešapnei, та dar ir 
patš Jurgis jamo Girdimi muju Karaliui Giecorui & 
Gifangus pafivūs, išpaginbami, Фар Didžiojus Nufida- 
mimuš в10 palfujojo Gžiejo Diemigfafiė Waldymas 
dDamadyjo. + 

IBifofia Zinia. 

е Egitame paffutiniame Gžieje pra Mapykanta 
tarp Grancuzu ben Wofietijö8 Zmoniū wel iš Naujo 
žurentiš pradėjuli, о tai i6 to, Рар Grancuzai ne gal 
trimoti nefigyrę it mijus fitus, tangi ir muš prief ja= 
we paniefinę. | Ggitofiu Budu pra jū Gendrolius 
Zrußy Werfaljes Saime falbėdamė Trancuzė Galybę, 
Jiminti it Szaunumą bey wijus jū Bio Karo Per 
galėjimus išgpres o Mulikfius baifingan iBniefineč. 
Bet Francuzu Geitungos būd tam, fa8 Bitofin Budų
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saunyta, linfjmą Pritarima, ir Baufia fief tift alio 
bami, fad reifiant Mufikfius MBaiffus bar ten omin= 
czius В Grancugijos ju ера  išmugti it mumė 
romincas Glfaš bep Riotringius оё atimti, Эд 
ir ра Trancusijos Waldonas Prezidentas Tjėrė yra 

Saime ißtares, fad reifiant Zrancugijos Galybę Eaip 
iš Genomės pabaugfinti ir jos Barbe attaijyti. 3 

mijo to daug Wokietijö8g Зтошй fPaudzien pyfinaš 
miflydami, fad naujas Karas fır Zraucuzais mumė Už 

Duriū &ag ir pra Geitungoje priek Francuzus bartiš 
pradėję, © Fanbangi Žrancuzai ant tofiū Jptoliojimu 
ne ty, tap Waidasg tarp Mufißfiü Len anū ir jau 

įmanptins pafidares. Ale Diemui defuy, munıs bijo- 
{8 manding dar ilga) ne gal primalı buti. Ale 
girtis it Burną priceB mus raišpti, meš Francuzam8s 
ne galifim uždraufti, o fad jie tūmi nor pajifafointi, 
tap meš jiems ВНа  magū Waifit Džiangjmą jau ir 
ne norim Užgiuti. 

— Srancugijos ABaldzia norėdama mumė pagal 
Bafojaus padarptąjė Derėjiną Karo Biningus užmos 
teti pra Bagotūliuės Grancuzus ant dwiejüu Zufitancgiū 
Millijonė Biningü PažyczpczYjimo pakaufui. ®© в) 
Noro Diena Gžieje bumo per mija Francuzija, prie 
furio8 dar ir feli Bagocgiei В MBofietijės ben IB 

Gnglanto priejtoję, fetuviš Tutitancgius Millijond ant 
Bazyczyjimo pafiraße. D tai ne НН ОБ to atfieit, 
fabangi už aną Zyczfa Tabay geri Trejai mofami, bet 
ppaczien it iš to, fadangi Trancugai trofpta, fad ben 
mujū bar ltfujiejie Waiffai 6 Žrancugijos jū meifiaus 
fiey mija> atftotu. MNefa Bafajuje taip fuderėra jū, 

meifiauš Karo Ragtos bus užmofėtos, jū meifiaus 

Mufißkiei MBaiffai gaus 1B Grancugijos atjtoti. Ogi 
ir regima, Srancugai butu iftenge ir bar Daug Dau= 
giau8 ne Юар 5 Tufftangius  Dillijonūi Karo 
Raptū užmofėti, fad Firftas Bilmarkis ant to buti 
ftomėjęs. 

L GEgioje paffutinioje Redėlioje yra Gljaje bey 
Piotringiūje, labjaujiop Mielie GEtrajburg prie 
bumujiuji francizipfuja Žmoniū prie muji Zalnierins, 
ten ftomincgiūfius, ppacgie> Daug Papyfio bey Mapy- 
fantos iBfireipfe. Bet Priežakiės iBjepfant, 1В fo tai 
atfieit, tan iBfirabo, Tad wifofit Francuzu Dyfadūnia 
ten malfiamos, Euvie francugiGfą Mandurą Dėivėdami 
jafė8, В Gijangė paleifi Francuzu Šalnieriei čia, ale 
i5 TZifro jie bumo Bio ben to tpfiujti Walkunat ir Kufin- 
toji. Tie Zmone8 firBino ir pykito anus Zmones 
prieß Mufißkius, meilpbamė tenay Maißtü padarpti. 
Bet. mufü Wyriaufybes, tenay Hftatytofio8, pra Palies 
pimą ipleidbufios, fad wifi tofie Walfunat tuvė tūjau   

   

    

   

    

per Rubežių atftoti, o furie jū bar ten ilgiaus ufl‘ 
»pti bulę, tie buję + Ralėjima ijobinti. 

Giecoriauš Napoleono  binvęjis  Minijte 

Bardų Rouber, Dra Francuzams ant Pafkyrir 
Deputiertus prififiulpdams Francuzijoje Raßta ißlei 

furiame jijai ant to nurodo, fofioj Palaimoj ir 
bėj francuzija per mijus 20 Metus Gicoriaus 
о4108 bumuji, ogi ir ant to, fab ne tift wien Gai 

bet wifi Francuzijö8g Žmonės tuvė famo Balją an 
nubūti, fofig Waldzia Francuzija turinti gauti. Reg 
KouhHer8 rofoj, fad Mijus Arancujus Dėl to pat 

fiant, Otapoleons wel Waldzia ant Grancugijos | 
turėję8. | 

*_ Francuzüu Waldonas Tj er8 bumo muja Ii 

Bifmarki papraßydines, fad mujū YBofietijos * 
а1 В feliū Francuzijös Kreizü arba Brominci 

fiep atitoti gautu. Ale Bijmarfis jam atjafydino,ą 
mufü . Waiffat pomijam pagal pačarptąji i 

Derėjimą tifr tada В Felit Francuzijög Egaliū 

traufję, Кар %tancugm bufe 500 Millijoni GT 

uzmofeje. Фа ėjanti Giecoriaus ir mija Wofich 

Kunigaifpc;iu Wale, 
— 98 Szmeico pajafojama, Рар Fraucuz 

Splaitymą Burrbafio MBaijfo, Kurjat nl Mul 
bėgdamė ten per Rubegių perėjęs, jau du Millinį 
Franfü užmofėję. 

  

     

      

Warzyn Bumarü Promincoje mijus Waldziö8 > 
buš į Gzali padėjęs Ilfis arba ant Jamo аи й |е 
šiuvėdamė it Apgpymenimo Darbus bamadpdanš 
minas. Ale jis ir czion Bafajaus ne gauna. 

iš wien jam paveit Maldos Gromatū, Bio bir 
pražangiū. | Arba it Daugimė tofiū Keliaujaltn 
ypacziey Čuglenberii, ranbaš, futie mien Dėl tokį 
Iyfo Tnegiomė ant ano Dmaro nufeliamę nor 
baug garbamotąji Bona aplanfyti ir ju jūm nordiı 
pajifalbėti, ale Bijmartis Gituš mwijus Smecziušlo 
jamęš ne prifileidz, 0 tie todėl tur faip atėję 1В 
it wel atfoti jė nep 1В Tolo matyti ne game. B 
ant miji Tufžancgiūi Gromatū, jam ten parėjufi 
ne Dūb nep jofio Arfiliepimo. i 

\ 
X Brefe Rataliauguje 15. Sulijų. 

Ant Turgaus Žamė menkay pareit. Rmiecgiei || 
95 Sgr. NRugiei 55 — 60 Ggr. Mieziei, did., 45—48 
9)?temt‚ mai., 41—46 Sgr. Awijos 30—35 ©дг. 
niei, rain, 60—70 Ggr. 3irniei, balt, 55—60 Sgr 
putes 25 — 30 Sgr. Siiens 25 — 30 Sar. už 
Giaubai 12 —14 Gar. Gwieftas 8 Gar. u} € 

  

Berantmortlider Redakteur: Profefjor fr. Aurfdai 
in Köntgsberg, 

Kiaußiei 5'/2 Sgr. Mandelis. 4 
E 

Berlag und Drud von Gun fl Rautenberd|! 

in Rdnigšberą. 

 


