
Releimiė, Karaliauciuje 

fa8 Ntarninto  išbūbamė, 
faftoj, ant bile tofio Bufto 

apfteliotaš, fu Pufipinins 

geiš ant Bertainio Metü 

4 ge. 9 p. 

  

е 110 {6 
Apfakimü Sfatimai t Res 
Teimė fažtoj po 2 Gar. už 
Тюа , finulfei8 Raßtais 
tšbrufamotg Gilės | Gros 
mataš reif fen  atrafyti: 

order - Noffgarten 
(vat Važarsą 5, 

Karaliauciaus Broliamė Sietuniniičams Sinės parneBąs. 
  

B Rro, 42, KNaraliaucziuje, 12, September 1850, 
  
  

Dufamimai. 

„Pons Dievas Rėbaot pra [1 mumis, Diemas 
Sofubo pra mMuji Apgintoju, Sela. Szen cifit ir 
šmalgyčit Bono Dien Darbus, furjai ant Šemės tofiu8 
S6pufinjimus pabaro, furjai nurambo Яати8 Yo mija 
Swieta, furjai: Rilpines fulauzo,  Ragotines fudauzo 
ir MBežimus Ugnimi fudegina! Tnlefit ir numanyfit, 
Лар ав ejmi Diewas! Ap jam Garbę padaryjiu tarp 
Ragonū, a pabaryfiu faw Garbę ant Žemės. Pong 
Dievs Rebaot ą Ju mumis, Dievas Sofubo pra 
mums Apgintoju. Sela." gi. 46, Y 

Kaip om fu Karu? 
о Bafibamimo  Giecoriauė MNayoleono_ pos 

braug fır wifu MaF=Mabono Baiffi Bale Žeftungės 

  

  

arba ir pacgioj Geltungoj Sedan į Gifaugus fi 
bituš Žodžius be taBant n’iera ney jofiu Dpacgien 
minčtini Nufidamimi 6 Karo Wietös mums i Žinių 
parėję, faip tift tie, fad dabar niefuv nep jofio frans 
сна о Waifko neb'ėjant, Mufißfiu MBaifai mi8 ties 
Hog ir greicgiaujiep ant Baryzo linfap mapierūja, ogi 
todėl mes vafi bene meifiep patirti gaufim, fad jie jau 
Bale Rarpzo be omi.  Ra8 cia tada toliaus nujioūs, 
tai ne galim žinoti. 

Gimiegiejie Francuzijö8 Minifteriei, fuvie Ras 
poleoną ben jo Giminę i5 Giecorpfiės išmetę, berodė 
pra apfijafe, fad jie ju mumis Bafajų ne daryfe, о! 
ir tift wien8s ЭЫВН  Balnieriū ant Francuzijö8 
Grunto įtowėjęš, 0 Bataju barpbami jie ir nep Pėda 
Grancugijos 3eme8, o ir ney Afment fofi6s [amo 
Feftungü mums8 ne düfe. Rėja tofs Patajus Gut 
gedißfas Pakajus ir Francuzam8. wifay ne pafeliamaš. 
Эе Minifteriei fakos, Paryzo ЭНейе Daug Tukkancziu 
bibelė Waiffg ant Atfigynimo turė Szita8g Mieftas 
efa8 108 driuta8, Ffad Meprieteliei į tą Yiwerftt ne 
galeje, 0 taš ir ėją8 ant Bertainio arba ir ant Pufe 
Met Maiftu aprupintas. Ale jp Mujikfiamė ir 
faip nor8 pafijeftu, ® Paryza figauti, tap anie Mini- 

 feriei it bar tabą, Bafajų ne pabarpję, bet + fofi 
‚ В Grancugijos Mi ją pafibūję it iG to ana Žemę 

malbnję. Sie Vokai ia poataugtet) mtfuß %mncug,uß 

  

+ 

  

furie tift Foft Ginflą nujitmerti gal, prieš Neprietelius 
pajifelt, nujitifedami, fad jie bemeif Waiffa Felis 
Szimtus Zučitancgiu Dideli turėję ir ju tūm Meprie- 
teliuš i5 Žemės išmarpje arba Šiems Si tmerželiamė 
Жариё Grancujijoje padarpję. — Tacziau jie ir bar 
priegtam Fitas ASiešpatpjies Afameoi. ant Bagalbės 
paužia, idant to8 ne perleifiu, 8 
minę bėbamoti ir jos Žemę fudrafkyti, айр anie 
republičišfiejie Grancuzijos Minifteriei Gaufia, 

Ale meš to Siaufimo ne primalom atboti. Mes 
jau žinom, fad prie $талсизй Burna miš Daug bibejne 
už Sgalėjimą. Tie Tufitancgiei Barngo Miejte ant 

| Apgynimo ėjantiejie ne daug twirtefni u} mufü buwu- - 
igję Birgermėrę. Zie tol flaujps, fol jiem8 pamėgė; 
Romai per Mier pajuntus jie Gimėra £ Szalt pafınogs 
arba ir anuš Minijieriuš Galin pamarys. Ras apie 
Ašarpzo UAprupinimą ju Maiūu pajafpta, tai tilt 2Bėjai. 

Aną Mieža В Tifro apfpeitus, tap Badas czion jau 
»0 oro Nedėlia turėtu prafidėti; nėja du Milijonų 
Tilmė, ten befiranbancgiū, faš Dien didelę Daugybę 
įumartoj, ©. Parngiptiei Žmones, norint Keip gana 

Garbės gobingi Budami, tödeliey tift Wapfiims Идар 
babmiršczioti. Tie Ezimtai Tufftanoiū, 
bene per aną  Bapaufimą Šrancuzijoje ant Romos 
įujibčgtu, be tifrū Gunfiū, be tiffo zalnierikfo Damado, 
be zalnierišftos Draujmės it be tifrėsRaflujnumo mujū . : 

Maiffamė prifiartinant turės ing tofie Belai ant ойй 
Rujia igoulfėti. O įmerimujė Žemji Wießpatyftes, 
norint mums Garbę ir Salybhes, Padaugfinima pawy- 
bėbamos, fieF meš тапот, ne be fėjyfis (t. mumis 
be Neifelo ujfidėti it Zrancuja Bafividziamimą ir Gyr= 
pelupite per Rava prie muš tamfiyti, ypacgie B= 

mpzdami, faip Lrufija Draugyūėje ju mija Wofietija 
gatama ėjanti, jen veičir, ir prieß mwifus famwo-Kaimy- 
nuš  atligiti. 
mėję it Pafajų apturčię, nėja tegima: Ronas Diemas 
3ebaot yra fr mumi$s. 

Gromata na Raro Iietds. 

Mums pra I Francuzijö8 пй Karo Wietds po 
Piuinojo Mußio Bale Feftungds. Met8 14 а) Augufig 

lomnaję Francuzu @®- 

furie Tali 4 

Tangi“ mes tifim weifiep pilnan [ais | 

P
p
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nufibamufio Gromata parėjufi, i5 Furid& me8 ir mufü 
Gfaitytojamė wyriaufius Dalpfus pranegti norim. Bet 
pitoje Gromatoje taip ftom parašyta: 

„Hrancuzijoje, 15 tąjė Augujtą 1870, 
Mano mylima Pon8 Kunigs Kurbat, aš Jums 

noriu triumpą Žinių būti nū muju, ir fa meš meifiam 
Bioj fimetimoj Szalyj ir apie Mugė, Eurš mwafar mens 
toj Dienoj L4 taji Augufta nufidawe. Mums fu Wieß- 
patiės Bagalhba fofiaš 5 Myles yer Rubeziu + Fran- 
cugiją šfeliavus it Liogaryj prie mieno Ralno be by- 
mofierūjant ir taip be mifljant, fad meš bar be 
3 Dienėi & Эи ne pareifinr, ale tief žinojom, fad 
NReprietefiet ne toli na mujū gulė prie wienos Teftuns 
go8 (Metš) pus antt68 Mylės nü mufü atflu, tap 
mums mujt filpnąjė Kung paftiprinti be norint it 
Birimo Rytus ant Ugnies be turint, 0 it mifi Buvom 
iffirėbe, fabangi Gicgion [abap На ir fargta pra: 
tap ju wienu Syfin pajutom Sendrolmarßa beffam= 
binant, fadangi veifiant fu wienu Pabuvmu + Roma 
ftotig, TZangi tūjaus pajifelėm bidime Gubruzdime ir 
pafibamėm, % ебранс8 Wardan fawo Žinginius ant 
Gmertiėš freipti, it išmapieramom В Piogario ant 
trijü Bertainiū ant 5, о ant Biegoriauš 6 jau meš 
tt Mugyje buvom, ale Kiti jau bumo nū Bieti Darbe. 
Reprieteliei Iabay Driutap įtomėjo it buvo fofiuš triš 
Bertainius Molids pirm Neftungės Tabay driutay 

S apfifiamamg, ir czia mum8 bumo Габар funfu, jūs 
išgauti 15 ü Ggancė, o jie ir fabay driutay ftow, 
driucziaus ne faip Yfjtreifiei, o ir tofia8jaud Oiweras 
tur, faip mujū, o jie ir dar Garbjauš Gauja, faip meš 
(tai efti aut Gimčros toliaus fiefia), tobėl meg baug 
funfiauš turim, faip jie. Kitaip n'eit, meš miš turim 
at fu Gzturmu imti, ar fu brangiu Gudtumu, furė 
WießpatZ yra per jao Malonę mufü Brincams fu= 
tefę8, fab me8 ifi Giol [aimim, tacgiaut ne žinom, faip 
toliaus пийой8. 0 fofia 50 Ranuliū prieš fits fita 
griome ir trufo ifi Biegoriaus 10 NRaftyje. Grancigaš 
[аба) baug prapulbe; 108 Яатпо[е8 pilnos gulėjo Ig 
faip Maltos Pagaliū. Ale Ju Sžturmų jie tift turėjo 
eiti Taufan, it atmarėm jūš ifi pat Zeftungės. Tai 
bumo Bafajus ant Biegoriaus puje 11, Ale ir Mujij= 
На ne menfap frito, fab baugu pajafnti ir baugu 
"pamiflyti; ale tift and bar baugiaus.  Regpmė ni 
mufė tie baug n’ier, bet miš fužeifi. D į Gifangus 
meč jū it baug Įugamom.  Sfi Biol meš jau fofiuš 
6 Mupius turėjom ju Francuzais, o mis mums IBiep= 

- patė padėjo. Te pabeba jis ir toliauš.„„„ Melffite 
be Baliomės, jis itaijys geran, jijai jū griešnas Miflis 
furaizgps ir ming PBafajų nudalns. Diewe, dük fab Karas 
mweiF ant Galo buti, tap me8 Birdingay. dziaugtum-   

bimės it iš wifds Ggirbieė bėfamotumbim. Ogi ir 
mujū Aronprincaš jau daug Vergalejimü apturėjęs. 
Diemui už tai Pėjie Garbė. Dan bywnay ant Szir- 
dies Битоо, fad apmiflyjan: Name&j Žmonės Bajnyczioj 
fufirinfe Diewop meldzia8, 0 me8 po didziaufiu Tranfk- 
imu ir Kulfü Spetimu. Taygt gana Biam Rartui. 
JAB ne žinau, faip ifgay Biczion @Oywafjtyje bufiu, rafi 
fab mano Brieteliei it Gentys arba Pažyftamiejie Gia 
mano Gromatą įfaityė ir manęš atfimis, raji tada 
jau ne be bufiu Bio SGmieto Raralyjtėje. OF, fab aß 
ben mis galčcziau fafpti: MBieppatie, te pafanfa man 
tao Malone! Amen, 

Grenabier Midael Gibzaš (iš Muipeninfa) 
nū 8 Rumpanijos 1 Djtpr. Srenabier-Regiment Nro. 1. 

(Kronprinz). 

Wifokia Zinia apie Karg. 
— е prufišfuji Raro Gžiepjū vriflaujo it bi 

mažofoš garinios Sziepps, miena tujüWardı „Nymphe“, 
furi Danffos Sbėgyje ranbaš, o antroji  „Grille“, 
manbing Wilhelmo Sbėgyje «W Buroi: turinti. 
Tiebmi pabaf; Zrancuzi Sziepimė ju fawo Greitumu 
daug Apmayndo. SB Režiniu ir nieam ne miflyjant 
rafi NRaftiės Tamjoje arba VUpnglėjoje Bitos Szieputės 
padırmay В fawo Ębėgio Iyg Gofte iškofbamos arti 
prie francugiBfiji Dibgiuju Sziepjüu pribėga it ant jū 
felia8 Rulfaš paleibujioš ir jom fofią IJBfada padas 
riujios, tap jos jau ir wel £ fawo Sbhegius parbėga; 

Get {тапсиу о08 ©уеру8 taba wis nüprofnay pa= 
fiprocemoja jaš pawpti, 

— Pirmafis Mupis prie Feftungds Met3 14 taji 
Augujią ttufo 9 Stundus, antrafis 16 tajt Divylifa 
Stundu, o 18tąji begu bar ilgiaus, 

— 38 francuzišfojo Mieto Straffburg pafafoj 
iš ten išwarptiejie ir + Badus parėjujiejie MBofiecziei 
3moneš, fab tenan 17 tajė Augulta miens francugiBfaš 
Turfjaš nupjauta wpriBfą Galmą, fafoma wieno Wo- 
Несий Mficievo, per Ulyczta8 rodydams neflawes, o 
nezmogißfojt Miefto Daugybe, tarp furios ir btbeIe 
Dalis Francuzü Zalnierit rabo8, toftat matydama 
bidelt Dziaugfng ifreißfe ir baifingą Ryfamima pafėle. 

  

Szwiefiaufioji Zinia. 
Mufißfkiet traufia ant Baryzo linfay, ta ip 

Tolo aprefdami. Feftungos Mets Бер Strafburg 
bar n’iera pafidamwufios.  Giecoriu8š Napoleon8 jau 
babat pra £ mufü Karaliaus Pilė WilhHelm8höhe 
Bale Mieto Rajjel faip Gifangininfs parėjęs, 
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