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Dujamimai. 
„Mano Sgirbiš. gatama. pra. 

biš gatama pra, Tad giebocziau iš Liauplincgiau. Babuft 
mano. Garbė, pabuft Paltėriau tr Arpa ! ЭаНЕ ай 
рабийи. one Dieme, a tan bėfamojiu tarp Žmos 
nių Rulfi; ap, tamę liaupfėjiu tarp Zmoniu. MN& 
tamo Malone fulyg Daugun ipfiplatina ir tame Tieja, 
ii: fur Debejys igfanfa;. SENifelĖ Dieme, aufgcziaus 
už Dangų it tawo Sarbe ‚auffcziaus. už mija Smietą. 
Ha. DB | 
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Karaliaus 'Gromata. 
Эц Wießpats Karalius pra p0 Sugamimo 

Giecoridus MRapo eono pobraugiep fi Maf- Makono 
Maiffu Getungoje Sedan Karalienei Gromatą atraße8, 
furioj tofiū minėtini Dalyfü vanbas, Тар теё tūjius 
ir jao Brieteliams prifiufti norim. Bet anoj Karas 
liaus Gromatoj taipo parajyta : 

Bendvejje (IB tar: Wangdreff) gale Seban 
3. Septemberi 1870. 

Zu Dabar žinai ip mano trijū Telegranė (arba 
i“ Žiniū per Telegrafus prifiujiū) miją Diblumą Ju 
fidamimo, [urjai pafidarę8! Tai man atjidūd Ing fofs 
Gapnas, norint ap Albnną iš Monnės Mmacziau, faip 
cia miffaš gadyjos: 

Sav a6 apmiflyju, fad UAB po Dibgiojo IT palai= 
mingojo Raro (ip Meto 1866) Gžieje mano ĮBalo;i08 
Niefo Szlomingefnio jufaufti ne galėjau, 0 dabar Ва 
Rufitifima, Furjai Swieto Rufidamimūfe bus amginan 
mitamotas, igpromptą matau, tap aš Bonui Dievui 
geminos, furjai MienS manę, matto Watffa be mano 
Sufidraugamojufiūjius iBližiuvėjęs pra, miflab tai, fas 
nujidame, išpromyti, iv futs muš Rytais [amo Wales 
pafiffyres, - Zift fu tofiu Zfmanpmu ав 19 0Йа 
Dalpfa aptverti galiu ir ju Syirdies Bafarnyjie Bono 
Dievo Wadziawima ir jo Malonę plominti, 

Potam Raralius pajafoj, fofia fTaubi Gita 
paftutine Soma prieš Mar Mabono MBaiftą bumuji, 
! fol tajai i ойй Pufiü apfpeižas ir + Feftunga 
tmarptaš bumęs; — faip jam Gzirbiė pagrudufi, tief daug 
Ramoni matpbamė ir Dieta ben aplinf gulingius Kie- 

Dieve, mano Sgir= 

* 

  

utuš Ugnyje be liepjnojant; — faip Giecotius Rapoleons 
jam (5 Miežto Gromatą atrapeš, tą tais Žodbžieis pradės 
damnė: „Kadangi ab NrpBafnje jao Maiffi Smerti rafi 
ne galėjau, tap AB jamo Karba Sujū MBiešpamitei pa= 
būdu“, — faip potam Francuzu Maiffas fapitulierames, 
faip ir Giecorius patjai Karaliui pafižeminbams prie jo 
apiilaufeš. Z8iflab tai turim Bicgion dėl шеп о8 Talpės 
aplenfti. Ka Karalius ju Giecoriumi  falbėješ n'ieza 

toj. Gronietoj pajafpta, faip tift tief, fad Biraš Gus 
fifalbėjunė Bertainė Siundo trufeš. Tada Karalius 
pentis  Gtunbuš (nė '+3 iki > 8) jūbams mijus 
įamo IŠaiffus aplinf Sėbau fu itrauču fiūjius ayjūjęs, 
furie mift jam Iyg ju fofiu MBietros Užimu macniaus 

dien „Burrab!“ priegaiš šufame.  Galiaufiey Karalius 
taipo jafo: UAB tav ne galiu Bendien išpajafoti, К 
"nano Ggirbiė iš Mijo to; 15 Bito Sufiėjimo fır Napo 

feonu, Turi aB pirm triji Meri jo Diūziaujio; Szlomėj 
ir Galpbėj mates bumau, ben iš tief Meilės Sprodyma, 
furiuš patirti gawan įujudinta bumo, 

Эи Вейт, 

Iijofia Zinia apie Rarą. 
— Jaunai Napoleono 

Belgijos 3eme i Guglantą iBteliamęš o /manbing Gie- 
torienė Gpiennje taipojau. 

— аи dabar ıBrokfota, fad Mak:Mahono Waifkas 

prie Geban pergalčtais fofia 150 Tufitancziū didis 
bnwes. Mufü MBaiffo Medėja Zimintis, ypaczicy Gen= 
drofiaus Mulrtio mijame Smiete DideN pagiriama, . 
fab tofjai didelis IBaiffaš Mufišfiamė tuvėje8 pobraią 
fu mijais Gendrolieiš, furid Sfairlius fofia Puje Szwas 
bronėš, (butent fofia 50), bet mipū Afficievi Sfaitlius 
4000, ir ju patim Giecoriumi į Gifangus pafidūti. 
Swiete tai bar niefadboš negirdėta, fad rofš Didelis 
Waifkfas, faip francuzißfans, Eofiū 300 Tufftancgiū 
didelis, per Upgalėjina bep Sugamimą M08. mieno 
Menefio Gžiefe Ing Faip“ Elote paplotas, fad jo nėp 
Kriflaš ne Tifes, 

— %rancugqole pra Ben ir ten Sufibuntawo- 
jimai mifofii Walkfung pafıdare, Kurie- dedamafı, buf 
Zžmibfę apginti norė, 

Rrincufs pra par 

aplinfup befibafipbami plėgia 
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iv tazbajauja. Keli Rulfai tuji Guo iv per Nubegių 

į Belgijos Žemę iėję ir tenay Dwark ir Kiemü ap- 

nife ir branyję. Dėl to dabar yra Belgijos Waldzia 

foj_ Szalyj- Waiffü, ‚ant Rubezians Apfergejimo — ра 

ptacgiuji, ‘ 
— Sau 10608, faip fab Francuzu ЯВа ат В 

Italijos mijap atitojus ir Napoleono 'Galnbei % 

Niekg pamirtus Dabar Biftor Jmanuelė, Italijos 

Karalius, fetaš Popiežiui jo Zemes atimti ir # Жуто 

Mieftą ttraufęš cion jam ir fawo Waldziei Bumė 

ant pafiliftinės ifitaifyti. IS juf jau feney trofpta, 

Rymo Mietą jamo Raralyjtės mpyriaujiūju  padarpti, 

ale ifižio[ jis tai ne galėjo, fabangi Giecorius Napoleonė 

jam tai užgone. Bet babar jam, tai begu nief8 toliaus 

n’n3988- 

— fTrancugai matydami, faip jū MBaiffam8 ne 

geran eit, Elaujia atfifartūbami: „Ale fą meifia mujū 

farikfafis bibyjis Žaginys, mufü, Daugybe plieninėmis 

Šmwynėmis apmugtuji Sziepjü?  Mes ant to taip 

atjafom. — о8 НОГ niefo n'iera iptaifiufioš, faip 

tift tief, fab jo8 mumš feliaš Kupcgpjtės Sgiepiš ant 

Suriū pra baplėšufios. 35 Pradgios berods Fran- 

cuzai Miflyje turėjo, ju Bitomis jamo Ggiepimis daug 

Tuffanciū 3alnieriū ipfiujti, jeib tie Sziepimis + mufü 

Šemja tolimus Rraptus, faip antay ir £ muji Bromincą, 

nuželti, czionay pleßti ir pufinti galėtu. Alle jie Бе= 

weif fuprato, fad jie fawo 3alnierii daugiaus ant 

Karyzo Apgynimo ir ant Gumalopmo VBaryzifßfiu 

Smoniū primalą, o todel jie tüfin8 ant Sziepjü n’iß- 

feido. Bet be Bitū Zuffancgia fur nor8 mujū Juriū 

Kraßtüfe prie fofio Miejto prifileijii, arba į fofio Miejto 

Abčgi ibgti ir Miejtą fužaubyti, išplegti ir išpuftoti "eit, 

fabangi Gžiepimis prieinamiejie Kragtai prie muji pra 

didey apžancūti it baiš Didžiomis Ranulėmis apitatyti. 

Ogi Uvji Zbegiūje priegtam dar ir ant MBandenš Dugno 

pra tofie Dhmni ju Barafu pripildyti Nyfai, mabinami 

Torpėbai, nugramzdinti, furie taip pintliep štaijpti, 

fab jie Eofiui Ggiepjei ver jūjius einant. ir jū Welas 

užgaunant ußfidega- ir plyßdami Sgiepi + Padanges 

yaplaißina. — Ta ‚Badargü Francuzu ı Sziepys divey 

bijo8 it įaugojas, fur + folė mufū Juriū bėgi ieiti, 

D ir feip mijuv, fur tift faip „nors mažais Botaiš 

prie Kraßtü prieinama, wifur Sargai įtaipti,  furie 

Dien ir Nafti tur Suriū KrafiusS jergėti it anicmš 

Swecziam8  prifiartinant, ant Заа та wifur 

šfmaigytaješ fmalūtais Egiaudais abpiras Rartiš, к) 

tai Naftyje nufidūtu, uždegti, arba ant jū Dienoje 

didelę Rulfą avba Raruną užtrauti, iv taipo prijiars 

tinantiji Ggtriofą  Wijur aplinfup žinoma: badarpti, 

jeib cionan arcgiaufiep ftomintiejie Zalnieriei fEubriey   

ant Bagalbės parei: Galiaujiep bar ir 'ugmirgtina, 
fad mufü Ёі&іо vė: Gzieppė iš [аоо Zbėgiū, Eur 

jos pafiflepujios “finbo, ar Naftimis, arba jen Eur 

Francuzißfofio8s Sziepps per toli nū fitė Pitos 1В 

fEfaidziufio8 randas, aniemg ne miflyjant ir. pat Dienoj 

išGofa ir fmetimafias Sgiepis apninfa. 36 to atfieit, 

Кар francugipfojios Sgiepis muja Iurėje ifiBiol tift byfan 

aplintup bėginėjufios. Ale mufü Kupczyite ant Wan- 

bėniū jo8 gaißina; mufü Sziepis pagrebbamos, o Ir 
neh jofia [metimą Ggiepi prie пи(й Kraßtü Ne pri 

feizbamog, 
— Daugiaus ne. faip Sgimts Tuffancgiū Fran- 

cuzu buš # mijaš  Sujidraugamojujiuju Mofietijds 

Wießpatyfeziu Žemės pagal Žemja Diduma iBdalyti. 

Mufü Kronprinceje pra + Franffurta 

nučeliamuji budama, tenap furonytais Zalnierieis а- 

pilbptūje Roceritūfe apfilanfiuji. 

— Wifofe Mofietijos Žemėje Žmonės yra per Gei- 

tungaš ir Gromatas, po furiomiš miš Daug Tuftanciū 

famo MMarbus pafiražę, tą jao ABalę iBtarę, fab Ba 

faju darant minau nep jofia (Wetima Wießpatyfte + ta 

Darbą ne turinti fiBtiš, 
E L 

Ggvičsiaujioji: Žinia. 
Nrancugai pra jau wėl jao paliutuję Newieruybe 

Gwictui išrodę.“ Trancuzai buwo Mujipfiainė 9. Sept. 

Teftunga Raon (iptart: „Naong“) per Derėjimą раг 

damę. | Muji Iėgėriū Ruinpanijai + tą itrautus pa 

plaišino Reprieteliei Barato: Magazpną ir uugube ben 

fubčbamojo tūmi Nujištia 95 MBprus faip Ir ni Samujė 

300 Mobylgardgiū. © it Meflenburfio @к ЯВ - 

gelmė gamo“ cžion анн лВ. Bet Grancugė 

Geitungos › ВНа Bjaurybę Dar ар ТОВ Blowinga 

Darba pagiria. — Tmanai mujė Waiffü wirfta mis 

macniauš ant Paryzo Tinfap- 

Mifiliepimas. 
Э%18 bar pas manę ateit Brifimalbamimė io ben 

to ant Pagalbos prie ironptuja Balnieriū,  MBijiemė 

ant to fožnam ppacgien arfiliepti, tap man per daug 

Gut, todel aß- Biczion Wiftems ant Syfio atpliepbamė 

faip jau apjafęs až dar Rart apjafau, tab Ponė 

Dberpregibentė dabar В fjamo Balės prijifiulancgiū 
Bagalbininti jau wifap ne priima. Nėja jau tofiu 

gana“ pra: i Gita Darbą pajidamę, furie tą Dalyta 

jau: Ben it. ten Ligonbucziūje prifimofinę, o todėl totiū 

babar mija» ne primalfu, furie apie tai ‚ wifay Niefo 

"išmano ir Furius tobėl ant to pirma bar veiftų if“ 

mofinti, ı. : 
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