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Dufawimai. 

Bet tacziau аВ wifadvo8, Wießpatie, tawefpi [ai 
faufi,. nė8 tu faifat mane prie mano Depinės. In 
webi manę pagal famo Noba ir galiaufien fu Garbe 
manę priimi:  Rab a tame tiftap turim, tap ав 
n'atboju ney Daugauš nep Žemės, Kaczieng Mano 

Runė ir Dußia apalpjta, tan tu, Dieme, tacziaus 
mwijabos efi man Ggirbiės Balinffminojimas it mano 
Dalis. Amen. Bf. 73. 

Francuzijö8 IBfiweizdejims, 
Kiel iG Trancugijos tirti gaunam, tap czion miflab 

eit Rrpjii Rryžieiš. Nepublifipfiejie Minifteriei papaufia 
wifus Francuzus, fenūfius ir jaunūjius, Gintlus prieb 
Neprietelius nufitverti. D iš t0 jau ir Pulti Sufi= 

buntamojimai pafibarę, Eurie per Riemus ir Mieftus 
plėgbami it Balamutyjtę marpbami ‚ walfiojas. Gens 
broliet ten per Geitungas  apjafpbin, „fab  Zalnieriei 
minau famo Aficieramė flaujytu, ale taciau t0 men= 
fan atbojama. Baryzo Miefte pra Giriftai #ПаФ 
ant GBaforamojimo PBlegifi. SB to t0b08 regima, Кар 
tenap  tifrafiš: Damabas  pafiliomęš.  Rpg  taipojau 
Wyrefniejie pra Vrefia įtatę ant Dūnds, ant Miejds 
ir žitūi malgomujė Daiftū, taipo, fad nep mienam ne 
Bale fa parbūdant Grangiaus imti, jeib Brangybe 
ten ne per Mier Didele bajtotu, Francuzißfafis Gen= 
brolius Am Bbert to 108 6 оеп girdimo Szautjmo 
„ana tejie Replublife!“  atgrifęė bubamė famo Zal- 
nieriam8 prijafe, Кар jie užiūt mi8 taip nūprojnan 
Gufamę meiiaus apfiimtu, faip pūlas afficterūti. Ale 
Balnieriei fawo: Genbroliui  pitą Žobė Э0ер рабут): 
bami ji fugamwe ir futranfę pas vepublififfaje Waldzia 
ant Ąaforamojimą numebe, furi Zalnieriamė itifti n0= 
tėdama angą Genbroliu & Kalejima jodino. 
Lyong wien8 Bafileibelis Malfuna, ale Beip gudrios 
Salwds, Wardu R [pzeret prie prajtuji it Beip niefo 
Wigmanancgiuja  Darbininfa taip  mofėjo  ifilaišyti, 
jiem8 wi8 paburniup falbėdamė, fad tie jį Genbros 
Tiumi it ano Miefto Wyriaufikju padare“ Gžebiš 
Tuftancgius Talfuni, Dyfabūniu ir i Ralėjimė 1Ва 
Jeiftü Riftadėji fufirinfęė ir tūfius Ginflaiš iBrėbęš 

Miejte:   

jis babar ant ano Miefto ponamoja ju didziaczfiu 

Smarfawimu. . Yoacziey Baiiturintiejie dabar Iaban 
meilptu i5 ano Miefto ißbegti, ale jie n'ipleibgiami, 

Zofs Nebamabaš dabar mifoj Trancuzijoj, 0 tacgiau 

babar tenay Waldzid3 Waldzia8 Ranfoj turintiejie 
1018 Dar n'apfiim Bafoju padarpti. Bet tai iš IB 
Dinyžės ir Oyrpelnyftes. . Francuzams tai negalimė 

Daiftaš išlipažinti, fab jie pergalėti ėją. Ja Minifteris 

Gamer prie muji Bono Gromo Bifmartio apfi= 

lanfeš ir iš jo patnręė, fad Pafajų Darant Šrancuzai 
turėję Bromincaš Giias ben Rotringen fu Teftuns 
gomiš Sztrajburg, Met ir feliomė fitomė mum8 
padūti, atfiliepe, fad tai pomijam ne galims Daiftaš; 

tai čjant mija prieš Grancugė Garbę. Ale jiš turėjo 
nutilti, faip Bijmarfis jam priminė, fab pagal Fran- 

cuzü paczik Mifli juf tai n'ėjant priep Foktd8 Žmoniū 
Giminės Garbę, fofi Žemės Stlyyą įamo Saimpnamė 

pabūti, fadangi Francuzai patys nū talijos ep nū 

Wofietijö8 „per mijus  Gžiejuš. gana Žemės Stufiū 

atėmę o ir Dar atimti norėję. Ur9a ar rancugė 

Garbė fitofia čanti, ne faip fitū Žmoniu Garbė? 

Taip falbėjo muji Bijmarfis Francuzu Binižeriui, 

Novos, fab cia pirmjaus nie%o Gero ne Zuš, Taip 

## taba, fab  muji MBaiZai buš mija Grancuziją 

apitatę it j08 Šimintingiaujiūfius į Saima jiumabinę, 

D tai it ne be bus per funfus. Daiita8, Adangt 
Francuzai Daugiaus Bai ne turėdami prie$ m39 

niefaip ne gal ftengtiš. ief numanom Zi-fißitet jau | 
it pra pradėję per Grancuziją 108 toliaus įplejžiė. 

IBijofia Zinia. 
—- Ant Apšaubymo Paryzo Miefto Dabar Dai“ 

fingay  DdidelioS Kanule8 ten nugabenamos, Dwi 
tofio8 įomėjo pirm Irumpo Berlyne ant Gelzfkeldwario, 
furio8 16 Bedü ilgo8 ir tiefiog fžerjap matūjant tofiū 
Teturiū Pedu Noros bumo. Ale randas ir dar Ddaug 
divefniü. Kad 108 wifoS prades prieB SBat%o лег 
griauti, tap Вато е Беди turės žemintis it PBatajaus 
apt, 

Francuzai iš Barngo ni Szanci prieB als 
fiu8 "iš i5 Wieno ir be Galo Baubybami baug Barako
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jupleščin, ale nūprofnan, nėja Mufigfiei gul taip аи 
ni and Gžzanci, fad Francuzu Kulfo8 jü8 n'atfief, 

0 arcziaus fiowintiejie Borpuftai pra ė Žemę ifiraufe. 
Ale fad т& bidgiojios Ranuleš czia buš prigaben= 
108, tap MuliBfiei begu prabė8 Baryzui macningay 
artinti8. 

— Belgijos didime. Kupczyfie8 Mieže Ant 

| bant8, fief numanoma bumo, fu Barpgipfieis fufižinojo, merpen pra 28. ben 29 tąji Septemberė bibele Ugnis 
baug IBfaddsS padariufi. 

— drancuzü farišfomfioms Gziepimė В шй 
Suriū jau mija) atitoju8 paprafiejie Ži6uriei Gale 
Suriū ant Rorpegid Dabar jau wėl uždegami. 

— й Bons Oberprezibentas von Born pra 
Jtebėlioj 2traji Dftoberė ta triubną Žinia games, fad 
jo wpriaujyjis Gunus Užari Leitmon8 Romoje ju 
Grancugais Mujikfiamė Paryza apfiauciant 18197 | 
Septembert bmieji Kulfi perffmerbtaš pūleš, 

— Saras triampame Gžiefę jau daug Gymajegiū 
pra nužamines, baugiemė Smeifatą patrotyjęs, 0 tacgiau 
mufü  Saunifaicgiei to mifjo n'atbobami НН о8 bar 
ne bijoš + Karą i$ gerö8 MBalės fotis. 35 Berlnno 
pajafojama, fab Bioje paffutinioje Dienoje prie mieno 
Этадиий Nagimento fofia 4U pra ant Gftojimo pris 
fifiule, Relintafis pirm. Zriumpo atfatytas mafdūjas 
1В Raujo, o ННар fofią.  Rliaubą arba  Refmeifata 
ant famo Kuno turėdam8 tai nejijafo, tbant ji tift 
s'atitatptu. | 
u — ее Francuzu bar mis iš mien melūjama, 
tab, baugu. Pirm Triumpo bumo Miete Balangs 
įįen (rašoma: Balenciennes) Mieto Umezioje įefan= 
ipjiš Apjafpmas prie Buti prilipitas: „Paryzo Bi 
gatjungas В ©зансй išgofbams pra Prufü ЯВа с 
taip + lentą jumufęs, fab tas paburman bėgti turėjo. 
Grancužai Yra Mieftg Werfalj (raßoms Berjailles) 
žemę jiemė baug Ranuliū faip ir 67 Mitralj&zas atčmę, 
6000 t Gifanguš pobraug fu Daugumu Genbroliū 
jugamę. Prufai 18 Mijo 30 Inkftancziü Negywü ir 
Suzeiftü prapulde.“ Szita Apfakyına buwmo ten Miefto 
AWyriaufybe prie Mura prilipinbinufi ir tümi Francu- 
gamš Daug Džiaugimo pabariufi. O tacziau to Wifo 
nen Bobis Miera Tiefa,  Wiflab czyfi pramanyti 
Melai. ” Wifame fime Kare- Francuzat juf ir non 
wieng ©У ne laimėję, 

— е Geban pra Mufipfiei 400 Waifko 
Kanuliū, 180 bibgiū Geftungės Kanuliū, 50 Mitraljėza 
90 TZuftangii Szajpogimėri ir 12 Tufftanegiū ArEfia | 
laimėję, it tift junfu, Bituš mijus Daiftus greitan # 
ABofietiją parfigabenti, fadangi jau Bagabenims anı 
90 Tufftancziu Gifangininfi ба baug Gunfenpbės 
рабато. — Mofojama, Юар babar fofia 140 Tuftanciū 

francugišfė Balnierii, 62 Genbrolui, baugiauš Фар . 
4500 Aficepri mufi Šifangėje 4. ng tiefajau bu8 

|negywi ant Pleciauš pafilifę, it taipo rancugai iB 
Wifo bemeif 300 Tufftancgiūi Wyrü prapulbę. 

— Bejtunga Mets pra В ой айа aptrien 
apįpeifta, fab czia nief8 ne gal nep ieiti nep iBeiti, o 
tobėl Mufipfiams 1018 рта bumo, fab ten Raman 

o it Beip mijofios Zinios apie Bi ben ta turėjo. Jau 
miffyjom, fad i5 anos Geftungos ifi Barnzo arba ir 

ifi fur Eitur po Zeme Telegrafat itaifyti šią. Dai 
‘ та Gene tai ir i5 Tiejos gal Buti. Ale pirm Sriumpo 
pra ir fitiedmi Dpgultuja Rntenįtes ifraftos, Reftunga 
Metė gul aby Baley Mogelio Upės. Bet Syfki 
Mufikfiei pamate ant bitės Upės Plėczfą IG Geftungės 
ißplaufiant, о)6 iš Manbenė ißemus табоё, fad 
ji bumo Beip tußczia ir jauja, ale mijofiomiš Gromas 
tomis papildyta it potam Driutap užfimėta, fab cgion 
Wandens ifitraufti ne galėjo. Bet faip Upe ant wiends 
Pujės tofii Žinios Pleczkü ifneße, taip ji ant antros 
Bujės ti ir £ Feftunga ineBti galėjo. Ale babar 
Mufigfiei nor tofiū Sinflė ant Bėgti Gugamimo 
įferjap per Upe traufti. Dai MetjiBfiei o manbing 
it Ggtrajburgiptiei it jau pora Rartū pra bibele optinę 
Bujlę arba Orfulfe (Ruftballon) ju Gromatomis 
papilbpta & ЭВей раГейс.  Z08 bumo ifi į IBofietiją 
nulčfujios it czionay įugautos. 

— Oruiatbaluė babar Mujipfiei Zalnieviei, aplint 
Genują Metė gulintiejie, Ruiliniei8 aprupinami. 

— Francuziffafis  DVeinifteris Thjerė pra prie 
EyropöS didziujü Wießpatyfcziü [mg Ubagais eibamė 
aplinfun ' FeliaweS ir wifur Grancuzamė Pagalbos 
prapinėjęš, ale wiflab nüprofnay. Liundune, Wyne; 
BPeterSburfyje wifur jis gano tą Atjafymą: Francuzai 
patys tefižino, faip jie fu MBofietija, furią jie ant Karo 
merfte primettę, + NRafaju pareis. 

— Grancugijoje atfifartūtinap pra išrajta, Тар 
baug fatilifi$fujū  Runigi Žmones prieš Mufißfkiug 
Balnieriuš firžin ir jūs ant Mazbajyptės Pajaloma 
fufin,  Reli tofie Runigai faip ir Burai, furie tiem 
flaufę, yra fugauti it + Ralėjimą ifobėti, 

— Ypie Giecorių Napoleoną bumo pramanpta; 
but jis ABilyje Bilbelmšbėbe, fur jis babar Gifan= 
güfe tanbas, Nūbais apfibūti it jam Gala vafibarpti 
bandes. Ale tai ne Sieja. 

— Ūujijos Giecoriu8 pra i Gtiprumo mujū 
MBaiftū ir 6 mujū Raraliuno Macningumo ben afylo 
Wedimo pafidziaugdam8 mufü Karaliui anfžtą Garbės 
Šenflą ju Šmaiggde prėjiuntes, jeib Rarafius tą famo   blomnamjam Sunui Raraliunui pabomanotu, 
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