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Mes befamojam tam, Dieme. 
tam ir apjafom tamo Gtebnfluš, fab tamo Wardas 
taip arti pra. Mėja tu jao Gsieju teifiep [ubyji, 
fab Žeme breba ir mifi, furie ant j08 gpmena, ale 
tu Taifai j08 Gitulpuš. UAB tariau Gprpelniamė; 
neligirfite taipo! ir Diemo nefibijautiemfiemė: ne nus 
fiifetit ant jao Maciės! Эка Dienas pra Sudzia, 
farjai Bi pagemin it aną ißfel. Pons8 Diews tur 
Rupfa Maufoje, pripiltą Driutu Wynu, bet Bikftiejie 
mifi tur gerti ir Meles ibbaigti, Det ap PBieppatiės 
Szlowe apfatyfin amzinay ir liaupfifiu Dieną Зобибо. 
men. Bf. 75, 

Mes Dėfamojam 

Apie Sitrafburkt, 

| Mufigfiei pra i Ggtrafburė štrautę bubami ten 
аи Baznyczia atlanfę,  Bonui Dienmui už er: 
galėjimą, Garbę būti. Francuzu Genbrolius Ubrid, 
"andš Gejiungės Kamanbantas, ejiungą Mufißfkfiams 
padbame maitpbamė, fab jis toliauš ne gali8 [aifytis. 
Muji Kanules bumo Ggancūje юНа bibelę -Spraga 
išgriomujios 0 muji 3alnieriei Bale 108 — Spragos 
®5ancgmße Зетёт pripilbę ir wiflab taip ėtaife, Eab 
jie „dabar weif butu galėję + Feftunga fr Umarıu 
tjverbti. Ale Genbrolius Ubrifiš baugiaus, Kraujo 
nūptojnap pralieti ne norėbamė apfiėme babar jau ju 
Geru pafibūti, Geftungės Bigatfungas parėjo & ©н 
fanguš, ale tie jū MUficierai, Furie Faip ju Grpfiega ir 
ju Bafiraßymu fawo Wardo paftzad&jo, Кар jie fime 
Sare prieš muš ne farauję, gawo malnay fawo Keliu 
eiti. Rotie 500 Aficieri pita Pajigadėjimą bame; 
fof8 Egimtė taip pafivapyti ne noringiū ėjo į Gifans 
gus. 1070 Ranuliū, 2 Millijona Grantė ir wifofios 
fitd8 Gerpbės ipūle + Mufißku &Ranfaß. Tai bumo 
pafididziūjantiemfiemė Grancuzamė ogi it prafiemfiem8 
Balnieriamš didey ffaubu, fad jie Dabar i Teptungės.) 
ištraufdami turėjo famo Ginfluš pabčti. Daug jū 
įmoge famo Gimėras ė Upę, baug jumufe jejes prie 
Эеп Ulycziofe, baug išėjo (6 Mieto ant Gen: 
broliaus Ufrifio barfybami, buF jis jū Sbdamėju paftojes, 

| Ramonus faip pūlaš palaidoti galėję. 

"Rajes 20 Tufiancgiū Dvleriū pabomanūti. 

  fiti Dantimis grėždami, Eiti apfiagarūbami. Muftßfiü 

Gendroliuš vw, TBerber aniem8 В Miefto iptraufiant 
jiemė priešaiš atjojęė пй Urflio nuofo ir jūš [u 
zalnierißfa Barbe pajmmeifino. Bet Miefte vaboji wiena 
Puftyne pabarpta. Daugybė Buti nubegufiu it fu- 
griauti. Ogi Mieko Zmones ne bumo nep [amo 

Kapinės randas 

(aufe Miejto, ant furiū dėl mujū Kulkfü ne bumo galima 
ibeiti, it tobėl turėjo Žmones Lawonus bile fur Diefto 
Užfampjūje palaidoti. Sztrajburgišfiū Beba apgailčtina, 
ogi ir mijur Mofietijoj dabar Domant aniem8 Žmonėmė 
ant Bagalbės renfama. Эы WießpatzZ Karalius 
patfai pra ant to 5000 Dol. pabomanoješ, Karalienė 
1000, pafigabėbama, Fab ji potam bar baugiaus būjenti. 
Raraliuniene taipojau 1000 Del. D Berlpniptis 
Magirotė yra (5 Miefto Mietininfi (Stadtverorbneten) 
Balvelyjimo išfiprašęė, Sztrafburgifliams i5 Miejto 

Szitaipo 
mufu Macmingumas Sztrafburfio Szancus Laimėjęs, 
o Eztrajburgitiu Szirdiė mujū Meile turės pergalėti. 
Bet Rafajų padarius Gtrajburčis muji Žemei turės 
priflaufjyti. 

‚ Wifokia Binia. 
— Mufü anfßtafis Raraliunas yra Apfakyına 

ißleides, Fad mija Wofkietija draug fu Brufija, faip ji 
Bimė Rare ant Romos prie Neprietelius + Mienybę 
fuftojuji, taip ir ant Bažalpės tujū margingūji Napliū 
bey Giratū, furiū Aprupintojei at Rare pafilifę, ar 
per Kara biebningi paftoję, + Bienybę fufibraugamotu, 
mijur ant Riemū ir Dietūje tam Dalyfui + Draugyfies 
fuftodami. 

— Brieteliei atfimėė, Ю) Gendroliug Mat 
MahHon Liogaryje prie Miefto Szalong, ant Bufe 
Kelio tarp Metė ben Baryzo gulinczio, fawo Waiftg 
tinfo ir taije, 
buvo Grancugai taip greitan i6 to igtrautę, Tab jie famo 
©уена8 ir daug Eiti Gėrpbja Drauge imti ne galčbami 
czion miflab palifti turėjo. 
biniū, Drabužiū, Rurpjū, Eopagė it fa8 tam Ing Uly- 
czioje ant Žemės Kryziu RMryzieis fumefü, Bet Francızzü 

!Bptefme;ce ne welydami, fad tos Gerybes Mufigßkiams 
teftu, tan jie ang Liogart damwe- ujdegti ir wiflab tame 

Mufü Baiffamė cion  prifiartinant | 

Riogariš piln8 gulėjo Gfals |
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fubegino. Bet fadangi an Piogaris bibelis, manbing Bora 
Mylia а8 ir Dinlę platus buvo, tap Ugnis tame ir 
Ва bibele paftojo it aufßtay + Padanges ißfikfele. 

— SMujibfiei Ralnieriei pra [amo  Gromatoje 
atjifartotinan pajafoję, Tad SFrancuzü Gimėros Габа)) 
gčroė ėjancgios Ir jaimo Aulfas baiš toli Tafinanezios;, 
ale fožuaš ir Wiš tam priveda: Yumė tai biben gera», 
fab Trancizai Gauti ne mf, Pabangi jie ne cieliūja 
arba ne. mietoja, bet tift wiš ant Nūmonės Gauja. 
Kaip meif meš jiem tift ant 600 айй prifiais 
tinę, tap meš laimėję; tada jie tut ar pulti ar bėgti. 

— Žranczijos Miniferija pra mei po Rato 
Briejafymo  įamo Parako Zopojtiis peržiuvėbama - 
tabuji, fob Bacpfoje Barafo Wieto] fugrinfta' arba ш: 
#на ста Эйй bep Dulfia vad66, o Daugybė 
PBairunė bumo Gintltimis miipiibntos. Dai it peip 
baug Prigavimi prie Giecoryftės Nauvos užetndima. 
Ale „jur То!8 paiš Bona, tofiė it jo Tarnai, 

Girgautajis = Giecorius  Naboleons  Bilyje 
WilhHelm8H5He Kalė Mieto Kaffe! elgias ne faip 
Gifanginintė, Bet tatfi bar Baryzo Mieltė [amo Galo 
mėje budama. 918 prie james tir bag Gendroliū 
ir Daugybė Tartiü, o ir puiiū, Aufių оат 
Rareiū,  Jijai bumo 1В Grancugijės 85 YUrflius at: 
figabeneš, ale m jiš gerą Sfaitliu jau parbawes. 
Bora Gviiū jiš ар ) рщътадтеватв bibelę Eglomę 

"ele. 3i8 mwagiavo [amo puifiaufiaimė IBėžimė, / f 
jiš bumo 3 jawo autšeiaujiuji Gendrofit ififobines, 

ji 6 ar 8 Urflieis, felt taiti Tarnai, puitiėn Iprėdyti, 
jojo pirm Wezimo, Eiti paffup,. е Rafefipfiam3 
Žmonėms tai ne pamėgo. Šie pradėjo pyfintis Ir 
piftaš Ralbas prie toti Palielgimą Kalbėti, 0 it wijos 
Toje MBofietijos Geitungoje radoft Lindymu, fad toffal 
Didyfics Wedimas tofiam Sifangininkui ne pritinfąs, 
Нофа! Не? о108 Bedos irtief Aul Žaminimi faltas 
pafidares. ' Toktai Napoleons, Faip robos, bus patyręs. 
Si8 babat Žmonėms me taip daug ro008 , ‚faip pirmi 
to, ogi Tali ji8 it tobėl Daugiuną įaibo rettia parbamęs. 
n u Egiczion Raraliaucziuje Gifangūje žomintiem= 
fiemė „GvancuziBčiemjiemė: AUicierains pra Bale: būta, 
fofš  fitą Molietijės Mita jam # Buvė  pafiffirti. 
Gafoma, fab 60 ir norė i Biczion atitoti, prifibijos 
bam, fad įiemė: Žiema Bicgion pet Balta paftofenti. 

"2 Grancugai gime Kare ikfivobo“ Тар # 
Nebibantėliei iv nelemti pus=žieripfi Begedzieis  Pfie 
Bejtungos Marijai jie Bomwe ant mujū. Barlimentievo, 
furfai bumo į (veftunga nijintas, Detėjimą: prifiulpti. 
Jis bar ne toli nū FelungdS atftoje8 Bubamė gamo - 
Gzumė ip Užpafalio, fab ji fufrito. Zrancižai Gaubo 
;atit Datiari bep Tigon= nepėja, furie ne ## i g 

anų Rebatiėus Ss o { aaa 
о n Mönigsberg. 

f(enmemß äv‘flfi;;fiamß„ bet it Gvancuzamė NMußyje ant 
Bagalbos pazeit; jie įufaude it uždegė Karui prafi= 
dedant ant mufü Pufes užėję prujišfajė  Mieftą 
Saarbrüff; jie Južaube iš Rejiungės Egtrafiburą 
ne toli Gntioj Bujėj Itubežiaus gulintiji Badı Miefteli 
šebl ir faš ль Годи. Bijlab tai pra wifay brief 
peip paprajiaji Karo Budą, bet mum8 IB mijo to 
vegima, žaip mumš butu ėje, fad Grancugai butu gawe 
mufa „Žemę. jawo. Waifkat8 aptwintt.  Mes už tą 
Malonę, [ui Euria muš on8 Dievs ni 108 Bjaurbės 
abjaugojęs, Diemui ne gana galim užbčfamoti. Dai 
ir tai dar apie Grancijus pajafajoma, fad tarp ja 
Biofie, tai ei, nezgalnieriGfi Žmones, ant Raufa Butai, 
arba Miežūje Birgeliei ant muja Zalnieria (g Pajala 
Bowe. Bet mnja BWießpats Karalius pra į Arancus 
giją ttraufoams tą Aypfaknına Damęs, 0 mifur fur tat 
muju. HBaiffai itraufę, ВНаб AUpjafpmas Gen ir ten 
prie Buti prifalamas arba prilipinamė: fad, fur8 tai 
barpješ, bujęš  Simerogiu foramotas. D todel tape 
jau atjifarfürinay tenayı želi tofie Nelemtėliei nušauti, 

— Mijas Swietas В to Dympjas, Fab tarp 
maja Hofiecgid  Šiuponiū, ppacgie>  Bradzioj  tofik 
tadoš, furipšė Jugautiemfiems Hrancuzam8 Deje it pa= 
tiem8 Zurtjamė bey Simamamė paliprocemojo fief tift 
tmanpdbamoš  mijofią Meile irodyti, jūs  wifofieis 
Stanumpnais atgaimintt it fa8 tam Iygu. Ale та 
paciu Rarewoju 0% инфпнебо, tie jom3 ne tupėjo. 
Sai Baikyfte ir Gėda, Beje lugautiius Neprtetelins 
e teif bėdamoli, ogi fab Deifal8 jūs ir Gelpti, tacgiau ne 
ppatipta Meilę didžio Pafimegimo iBrodyti. Ogi Trans 
citgipžiejie Gifangininfai juf gaun fa3 jiem8 primalıt. 
Жа8 Bitos Motereš tift ant Mußik Wietö8 Butu flome- 
jufioß ir macziufio8, faip ten mufü Broliei mujė Ne- 
brietėliū įubčbamojami; Fad' jo8 atfimititu, faip Gjauz 
riey Šrancuzai priceß MuNGEuß pajielgia, fur jiemė 
и& Broga gabyjus; tab Grancujai tifE butu Balės 
gawe ant imuja Žemės užtmiti Ir pagal fawo Варкой 
mujū edads bėbaivoti, Motete8 givoltamoti, tav {08 
prieß tūjius [amo wiginintingoję Meilę taip neßwan- 
fiep n'iBtobpĖu ir mweifiaus tūjius atgaiminti pafi= 
procemotu, futie už Zėnipfė fowobami mus 5 mujū 
Neprietelii Nanti thgelbėjį. 

Gyvičšianjioji Zinia, 
Pietnyczioj 7 taji Dftoberė po ЯМетй ant Ziego- 

riaus Dwiejü Fratcuzat ja wEl Gande iß Feftungss Met8 
mijotena ant feliū Bieti  iGpulbami Tautan ое . 
Mußis ао (fi + ай, Galiaujei jie w0čL turėjo   2500 yv prapulbpdami į Gefitngą p a traufti8, 

3 + 

ад tb Drud von mil Nautenberą 
in Rėnigsbetą.  


