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` se(ß ant Bertainio Metu 

2 Sie. 9 9. 

Kelcimis Apfakimü Sfatimai į Res 
Teimi Bhgtoj po 2 Gar. м) 
fojna, [mulfeiė  Raptais 
igbrutamotą @Н, Sros 
matas reif Gen "atražyti: 
Mesbes Soligstis8 
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SMaraliaucziuje, 14. Dftoberi 1850. 
  

Dufamimai,. 
; Dienas: Šudoj ; pažpftamas pra, Yaraelyjec (ogi 
it; Mijoj ) Suifhcgionyjtėje) jo MBarbaš pra pažlomintas. 
Galemėj. pra jo Sąčiva it jo Namai Zione.  Ggiajais 
jijai įulaugo. Sirėlas.. Rilpinio, Rarbą „ir; Rarą. Gėlą. 
Bf. 76. — Bėje Biefipatio; tu ir mija: Reprietelius 
о: ой, ‚ ЭЙН, parmujei.. ir per tavo: Bagalbgu mes. 
Bergalėjimą aptuvėjom. = Todėl: tam: dėfadoj mūfa 
Ggirbiš it tamo Garbę: apfafo. mujū: Lubos. 
gelbėf. ir toliauš, Glomingafis Wießpatie ir atgražinf 
sean": Ben meifiep: mieląjė Bafaju.. Amen, 

| Gtomata i aßuso Bale“ Sėjiungės Mets. 
Ahtıday apie Jpgulimą Feftungss Mets pajafos 

bami. pafižabėjom jawo . Sfaitptojamė. Gromatą. pri= 
Tufi, furig. mum8. Prietelis ‚ Giza8 1В and8, Karo 
Nietd3 atraßes.. Taygi dabar, Biczion. ‚galite tą. Gros 
matą. pafiffaityti. Bet anjai; gi taipo rago: 

"Srancugijoje, prie Keftungės M et8, Bale, Kiemo 
Servigny 5tqp Septembert,. 1870, 

| Dienai 31 tojo, Aiigujto išsuštani me& . ant 
Törywito (2) i Riemą, Genvingi eidami, pamatėm 
Grancuzus.. i6 famo Apfifafimi prieš muš. ifeiant, 

ė tai. bruto ifi Biegoriaus 3 po. Pieta, (Ei. fol, jie 
ant. Romos [ufitaije. Na 3 Biegoriaus: jie pradėjo 
Grantotas art mujū. lažinti. . Ant, Bito Pafiveifinimo 
me8 tiem8. Swecziams taibjau Granotomis pajibėfa: 
wojom.‘ Nilgay trufuš tap jie ant Depinės ir ant 
Kaire8 prieė muš iBtraufe it Mußis prajibėjo. IB 
FeflungdS bumo fofie 3; UArmėforai ant mujū išvirtę, 
o meš ant t08 Bujės Tabap filpnt buwom, tift wiens 
Diwifijons. Sie muš aptmino faip Eof8 Tmanas, Фар 
mija Pafalniė raubonamo (nėja Francuzu' Selnės 
raudonas) it prabėjom fir jei8 (6 Tifro imtis ir tof8 
Griomims rados, fab Žemė mirpėjo. Mums Gino 
prieB Saulę Be ftomint Габа) funfu, ale jie galėjo 
pafanliuy- fiautt ie norėdami. iš famo Zwarto. Ben 
Kartą ifiganti priftate mija fawo Macnumą, ale 
aBiežpats jiemš ne pabėjo. Me8 ėmemės fu fit3 Titu 
taip macniep, fab # Dumū mes 8 fitą "matyti 
neb'galėjom. = Sau 10008, fab įubnoji Diena mumė 

Ben 

  

išaušufi, o Wießhat8 ir daug . mufü Kareiwju, furie ne 
wenge, wijg, fawo Maci priftatyti,. atzme 1В ВО Amžiaus. 
MBiekpats te Jutenf jiems i6 Malonės fawo Ikganymą 
faip Wiernybes Alga. Tai truto + ай (fi 12 3ie- 
goriaus.  MBafare meš, prie Kiemo Sermingi: ju. jeiš 
ant Bugnito., parėjom it jū taip Erito, Tad it. mili 
Bafalniei bumo jū Namonais. apbengti... Ale it mujū 
Rumpany: fpreriė Zeitmons Bellmanu. Gyti, nė Gran- 
cnzü jų Bagnitu 4 Rrutinę, gamo, o itjai, Peiimonė 
4 Ro&g Taygi mylimi Prieteliet galitz miflyti, fab, tai 
ne. Sžfai, bio, „taip. arti: ant Bagnito fufteiti, 

“| Mes bumom & mieną Dargeli iėję.  Gžia Gra= 
notū gawom baugiaus фр Gzimtą Stukfiü, Toš 
mums [efe aplinf Galmas, Фар 108 be fprogdamos 
it man pacziam bumo MAulis užtrenfufios, ale mumis 
Diems bat apjaugojo, bet būią fiti Granotos fudrafke. 
Wafkare jau {шети8 it tarp Dumaū fits На а й 
neb'galint, tap Majorė Dame trimitūti:  „Oemebr=in= 
Rub!“ Taciau jie potam jų mienu Spfių ant muji 
atgofo faubami it ju Bagnitu eidami, 0 tap mumė ne 
5e bumo Gžiejo šauti, bet tif jom. ant Bagnito. Galiaus 
fiep те8 gamom i6 Kiemo Taufan traufti8 ; Fiti ip. muja 
1003 pafilifo wiena Riemo Gale, ale antrąjį Kiemo Gala 
Suo Šrancuzai iėmę. Tai taip bumo, faip fab dDwieju 
Gajpadoriū Gieimyna fabay išalfufi prie mwieno Bliubo 
Malgio' [ufiražu, [engmep teip meif пер mienš ne 
pabūtu. Sau Bubo įutemufi, Kiemš buwo uždegtas 
nė Granotū, tap. meš ant Galo ištraufėm. ip ano 
Kiemo. ant Ralno, а) jie. mumis Naftiės  Gaieje 
wapfiauiu. Ale mes, bar miš ne bumom patajingi, 
Bet me, Sutent mujū 71а ben Sta Rumpanija nuėjom 
tpran žėmpn norėdami jūs apfiaufti, Taciau mumė 
prifiattinant prie Riemo Rampo tap jie tūjaus pajuto 
it pagamo mumš per Galmaš Bauti, tan те8 turėjom, 
atgal bčgti ir tofioj TZamiybėj tift wos be išipriubomi..: 
Sie Raftpį neb'galėjo matnti ir miš per aufBtap ant. 
mujū Bome. Ale galiaufie> mes We[ traufėm prie; Kiemą, 
o anie n'ipfitifėbami traufe atgal, o mes jūš iB to per 
Šalmą išmarėm. Tan bumo ant Ziegoriaus 12 Natiyj. 

Mes per ta miją Dieną ir Nafti Niefo ne 
Gumom men gėrę nep malgę; meš Dujamom Diewop 
jamo Gzirbpį it jam bėfamojom už jo mumė juteftaji
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Bergalėjimą, fab meš ta paczia Wieta, ant furios 
meg bumom įtomwėję, bumom  palaifę. — ЭПе Rytmetyj 
1 Geptemberė iaugiaut tap meš neb'[aufėm, fol Fran- 
cuzai pradės, it fur jiems pajauliuų bus, bet dabar meš 
prabėjom ni Ziegoriaus pentiū ir mußemes ifi Ziegoriaus 
trijū po Pietu, tap apfijtojo, ale Diens mums bumo 
Bagabą Damęš, butent meš turėjom pawejuy, o Wejas 
mijus Dumus ant jū neže, Тар jie turėjo 1 # ŽZejtungą 
atgal trauttiš. Ogi meš tą Diena gamom ir Pagalbös 
ий 9tojo Arımeforo ir du Nagimentu Lantmeri. 

- MArcziau8 prie Zefiungės meš ne galim eiti, faip 
НН per tris Bertainius Mnlios. Sie tur nd  muju 
Bujės Pulwerius pafafę, norėdami muš paplaipinti. 
Bet ta Reftunga ir tarp 7 Kali pra, Furie bibžiomis 
Kanulėmis apftatpti pra, fuviomiš jie muš тойи8 и , 
Zobėl meš jiem$8 tift ne turim būti Taufan ipfilaufti, 
Mes Biegion prie Žeftungės miš ant Baimės ėjam, 
fabangi, faip jie laufu briaujaš, 
“turim wel atgal Wwarpti. Ogi ir Dabar man pitus 
Žobzius be vagant Ranuleš jūu prabeba griauti, 0 it 
ne ginom, fg Wakars atgabe8. ” Taygi gana Biam 
Kartu, Melffit Wießpati, Tab ji8 mums malonus 
ka ir pigĖ pilną Pergalejima ben PBafajų futektu, 

& Mifel Gižas. 

Wifokia Zinia. 
— Ant Baryzo Sziaures Szalies pradeda Šitos 

ne8, furie 16 Baimės dėl Эи @ Balnieriu ipbėgioje 
it ipfiflaptę bumo, wėl ė famo Riemus pargrypti- 

— Tarp Žrancuzijos Dabarnyficžiuja Waldonu 
pra MBaibas pakiles. Wieni nor, fab 16tajt Oftoberi 
per miją Žrancugiją Diputierti  veifiant # ant 
Eugnefėjimo , а8 Dabar ju Francuzija toliaus turint 
nufidūti. Kiti Waldonai, butent Durniaujiejie it Karg 
fietfpranbišfan toliau ое norintiejie tam prieyjas, 
fafybami, tift taba Francuzijö8 Deputiertai turė fufirintti, 
fab MNMeprieteliei wifay bufe В Žemės Ifmarpti, 

Berlyne‘ yra Ratilifai, ten gpmenantiejie, 
Gufiėjimą Taife it fupnefėję, Biefipati Karalių melfi, 
fad jifai jao Galnbėje ten Bopiežiui ant Pagalbos 
pareitu ir Karaliaus MBiftor Ymanuelio Waifkug 
i Rymo Miefio ifwarytu. Ale jie ne pafafę, ar 
Raraliuš tai turi tūjau baryti, arba ar jiš bar pirma 
galėjęs Barpgo Miejtą žimti. Sztay, fofia didele Kartais 
Зтопй Baifyfte! Tarfi Ravaliuė man Miefė tam 
MNief8 ju fofiu įwetimu Karaliumi, priegtam dar. toli 
nd muji Nubežit gymenancziu dėl Popiežiaus, ale Beip 
be jofios Priežajtiės gali8 Rarą prabėti, o fabangi 
Ditreičia Zemes cze Dar Tarpe gul, bene it dar ju 
bitais jao Raimpnais Waidg Felti. 

tap meš jūš 

  

— Mufü Raitteliei fp&czia aplinf Paryzo Miejtą, 
ta Apgulime be [atfant, toli ir placziey aplinfuy! Bet 
tai jie Daro ant Birmo Maijto ir Paßaro ЭВай и 
jįėbfobami, o ant Antro ir apfižiuvėdami, ar ne fur 
norė Neprieteliū Pulkai rinktis pradėję, jeib tie Ap- 
gulancgiūjius ne В Užpafalio niefam ne miflyjant 
užpultų. 

— Muja WießpatZ Karalius pra fawo Bumi 
dabar gražiame Miejte BBerjaljį (rašomas Berjai led) 
ne toli nd Barpzo gulincziame pafidares. IB cgion 
jifai tanfie> ant ойй MBaiffo Dalia Miejtą apjobamė 
KBeržiuvėjimus [afio. Bet ЭВай а Apffritumas aplint 
miją Baryza pra Тойй 10 av 12 Mplii didelis. 

› — е nemternmga Ißdamejyfte. žmoniu Riemo 
AbIyS tape Naktyj ni Ttojo ant 8100 Dftoberio 
16 tafiš Užari Ragimentaš apniftaš. Ant Roramonės 
ug 14 Bjaurnbę pra Gitas Kiemas nudegintas. . 

— йс ЭаНаг įufivinfufiū Francuzu , fnrie i 
pietinids  Arancugijos ant Barpžo Пиа) traufės, prie 
Mieto Stam p ižmajoti. 

— Ggtrajburfio Miejte, Фит meš fime Rate 
laimėję, randbaš divey aufßta it Blowna Bainyczia, 
furt - wifame: Swiete garbawojama.  Ie yra Žmones 
budawoti pradeje Mete 1015 ir pabaigę 1365. 3 
tur bi puifi ĮSarpnnegzias, furid miena pra. aufBtefne 
už mijaš fita8 Warpnyczias wijame Swiete, butent 
438 Bedü, ale antroji niera ifi ant Galo pabudawota, 
bet negatama pafılikufi. Gzita Bažnncgia turėjo pirma 
16 Marpė, Euriū Dibžiaujyfis tofė Didelis bumo, Рар 
й w08 16 ЯВ уг zwandjant patraufti atba pajupti 
galėjo. Wifus Bitus MBarpus Žrancugai pra ай 
Gziejūje nuėmę ir i6 jū Ranuliū nufilieję. 

— ©и Nepublifės ЗНайрти Francuzijoje ben 
fu babar ten waldanczieifiei8 Republifes Minifterieis 
toli ne Mift Trancugai pra patajingi, o todėl ir miflys 
jama, fad Napoleona, Eurfai bar wiš Pilyje Wilh e mės 
Kobe feo, bar Syfi galėjęs Francuzu Ciecoriumi paftoti, 

— % Konftantynopelio табота, fad Rytü 
Žemėje, faip antap mazjojoj Matjoj, Syrtjoj bey ant 
Gypri Salės Gimet Šamai labay geray ujtike, 

Gyvičšiaujioji Žinia. 
Brie Rarpzo Bumbarbieramimė manbing jau 

meif galėš prafibėti. Keli Mujibtia MBaiffai pra 1В 
pčtinės Francuzijö8 attmifancius  Francuzu, Waiffus 
atfifartodaini igmupę, jiemė felis Zufiancius Gifans 
gininfii atėmę ir galiaufiep i Miefta Dr[eang (tažomė 
„Drfeanš*) prie Loarės (rašoma Roire) Upės fofia 
15 Depi пй Baryzo + Pietus gulintė, ifimetję. | 
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