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J Keleiwis, Karallaucziuje 

ta8 Utarninkg  ifdüdams, 
fafitoj, ant bile fotio Pufto Kelė 

Apfakimü Zfatimai + Res 
leivė Bžtoj po 2 Gar. Ai 
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apfieliotas, ju Buftpinin- a ins 
geiš ant Bertainio Meta VBorder - RNoffgarten 

4 Sat. 9 r. Aš 5. 

„ štavaliaucgiaus Broliamė Pietumvininfamė Zinės parnebąs. 

Nrvo. 52. " Raraliau egiuje, 17. DEtobeti 1850, 

Dufamvimai. tape abelnap  išmajoti, 20 Aficierü ir 410 Wyrü 

Rone Dieme, tu Blowingefni8 ir Riprejnis efi 
neng Razbaji Kalnai. Putkiejie tur but applėbyti ir 
užmigti ir mifi Rargpgiei tur (tam pafifeliant) Nantas 
nuleit. 35 tawo Barimo, Dieme Šofubo, užmiegt 
taip. Žirgas Кар @ MBežimas. Tu, Wießpatie, efi 
išgaftingaš; Taš gal po tamo Э(НА iBii Taifpti, аю 

tu pDERi! Br. 76, — Miežpatie tu ei Gelbetojis 
famo Žmonii tamimi nufitifincziujė. Amen, 

Raip eit Srancugijoje? 
Franchzijoje WießpatS mums bar miš ip Bien 

"būd pergalėti, ale fr Francuzais eit jū ilgiaus jū mar= d 
giaus, tacgiai fada 'Bafajus pafidarpė, ne žinom. DMeufü 
Marubežyj gulincgioji Didžioji Reftunga--Sztrafbuvg | 
beje jau laimėta, ale i6 108 Barubežieiė toliaus, # 
Aietus einant gul bar Telios fitoš mažejnios ejtungos, * 
faip antay Schlettfiadt, /Neu = Breifah, Belfort, Be 
fangfong ir felios. fitos, ‚ Furias , Mufifkiei Zalnieriei, 
4ер ilgap prie Sztrafburfio ; gulejufiejie ‚dabar, tures 
imti. Ggitoje  Neftungoje „ne Daug tišrū  3alnieriū 
įtom, bet baugiūufie Mobylgardziū bep walnujü Szutcu 
arba Rabuferiū, furie bevobė atmiroje Romoje ne daug 
fam tinfa, ale ip po Gefiungės Szantfü gerą Walanda 
gal gintis. 36 TZarpo Giri Zejtungi atfirado i; Naujo 
pirm Triumpo Gmiežus Francıuzu Maiffas, apie furi 
0Г niefo ne bumom girdėję, mabinamajis pėtiniš, 
furfai ant fofiū 14 Tufitangiu vofūjamė.  Rodos, 
Фар # ВНа Baiftą Begunü Wyru В ifwajotujü. Waiffü, 
Bviegien išimti Zalnieriū arba Rekrutü, Mobylgardziu 
ben Walnfutfü buwo fufirinke. ‚ Szitas , Zwiezufis 
WaifkaS traukfes В pietinids Francuzijö8 ant Sziaure8 
finfap, faip rodo8, SGendroliui Bazienui, furjai 1018 
bar didzioj ir driutoj peftungoje Metė apgultaš Taifo= 
maš, ant Bagalbös, YAWle Retmerge 6 tajė Dftoberė 
fūfitifo fu pitu pietiniu Francuzu Maiffu Ва 8 
Gendrolius ». Degenfelb fu [amo Brigadu Babipfiū 
MBaiffo fofii 7000 dideliu. %% puje Biegoriaus 
bežimt pirm Rieti ii fetuvid po Bieti fu fitm Waifku 
mußdamafi Degenfeld8 j? macningay pergalėjo ir jam 
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  600 dar fweifü Wyrü + Sifangu8 atzme. Fraucızai 

negywü ben fugeitū yrapuldydamı, o podraug ir 600 
įmeifd Gifangininftu Babikfiama palifbami. 

Zoliauš Šrancuzijoj pobraug fu dideje Feftunga 
Mers bar ir felio8 mažejuios, ale Iabay ı Ddriutos 
Gejtungos Francuzü Ranfoje ale Mufipfia  apgultos 
tanbaš, faip antap Soajong, Zyongwyl, Pfalts- 
butą, MBerbeng.  Yrie mija Bird Gežungė mis 
fone Dien ir Raftė ir miš В оеп Borpuftai prieš 
Н!8 fitą Baudos, ale Rartaiš įštancuzai iš Feftungds 

-ne miflptinan iškofdami jėjto apgulantiemfiems Mujij 
Hamš НеЁ imanpdami S5fadės padaryti. Barpgo 
Miejta „ Mufißkiei - wi8. driucziaus apgulę; [aifo, ale 
toboš, Кар tacziau Ben it ten faš 16 Miefto Kartais flap- 

Liomia išūgaun arba. ir pro Mujipfii MBaijtus į Miefta 

šfiBlaito.. D tai iš to numanom, Eabangi Paryzo Miejte 
čjantiejie Wyrefniejie ju Wyrefnieifiei8 FKitofe: Mieftüfe 
įufišino, Dgi meš juf tanfiep ir 6ę ben tą Šinią i Paryzo 
„Miejto patirti gaunam, foftai ne butu galima, fab В 
Paryzo. Miejto pomijam ЭНе!8 Пар ibeiti ne galėtu, 
Ale: tacžiau it dıdes orine8 Pufles arba Drfulfes ne 
retap fu mijofiomis Gromatomiš В Miefio iplafinamos, 
furioš bile fır Francuzijoje ant Žemės nujilei;bamos 
Žmonėms В Barngo Žinios parneja. Bet Mulipfiei 
ant tū babar Iabap daboj it fofią tofią Orkulfe if 
Paryzo Mieio pafifeliant it iblefiant pamatpbami ant 
Arflid  ubjijėdę taijei 108 paftun joja, ifi fol ji ant 
„Žemės nujileidzia, 0 Kartais toliu Budų Mufipfiei Ir 
felintą įmarbę 3inią iš Paryzo pra patyre. Bet 
mumš taip atfidūd, faip fad Barngipfiei В fawo Ap- 
gulimo dar mis ir per Telegrafus, po Žeme trauftuš, 
fu [aufe čfancgieiš įufiražo, norint Mufibfiei tujū, 
faip žinot, jau pirm Poro NRedieliū feturiė atrado ir 
fupufiyjo. Sziofe Dienofe Mufißfiei wl wiena tok 
žeminti Telegrafa Kelnoreje Pilies Medong užėjo, 
wienam Telegrafytojui + Baryza yat be telegrafierüjant. 
Rai bar felt tofiū Telegrafü pafleptü randas, furius 

Mufißfiei dar n’atrade. 
Mufißfkiei, Fek tirti gaunam, Aypßaudyma Baryzo 

Miefto & $то 118 bar ne prad&je, v tai taji bena 

todel, Fadangi baiš Didziofios Apgulimo Kanules bar 

wis ten ue ипдабен!о8. — ав ten Mufißfiams ой 
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Gelžfelici atmivi but, tap pitos Ranuleš ten it jau 

feniep raftıs, Ale ant wiends Wietd8 yra Francuzai 
ūlini Ralng, po Furiüm Selztkelis eit, Barafu paplaipinę, 

taipo, fab ta8 Gelzkeli8 yra apgriuwes ir ne galima 
aiš bidziūfius Afmeniü Apgriumimus В czion taip 
greitay išgauti: Ogi Fitu Gelžfeliu, aplinfup ant 
Barnzo einancziu  taipjau  ue galima Rauuleš paš 

Barngą nugabenti, fabangi taš  Gelžfeliš  Aeptungai 
Goajong (rašoma:  „Gvijjonė“) „pro Gali cit, 

furioje dar Fraucuzai įtom; bet tie Mujibfius jiems 

czionay po Gzalė bemažiojant & lentą įužaudptu. 

Tobčl tenf anas divefes Apgulimo Kanules ilgus divey 
falnūtus Kelius Arflieis Milfti, o toftai N'eit teip greita). 

Tam Tarpe Nebamabaš tarp Hacziü Fraucuzu 

auga wis Dien iß Diends. Francuzü babarnpfžtiejie 
Minijteriei arba tiefiog jafant Waldonai, yra patys 
Malbonais pafidarę. Todėl Žmonės Grancuzijoje ne 
wijur nor jiemė Elaujyti.  Ipacgien Didejniūje Mieftūje, 
faip antap Lyon, Marjelį, Aurerre ir fitur pra tofiū 
atfiradę, fuvie taipojau Grancugijos arba nor8 fofio 
Branczijos Miefto arba Rainpo' Malbonais - pajibarę. 
36 to Felintame Trancugijos Miefte pra tarp Francuzu 
pagiū fenwint  Gufiimujimai papifėlę. Ale to ne 
gana. Sr tarp and Barngiptiū Waldonü pacgiū pra 
Nefutarimaš ir  Nefutifima8 pafibaręs:  MBieni tarp 
jū, ypacgiep tie, Furie bar pirm“ UApgulimo i Barngo 
Miefto atftodami + Miela Toutė  (iBtatf: „Tunt“) 
nufifafino, ir iß czion Francuzijg waldo, tie miją tą 
Я агаа matydami, furjai 1В Zrancuzė pafibidgiūjancgiės. 
ale tacgiau niefo n'iBtaijancgiės it ne "maczyjancziO8 

Brieggpnnjtės prie Pergalėtojus wis bidejniš ir 1В 
gaftingejnis ant ands 3emės pafioja, ir ne norėdami 
198 Bedos Ilgiaus falti buti, nor Рар if wijds Fran- 
cngijės 16tąji Oftoberi Diputiertai fEirti taptu, Eurie 
fujteję futartu, fą Dabar reifiant meifti, ar Yšafajų 
barpti pagal Bergalčtoja Male, arba ат тай bene 
toliauš Rurą mei. Bet antroji MBalbonū Dalis 
furioš burniaujiefiejie Gambetta bn RNoßforts, 
prieš muš paifoje Dibyftėje apfinirte ir meifiaus melp= 
dami, fab mija Prancuzija futebfėtu užiot pafijeminuės 
ir ju Neprietelium Pakaju pabariuš, ne nor Depus 
tiertū Pafžyrimą pirmjaus iwelyti, faip НН taba, fad 
Neprieteliei В Trancugijos wijay buje iGmarpti. Jie 
fafo: Brujama divdele Francuzijd8 Dalė apftacgius 
2moneš toje Dalyje ne gali, faip pūlas Diputierti 
irti. Ale tai tift Mėjai. Tifrafig Priežajtiš Bito 
Brieštaramimo taš pra. Sie bijos, fad ne raft Depus 
tiertai fufieje ant pažeminancgio Rafajais įutartu, 

le 10008, fad ju Gita Priekgpinjie anı Kietfprandziu 
Malboni didziaufioji Dalis Francuzu W'tera pafajinga.   

Nefa babar jau ir tofios francijipfos Beitungos, furios ili 

Biol tift mis Gaufe, fad mija Zrancuzija faip mienė Wyr8 
turinti pajifelti ir Neprietelius išmupti, to8 Mmatybamos, 
fab tai tift taip eit, yra Dabar pradėjufios prie Karo 
nūprojną, beje prapūliugą Rutefimą falbėti. Mienos Gei= 
tungoš ant Nejutifimo tarp pacgit Baldonū ir ant Nepa= 
Eujnumo Šrencuzi 3alnieriu priep jao MBprejniūjius ben 

ant mijo NMedawado, Francuzijoje babar čjancgio, nuros 
bžiufios toliaus jafo: „Rurgi ben yra anos UArmijei ше 
pirftojios Ranulės? fur anie Zufftancgiei Gimėra? fur 
naujen putaijytiejie ЭВай а!, fuvie jau fenien butu turėję 
Egtrajburfiui ben Barngui ant Bagalbos pareiti? Mija 
Šeme trofžta Rafajaus, jeib Waldonai ne dėbamafi, 
but jie Brancuzija apginti nori, tą abelnan ir į Blentą 

išvufintu.“" — Э%епо8 о8 Francuzu Geitungos pas 
fafoj, fad iš Wengimo ir Bafipriešyjimo Žemės Des 
putiertuš įumabinti, Žemėje Didis Bapyfis prieš ЯВаг 
donu8 paftoję8.  Wel об FrancuzipkoS Geitungos 
parneßa iß Miejto Ozer (raßom8: „Aurerre“) ta Zinia, 
fad ten raudoniejie Nepublifininfai fawo Gendroliw, 
Wardu Kerfolan, £ Ralėjimą ifodine. Wiflah tai 
būd numanpti, fad, 16 Wijo rofüjant, wifoj Francu- 
zijvj Zmones’ Pakajanus Bitdingay meilyją, Fadangi wifi 
RNemejtai, . wifo8g Fabrikcs, . wifi. Damwabdai pafiliowe; 
miflab parėję i Suirimą, ir galiaujiep ten 1088 Stonaš 
prabėjęš pafidaryti, tad Rief8 ney, famwo. , Gywajtimi 
ne gal ipfitifeti. , Ale tacgiau ar Pafajuš tenay taip 
meif  pajidarnė,: tai mienš Diemė te о. 

„MBijotia Zinia. 
— Gamburfio Mielas pra 5 Mieito Rajės 

Ggttajburgišfiams 10 Tuffkancziu Dolerit padowas 
noje8. D tam miens tuttingas Hamburgiffis Miefczionis 
"6 jamo paties Delmono bar 6 Tufitancgius pridėjo. 

— MRofūjama, fab babar fofia 10 Zufftanegiū 
Gytrajburgiptiū Zmoniū be Batogio randas. D babar 
tacziau Rubens Gziefa8 it Žiema arti. AF Raraš 
baifingaš Daiktas. f 

— Gannomeryje Bioje Dienoje tape naujos bidelios 
Ranulės išbandntos. Tos [afina Rulfa8, du Szimtu 
Gmard įmeriancgiaš, per pilną Mylę toli, 0 tacgiau 
w ant tofio Zolumo bumo galima, Mieri tift dar 
tmanptinan troppti. 

Syvičiaujioji Zinia. 

Wakar Nedelioį 16а Septemberė anffti Ryt- 
metpj ant Biegoriaus triji pra Žejtunga Soijjonė 
(ištavt Goafong) Mulikfiams vafidamuji.  Zangi 
mum8 babar Gelzfelis (ft Parpzo wifay walhnas. 

  
  

Verantwortlicher Medakteur: Profejfos fr. Aurfdai 
"in Ronigšberą. 

Werlag 4ubd Drud von Cmil Nautenberų 
in Königsberg.


