
Releimiė, Karaliauciuje 

fag Htarnintą  išbūbamė, 

fažtoj, ant bile tofio Rufto 

apfteliotaš, (4 Bufpinins 

geiš ant Bertainio Metü 

4 Sgr. ® r. 

Kele 
Apfakimü Sfatimai { 1 : 
Ieimė Mftoj po 2 Gar. Щ 
опа , fmulfeis. Raftais 
iįšbiutamotą Sile, Sios 
maiaš tei Gen "atrafiyti: 

Border - Rojigarten 
Aš 5, 

{019 
Raraltaucgiauß Brolianė Lietumwininkams Zines parnefiqé 

° то, 53. Ruto!iuuqiuie, 24. Ditoberi 186. 
  

  

Dujamimai. 

Wießpatie, fab tu düdi girdėti Gubą iš Dan= 
gaus, tap nufiggfa Žemė ir nutyla, fab Dievas 
pafifet įubnti, jeib  gelbėtu  mifiemė  amarguliamė 
(mifiemš žemės Dupios čjantiemfiemė) ant Žemės. 
Gėla. Ra Žmones prieš tamę fianczia, tan tu Garbę 
nufipelnai, o fad jie Dar baugiaus fiaucgia, tap tu it 
cia efi gatamaš. Žabetit ir attejėfit Miekpacgiui Jano 
Diemui, jus mifi, furie apltnf ji ee; atnepfit Domanas 
Ifgajtingamjam, Eurjai Runigaiffeziamė atim Drajumą,| 
" Abgajtingas pra salarai ant Žemės, Amen. Pi. 16. 

Ra Raro Mietos 
mms Bioje Dienoje ne daug "ypacziey minetinds 
Šiniės parėjo. Brie Barpgo ben prie Nejtungės 
Metė faip roboė ой а8 Dar teb'ftom, faip pračjufioj 
Medelioj Romwėjo.  Žrancugai berods IG abieja eftungi 
atfifartütinay išpofbami Mufipfiamė bande  Spfabd8 
pabarpti, ale nūprojnan; jie turėjo wis ir wel greitan 

atgal fEubintiš.  Gafoma, fab taip Paryze Юар ir 
Tefiungoje Metė jau Babas už Duriu ėjaš ben Ка 
Balnieriei (amo Wyrefniemfiems ten jau ne faban nori 
Elaujyti: Ale i Tifro meš ft ne galim žinoti, Faip 
anūje Mietūje Widuj Wifkas iffiweizd. 36 Teftuns 
g08 Metė yra myriaujyjis Gendrolius Bazienas 
fita Genbrolių, Wardu Boper, pas muft Karalių # 
Miejta Werfalj, Gale Barpzo gulintijė, nufiuntęs, 
ale о 108 cgia norėjęs, at bene Baziena, Dieme DAF, 
fapitulierūti prififiulęs, tai me8 ne žinom. Tam Tarpe 
bus bidbziofeš Ranuleš aplint Baryga pagal reifalingąji 
Gfaitlių jau beweif mijos fugabento8 ir ant tam 
pagatamyta Toli įujtatytos, 0 todel rofūjama, fab Be 
Nedele Mufibfiei ten aplinkup  išbubamotajes Žeftuns 
gėles, o potam ir pati Paryzo Miejfta apfaudyti pras 
defe. Szitofiu Bubu  baugiaufiomė Dalimė mufü 
Maijti Barngą, Metė Ben felias Fkita8 majnefnes 
SHeftungas Apgulime be Taifant, Atos Dalys mujū 
Maifti įpleczias [pg fof8 TZmanas miš toliauš per 
Hrancuzija, wifur fufibegufiug Pulfus ipbarfiptujė 
Нёй Зайиена, Mobylgardziu ben aplinfuy befiwal- 
Fiojancziujüu malnüjü Szutfü (francuziffay Franktyrierais   

wadinamü) ißwajodami ir jū Daugybes mijur [Ig 
Generžiancziaš Zumiė Tinflaiš £ Gifangus [ugaudami. 
Norint Mufißfkiei Kime Kare per aufßcziauftojo Wieß- 
patiėš maloningąję Bagalba mis wieng Pergalejima 
po Fito galn abtureti, tap tacziau jie it taip gana 

Sunfenybjü tur trimoti, o felintajis tift wtė it Dar 
babar tur jamo Gymajiė arba nor Sweikatg Už 
Temižfę padėti. Ogi todėlie> mufü Dujamimai MBiep- 
patiejpi miš ant to eit, а) 8 mumš ben еер 

„| mieląji Bafajų. bomanvtu. Apie Giecorių Napoleoną, 

fur8s babat muju Karaliaus Pilyje BilbelšŲ pe 
Gale Miežo Rai fel Gifangūje įėb, dabar Riefo n’iera 
girdeti. о Bati Enžčnija ben jo Sunuė Nin 
babar mienoje Gnglanto Bolpje ne toli nū Piunbunės 
Miefto tanbaš. 

MWifokia Binia. 
— GSgziaurine Francuzijö8 Dalis jau fone wifa 

Эи На Waifkü apftatyta, ale + petinig Francuzija 
dar mufü Waiffai ne nufigawe. Rodos, fad Francuzü 
Waldonai dabar ta Walanda ifi о[ ir ana Dalis 
i Mufißfiu Nantas Bus parėjufi, ant to martoj, taip 
greitan faip tift galima, tei Waiffü rinktig ir tūjius 
Barpgui ant Ragalbos fiuti. Ale Bitie Waifkat men- 
) ат 6. Gzitofiu Budu feli Mufipkid Pulkai 
nė Baryzo toliaus + Mietus traufbamies pra ne toli 
nū Miefto Dr[eang (rašoms: „Drfeanš“) prie Mieftes 
По Arthenan Ju tofiu Bmiežiu Francuzu Waifku 
10 ай Dftoberi Jufitife @о ба wijfay iBblaßfydami jam 
Zufitantt Gifangininfū ir 3 Sanuleš atėmė. Prie 
Bitü Mufigfii Pulti wis toliaus + Pietus cinancgiū 
daugiaufie> Banerū priflaujo, o tuji Zyriaujpfis yra 
Genbroliuė Tann. Tajai pra bo ano Sufimußimo 
prie Arthenay Francızu pietinė Waiffa babar jau 
atfifartotinay mušęš, jė per Toarėš Upę pertvaręs 
it Miejią Orleang iėmęš. 

— Trancugišfafis Dinijteris Tjer8 (ražomš: 
„Thier8“) jau dabar pra Riundbunės, Peteršburfio 
ben nuo ЭНейе apfilaufęė, Bagalbės prieš muš 
prapinčbam8, o babar jis pra Dėl to patiėš Dalyfo ir i 
Italijos Miejta Tlorentcą pas Biftor Ymanučlė 
nučeliamęš. Ale niefur ne not Grancugamė Pagalbės
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rafti8, Bet taciau palautfim, vai jiem$ tilt buš 

Ragalbės. MNefa pafjafojama, but mumė jau feniey 

pažijtamajis ptaligtojis Genbrolius Garibaldis + Franz 

enzija nufeliames. Biedniejie Francuzai tifi8, fad rafi 

bene Bis Dibburnis ir Sferšgalwis gelbės. 

— Mufü Raraliaucgiaus Miefte yra Naupliu 

Liga prafivejufi, furia ir uzaugufiejie Zmones fuferga. 

Fodel Daktarat mufü Miefto Zmones 50ер ragin, 

„ minau В Naujo cziepydintig, Fadangı Rauplik Scziepy= 

jimai tift wig ant fofio ©faitliaus Metü prieg Raupliu 

Liga maczyja. Tam prabėgus tan wis  BmIežaus 

Scziepyjimo NReifalė paftoja. 

— Mienoj Dienoį Mufipfiei, aplinf Baryzo 

Miefta gulėdami, mate i$ Mieio  MBiourio orine 

Kulfg arba Balungą aufgtap iBfifeliant, tada ilga 

Gžieją ant miends Wietös ра аЕ, 0 potam mėl 

zemyn nufileidziant. . Rodos, ad ju Gita Drpufle faš 

norė pra aufßtyn pafifeles, ant Mujipfia  TSaifta 

Beržiurėjimą Taifpti ir matyti, faip tie cia mijur gul 

iv faip daug jū Miejtą apgulę faifo. Bet idant 1a8 

Balungė we falin palčftu, tai žmones tą begu bus 

Wirwemis pririfta Taifę ir Betžiurėjima ailitus tomiš 

tada mėl žemyn nutrautę. 

—— Mietintoj MBofietijoj Dabar Žmonės. Ben it 
ten Mieftūje ir wis atfifartūtinan € didziu8 Surinfimus 

fufičję wienßirdzien büda Ißtarimus, fab dabar minau 

— wifa Wofkietija turinti + Wieng fuftdraugawoti, o Prufü 

Karalius dabar turės ant wifds Wokietijd8 faip dabar 

— Kare, taip potam ir Bafajuje Wyriaufikju Luti, Pietine 

MWofkietija toliauš ne turinti nū piaurinės faip ifi ВГ 

Efyriu laifytes, 

— — Rrieteliei atfiniė, Юр а! Apgynimo muja 
Suriū Kraßtü ir Zbėgiu Ben it tofie ju Barafu 

papilbyti Iabargai, Zorp&edais Wardır, ranbaš pa- 

рен. Tiejie NReprieteliamė (fi piol nen jofioė Jpfabds 

ne pabare, fadbangi tie tt bijobamieė jaugojos, prie 

mujė Surid  Rraptū  prifiartinti.. | Tacziau mujū 
pagi Gziepimė arba  Botamš Bitü Torpėdu felins 

tafiš pra prapūlingaš paftojęš, Egitofiu Budu Ir prie 

G5begio Weferio Upės & Biaurinės Iure8 ф Ю 

ffaud: Repalaima pajtojo, fabangi Dampbotiš czionay 

manbing ‚fg pataifpti tutėbamė mienam Žorpčbui per 

arti pričjęė tą užgamo. Bet tajai plpBdamė mija 

Damybhoti + Szewulius futriußfino, it mijuš penfiš 

Žmones Dampbotyje ėfangiūfjius + Siufeliuė fudraffe. 

— Šinote, fad Italijos Karalius Wiktor Ymanıel8 
yra wifag Popiežiaus Zemes, o galiauftien ir pati 
KRymo Miefta fawo ЯВа а8 apftatydines. Botam 

8 Dame czion wifur per Zenflefiu8 nußtimüti, bau   

2moneš nort prie Yıalijds Karalyfte8 prifflaufyti ir 

Biftor<Imanučii Karaliumi turėti. Ant to fakfe bibžiaus 

fioji Daugybė „je!“ D dabar Wiktor Yınanuels о108 

Ytalijd8s, taygi ir Popiežiaus Žemju ben Rymo Miefto 

Karalius. Bet Bopiezius, Eurjai @ Biol Wießpats 

ant fawo Zemjü buwes, yra Dabar Badonu paftojes 

ir tuv iß Wiftor Yımanuelio. Rankds Algös priimti, 

Togiočt ir ne galim dywytis, аб jijai Dabar pilnas 

Tužbės randas, Sijai В jamo ĮBalocgiaus dabar 

niefur n’ißeit, faip tift t jao Darją. Szeip jiš 

Ryo Miete niefur nefivodo.  Biftor Imanuelis jam 

pra Geip ir taip ant Derėjimo ir Gupnefėjimo prifi- 

fiuleš, faip galima butu, opiežiaus Garbę @ ©уоте 
geriaufiep iBlaifpti, ale Popiežius ju Ytalijos Sara: 

fiumi n'ifioūd ney + jofi Derėjimą, nep + Sujiražymą 

atba Gugnefėjimą, fafydams : „Mes mijoj Rrifkezionpitėj 

famo Garbę prapuldptumbin, fad mes ju Magimiš ir 

Rlepifais į Derėjimus ifibūtumbini.“ = Bet Popiežiui 

tame (a6jaujiep fBaufta, аб daugiaujiejie ir В MNymiß- 

fujü Runigaifėciū, furiemė 8 daug Gero išrobeš, 
Я ог ЭтапиёНи! райбате. 

— е ‘Ё;Ёищ}дб Gčban bumo podraug ju žtan= 

"cuzüu Giecoriumi bep fu jo wiju Waifku ir francugipfafis 

Genbdrolius Dyfro (rabomaš: „Ducrot“) + Gifangus 

parėjęs. Tajai jafybama fi ! Miguftas ėjas Ipjiprape Pa- 
melpjimo ne fu: Bulfu, bet jav ı wien8 t jam ра 

tąję Wietg nufeliauti: D faip ji8 ant jao Garbės 

„prifiefbamė pafižadėjo, tifru Gžiefu ant paftirtos IBietės 

atfirafti, tap ат toftai ir tape pamelyta. le jis 

nep famo Pryfiegds nep jao Garbėš  n'atbodamė 

pabėgo ir 4 Paryzo Miefta nufeliawes Francuzu Waifka 

19 а Septembert prieß - Mufißkius  tiem$ Paryza 

apfiaucziant Famandieramo.  Kadangi jiš Ddidey gudriey 

falbeti mofa, ta» Francuzai jümt ir labay nufitifejo, 

miflydami, аб jam prieš Mufißfiug ištraufiant tie 

"atfijmilgčbami bėgti turėję, 0 todėl jis ir Tietoje 

tifrojo Gendroliaus TBynoa (rabomė „Binog“) to 

IBaiffą  famanbierūti gamo. Ale taip ne nufidawe, 

faip mifiyta bumo, bet atpeną Zrancugai i6 Daliės 

bar nep Gimė ne paleidę Galmairuficzieiš + įamo 

Apžancamimus bėgo. Zangi matom, fofia Wiernybe 

ir prie Auffezianfiujü Zrancugijoje ejanti. Bet dabar 

anfai Gendrolius Dyfro om Gedoje ir Paniefinime 

prie mijū Gyropos Aficiezi ir fitū Jufžtuja, о Тар 

ji8 dar Syfi + Mujifiu Natas ipultu, ta) ji8 pagal 

Bubą, mijoj Gytopoj papraitajė, be jofiės Mielafir= 

bingpRės gautu Kulfg per Galma.  Zoftai žinobamė 

о & numanydam8s, fa Mufipfiei ne po Ilgo + Paryza 

ifimerBe, pra ju Drfulfe (Ruftbaflon) iš Baryzo Miejto 

toliaus + Grancuziją iplefeš. 
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Berantmortlider Nebafteuv: Profeffor fr. Aurfdai 
in Rdnigėberą. 
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