
Releimiė, Raraliauciuje 
fa8 Utarninto  ižbūbamė, 
Taltoj, ant bile fofio Buto 

apfeliotaš, į PBufpinins 

geiš ant Bertainio Meta 
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Kelciwio 
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fojng, įmulfeiš  Ražtais 
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matas тей Gen atrafyti: 
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Karaliauciaus Broliams Lietuwininfams Zinės parnebąs. 
  

Nro, 50. Maraliaucegiuje, A. Nomwemberi 1800, 
    

Dujamimai, 

Kaczieyg TZufftantis pultu po tawo Gzaliėš ir 
begimtis Zufitanciu po tamo Deßines, taczian tawes 
ne užgauš. Ir еа tu famo Afimis regefi amo 
Dziaugima, ir išmyji, faip Diemo = nelibijantiemfiemė 
užmofama bus. = Mėja Bons Diews pr tam Nufiti- 
fejimu. — Aufßcziaufyfi8s pra tav Bilimi, Niefo Pikto 
tam ne artifis £ tawo Namus. MNefa jis jamo An= 
gėlamė prijafe apie tamę, fad jie tamę apfaugotu ant 
mijū tamo Reliū; iDant jie tamę ant Nanfū nepiotu 
it tu jamo Roją ne dtrenftumbei prie Afmenė. Ant 
Liutü ir Angiü tu waifßczioft it mifi ant jaunuja 
Siuti it Smafü. ‚ Amen. BL, DL. 

Barpgaš. 
Ber orines Pufles, wofißfay „Luftballon“ was 

binamaješ,  Parpzipfiei Žmones wifofik Gromatū # 
Gmietą iplafina, о fabangi Bitos Pufleš Kartais ir 
į Mujigfia Nantas ipūl, tap me8 IG tū gaunam pas 
tirti, fad tenay Maifto Stofa jau imanytinay bibele 
paftojufi, ir todel rofüjama, fab anfai Miefta8 per 
ilgay ne galefes Iaifytis, Badas, tap didey galingas 
MNeprieteli8, beje dar daug galingefni8 143 didziaufia8 
Kanule8. Suf ir Genbrolius Baziena8 [п famo 
MWaiffu bey ju mija eunga Met8 Babo yergaletas 
mumš galiaufien pafidūti turėjo, RNods Marpsipfiei 
19% bar ifipiol tifėjos, fad pėtinioj Zrancugijoj įujitin= 

fufiejie MBaiffai jiemė galiaujiep ant Bagalbės pareiję 
it jūs nū Prujū Apgulimo išmalnyję. Ale jie arba 
nor8 jū Wyrefniejie dabar tift jau bu8 tprę, fad 
Mufiptii Iaiffi Dalis, furids Wyriaufyfis bairibfafis 
Genbroliuš von der Zann pra, anušs iš Pieti Szalies 
prifiartinancius I3aiffus felis Kartus, pafkutint Syki 
prie Miejto Drleanė (iptart: Orleang), iBmußuft, 
jū8 per Noirės (iptart ®оате8) Upę permariufi ir 
bitą minčtajė Miefta iemufi. Tangi Paryzißfiei maty- 
bami, fab jie nen ant joFi08 Pagalbos ne galė [aufti, bene 
galiaufiep Protą priims @ painūs. Ogi vaji bene tai ir 
Briežaftis pra, Eodel ifipiol Mufipfiei Bumbarbieramimą 
prie; PBarpgą miS dar ne pradėję. Iuf ir Zejtunga Meta 
pra £ mujū Nantas ipūlufi be jofio Bumbarbdieramimo.   

Tift Sztrajburvtiė gamo Mujipfiei macningay ap- 
audi ir aną gražujė Niejta pufiau fugriauti. Paryzo 

Miejtas Dar daug puifejnis ir Blomingejnis, furi Mujip= 
fiet fief galima pacgičdyti meilptu, 

Wifokia Zinia. 
— \Мет feliū Diend mum8 Žinia parėjo iš GT H> 

fij68 apie Žemės Badrebėjimus, furie tenap nufi= 
dawe, o Dabar it iš Italijos Zinia pareit, fad ir 
tenap 3emė atfifartūtinan padrebčjufi, rodė ne Iabay 
fEaudzien, ale tacziau tift taip, Юар Эааа per tai Ben ir 
ten pra nujidamuji, it Žmones tenan į Baimę imarpti ėją. 

— Ylpie ptališfajė Gendrolių Garibaldi, Eurjai 
Demofraipitę it vepublifišfą Waldzia myl&dams8 Fran- 
cuzams ant Bagalbos parėjęė, Dabar Jčiefo ne gaunam 
patirti. Tilt tief žinom, fad jis, £ Francuzija parėjęs, 
Grancuzus рабац , idant jie tift jūmi nujitifetu; jis 
wiernay prie jū įtomėjęš, Taip jijai ir Žrancugais IB= 
fitıfi8, fad ir jie prie jo wiernay pripilaifpję. D mMijut 
Miejtūje, fur jis perfeliamo Žrancugai Žmonės jam 
priešais frpfBtamo, [pg айр та TBaifai, tarfi jis 
jū tifrafis IBgelbetojis ėjas. Francuzü burniaujyjis 
Miniteris arba Waldonas Gambetta pabame Bari 
Balogiui Waldzia Mobnlgardzii ben Franktyrieru, 
furie piet-rptinėj Žrancuzijoj įurinfo, jeib jijai ju pitaiš 
Bulfaiš podraug ju Fitu francuzišfu | Gendroliumi 
„Kambriel Šežungai Mets ant Pagalbos pareitu. 
Ne Garibaldis ju Rambriėlu tūjau + NMefutifima 
ir Waida parėjo norebams MBiji Wyriaufikju Buti. 
Muji Gendrolius v. Werder muße ju fawo mažu 
Bulfu Rambričfo Dulfus, vrie йй тай bene ir 
bar Garibaldzio и& fa raboš, atfifartobamė prie 

Gpinal, Bejoul, Dijon (ištarė: Dyžong), ale 
apie patt Garibaldi Niefo niera girdėti. — ат 
Tarpe yra Šetunga Meta pūluji, taipo, fab taijei 
Garibaldzio Pagalba jau mija) bus pajimėlamuji. D 
pagal paffutinę inia pra Mujiptis Gendrolius Miejtą 
Dijon (Dyžong) ir iėmęs. Bet daug Žrancugė gėbdiš ir 
ne not po Garibaldziu ftomėdami fomoti, 

—. 95 Baryzo Miefto yrıa Dabar paftutinioje 
Dienoje du Epfiu Šfmirtimas bandbntaš; pirmaji Syft 
tai nufivame ant MBafarii Bujės, 21 maji Dftoberi,
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fur Rrancugai Gale apžancūtojo Kalno Mong-Malčr> 
jeng iBbofoami o podraug ir ni ano appancūtojo 
Kalno fEaubingan „Gaudpdami Mufikfius apnifo, ale 
feliš Gtunbuš trufuė jie wel atgal fEubintiš turėjo. 
‚Safoma, fad Srancuzu Apfiemims czia taš buwes, 
mufü Kanules užnegeliūti. Ale jiem8 toftat wijay ne 
pafifefe, Kief Gifangininfi Dufipfiei czia Taimėję, n'at= 
fimenam. Antras jū Sppūlimė nufivame 28 tąji Dftoberi 
ant Sziaures Bujės prie Mieftelio Saint Deny. 
Mufü Borpujtai czion, gawo atfitrauft, ale 30tąji 
Oftobert Mufibfiei jūs wėl atgal + Mieta imare 
jien8 1200 Gifanginintė atimdami, 

— Gubatoj 29 taji Dftoberė gamo 400 Mufißkiü 
3alnieviū nt 41 mojo Nagimento Biczion iB Karaliaus 
cziau8 fmieziey ant Karo IBietės iBiraufkti. 

— Geredoj 9 taji Nomemberi buš per wifa mufü 
Prufijds Karalyfte Wolmonat, o aBtūneės Dienas pO 
to Geredoj 16tajė Nomemberi Diputiertai £ mujų 
KRaralyjtės Saima Н, Zangi, Broliei, ben fEirfite 
išmintingap, ogi aufßcziaufyfis., Wießpats mums. te 
futenfa išmintingū ir Diemo-bijan cziū Diputierta. 

— Sau 10008, fad rancugai ne melamę niefaip 
ne gal apfigelbėti. Norint muji Bergalėjimai mijam 
Swietut tegimi, tap tacziau Zrancugi Minifteriei [amo 
Žmonėms mis Dar n'atgryjia apie Diogius Bergalėjimus 
pajafoti, furiuš jie prieš Mulibfius apturėję.  rans 
cnzu8 ant Kerßto price mus įjufurfiyti потёрат jie 
priegtam pra Apfakyına išleide, but jie mufė Karaliui 
ant Padawimo triji Brominci prifiulę, ale taš tūmi 

wėją8 pafajingaš, bet noris Grancuziją + Penta IB 
pujtyti tv. iBnaifėti. - „Zangi matnfite, juš Blomingiejie 
Francuzai“, taip Miniperis Zyl Faweri8 . toliaus 
fafo, „fad prie Druja Karaliaus Jus Malonės ne 
rafite, . Todelı pafikfelfit mijt (6 Wiens faip  mien8 
Wyr8 famo Galnbėje ir Stiprybėje. Su n’iffalbamu 
Dziaugimi aš Suma apjafau, fado Barygipfiei Žmones 
Dien iš Diends mis macningejni it faržygiBti pajtoj. 
Tyfumą už Mieto ЯВо!й toliau ne pafejoami jie 15 
tū ant mija Bulii prieš NReprietelius ibmirjta ir jūs 
czia ben cia, it bar fitur išmupę toli nd Miefto 
pamavę. | Tai mujū pirmajiš Bergalėjims. Dabar 
Neprieteliei žino, faip tai, fad Francuzu Blomingoji ir 
galingoji * Giminė  apfiėmuji budama, įamo  Garbę 
apginti, prieš famo Wargintojus pafifel. Dabar mijos 
Francuzijö8 Gromincos t’ißpildo. fawo  Bareigay Ра 
Raryzißfiet famwaje ißpildo. Gymwa tefie Francuztja! 
Gyma t’efie Republife!“ Taip aname Aypfakyme om 
parašyta, 0 taciau mijo to, faš cžia pbajafojama it 
ney Zodi8 n’iera Tiefa, Fofiu Budu Zrancugai Des 
faiš Beriamt,  Rob8 jie numana, fad tat Melai, ale   

jie tofiu8 Blownus Nufidawimus drufamotus be fEaity- 
bami ## Džiaugias, ir gėtėjas wis В Naujo Lindyma 
girdedami, fofia Ddivele, aufßta ir Blowna Francuzu 
Giminė efantt. Tiefd8 Zodi8 jiem8 jau tiefing prieß 
ir wijay ne pafeliam8, Iyg faip tam, furfai Sfilmt 
mija) Jujipunjęs, ir Įmeifiaujyfis MBalgis ne pafeliamas. 

— S9au bumo pramanpta, Duf fof8 nor Neti= 
feliš 16 Francuzüu Bajaloms prieš mujū Karalių 
KRulfa paleidę8, Euri tacziau ne jė, bet Minijteri v. Roon 
tropyjuft 008 Diemui defun tai ne Tieja, ale mum8 
tai ne butu Dnwai, fa) fof8 nelemts Bebiemis tarp 
Grancugė Kartą tai bandbptu, nėja juf Francuzu Gei 
tungoje tam gaji Puczka, o ir Beip bar gera Alga 
pažadėta, furjai Prufü Karaliui Gymajtė iBgefyfes. 
AE atfimintim wijuczies Maldoje fawo Žemės Tėmo, 
idant Aufkegziaujyjis amo faugojanczia Ranfa ant jo 
miš iBtieta Laifptu. 

— Apie Pūlimą ŽZejtungės Metš taipo pajatos 
jama. Kaip Gendroliaus Bazieno MBaiffa8 Gefiungoje 
Nets Maijto jau abelna» priftofti pradėjo, tan pa= 
gamo Zrancuzū Balnieriei ip“ ten pas Diufipfius wis 
imanptinaiš PBulfaiš išbėgti. D Bazienas toftai patit= 
bam tai n'uggvne, bet bar meifiauš pagėramo miflp= 
bamš, fad, jū Daugiaus ikbėgję, jū тепНаиё tada veifjent 
шан Ale faip Bitofiu Budu francugiBtuji Bėgunė 
Pulfat wi8 Didejni pafžojo, tap Mufipfiei jūs ne prieme, 
o Bagiena8 galiaufiep n’imanydam8 ney fa meifti, 
turėjo pajidūti, 36 Pirmo 18 prififiule be Feftungds, 
tift mienat ju jao IBaiffu Eapitulierūti, ale mujt 
Waiflo Wyriaufyfis, Princas Friedrih Karl, tofiai 
ne priėmė, о taip mum8 galiaujie) ans Mijas ĮSaiffas 
podraug ju Žeftunga + Nantas pulti turėjo. 

—- Bajafojama, @ prie Gejiungoė Sedan 
Iafare Mubiui pafilomus Zrumpeteriams ant Npelės 
trimitūjant fofie tryS Szimtai Arfliü, Eurie Mubyje 
jamo Daitelius bumo prapulbę, babat papražu Bubu 
tugti it NMiefo ney waryti nep maldpti draug ju а18 
ant pelės atfiradę. 
    

Riwvitas Už Dowanas, 
Mangipi toliaus atfiunte ; 

8) Brolis Jurgis BPawelgs iß Bajor- Mitdo a) ant 
Eivang. Baftunt., 10 Dol. ni wiend Brolio iš Ragainės 
Barapijos gavęs, o 3 Dol. пй miendė NMaßles. iß Bumbul- 
Wites. — b) 0 & 1 Dol. ant Paßalpds fuvonptuji Zal- 
шн ; tai (6 Wifo 14 Dol. 

9) I. iš 6. Myjū Parapijos Bicon apfilankybamė man 
idawe ant Šuronptuja 1 Dol. 

10) MX. 38. iš T. ant Bafiunt. 1 Dol., ant Gyitolės 
15 Ggr., ant fuvongtuji Zalnieii 15 Gar. 

11) 3. G. iš Z. ant Bafiunt. 10 Gar, ant mufū Spis 
tolėė 10 Ggr. (Dar ne miffas.) 
  

  
    

  

Berantmortlider Redalteur: Profefjor ft. Aurfdai 
in Königsberg, 

Berlag und Drud von EGmil Rautenberg 
in Ronigėberg.  


