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— о, 5Ф, Rarcliaucgiuje, 14. Nowemberi! 1870. 

Dufavimai. MBiename Mieite, manding Miefte Zuluje (rabomš 

Gitime, melffimės ,: ix. „Fiaupėim į: iv. pulfime Apo Toulouje) banbe faš Geitungoje ištarti: raji Brujai tift 

Afid: Diemo, Euvš muš ‚futweres, Neja jifai mujė 

Diemas ir Mes „Žmones jo Ganpflės, ir Awys jo 

Pulfo. - Szendien, jen jo Balją girbit, tap ne и Е2 

tinfit jamo Szirdis, faip Meriboj nujidame, faip Majjoj 

Bujezioje, faip Izraelio Žmones, norint regėdami mano 

Darbus, tacgiau manę gunde. Kad per fetuvešbepimiis 

Meri Proce turėjau ju ВНа gmonėmis it tariau: 

Tai Žmones pra, furii Szirdi8 mijada netifrų Keliu 
not eiti, it furie mano Kelius ne nor prifimofinti, 

fad ap prifiefiau famo Kerfte: „Sie n'iBfafS + mano 
Bafajų.“ B. 95. — Фар minau Wugfietėfim jamo 
Szirdis Wießpaties Malonės Žprveipfimamė, jeib meš 
galiaujien 4 jo afajų ipfafti galėtumbim.  Minen, 

Kaip iBfiweizd Trancugijoje ? 
Эц Maiffai Trancuzus jau feniey pom: jam 

pergal&je. Francuzü mprmufiofioß Fekungos Sztrafs 
burg ben Meta pobraug ju feliom8 fitomš mufü 
Nanfoje. Zrancigi mit MBaiffai, iš Mifo fofie 300,000 
Balnieriū podbraug ju pacgiu Giecoriumi  mujū Gifan= 

güfe, Francuzija Dibziaujiame Suirime.  Maiptas cion 
pajefa Maištą, Maigtininfai pafifel prie; Maißtinin- 
fu8; Trancugė mpriaujyjis Miejtaš Baryza 8 ju famo 
dien Millijonam (ražoms: 2,000,000) Zmonii muja 
ЯВа й apfpeiftas ir apgu[taö beweif treczia Dalis 
Francuzijö8  muji  MBaiffū apftatyta, 0 Mufipfiei 
fplecziaš iš bar toliauš per ang Žemę. D tacgiau 
miš Dar toli ne galime tifeti8 meifiep # Bafajų pareiję. 
Taš bar nen 1% Tolo ne numatomas. D ip fo tai 
atfteit2 SB to, fabangi Žrancuzamė wis iß wien ir 
be Galo pra per jü Raßtus, per Geitungas, per jū 
Wyriaufybes ifalbčta ir žmelūta, fad ju Giminė 

Glomniaujia, wyriaufia ir niefaip ne pergalėtina 3mo- 

niü Gimine efanti, Iey а8 jiem8 dabar FKitaip Ealba, 
ta8 8 neger8, ta8 jū MNMeprietelis; tą jie + |amo 
Wale gawe bemeif užmugti galėtu. Todėl jie ne 
mierpj, je) neš patys matydami, fad jū Waiffai 
pražaide, 0 jiemė tai trobos ne galims Daiftaš, fab 
jü Geftungos + Mujikfii Nanfas ipūlujios.   

bene buje Feftunga Mets laimėję ir taš Garjaš apie 

апо8 Refungos Rūlina tift vaji bene Tiefa Dujęs. 

Taip Iyg В Tolo ir UApnfanfomė banbe апа @ег 
tungü Ragėjas [amo Sfaitytojams ano Nufidamimo 
Tieją pranešti. Ale mos bitas Geitungi Rapas bumo 
iGleita8, faip tūjaus Bulfai and Geitungi Raßejo arba 

Druforiauš jo Namus apįpito Baufbami, faip jis tofiuš 

bjauriuš NRiefuš galis + jamo Geitungas На Ar 
bene it jis jau Brufü papirftas Spdamėjas ėjaš? Jau 
dufitantiejie Pulfai Gitą Butą fugriauti, Drufariją В: 
pufiyti ir pati Geitungė Išleioji žudyti norėjo, taipo, 
fad tift mw08 ne о8 galima buvo, Žmones nupafas 
jüti. 0ng taipojau nufidame potam ir mienam  Gei= 
tungü‘ Radaftierui Wardıur Bpat, jau gana Durnam 
NRepublifininfui, Barpgo Miefte, furiam apie Feftungds 
Meis Bafidawima Zodi jlepter&jus Zmones jt fudrafkyti 
norėjo. Taip menkay Francuzai- iftengia Tieją pafelti. 
36 to atfieit, fab Parngikfiei bar nep Benbien ne 
wieryja, fab Bazienė fu įamo Waifku ben ju Geftunga 
Mes Mujikfiamė pajibamęš. 

Bet fut Zrancujamė Fofi Bražaidimą jau ne gas 
fima užginti it fur taš jau mijap žinomas pajtojęš, 
tap Žmones piftu Balju Baufia prieš piftabėjipfą 

Spdamėjnkę. Szitofiu Budu dabar Francuzams$ patė 
Giecoriuš Napoleona, mifi jo Gendroliei, Mar-Mabons, 
Bazienas, Ubridiš ir miji НН Gendroliei, Eief jū pers 

galėti i mija Gifangus parėję, beje miji didiejie Afi- 
cierai, tie miji, mifi perpirfti tifti Ipdamėjai. Beje 
ne daug teifėjo, tan jau dabar ir jū patys Minijteriei, 
pats Gambettas, Žnl Gameris, Tjer8 ir fiti 
macniaujiejie Gtoramotojei už Gtancuzji  Diepublifę 
Gemeif Butu dėl Yždamėjytės ар шН ir begu Smercziu 
foramoti tapę, Fabangi jiem8 ifißiol n’iera pafijefe, 

fivetimüfius Waiffu8 taip macnien, faip jie pirma IB= 
figirbami pafižadėję Вито, nū Baryzo Miejto palin 
pamaryti. 

Зиё jau žinote, fad [епой8 Francuzü Minifteris 
Tjera (rašoms „Thierš“), furjai pirma Žrancuzamė 
Ragalbės jėšfodams Mijas Gpropds Žemės apfeliawes 
it mijaš  bidejes ZBieppatyjies aplanfęs, ale niefur
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Bagal6ės ne rabęš, fab taš galiaufien prie mujū Bono 
Growmo Bifmarfio apfilanfe, fu tūmi fužnefėti norės 
bam8, faip galima Butu, Zrantugė Bebai Gala padaryti. 
Duji Bijmarfis ni Biekpatiės Karaliaus Pritatima 
gawes prijijulė ift ant 28 Dični Ginflü Apftabdyma 
(MBaffenfilljtauo) padarpti, jeib tame Gžieje mijoj 
Grancuzijoį Diputiertai galėtu tyfay irti tapti ir ant 
Sufnefėjino to, faš toliauš {u Francuzija turint nufis 
būti, fur nor8 jufieiti. Ale Bijmarfis tam ir dar tą 
SBliderėjimą pridėjo, Fab tam Tarpe Barygo Mieftas 
tuvi8 apgultas pajilifti. Zjev8 norėjo, fab it bar 
pamelnta butu, ®а Apftabdymo Gzieje Maito + 
Paryza žgabenti, ale toftai Bifmarfiš n'apjiėme jafp- 
bamė, fab taba raji 'Bafajut ne pafidarant Mufißkiams 
įū junfiauš pajtotu & Paryza šfigauti | Sie turėtu 
taba ifi toli & Žiemą aplinf Mietą gulėdami jū dibejni 
©а iv jū Ddaugiaus Sunfenpbji fenteti. Tangi 
regimą, fab per tok Ginfla Aypftabdyına wienat Franz 
cužai Naubės turčtu, 0 me8 atpeną Ißkados, Ypacziey 
priegtam apmajtant, Tad toje Francuzijö8 Dalyje, fur 
Mufigtiei dar n’itraufe, i Naujo MBaiffai arba ir 1ikt 
Hranfktyrierk  Pulfai. tam  Zarpe jū Dibejui užaugti 
galčiu, furiuš apgalčti mumš potam jū baugiaus 
Kraujo fabtūtu, 

Gromui BijmarFiui toftai išgulbzius Miniferiė 
Tjer8 £ Paryzo , Miefta feliamo, miflab tai tenan 
maldantiemfiems$ Ponams pafakyti, ogi robėš, fab Feli 
tujū jau it norėjo pagal Bijmarfkio. Brififiulyma @т 
Apftabopmą padaryti. Ale Bitai Žiniai Paryzo Miefte 
prafiplatinus cionai Subufimaš ir Pajiutimė pafidare. 

Bulfai fufibuntamoję apftate Baldžio Butą, fugawo 

felis jamo Maldomi it ėjpdino jūs + Ralėjimą. Sp 
{0 Не 10098 tave per Titus Rulfus ipgelbėti, furie auus 
Maigtininfus Mugyj apgalėjo, ale jie tacziau N'iBjitifėjo 
Gifu AYpftabdyma bė Miefto Aprupinimo priimti. 
Rabjaufiey prieš tą fatėi Zrugp, o jam pritarė [us 
fibuntamojujiejie Bulfai. Zaipo turėjo Tjer8 niefo 
n'iptaijęs iš Baryzo wel atgal yryßti. Gafoma, Рар 
jis tift 008 пе 1008 dufftantiemfiems Pulfams (5 Nagi 
igtvuteės, Muja Wießpats Karalius babar parprę8 bubams, 
fad Grancugijės Waldonai jo Yrifiulpma ne priimą 
o tacziau. meilydam8, fad Ben weifienH Pafkajus pafiz 
darytu ir fad jam ne primalųu butu, Francuzijoje wis 
toliau8 it miš Didefnius Špufiyjimus padaryti, 0 ir 
fab jam ne reiftu toliauš jamo Balnierius marginti, 
Tjėrui per Gromą Bijmarki fitą Prifiulhmą Dame 
praneBti, butent taip:  Arancugijos Waldzia turinti 
Žrampią ant Deputiertų Sfprimo per mija Francus 
šiją įtatpti, ogi tame Gžieje ЭМийвНе: MBaiffai anoj 
Žemėj, 0 ir mijut toje Dalyje, furias jie apitatę [aifą,   

SHrancızams. Pakajız būję, o ir fief galėdami už tai 
tupiję, fad Bitie Sfprimai galėję wijay malnan, be 
о8а  Trifinimū ir Bafajuje nujidūti. Wiflah tift 
opriaujiep ant to pareinant, fa) mija Francuzija per 
famo Deputiertuš jufieiti ir amo DMifli pajafpti gautu, 

©и Bita ginia Tj&r8 wėlie + Paryza grojo; 
ale Rarpgipfiei: Borpuai ji + Mietą n’ileido. His 
tape cžtonan atlaifptas, du Parpgipfii Minijteriė раё 
Й at&je ir mufü Raraliaušs Prijiulyma girdėję, jafe, 
fad jie tą niefu Budu ne primą, ir prijafe Tjerui, 
fad jijai dabar fawo Keliu feliautu paš fituš Trans 
cugijos MBaldonus + Mietą Tour8 (ištart: Tur) arba 
it fur jis Geip norė8, ale fu Brujū Waldzia jiš toliaus 
пе) i jofius Gujišnefėjimus ne turiš ойН, Las 
Atfafpmas Barpzigčii AByrejniuji ėjo Bitam fenamjam, 
famo ZEwipfe Hirdingay mylincziam Miniferiut (Paudgiei 
per Szirdi, ir apfiwerfdamS 18 пй [ато mplimojo 
Mieto Rubeziū atgal gryžti turėjo. 

GEgitofiu Budų mijas Nujititėfimė meifien pafis 
barpjenczio *Bafajauš įugaiBitas.  rancuga republifij= 
foji Waldzia bijo8, fad ne rai bene Rrancuzijos Depus 
tiertai Raro ir Mijės Raro Bėdds atgrife Pakaju pagal 
Prujfü Wale priimję, ir meifiaus tifiS, fad galiaufiep 
Mufipfiei, norint Francuzija gana ilgap iGpuftyje, 
tacziau Szalczio, pifto Oro ir mijū Raro Sunfenybja 
niralfinti ir numarginti, 0 tafi bar ir bene per mijofias 

Rigas iv Mirimus faip ir per Apnifimus Franktyrierü 
bey Mobylgardziu iBretinti, galiaufiey Nieko n'iBtaiję 
JNamūn pargryBe.. Zaygi rodos, fab mes dar Walanda 
Bafajaus lauftt turefim. 

Defawonės Apjafymas. 
Muji Pons DOberprezidentė Von Born Man yra 

fefaucziaję Dėfamonės Gromata ant Sftatymo + muja 
Releimi prijiuntęs : 

„Kuhnheim 9tajė Nomemberį 1870, 
Boni Dberprefidentui ооп Horn Raraliaucziuje, 

Suji Garbę až melbziu, Ю) Sus jamo Promincės 
Draugpjtens, furios ta didijė ir apįtingąjė Prijiumtimą 
Meilės Domani, per felis Ponus i; Karaliauciaus 
Balnieriamš po mano Kamanda įtomincgiojo fermirtojo 

Regermo > Dimigijono Gen atfiuntę, Tardan Zalnieriü 
Birbingiaujią Dėtamonę IBtarti roczytumbit, 

von Schmeling, Gencral-Uientenant.“ 

  

Szwiefiaufiojt Zinia. 
Elfafißfe Gejtunga Reun=Breijad pra pafida= 

wufi. | Gendrolius TZann Dra i$ Miefto Orleans аг 
įtobamė atgal tranftis turėjęs, 

  

Uerantmortlider Nebaftent: Brojejfor ft. Surfdai 
in Konigėberg. 

Perlas und Drud Von Gmil Raurenberg 
in Ronigsberg.


