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Politiszkos žinios.
Turkija.

Nuo Kretos pareina žinios apie 
tolesnius susirėmimus krikszczio- 
nių su turkais. Petnyczioj ir su- 
batoj pereitos nedėlios tęsėsi mu
szis po Amigadolo. Turkai tame 
muszyje pražudė 150- kareivių. 
Turkiszki kariszki laivai griauja 
isz didelių kanuolių krikszczio- 
niszkus kairaus pakrantėse. Tur
kai įsiveržė į Acrotini ir Kydonį 
ir užpuolė ant besimeldžianczių 
bažnyczioj krikszczionių, isz ku
rių kelesdeszimts žmonių bažny
czioj iszpjovė. Krikszczioniszki 
kaimai vakarinėj salos dalyj likosi 
isznaikįti, turkai degina ir kaimus 
apie salos sostapile, Kanea. Isz 
Grekijos ateina liuosnoriai į pa
gelbą krikszczioniems.

« Austrijos ir Anglijos laikrasz- 
cziai garsina, kad salą Kreta nori 
Grekija^, prie savo valdybų 
priskirti, o Prancūzija ir Maskolių 
ja tam pritaria ir buk tos vieszpa- 
tystės prikalbinėja Turkijos 
sultaną atiduoti tą salą Grekijai. 
Sultanas turbut nenori prie tos ro
dos prisitaikyti, nes iszsiuntė ant 
suvaldymo pasikėlusių kriksz
czionių naują kariauną isz Tur
kijos, bet įsakė jos virszinįkui 
elgtiesi su pasikėlėliais szvvelniai, 
žmoniszkai. Kad tik tasai sultano 
įsakymą pildytų prideraneziai. 
Paskutinės nuo tos salos parei- 
nanezios žinioszgarsina, kad pasi
dauginus turkiszkai kariaunai, 
maisztai krikszczionių mažinsi.

dytojų. Maskolių kariumenė ir 
renkasi prie Korėjos rubežiaus. 
Bijosi, kad Maskolija, pasinaudo
dama isz tų maisztų, kuriuos pa
ti tyczia kelia, ne užimtu ivisą Ko
rėją. Laikydami savo nelaisvėj 
karalių, gal jį priiversti 
kviesti neiva ant pagelbos 
kolių kariauną. Maskolija 
tinkanezios progos laukia.

pa- 
mas- 
wien

tame muszyje iszpanijonys, žinios 
nėra.

Girdėt, kad randas Iszpanijos 
pas Paryžiaus ir Amsterdamo 
bankierius norėjo paskolinti pinj- 
gų aut reikalų įvedimo karės su 
kubiecziais,ivienok tie nuo skoli
nimo atsisakė.

Salos Kavai.
Ant salų Havai, Oceanijoj, už

gimė nesutikimai to kraszto val
džių su Anglija. Anglija pareika
lavo nuošalų rando,idant daleistu 
sugrįžti angliszkam pulkaunįkui 
Ashfordui. Ashford, už pakėlimą 
maiszto priesz valdžias salų, li
kosi sūdo nuspręstas ant vienų 
metų į kalėjimą ir užmokėjimo 
1000 dol., bausmė paskui liko 
dovanota, bet tąsyk, jeigu jis isz 
czia iszvažiuos ir niekada nesu- 
grįž atgal. Jeigu Ashford po 
Anglijos globa iszliptu ant salų, 
tenyksztis randas protestuos kiek 
įstengdamas. Girdėt, kad randas 
salų Havai kreipėsi į valdžias 
Suvienytų VVieszpatysczių Sziau- 
rinės Amerikos, praszydamas už
tarimo ir pagelbos. Gal vienok 
atsitikti, kad Anglija neprileis ir 
atmes tarpinįkystą Amerikos.

Laikrasztis “Morning Post” 
pranesza, buk Airijoj likosi su
sektas sukalbis airių priesz Angli
ją. Sąnariai sukalbto, kaip sako, 
turėjo mierį.-per terorizmu,tai yra 
baugydami su dinamitu ir stu
miant Angliją į nesutikimus su 
paszalinėmis galybėmis, priįversti 
tokiu budu, duoti Airijai patval
dyste. Airija tąsyk apsigarsintu 
kai (M) neprigul minga republika.

Buvęs italiszkos kariaunos vir- 
szinįkas Abisinijoj, jenerolas Ba- 
ratieri, po kurio ivadoįvyste teip 
baisiai italijonys po Adoiva likosi 
abisinieczių sumuszti, tapo užta
tai po sudu atiduotas. Proiva ta 
pasibaigė 12 dieną Sėjos. Sūdąs 
jenerolą Baratieri rado wienok ne 
kaltu ir jį iszteisino.

geležinkelio tarnų 3 likosi už 
mušti, kiti gi gana sunkiai tapo 
suleisti. Ant vietos susidaužymo 
tapo iszsiųsti kelio užžiurėtojai ir 
inžinieriai pataisyti iszardymą. 
Tuom tarpu trukiai ne gal 
tietiog isz Dinaburgo į Rygą ke
lianti, nes kelias tapo iszgriautas, 
keliaujanti turi toj vietoj persėsti 
į kita trūkį.

Patžudyslė.
Rygos, Latvijoj,Isz 

apsigyvenęs czia koksai 
savo draugu nuėjo ant upės Dau
guvos, norėdami per naktį žve
joti. Į porą valandų po tam F. 
sugrįžo namon, nusinuodino ir 
neužilgio nuo nuodų pasimirė. 
Kas žingetdžiausia — tai kad nu- 
sinnodinusio draugas, sukuriuom 
jis iszsirengė žvejoti, nepargrįžo 
namon; nežinia, kas su juom at
sitiko. Policija jieszko dabar pra- 
puolurio. Mena, kad F. turėjo 
pirma jį prigirdyti arba kitaip 
nugalabinti ir bijodamas, kad tas 
ne iszsiduotu, velyjo paskui ir 
pats nusižudyti. Kaip vienokczia 
isztikro yra, dabar dar ne žinia.

raszo:
F. su

VVaisial gjrtuokliawyino.
Karczemoj “Kronstadt”, ant 

Maskvines ui. Rygoj,gėrė 3 drau
gai: Waitonas, Zakatov ir Kuch 
ta. Įgriebę drąsos karczemoj, išs
ėjo ant ulyczios ir besznekucziuo- 
dami isz pradžių draugiszkai, to- 
liaus jau, negalėdami wiens su ki
to nuomonėmis susitaikyti, pra
dėjo bartiesi; nuo barnių perėjo į 
pesztynes, norėdami drūtesnei 
pusei palikti teisybę. Besipeszant

policijantams liepė su kaneziais 
iszvaikyti visus czia ant maldos 
susirinkusius.

Wisai aiszku, kad tas uždegė 
sukėlė. įuirszimą, kuris pasikėlė 

iki pasiutimui, teip kad minios 
iszvertė duris užremtas ant gu
bernatoriaus paliepimo, ką tik 
neprisigriebė ant viszkų, kur gu
bernatorius su kunįgais ir polici
jos urėdnįkais pasislėpė. Minios 
reikalavo nuo jo suraszyti proto
kolą,kad jis kaip totorius ir plė- 
szikas naktyj užpuolė namus Die-

Kuchta ir Zakatov dūrė su peiliu i vo ir kad ten dasileido piktų 
į krutinę Waitoną, nuo ko tasai Įdaubų, o gubernatorius, norėda-
ežia jau ir pasimirė. Užmuszėjai 
tapo suaresztuoti.

14 Sėjos mėnesio, geležinkelio 
trūkis, netoli nuo Lietuviszko 
Brasto (Brest Litowski, Grodno 
gub), susidaužė. Daugel keleivių 
likosi užmusztų ir sužeistų. Isz 
viso skaitlių sužeistų ir užmusz
tų skaito per 100 žmonių.

Maskolija.
Iszkilmes apvainikavimo cie

coriaus irciecorienės jau pasibaigė. 
Dalis atkeliavusių sveczių iszsis- 
kyrstė. Užtatai paleisti isz kalinių 
vagys jau wel saviszkai siausti 
pradėjo. Maskoliszkas laikrasztis 
“Rižsky Wiestnik” rugoja, kad 
paleidus isz Rygos kalinių 300 nu
sikaltėlių, vagystos, plėszimai ir 
užpuldinėjimai ant ulyczių nakti
mis pasidaugino. Ar ne toki tik bus 
vaisiai ir visur ciecoriaus savo, 
pavaldiniams dovanų? Apie 
svarbesnes dovanas, apie paliuo- 
sawimą panezių žmonąms nors 
tiek, kad jie liuosai atsikvėpti 
salėtu, nėra dabar kalbos.

Pasibaigus' apvainikavimui 
valdono, Maskolija toliau* užsi
iminėja erzinimu ir kilnojimu 
gyventojų priesz savo valdžias 
kaimyniszkose nuo savo valdybų 
vieszpatystėse, ypacz gi Azijoj, 
norėdama isz maisztų pasinaudoti 
ir priskyrti kokią nors kaimynų 
provinciją prie savo valdybų. 
Kaip žinome, Maskolija prisivi
liojo Korėjos karalių, gal tyczia 
pakėlusį maisztą terp jo pavaldi
nių. Karalius to kraszto isz syk 
pasislėpė namuose maskoliszko 
pasiuntinio ir, neva ant jo apgy
nimo, isz laivų iszlipomaskolįszki 
kareiviai. Nuo to vienok laiko ne 
grįžta jis i savo rūmą nes, kaip 
sako, maskoliai jo ne paleidžia,ir 
jo vardu krasztą valdo.jtnasko- 
Įliszkas pasiuntinys. Gyventojams 
Korėjos toksai valdymas ne pa
tinka, Jie sako,kad slėpimasi kara
liaus pas svetimą pasiuntinį yra 
tai gėda ir pažeminimas Korėjos. 
22.000 korėjonų pakėlė maisztą.

Chinieczių krasztas.
Provincijoj Kvangsi, chinie

czių žemėj, baisus badas; iszbadė- 
ję gyventojai, neturėdami kuom 
savo szeimynas maityti, pjauja 
vaikus. Tamsus žmonės visur, 
jeigu juos nelaimė pasiekė, krau
na ja ant svetimo sprando; ir 
czia pradėjo mat garsinti, buk 
nelaimę atgabeno isz svetur atėję 
misijonieriai. Todėl iszbadėje gy
ventojai pradėjo užpuldinėti ant 
tų, kuriuos skaitė kaltais savo 
nelaimės. Minios baduolių užpuo
lė ant protestonų misijos Kiong 
Yin ir ją iszardė. Misijonieriai 
iszbėgo per užpakalines duris, 
maisztihįkų ne užstotas, pasislė
gė į tvirtinę, kur užrubežiniai afi- 
cieriai davė jiems prieglaudą. A- 
merikos konsulius isz Chin-Kiang 
tuojaus kreipėsi į valdžias, reika- 
audamas apgynimo svetimų 

sijų.

Matabelių krasztą auglijonys 
visgi dar neįstengia suvaldyti, 
nors nuo pasikėlėlių jau dabar 
miestui Buluvayo pavojaus nėra, 
nes nuo jo pasikėleliui jau likosi 
nuvyti, Kitur atsitinka dar susi
rėmimai, bet juose juodiejie vi
sada liekti sumuszti, nes trūksta 

" jiems gerų ginklų^ M-.
vėl sumuszė pulką matabelių 
po Imguza. Matabeliai muszyje 
pražudė 30 užmusztų; baltiejie 
gi turėjo -tik 2 paszautu.

Isz Lietuvos.

mi-

Nuo salos Kubos.
Havanoj atsitiko baisios 

iliozijos :griau8mas daivėsi girdėti 
keletą mylių aplinkui. Isz pra

džių tikėjo, kad expliozija atsiti
ko patim mieste. Persigandę gy- 
įventojai pradėjo bėgioti isz na
mų laukan. Pasirodė vienok, kad 
expliozija atsitiko už miesto. Di
delės dinamito bombos, matomai 
rubieczių parengtos ir padėtos, 
iszdraskė isz dalies du akmeniniu 
tiltu: Cristina ir Concha ir prie
taisą traukimui į miestą ivandens. 
Matomai kubiecziai norėjo isznai- 
kyti wisai prietaisas traukimui 
ivandens į miestą, bet tuom tarpu 
jiems nepasisekė. Bijosi, kad tas 
ne taptų paantrintas ;tiki,kad*jeigu 
pasisektu perkirsti atėjimą vau- 
dens į miestą ir gazines dūdas, 
tąsyk kubiecziai pasikėsytu užpul
ti ant miesto.

Užtatai iszpanijonys vėl giria
si, kad jiems pasisekė sumuszti 
5000 kubieczių po vadovyste 
Gomezo. Muszis atsitiko po Sa- 
ratoga, provincijoj Puerto Prin
cipe. Kaip sako, muszis traukėsi 
per divi dieni, bet ant galo, pra-

ex-

Aukos iszkilmes apwai- 
nikawimo nniskolisz- 

ko ciecoriaus.
Telegramai pareinanti isz Lie- 

tuivos, paduoda žinią, kad laike 
apivaikszcziojimo iszkilmes apvai
nikavimo maskoliszkojo cieco
riaus, kaip kur ir musų kraszto 
miestuose atsitiko keletas nelai
mių. ^Vilniujepraplito žinios, buk 
vaiszinant beturezius, teip kaip 
Maskivoje ant Chodiniszko lauko, 
du žydai likosi užmuszti. “Wi- 
ensky Wiestnik” tą žinią laiko 

už neteisingą; žydeliai tuodu li
gosi vien sumuszti, bet nepavo- 
ingai. Teip ivadiname Lietu- 
viszkame Minske daug žmonių 
susirinko aut tilto. Tuom tarpu 
tilto barijieros sulužo ir daug 
žmonių sukrito į upę ir pora de- 
szimezių isz jų prigėrė. Mat ap- 
wainikawimas Maskolijos valdo- 
no ivisur ivien nelaime atgabena. 
Kad tik tasai ivaldonas ivisai Mas
koliai nelaimės ne atgabentų!

Isz Dorpato, Latwįjoj.
Studentai tiesų fakulteto laikė 

užbaigtinus examinus, priesz tam 
tikras komisijas, Į pirmsedži ua 
komisijos paskirtas buvo Dorpato 
universiteto profesor ius, Pusto- 
rdslov. Ant examino vienas stu- 

Įnt;i', lenkas Žmurski,(paeinan-
isz LuHmo gub., pirma buvę* 

VVarszavos universitete, bet isz 
czia iszvytas, likosi priimtas į 
Dorpatą), jausdamas save komisi
jos nuskriaustu, drožė į žandą jos 
perdėtiniui, prof. Puatoroslovui. 
Tasai teip tą atsitikimą paėmė į 
szirdį, turbut jausdamas save 
kiek kaltu, kad parėjęs į savo 
gyvenimą, persiszovė; paleido 
mat į savę tris szuvius isz revol
verio: viens szuvis visai nepa
taikė, du gi kiti, nors pataikė į 
irutinę, bet ne pavojingai sužei
dė. Zmurskį universitetas nus- 
jrendė pavaryti, bet tas pats jau 
lirma iszdumė į užrubežius.

Prie Dorpato universiteto bu
vo aptiekorių draugystė. Tą drau
gystę maskoliszkos valdžios 
dabar uždarė.

Rygoj musų pusbroliai lativiai 
rengia szį metą “Latviszką etno- 
grefiozką parodu”. Rūmą tam 
tikslui dabar jau stato ir iki Rug- 
pjutės jis bus" \padirbtas. Kada 
mes instengsime ką nors panaszaus 
įrengti, arba nors surinkti tiek 
musų tautiszkų likimų, kad ką nors 
panaszaus į etnografiszką parodą 
įrengti galėtume.

Isz priežasties ciesoriszkų do- 
wanų, dienoje apvainikavimo, 
vien isz Rygos kalinio likosi pa
leisti 300 kalinių.

ZZ.vVU KOrvjOuų paKciv r ...
reikalaudami sugrįžimo karaliaus žade 500 žmonių, kubiecziai pa
į savo rūmą ir norėdami iszliuo 
supti krasztą nuo svetimų ival

bėgo. Sumuszė juos jenerolas Ji- 
menez Castellano. Kiek nužudė

Susidaužymas trūkio.
Rytmetinis trukia isz Dinabur- 

go atkako į Rygą porą ivalandų 
įvėliaus neng tai priderėjo. Pasi
vėlino jis mat todėl, kad terp 
stacijų Malinovkos ir Kreslav- 
kos, Witebskogub^ susidaužė ta- 
ivorinis trūkis bėgantis isz Dina- 
burgo į Rygą- Wietoj susidau- 
žymo mat taisė reles ir maszi- 
nistams trukių buivo įsakyta, kad 
jie toj ivietoj įvažiuotu atsargiai. 
Maszinistas susidaužusio trūkio, 
turbut, ne prisilaikė to įsakymo: 
atbėgus trūkiui į tą paivojingą 
vietą, jis iszszoko isz relių. 14 
ivagonų 8uwisu susidaužė. Isz

Nelaimingas atsitikimas.
Gyvenime virszinįko Polesiaus 

geležinkelių, ant teip ivadinamos 
; ?ogulankos, Wilniuje, jo tarnaitė, 
Juze Kr oi. ant benzininės lam- 
)os szildė waszką, tuom tarpu 
truko lampos rezervoaras ir užsi
degė isz jo iszsipylęs benzinas, 
iegesindama tarnaitė uždegė sa- 

wo drabužius, nuo kojos rankos ir 
cojos apdegė. Apdegusiu nugalieno 
Szivento Jokūboligonbutį. Apde- 

gimai pasirodė sunkus, bet gydy
tojai pasitiki, kaJ jiems pasiseks 
nuo myrio ją iszgelbėti.

Pačme wagį.
Pradžioje szių metų, pagriebęs 

27.000 rublių savo užžiurai pa
vestų pinįgų, isz Rygos iszdumė 
teip vadinamas artelszczikat- Ry- 
gos-Orlowo geležinkelio, Dudin- 
ski. Pirmiausiai nukako į Stokhol
mą, Szwedijos sos ta pilę; rengėsi 
važiuoti į Rymą, bet nukako į 
vakarinę Wokietiją, į Kolioniją. 
Isz ežia gi nusibaladojo į Ant
verpeną, isz kur atkako į Nev 
Yorką. New Yorke wien<»k liko su
imtas. Amerikos valdžios siunezia 
dabar jį atgal į Maakoliją. Czia, 
turbut, jau negalės iszsilmosuoti 
nuo bausmės tasai maskoliszkas 
latvių civilizatorius.

Nuomone maskoliaus apie 
kražietzių prową.

Perdėtinis Wilniaus tiesdarių 
buto, maskolius Stodolski, ant 
užklausymo tiesų ministerio, kuri- 
sai jam atsiuntė ir laiszką Wil- 
niaus jeneral-gubernatoriaus Or- 
ževskio, sziteip apie visą apskų
stų kražieczių provą atsiliepė.

Garbingas Pone Mikalojau sū
nau Walerijono (VValerijano- 
viez)!

Apart ’ nusprendimo tiesdarių 
buto dalykuose maiszto Kražiuo
se, Kauno gub., kurį iszreiksztL 
Jūsų Excelencijai isz doriszkos 
pusės laikau už savo užduotę, ko 
tiesdarių butas neturėjo tiesos 
iszreikszti savo nusprendimuose.

Nežiūrint ant to, kad per wisą 
laiką tiesdarių tyrinėjimo sėdėjo 
sude Wilniaus jeneral-gubernato- 
rius, kas sunkino teisingą isztyri- 
mą atsitikimo, kas stabdė ir pa
veržė drąsą liudytojams, ypacz 
gi policijos urėdnįkams, tai vie
nok atsidengė aplinkybės priesz 
tą katastrofą, naktyj nuo 9 į 10 
Lapkritį 1893 m., kurios patal
pintos yra nusprendime tiesdarių 
buto, kaipo ir tas, kad Kauno 
gubernatorius Klingenberg, ant 
policijos praneszimo, paszaukes 

į Kražius ant 8 asztuntos valan
dos lOLapkriczio tris szimtus ka
zokų, po dviejų beveik metų lau
kimo su uždarymu bažnyczios po 
isznaikintam benediktinių kliosz- 
toriui ir nežiūrint ant to, rado atsa- 
kaneziu, 2 valandoj naktyj, grieb- 
liesi ant galo prie atlikimo to už
darymo.

Suerzintos paszalinėrais įtek
mėmis, perimtos vilczia isz prie
žasties siubuojanezių žingsnių 
valdžios, tamsios, fanatiszkai ti- 
kinezios minios patiko gubernato
rių prie slenkszczio savo bazny- 
czios su szveneziausiais, koki tik 
gal būt, ženklais: su kryžiumi ir 
paveikslais Jų Ciecoriszkų galy
bių. Suprantama, kad minios ti
kėjosi, kad per tas szventenybes 
nė jokia valdžia pereiti neiszdrįs; 
tuom tarpu gubernatorius neįtik
tai kad įsiveržė į bažnyczią, bet

mas laimėti laiką, laukdamas pa
kviestų kazokų, rado galimu ant 
to sutikti; tą reikalavimą gali
ma wien tuom iszaiszkinti, kad į- 
erzintos minios nužudė galėjime 
atlikti sužinia darbą. Tuom tarpu 
ir isz lauko aplink bažnyczią mi
nios buwo kelis kart užpultos rai
tų stražnykų, tie net szaudė į mi
nias, ką laike tyrinėjimo patvir- 
tino du gydytojai, kurie dawė 
sawo pagelbą 5 paszautiems 
isz rewolwenų. Kas atsitiko 
pribuvus kazokams, kada minios 
likosi galutinai apwaldytos, kada 
prasidėjo aresztavimai krūvų, 
tas ueprigulėjo prie sūdo tirinųji- 
mo, wienok isz pavienių atsaky
mų apskųstų, ko, žinoma, negali
ma buwo praszalinti, matyt, kad 
ant tūlų isz suimtų daroma buwo 
exekucija: ant paliepimo guber
natoriaus kazokai plakė su kan- 
cziais.

Taigi,Jūsų Excelencija, paveik- 
slas to, kas atsitiko naktyj nuo 9 į 
10 Lapkriczio, 1*^3 m. Kra
žiuose, tokios tai iszlygos, prie 
kokių tiesdarių butas turėjo dirb
ti. Tiesdarių butas iszdawė nus
prendimą, pildydamas savo pri- 
derystę, teip kaip liepia kodeksai 
ir saužinė.

Jeigu ant to apsistoeziau, ne 
pasakycziau dar visko, ką pa
sakyti laikau už savo pnderyste,i už savo pnderyste, 
nors tasai ir nesirisztu su manim 
kaipo reprezentantu tiesdarystės.

Turiu ant£ nHslies senoviszką 
bažnyczią prie uždaryto benedik
tinių kliosztoriaųs, kurią, vieton 
atiduot parapijai, nes dabartinė 
vra medinė, supuvusi, ką patvir
tino parapijonys, netiktai kad liko- - 
si nuspręsta uždaryti, bet ir iszar- 
dyti, kas,pagal man asabiszkai gu
bernatoriaus iszreiksztą.kasztavo 
iždą 11000 rublių. Tame iszardyme 
vietiniai katalikai gyventojai 
negal ne patėmyti norą isznaikin- 
ti brangią jiems szventenyczią, 
turinezią jiems ir istoriszką 
vertę ir ant galo, kaipo isz da
lies ir persekiojimą jų tikėjimo, 
nors kaip viena, teip ir kita, drįs
tu tikėti, ne buvo ir ne gal būt v 
mieriu rando.

Žmonės teip czia, kaip ir vi
soj Maskolijoj, nuo seniąi tiki, 
cad jam maskoliszkas sąrąs yra 
ueiszsememu azaltiniu visokių 
malonių, nuo kurio naudoja ir vis
ką geriausią gali apturėti. Taigi 
tiesiog sakant, malonė einanti v 
nuo augsztybės sosto, pagal mano 
nuomonę, negal pakreipti tvirtu
mo valdžios. Ypacz gi malonė pri-^ 
taikyta szitame atsitikime, nors 
ir placziausiuose rubežiuose, bus 
drauge ir darbu didžiausios teisy
bės.

Esu maskoliumi ir dėlto kad 
esu maskoliumi, sakau Jums: pro- 
va, kurį ką tik pasibaigė po ma
no pirmsėdyste, po kurios įtek
me raszau sziuos žodžius, todėl 
kad ėsu maskoliumi, suerzino iki 
szirdies gilumos visus mano tau- 
tiszkus jausmus, kuriais visa
da Ir visur, ypacz gi szitame 
kraszte, gėriuosi, gėrėjausi ir vi
sada gėrėsiuosi.

Teikitės priimti, Jūsų Excelen- 
cija ir t. t.

Stodolski.
Orževskis mat buvo paraszęs, - 

norėdamas,kad atsiszaukimas ties
darių buto su praszymu cieco
riaus malonės numažinti bausme 
apkaltintiems, taptų neiszklausy- 
tu. Todėl savo raszte primelavo 
apkaltindamas ir tiesdarių butą.
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Isz Amerikos.
Audros Meksike.

Baisi vėtra, pakilusi isz jūrių, 
iszgriovė wisai vietas: Topol, 
Jolies ir daugel kitų, Jolies pro
vincijoj, Meksike. Fotam smar
kus sūkurys iszmetė jūrių wilnis 
ir užliejo miestu Topol. Wan- 
jįp -«žirejo'wwfre-tflyczias. Iki 
sziol, isz po triobų griuvėsių isz- 
traukė 13 negywėlių, o 30 žmo
nių negal surasti; nežinia kas su 
jais atsitiko. Gal būt, kad ir tie 
nustojo gyvasties.

Smarkus gaisrai.
Nev Yorke sudegė wisas trio- 

bų bliokas terp 7 avė ir BYoad- 
vay ui. ir terp 50 ir 51 ui. Czia 
tilpo mat triobos “American 
Horse Exchange”. Terp kitko 
sudegė ir 125 arklių brangių tiž- 
rubežinių veislių. Teiposgi ir 
vienas arklių sargas nustojo gy- 

. vasties liepsnose. Sudegė ir 100 
karietų. Blėdį ugnies padarytu 
skaito į 300000 dol.

LynczluUti.
Isz Bryan, Tex, raszo: apie 

300 apsiginklavusių žmonių su- 
• sirinko aplink vietinį kalėjimu 

ir, įsiveržę į vidurį, iszvedė isz 
jo: Ludvikę VVhiteheadę ir Ge- 
orgeę Johnsonę, kuriuodu buvo 
užpuolė ant dukters daktaro Wil- 
sono; paėmė ir Jimę Reddick, 
kurisai sužagė vienę italijonie 
te. Nusivedė wisus už miesto, 
sukurė czia ugnį. Neprileido nė 
vieno reporterio, todėl nežinia 
ar paimtus kalinius czia sudegino. 
Kiti pasakoja, kad kalinius pako
rė, bet kūnų pakartų ne rado.

Užpuolė ant geležinkelio.
Netoli Attleboro, Mass., pikta

dariai stengėsi iszvaryti isz re
lių greitąjį geležinkelio trūkį, 
bėgantį isz Providence į Nev 
Yorkę. Wietoj, kur geležinkelis 

*bėga augsztu ant 30 pėdų py
limu, sukrowė jie ant relių kruvę 
lentų ir medžių. Bėgantis su ne- 
iszpasakytu greitumu trūkis lai
mingai perbėgo per tę medžių 
sukrovimę, nes lokomativa, per 
smarkų įsibėgimę, pati viskę nuo 
relių numėtė. Trys walkiozai 
likosi suimti kaipo nužiūrėti pik
tadariai, bet ar jie tę padarė, da
bar dar žinoti negalima.

, - -i

Sudege didele krautuwe.
Isz Luisville, Ky.raszo: sudegė 

czia didelė taworų krautuwė pri
gulinti “VVhite Mill Destillery 
Co”. Blėdį ugnies padarytu skai
to į 125000 dol. Ugnagesys Vai. 
Schwab mirtinai apdegė, nes jį 
užliejo degantis spiritas. Apart 
to, pawojingai nupliko ugnagp 
šiai: Fitzgerald ir Biezod.

Nelaime ant geležinkelio.
NetoĮį_Goshen, Ind. susimuszė 

ant Lake Share du geležinkelio 
trukiai. Wienas geležinkelio tar
nas likosi užmusztas, trys gi su
žeisti. Mat paskutiniai wagonai 
tavorinio trūkio nusikabino, o 
pasažierinis trūkis susimuszė su 
tais pasilikusiais ant relių nuo 
trūkio vagonais.

Trys sudegeliai.
Isz VVhiting, Ind raszo: ant 

priemieszczio wadinamo Oklaho- 
ma atsitiko didelė nelaimė. Pe
reito ketwergo naktyj užsidegė 
saliunas lenko, Jono Klucielskio. 
Pakol įstengė ugnį apstabdyti, 
trys žmogystos sudegė. . Sude- 
gusiejie yra: Poni Homa, jos 
duktė ir sūnūs. Kada degėsiuose 
surado suanglėjusius kunus, susi- 
rinkusiejie metėsi ant savinįko 
sudegusio saliuno, Klucielskio ir 
be abejonės butu jį lynczavę, jei
gu policija n« butu apgynusi. 
Spėja, kad pats Klucielski tyczia 
padegė savo saliunę.

Nepasekmingas užpuolimas.
Nesugauti piktadariai stengėsi 

nužudyti visę szeimynę, apsigy- 
nusio Iron Mautain, Mich., kapi
tono Martino Goldsvorthy. Kam
puose jo namų piktadariai pri
taisė mat dinamito patronus. Pa
tronai tie isztikro expliodavo ir 
dalį namų iszgriovė, bet žmonių 
ne užgavo. Golsdvorthy yra sa- 
winįku kastynių Chapen, bet su 
darbinįkais nėjokių nesutikimų 
neturėjo. Spėja, kad teip norėjo 
jį nubausti tie isz darbinįkų, ku
riems ne davė darbo.

Žmogžudyste.
Isz Nev Yorkoraszo: preziden

tas Nev Amsterdam banko, Ge
orge VVyckoff, likosi sawo biu
re sunkiai, gal mirtinai paszau- 
tas kokio ten Clarenso Clarke. 
Clarke atėjo į biurę ir padawė 
Wyckoffui laiszkę, kuriame rei- 
kalawo 6000 dol. ir gazdino už- 
muszimu, jeigu jo praszymę ne 
iszpildytų. Nežinia tikrai wisko, 
ka.% paskui atsitiko; wienas po- 
licistas eidamas ulyczia, iszgirdęs 
banke tris szuvius, įbėgo į biu
rai ir rado Wyckoffę ir Clarke 
paszautus, gulinczius ant grindų, 
jau apmirusius. Mat Clarke paszo- 
vęs Wyckoffę, norėjo paskui ir 
pats nusiszauti. Tikra priežastis 
užpuolimo nežinoma, nes pap
rastas plėszikas, galėdamas pa
bėgti, ne butų į save szovęs. A- 
bu dabar guli ligonbutyje. Neži
nia ar pasiseks juodu nuo myrio 
iszgelbėti.

Isz Harlem, Colnmbia, Co. Ga. 
raszo, kad pereitu nedėlię likosi 
czia užmusztas. A. Verdery, o 
George Edmonds mirtinai sužeis
tas. Edmonds mat sirgo,o Verde
ry atėjo pas jį, norėdamas ligonį 
sergėti. Koksai nepažįstamas atė
jo į namus ir kelys syk su kuciu- 
mi sudawė Verdery į galvę. At
likęs su wienu, griebėsi prie ser- 
ganczio Edmonds* o ir tę baisiai 
sumuszė. Verdery turėjo visę 
galvę suskaldytu, Edmonds gi 
visę veidę sudaužytu, smakręnu- 
plėsztę. Poni Philips, kuri buvo 
Edmondsonamuose, kada ta žmo- 
žmogžudystė atsiliko, pamacziusi 
kas dedasi, iszbėgo pas kaimynus 
szaukdama pagelbos. Tie atėję 
rado Verderį jau negyvę, o Ed- 
mondsa teip sunkiai sumusztę, 
kad ir tas nieko apie žmogžu
džius pasakyti negalėjo.

Isz Kongreso.
Kongressas likosi paleistas. 

Tiesos apsunkinanczios ateivystę 
nemokantiems skaityti tapo sena
to neužtwirtintos. Bet kad dabar 
kongresas paleistas iki ruden, to
dėl iki tam laikui ne bus jokių nau
jų apsunkinanczių ateivystę tiesų 
iszduota. Iki ruden musų žmones, 
nors ir ne mokanti raszto, gal, į 
Ameriką keliauti. Ar ne bus rude- 
nyjreikalawymai kongrese arba se
nate panaujinti, žinoti dabar ne
galima.

LIETUVA.

Ant savo paskutinio susirinki
mo kongresas užgyrėgromatneszių 
algas. Pagal tęužgyrimę miestuose 
turineziuose daugiaus kaip 75.000 
gyventejų, įstojęs ant tarnystos 
gromatneszys gauna: isz syk 600 
dol. ant metų; antrę metę alga 
jam turbut pakelta iki 800 dol; 
rreczię metę iki 1000 dol; o po 
trijų metų gauna jau 1200 dol. 
Miestuose turineziuose mažiaus 
75.000 gyventojų: gauna jie 
pirmę metę 600 dol., antrę 800 
dol., o toliaus 1000 dol.

Auksas britiszkoj Kulumbi- 
joj.

Aagliszkas kapitalistas Barney 
Bemato ir garsus - pietinėj Afri
koj Cecil Rhodes, apleido jų ex- 
ploatuojamas kastynes republiko 
Transvaaliaus, Pietinėj Afrikoj ir 
rengiasi įtaisyti kastynes wietose, 
kur neseniai auksę surado, į wa- 
karus nuo ažero Cootena, britisz.- 
koj Kolumbijoj. Iszsiuntė czia in
žinierius ir tie, isztyrę tuos aukso 
plotus, praneszė, kad žemė czia 
daugiaus lazduos aukso, neng tur
tingiausios pietinės Afrikos kasty- 
nės: Rossland arba Trail Creck. 
Kiti angliszki kapitalistai teipos
gi rengiasi savo kapitalus ap
versti ant įrengimo aukso kasty
nių tuose Kolumbijos krasztuose.

Dinamito expliozjja.
Netoli Lilly, Pa. expliodavo 

180 blekinių dinamito dėžių. Ex- 
pliozijos likosi užmusztas lenkas 
Skanovski (pagal pravandę tu
rėtų būt lietuvys), 6 gi mirtinai 
tapo sužeisti. Darbinįkai tie 
dirbo ant Pennsylvanijos geležin
kelio. Rengėsi mat iszardyti dide
lę uolę; viskę pritaisė, kaip pri
dera, tik mat expliozija dinamito 
patrono atsitiko greieziaus neng 
darbinįkai pasitraukti galėjo. A 
part užmuszto ir mirtinai sudras
kytų, dar 7 darbinįkai likosi že
mės ir akmenų užgriauti ir likosi 
nors sunkiai, bet ne mirtinai su
žeisti. Wisus sužeistuosius nuga
beno į ligonbutį.

t Isz Nev Britain Conn.,raszo. 
Koksai Lubinski, lenkas, ant sa
vo vestuvių, kad jaunamartė 
per daug su kitais szoko, 
isz gaileszczio pradėjo verkti. 
Jaunamartė apie tę dažinojusi, 
pradėjo juoktiesi, bet tuo- 
jaus paskui puolė ant žemės ne
gyva, Paszauktas gydytojas jau 
negelbėjo.

| Pereitę nedelię Nev Britai- 
no sūdąs turėjo net 15 lenkiszkų 
provų. Kiek buvo lietuwiszkų, 
laikraszcziai nepaduoda.

‘ ISZ 1Lietu.wiszkudirwu
Amerikoje.

Lietinviai kaliniai.
Wilkesbarres kalinyj yra dabar 

diktai lietuvių, kaip antai: Že
maitis ir VVasalka sūdo ant nužu
dymo nuspręsti; Czernauskas, 
Kukereviczius, Gilis, Urbonas, 
Bierila, Krauczunas. Pereitę ne- 
dėlię atlankė juos lietuviszkas 
kunįgas Kaupas ir iszklausė spa- 
viednės. Wiens tiktai Wasalka 
nenorėjo spaviedotiesi. Kaslink 
Žemaiczio, spėja kad jis ne pilno 
proto, todėl gal nužudymas jo 
bus ant toliaus nuvilktas, o tuom 
tarpu žada jį expertams gydyto
jams pavesti ant isztyrimo jo 
proto.

Isz Union City Conn.
Darbai pas mus eina neblogia

usiai, bet ir darbinįkų ne trūksta. 
Lietuvių czia nors yra nedaug, 
bet užsilaiko ne blogiausiai, kaip 
draugiszkai teip ir tautiszkai, Czia 
ėsanti Sustvienyjimo kuopa szį 
metę toli nužengė pryszakin. 
Wargas tik, kad musų broliai ne
linksta prie apszvietimo, to di
džiausio kiekvieno žmogaus 
turto, kurio nė joks prieszas atim
ti ne įstengs. Dangtis musų bro
lių nenori pažinti, kuom sziadim

yra lietu viszki laikraszcziai ir 
knįgos. Turime vienok viltį, 
kad tamsus debesis užklojantis 
žmonių protę nė visada musų 
broliams uždengs szwiesę. Ateis 
laikas, kada visi supras veikalę 
apsiszvietimo, kad ir mes supra
sime savo pudėjimę ir savo reika
lus! Reikia wien geisti, kad tasai 
supratimas kuogreieziausiai visus 
atlankytų. Ig. Griesziub.,

t Žydelis Goldman, Nev Bri-' 
taine, Conn., už pinįgus užsiimi
nėjo sujieszkojimu darho be darbo 
esantiems darbinįkams, bet nė 
vienam neparupino. Paėmė pa
skutinį syk nuo, vieno lietuvio $5, 
bet kada tasai iszpildymo pažadė
jimo sulaukti negalėjo, pasiskun
dė; įsikiszo policija ir privertė 
žydelį sugražinti paimtus pinį- 
gu8-

LIETUWISZKOS KNĮGOS.
Gywenimas Jėzaus Kristaus, 

pagal naujausius isztirine- 
jinius.

Po tokių užvardinimu iszėjo 
lietuviozkoj kalboj, Scrantonev 
Pa., veikalėlis. Naujausių isztyri- 
nėjimų isz tikro api,e gyvenimę 
Jėzaus Kristaus tame veikale 
nėra, bet yra tai vien perverstas 
neva senas rankrasztis, atrastas 
budistų kliosztoriuj (ne braminų, 
kaip savo prakalboj sako iszleis- 
tojas tos knįgutės) apie Kristų 
ir apie jo myrį. Czia yra wien 
žinios apie musų Iszganytoję, ku
rios daėjo iki svetimtikių, ne 
krikszczipnių, budistų Indijose 
ir Tibete.

^Veikalėlis tasai ne origina- 
liszkas lietuviszkoj kalboj darbas. 
Iszleido jį pirmiausiai praneuzisz- 
koj kalboj Notovicz, maskolisz- 
kas žydas, apsigyvenęs Paryžiuj; 
isz prancnziszkos gi kalbos tapo 
jis iszverstas į vokiszkę ir į an- 
gliszkę. VVokiszkas vertimas pa
sirodė 1894 ra.

Skaitant tę rasztę. galima pa- 
abėjoti apie jo tokį senumę: yra 
jame toki iszreiszkimai, koki tin
ka vien sziędieninei gadynei, to
ki, koki tinka wien supratimui 
dabar gyvenanezių žmonių, o ne 
atsako laikams gyvenimo Kris
taus, nors ir terp budistų; yra 
czia tikybos kritikę rodosi paim
ta isz lupų sziędieninių visokių 
tikėjimų kritikų. Nors budistai 
laike Kristaus butu stovėję kur 
kas augszcziaus, tfjcng jie buvo, 
visgi jie negalėj<yj>asinaudoti žo
džiais sziędien vartojamos kriti
kos.

Todėl galime spręsti, kad ta
sai neva budistų kliosztoriuje 
atrastas rankrasztis ne siekia 
teip toli į jis tapo areziaus ir vė
liaus padirbtas, gal musų lai
kuose ir tai paties Notoviczo. Se
niai žmones tikėjo, bet giliai į 
kritikę nesigilino. Jeigu budis 
tai butų patikę Budos mokslę su 
tokia gilia kritika, tasai moks
las ne butų galėjęs teip iszsipla- 
tinti, kaip iszsiplatino, 
o iszsiplatinęs ne butų teip page
dęs; su kritika skaitlius pasekėjų 
ne butų pasiekęs 600—700 mili
jonų žmonių.

Budistų tikėjimo doriszka pu
sė arti stovi prie doros kriksz- 
czionybės, nors Buda gyveno ir 
mokino žmonis apie 2000 metų 
priesz užgtmimę Kristaus: Buda 
mokino apie lygybę žmonių ir 
apie savitarpinę meilę. Tę patį 
mokino ir Kristus. Isz dabar ap
garsinto neva atrasto rankrasz- 
czio galima spręsti, kad Kristus 
doriszkę pusę krikszczionybės 
pasėmė nuo Budos mokslo, o 
patsai buvo vien platintoju terp 
žmonių savo kraszto to mokslo. 
Tę giministę doros patėmijo tik 
dabar, budistų padavimai apie 
tę žinoti ne galėjo, nes jeigu 
teip būt buvę, rastųsi apie tę ir 
kituose budistų rasztuose, ne vien 
tame rankrasztyje.

Tiek mus patėmyjimų apie tę 
veikalę, kas jį skaitys, atras ir 
daugiaus.

Wisokios Žinios.
• Poni Ketelhold iszrado prie- 

taisę, su kurios pagelba kurti gal 
girdėti. Prietaisa tokia gal būt 
pataisyta prie kiekvienos gal
vos. Prietaisas tokias dirba dirb
tuvė Duesto mieste Rudolstad- 
te, Wokietijoj.

• •
• Paryžiuj, Prancūzijoj, dfr- 

ba dabar nedeganezię popierę. 
Lapę tokios popieros laikė 48 
valandas (2dieni) pecziuje tar- 
pinimui geležies, bet jis nesude
gė; isztraukė tokį jau, kaip ir 
pirma buwo.

• •
• Prancuziszkas laikrasztis, 

“Revue Scientifiųue”, paduoda, 
kokiu budu ukinįkai geriausiai ir 
pigiausiai gal apsaugoti grudus 
aruoduose nuo pelių ir žiurkių. 
Ant to reikia vien apaęzię aruo
do ir viražų grudų iszkloti mė
tomis, Pelės ir žiurkės mat ne- 
kenezia mėtų kvapo, Užkimez- 
dami pelių iržhirkių olas su mė- . .. . . '• .tomis, galima jas isz namų i»zwyr- 
ti.

* Sz v ėdi joj iszrado ( ^i e taisę 
karvių milžimui. Priet.yjęa tojė, 
praminta “Laktator”, sveria 14 
svarų; būva su diržais^ipririszta 
priė karvės teip, kad a^feĮna tesz- 
menį. Karvės greitai prje tokių 
milžimo maszinų pri p rantai, Iszmel- 
žia ji geriaus, neng tai yja mel-’ 
žiant su rankomis. #

•
• Paprastai daugelis tiki, kad 

senovėje žmones ilgiaus ant 
svieto gyveno. Tuom tarpu, 
Rymo profesorius, LaTorre, isz- 
reiszkia, kad buvo visai kitaip, 
prieszihgai. Widutiniszkai mu
sų szimtmetyj amžis žmonių pa- 
siilgino. Laikuose Servijaus Tul- 
lijaus, priesz Kristaus;. užgimi- 
mę, vidutiniszkas žmonių am
žis neperžengė 30 metų; vi
duramžiniuose laikuose, įs> prie- 
žastės karių ir ligų, tasąi dar su 
mažėjo iki 18 metų vidutinisz- 
kai; nuo 16 amžiaus pradėjo iii 
gintiesi, o dabar Anglijoj ir ki
tuose sziaurinės Europos krasz- 
tuose žmones vidutiniszkai gyve
na 50 metų. Kaslink pasausių 
szimtę metų senelių, daugiaus

> jų dabar turime, neng buvo, se
novėje. Flegon, savo knįgoje: 
“D e m i rabi Ii bus et lon- 
gavis” paduoda, kad Rymo 
vieszpatystėj, 74 metuose po 
Kristaus užgimimo, buv^szimt- 
meczių isz viso 65, isz kurių 55 
vyriszkiai ir tik 10 moterų. 1840 
m. Prancūzijoj buvo po 170 szimt- 
meczių senelių ant kiekviono 
10000000 gyventojų. Anglijoj 
viens szimtmetis iszpuolė ant 
3100 žmonių; Maskolijoj gi 1838 
m. buvo 1238 seniai turinti nuo 
100—160 metų. Italijoj per 13 
metų pasimirė 454 vyriszkiai ir 
721 moteriszkė turinezių szimtę 
arba daugiaus metų. Moteris il
giaus gyvena už vyriszkius ir 
terp jų daugiaus yra pasiekusių 
szimtę metų neng terp vyriszkių. 
Gyventojai szaltesnių krasztų 
ilgiaus gyvena neng gyvento
jai karsztų, kę rodo, kad Ang
lijoj, Wokietijoj arba Maskoli
joj du syk tiek yra szimtmeczių 
senelių neng Italijoj arba Iszpa- 
nijoj, sulyginant su skaitliumi tų 
krasztų gyventojų.

Stebuklai indiszkų faky- 
rM-

Vengrijos eostapylėj, Pešte, y- 
ra dabar įrengta paroda, ant pa
minėjimo tūkstantmetinio jubile- 
jaus atkeliavimo vengrų į 
Europę. Ant tos parodos, jos į- 
rengėjai parsitraukė du fakyru 
(fakyrai, yra tai indieczių kuni
gai). Wienę isz jų užmigdė ne
žinomu mums budu, įdėjo į grabę 
ir paliko teip kaipsuvisu ne gy- 
vę užvožtame sandariai grabe 
per isztisę nedėlię ir teip užda
rytę atgabeno isz Preszburgo ant

parodoj į Pestę. Ant paskyrtos 
dienos kitas fakyras apgarsino, 
kad anę užmigdytę. arba teip 
sakant nuniariutę, jis prikels. 
Susirinko labai daug žmonių. 
Stiklinis grabas, kuriame užmig
dytasis gulėjo, buvo uždengtas 
audimu. Atidarius grabę, im- 
presarijus, (anglijonis) įsmeigė 
ilgę adatę į petį užmigdyto- 
Tasai nesukrutėjo, rodosi nejau
tė visai to įdurymo. Potam ap- 
cziupinėjo weidę ir akis. Antras 
fakyras prisiartino prie grabo ir 
pradėjo kalbėti savo maldę, isz 
pradžių isz palengvo, toliaus vis 
garsyn, kuri,, kaip sako, neatbū
tinai reikalirtg* prie prikėlimo: 
be jos negalima užmigdįta pri
kelti. Isztikro, besibaigiant tai 
maldai, grabe gulintis pradėjo 
keitiesi, sunkiai dūsaudamas, bet 
kūno sanariai buvo dar apmirę. 
Liežuvis buvo drueziai pri
lipęs prie gomurio; akių lėlės 
iszpradžių visai ne žymios, pra
dėjo skėstiesi. Szirdis pirma ne- 
muszė suvisu, paskui pradėjo 
smarkiai ir nelygiai baladotiesi. 
Ant galo akys persikeitė į pa- 
prastę pavidala, ir fakyras gar
siai suvaitojo; balsas iszsiveržė 
per nosį, nes lupos dar buvo už
vertos. Susirinkę iszgirdo neaisz- 
kų balsę, ant galo galima buvo 
suprasti, kad fakyras reikalauja 
pieno. Įpylė jam szauksztę; isz 
syk ne galėjo jo praryti. Po va
landai vienok pradėjo jį gerti 
lyg isztroszkęs; pareikalavo, 
kad jį pakeltų, skundėsi kad jam 
nugara skauda. Tik po pusei va
landos galėjo jį pakelti; jo drau
gas, kitas fakyras, nuolatai 
szluostė prakaita nuo kaktos. To
liaus papasakojo, kad buvo ant 
ano svieto, bet mislydamas vien 
apie Dievę, jautėsi labai laimin
gu ; sakė, kad ten girdėjo puikię, 
gražia muzika. Paklausė kur jis 
dabar yra, kada jam atsakė, pra
dėjo geriaus atsiminti ir pažinti ' 
aplink jį ėsanezius; pradėjo su 
jais sveikintiesi. Bandymas vaik- 
szczioti isz pradžių nesisekė; su 
dideliu vargu galėjo pereiti isz 
vietos į vietę. Ant galo po va
landai pastojo tokiu, kokiu pir
ma, priesz užmigdymę bu*vo. 
Ant rytojaus kitas fakyras ren* 
gėsi atlikti savo miegę. Reikia 
pridurti, kad kaip pasakoja ver
ti pasitikėjimo raszėjai, fakyrai 
iszbuva teip apmirę po keletę 
mėnesių ir potam atsikelia.

Juokai.
Sūdo susirinkime.

— Apkaltintasis, ar ėsi tas 
pats, kuris pora metų atgal pa
vogė isz kasos savo darbdavio 
25.000 dol.?

Apkaltintasis, atsidūsėjęs.
— Ant nelaimės, ne asz, garbin
gas įjone!

— Mama, asz noriu neatbūtinai 
tekėti už advokato. v
— Kodėl? - ?
— Nes toksai vyras geriausiai gal 
perskirti. Ne reiktu jieszkoti sve- 
timd ir jam brangiai mokėti.

Ponas in TARNę.
— Kodėl ne prikėlei mane, kaip 
tai liepiau?
— Ne drysau, nes jus miegojo
te.

—o—
— Padovanok man tę žiedę.
— Negaliu, nes tai brangi man 
dovana.
— Nuo ko?
— Tai yra.......... tuom tarpu ne
galiu atminti.

—o—
Kaltinįkas:— Kodėl Tamista ap

garsinai, kad asz numiriau?
Skolintojas:— Sakei Tamista, 

kad jeigu tik gyvas busi, ta) 
iki Naujų Metų užmokėsi, kę 
man ėsi skolingas, bet kad da
bar jau Weiykos, o asz skolos 
negavau, todėl tikėjau,kad nu
mirėle.

MYSLE
Kokia tai bus szeimyna?

Sūnūs pagimdė moezę, moezė pa
gimdė sūnų, o sūnūs pagimdė tė- 
vę?
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ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUIVĮ ir PABAIGA.

Pagal Heilperną.
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(Tąaa.) 
rainiai, kuriuose vienos žvaigždės neiszmieruotais 
milijonais mylių toliaus nuo musų už kitas. Wi- 
>os, ir per geriausius žiūronus, per kuriuos pla
netas matome gerai,, aiszkiai ' kaipo apskriezius. 
rodosi mums ivien kaipo žibanezios vietelės. Wi- 
>a ta daugybė živaigždžių, rodosi mums lyg kad 
suktųsi ir trauktųsi svieto ruimuose isz rytifį va
karus, žinome jau vienok, kad tas teip mums vien 
rodosi todėl, kad musų žemė sukasi aplink savo 
aszį isz n a k arų į rytus Idant geriaus surasti ir 
palengvinti sau pažinimą Žvaigždžių, dar tolimo
je senoiveje mokslineziai paski rstė visas jų mato
mas žiiaigždes ir padalino į kruivas, kurios pana
gios laivo į jiems pažįstamus daiktus. Tokių 
kruii u arba žvaigždžių surinkimų, arba kaip jas 
kitaip vadina: konstelacijų, padirbo 110. VVieną 
isz tokių krūvų arba konstelacijų visi gal pažįsta, 
nes ją kas naktį matome ant dangaus, jeigu tik 
debesys ne užkloją nuo musų akių augsztybėse 
kybanezių živaigždžių. loję krūva yra isz 7 živa’gž- 
džių, isz kurių keturios teip sudėtos, kad padaro 
Kaipi ir kerezias keturkampio arba kvadrato, o 
trys likusios daro kaip braksznį bėgantį isz vienos 
to kvadrato kampo lyg rodosi dyselį. Tą žvaigž
džių surinkimą mokslineziai vadina: Didėji 
M esz k a; žmones gi ją vadina iv ež i m u arba 
sietynu. Iszrodo jis teip. kaip apaezia musų pa
veikslėlio (kur paženklinta literomis W. N.) pa
rodo. Jeigu per dvi užpakalini Žvaigždį tos krū
vos, arba per du užpakaliniu ratu nutiestume 
ant dangaus tiesų bruksznį. kaip tai rodo ant 

> nutiestas sutraukomis bruk
tai bruksznis tasai paliktu kitą krūvą visai

iu ūsų paveikslėlio 
sznis, 1
panaszią. į pirmąją, bet mažesnę, pramintą Ma
žąją meszką (vietoj M. N.). Ta, kaip mato- 
'me ant paveikslėlio, teiposgi yra isz 7 žvaigždžių, 
Užkurių 4 daro teiposgi kaipo 4 įvežimo ratus 
arba 4 kvadrato kampus, trys gi likusios daro 
kaipo sulenktą truputį įvežimo dyselį. Paskuti
nę žvaigždę to dyselio vadina: sziaurės 
žvaigždė. Jeigu dabar daleisime, kad žemės 
aszį nuo sziaurių galime pratęsti, pailginti tiek, 
kad ji pasiektu žvaigždes, tai aszis musų žemės 
atsiremtu tiesiog į tą sziaurės žvaigždę, bet kad 
musų • žemė sukasi aplink savo aszį. todėl rodosi 
mums,, lyg kad visas dangaus dangtis, drauge su 
visoms žvaigždėms, suktųsi aplink tą aszį, vien 
tik sziaurės živaigždė stovi ant įlietos. Jeigu 
nuo „ paskutinės žvaigždės didėses ineszkos n u veš
lume bruksznį iki sziaurės žvaigždei ir bruksznį 
tą pratęstume dar toliaus, kaip rodo nupiesztas 
sutraukomis bruksznis ant paveikslėlio, tai bruksz
nis tasai patiks kitą žvaigždžių kruną arbakonstie- 
laciją, kurioje živaigždės iszmėtytos teip. kad jos 
padaro pa įveiksią literos W; tą živaigždžių kru
ną mokslineziai praminė K a s s i opea, ir 1.1. Mi
nėti visų krūvų nėra reikalo: į krūvas jas pada-

* Vi M

Isz wisur.ir reikalauja laiko ant perbėgimo tolumos, tik 
ji bėga labai greitai teip, kad to užtėmyti musų 
akys neįstengia. Mokslas vadinamas Fizika mo
kina ir įstengia iszrodyti. iszaiszkinti, kad szvie 
sa perbėga 42000 musiszkių mylių į kiekvieną se 
kuodą; jeigu mes esame diviguboj tolumoj, t. y. 
ant 84000 mylių nuo vietos, kurioje uždegė žibu 
rį, tai pirmutinėj sekundoj jo nematytume, nes 
jo spinduliai neįstengtu pas mus ateiti, tik po 2 
sekundų jo sziviesą pamatytume; triguboj tolu
moj, t. y. nuo 126000 mylių pamatytume szivie- 
•-ą po 3 sekundų ir 1.1. Saulė, kaip žinote, yra 
nuo mus ant 20000000 mylių, taigi jos sziviesa, bėgj 
dama kaip ir kiekivieną szwiesa po 42000 mylių 
į kiekivieną sekundą, reikalauja net 8 miliutų, 
pakol prisigriebia iki žemei ir jeigu saulė ant syk 
užgestu, dažinotume apie tokį atsitikimą tik į 8 
minuta po užgesimui nes paskutinis spindulys 
bėgantis nuo saulės, jai užgesus, ateitu pas mus 
tik po 8 miliutų. Arcziausia nuo mus živaigždė, 
kaip s įkėme, yra ant 5565000000000 mylių, taigi 
ant perbėgimo to kelio, bėgdama po 42000 mylių 
kas sekundą, sziviesn reikalautu su wirszumi 4 me 
tų laiko. Nuo kitų živaigždžių, kurių tolumą į- 
stengė iszmatuoti, sziviesa bėga kelioliką arba ir 
kelisdeszimts metų. Yra žwatgždes, kurių tolu
mos iszmatuoti negalima, o ir tokios, teip nuo 
mus toli, kad sz iv i esą nuo jų ivisai pas mus ne
ateina, teip kad tų živaigždžių su ivsu ne mato
me. Turbut, nuo tūlų živaigždžių, mums pažįsta
mų sziviesa bėga per szimtus, gal ir tukstanezius 
metų, pakol musų žemės prisigriebia, taigi nors tū
los isz jų ja^u seniai butu užgesusios, arba liktųsi 
isznakįtos, mums jos dar ivis žibės, matysime jas, 
nors gal jų jau nėra: daiinosime apie jų isznyki- 
mą tik po daugeliui metų. Atbulai, jeigu dabar 
užgimtu iszsyk naujos živaigždės. per daugelį me 
tų apie jų užgimimą nieko nežinotume; duži įlo
tume tik tąsyk, kada nuo tų naujai užgimusių 
sivietų sziviesa ant žemės ateiti galėtu, nes tik 
tašyk jas pamatytume. Taigi, kaip matome, ne 
iviskas ką matome neiszmieruotuose dangaus ruh 
muose yrą teip, kaip mums rodosi: isztikro dan
gaus pa įveiksiąs, kokį naktyj matome, yra tik 
paiveikslu to, kas buivo, l>et ne to kas sziądien 
yra, kas yra sziądien, tai galėsime matyti po 
daugeliui metų. Idant dar geriaus suprasti kaip 
toli yra nuo mus živaigždės, priivesinie dar 
ivieną prilyginimą: 
geleži ii kelį iki areziausios 
tai įvažiuodami greituoju trukiu dieną ir 
keliaudami po 60 iviorstų kas ivalandą, 
žinotume areziausią nuo ž(‘iuės živaigždė į 
000 metų.

KAIP DIDELES YRA ŽAVAIGŽDES?
Galime suprasti, kaip didelės turi būt živaigž- 
jeigu, nežiūrint ant tokių neiszmieruotų nuo 

mus tolumų, galime dar jas matyti ir jeigu jos 
siunezia iki musų teip aiszkią sziviesą. Matome 
jas nuo žemės tik kaipo žibauezias ivieteles, rodo 
si nuužimanezias ruimo, negalime patėmyti jų pa- 
ividalo, kaip tai galime matyti žiūrint į planetas, 
nes planetos, nors kur kas mažesnės už živaigždes. 
yra neišpasakytai arcziaus nuo žemės 
živaigždes, kurios dėl jų neiszpasakytos 
matome ivien nuo jų pasiekemzią žemę 
Isztikro, tos žibanezios 
nors rodosi 
neiszpasakytai 
nes jeigu musų 
milijono kart didesnė už žemę, rodosi 
nedidelė, todėl, kad ji nuo žemes yra ant 20 mi- ( 
lijoną mylių, tai jeigu jos toluma butu 265000 
kart didesnė, teip kaip areziausios nuo žemės 
živaigždės ir saulė Įiasirodytu mums maža, ivos už
matoma žibanti ivietelė, prie tokio gi didumo kaip 
musų žemė, aut tokios didelės tolumos butu ivisai ; 
ne matoma. Taigi teip pramintos stoįvinczios 
živaigždės turi būt teip didelės kaip ir musų saulė 
arba dar didesnės. Isztikro, didesnė dalis živagž- 
džių yra tai neiszpasakyto didumo apskrieziai, 
daugel kartu didesnės už musų saule ir jeigu at
minsime dar, kad jos žiba saivo loena sziviesa (nes 
ant tokios neiszpasakytos tolumos ne gal būt ap- 
sziviestos sz iv i esą musų saulės, kur kas už jas 
mažesnės; o kas sivarbiausia, kad jų sziviesa mir
ga, tas rodo, kad živaigždės žiba saivo loena szivie- 
sa, ant to ant galo turime ir kitokiusdarodymus); 
jeigu atminsime dar, kad jos neprigulmingos, liuo- 
sos nuo įtekmės musų saulės, nesisuka aplink ja, 
tai turime sutikti su tuom, kad jos paezios yra 
saulėmis, tokiomis jau, kaip ir musiszkė, bet 
už ją kur kas didesnės Kiek živaigždžių ant dan
gaus, tiek atskyrų saulių, neiszpasakytais ruimais 
atidalintų iviena nuo kitos, tiek atskirų neiszpasa
kytai didelių, galingų gazinių deganezių apskri- 
czių, gumulų, galinezių teipjau įvaldyti kitais 
po jų įtekme ėsaneziais sivietais, saivo planeto
mis ir jų mėnuliais, kaip tai waldo musų saulė sa
ivo planetomis, o tame ir musų žeme, suivisaisjų 
mėnuliais. Aplink kiekivieną isz tokių saulių gal 
suktiesi daug planetų, gal daugiaus kaip aplink 
musų saule, nes anos už musiszkė didesnės. Tų 
planetų ivienok ne galime matyti, nes jos turbut 
teipjau tamsios, kaip ir musų žemė arba kitos mu
sų saulės planetos; nors ir tos planetos žibėtu sa
ivo loena sziviesa, ne galėtume mes nuo žemės jų 
matyti dėl jų, sulyginant su toluma, mažumo, nors 
jos ir butų didesnės už žeme arba kitas saulės 
planetas. Turime ivienok darodymus, kad aplink 
živaigždes, arba nors apie tūlas isz jų, isztikro su
kinėjasi planetos, teip kaip ir aplinjc saulę ir kad 
ant tų neiszmieruotoj nuo mus tolumoj planetų, 
neturinczių nė jokio su musiszkėmis susiriszimo 
waldo tos paezios tiesos, -atrastos Newtono, Ko
perniko ir Kepplero, kurios waldo musų pasaule, 
nes ir ten, kur wos musų akys užmatyti gal, suki
nėjasi dangiszki swietai aplink saivę, kaip ir pas 

i mus ir ten nė wienas dangiszkas kūnas ne gal isz- 
• siliuosuoti nuo įtekmės abelnos sunkumo pajiegos.

Kiek taigi živaigždžių ant dangaus, tiek yni neisz
mieruotų naujų pasaulių, tiek naujų saulių siste
mų, tiek sivietų, ant kurių gal gywuoja nors ir 
nepanaszus į esanežius ant musų žemės gywuoliai, 
tiek naujų ruimų gywenimui žmonių, nors ir ne to
kių, koki gywuoja ant musų žemės, tiek wietos 
wisokiems augmenims.

(Toliaus bus.)

Idant dar geriaus 
mus živaigždė 

jeigu galima būt nuvesti 
nuo mus žvaigždės, 

naktį, 
priva- 
70 000

dė:

ant dangaus 
mažos, yra 
Lengva tą

neny 
tolumos 
sz viešą, 
vietelės, 
vienok 

suprasti,
mums teip

didelės.
nulė. nors ji teip didelė, 1|

i mums
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lino ivien todėl, kad tokiu 
živąigždžių atradimą; jos į tas 
be tikro pamato, ivien pagal 
ivien palengivinimo dėl i. Nors 
dės didesės 
ti kits kitos, 
i"zmieruojamai toliaus nuo žemės, neng kitos; kiek . 
'viena isz jų ivisai kitokioj yra tolumoj ir nėjo- 
kio neturi terp saivęs susiriszimo. Tą patį gali
ma pasakyti ir apie kitas živaigždžių kruivas ar
ba konstelacijas.
- ’ r KAIP TOLI YRA ŽWAIGŽDES?

Wisos,be jokio iszskyrimo, stoivincziosživaigi- , 
dės yra nuo mus tokiose begalinėse tolumose, 
kad net toluma labiausiai nuo saldės atsito
linusios planetos. Neptūno, pasirodo tai smulkme
na. Wisi budai iszmataivimo tolumos kokiais pasi
naudoja astronomai (živaigždžių tėmytojai), pasi
rodo ne užtenkanti ant iszmataivimo tolumos di
desnės živaigždžių dalies nuo musų žemės. 1 ’ktai 
tolumą artesniujų galima iszmatuoti. Arcziausiai 
u ienok esanti nuo žemės stoįvinti žwaigždė yra 
ant 5565000000000 musiszkių mylių nuo jos. 1 o- 
kią skaitlinę sunku yra perskaityti, o jau kur kas 
sunkiaus ją suprasti. Ką gi pasakyti apie kitas 
neiszpasakytai nuo tos pirmutinės toliaus kyban- 
ezias! Ant geresnio supratimo tos tolumos,pie ma
tuojame jos jau myliomis, bet pasinaudojame to
luma žemes nuo saulės. Žinome, kad žemė nuo 
saulės yra ant 20000000 mylių, tą tolumą wa- 
diname spinduliu 'žemės kelio. 1 aigi arcziausia 
nuo mus živaigždė atsiranda ant 265000 tokių že
mės spindulių, arba kitaip sakant, ji 265000 syk 
toliaus nuo žemės, neng žemė nuo saulės. Matuo
jant ivienok tolesnes živaigždes, iszpuola ir su tuom 
budu iszmataivimo tolumos teip didelės skaitlinės, 
kad net negalime jų nė paraszyti. btengiamėsi dai 
kitokiu budu iszmatuoti tas neispasakomas tolu- 
n<ųį. Žinote, kad uždegus naktyj ant lauko arba ant 
jūrių žiburį, matome jį isz syk ant labai didelės 
tolumos, net ant kelesdeszimts mylių aplink, teip 
iszrodo, kaip kad szwiesa ne reikalautu nė jokio 
laiko ant perbėgimo to kelio ir ant iszsiplatinimo 
ivis tolyn. Isztikro wienokneteip yra: szwiesa

budu palengvina 
kruivas sujungtos 

saivo paveikslą ir 
paveiksimi, živaigž- 

meszkos rodosi mums iszmėtytos ar
tai vienok vienos isz jų isztikro ne-

|| North Leuthen. Szlezijpj, 
sudegė garinė lentų pjoįviny- 
czia, Liepsnose sudegė ir 3 žmo
nės.

II Sziaurinėj Japonijos dalyj at
sitiko smarkus žemės drebėjimai. 
Miestas Kamaiszi likosi su ivisu 
iszgriautas. Per 1000 žmonių li
kosi užmusztų wicn tame mieste.

U Liejinyczioj Fersdorf, neto- 
V Wienos, Austrijoj, atsitiko 
smarki garinio katilo expliozija. 
5 darbinįkai likosi užmuszti, skai
tlius sužeistų dar nežinomas.

|| Angliszkaslaiwas “Drummond 
Castle”, su 350 pasažierių, susi
daužė Prancūzijos pakrantėse. 
Du jurinįku iszgelbėjo praneuzisz- 
ki žvvejai. Kas atsitiko su kitais 
ir su ivisais pasažieriais, ne žinia, 
gal jie prigėrė.

|| Netoli Soutwold, Anglijos 
pakrantėse, ant jūrių,susimuszėdu 
garlaivviai: “Bertha” su “Cloves- 
ter”. “Bertha” nuskendo, o drau
ge su ja ir 6 jurinįkai; kitus gi 
iszgelbėjo “Clovester”.

II Ant Kaukazo, Maskolijoj, ne- 
iszpasakyti twanai; upė Kūra už- 
twino ir užliejo wisas sawo pa
krantėse klonis. Wanduo užliejo 
su wisu geležinkelio staciją Eu- 
lach. Užkaukazinis geležinkelis 
vandens užlietas ant 350 iviors- 
tų. Trukiai bėgioti negal,

ĮĮ Isz Antivekpeno, Belgijoj, 
raszo, kad 50 jurinįku atėjusio 
ežia japoniezko kuriszko laisvo 
pakelė maisztą, pasiprieszino sa 
ivo aficieriams. IszIujo jie ant 
trauto ir užpuolė ant policijantų, 
liet likosi tų pamuszti. Laiwą 
dabar saugoja belgiszki policis- 
tai. t

II Prūsuose, per manevrus rai
telių kareivių, netoli Tempelhof, 
kareivius pasiekė nelaimė. Mat 
(irasieriai, jodami kiek tik ark- < 
iai įstengia, netikėtai įpuolė į 

durpinyczią ir nukrito nuo ark 1 
ių. Du kai-eiįviai likosi ant smert 

sumynioti, apie 20 gi yra sunkiai 
sužeistų. Prie to atsitikimo buivo 
ir ciecorius.

U VVokietijoj neiszpasakytai 
tankiai atsitinka szį metą per
kūnijos; Mieste Berrien, Hanowe- 
ro provincijoj, Prūsuose, perkū
nas trenkė į bažnyczią. Keletas 
žmonių susirinkusių bažnyczioj 
likosi užmusztų daugel gi perkūno , 
užgautų. Wietoje St. Johanu per
kūnas teiposgi trenkė į bažnyczią; 
užmuszė du žmoni ir 30 užgaivo.

II Maskoliszkieras parubežių 
muitinįkams įsakyta daboti 
visus geležinkelio tarnus trukių 
celiaujanczių į parubežines Prūsų 
stacijas, nes pasirodė, kad tarnai 
tokių trukių ivažioja isz užrube- 
žių visokius taivorus ir uždrau
stus Maskolijoj daiktus. Jie mat 
moka paslėpti uždraustus taivo- 
rus terp sienų pasažierinių vago
nų.

|| Mieste Eszek, VVengnjoj, li
kosi dabar pakartas 74 m. 
amžiaus vadovas vienos plėszi- 
kų bandos, Czouka. Daugel jis sa
vo amžyj žmonių užmuszė ir 
daugel svetimų turtų iszplėszė. 
Ant smert ėjo ramiai, rūkydamas 
pypke; pakol jam ne suriszo ran
kas, paglostė jis budelį ir pasuke: 
“tik brolyti tu atliki savo darbą 
gerai.! Nepadaryk sau gėdos”!

|! Ne visi prancūzai garbina 
despotiszką Maskoliją. Paryžiaus 
laikrasztis, “Le Petit Journal”, 
paduoda žinią, kuri parodo, kad 
ir Prancūzijoj dar ne visi nužu
dė protą. Daljs gyventojų mies
to Loos, netoli Atlantiko pakran- 
czių, Prancūzijoj, norėjo apvaik- 
szczioti iszkilmingai dieną apvai
nikavimo maskoliszko cieroriaus. 
Bet kad ant jų neužpultu 
prieszinįkai,negarbinanti masko- 
liszką despotizmą, todėl kreipėsi 
į policiją reikalaudami ant pagel- 
bos žandarų. Su muzika ėjo uly- 

l ežiomis szalininkai Maskolijos,

j l»et kada muzika užtraukė masko- 
jliszką “Dieve saugok ciecorių!” 
isz pradžių atsiliepė terp susirin
kusių žmonių szvilpimai, o pas
kui mėtymai su akmenimis, o ant 
galo ant muzikantų tūli szoko su 
lazdomis, kiti gi suspardė masko
lių szalinįkus; ne iszskyrė nė po
licijos komisoriaus. Sužeistų ir 
sumyniotų yra labai daug. Pali- 
cija, norėdama nė daleisti di
desnio kraujo praliejimo, liepė 
muzikantams iszsiskirstyti. Taigi 
ne tik maskoliai, J5et ir prancū
zai miesto Loos ilgai atmįs dieną 
apvainikavimo ciocoriaus Mika
lojaus II.

Ii 10 dieną Sėjos szių metų, 
Londone, Anglijos sostapilėj, ka
linyj Nevgate, likosi pakarta 
vaikų žudįtoja.Ona Dear. Pakar
toji mat užsmaugė apie 100 vai- 
kų, kurių kunus paskui skan
dino upėje. Tėvai nužudytų, 
kaip pasirodė isz sūdo tirinėji- 
mų, žinojo, ką Dear daro su 
jai pavestais vaikais.Daugiausiai 
užsmaugė, žinoma, mergų vaikų: 
merginos pavesdavo jai už
smaugti savo waikus ir už tokį 
darbą turėjo brangiai užmokėti.

|| Neseniai ant Nieganovo (ne
toli VVaiszavos, Lenkijoj) kapi
nyno likosi palaidotas prabasz- 
czius tos parapijos, kunįgas Szcze- 
nioivski. Į keletą dienų patėmi- 
jo, kad mūrinis kapas likosi isz- 
griautu ir grabas atidarytas. Isz- 
tirus tą dalyką, pasirodė, kad 
to dasileido 17m. bernas Zaremba. 
Tikėjosi mat, kad laidojant ku- 
nįgą į grabą įdeda auksinį kie- 
liką. Norėjo mat tą pawogti ir 
parduoti. Nusikaltėlis pabėgo 
nežinia kur.

|| Į kaimą Sziksza, Permo gub. 
atvažeivo paivieczio ivirszinįkas 
ant suskaitymo gy ventojų. Gy
ventojai to kaimo totoriai. Tie 
patiko urėdnįkus su kuolais 
ir valdžios rado, kad geriaus pa
darys, jeigu pasitrauks. Žmonės 
potam nukako į valszcziaus kan- 
celiaryją ir nuo rasztinįko parei
ki lawo, kad jiems atiduotų szeP 
mynų suraszus ir suraszus szau- Į 
kiamų į kariumene, nes jie neno- Į 
ri, kad juos maskoliai skaitytų. 
Kasztus paimtus isz valszcziaus 
kanceliarijos visus sudraskė.

|| Isz Poznaniaus, Prūsuose, ra- 
szo: kaime Ježycuose, netoli 
miesto, tepliorius Jonas Draber, 
neseniai persikriksztyjes iszevan- 
geliszko į katalikiszką tikėjimą, 
nusipirko sau abrozdą Motinos 
Szvencziausios. Parsineszus tą 
abrozdą namon, jam pasirodė, 
<ad paveikslas pakabintas 
ant sienos atgijo, kad mirkezio- 
ja akimis ir kad nuo jo bėga 
szviesos spinduliai. Apie tą apsi- 
reiszkimą vvisiems garsino, todėl 
priesz jo namus susirinko dauge
lis žmonių. Ant galo policija, ne
galėdama kitaip susirinkusių isz- 
skyrstyti, paėmė patį abrozdą ir 
atidavė vietiniam katalikiszkam 
prabus zeziui.

praeinanczių ir daugelį jų apka
pojo. Atėjo ant vietos miesto ko
mendantas ir paėmė aficierius į 
savo kanceliariją, kur suraszes 
protokolu, paleido.' Pasinau
dojo mat sawiszkai isz tos liuosy- 
bės ir toliaus užpuldinėjo antei- 
nanczių ulycziomis. Įėję į kitą 
restauraciją gėrė iki rytui; isz 
ežia į praeinanczių^ mėtė per 
langą buteliais, torielkomis, stik
leliais. Taigi elgėsi rnat tikrai 
maskoliszkai, nors, žiūrint ant 
prawardžių, daugiaus ežia buvo 
aficierų vokieczių neng masko
lių.

Isz darbo lauko.
5 Piemens Hanoye, Wyo. už

dirba po 1 dol. 75c ant dienos ir 
apart to dar gauna walgį ir gy
venimą.

•' Suvienytose AVieszpatystėse 
Sziaurinės Amerikos, kaip sako, 
dabar yra 2,000,000 darbinįkų 
neturinczių darbo.

|| Wiename kaime Sziveicari- 
joj, ivaikai wietinių mokslainių 
iszmislino, terp kitokių ivaikisz- 
kų pasilinksminimų, atlikti ir 
kare terp italijonų|ir abisinieczių. 
Wienas isz waikų buivo jenerolu 
Baratieri, kitas gi Abisinijos ka
raliumi Meneliku. zVtsitikc mu- 
szis, kuriame sziveicariszkas Ba
ratieri sumuszė Abisinijos kara
lių ir paėmė jį į nelaiswę. Liepė 
ivaikams sunszti ir įmetė į kluo
ną sziaudų prikrautą ir kad ka
linį labiaus įbaugyti, liepė kluo
ną padegti. Ugnis ivienok isztik
ro pradėjo platintiesi ir persi
gandę waikai iszbėgiojo. Pakol 
žmones subėgo, Burisztasis Mene- 
iik sudegė.

Naktyj, pabaigoj pereito mė
nesio, W arsza woj, isz Stępkowskio 
restauracijos, netoli rotuszės, i- 
szėjo 4 girti aficierai: Braunsch- 
weig, Sziszkin, Medem ir M ran
ge!. Sumuszė pirmiausiai dorož- 
karį, o paskui policijantą ir ant 
galo pradėjo užpuldinėti ant

Daugelyj spaustuwių Ame
rikoj, jų savinįkai įtaisė naujas 
raszto statymui maszinas, per ką 
daugel statėjų netenka darbo. 
Wien Detroite, Mich., 200 rasz
to statėjų nustojo darbo.

5 Clevelande, Oh. straikuoja 
akmenų skaldytojai. 300 isz jų 
pereitą nedėlios dieną iszsirengė 
į Berea, norėdami ir ten dirbau- 
ežius prie straiko priversti. Dau-y 
gel policistų ir szerifo sargų nu
kako į Berea, idant maiszto ne- 
daleisti.

T Sztraikos darbinįkų dirbtu
vėse “Brovn Hoisting & Con- 
cing Company1 
nepasibaigė, 
lią atsitiko 
susimuszimų 
rių ir terp 
sų”; policijai su wargu pasisekė 
pesztynes apstabdyti. Dirbtuve 
dabar daboja policija.

Didelės aliejinyczios “Stan
dard Oil Company” taps neuž- 
ilgio perkeltos isz Clevelando, O. 
į kitą miestą. Wieton gi perkel
tos aliejinyczios Clevelande bus 
įrengtos p. Rockefellerio didžiau
sios wisoj Amerikoj plieno dirb
tuvės. Taigi per perkėlimą alie
jinyczios miestas nieko nežudys; 
prieszingai, įrengus plieno dirb- 
tuwes,czia galės gauti darbą dau- 
giaus darbinįkų neng dabar.

5 Buffalo, N. Y. lenkiszkns 
laikrasztis “Echo” persergsti dar- 
darbinįkus, kad nesiduotų apgau
dinėti '.visokiems agentams, už 
jinįgus neva parūpinantiems 
darbą. Laikrasztis sako, kad yra 
Buffaloj ir vienas koksai lenkas 
prigaudinėtojas, kurisai, neturė
damas kitokio uždarbio, griebėsi 
prigaudinėjimo neiszmananczių 
žmonių. Ima jis po 2 dol. nuo 
žmogaus ir žada parūpinti darbą 
ant farmų arba newa prie dir
bimo naujo geležinkelio. Isz- 
siuntė jis tokiu budu daug žmo
nių, bet tie vargezai, iszleide 
ant kelionės paskutinius centus, 
turėjo paskui pėkszti grįžti atgal, 
nes ten, knr juos prigavėjas isz- 
siuntė, nė jokio darbo nebuwo. .

” Clevelande, dar
Poreitą nedė- 

net , keletas 
terp sztraikie- 

vadinamų “skab

Pirmas lietinviszkas pik- 
nykas.

Union City, Conn., darže Lin
coln Park, 4 d. Liepos, Dr7tė Sz. 
Jurgio turės savo pirmą lietu- 
wiszką piknyką. Prasidės 1 wal. 
po pietų. Draugystė iszeis su pa
roda isz T.H., apeis keletą gat- 
wių ir trauks į pasilinksminimo 
vvietą. Piknykas trauksis iki 12 
valandai nakties. Tikietas su įžen- 
ga tik 25c. Meterims įženga dykai. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites, 
wietinius ir aplinkinius szirdingai 
užkwiecziame atsilankyti. Jeigu 
minėtoje dienoje lytu, piknykas 

| bus atidėtas ant kitos dienos.
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Wietines Žinios.

padėk 
Popie-

bonka

ra iszmetinėjo užtatai savo seser 
ir szvogeriui; tiems tie iszmeti- 
nėjimai nusibodo. Pakvietė 
pavieczio daktarą Fortnerą, ku 
riam, kaip sako, davė $30, užta
tai tas iszdavė paliudysimą, su 
kuriuom Flora tapo pataipįta 
beproczių namuose Dunninge. 
Gydytojai tų namų rado atgaben
tą su visu sveika ant proto ir pa
liepė ją pervežti į pavieczio li- 
gonbutį, nes ji turėjo sudaužytą 
galvą.t Flera pasakoja, kad be
proczių namuose su ja elgėsi bjau
riai: muszė ją ir badu marino. Tą 
dalyką paliepta isztirti.

GROMATNYCZIA.
P. Kuzmai. Tamistos mislę tai 

piname7~'wtsa8 gi rasztas alspau- 
dimui ne tinka. Bandykie Tamis- 
ta pirma apraszinėti paprastus at
sitikimus. Kaip prie tų priprasi, 
toliaus gal galėsi tinksneziai ir ką 
kitą paraszyti. Apie dovaną už 
atminimą myslės nieko mynėti 
negalime, nes tąsyk už iszpildy- 
mą pažadėjimo mums reiktu atsa
kyti.

Grand Opening.
Kazimieras Szemaitis atidai ė 

naują lietuviszką saliuną, po nr. 
584 S. Jefferson st. ir ant suba
tos ir nedėlios, 20 ir 21 Sėjos,ren
gia balių įkurtuvių, ant kurio 
grajįs puiki lietuviszka muzika, 
ant triubų, bus szokiai ir kitos za- 
bowos, ant kurių susirinkę sve- 
ežiai bus gražiai priimti ir alum 
paczėotavoti. Užpraszo visus.

Kaz. Szemaitis.

Atidarėme .naują saliuną po 
nr. 8914 The btrad str. South 
Chicagoje ir ant subatos ir nedė
lios, 27 ir 28 Sėjos rengiame ba
lių jo įkurtuvių, ant kurio gra- 
jįs puiki lietuviszka muzika, už
tai visus lietuvius szirdingai 
praszomeatsilankyti. Su guodone. 
St. Feiza ir M. Szeputis (27—6) |

Ant pardavimo pigiai namas 
su lotu, virszui 6 ruimai, apa- 
czioj (besemente) 4 ruimai. Loc- 
ninįykė isz važiuoja j kitą miestą, 
per tai parduoda pigiai. Atsiszau- 
kite pas A. L. Karczmarek.

3258 Laurel str. Chicago, III.

— Ant 33-czios ui. statymas 
lietuviszkos bažnyczios jau pra
sidėjo; užtaigi kas mislyjate ežia 
lotus pirkti, tai pasiskubinkit, 
nes visi eis augsztyn. Atsiszauki- 
te’į redakciją “Lietuvos”.

— D-ras George Mc Fatrick, 
turintis savo biurą Masonic Tem
ple, važevo ant bicyclio VVestern 
avė. Bld., ant 35 ui. užpuolė jį 
du plėszikai ir privertė sustoti. 
Atėmė nuo jo auksinį laikrodėlį 
ir 80 dol. pinįgų, potam pabėgo.

— Jonas Pierce prekėjas isz 
Chauleux, Mich., ėjo Van Buren 
uL; netoli 48 ui. atvaževo ties 
juom du nepažįstami vyriškiai, 
sustojo ir iszlipę isz vežimo pa
reikalavo pinįgų; nors gynėsi, 
bet tie važiuojanti plėszykai ap
kūlė jam galvą su revolveriu ir 
atėmė 22 dol., deimantinę sagu
tę ir auksinį laikrodėlį. Potam 
sėdę į vežimą, nuvaževo toliaus.

— Pereitą nedelią, apsigyve
nęs ant Laurel ui. po nr. 3264, 
lietuvys Petras Kibelis, belipda
mas trepais, nupuolė nuo antrų 
užlų. Prisimuszė ir iszgulėjo apie 
bertainį valandos,pakol jį užtiko. 
Perneszė į p. Leszczynsko aptie
kę, kur daktaras Statkevyczius 
apžiurėjo jo apsikulimą. Turėjo 
jis apdaužytą galvą, bet tie apsi 
kūlimai pasirodė nepavojingais.

— Ant ažero, ties Oak ui., H. 
Heller rado užkimsztą bonką, ku
rioje buvo popieroB lapas su szi- 
tokiu rasztu:. Jenny Nellby, lai
vas Lauradė paskendo sziądien; 
plaukė jis į Buffalo”. Ant kitos 
pusės to lapo buvo paraszyta: 
“treczia valanda; Dieve 
rmums; pasilikite sveiki”, 
-ra matomai iszplėszta isz 
tė. Galima spręsti, kad ta 
ne ilgai buvo vandenyj.

— Pereitą subatą, apie de- 
szimtą valandą vakare, 
perkūnas trenkė į bėgantį elck- 
triszko geležinkelio karą. Karas

. bėgo į sziaurinę dalį miesto, pri
bėgus kerezios Diversey ir Evan- 
ston avė, perkūnas muszė į užpa
kalinę karo dalį ir pataikė į dėžę 
su elektriszka^baterija ir sudaužė i . _
ją į szmotelius. Kunduktorius bu-[ uls 1:tl Pl:,žudes savo abi koji 
vo tą kart viduryj vagono, to
dėl, ant laimės, jo perkūnas neuž
griebė. AVagonas tuojaus sustojo. 
Važiuojanti visi nupuolė nuo sė
dynių ir apsikulė, nors nepavo
jingai.

— Oak parke, 4 darbiuįkai, 
stovėdami ant tam tyczia paregto 

’ vežimo,taisė dratusanttelegrafisz 
kų stulpų; prisiartinus netoli ge
ležinkelio, bėgo relėms trūkis. 
Prisiartinus geležinkelio trūkiui 
arkliai pakinkyti į vežimą pasi
baidė ir patraukė vežimą ant re
lių. Lokomotiva atsimuszė į jį 
ir visi ant jo esanti darbinįkai 
nupuolė. Patvadnįkas Wood nu
puolė po trūkio ratais irlikositvi- 
siszkai sudraskytu, darbinįkas 
Blondine pavojingai apsikulė, du 
gi likusiejie darbinikai lengviaus.

— Vasarą, laike didelių kar- 
szczių, tankiai pasitaiko, kad 
karsztis saulės spindulių užgauna 
žmonis. Chicagos sveikatos už- 
žiura iszdavė rodąs, kaip to
kiuose atsitikimuose gelbėti sau
lės . spindulių užgautus žmonis. 
Žinoma, kiekviename atsitikime 
reikia kuo greieziausiai kreiptiesi 
prie daktaro. Pakol tasai ateis, 
reikia ligonį paguldyti teip, kad 
galva gulėtų truputį žemiaus 
neg visas kūnas; duoti degtinės, 
jeigu gal dar praryti, trinti kūną 
su ledu arba apdėti ledo szmotais, 
Jeigu ledo neturime, tąsyk rei
kia ligonį iszrėdyti ir apvynioti 
į szlapią paklodę ir laistyti szaltu 
vandeniu, arba tiesiog įkiszti jį 
į vanę su szaltu vandeniu. Sau 
gotiesi reikia daryti prie ligonio 
triukszmą,nes tasai jį vien erzin- 
tu-

— Apsigyvenę po nr, 246 V. 
Division, maskoliszki žydai Gold- 
bergai, parsigabendino isz Masko- 
lijos, isz Grodno gub.,seserį Gold- 
bergienės, 23 metų Florą Wilncr 
ir neužilgio potam sugobė ją su 
sunumi Goldbergų. Tasai vienok 
paskui apleido savo paezią. Flo-

Dr-tė Sz. Jurgio, isz Union Ci
ty, Conn., sudėjo $3.oo ir prisiun
tė į redakciją “Lietuvos” ant pa- 
szelpos nelaimingam A. Rėkliui,

ant geležinkelio. Pinįgus prida
vėme Rėkliui ir varde jo, Dr-tei 
Sz. Jurgio isztariame szirdi ogiau - 

. | šią aeziu. Teiposgi užpraszome ir 
visas kitas draugystes susimylėti 
ant nelaimingo. Rbd.

PAJIESZKOJIMAL ^5%
Pajieszkau savo draugo Myko

lo Noreikos, paeinanczio isz Kau- 
.no rėd., Raseinių pavieto, By- 
lonų sodžiaus. Jis pats, ar kas 
kitas tek.-Js duot žinią ant adreso 
szito: Petras Gedeikis
3346 Fisk st. Chicago, fili.

Pajieszkau savo draugų: Wm 
co Barzdaiczio, paeinanczio isa 
Starapolės, Jono Jasavicziaus 
dvaro uižų, Antano B.igdo»H> 
ir \Vinco VValincziaus, visi »z 
Suvalkų gubernijos. Teiksis st- 
siszaukti ant szito adroso:

Andrius Gudauskas.
Box 125, Simsbury Coan.

Mitingai.
Nedėlioja 21 Sėjos 12-tą 

valandą vidurdienio, bažnytinėj 
salėj, mitingas bus Dr-tės “D. L. 
K. Witauto”. ant kurio visi sąna
riai minėtos Dr-tės, privalo neat
būtinai pribūti, nes yra svarbus 
apsvarstymai ant ateitos.

Užpraszo A. Žemaitis, prez.
Nedelioj, 21 Sėjos. 4 valandą 

po pietų, salėje L. Ažuko bus 
mitingas “Liet. Polit. RepuM. 
Susivienyjimo”, ant kurio dele
gatai isz wisų lietuviszkų kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. Jonaitis, prez.
Nedėlioj, 21 Sėjos, tuojaus 

po sumai, salėje L. Ažuko, Dr te 
Lietuvos Sūnų laikys savo susi
rinkimą, ant kurio visus sąnarius 
užkvieczia pribūti, teipogi už- 
kvieczia ir tuos,kurie norėtu pri 
siraszyti prie musų draugystės 
pakol dar įstojimas pigus.

J. Norvaisza, prez.

i Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKU
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, j 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra ' 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas 
(City Hali).

randasi wisai arti korto

MAY DRZEMALA, i
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikuoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame visiems lietu vnikams 
eitie pas Drzemaią gerausią apgi- į 
neją provų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St
Givehymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Daktaras M. J. Stupnkkis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chica^oje L. A Žuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
\Visada szaltas alus, puikus Ii 
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

APTIEKA
— Geriause lietuwiszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisiDgiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kesa k sus
kas randasi Czetvvergais ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant; 
pareikalavimo gali paszauktie inj 
aptieka per telefoną kiekviena j 
daktaru, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
Turiu' ant paniavvimo wž pu-' 

se vertės- mėsos pardavinyezią ir 
mažą groserną, lietuvių ir lenkų 
apgyvento j miesto dalyj. Geras 
bisnis dėl lenko arba lietuvio. 
Wieta iszckirbta jau nuo szeszių 
metų. Tun būt purduoti į tris ne- 
delias, nes savinįkas iszteeiiauja 
į kitą mietą. At® išaukite ant ad
reso: 442t> S. Wood str. 
of Lake, Chicago.

Toun

Lotas ant pardawiiao 
pigiai, ant Auburn avė., 
szesztas lotas nuo lietaviszkos 
bažnyczios. Atsiszaukite pas A. 
Piekalkevicziu, 3328 Auburn 
avė. arba į redakciją “Lietu
vos.” (20—61

labai 
tiktai

GERAI 
ŽINOMA

FIRMA

CaliforDia Wine & Liąuors Co.
384 Blue Island avė. ir 476 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių zn- 
bowų už pigesnią prekią kaip ki 
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Teipogi czystyj visokius Spi
ritus.

Ateikyte ir pabandykite, o bu 
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 574 Centre Avė. (13-12)

K

PIRMA L1ETUW1SZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriame wiet* dėl f*nu«riu yra pawieu* Pral- 

rie. w*l*teje Arkanto. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietusiu ir apsigyvreno lietuwi*zka» kuni
gą* J. Balcewicziu* ir pa«tate lietuwi*zka ba- 
žn y teita, kurio* ir paweik«la cze paduodame. Ta 
wieta, kur lietuwial ap«igy weno, praminė

“L I E T U W A”.
Wi*t. kurie norite pirkti* gera* farma*, auinzau 

kitę in redakcija "Lietuvo*” D54—S3rd St., Chi- 
<-.igo. III., arba raazykit pa* Juozą Butku, Box 
83 Hazen, Ark., arba in kompanija

Union La n d Co.,
103 Washington St., Chicago, III.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujimą puikia* Fotografija*, ui tuziną tiktai

$2.00
Antwe*eliu ir kitokiu reikalu nujlma Fotogra 

f i ja* kopuikiausei.

GERIAUSIA UŽEIGA
Ttu, dėl Lietiniu

i
- I’as —

R. S usnį a na 
61 Hudson • Avė. 
'hooklyn, N.Y. 

Užlaikau szaltą alų, tikrą ru
gine degtine ir cigarus isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Snsmaną viską gausi. (19-9)

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas

JMV.Goodana, 593 Gay St. 
BALTIMORE. MD.

Užlaiko didelę daugybę czebatu ir cze- 
veryku vyriszku, moteriszku ir dėl 
vaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
[>erka czeweryku* už $2,oo arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta. tai gauna kita porą 
už dyką.

Painėgvkit o ncsiomilėsit.
krrnr nvi/ A II Auksitastikru 14L;;;* DYKAI!*.VL krodelis ir len
o* cc*r» c,u*r»'l>» pri*iu»ta kiek- 
L sm A " "" ",t i»:nn»tiinoir isz- 

\ . »•’ i m w<' i ■ 'no k h « i«r k ir ps 
RAl ir prisius izita apgarsinimu.

>, >> pu, u Maniu ir adre- 
■MA Yra tai Tikras ▲aarriko-

- ''-F' aus-I
tas tikru 14 karatu auksu.SM 
Fikraia Amenkoalaak

A yri luriais. aruutuo'ab ant 30 
metu ir iszn>d<> ka<p Tikro 1^1* \uk»o ka ka-z.suoja Ap- 
< nr-k jy nnejas ant expreso lA'Jr irp-igu nirsliui kad ą ina yra 
pigu, tai užmokėk ♦7J4) ir 

u/tn» n ; r> s<> ir laikrode
■* f:iWu. jeigu ne tinka, tai 

nemokėk nieko.Gražus auk- 
lila leiicnigely, ka <ito»e krauluwe»e mokėtum 
(3, gausi priėjo až dyka.

MUSU DOVANOS.
DVKal Kausi izita (7.50 werta laikrodėly ir len- VlhAl ciugely, jeigu pirkai arba parduosi SZK- 
SZIS tokius. Raižyk szendien, ne* ta preke yra 
tik ant 60 C ienų i.

ROYAL MF’G CO„ 
.60 Unity Bldg. Chicag®. III,

r50j

litu lenci

! E. ZANJEWSK1Š.
3307 Auburn avė, Chicago.

j Lietuwiszkas kriauczius.
Užlaiko puikiausią kriaucaiszką 

Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bru-Jotus ir tt- Siuva 
drapanas kuo greicziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Vyrai! pa* Ma
jauską važiuo

si m
Su jaoiu pasiro- 

dawo«itn:
Ten (rardaua A- 

lavs isz.gerUtn 
Ir daug pinigu 

ne pragenim.

L1ETUVVISZKAS SALIUNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 
naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dova

nų knįgą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

i Spaustuve “Lietuvos"
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, kok 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra- 

|žini ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
i vo locna nauja namą budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur visa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

A. 01szewskis, iszduotojas “Lietuvos’*,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivų, siunezia pinįgus į 

Lietuva ir į ąvisas dalis svieto. Pinįsrai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yra apsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai.

Raszant į mus su kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant, 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. 01szewskis,
954 3:<r<i Street, CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”, tai 
niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeųiuje, bet tuo
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunezian gromatą registrawoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas "Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedeliomis nuo 12tos widurdienio iki G vakaro. Chicagiecziai turinti 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Km norėtų pamatot i, kaip musų ma- 
szinukės drukuoja, tegul raszo į mus, o 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukavojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukes yra geriausios.

Tos maszincs yra ne ant vienos die- 
ix>3, bet ant visados. SU

1€

GERIAUSIOS
Siuvamos, maszinos, sukamos 
ranka, kasztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų lietuviszko kataliogo visokių 
daiktų, raszykUe, b mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
35&W. 12th Street, CHICAGO. 1LL.

r

551-555 Blue Island Avė
kertė IS-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

Užlaiko didžiausia krautuve• «.

DRAPANŲ ir APAUTUWO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (valizas), 
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

visokius
Paran-

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler 

*ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus' tavoms ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowškis.
MR/ 627 S.Canalkerte Jodd, Chicago, III

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lenciugėliu>. Žiedu-. Špilka?-, auskaru-

Kas in>ri įjaj irau t puikių ••',,,]<! u' . ’ 1-k
Karai >u
v , r.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 
Szlubinej žiedą j 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

t
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