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Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

—o--
Turkija.

Macedonijoj atsitiko keletas susi
rėmimų turkiszkos kariaunos su 
pasi keleliais. Ant apsistojusių 
priesz įėjimą į lerpkalne Saran- 
toros 300 turkiszkų kareivvių už
puolė isz netyczių 200 pasikėlėlių Į 
ir anuos iszwaikė. Du pulku j 
pasikėlėlių buwo turkai apstoję' 
Kitraniffoj, bet tie prasimuszė ir! 
nutraukė Serovvicos link. Susi
rėmimai maži neturi wertės, wis 
tas tas pats būt,nors ir turkai būt 
mažus pasikėlėlių pulkelius isz- 
Nvaikę’. VViskas czia remiasi wien 1 
ant to, kiek Turkija gali czia ka
riaunos atsiųsti. Su ta, kokia da
bar Macedonijoj yra pasikėlėlių ne 
įstengs suwaldyti.

Priesz Turkijos waldžias rengia
si pasikelti ir albaniecziai, apsi- 
gywenę Adrijatiko jūrių pakran
tėse. Albaniecziai, norėdami 
apsaugoti savo krasztą nuoJupi^ 
mų turkiszkųurėdinįkų, reikalau
ja praszalinimo jų, reikalauja 
avietinės patwaldystės po sulta- 
no vvirszinįkyste, taigi stato įval
dymą ant pamato: “Albanija al- 
baniecziams”! Albaniecziai yra nar
siausi isz svisųTurkijos gyventojų, 
todėl juos suwaldyti Turkijai at- 
seis sunkiaus už kitus pa- 
sikėlėlius.

Maisztai ant Kretos, Sirijoj ir 
Armėnijoj teiposgi nesilauja. Tu
ri ant galo ateiti laikas,kada Tur
kija turės prisipažinti, kad sawo 
pajiegomis neįstengs maisztų su- 
waldyti. Bet kas tą suwaldymą 
į sawo rankas paims? Ant Kre
tos į gubernatorius tapo paskirtas 
Hassan pasza, turintis didžiausiąr 
įtekmę ant gywentojų. Atkako 
czia angliszki ir prancuziszki ka- 
riszki laiwai neva ant stabdymo 
pjowynių, bet isztikro ant dabo
jimo wiena kitos europėjiszkų 
wieszpatysczių.

nuo prekiaujanezių wieszpatysz- 
czių, jeigu musų buwiui kas nors 
kenkti norėtų”. Ant to atsaky
mo sprendžia, kad Li Hung 
Chang mato tolesnėj ateitėj nesu 
tikimus su Maskolija, todėl jiesz- 
ko paramos Anglijos. Taigi nors 
Maskolija teip garsiai sawę gar
bina, bet jau ir chiniecziai jos ge
rumu supranta ir laiko ją ne už 
ką kita, bet wien už plėszikų ruja, 

: besistengenezią vvien nuo kito ką 
: nors paweržti.

Maskolija.
Pas carą į Peterburgą tapo pak- 
wiestas profesorius Mendel, gar
sus ^Vokietijoj gydytojas proto 
nustojusių: caras mat serga 
ant suerzinimo drigsnių,į ką įwa- 
rė jį baimė priesz nihilistus, kuom 
jį gazdina nuolatai ministeriai 
bijodami, kad jis nepaliuosuotų 
žmonių raiszczių ir per tai nesu- 
siaurmTų tiesų biurokratų urėdnį
kų, kad jų wagystoms neužkirs- 
tų kelio. Sako, kad caras netu
rįs nė wienos ramios walandos, 
bijosi, kad jo nihilistai, nenuga
labintų. Sunkus tai, teisybė,padė
jimas jauno caro wisaip surbiamo 
ir sunaudojamo wisokių besauži- 
niszkų wirszinįkų, wisokių Po- 
biedonoscewų ir jam panaszių,ku
riems wien rupi žmonių tupimas; 
caro ypatą wien ant sawo nau
dos apvverczia; jeigu jis parodo, 
kad jam nepatinka būti wien bai
dykis roaik ose l>« aiujtfiniszkų sa- 
wo urėdnįkų, tuojaus atsiranda 
bauginimai nihilistų 
Caras isztikro nieko 
vvieszpatystėj darosi: 
tą, ką tie pasileidę jo
noti daleis — todėl tiems mas
kolių putoms, ^visokiems Pobie- 
donoscevvams ir pasiseka wisaip jį

sukalbiais. 
nežino, kas 
žino wien 
tarnai zi-

Chinieczių krasztas,
Sziaurinėj dalyj provincijos 

Szanghai užgymė maisztas priesz 
ciecoriaus valdžias ir priesz aug- 
sztesnes gyventojų luomas. 
Maisztą pakėlė dvi paslaptos

te yra labai daug): Kin Lung 
Tsao ir Ta Tao Hwai. Sąnariai 
tų draugysezių užpuolė ant man
darinų (augszcziausių luomų), 
isznaikino keletą kaimų ir pan
kui pradėjo naikinti krikszczio- 
niszkas misijas. Užpuolė ant jė
zuitų misijų: Lin Czin, TongSzo 
Toien ir Su Tsien, triobas iszde- 
gino ir iszpjowė kriszczionis. 
Pabėgę į Szanghai du praneuzisz- 
ki misijonieriai pasakoja, kad 
jiems bebėgant mandarinai su ka
riauna maisztinįkus isz misijų bu- 
wo iszwije, bet paskui maisztinį
kai susidrutinę isžwijo kariauną 
ir mandarinus. Maisztinįkų czia 
keli tukstaneziai žmonių.

Europoj lankosi dabar 
Chinieczių ciecoriaus pasiuntinys, 
Li Hung Chang (jis buwo ir Mas- 
kvvoje ant iszkilmių apwainika- 
wimo maskoliszkojo ciecoriaus); 
atlankė ^Vokietiją ir Prancūziją; 
dabargi atkako į Angliją, kur jį 
priima labai iszkilmingai. Ant 
wieno susirinkom© Li Hung 
Chan^ iszsitarė: “reikalai Chinų O ,
ir Anglijos yra wienoki. Geistu- 
me, kad galėtume laukti paramos

Keishav, leitenantą Harveyą, 4 
unter-oficierius, 30 kareivių, 6 
žemesnius oficierius ir keletą ser
žantų; sužeistų gi buvo 50 ka 
reivių. Ant užbaigimo karės 
dar vienok to sumuszimo neuž
teks, ant to reikės dar keletos di
desnių sumuszimų.

lijos waldonas apturi vien tą, ant 
ko užsipelno. Neužsipelno nė ant 
pasigailėjimo, nes per jį darosi 
skriauda szimtui milijonų Masko- 
lijos pavaldinių, ant naudos 
szimtų tukstanezių kraujagerių 
urėdnįkų.

Tapo jau nuspręsta, kad Rugsė
jo ir Spalių mėnesiuose caras ir 
carienė keliauja į užrubežius at
lankyti svetimus valdonus; at
silankys: Windobonoj (Wiedniu- 
je),Berlyne, Kopenhagene (Da
nijoj), Belmorale (pas Anglyjos 
karalienę), Paryžiuj ir Darmstadte 
(ciecorienės tėviszkėj). Taigi 
mat jau ir prancūzų nebaus. Tur
būt prancūzai paliko kokią spra
gą, per kurią įlindę caro 
galės ir prancūzus surbti.

Iszpanija ir sala Kuba.
Del uždėjimo naujų mokesezių, 
gywentojai Prowincijos VValenci- 
n, Iszpanijoj, pakėlė maisztą. 

Maisztinįkai turėjo ginklus; po
licija neistengė jų iszwaikyti, to
dėl reikėjo pakwiesti į pagelbą 
raitelius kareiwius. Daugel žmo
nių likosi užmusztų ir sužeistų, 
dar daugiaus likosi suaresztuotų. 
Maisztus tuos gimdo besitrau
kianti be galo karė ant Klibos, 
kuri daug reikalauja kaszto, o 
per tai waldžios didina mokesz- 
czius. Bijosi, idant maisztas ne- 
iszsiplatintų po wisą Iszpaniją.

Ant salos Kubos mažesni ka- 
riaujanezių pusių susirėmimai 
traukiasi sau sawo keliu. Iszpa- 
niszkas jenerolas Lono praneszė 
buk jis, kalnuose Cumbola, su- 
muszė didelį kubieczių pulką. 
VYietoj Nueva Gėrimą, ant Isla 
dėl Pinos, iszpauijonys atėmė ku- 
biecziams daug dinamito. Netoli 
Matones, prowincijoj Santiago 
deCuba kubiecziai sumuszė iszpa- 
niszkos kariaunos dalį; iszpanijo- 
nys turėjo į 50 užmusztų kareiwių 
Prowincijose: Havan i, Piriar dėl 
Rio, Matanzas teiposgi atsitiko 
keletas mažesnių susirėmimų. 
Iszpaniszkas pulkaunįkas Arecez, 
po ilgam szuudymui pavveržė ku- 
biecziams jų apkasus netoli Cu- 
chitas de Ciguina, kurių gynė 
800 kubieczių. Kubiecziai iszde- 
gino daugel plantacijų provvin- 
vvincijoj Pinar dėl Rio. Paskuti
nės pareinanezios nuo Kubos ži
nios pranesza, buk jenerolas 
Weyler pradėjo tarybas su pasi- 
kėlėlių wadowais. Ant kokių 
wienok iszlygų pasitiki jis susi
taikyti su
dar ne žinia.
kubieczių wadowai: Gomez 
Garcia sumuszė du dideliu 
panijonų pulkų.

Isz Lietu tvos.
Waislai praszymo Karkli

nių walsz(zionių./
Seiliaus apreiszkėme musų 

skaitytojams, kad ukinįkai Kark
linių walszcziaus, Wilkawiszkio 
paw. Suwalkų gub. ant walsz- 
cziaus susirinkimo nusprendė rei
kalauti nuo saldžių, idant lietu- 
wių waikai pradinėse Lietuwos 
mokslainėse, nors du kartu ant 
nedėlios, butu mokinami lietu- 
wiszkos kalbos ant knygų spau
sdintų lotyniszkomis literomis. 
Ant to reikalawimo, kaip prane
sza “Vienybe,” atėjo į Suwal
kų mokslainių direkciją įsaky
mas Warszawos moksliszkos ap- 
rubės wirszinįko, p. Apuchtino, 
kad mokslainėse lietuwių lanko
mose butu mokinama lietuwisz- 
ka kalba, bet ant knįgų spaus
dintų maskoliškomis literomis. 
Taigi mat kaip maskoliszkas 
meszkinįkas drįsta 3 milijonus 
lietuwių ant juoko laikyti. Czia 
walszczionys Karklinių walsz- 
cziaus yra reprezentantais wisos 
lietuwių tautos. Mes pasitikime, 
kad karkliniecziai, kaip pirmiau
siai iszdryso atsiliepti su reika- 
lavvimu teisybės, teip mokės pa
rodyti, kad jie nedal'eidžia sa\vę 
ant juoko laikyti Apuchtinui. Pa
sitikime, kad jie nepasiganėdįs 
tuom atsakymu ant jų praszymo, 
bet wel, susZMAikę\valszcziaus su
sirinkimą, suraszįs atsakantį nu
rodymą, kad jie ne to nuo p. 
Apuchtino reikalawo. Pasiganė- 
dinti tuom atkakymu butų tai 
nieko nepadaryti tik suteikti 
Warszawos mokliszkos aprubės 
wirszinįkui progą wisą lietuwių 
tautą ant juoko palaikyti! Reikia 
sykį parodyti, kad 3 milijonai lietu 
wių ne ant to yra maskoliszkais 
pawaldiniais, idant juos wisoki 
Apuchtinai ant juoko laikytu!

pūdė. Abelnai szį metą užaugi
mas ant laukų geresnis už per- 
nyksztį. Giriose grybai pradeda 
atsirasti: barawykų yra gana 
daug. Soduose waisių nėra. Žą
sų wisur szį metą daug iszgai- 
szo.

Gaisrai Wilniaus gub.
Antroj pusėj Sėjos mėnesio 

szių metų atsitiko Wilniaus 
gub. 34 gaisrai, isz kurių 5 at
sitiko nuo padegimo, 14 isz nesu
sektų priežaszczių, 10 gi nuo 
perkūno. Blėdys ugnies pada
rytos isznesza 47522 rub. 50 kop. 
Didžiausi gaisrai buwo Herma- 
novicuose, Disnos paw., kur 
iszdegė 19 ūkių, wertės 11916 
rublių. Iszdegusios ūkės nebu
vo asekuruotos, todėl žmone
lėms reiks visą blėdį uždengti 
isz sawo kiszianiaus. Kaime Wse- 
svietska, Wilniaus pav. iszde
gė su viskuom ūkė Zumbricko, 
wertės 10000 rub.; ūkė ta buwo 
asekuruota tik ant 5100 rubl.

perkalbėjo apsz.vietimo ministe- 
rį ir todėl jis ir ne atkako. Ar 
Karaliaucziaus oberprezidentas 
bijosi lietuwiszko klausymo ar ne, 
tai wien perkalbėjimu apszvieti- 
mo ministerio jis jo ne numarįs. 
Be pono Bosse klausymas tas už
gimė, gyvuos ir toliaus, nors mi- 
nisteriai į Prūsų Lietuvą nįekada 
ne atsilankytu.

pasikėleliais, dabar 
Netoli Santiago 

ir 
isz-

tarnai

Pietine Afrika.
Pareina žinios isz Matabelių 

kraszto apie didesnį susirėmimą 
matabelių su anglijonų pajiego- 
mis. 7000 metabelių po wado- 
wyste Solombio ir Umlugula už
puolė ant 700 anglijonų traukian- 
czių per Umlugules lygumas. 
Kol anglijonys paspėjo sustatyti 
sawo kanuoles, jau juodiejie už
puolė ant peksztinįkų Beresfor- 
do ir be maž jų nesutrėmė,-xbutų 
tą padarę, jeigu ne butų suspėję 
sustatyti kanuolių. Keletas szu- 
wių isz rewolwerinių kanuolių 
sumaiszė eiles juodųjų ir juos ap- 
stabdė. Tuom tarpu pulkaunį
kas Plemer atėjo su sawo kariau
na į pagelbą Beresfordui ir wi- 
siszkai pergalėjo matabelių pa- 
jiegas. Muszis traukėsi keletą 
walandų. Matabeliai palikę 500 
užmusztų iszsiskyrstė; anglyjo- 
nys turėjo užmusztų: major

Pas daktara.
— Pons daktare! kas tai pasi

darė man ant nosies, sako, kad 
nuo to asz galiu su wisu nosies 
netekti?

— Et, ką jus pasakojate. Ma
tau, isz jos net dygsta jaunos no
siukės.

Sūnūs klausia tėvo:
— Tėte,ką weikia wėjas, kada 

ne puczia?
Ant tokio klausymo 

sakyti negalėjo.
tūwas at-

Reikia saugotiesi.
Isz wieno Latwijos banko wa- 

gys pavogė keletą senų popie
rinių maskoliszkų pinigų. Pini
gai tie buwo paskirti ant panai
kinimo, todėl bankas paženklino 
iszmuszinėjęs ant jų trikampius 
arba kitokius ženklus? Wagys 
jawogę juos isz banko, platina 
wel terp žmonių po Latvviją ir 
jo lietuvviszkus parubežius. Todėl 
imant kur nors pinigus, reikia wi- 
sada gerai tėmyti, ar ant jų nė
ra banko iszmusztų panaikinimo 
lenkių. Neseniai į Rygos kasą 
atėjo wienas ponas su tokia pa
ženklinta 5 rubline, isz tų vvagių 
pavogtų. Pinįgas tas likosi tuo- 
jaus konfiskuotas ir jo sawinįkas 
nežinojo nuo ko jį yra gavęs. 
Todėl ir jis likosi sulaikytas.

Medėjai :
— Kaip matau, sziądien nieko 

nepaszowiai?
— Prieš.ingai, paszovviau.
— Kaip tai? matau, kad nieko 

krepszyje ne turi.
— Argi norėtum, kad paszautą 

piemenį į krepszi įkiszcziau!
—o—

Sena mergina.
— Asz jums sakau,sziądien ėsu 

asz labai pikta; nieks man nepa
tinka, wiskas erzina.

— Labiausiai, man rodosi, zer- 
kolas....

Isz M. Komajų, Vilniaus 
gub.

Nuo 27 d. Sėjos beveik po wisą 
Wilniaus gub. kasdieną atsitinka 
lytus. Dvaruose szieną pradėjo 
valyti nuo 22 d. Sėjos, bet ly
tus stabdė džiovinimą ir suve- 
žimą szieno; nuo pradžios Lie
pos oras atszalo; nuo 13 d. Lie
pos lytus pasiliowė. Ukinįkai 
pradėjo džiaugtiėsi, iszmėtė szie
ną isz kupeczių, bet netikėtai 
wel apsiniaukė ir pradėjo lyti; 
tik 15 d. Liepos galėjo suvežti 
pusiau supuwusį szieną. Ant 
rugių ir kitokių javų lytus tei- 
posgi negeistini, rugiai iszgulė 
ir ne noksta; vasarojus pagel
to. Rugiai geri; vasarojui isz 
pradžių kenkė džiova o dabar 
nesiliaujanti lytus. Szieno buwo 

Idaug, tik lytus jį nupjautą su-

Senas kapinynas.
Netoli nuo Grodno rado seną 

kapinyną senovės Lietuwos gy- 
wentojų. Kapinynas tasai ant 
kairiojo Nemuno kranto, netoli 
plianto nuo Grodno į Augusta
vą. Nemuno krantas ežia gana 
toli atsitraukęs nuo paezios upės, 
iszkasinėtas giliomis labai se
noms grabemis; iszrodo jis lyg 
atskira kalva. Kalva ta ir yra 
senovės kapinynu. Szalis tos 
kalvos nuo kaimo Lososna van
dens paplauta ir todėl nuslin
ko. Nuplovu? žemę, atsidengė 
krūvos žmonių kaulų. Kūnai 
ant to kapinyno buvo wisi vie- 
naip laidojami: galvos numirė
lių nukreiptos į vakarus; už
kasti ne giliai, vos į mastą gi
lumo. Szale wieno numirėlio su
rado ir 2 winis tokias, kokiomis 
arklius kaustydami patkavas 
primusza. Dalis kaulų visai isz- 
purpėję; yrair gerai užsilaikusių. 
Galvos trumpos (brachycefalai), 
mažos, suaugusios į užpakalį ir 
labai siauros kaktos. Taigi ežia 
laidojamų tipas nėjokios neturi 
gi m i įlystos su lietuviais arba su 
tautoms ariszkos kilmės. Ko
kiai tautai priguli tas kapiny
nas, ' nežinia. Ar jis yra kapiny
nas to kraszto gyventojų priesz 
atėjimą ežia lietuwių, ar drau
gia ežia su lietuwiais gyvenusių, 
nežinia. Wiename kape atrado 
ir prasto darbo bronzinį žiedą, 
isz sulenkto bet ne sunituoto 
drato. Apart to, rado ežia ir szu- 
kes molinių puodų; wisi puo
dai iszdeginti, be paliwcs, ma
tomai padirbti ant rato. Kapi
nynas turi 150 žingsnių ilgio 
ir 60 žingsnių ploczio; seniąus 
turėjo būt didesnis, nes Nemuno 
wanduo dalį jo iszgriowė.

Iszdege Grodnas.
lldienąLieposszių metųGrodne 

užgimė gaisras, kuris iszdegino 
wieną miesto dalį, pagal Nemunu. 
Pirmiausiai užsidegė Kunco alaus 
leidinyczia ir ugnis greitai iszsi- 
platino, nes triobos, ežia aplink, 
medinės; apsistojo tik priesz ka- 
reiwių ligonbutį. Iszdegė 60 na
mų, o tame ir žydų sinagoga. 
Blėdį skaito ant 70,000 rublių. 
Sudegusios triobos nebuwo ase- 
kuruotos, iszėmus 4 asekuruotas 
ant 2000 rublių iszwiso, Sudegę 
namai prigulėjo beturcziams ir 
jiems tai prireiks daug žudyti. 
150 beturczių szeimynų likosi be 
stogo. Ugnis užsikrėtė nuo suo
džių neszluostyto kamino alaus 
leidiny ežios.

Naujas būdas prigaudine- 
jimo.

Prigaudinėtojai Lietuvoj iszra- 
do dabar naują būdą prigaudinėji- 
mo žmonių; aukomis jų būva 
tankiausiai kaimiecziai. Paprastai 
viens isz prigavėję pameta ant 
ulycziofTmasznelę ptiesz kokį kai- 
mielįTją tam pakėlus prisartina 
tuojaus kitas ir reikalauja pasida
lyti radiniu pusiau. Besidalinant 
prigavėjus teip szwelniai mo
ta į vietą kokios deszimtrublinės 
arba didesnės popierėlės įdėti 
radėjui szmotą kokios suteptos 
popieros, kad ansai to nepatėmy- 
a, dalį gi pelno isz radinio priga- 

wėjui paprastai užmoka isz sawo 
kiszeniaus (jie ne mėto smulkių 
pinįgų).Yra tai teisinga bausmė 
radėjui už jo norą pasisavinti 
swetimus piuįgus. Kad tokių 
godžių yra daug, todėl prigawė- 
jai isz to ir naudojasi.

Po Lietuwą pradėjo platintiesi 
gywulių ligos.Nuo 27 Sėjos iki 3 
liepos Wilniaus gubernijoj 

diktai gywulių iszgaiszo. 
kaimuose Ambrosuki, Tvvorki, 
Malcy ir Kostoezine apsirgo 9 o 
isz 
nos pav^eeziuose apsirgo 36 gy- 
wuliai. Žinoma, turbut ir daugiau 
)uwo atsitikimų,nes paprastai gy- 
wulių gydytoj (weterinoriai) apie 
wisus atsitikimus ne žino. .

istipo 7. Trakų ir Aszme-

Neseniai iszėjo Dorpate nauja 
cnįga Dorpato uniwersito profe
sorių ir studentų darbų (Uczo- 
nyja Zapiski Jurjewskaho Uni- 
siteta). Terp kitokių moksliszkų 
darbų patilpusių į tą surinkimą 
yra ir darbas p. Lautenbacho, 
apie lietuwiszkus ir latviszkus 
žmonių twėrimus (Oczerki iz is- 
torii litowsko — latiszskaho na- 
rodnaho tvvorczestva.) Rasztas 
tas vienok ne žmonėms, bet ap- 
szviestunams paskirtas.

Dar apie pasekmes Prūsų 
lietuwių peticijos.

Jau raszėme, kad Prūsų lietu- 
wiai buvo iszsiuntę į Berlyną de
putaciją su prasziipu, kad mok
slainėse butu mokinama lietuvi- 
szka kalba. Paminėjome, kad apsz- 
vvietimo ministeris, p. Bosse, ant 
persitikrinimo pažadėjo pats Sėjos 
m. atsilankyti į Prūsų Lietuvą ir 
isztirti kokio pagerinimo reika
lauja joje mokslainės. Tuom tarpu 
dabar jau Rugpjūtis, o ponas minis
teris pažadėjimo ne iszpildė. Sa
ko, kad Karaliaucziaus oberprezi
dentas, bijodamas pakėlimo lie- ^kada kili dirba? 
tuvviszko klausymo Prūsuose, Į — Jus, pons mokintojau.

Terp draugu.
— Pašakykie man, ar keliau

jant per jūres nėra pawojaus?
— O, yra ir tai didelis. Mano 

brolis keliawo nuo Hamburgo į 
Nev Yorką ir susižiedavo kelio
nėj.

— Kas yra didžiausias tinginys 
mokslainėj? klausia mokintojas.

— Nežinau ,pons mokytojau.
— Man rodosi, kad žinai. Kas 

tai sėdi rankas sudėjęs ir dairosi,



ti, kad užmigdintasis dar gyvas. 
Teip sustingęs AVyatt iszbuvo 
visą dieną. AVakare nuvežė jį 
bemiegantį į Fairviev Parką ir 
užkasė į žemę kaipo numirėlį, 
o po trijų dienų jis bus atkastas 
ir prikeltas. Boone praszė mies
to sveikatos užžiuros, kad jam 
daleistu užkasti užmigdintą AVy- 
attą, bet toje nėdaleido, nė už
gynė, taigi hypnotizierius isz to 
ir pasinaudojo. Apie 2000 žmo
nių susirinko žiūrėti ant tų y- 
patiszkų laidotuvių.

Kas tur mokėt.
Apsigyvenęs Clevelande, O., 

lenkas, AVincas Czepek, neseniai 
apskundė savvo paezią Barborą, 
nes ta nenorėjo jį maityti, nors tu
rėjo savo rankose jo knįgutę ant 
3000 dol. Sūdąs prisudyjo jam 
nuo paezios po 5 dol. ant nedėlios. 
Potam Barbora apskundė vyrą 
už tą patį ir tas pats sūdąs, kuris 
pirma vyrui nuo paezios prisudyjo 
po 5 dol. ant nedėlios, dabar prisu
dyjo nuo vyro moterei po 10 dol. 
Toks mat Salomono nusprendi
mas, kokio paprasto žmogaus 
iszmintis ne supras!

Mat kaip tewai vaikus augina!
Clevelande, Oh. policijos sūdąs 

turėjo provą 12 metų lenkės, 
Zofijos Stoniglov. Mergaite suėmė 
.policija už parsidavinėjimą vyrį- 
szki0ns po užkaborius. Tas vie
nok,? svarbiausias toje provoje: 
kaipHsz sūdo tirinėjimo pasirodė, 
kad ją prie tokio uždarbio vertė 
tėvai, kurie isz to dukters uždar
bio* ir mito. Mergaitė tapo atimta 
nuo teipbjauriai ją auginusių tėvų 
ir patalpinta į pataisymo mokslai- 
ne. Tėvai vienokne nubausti, ba
rė juos vien žodžiais sudžia Fied- 
ler. Tas tokiems žvėriems ne 
skaudus!

Didelis gaisras.
Mėsos rukinycziose Svifto & 

Co. Kov River klonyj, netoli 
Kansas City, Mo, atsitiko 6 die
ną Rugpjuczio szių metų smarki 
fexpliozija, kurios viens darbinį- 
kas likosi užmusztas, o 9 sun
kiai apkulti. Draugia su expliozi- 
ja, gal ir nuo jos, užsidegė irtrio- 
bos rukinyczios. Haktovicz, ku- 
rishi buvo prie rukinyczios kaipo 
naktinis sargas, sudegė. Blėdys 
ugnies padarytos labai didelės.

Baisus atsitikimas.
Isz Chillicothe raszo: Miestelyj 

Ross yra dabar žverinyczia Ha- 
genbecko. Ant patraukimo dau- 
giaus žmonių į žvėrinyczią, isz 
lauko buvo pririsztas levas, ku
rio,nieks ne laikė už pavojingą. 
2 metų sunų8_Jverinyczios už- 
veizėtojaus, Hurd’o, prisiartino 
prie pririszto levo ir tas paszoko 
prie vaiko ir su nasrais apžiojo 
jo galvute. Tėwa3 atbėgo su pa- 
gelba. atidarė žvėries nasrus ir 
isztraukė vaiką, bet ne gyvą, su 
nukastu virszugalviu.

Terp plesziku.
Isz San Francisko Cal. raszo:- 

milijonierius isz Honolulu, James 
Campbel, pereitą panedėlį prapuo
lė nežinia kokiu budu; po keletoa 
dienų vėl atsirado ir papasakojo, 
kad ji buvo paėmę plėszikai. Gė
rė mat viename saliune alų, kur 
atėjo du apsimaskave plėszikai; 
isztiesę revolverius, parei
kalavo pinįgų. Bet kad nenorėjo 
duoti, tai jį sumuszė ir pinįgus 
iszveržė ir jį patį su savim nusi
vedė; palaikę porą dienų palei
do; davė dar ant kelio 5 centus

Muszis terp negru ir baltvei- 
dilu.

Savitarpinė neužkanta terp 
baltveidžių ir negrų Amerikos u 
kėsų nesiliauja, bet kyla vis 
augsztyn: terp tiedviejų dalių 
gyventojų, be jokios matomos 
priežastės atsitinka gana tankiai 
kruvinos musztynės. Dabar vėl 
atsitiko musztynės terp negrų ir 
baltveidžių Polk Countyje, Ark. 
AViename susimuszime 3 negrai 
likosi užmuszti o 8 paszauti. Ga
lima tikėti, kad ant to nepasibaigs 
nesutikimai, tik tas pakels neuž- 
kantą. Žinoma, negrai stengsis 
atkerszinti baltveidžiams už už- 
musztus savo brolius.
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Isz Amerikos.
Greita kelione.

IszNevYorko raszo: garlai- 
wys “St.Louis”, amerikoniszkos 
linijos, kurisai 7 dienai Rugpju- 
czio atplaukė isz Europos į Nev 
Yorka, atliko kelionę nuo South- 
ampton (pietinėj Anglijoj) grei- 
cziaus už visus dabar plaukinė- 
janczius garlaivius. Wisa kelio
nė “St.Louis” nuo Soūthampton 
į New Yorka traukėsi tik 6 die
nas ir 2 valandas. Iki sziol už 
greicziausiąbuvo laikomas garlai- 
wys “NevYork”, bet tas ant 
tos keliones reikalavo 6 dienų ir 
5| valandos. AVieną dieną savo 
keliones “St.Louis” padarė net 
530 mylių. Prikrovimas laivo 
buvo ne didelis, bet turėjo jis 
gana daug keliaujanezių 1 ir 2 
klasos ir 208 pasažierius 3 klaSos 
(zvishendeko).

Žmogžudyste.
Isz Harrodsburg, Ky. raszo: 

ant szėnių Louisville geležinke 
lio subado kunus Roberto Hopero 
ir Majttie Johnsono. Kūnai buvo 
teip baisiai sudraskyti, kad ne
galima buwo susekti, ar jieu buvo 
aukomis kokios netikėtos nelai
mėj ažr žmogžudžių; pasirodė 
vienokį kad ant jų užpuolė 
ir užmuszė 5 negrai.' Abudu 
likosi nuszauti, paskui gi ku
nusimojržudžiai nuvilko ant ge- 
ležinkelio relių ir pametė, atbė
gęs trūkis sudraskė padėtus ku
nus. VVienas negras, kurisai ma
tė tą žmogžudystę, apie j^ papasa
kojo szerifui, kurisai gaudo dabar 
žmogžudžius.} Žmogžudžiai už- 
musztus iszkraustė: paėmė isz 
kiszeniųka tik verto paimti rado.

Smarki audra.
Isz Omaha, Nebr. raszo: siau

tė ežia smarki audra; perkū
nas užmuszė 3 žmonis. Lenkė, 
p. Sikora, grįžo isz bažnyczios 
nuo miszių; beeinant trenkė per
kūnas ir užmuszė ją ant vietos. 
Fred^Mayers-Jj^osi perkūno už- 
muszlas bevažiuojant ir sėdint 
jam ant vežimo. Leroy Carter, 
netoli Council Bluffs, dirbo lau
ke; užstojus audrai pasislėpė į 
pastoge; trenkė vienok perkū
nas ir užmuszė jį ant vietos. 
Turėjo mat ant peczių užsidėjęs 
seakę, į ją tai perkūnas ir tren
kė ir ndo jos perėjo į kūną.

Hypnotizuotas ir užkastas in 
žemę.

Edvard Boone, hypnotizierius 
(mokantis ypatiszku budu už- 
migdinti tinkantį ant to žmogų) 
isz Indianopoliaus, užmigdė ant 
AVashingtono ui. kokį ten J. J. 
AVyattą. Pabraukė vos tris kar
tus ties veidu Wyatto, visai 
jo nedasilitėdamas ir tasai tuo- 
jaus užmigo ir sustingo; tik isz 
kvėpavimo galima buvo pažin

Senas žmogžudys.
Isz Nashville, III. Senas65 metų 

Thomas Rogers papjovė savo pa
ezią,paskui kūną jos nuvilko į kel- 
norę ir padegė namus, tikėdamas 
tuom užslėpti žmogžudystę. Kai
mynai, patėmyję gaisrą, atbėgo su 
pągelba: surado kelnorėj Roger- 
sieną dar gyvą ir iszneszė ją isž 
ugnies laukan, bet ežia jįneužilgio 
pasimirė. Pats Rogers. pamalęs at - 
bėganezius su pagelba, pasislėpė 
užpakaliniame kambaryj, kur su 
peiliu perpjovė sau gerklę. Jį 
teiposgi iszne zė isz deganczfy 
namų; numirė jis porą valandų 
vėliaus. Rogers buvo persisky- 
rea su savo moteria, bet atėjo 
į jos namus; ežia tuojaus terp 
jų iszdygo barnys, kurios pasi
baigė teip, kaip augszcziaus apra- 
szėme.

Nelaime ant elektriszko gele
žinkelio.

Isz Columbia, Pa. Elektriszkas 
geležinkelio Columbia ant Done- 
gal linijos trūkis iszszoko isz re
lių; trys žmogystos likosi už- 
musztos, o 15 yra sunkiai, isz da
lies mirtinai, apkultų. Atsitiko 
tas pakalnėj, už miesto; smarkus 
lytus paplovė geležinkelio lini
ją ir nustūmė reles. Pakalnėj 
konduktorius užsuko stabdymo 
prietaisą, bet ratas sutruko ir 
pertai trūkis su neiszpasakytu 
greitmu nusirito žemyn, iszszoko 
isz relių ir susidavė į uolą. Ant 
vietos likosi užmuszti: trūkio 
maszinista Faelinger, Henry 
Smith ir viens nepažįstamas pasa
žierius.

Lynczuoti.
Isz Hahnville, La. 9 dieną 

Rugpjuczio szių metų apsiginkla
vę miesto gyventojai įsiveržė į 
kalinį, isz kurio iszvedė tris ita- 
lijonis—paskui juos pakorė ant 
balkio netoli rotuszės. Pirmas pa
kartasis, Lorenzo Seladino, užmu
szė pereitą utarnįką turtingą pre- 
kėją ir plantatorių Julesą Gney- 
mordą; kiti du: Deccino Lecoro 
ir Augelio Maruco, ant plantaci
jos Ashton, netoli Bonnette Sta- 
tion,užmuszė seną iszpanijonį. Se
ladino pasislėpęs krūmuose szovė 
į Gueymordą tąsyk, kada tasai 
su savo draugais ramiai szneku- 
cziavo; nužudė jį užtatai, kad už- 
musztasis vienoj provoj, kaipo 
liudinįka?, iiudyjo priesz Seladi- 
ną.

Kaitros ir ju aukos.
AArisuose Amerikos krasztuose 

pereitą nedėlią, ypacz gi subatos 
ir nedėlios dieną,buvo neiszpasa- 
kyti karszcziai; saulės spinduliai 
gana daug gyvaszczių paveržė. 
Nev Yorke, nedėlios dieną, 38 
žmogystos pasimirė nuo saulės 
spindulių karszczio, Brooklyne 
buvo, dėl tos paezios priežastės, 
9 myriai.

Sztetuose Ohio. Kentucky ir 
Indiana buvo teipgi neiszpasaky- 
ti karszcziai. Isz visų krasztų 
ateina žinios apie pasimirusius 
nuo to žmonis;Cincinnatyje. Oh., 
pereitos nedėlios dieną,nuo karsz- 
czio pasimirė 4 žmogystos.

St. Louis Mo. buvo neiszpasa- 
kyti karszcziai. Nuo 1872 metų 
nebuvo ežia tokios kaitros kaip 
szį metą. Skaitlius mirsztanczių 
pasidvigubino.

Kansas Cityje, Mo.- karsztis 
pakilo iki 103 laipsnių Fahren- 
heito termometro,

Louisville, Ky. Karsztis ežia 
teiposgi didelis kaip ir kitur; vi- 
dutiniszkai iszpuolė 97 laip. Fah- 
renheito termometro. Nors žmo
nių nuo karszczio iki sziol ne 
daug dar pasimirė, bet užtatai 
gaiszta daugel arklių ir gyvu
lių laukuose.

Omahoy, Neb, per visą nedė
lios dieną karsztis laikėsi 98 laip
snių Fahrenh^ito termometro. 
Ant ulvczių ji»» i daug ga.szta 
arklių, -z. • ų <r kaczių Kaip i-z- 
troszkę tulžus, teip dabar 
visų Amerikos krasztų gyvento
jai praszo Dievo, kad tie neiszpa- 
sakyti karszcziai sumažėtu.

Isz darbo lauko. Isz neisztirtos dirwos.
Charkovo universiteto profe

sorius, medicinos daktaras Szil- 
tov, iszleido dabar savo veikalą 
po vardu “lerp Netikinczių,” 
kuriame parodo faktus, kurių ne- 
iszreiszkia dabartiniai materijalis- 
tai. Tame veikale, profesorius 
Šziltov, terp kitko, užgriebia ne
paprastus, neiszaiszkinamus ap- 
sireiszkimus, kurie dabar rodosi 
stebuklingais.

“Asz parodysiu keletą apsireisz- 
kimų, kur žmogystos sanambu- 
liszkame miege parodo nepapras 
tą iszmintį, ypacz gi jų galėjimą 
gydyti gavo ir kitų ligas. Asz 
privesiu ežia tik tokius atsiti- 
tikimus, kuriuos tiiinėjo žmonės 
mokyti, specijalistai gydytojai” 
sako p. Sziltov.

„“Dr-as Sauvage apgarsino apie 
4buvo ligonius, kurie pirma vi
sai teisingai pasakė dieną, kada 
jie numirs (žiūrėk: Sauvage, No- 
sologie). Ligone dr-o Bensono 
pirma apreiszkė dieną, kada ji 
iszsiliuosuos nuo solitero ir pasa
kė kokio jis yra ilgio. AATiena hyp- 
notizuotoji, vardu Lejandre, szi- 
teip apsakė ligą savo motinos: 
“plaucziai isz deszinės pusės su- 
siraukszlėję ir susispaudę, ap
traukti tystanezia ii limpanczia 
plėve, plaukinėja vandeningame 
skystime. Ta pusė plauczių jau 
apmirusi. Apie szirdį yra van
duo; ligonė numirs rytoj. Isz tik
ro motina jos ant rytojaus ir pa
simirė ir dr-ai Dronsard ir Morot, 
pjaustydami kūną persitikrino, 
kad hypnotizuotoji, visai tikrai 
ligą motinos apsakė.

Paryžiaus Salpetriere’o ligon- 
butyj daktarai, norėdami persi- 
sitikrinti, hypnotiszkai užmigdė 
vieną ligonę ir liepė pasakyti 
apie ligą kitos, bet užmigdy
toji atsisakė ką nors sakyti, pa
kol ana ligonė bus ežia jau. Pasi
traukus anai, užmigdytoji, prie- 
szingai daktarų nusprendimui, 
kurie tikėjo, kad pasitraukusi tu
ri plauczių ligą, pasakė, kad ana 
turi szirdies ligą ir nusprendė, 
kad ketvirtą dieną ji turės dideli 
kraujo iszsiliejimą ir kad 9 dieną 
pasimirs. Tasai pranaszavimas 
pasirodė visai teisingu ne tik 
kaslink myrio, bet ir paezios li
gos ir jos bėgimo.
- Dr-as Faudaret pasakoja apie 
szitokį atsitikimą isz savo prak
tikos. Užmigdė jis vieną jauną 
moteriszkę ir pavedėjai nuspręsti 
apie ligą jos motinos. Ta su a- 
szaromis atsakė, kad jos motina 
turi mirti ant rytojaus, apsakė 
aiszkiai ligą; isztikro jos motina 
ant rytojaus ir pasimirė, pjaus
tant persitikrino, kad duktė nie- 
kuoni nepaklydo savo pasakoji
muose. Proferius Ennemoser 
pažinojo vieną jauną moterisz
kę, kuri apsirgus sziteip apra zė 
vaistą, nuo kurio iszsigydytu: 
vaistas tas panaszus į didelį rie 
szuią, viduryj pripiltaspienu : ap- 
raszė ir medį ant kurio auga, tik 
vardo nežinojo. Pagal jos apra- 
szyma pargabendino isz Hambur
go kokosinį rieszutąir davinėjo jį 
ligonei, nuo to ir pagijo.

P. Marvitz 20 gydytojų be pa
sekmės keletą metų gydė nuo 
szirdies ligos, bėt įvedus gydyto
jams ją į hypnotiszką miegą, jį isz- 
tyrė savo ligą, apsakė jos bėgimą 
ir iszsigydė savo paezios įsaky
tais vaistais.

Czia apraszysime keletą isity- 
rimų garsaus Paryžiaus fizijologo, 
Charleso Richet. Jis 1885 m. darė 
bandavonę su Alissa. “Mano 
draugas, sako Richet, Fontane, at- 
sineszė pluosztą nukirptų plaukų 
vienos ligonės ir užmigdė Alissą. 
Ta, paėmusi plaukus sziteip pa
sakė: “plaukai tie žmogaus la
bai laibo, iszbalusio, jis turi 
plauczių ligą ir dar turi žaizdą 
ant kairės kulszies. Jis nors ne
guli lovoj, bet labai serga (czia 
ji parodė į kairiąją krutinės pusę 
ir į szoną.)Jis nelabai kasė. Tai bu
vo pirmutinės mano bandavonės 
su Allisa ir labai svarbios vera- 
zios, nes ligonis, kurio plaukus at-

T Nev Yorke, apart kitokių 
siuvėjų, pakėlė sztraiką ir 1500 
kelinių siuvėjų; pertai apie 3000 
siuvanezių moterų ir merginų 
neteko darbo. 4 <B

4 dieną Rugpjuczio mainose 
užmuszė lietuvį, Joną Žurinską, 
27 metų amžiaus, ne vedusį. 
Jam bedirbant puolė akmuo nuo 
virszaus ir užmuszė ant vietos.

Bieliauckas
* Isz Mont Carmel, Pa. Rea 

dingo kompanijos brekeriai ne- 
užilgio pradės dirbti; dirbs po 
5 dienas ant nedėlios, po 3 ber- 
tainius dienos. Gal pradės dar
bą ir kiti brekeriai.

T Sztraikas darbinįkų Brov 
no dirbtuvėse beveik pasibaigė. 
Isz 880 darbinįkų dirbusių tose 
dirbtuvėse 500 persikėlė ir ra
do darbą kitur, teip kad tik 300 
dar neturi darbo. Brovno. dirb
tuvėse dirba dabar 350 darbi
nįkų ir ežia daugiaus nenori pri
imti.

5 Detroite Mich., dirbtuvėj 
Stove AArorks susztraikavo mon
teriai ir polisheriai; atsitiko net 
susimuszimai sztraikierių su 
seabsais. AATiens seabsas, James 
Taylorjaudu kart likosi sžtrai- 
kierių užpultas; paskutinį syk 
užpuolę ji teip smarkiai sumuszė, 
kad ligonbuezio gydytojai, kur 
likosi nugabentas, nepasitiki* jį 
nuo myrio iszgelbėti.

•j Dirbtuvėse Snead and Co. 
Iron Works ir kitose dirbtuvėse 
Pensylvanijos ir vienoje Chica- 
gos politiszką agitaciją paėmė 
kaipo priežastį dėl sumažinimo 
užmokesnio darbinįkams. Tos 
politiszkos kompanijos žudą vie
nok sugražinti seną užmokesnį, 
jeigu prie ateinanezių rin|cimų 
szalinįkai auksinių pinįgų paims 
viražų. Mat tokiu budu besau- 
žiniszkos kompanijos verezia 
darbinįkus, su jų skriauda, bal
suoti už sau patinkanezias ypa
tus.

T Isz Nev Yorko. Sztraikas 
siuvėjų Nev Yorke ir Brookly
ne nesiliauja, bet vis prie jo 
daugiaus žmonių prisideda, dar- 
binįkai geležies dirbtuvių She- 
nango teiposgi rengia sztraiką, 
nes kompanija numažino jiems 
užmokesnį už darbą. Geležies 
tarpinimo pecziai Gegebic Ran
ge likosi užgesinti ir per tai 
daug darbinįkų neteko darbo. 
Darbas bovelnos verpinycziose 
labai sumažėjo. Sustojo visai 
keletas kauezuko dirbtuvių. 

Aukos degtinės.
Katrė Kapinienė gyveno su sa

vo vyru Hazletone, Pa., jų gi 
suaugę vaikai Buffaloj, N. Y. 
Tėvai iszsirengė pas vuikus; 
abudu senukai, nes senis Kupi
nas buvo 70 m. amžiaus, jo 
moteris gi tik 5 metais jaunes
nė. Besirengdami iszgėrė gerai 
degtinės, ant galo iszvažiavo; 
privažiavus AVilkesbarres, se
nis iszlipo prasivėdyti, bet pa
sivėlino sugrįžti ir jo moteris 
iszvažiavo viena ir atkako į 
Buffalo pereitą ■ subatą. Iszlipu- 
si isz trūkio, vieton gerai pa
valgyti, pasidrūtino degtine; 
belipdama į sztritkarį parpuolė 
ant ulyczios. Policijantas pakė
lė ją ir atvežė ant policijos sta
cijos ir ežia pakvietė gydyto
ją. Tasai nusiuntė Kapinienę 
į ligonbutį; ežia gi ją iszgydę 
nusiuntė pas vaikus. Panedalyj 
ji buvo sveika ir vaikai džiau
gėsi ir mylėjo mat saviszkai 
mamutę su degtine. Nuo to ji 
vėl apsirgo ir neužilgio pasi
mirė. Priesz numirimą atkako 
ir senis Kupinas. Gydytojaus 
prie ligonės nekvietė vaikai; 
todėl kor.mers ant pakavojimo 
turėjo i*zduoli paliudyjimą. Jis 
Murado, kad Kapinienė pasimi
rė nuo apopleksijos, kurią pa
gimdė degtinė. Argi ir tokia 
senelė ne galėjo savo amžiaus 
žmoniszkai užbaigti.

sineszė profesorius Fontane, buvo 
džiovos apimtas, mažai kosėjo. 
Atėjo jis gydytiesi į ligonbutį 
nuo sužeidimų kulszies. Antras 
atsitikimas su Allisa buvo: Heri- 
court atsiuntėdu pluosztu plaukų. 
Apie pirmą Allisa pasakė: 
“Szitie plaukai priguli ne ligo
niui, tas buvo teisingas, nes tie 
plaukai buvo Hericourto, ko tą
kart, sako Richet,ir asz pats neži
nojau. Paskui asz paklausiau apie 
antrą plaukų pluosztą. Ant to 
Alisa atsakė: “Szitie plaukai da
ro man skaudėjimą, kokio asz 
niekada dar nedatyriau. Kada asz 
jų dasilycziu, jaueziuosi visa a- 
pimta, ir kūnas ir galva. Tai 
plaukai moteriszkės, kuri guli 
lovoje dideliuose kęrhėjimuose. 
Jai skauda apie inkstui (czia pa
rodė į szoną ir į galą pilvo). Ji ne 
gal atsikelti, labai dar jauna. Ji 
ne vaikszczioja, ne turį nėjokios 
vidurių ligos”, Tai žodžiai ku
riuos asz užsirasziau, sako p. Ri
chet, Kas buvo ligonis, asz daži- 
nojau 8 dienas vėliaus. Tai buvo 
plaukai paezios p. Hericourt’o, vi
sai sveikos moteriszkės”. Richet 
todėl tikėjo, kad bandavonės ne 
pasisekė, bet pasirodė, kad dieną 
bandavonių p. Hericpurt pagimdė 
vaiką. Dab r dar viena banda- 
vonė sn hypnotiszkai užmigdyta 
Helena. 27 d. AArasario F887 m. 
dr-aš Hericourt ką tik sugiįžo 
nuo vienos ligonės ir paklausė 
Helenos apie ligą tos ligonės. 
Laikė bandymų Hericourt neiszta- 
rė nė žodžio ir klausinėjimą pa
vedė Richet’ui. Sztai atsakymas 
Helenos: “ji ne rami, nusiminus, 
skauda jai ir galvą, bet tas netu- 
rt svarbos; visa gi liga ,yra ap
link szirdį, kur yra masznelė; 
reikia ją iszvalyti”.Nusprendimas 
buvo visai teisingas, nes kalba 
czia buvo apie ligonį džiova ser
gantį, kurio plaucziuose buvo 
ola ir tai toj vietoj, kur hypnoti
zuotoji parodė. “Asz esu persitik
rinęs, sako Richet, kad Hericourt, 
man beklausinėjant,ne dadavė nė 
mažiausio ženklo.

Taigi, kiekvienas czia gal už
klausti, kas, kokia galybė sutei
kia hypnotizuotiems, neturintiems 
apszvietimo, spręsti, ne matant 
serganezių, apie jų ligas? Isz kur 
pas juos atsiranda tokia iszmintis, 
kokios paprastai neturi? Ant to 
mokslincziai iki sziol aiszkaus at
sakymo duoti neįstengia.

Toliaus daktaras Sziltov pa
duoda keletą atsitikimų isz teip 
vadinamos telepatijos (įtekmė 
ant kito žmogaus toli esanezio, 
gyvo ar numirusio). Isz tokių at
sitikimų paduodame tik svarbes
nius, žeigindesnius.

1856 m. studentai Londono u- 
niversiteto susirinkdavo vienoj 
restauracijoj. AA’ieną vakarą susi
rinkę czia pradėjo kalbą apie dva
sią žmogaus. AAriens isz studentų 
iszsitarė, kad pagal jo nuomonę, 
pabaigus žmogui gyvenimą ant 
žemės, viskas pasibaigia; kits 
pradėjo jam priesztarauti, bet an- 
sai laikėsi savo nuomones; ant- 
galo užmanė, kad susirinkę 
czia duotu kits kitam pažadėjimą, 
kas isz jų pirmiausiai pasimirs, 
turi apsireikszti kitiems toj pa- 
czioj restauracijoj, ant parodymo, 
kad žmogaus dvasia ne mirszta. 
AVisi ant to sutiko ir davė pažadė
jimą. Atėjo vakacijos ir studentai 
iszsiskyrstė. Po vakacijų stu
dentų susirinkimai restauracijoj 
vėl atsinaujno. AVieną vakarą 
apie 15 studentų czia susirinko 
ir kalbėjo sau apie visokius dai
ktus, tik sztai vienas isz jų garsiai 
suszuko ir parodė į kambario kam
pą, į kurį jis su iszgascziu žiūrėj o. 
AVisi nukreipė akis į tą kampą ir 
pamatė stovintį žmogaus paveik
slą, kuriamė visi pažino vieną 
draugą, kurisai dar nuo vakacijų 
ne buvo sugrįžęs. Jis stovėjo 
kampe ir žiurėjo į susirinkusius. 
Paskui isz palengvo pradėjo tirp
ti ir ant galo prapuolė. AValandą 
visi studentai tylėjo; ant galo 
ansai netikintysis pirmiausiai at
siliepė: “James pasimirė ir apsi- 
reiszkė mums teip, kaip buvome 
susznekėję”. Pasirodė, kad isztik
ro tą dieną ansai studentas pasi
mirė.

(Užbaiga bus).



ŽEMĘ ir KITUS SW1ETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGA.

----- o------
(Tąsa.)

_ tapo pastatytas klausymas:
<u isztikro Saturnas turės ant galo, nuolatai to- 
lindamasi, apleisti saules sistemą, o Jupiter, nuo
latai besiartindamos, ant galo nupuls ant saulės? 
Laplace susekė, kad tas teip darosi, taigi Satur
ną." tolinasi o Jupiter artinasi prie saulės, tik per 
929 metus, puskui vėl per tiek jau metų praside
da atbula kelionė, taigi Jupiter pradeda tolin- 
tiesi o Saturnas artintiesi prie saulės. Priežastis 
to yra savitarpinis pritraukimas Saturno ir 
Jupitero.

Laplace susekęs, kad ilgis elipsos,kuriuom ke
liauja žemė aplink saulę, nesimaino, pasilieka 

is tas pats, pradėjo tirinėti platumą tos elipses; 
taigi pasistengė susekti: ar pavidalas tos elipsos 
pasilieka vistas pats, ar jis persikeiezia. Ta ži
nia todėl reikalinga, nes jeigu platuma elipsos 
planetos nuolatai mažintusi, tąsyk, suprantama, 
kad planeta turėtu nupulti ant saulės. 1784 m. 
Laplace susekė, kad platuma planetų kelio aplink 
saulę (tą kelią vadina planetos orbita) ne pa
silieka visada vienokia, susekė, kad ji mainosi: 
tai plojasi labiaus, tai vėl virsta į apvalumą, bot

persikeitimas atsilieka labai iszpalengvo ir trau
kiasi per amžius. Laikas, į kuri atlieka visas for
mas savo persikeitimo traukiasi iki 60000 metų. 
Žemės orbita (kelias jos aplink saulą) dabar ske- 
cziasi, taigi virsta į ratą, ji pradeda per tai to- 
lintiesi nuo saulės. Tas skėtimasi prasidėjo 11400 
metų priesz Christaus užgimimą ir trauksis dar 
23000 metų, taigi iki 25000 metų po Chris
taus užgimimui; nuo to laiko jos arbita pradės 
vėl tysti, plotiesi; ji artinsis vėl prie saulės per 
tokį jau laiką.

Žinome, kad planetos sukasi netik aplink sau
lę bet ir paezios aplink savo aszį. Žemė į 24 va
landas apsisuka aplink savo aszį; galas tos aszies 
yra tai žemės poliai; pertą sukimąsi musų že
mės, kaip žinome, turime dieną ir naktį. Czia 
atsiranda klausymas, ar tos aszies galai, arbatas 
nematomas bruksznis aplink T kurį sukasi žemė, 
arba kitaip sakant, ar poliai, žemės nuolatai pasi
lieka toj paezioj vietoj, ar jie ne pasitraukia į 
szalį? Daleiskime, kad poliai tie gal pasitraukti, 
paveikslan, kad sziaurinis polius gal atsirasti vie
toj, kur dabar yra Paryžius, tąsyk į krasztus, 
kur dabar turime vidutiniszką orą suseitų ledi
niai kalnai isz sziaurės krasztų. Žymus persikėli
mas žemės polių baisią turėtu įtekmę. Isz tikro, 
kaip žinome,, žemės poliai yra prisiploję irskers- 
bruksznis ties ekvatoriumi yra ilgesnis už žemės 
aszį, taigi už bruksznį terp polių. Daleiskime, 
kad poliai gal pasitraukti isz sawo dabartinių 
vietų ir tegul per amžius,isz palengvo slinkdamas, 
sziaurinis polius atsiras toj vietoj, kur dabar y- 
ra Paryžius, o pietinis atsakanezioj jam vietoj 
pietinio žemės puskulkio. Per tai dabartinis žemės 
pavidalas turėtu persikeisti: jis, dėl smarkaus že
mės sukimosi, turėtu pradėti plotiesi ties Pary
žium ir ties atsakanezia jam vieta ant pietinio že
mės puskulkio (dabartinėj Oceanijoj). Gal būt, 
kad dėl kieto pavirsziaus žemė per tūlą laiką ir 
užlaikytu savo dabartinį pavidalą, bet vandens 
jūrių ir oceanų, kaipo skysti, negalėtu pasilikti 
sawo dabartinėse vietose: jie taptų nustumti į 
tas vietos, kur turėtu būt ekvatorius, todėl tva
nai isznaikytu daugel miestų ir vieszpatyszczių 
tose -vietose. Pasitraukimu žemės aszies aiszkiną 
ir buvusį ant žemės 
sziądięn vidurinėj 
kad tie krasztai labai 
nors ant neužginamo 
trūksta dar pamatų.
si persikeisti; rinktųsi kitur ir skystas 
žemės ugninis skystimas ir isz to 
nias ant žemės pavirsziaus 
skystimo ir smarkus žemės 
Laplace ir Poisson vienok nusprendė, kad isz tos 
pusės nėra musų žemei pavojaus: aszies galai ne 
gal toli pasitraukti — jie besisukant žemei pada
ro vien mažą ratą, kurio skersbruksznis turi vos 
1 colį irtai teip traukiasi nuo seniai. Pavojin
gas gal būt ir persimainymas greitumo sukinosi 
musų žemės. Daleiskime, kad j keletą amžių grei
tumas sukimosi musų žemės gal žymiai persimai
nyti ; tegul ilgis dienos sutrumpėtų 30 kartų, 
t igi jeigu sukimąsi žemės butų 30 syk greitesnis 
neug dabar. Wisi kūnai esanti sziltuose ir viduti- 
niszko oro žemės krasztuose ne galėtu ant jos pa- 
viNziaus susilaikyti, nulėktu nuo jos į svieto 
ruimus rytų link (nes žemė, kaip žinome,sukasi isz 
vakarų rytų link),teip kaip akmuo smarkiai ant vir
vės sukamas aplink ranką lekialiuosaipaskui paleis
tas,ir pradėtu liuosaisvieto ruimuosesuktiesi aplink 
žemę kaipo mėnuliai; žvėrys priversti pasitrauk
ti t szaltus prie polių krasztus pražūtu dėl 
"zalczio ir stokos maisto; jūrių vandens sustum

tu ties ekvatoriumi nuplysztų nuo žemės paveik- 
'i žiedo ir suktųsi aplink musų žeme teip, kaip 
'ziądien sukasi žiedai Saturno. Ant galo, besisu
kant žemei dar greieziaus ir greieziaus, ant galo 
ir kietas žemės pavirszius ne užsilaikytu ir ant 
galo musų apskritys pavirstu į dulkes, isz kokių 
yra pasidaręs. Laplace ir Poison isztyrė, kad grei
tumas musų žemės sukimosi ne gal teip žymiai 
persikeisti, kad isz to galėtu būt koksai pavojus. 
Ant savo nusprendimo vienok jie palaikė musų 
žemę už kietą kūną ir todėl neperkeieziantį savo 
pavidalo; isztikro gi musų žeme, didesnėj savo 
daly j užklota skystu vandeniu, kuris kildamas 
irslugdamas nuolatai maino savo, o tuom ir že- 
uiės pavidalą. Mes žinome jau, kad mėnulis pri- 
trankin musų žemę. Kietos žemės pavirszius ne 
pasiduoda tam mėnulio pritraukimui; vanduo 
" ienok ties mėnuliu, ant jūrių ir ant oceanų, pa
kyla auksztyn. Mėnulis pritraukia vandenį ir to
dėl turime ant jūrių pavirsziaus pasikėlimą ir 
nuslūgimą (kada mėnulis isz tos vietos pasitrau
kia) vandenų. Pasirodo, kad didumas pasikėlimo

didyjį tvaną, ir tą, kad 
Europoj randa ženklus, 

seniai buvo ledais užkloti, 
pripažinimo tos nuomonės 
Kieta žemė teiposgi stengtu- 

vidurio 
gimtu iszsilieji- 

to ugninio 
drebėjimai

vandenų jūrėse eina drauge su mėnuliu, bet truputį 
pasivėlina, taigi, didžiausias pasikėlimas būva 

1 ne visai ties mėnuliu, bet truputį užpakalyj jo 
kelio; tas pasivėlinimas paeina nuo trynymosi 
vandenų ant dugno, į krasztus ir paežių vandens 
dalių viena į kitą.

Pustuma pasikėlimo vandens yra ne visai 
ties mėnuliu, bet truputį į rytus. Isz to aiszku, 
kad mėnulis pakeldamas jūrių vandenis, užlaiko 
žemės sukimąsi, sumažina jo greitumą. Deloney 
isztyrė. kad pasikėlimas vandenų jūrėse nuo me
nulio pritraukimo nepasilieka be įtekmes ant su? 
kimosi žemės aplink savo aszį ir tuom paežių 
ant ilgio dienos, kuri pasiilgina todėl ant vienos 
sekundos ant kiekvieno szimto tukstanezių melų. 
Kad tasai susimažinimas greitumos sukimosi že
mės yra menkas, ‘todėl ir ilgis dienos nuo atsi
radimo ant žemės žmonių ne persimainė nė ant 
vienos minutes; mažesnių gi susitrumpinimų ne
gulima užtėmy ti. Apart to, Deloney isztyrė, kad 
jeigu mėnulis pritraukia žeme ir per tai pakel
damas vandenis, truputį mažina greitumą žemės 
sukimosi, tai ir atbulai, jis yra ‘ pritraukiamas 
pasikėlusių žemės vandenų. Tas suskubina bėgi
mą mėnulio ant jo kelio aplink žeme ir mažina, 
siaurina patį tą kelią, taigi per tai iszpalengvo, 
bet nuolatai, mėnulis artinasi prie žemės.

Lengva suprasti, kas atsitiktu, jeigu ant že
mės jūrių vandens amžinai skystais pasiliktu. 
Žemė ir mėnulis, isz kurių pirmutinė apsisuka 
aplink savo aszį į 24 valandas, antrasis gi at
lieka vįsą savo kelionę į 27 dienas, ant galo tu
rėtu savo kelionėj susilyginti. Nebūtu daugiaus 
perijodisžkų vandenų pasikėlimų, ilgis dienos 
ant žemės nesimiynytų ir laikas kelionės mėnu
lio nesimažįtu; mėnulis toliaus paliautu artintiesi 
prie žemės ir ne butu mums nuo jo nėjokio pa
vojaus. Bet kad tas susilyginimas galėtu kada 
nors atsitikti, sunku įtikėti. Isztikro savo bėgi
muose negal mėnulis susilyginti visai su bėgi
mu žemės, nes tas galėtu atsitikti tik po dau
geliui milijonų milijonų amžių. Pakol praslinks 
vienok tokia daugybė amžių, saulės sziluma tu
rės sumažėti, žemė atszals, vandens oceanų ir jū
rių isz dalies įsigers į žemės plutą, iszdalies gi 
pavirs į kietą ledą, o su tuom pasiliaus ir peri- 
jodiszki vandenų pasikėlimai okeanuose o tuom 
paežių ir stabdymai žemės sukimosi. Szaltis pa
darys parėdką, jeigu tik teip ilgai musų pa
švietęs užsiliks.

AR GAL ŽEME IR KITI DANGI9ZKI SVIETAI SUSI-

Kas link musų pasaulės, tai czia žemei nėra 
pavojaus isz susitikimo su kitoms mūšų pasau
lės planetoms, nes kaip žinome, visos planetos 
keliauja į vieną irtą paezią szalį; apart to, to
luma musų pasaulės planetų vienos nuo kitos, 
(apart mažų planetų arba asteroidų) yra teip di
delė, kad jos nė jokiu budu susitikti negal. Ant 
surėdimo musų pasaulės pasiremdami senesni mok
slincziai ir iszdavė seiliaus klaidų savo nuspren 
dimą, kad pasvietei nėra nė jokio pavojaus, kad 
dangiszki svietai pasiliks amžinai svieto ruimuose, 
snors ir apmirę, netikanti ant gyvenimo, uvisu

Czia vienok ne musų pasaulės svietai didžiau
siai sveria; yra juk tokių pasaulių ir daugiaus. Ga
lime be apsirikimo spręsti, kad kiekviena isz 
stovinezių žvaigždžių, kiekviena saulė pašvie
tęs, teip kaip ir musiszkė, apskrieta yra savo pla
netomis ir jeigu yra iszemimai, tai vienok drą
siai galime spręsti, kad didesnė dalis žibanezių 
savo szviesa žvaigždžių yra tai žvaigždės keliau- 
janezios aplink kitas. Czia turime atminti, kad 
nė viena isz tų saulių ne stovi ant vietos. Teipos
gi mokslincziai susekė, kad ir musų saulė, nors 
isz palengvo, bet nuolatai artinasi prie Herku
lio žvaigždžių surinkimo; patėmijo teiposgi, 
kad didesnė dalis tų saulių atlieka teiposgi sau 
paskirtą kelione. Galima spręsti, kad ir žvaigž
dės, kurių kelionės ir mokslincziai ne susekė, 
ne stovi vienok ant vietos.

Isz to iszpuola, kad saulės savo kelionėse tu
ri kaip kada susitikti. Jeigu czia ir atmestume 
susimuszimą saulių terp save teip, kaip, paveiks
lai), susitikimą bėganezių ant vienų relių į prie 
sz i ligas szalis dviejų geležinkelio trukių, tai czia 
negalime užmirszti, kad nors kiek labiaus saulėms 
prisiartinus viena kitą pradeda prie savęs trauk
ti. Todėl tur atsitikti, kad saulės, kurios savo 
kelionėj viena prie kitos prisiartino, apsistoja ir 
per tai sutveria teip pramintas dvigubas švagž
dės. Mokslincziai iki sziol pažįsta apie 4000 to
kių dvigubų žvaigždžių, kurias apart savo pir
mutinės kelionės, atlieka dar kitą, aplink savo 
sunkumo vidurį. Jeigu czia paezios, teip viena 
prie kitos prisiartinusios žvaigždės ir nesusimusz- 
tu, tai vienok, jeigu jos turi ir plauktas, tai jau 
tos turi 
liai 1?’ . . -
susikeisti. Tokiame padėjime viena isz planetų at
siras isz syk po trejokia įtekme: po įtekme savo 
ir svetimos saulės; atsiliepia ant jos kelio ir įtek
mė areziausios planetos. Tokiame atsitikime apie 
harmoniszką surėdimą kelių ne gal būt ir kalbos. 
Netiktai atsiras czia stengimasi planetų viena 
prie kitos prisiartinti (dėl savitarpinio jų pri
traukimo), bet atsiras ir stengimasi susidurti, su- 
simuszti, nuo ko, žinoma, viena arba keletas pla
netų turėtu isznykti. Bet kad skaitlius tokių pa- 
svieczių sistemų svieto ruimuose yra nesuskai
tomas, todėl drąsiai galima spręsti, kad nėra 
dienos, kurioje toki atsitikimai nepasitaikytu kur 
nors svieto ruimuose; nėra dienos, kurioje nepra
pultų koksai dangiszkas svietas.

Tam tikime juo labiaus, kad persitikrinome 
apie buvimą tokių dangiszkų kūnų, kurie nie- 
kuom kitu būti negal, kaip vien likucziais nuo 
susidaužusios planetos. Kūnais tais yra meteori
tai ir kometos. Teorija pripažinanti tuos kunus 
už kietas ir skystas dalis isznykusio svieto (plane
tos), geriausiai sutinka su faktais koki likosi da
bar isztirti apie tuos dangiszkus kunus.

atsirasti kibai dideliame pavojuje, nes ke- 
bekeliaufant joms aplink savo saulę turi

(Toliaus bus.)

Isz wisur. Wisokios Žinios.
---- : t

|| Netiktai Amerikoj, bet ir E- 
uropoj szį metą dideli karszcziai: 
Londono ligonbucziuose viduti- 
niszkai gydosi po 70 žmonių kas 
dieną saulės spindulių užlgautų. -

|| Kępnc ir aplinkiniuose kai
muose, Pozuaniaus Provincijoj, 
žmones valgydami kiaulieną, nuo 
jos užsikrėtė trichinais. Iki sziol 
apsirgo jau szimtas žmonių, o 
isz to skaitliaus keletas jau pa
simirė. Neteisingu mėsinįką, ku
ris pardavė užkrėstu kiaulieną, 
suaresztavo.

|| Christijanijoj, Nervegijos 
sostapilėj, užsidegė ’ abrozdams 
apdarų dirbtuvė ir kol uguį į- 
stengė suvaldyti, iszdegė daug 
aplinkinių namų. Bedegant vie
niems namams griuvo siena, ku
ri užmuszė 6 žmogystas ir 13 
sunkiai sudaužė, isz kurių trys 
tuojaus pasimirė. Liepsnose su
degė ir 3 vaikų.

|| Iszdegė miestas Elbing (ant 
Wyslos kranto. ^Važiuojanti į 
Ameriką per tą miestą - turėjo 
važiuoti), Provincijoj Wakari- 
nių Prūsų. Wisa szeimyna ko
kio ten Zalevskio, susidedanti 
isz 6 žmogystų nepaspėjo pasi
traukti isz namų, todėl visi su
degė. Ugnis neiszpasakytai grei 
tai platinosi. Iszdegėdaug namų, 
o per tai pors szimtų žmonių ne
teko pastogės.

|| Isz visų Wokietijos krasz
tų ateina žinios apie neiszpasa- 
kytai smarkius lytus, kurie isz- 
naikino didelius plotus javų; 
kaip kur buvo nuo to* dideli 
tvanai. Smarkiausiai audros 
siautė pietiniuose ir viduriniuo
se Wokietijos krantuose, ypacz 
gi Filthalo ir upes \Verros klo- 
nyse; Wirtenbergę. Saksonijoj 
debesų praplyszimai labai daug 
pridirbo blėdies; kaimas Schvil
ką likosi beveik suvisu užber
tas besiritaneziais nuo kalno ak
menimis ir uolomis, kurias van
duo nuo kalno nurito žemyn.

|| Į Bytomių, Prūsų Provinci
joj Szlezijoj, atkako maskolius, 
pulkaunįkas Protopopov,, buvęs 
Peterburgo komendantas ir ap
sistojo hotelyj; bevažiuodama 
gi isz Maskolijos, geležinkelio 
trūkyje, gyventojui Sosnovicų 
(Petrokavo gub. Lenkijoj) No- 
vakovskiui isztraukė iszkisze- 
niaus 90 rub. Bytomio savinį- 
kui kotelio, kuriame apsigyveno, 
nenorėjo nieko mokėti, tur būt 
jam pasirodė, kad ir ten yra 
Maskolija, kur vogti urėdnikams 
yra daleista. Už tokius darbus 
likosi vienok suimtas ir Prūsų 
sūdąs nusudyjo maskoliszką pul- 
kaunįką ant pusės metų į kalė
jimą.

|| Mieste Simferopoliuj, 12 d. 
Liepos sziųmetų, apsikriksztyjo 
į stacziatiszką tikėjimu ant syk 
20 szechų kolionistų kaimo Alek. 
sandrovsko, Perekopo pav. Tau
rijos gub. (Pietinėj Maskolijoj). 
Priežastis pametimo katalikystės 
vieną tik dieną, ir tai vienoj 
vietoj, teip didelio skaitliaus 
czechų, buvo nesutikimai su ku- 
nįgu jų parapijos. Nesutikimai 
traukėsi gana ilgai: czechai skun
dėsi ' dvasiszkai valdžiai, kad 
kunįgas vokietis niekina jų kal
bai; kreipėsi ant galo prie Astra- 
chaniaus vyskupo, kuriam priguli 
visa Pietinė Maskolija, bet kad ir 
ežia praszymas ne buvo iszklau- 
sytas, todėl pametė jie katalikys
te ir priėmė staeziatikystę. Tokių 
atsitikimų buvo ir daugiaus.

|| ^Vokietijoj kare,v wzkos val
džios iszdavė paliep mą mokiu 
ti kareivius p‘» kg Mieste 
Breslau, Provincija j Szlezijoj, 
dalį kirasijerų mokino to unter- 
oficierius Ulich. Wiens karei
vis, Walter, nemokėdamas dar

plaukti, mokinosi prisiriszęs ant 
virvės, unteroficierius nekęs
damas visaip jį kankino, teip' 
kad net susirinkę nekareiviai 
pradėjo užtarti, tas žinoma dar
labiaus Ulichą įpykino ir jo pik-.rado būdą paversti cidabrą į 
tumas atsikreipė ant nelaimingo Į auksą. Kas nor, gal tam tikėti.
•__ ♦_ • . . ■ i _ 1 *

* • Nev Yorko laikraszcziai pa
duoda, buk chemikas Emaus isz-

kareivio. Ant galo, tas pasakė, 
kad trūksta jam pajiegų traukti 
ilginus mokinimas!. Unteroficie- 
rius praneszė anie tą aficieriui 
ir pasakė, kad VValter tik nu
duoda. Oficierius įsakė privers
ti kareivį mokintieji toliaus. 
Įleido jį wel į vandenį, bet jam 
isztikro pajiegų nepriteko, nes 
prigėrė. Unteroficiorių suaresz- 
tawo. O ką padarė su aficierių?

* Amerikoj pradeda dabar 
dirbdinti veidrodžius (zerkolus), 
kurie nesusimusza. ^Veidrodžiai 
tie padaryti ne isz stiklo, bet isz 
celulotdo, o celuloidas, kaip žino
me, nors greitai gal užsidegti, bet 
ne trapus ir ne trūksta. VVeidro- 
džiams celuloidą daro visai per
matomą, teip kaip stiklą ir pas
kui isz tokio dirba jau, tokiu 
pats budu kaip ir isz stiklo, 
veidrodžius.

• Neiszpasakytos vėsulos, aud
ros ir ledai siautė pereitą nedė- 
lią daugelyj Austrijos ir Wengri- 
jos krasztų. Upeliai užtvino 
ir besiriedami nuo kalnų iszgrio- 
vė ir nunesziojo daug kaimų 
gulinezių pakalnėse. Prigėrė ir 
daugelis žmonių. Ledai isznaiki- 
no labai didelius plotus laukų. 
Miestuose Graece, Keszkemete ir 
kituose blėdys vėtros padirbtos 
yra teip didelės, kad jų ir su
skaityti negalima. Mieste Kesz
kemete, turineziame 50000 gy
ventojų, neiszliko neviena trio- 
ba. Blėdį vien tame mieste 
skaito į kelis milijonus guldenų.

|| Wieliezkoje, druskos kasty- 
nėse, Galicijoj, atsitiko darbi- 
riįkų maisztas; su jais susidėjo 
ir žydai miestelio. Wieliczkos 
druskos kastynės priguli Aus- 
rijos randui, kaipo lenkų nepri- 
gulmystės laikuose jos prigulė
jo Lenkijos karaliams. Neseniai 
pasirodė, kad žemesni kastynių 
urėdnįkai irdarbinįkai vogdavo 
druską ir pardavinėdavo ją mies
telio žydams, žinoma, labai pi
giai. Randas iszsiuntė tam tikrą 
tommisiją isztirti tas vagystas. 
Perdėtinis kommisijos, iszklausi- 
nėjes vieną kasėją, liepė jį su- 
aresztuoti. Tas nepatiko kitiems 
darbinįkams; jie susirinko priesz 
namus, kuriuose buvo kommisi- 
a, szaukė nuolatai: “ 
eidžiame aresztuoti”, 

su akmenims langus.
atsiuntė žandarus ant apgynimo 
sąnarių kommisijos — bet ir žan
darų darbinį kai nepaklausė: lai
kė toliaus apstoję namus ir ko
misiją. Nieko negalėdami įveik
ti, komisoriai turėjo sugrįžti į 
Kriokavę; bevažiuojant jiems 
per miestą žydai ir darbinįkai, 
bėgdami paskui, mėtė su akme
nimis. Tur būt žydai ir prikal
bėjo darbinįkus prieszintiesi 
kommisijai. s

mes neda- 
iszdaužė 
Starosta

ant dugno kelis mėnesius;
5 dieną Liepos žentas norė

tą viedrą iszimti. Leidosi 
virve žemyn, bet nusilei-

|| Kaime Roztopuose, netoli 
Szczebrzeszyno, Lublino gub. 
Lenkijoj, ukinįkas A. Godzisz 
kasė ant savo kiemo szulinį, 
bet neprikasė vandens. .Iszkases 
9 sieksnius gilumo ir neprikasęs 
vandens paliovė darbą. Szį pa
vasarį jo žentui pasirodė, kad 
vanduo pradeda atsirasti. No
rėdamas persitikrinti ar galima 
bus pasemti, pririszo prie vir
vės viedrą ir leido žemyn, bet 
beleidžiant viedras atsiriszo ir 
nupuolė žemyn. Wiedras gulė
jo 
tik 
jo 
su
dęs kiek gilyn, suriko ir palei
dęs virvę puolė į dugną. 
Wuoszvis suszaukė žmonis, bet 
nieks ne iszdryso leistiesi, todėl 
leidosi pats Godzisz, bet ir jis 
nusileidęs kiek, tokiu pats budu, 
nupuolė į dugną. Bandė lipti 
suraiszioję kopeczias, bet ir joms 
lipanti, pajutę kad isz vidurio 
veržiasi gazai, kurie jiems uži
ma kvapą, neiszdryso leistiesi to
liaus. Ne buvo ką daryti, rei
kėjo įpuolusius isztraukti su bu- 
sokais. Isztraukė Godziszą ir jo 
žentą jau negyvus.

UŽSIRASZYKIT “LIETUVA".

* Netoli Schiptein, Pietinėj 
VVokietijoj, szį pavasarį vėl at
sirado ažeras, kuris nuo poros 
metų buvo tsznykęs. Ažeras ta
sai atsiranda, pabūva keletą me
tų, paskui vėl netikėtai pražū
va. Aplinkiniai kaimiecziai isz 
to pasinaudoja ir, prapuolus van
deniui, sau?ąažero dugną sunau
doja ant auginimo javų. Atsi
tinka teiposgi, kaip kokį metą, 
kad vanduo ketos kartus au
gi įžta. Szį metą sugrįžo naktyj 
ir užliejo ant dugno pasėtus ja
vus. Kas varo isz ažero vande
nį ir kokios pajiegos jį sugražina, 
dar nežinia tikrai.

* Pas profesorių Lapine, Ly- 
one, Prancūzijoj, atkako jauna 
mergina jieszkodama pagelbos 
nuo žeksėjimo; žeksėjo ji be pa
liovos nuo 4 dienų ir tas viduti- 
niszkai 30 kartų kiekvieną mi
nui ą.^ Kiekvienas supranta, kad 
toksai nepasiliaujantis žeksėjimas 
turėjo nuvarginti merginą. Kaip 
gydytojai paprastai daro, prof. 
Lapine liepėjai parodyti liežuvį. 
Pėr visą laiką žiūrėjime (žiu- 
lėjo profesorius ir studentai), kas 
traukėsi vi.-ą minulę, pakol ji 
laikė iszki&ztą liežiuvį, nė sy
kį nesužeksėjo. Tą patėmijęs, 
>rof. Lapine, liepė jai ilgiaus 
aikyti iszkisztą liežiuvį ir isz 

tikro tąsyk nebuvo • žeksėjimo, 
taip tik liežiuvį įtraukė, jis wel 
atsinaujino, bet buvo jau kur kas 
mažesnis ir ant galo visai pasi- 
iowė. Tolesni tirinėjimai paro

dė, kad isztikro geriausias vai
stas nuo žeksėjimo yra iszkiszti 
iežiuvį ir teip iszkiszlą palai
kyti kokią minutą.

* Laikrasztis “Science” szitokį 
laduoda skaitlių studentų lankan- 
czių žymesnius ant svieto uni
versitetus. Isz visų ant svieto 
universitetų daugiausiai turi 
studentų geriausiai viskuom ap
rūpintas Paryžiaus universitetas: 
jį lanko 11010 studentų netik 
prancūzų, bet susirinkusių isz vi
sokių svieto krasztų; potam ei
na Berlyno universitetas su 
8652 studentais; Windobonos 

Madrido 
5040; Maskvos 

3892; Monachijos. 
3331; Harvardo

studentais;
(Wiedniaus) 6714 
5929; Napolės 
4118; Peszto 
3561; Atėnų 
3290; Oxfordo 3256; Mancheste- 
ro 3000; Leipcigo 2957; Edin
burgo 2924; Cambridge 2893; 
Peterburgo 2804 ;Michigano 2782, 
Ki ja vo 2417 ;Pensylvanijos 2400; 
Turino 2355; Yale 2350; Mine
sotos 2171; Glasgovo 2080; 
Rymo 1916; Barcelonos 1887; 
Helsingforso 1861; Columbijos 
1816; Californijos 1731; Cornell 
1686; Hales 1666; Kriokavęs 
1400. ‘

* Szį metą atrasta Roentgeno 
szviesa (raszėme apie ją “Lietu
voj) ’’ juo toliaus, juo y vairesnes 
turi ypatybes; darydami su ja 
bandavones vis daugiaus tos 
szviesos ypatybių suseka. Dabar . 
wel Berlyno inžinierius Leppin 
susekė, kad spinduliai tos szvie
sos, nors jų ne matyt, turi tokias 
jau ypatybes kaip ir saulės spin
duliai: jie degina žmogaus kūną, 
kaip ir surinkti į krūvą saulės 
spinduliai. Dabar tuos naujus 
Roentgeno spindulius atsidėję ti- 
rinėja. Atsiranda jau ir toki drą
suoliai, kurie sprendžia, kad su 
jais galima bus tiesiog dirb
dinti visokius žmonių maisto 
produktus. Augmenys ir javai į- 
gyja maistingus elementus iitper 
prisidėjimą saulės spindulių, tai
gi tie spinduliai tuos elementus 
ir padirba. Sziądieniniai drąsus 
garbintojai Roentgeno spindulių, 
ant to pasirėmę, pasitiki, kad to
liaus tie spinduliai suteiks mok- 
slincziams galėjimą dirbdinti la
boratorijose žmonėms maistą.
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Wietines Žinios.
— Ant kampo High str.ir Ful- 

lerton avė. likosi paszauta Beile 
Marison, apsigyvenusi ponr. 196 
ant Erie str.szovėį ją isz užpakalio 
nepažįstamas jaunas vyriszkis, 
paskui gi pabėgo. Marisiene nuga
beno į vokiszką ligonbutį, kur 
gydytojams pasisekė iszimti kul
ką. Pasitiki ją nuo myrio iszgel- 
bėti. Paszautoji yra moteris už- 
veizėtoj&us Koht & Middleton 
muzejaus. Pasirodydavo ji kaipo 
giesminįkė visokiose Chicagos 
koncertinėse salėse.

— Ant užsisukimo ant 12 ui. 
susimuszė pasažierinis Chicago & 
Erie geležinkelio trūkis su tavo- 
riniu. Ant laimės, abudu trukiai 
bėgo ne greit. Lokomoty vos kon
duktorius ant pasažierinio trūkio 
pamatęs, kad negalima apsaugoti 
nuo susimuszimo, nors neįstengė 
visai sustabdyti trūkį, bet jo 
greitumą sumažino ant tiek, kad 
susimuszus trukiai isz relių ne 
iszszoko. Isz pasažierių — 4 likosi 
apkulti; apkulimai vienok ne pa
vojingi.

— Pereitos nedėlios7 dieną, 
apie 11 valandą, darbinįkai Boy- 
le ir Murphy valė grabes, ant ku
rių nutiestos virvės traukimui 
virvinių sztritkarių. Atsiradus 
jiems ant susikeitimo Rockvell ir 
Madison ui. atbėgosztritkaris. Abu 
darbinįkai pasilenkė, bet Boyle 
pasilenkė per mažai* ir todėl rep
lės apimanezios virvę sugriebė 
jo galvą ir beveik su visu ją 
nutaukė; vilko jį kokią 50 žing
snių pakol karą sustabdė. Kūną 

' baisiai sudaužytą iszėmė Nelai
mingas darbinįkas gyveno ant 
kertės Blue Island ir Levitt avė.

— Pereitą nedėlią buvo Chi- 
.cagoj smarki perkūnija; perkū
nas kelis kartus trenkė. Ant Dix- 
el ulyczios bevažiuojant ant bi- 
cyklio perkūnas užmuszė W. 
Scotą. Trenkė teiposgi į policijos 
staciją ant Sheffield avė. ir isz- 
gazdino policijantus. Ant Madi
son ui. dar saulei bežibant, trenkė 
'perkūnas į vienus namus ir skau
džiai užgavo 6 sąnarių vienos 
szeimynos. Paties szeiminįko nu
degino ausis; kiti sanariai szei- 
mynos teiposgi skaudžiai likosi 
apdeginti.

— Chicagos sude pereitą subatą 
atsitikopesztynės. Koksai McCar- 
ty buvo į sūdą paszauktas kaipo 
liudinįkus provoje vieno greko- 
nio apskųsto už vagystą. Liudi- 
nįkas,pasakodamas ką yra matęs, 
iszkoliojo dętektivąCudmore ;tas 
neiszkentė ir szoko su kumszczio- 
mis prie Mc Carty ir prasidėjo 

• boksavimai ir tai dar kur? sūdo 
rūme, nors boksavimai tiesomis 
Illinois szteto yra uždrausti. Isz 
pradžios gūdžios ir suszaukti liu- 
dinįkai turėjo dailų pasilinksmi- 
mą, nes abudu prieszinįkai buvo 
moksle boksavimo gerai iszsila- 
vinę; ant galo vienok reikėjo 
juos perskirti ir dar gal reiks 
jiems bausme užmokėti už pa 

f linksminimą sudžių.
— Pereita nedėlia buvo karsz- 

cziausia Chicagoj. Wiedurdienyj 
subatoj ir nedėlioj buvo 104 laip
sniai Fahrenheito termometro. 
Wien per dvi paskutini dieni pe
reitos nedėlios (vien subatoj ir 
nedėlioj) 31 žmogysta pasimirė 
nuo užgavimo saulės spiudulių; 
21 gi yra ligonbueziuose labai 
pavojingai serganezių. Mažiaus 
užgautų ne minavojame. Labai 
daug arklių teiposgi pragaiszo 
nuo to neiszpasakyto karszczio. 
Nedėlios dieną į aptieka Lesz- 
czynsko, pn. 3315 ant Laurelal, at
gabeno 4 saulės spindulių už
griebtus, buvo tai: Ramski, Ko- 
valczyk ir dar du lenkai, kurių 
pravardžių nežinome.

Panedėlio dieną myrių nuo 
saulėsspinduliųbuvodardaugiaus 
Nuo utarnįko pereitos nedėlios 
iki utarnįkui bėgąnczios, policijai i 
praneszta apie 268 žmonis saulės < 
karszczio užgautus. Myrių gj ]

per tą laiką nuo saulės spindulių | 
buvo 59, isz kurių pereitą tik 
utarnįką buvo 24. Terp saulės 
karszczio aukų minavoja ir Ber- 
žinskį, lietuvį, gyvenusi South 
Chicagoj. Panedėlio dieną karsz- 
tis oro, pagal Fahrenheito termo
metrą, pasiekė 108 laipsnių, o 
ant saulės kaip kur rodė net 120 
laipsnių. Utarnįko vakarą užėjo 
lytus ir neiszpasakyti karszcziai 
sumažėjo.

— Pereitos subatos vakarą, 
saleje F. Majausko. “Lietuvisz- 
kas Politiszkas Kliubas 6tos 
vardos” laikė savo mėtinį mi
tingą, ant kurio aprinko naują 
administraciją ant kito meto isz 
sekanezių ukėsų: A. Olszevskis 
prez.; J. Norvaisza vice-prez.; 
P. Jonaitis sekr.; F. Majauskas 
kasier. Delegatai į politiszką 
susivien.: A. Olszevskis, K. 
Majauskas ir J. Dichaviczius.

Dabar tapo nutarta laikyti mi
tingai kiekvieną pirmą subatą 
kiekvvieno mėnesio, , salėje F. 
Majausko, kertė Laurel ir 33 ui.

Padekaivonė.
Matydamas, kad wisi lietuviai 

garbina firmą Kelpsch, Noreiko 
& Co. už jos gerą t a vorą, negaliu 
ir asz tylėt, nes ir asz pirkau nuo 
jų vieną laikrodėlį 14 d. Sėjos. 
Tas laikrodėlis yra labai geras 
ir laiką rodo gerai, dėlto velyju 
pirkti viską nuo Kelpsch, Norei
ko & Co., nes tai yra žinomi ka
talikai ir apsieina su kožnu tei
singai.— VVelyju jiems ko geriau
sios kloties ir didžiausio skaitliaus 
kostumerių. Su guodone 
G. Udicky New Castle, Colo.

Naujas
Lietuwiszkas Šalinuos.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau swiežia 
bavar.ka Alų, ge
riausias - |

tr seniau I A
aia* A- _jaA 
rielkas, 
" yna, l
L Heleriu* * ■=>
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

balių ir wesialiju.

“LIETUVA”,
Nedėlinis Laikrasztis, iszema kas subata ir paduoda žmonėms 

naujausias, skvarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tukuos ir wiso pasvieczio.

“Lietuva” kasztnoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dowa- 

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

Iszvažiuodamas į seną krajų 
parduodu labai pigiai savo duon- 
kepinyczią (bakery) su visomis 
prietaisomis, arti lietuviszkos 
bažnyczios. Geras biznis dėl lie
tuvio. Atsiszaukite prie locninį- 
ko, J. Aszmio, Waukegan,IH.

■ (15—8)

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie.

Fellxas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

SKAITYKITE SU ATYDA!
Nauja Knįgelė po vardu 

Rankvedis gromatu Raszymui 
jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai pamokinanti knįgelė, kaip 
raszyti gromatas visokiuose rei
kaluose į žmonis visokių luomų: 
į gimines, draugus, pažįstamus, 
ponus, kunįgus, audžias, urėd- 
nįkus ir į patį carą; teiposgi mei
lingi laiszkai jaunikaiezių į mer
ginas ir merginų į jaunikaiezius 
reikaluose susipažinimo ir apsi 
vedimo. Knįgelė turi net 155 
gromatas. Prekė jos 50 c. Norė
dami gauti tą naudiagą knįgelę 
prisiųskite pinįgus į redakciją 
“Lietuvos” ant szitokio adreso:

A. Olszevskis
33rd str. Chicago, III.954

Mitingai.
— Subatoj, 15 Rugpjuczio 8 

vai. vakare, salėje L. Ažuko 
bus paskutinis mitingas piknįko 
komiteto. Wisos draugystės, ku
rios davė pinigus ant surengi
mo piknįko, teiksis ant szio va
karo prisiųsti sawo komitetus, o 
kiekviena gaus savo pinigus at
gal. Pasirupįkit pribut, nes szis 
mitingas tame reikale yra pas
kutinis. Komitetas.

— Ant pardavimo Grosernė 
ir galiūnas, gera vieta dėl lietu
vio. Locninįkas jos iszvažiuoja 
į Europą, už tai parduoda labai 
pigiai. Atsiszaukite po nr. 3338 
Auburn avė. (5—9)

Pirmas metinis balius.
Dr-tė Lietuvos Sūnų rengia 

' pirmą savo balių, ant nedėlios 30 
Rugpjuczio, salėje Pulaskio, ^800 
S. Ashland avė. terp 17-tos ir 
18-tos ui. Prasidės pusiau szesztą 
valandą vakare. Įženga vyro 
su moteria 25c. Isz visų pusių 
miesto galima į tą salę davažiuo- 
ti tik už 5c. Užtai visi lietuviai 
ir lietuvaitės szirdingai yra už- 
praszomi atsilankyti. Grajįs pir
mos klasos muzika.

Užpraszo, Komitetrs.

Ralius! Balius!
Draugystė Sz. Juozapo isz 

Melrose Park, III. rengia antrą 
balių ant subatos, 26 Rugsėjo, sa
lėje Pulaskio, 800 S. Ashland 
avė., terp 17-tos ir 18-tos ui., ant 
kurio ketina užkviesti gerą mu
ziką ir surengti geriausį pasilink
sminimą; už tai visus lietuvius 
ir lietuvaites szirdingai užpraszo 
atsilankyti. Balius prasidės 7 
valandą vakare. Įženga vyro su 
moteria 25c. Užpraszo Komitetas.

Balius! Balius!
Subatoj, 15 Rugpjuczio. po nr. 

8460 Superior avė., So. Chicago, 
bus balius varduvių Dominįko 
Norbųto, ant kurio grajįs puiki 
muzika, bus szokiai ir gražus pa
silinksminimai; užtai visus ap
linkinius lietuvius užpraszo at
silankyti. Balius prasidės 4 va
landą po pietų.

Su guodone, Dom. Norbutas.

Balius! Balius!
Atidariau naują sale pn. 4612 

Atlantic st. ir ant subatos ir ne
dėlios, 15 ir 16 Rugpjuczio ren
giu balius įkurtuvių tos salės; 
grajįs puiki lietuviszka muzika, 
bus szokiai ir gražios zabovos, aut 
kurių virus lietuvius užpraszau 
atsilankyti.Balius prasidėssubato, 
6 valandą vakare, o nedėlioj — 
po pietų. Su guod. P. Kareckas.

Ant pardavimo labai pigiai dra
panų sztoras. Yra tai senas sztoras, 
ir biznis gerai iszdirbtas,netoli lie
tuviszkos bažnyczios; prekė $600. 
Atsiszaukite į redakciją “Lietu
vos”.

UŽMOKĖJO UZ “LIETUVA”.
St. Jurgutis 
W. Sviklas 
J. Silziavicze
J. Savickas 
M. Daltuvas
K. Bataitis 
VV. Malas’czius Leechburg
J. Lucas Carbondale
K. Burkauskas Ansonia 
M. Zenis Hartford 
Wm. Narkevicze Sunder’nd 
J. Nemura Baltimore 
J. Szlažas Grape Creek 
J. Zare vieži us Ne v Britain 
Fr. Palubeckis Winthrop 
J. S. Jaszinskas Bluefield
J. Migliu Glasco 
W. Gradeckis Pittston 
A. Kamaitis “ 
A. Mikulyczius “ 
D. Ūdras Chicago 
St. Szimkus “ 
Ig. Skaliszius “
K. Szliogeris “
K. Juszka “
M. Stanislovaitis “
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ADRESAI VVIRSZINĮKŲ.
DR-TK8 SIMASO DAUKANTO: 

Prezidentas—J. Aleksandrawiczius, 0M 33-rd 
St. 

Sekretorių*—K. Pocius. 645 S. Canal st. 
Daktaras M. J. Stupniokis, 3121 Laurelst.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKJ
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas irszaltas, 
wisada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuviai .turėdami kok, 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

M.W.Goo<imana,593 W. Gay St. 
BALTIMORE, MD.

Per sziais 30 dienu turiu iazpaduotie visus 
mano vasarinius tavoms, kaip tai: Czebatus 
Czewervkus dol wyru. moterų, watku ir kūdi
kiu. Uitai telp labai sumažinau ju prekias, kad 
viską pas mane dabar gali pirkti beveik už pu
se prekes. Dėlto atkreiptu atyda wisu aplinki
niu ir pažystamu Ir praszau ateit pamegyt, o 
persitikrysite kad te i pigiai niekur nerasite.kaip 
pas mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

Daktaras M. J. Stupnickis 
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

Nnriniia parsigabendinti sau 
Lioriilllb Lenklszku Kningu 

w i sukios i n talpos, kaip antai: i$to- 
riszku, mokfeliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKI8ZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaus, 

532 Noble St., Chicago. III.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikuoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame visiemslietuvnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi- 
neją provų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St. .
Giveuymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

E. ZAN1EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauczius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba wiso». 
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kirtlnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
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.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

Calilornia Winc & Liqnors Co.
384 Blue Island avė. ir 475 Centre avė.

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

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

Į^1 AP TIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czet vergai s ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koicy kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
do puikia salia dėl mitingų, wese- 
ijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
eito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujlms puikias Fotografijas, ai tuziną tiktai

$2.00
Antwes«lia ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

ftjag kopuikiauaei. I

Spaustuwe “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
wo locna nauja namą budawojama dabar prie pat lietuwiszkos baž
nyczios, kur visa spaustuvė taps dwejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dar genaus ir greicziaus.

A. 01szewskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant. geriausių laivų, siunczia pinįgus į 

Lietuva ir į visas dalis swieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz wieų kitų agentų, Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farrnas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yraapsigywenia, ir atliekame wisus kito
kius lietuvių reikalus sferai ir teisinsrai

Raszant į mus su kokių bent įeikalu arba pinįofus’siuncziant 
visada uždėkite szitokį adresą:

954 33rd Street,_________ CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money orJer”, ta 

niekada ne pražus. Iszpirke “money order” nelaikykite jį keszeniu|e, bet tuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunczian 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 valandos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo 12tos wid.urdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose. *"

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

Tos maszincs yra ne ant vienos die
nos, bet ant visados.

GERIAUSIOS .
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų lietuviszko kataliogo visokių 
daiktų, raszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
356 W. 12th Street, CHICAGO, ILL,

A. S1LHA & CO.
551-555 Blue Island Avė.

kertė 18-tos ir Looinis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausia krautuve

DRAPANŲ ir APAUTUW0
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 visokiu 
kufarėlius, dėžiųtias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto. i

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdieš. Parodo tikrus tavorus ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana .(eite Jcdd, Chicago, 111

Dirba, ta 
LAIKRODŽIUS

ir parduoda: ■
LAIKRODĖLIUS

Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 
ir teip toliau.

Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 
Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgin-e w 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po wieną doliery ant nedė 
ios.

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

Ziegorela czistyrinas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini

» “Elgin” zlegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

Lietnwis ka Daktarka, paeinanti isz Kauno gubernijos,
Marija Dowiatt, 817 W.21stPlace (Himnai! str.)

Priima ligonius adynose: į nuoir9 ^įk8areplet
Telefonas. Canal 151. (12—9)
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