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Turkija irGrekija.
Karėje Grekijos su Turkija 

pirmutinei nesiseka; niekur ji
— ne galatftNtitncsrhi turkams atsi-’ 

remti. Pasirodo, kad Turkijos ka
riauna vokieczių oficierių isz- 
moky»a, teiposgi jos virszinįkai 
daug geresni už greki>zkus. 
Grekiszki virszinįkai, jeigu 
juos sumusza, prie nepasise
kimo ne prisipažįsta, bet stengia
si savo kaltę sukrauti ant kitų 
sprando. Teip paprastai daro gre- 
kiszkas virszinįkas Smolenitz 
(lenkai jį laiko už lenką Smolen- 
skį): jeigu jį turkai sumusza 
ir nuveja, jis sako, kad 
turėjęs pasitraukti ant įsakymo 
kunįgaikszczio Konstantino; jeigu 

'gi kur pasiseka nors kitiems tur
kus sulaikyti, tuojau? savinasi sau 
kitų nuopelnus. Isz to matyt, kad 
grekiszki virszinįkai labiaus viens 
kito nekenezia negu įsiveržusių 
į Grekiją turkų. Prie tokių sanly- 
gų, nors Grekija daugiaus turėtu 
kariaunas, nors grekonys butu 
daug narsesniais negu isztikro 
yra, ne gal tikėtiesi pergalėti tur- 
kiszkas pajiegas. Grekiszkas ran
das matydamas, kad ne gal atsa- 
kanoziai prieszintiesi, atsi.-zaukė 
teip į Turkiją, kaip ir į kitas Euro
pos vieszpatystes su užmanymu 
paliauti karę ir papraszė Europos 
tarpinįkystėskaslink sutaikymo su 
Turkija. Turkija vienok pasirem
dama ant pergalėjimo grekonių, 
reikalauja Ubai daug. Ji reikalau
ja nuo Grekijos 25,000,000 dol. 
karės kasz^ų, atidavimo atgal 
Turkijai tų žemės plotą, jkokius 
Grekija gavo 1881 m., teiposgi 
idant Grekija atiduotu savo ka- 
riszką laivyne. Ant tokių iszlygų 
Grekija sutikti ne gal. yMaskolija 
ir Wokietija tuęm tarpu užstoja 
už Turkiją, kitos gi Europos 
vieszpatystės norėtu užtarti už 
Grekiją.Priežastys tokio užtarimo 
Maskolijos ir Wokietijos už Turki
ją gana aiszkios, nors jos y vai
rios. Turkijos kariauna sziądien 
yra vokieczių rankose, taigi už
gimus karei, Wokietija galėtu 
drąsiai pasinaudoti isz beveik 
l,0G0,000 turkiszkos kariaunos 
ir tą apversti ant savo naudos;
kariauna gi ta, kaip pasirodė tur
kų karėj su maskoliais 1877 m. 1 
teip ir dabartinėj karėj su Greki- 1 
ja, yra viena isz geriausiu ;Jeigų i

ko jai trūksta, tai tik gerų vir- 
szinįkų, bet tokius suteikti gal 
Wokietija. To ne gana: terp 
Wokietijos, Austrijos ir Italijos 
likosi dabar vėl ant szeszių me
tų atnaujintaa^usiriszima?, pagal 
kurį, užpuolus kam norint ant 
vienos isz tų vieszpatyszczių, 
kitos turi skubintie?i į pagelbą su 
visa sawo kariauna. Maskolija, 
užgimus karei isz priežasties Tur
kijos valdybų, pasiliktu viena, 
nes Prancūzija atsisako ją parem 
ti.karėje už jos reikalus Turkijoj, 
kaip Maskolija ne nori paremti. 
Prancūzijos, jos karėje su Wokie- 
tija. Taigi Maskolija numano, kad 
jeigu dabar atseitudajyti Turkijos 
valdybas, ji ne gal apturėti to, 
ko geidauja, pelflytu daugiausiai 
susiriszusiossu VVokietija:Austri
ja ir Italija, o sziaurės besocziui 
despotui liktu wien tas, ko anie 
pagriebti oe norėtu. Italijos mi- 
nisterių pirmsėdis, ant parlamento 
susirinkimo, apreiszkė, kad Itali
ja prieszinsis kokiai nors permai
nai ant VViduržeminių jūrių, tai
gi ji ir su ja susiriszusios: Austri
ja ir VVokietija turėtu prieszintis, 
jeigu Maskol'ja panorėtu užimti 
Konstantinopoliu, arba iszėjimus 
isz Juodųjų jūrių. Todėl tai Mas
kolija, negalėdama tuom tarpu ti
kėti gauti tų kąsnių,kurių alksta, 
stengiasi, teip kaip ir Wokietija, 
ginti Turkijos csielybę, pasitikė 
dama, kad tęliaus, per savo pa
pirkimus ir intrigas pasiseks jai 
VVokietijos įtekmę Turkijoj su
mažinti, su |aiku ir jos pijiegos 
gal tik 'tJ iaus ausidrulinti. Tai
gi, nors dabar teip Vokietija, 
kaip.įr MiųlęJiĮa užstoja už Tur
kijos czielybę, nors atlieka vie
nodą darbą, bet daro tą ne su 
vienodais mieriais. Ta savitarpi
nė konkurencija Europos viesz- 
patyszczių tik pailgįs karę terp 
Turkijos ir Grekijos. Turkai ūžė 
mė jau Farsalę, grekonys turėjo 
pasitrabkti į pietus. Reikia laukti 
dar tolesnių muszių. .

336,707 frankus; isz to gi *8,515, Į 
394,400 fr. reikia iszmokėti auk
su. Tuom tarpu Maskolijoz ban
kai turi isz viso tik 3,252,000, 
000 frankų auksu ir cidabru, tai
gi mažiaus penktos dalies to, 
kiek isznesza Maskolijos skolos. 
Netik tasai laikrasztis, bet ir kiti 
persergsti prancūzus nesiskubinti 
su skolinimu pinįgų Maskolijai, 
kadangi ji su tokiu savo ukiavy- 
mu artinasi prie bankrutystės ir 
tokiu bildu skolintojams gal pri
reikti per daug žudyti. ♦

Maskolija ir Prancūzija-.
Susiriszimas Prancūzijos su 

Maskolija kybo vos ant plauko, 
reikia mažiausio vėjo pūstelėjimo 
ir tasai plaukas truks, jeigu jis 
dar suvisu netruko. Prancūzijos 
prezidentas, Faure, rengėsi Rug- 
pjuczio mėnesyj atsilankyti į 
Maskoliją, dabar vienok ateinan- 
czios žinios paduoda, kad jisai su 
visu atsisakė ten keliauti. Matomai 
jau net prancuziszki valdinįkai 
ant galo suprato, kuom yra Mas 
kolija ir kiek ant jos gal remtiesi 
^os draugai. Suprato, kad neva 
draugiszka Maskolija norėjo Prun- 
euziją kaipo arklį įkinkyti į savo 
vežimą, idant ji jį isz dumblyno 
isztrauktu bet teip, kad už tokį 
darbą ne reiktu niekuom atlyginti. 
Ant toliaus jau prancūzai nenori 
szelpti saivo pinįgais Masko
liją: iki sziol vienok jai pasisekė 
iszkaulyti į savo tuszczią bedugnį 
maiszą su virszum 6,000,000,000 
frankų. Neseniai, Maskolijos iždo 
ministeris vėl buvo atsiszaukęs 
su reikalavymu 100,000,000 ru
blių, bet prancūzai jau atūsakė 
pilti į aną bedugnį visada tusz
czią maiszą. Reikėjo kreipti esi 
priė vokieczių. Wokietijos žy- 
d isz k i bankieriai: Mendelsohn, 
VVarschauer, Bteichroeder, Rot- 
schild skolina Maskolijai 200,000 
000 markių. Prancūzai mat jau 
pradėjo visame nepasitikėti savo 
iki szioliszkam draugui, nepasitiki 
nė jo turtingumui. Prancuziszkas 
laikrasztis, “MoniteurFinancier” 
iszskaito Maskolijos skolas ir pa
rodo, kaip jos czia į urną laiką 
pasididino. 1881 m. vieszpatys 
tės skolo Maskolijoj buvo 10,241 
mibjonų frankų; 1 gi dieną Sau
sio 1895 m. pakilo iki 14,904,000 
000 frankų. Pradžioje gi ežių 
metų skola jau pasiekė 16,116,

Widurhie ir Pietini Ame
rika.

Republikoj Ecuador, Pietinėj 
Amerikoj, užkilo revoliucija; 
maisztą pakėlė priesz dabartines 
valdžias klierikaliszka pa tija ; 
vadovais maisztinįkų yra 
kunįgai. M tisztai platinasi pro
vincijose Cmar ir Chimborasso. 
Maisztinįkai užpuolė anl Riobam 
ba, bet likosi raudo kariaunos 
numuszti. VVienas isz muisztinįkų 
vadovų, zokonįkų jėzuitų vir
szinįkas, likosi susirėmime už- 
musztas, du kiti pateko į rando 
rankas. Pateko į nelaisvę isz vi
so 83 maištinįkui, o terp tų yra 
32 kunįgai. Tasai nepasisekimas 
vienok neuupuldė nnUztinįkų 
dvasios; tuom tarpu rando pajie- 
gos gerai laikosi, bet užtai maisz- 
tinįkų yra daugiau; prie maiszto 
prisidėjo ir kalnuose apsigyvenę 
indijoniecziai. Maisztinįkai 
naikina viską, ką tik ant savo 
kelio patinka; degina ir pleszia 
kaimus, kuriuos tik apimti gal.

^Vidurinėj Amerikoj, vienoj 
isz seniaus į vieną krūvą susijun
gusių neprigulmingų republikų, 
republikoj Hondūras, teiposgi už 
kilo revoliucija. Wietinių pajie 
gų neužtenka ant suvaldymo 
maiszto, todėl siunezia psgelbą 
kitos kaimyniszkos republikos. 
Kariauna republikos Nicaragua 
prisiartino prie Costa Rica 
rubežių; po visas provincijas 
renkasi liuosnoriai ant audrutini- 
mo tos kariaunos, kurios virszi- 
nįku yra jcnerolas Hutting. Ma
tomai czia, apart naminių revo
liucijų, užkils ir terp paežių tų 
mažų republikų karės. Ta- vie
nok czia ne naujiena: jos vidūri- 
nėj.Amerikoj niekada nesiliauda
vo, apsistodavo lyg ant paailsio, ir 
vėl atsinaujindavo; czia ne metų 
nepraeidavo be karės.

Austrija.
Austrijos randas sulygino tiesas 

vokiškos ir czeėhtszkos kalbos 
Czechijos urėduose, kur iki <ziol 
vokiška kalba turėjo didesnes tie 
saa. Toksai vienok padavadyji 
mas neužganėdina czechų, kadan
gi jie reikalauja, idant Czechijos 
urėduose butų wien czechiszka 
kalba; dabartinis iszplatinimas 
liesų czech:szkos kalbos gal sziek 
liek, nors ant tūlo laiko, sumažinti 
czechų agitaciją, už tai priesz ran
dą stoja nę tik Czech jos, bet visos 
Austrijos vokiecziai. Vipdobo- 
nos parlamente Vokiecz^ai pa 
siuntiniai pareikalavo, idant už 
tą padavadyjimą Austrijos minis- 
terirti butu po sudu atiduoti. Už
kilo savitarpiniai- koliojimai terp 
czechų ir vokieczių pasiuntinių. 
Austrijoj vienok vokieczių yra 
mažiaus negu tautų slaviškos 
kilmės, taigi vokieczių skundas 
likosi atmestas. Czia vukiecziai 
galėjo persitikrinti, kad užlaikyti 
savo virszinįkystę Austrijoj jie ne 
gal, visoki stengimaisi turi iszduo 
ti priešingus vaisius; neužklota 
kitųgai valų gal pidaryti vien tą, 
kad Austrija turės [^virsti į su visu 
slavišką vieszpatystę. 6 milijo
nai vokieczių Austrijos nori i- 
dant-10 milijonų slavų vokiš
kai kalbėtu, o 5 milijonai madža- 
rų Vengrijoj stengiasi 10 milijonų 
slavų ir, rumunų uždrausti 
saviszkai kalbėli ir mok'ntiosi.

valdžias, keldami maisztu8- 
Kuom gi vienok nusikalto lie
tuviai, kurie juk daugiaus ir tai 
sunkėsnių negu lenkai nesza ant 
savo sprando carų neteisybių? 
Lietuviai maisztų ne kėlė, tai 
už ką juos carų b<usmės pasie
kia? Lenkai kėlę maisztą sulaukė 
rodą mažo paliuosacvimo, lietuvių 
gi carai ir menkiausiu paliuosti- 
vimu ne apdovanojo. Pasirodo, 
kad Maskolijoj daug naudingiaus 
yra kelti mai-ztus ir prieszintiesi 
valdžių neteisybėms, negu priesz 
jas nusilenkti, nes nusilenkus 
priesz vieną, carai tuoj ius rengia 
kitą ir teip be galo. Taigi nusi
lenkdami mes sulauksime vien 
vis naujų neteisybių, prieszmda 
m i esi gi duhar užkrautoms, ^su
laikysime krovimą naujų ypa- 
tiszkų carų malonių, o toliaus 
iszkariau-ime ir paliuosavimus. 
Mes nuo cirų ne malonių lau
kiame, bet turime tiesą teisybės 
sau rekalauti. Nenustokime tik 
drąsiai reikalavę, o ir jos ank- 
szcziaus ar vėliaus sulauksime.

venimą, paėmė su savim kelis 
butelius vyno ir užkandį, gėrė 
ežia kelias valandas ir paskui 
nuvedė savo auką į virtuvę ir ten 
viens laiko už rankų užspaudęs 
bumą, idant negelėtu szaukti 
į)agelbos, kits isz palengvo, nesi 
skubindamas, su britva perpjovė 
gerklę. Papjovę, nusimazgojo sau 
rankas, nuvilko negyvėlę į lo 
vą, paduszkas apliejo su kerosi 
nu ir padegė, žinoma, pirma isz- 
kraustę pakavones, kuriose rado 
500 rublių. Žmogžudžiai isz syk 
paliėgo isz Rygos, bet kada ežia 
vėl sugrįžo, likosi suimti. Žmo
gžudystės Rygoj teip Jankiai 
atsitinka, kad net policji nusi
gando ir todėl ežia laikrasz- 
cziams jau likosi uždrausta tal
pinti žinias apie žogžudystes; 
ant patalpinimo tokių žinių rei
kia policijos daĮcidimo.

Persijoj, Tavrisoapskrityj, per
sai teip kaip ir savo laike turkai 
Turkijoj, užpuolė ant armenie- 
czių namų; meste- Tavrise 
per kelias dremtM piėszė arme- 
nieczių ir europiecaių apgyven
tas miesto dalis. Pradžią davė 
tarnas maskoliszko konsuliaus, 
armenietis, kuria ii iszleoliojo, ar 
gal ir sudavė vieno persijono 
moterį. Tik ant rytojaus policijai 
ic žandarmerijai pasisekė maiszli- 
nįkus suvaldyti. Maskoliszkas 
konsulius, kaip 
į Persijos sosto 
jis pasikvies 
maištai ne bus
kodėl nepasakė, kad jo paties tar
nas tuos maisztus sukėlė?

sako, atsiliepė 
įpėdinį, kad 

kazokus, jeigu 
apvaldyti. Bet

Szwenti abrozdai isz už- 
rubežių.

Maskolijos iždo ministerija iš
davė naują padavadyjimą paru- 
liežių muitinyczioms, idant viso
kius daiktus su sz veninis 
paveikslais, ateinanezius ' isz 
užrubežių, ne konfiskuotų,* bet 
nusiųstų ant nusprendimo 
dvasiszkos cenzūros. TaigL. pa
gal naują padavadyjiną iszpul- 
tų, kad visoki abrozdėliaij ant 
kurių atspaudintos lietuviezkos 
maldelės, jeigu dvasiška cenzū
ra nieko prieszingo tikėjimui jose 
neras, turėtu hut į Lietuvą į lei
džiami. Reiktų musų prekėjams 
pabandyti. Jeigu tokius abrozdė- 
lius įleisti!, butu tai j iu žingsnis 
pirmyn musų spaudos reikaluose. 
VVėliaus jau turėtų ateiti ir su visu 
praszalinimai^ dabartinio uždrau 
dimo, nes jeigu daleistu abrozdė- 
liūs su atspaustoms maldelėms, ne 
butu pamato drausti ir maldaknį 
g'M-

Iszpanija ir jos valdybos.
Daugelyj vietų Iszpanijos, lai

ke atsibuvusių rinkimų, buvo pa
kilę maisztai. Kaltina užtai soci- 
jalistus, bet turbut ant pasiprie- 
szinimo netikusioms valdžioms 
nė socijalistų agitacijos nereikėjo, 
kadangi prie maiszto priverezia 
gyventojus per daug dideli mo- 
keszcziai. Dabar jau randas nepa
sitiki per pakėlymą mokeszczių 
ką nors gauti, todėl to kelio ne- 
sigriebia, bet ant tolesnės karės 
su paeikėlusioms valdyboms nori 
užtraukti skolą. Iszpaniszkas ban
kas žada randui paskolinti 
80,000,000 dol,

Ant salos Kubos didesnių susi
rėmimų ne atsitiko. Isz Wash- 
ingtono dabar pranesza, buk Isz- 
panija, per tarpinįkystą Suvieny
tų Wieszpaty»zczių tariasi su 
maisztinįkais apie užbaigimą ka
rės. Kaip isz ten garsina, Iszpa- 
nija sutiktu su visu tą salą maisz- 
tinįkams už pinįgus parduoti. 
Ka:p vienok tos tarybos pasi
baigs, pamatysime toliaus.

Nuo Filipinų atėjo žinios apie 
naują ten .maisztinįkų pergalėji
mą. Jeigu tas galėjo atsitikti, tai 
pasirodo, kad nors iszpanijonys 
gyrėsi, bet maisztai ežia ne tapo 
suvaldyti, nes jeigu jų ne butų, 
išpeni jonys ne butu turėję ką 
pergalėti.

Suvienytų vieszpatyszczių se
natas atmetė Amerikos sutartį 
su Anglija kasi ink pavedimo 
visokių terp tų vieszpatyszczių 
nesutikimų ant nusprendimo san
taikos sūdo, vieton karės. Mato
mai Amerikos senatoriai teipjau 
geidžia kraujo praliejimo, kaip 
ir tūli Europos despotiszki 
vieszpacziai.

Isz ‘ Lietuvos.

Nauji raiszcziai ant gim
nazijų mokintinių.

Wisiems mokintiniams gimna
zijų, progimnazijų ir realisz 
kų mokslainių Lietuvoj ir kituo
se Maskolijos krasztuose likosi 
apreikszta, kad jie vieni, be tėvų, 
negal ant ulyczioa pasirodyti nuo 
1 Rugsėjo iki 1 Gegužio po 9 
valandaj vakare; nuo 1 Gegužio 
iki 15 Rugsėjo daleista iszeiti ant 
ulyczios iki 10 valandai vakare. 
Vėliaus gi, jeigu atsieitu rei> 
kalas, gal jie iszeiti tik su tėvais 
arba su juos užstojancziais.

Apwoge bažnyczią.
Isz Szveksznos, Kauno gub. 

raisto, kad 23 d. Kovo szių metų 
apvogė czia kataliklszką bažny
czią. Wagilius matomai pasislė
pė bažnyczioj isz vakaro, nak
tyj atliko savo darbą ir paskui, 
pasistatęs kopeczias, iszsineszdino 
per langą. Paėmė tik dėžės su 
aukomis, kuriose pinįgų ne buvo 
daug; išbarstė komunikantus isz 
altoriau-*. Pasirodė, kad vagiliui 
buwo vos 14 metų vaikas. Neradę 
jo ant vie'os, policija leidosi vy
li, pavyjojį tėvų natriuose, mies
telyj Chveidan uose, rado prie jo 
ir pavogtus daiktu.*. Jis ant galo 
prisipažino. Pereitą metą jis to 
kių jau budu apvogė Chveidanų 
bažnyczią, bet jia/ise^ inio sudo 
bausmės iszsiliuosuoti, kadangi 
negalima buvo jam tą vagystą 
darodyti. B’-' f

Sugauta wagilka.
Aut geležinkelio stacijos, Wil- 

niuje, muitinįkai sulaikė žydelką, 
Keilę Nagenson, pas kurią rado: 
17 auksinių laikrodėlių, 36 
auksinių su deimantais ir be 
deimantų bransletas, 10 porų 
auksinių • saguczių, 30 mažų 
auksinių saguczių su brangiais 
akmenims ir be akmenų, 15 laik
rodžiams auksinių raktelių, 173 
auksinių žiedų su brangiais ak
menims ir daugelį kitokių graz 
nų. Muitinįkai tikėjos-, kad tie 
daiktai isz užrubež'ų slapta per
gabenti, bet pasirodė, kad ant jų 
yra jau parubežinių muitinyczių 
ženklai. Taigi,turbut, jie pavogti 
kur nors auksinių iszdirbimų 
pardavinyczioj.

j l , j r* dsr su visu lietuviško laikrasz* 
i ežio.—Neseniai, ant susirinkimo 
i Liudvinavo# valszcziauB, atkako 
i Kalvarijos komisorius ir kalbino 
i parengti už* 1300, rubl., kuriuos 

vakzczius atsiprovojp nuo ran> 
do, maskoliazką mokintiniams in- 

i temaią, bet kad nepasisekė, to- 
i Liaus kalbino brukuoti Liudvina- 

voj ulyczią einanezią nuo bažny- 
czios, kas valszcziui kaštuos 
apie 500 rubl. Žmonės nuo to ne
galėjo atsisakyti — Pavasaris 
šį metą pas mus ne labai gražus: 
beveik f kasdieną lyja ir todėl 
žmonės ■. ne gal pradėti darbų 
laukuose. Sugriebti laikrasz!į pas 
mus sunku, nes mažai yra juos 
nesziojanezių ir tuos paežius sa* 
viszkiai iszduoda į žandarų na
gus. Liudvinavos knnįgai tei
posgi neprilankus lietuvystei, 
nors palys jie yra lietuviais.

Mislinczius.
'f

Lietuwiszkos spaudos 
rejkalai.

Ateina žinias isz Peterburgo 
ir tai isz gero šaltinio, buk Mas
kolijoj bus ant galo daleista 
spaudinti lotyniszkoms literoms 
lietuviszkas maldaknįgee. Kada 
apie tai bus galutinai nuspręsta, 
dabar dar ne 
jau parengta, 
nusprendimo.
f,
Musztynės

žinia, bet viskas 
reikia tik galutino

Caro malone Lletuwos len
kams.

27 K >wo (žinoma, pagal mas- 
koliszką kalendorių), ežių metų, 
likosi iszduotas Ma?k<»lijos cieco- 
riaus įsakymas nuimti nuo lenkų 
Lietuvos dvarponių kontribu
cijos mokestį, ant jų uždėtą 
kaipo bausmę už pakėlymą maisz
to 1863m. Jeigu lenkai Lietuvos 
dvarponiai pildo lygiai su masko
liais savo priderystes kaipo viesz
patystės ukėsai, tai jiems pri
gulėjo lygios tiesos. Tuom tarpu 
caras praszalino dabar vieną isz 
daugelio savo neteisybių. Lietu
vos bajorija, kuri prisidėjo prie 
pakėlymo maiszto, sulaukė da
bar, po 34 metų, praszalinimo vie
nos isz neteisingų bausmių ir tą 
praszalinimą maskoliszki laik 
ra^zeziai drysta garbinti kaipo 
neiszpasakytą geradėjyslę. Ne kas 
tai do geradėjystė, bet liekasi dar 
gana daug kitokių carų neteisy
bių. Neteisybes tas vienok dar 
galima issteisinti tuom, kad len
kai nusikalto priesz Maskolijos

Jawų prękes Lietuvoj
Lietuvos javų prekės tru

putį pakilo Liepojoje. Pereitą san- 
waitę už lietuviszku? rugius czia 
mokėjo po 57į kap. už pūdą. 
Kviecziai po 88 kap. Avižos 
geros 60—66 kap., geresnės 6j6— 
69 kap; geriausios 70-76 kap., 
su vikiais ant 2-3 kap pigiaus. 
Miežiai 52-53 kap. Žirniai vi
dutiniai 57-60 kap., gersni 61-62 
kap; pupos 65 kap. Lesziukai 
55-60 kap. Linų sėmens 98 kap. 
iki 1 rub. Kvietinės klynės smul
kios 42-43 kap; vidutinės 43- 
46 kap., stambiausios 54-57 kap. 
Kanapių sėmens po 1 rub. 5 kap. 
už pūdą.

Papjowė pin|gq skolin
toją.

Rygoj, du jauni apezviesti mas
koliai papjovė seną pinį?ų sko
lintoją F. Užmuszėjai: Maskvos 
bajoras P. ir mieszczionis K. 
Teip vienas, kaip ir kitas, gana 
tankiai kreipėsi prie F. pasisko
lindami nuo jos pinįgų, žinoma, už 
didelius palukus. Naktyj žmo

Negyvėlio kūnas.
Vilniuje, ant Poplavų 

ežios, rado negyvėlio kūną, ant 
kurio buvo keli įdurymai į szoną. 
Suprato, kad ežia likosi papildy
ta žmogžudystė. Isz tirinėjimo 
pasirodė, kad negyvėlis yra tai 
Karolis Moisejev, katalikas, gy
venantis ant Pop'avų. Užmusz- 
ti gi jį turėjo, kaip sprendžia, jo 
buvęs draugas, nuo kurio už
muštasis paveržė numylėtinę ir 
su ji drauge gyveno. Nužiūrėtą 
suaresztavo, bet tas neprisipažįs
ta.

uly-

Isz Ssnapilės, 8nwnlkq 
gub.

Isz visų aplinkinių ateina ži
nios apie kratas, kuriss žandarai 
daro visur, jieszkodami lietu- 
viszkų knįgų. Suėmė mat Sena- 
pilėj lietuvį pacztorių, pas kurį 
rado pilną lietu viszkų knįgų mai 
szą. Tas besiteisindamas, ap
skundė visus, apie kuriuos tik 
numanė, kad ^tun lietuviškus 
laikraszczius arba knįgas. Žanda
rai wisui; lakstė, bet nieko ne ra
do. Neseniai darė kratą Suvalkė- 
lių dvare peš vieną berną, bet 
nieko nerado, kadangi tas žmo-

terp kareivių 
į ir darbin|kų.
< Mieste Klaipėdoj, Prūsų Lie

tuvoj, atsitiko kruvinos muszty- 
nės terp kareivų dragūnų ir dar- 
binįkų. Ant kiemo narnų Fischero- 
įsiveržė 25 kareiviaT^-T szoko 
mušti ėsanezius czia darb nįkus; 
tie gynėsi Bu smaigais ir su gele
žinėms sztangoms teip, kad 
kareiviai ne galėjo jų įveikti. 
Nusiuntė į kazermes, isz kur atėjo 
jiems pagelba isz 20 karievių su 
užprovytais karabinais, ant ku
rių užsimovė durtuvus. Daibinį- 
kai iszsiskyrstė po gyvenimus,bet 
ir czia jų nepaliko narsus karei
viai. Fischerio namuose net mie- 
ganezius ir serganežius, kurie ne 
ėmė nė jokio daly vumomusztynė- 
se.irzvilkoisz lovų; daugelį žmo
nių sunkiai subadė su durtuvais.. 
Atėję? ąnt kiemo porcijos komi- ■ 
sorius sziek tiek apvaldė įnirszir 
mą kareivių. Dabar traukiasi ti- 
rinėjimas to atsitikimo. Kareiviai 
teisinasi, buk einant jiems uly- 
czia, darbinįkai mėtė į juos su 
akmenims; liudinįkai vienok sa
ko kitaip:' tie pripažysta, kad 
kareiviai už ką teta ant rinkos 
susipyko su darbiu įkais; pir
mutiniai pasikvietė daugiaus 
draugų ir be jokios priežasties už
puolė ant darbinįkų susirinkusių 
ant Fischero kiemo.

Norėjo vyrą sudeginti.
Karaliaucziuje, Prūsų Lietu

voj, viena moteriškė, parėjusi 
namon girta, užsimanė savo mie- 
,gantį vyrą sudeginti. Aplaistė ji 
miegstubėj grindis, padegė ir 
pati isz namų iszbėgo. Atsitiko 
vienok, kad namieje buvo 13 
metų vaikas, kurisai ugnį užge
sino ir miegantį prikėlė ir paskui 
nuėjo į policiją už liudytoją.

giudiiai atėjo j skoliutojos gy- 'gelia, turbut, sawo amiyj ne matė|

Rygos wagiliaf.
Rygoj neiszpasąkytai daug pri

viso vagilių, kurie vakarais teip 
drąsiai ant praeivių užpuldinėja, 
kaip ir Ne v Yorko arba Chicago 
jų sandraugai. Daug vagilių po
licija suėmė, bet kol viršinįkas 
jų buvo liuobas, jis, į vietą su
imtų, pasijieszkolavo sau naujus 
pavaldinius. 26 d. Kowo pateko 
vienok į pol e j >s nagus ir visų 
Rygos vagilių viršinįkas, Mar
tynas Lapinas. Policija užtiko jį 
vienoje isz naktinių restauracijų 
ir suėmė. R.do prie jo svetimą 
passpartą ir peilį. Lspinas norą 
jaunas, vos 2Vm., bet jau szeszis- 
kartuc sėdėjo kalinyj.



Isz Amerikos
Giriu degimai.

Duluth, Min. Aplinkinėse 
miesto dega girios; ugnis arti
nasi prie miesto. Priemieszczio 
gyventoji! szaukėsi ugnagesių 
pagelbos, kurie iszvažiavogesinti 
deganezias girias. Wisoj aplinki
nėj durnai teip tir^zti, kad per juos 
saulės ne g d ima matyti. Užsidegė 
beturezių namai ir serganezių 

, rauplėmis i'goubutis, pastatyti 
už miesto, bet czia ugnį greitai 
užgesino. Treji namai už mierto 
sudegė; czia pražuvo ir kiek 
gyvulių; apie sudegusius žmonis 
iki sziol nieko negirdėt. Užsidegė 
teiposgi girios kalnuose Mesake ir 
Verncillion ir ugnis 
visus krasztus; nuo 
džiasi ji į klonis.

....... ......
Sudege ugnagesiu sargylios na

mai x
Enpuria, Kas. Ugnagesiai 

mieste nustojo savo namų ir tai 
vien todėl, kad negerai juos sau
gojo. Gesinti degunezius namus 
sargus turėjo sz:iūkti praeiviai,ka 
daugi susirinkę ant virszaus sar
gai, vieton sergėti, linksminosi 
su kazyroms, o czia jau apaezia 
namų degė. W ienas prneivys, pa 
matęs ugnį, patraukė varpę; sar 
gai nuo virszaus subėgo, bet isz 
gelbėjo vien tik vienę czirskynę, 
trioha gi su visu sudegė.

turbut, girdėjo tę pamokslę, ka* 
dingi jie sumtslyjo isz jo pasi
naudoti. Pereit p pa milelį, sugulus 
kunįgams, vagiliai įsikraustė į 
kleboniję, iszneszė kasę ant kiemo, 
bet kad swėrė apie 10 centnerių, 
taigi vagiliai pavogė kitur 
pleszkes ir vežirnę, į«ikinkė kunį- 
go arklį, kasę uždėjo ant vežimo 
ir nupleszkėjo. Ant rytojaus rado 
įvežimu ir arklį ant Jefferson ui., 
bet kasos ant vežimo ne buvo. 
Seredoj rado ir sudaužytu kasę. 
Kasoje vagiliai rado tik 75 dol. 
isz wiso.
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tenslott, j
Yooso aptiekę, Morklėj, netoli 
Huntington; suradę czia spiritę, 
jį psszlavę ir padirbę isz jo pa 
prastę degtinę, taigi suimfszę su 
vandeniu, sumislyjo pasidrūtinti. 
Ant jų nelaimės vienok, spiritas 
buvo nuodingas. Užgėrę isz jo 
padirbtos degtinės visi sunkiai 
apsirgo; Kaufman ir Davis pasi
mirė, Dratcnslott gi guli dar 
ligoubutyj, bet, turbut, ir tas 
turės mirti.

platinami į 
kalnų lei

i
Norėjo papirkti.

Springfied, III. Szieto rūme 
mat czia stengėsi papirkti vie
nę isz deputatų, tik viskas nepa
sisekė, kadangi norinti pap:rkti 
nepataikė ant to, kurį norėjo pa 
pirkti. Klerkas Hamilton (j:s yra 
iszleiatojumi laikraszczio *‘West 
Chicago Journal”) pasiuntinių 
bute sznekucziavo sau su pusi u n 
tini u Bailey. Bailey sėdėjo ant 
savo vietos, Hamilton gi ant 
vietos pasiuntinio Fl mingsno. 
Tuom tarpu isz užpakalio užėjo 
senatorius Lindrigan, uždėjęs 
rankę ant Hamiltono (ieties, pa
sakė, idant jis eitu paskui jį, nes 
norįs Supažindinti su kokiu ten 
GaiTardu. hzėjo abudu ir sena 
torius Landrigan, nepažindamas 
Ham'ltono, užrekomendavo jį 
kaipo pasiuntinį Flanninganę ir 
paskui pasitraukė, Gerrard gi, 
tikėdamas, kad kalbantis yra 
Flanningan,' pasiūlė Hamiltonui 
2000 dpi., jeigu jis duos savo 
balsę už Humprryo bilių. Hamil
ton vienok to neiszlaikė ir-viskę 
papasakojo Baleyui ir paskui ap
garsino laikrasztyj.

Nusza utas.
Cincinnati, Oh. Spencervilley, 

Keeth parke, rado gulintį grabėj 
mirtinai paszautę Henry Harris. 
Isz syk nenorėjo jis pasakyti, kas 
jį paszovė; kad ne pats, tę žino
jo,nes prie jo revolverio ne rado. 
Nėra nė jokios vilties jį nuo 
myrio iszgelbėli. Dabar ji>», žino
dama-1, kad ne iszgis, daktaiui 
apreiškė pravardę savo užmu- 
szėjo, bet tasai turėjo prisiekti, 
kad kol jis nenumirs, ne induos 
niekam tos pravardės. Tiek ži
nia, kad paszovė jį moteriszkė 
užimanti gana augsztę vietę. Da
bar vien laukia mirties Harriso, 
paskui užmuszėja taps suaresztuo- 
ta.

Penki žmones užmuszti.
Ant farmos AleksandroHarris, 

5 mylios nuo VVaukesha, Wis. 
pereitos petnyczirs naktyj wi(-a 
farmerio szeimyna likosi iszpjiu- 
ta: ta;gi patsai farmeris, jo mo
teris, sūnūs, bernas ir tarnaitė. 
Užmuszėjumi yra koksai William 
Pouch, kurį farmeris priėmė į 
nakvynę ir kurisai pirmiaus pjs 
Harrisę buwo už bernę. įsipjovęs 
farmerio szeimynę ir Lzkraustę* 
pakavones, piktadarys sėdo ant 
bicykl o ir iszdumė. Iki sziol jo 
ne suėmė.

V i puolė ant kunige.
La Porte, Ind. Apsimaskavę 

plėszikai įsiveržė į gyvenimę 
kunįgo J. Flacho, katalikiszko 
prabas’cziaus Dyer, In. ir iszplė 
szė namus, liet ežia jiems bedir
bant, užtiko juos kunįgas ir jo 
virėjas. Plėszikai vienok nenusi
gando: vienas, pribėgęs, drožė 
virėjui su geležine lazda į galvę, 
o kits, isz veržęs nuo kunįgo re
volverį. sunkiai jį sumuszė, pas
kui abudu su kunįgo pinįgais įsi
bėgo. Wirėjas turės mirti.

Uzuuodino szaltinL >
Isz Pittsville, Ky. raszo: Ko 

kia netikusi žmogysta primėtė 
liuobų į szaltinį Bal Creek 
Spring, isz kurio žmonės vandenį 
sem'a. Penki žmonės, kurie t^ 
vandenį gėrė, jau pasimirė, o 
penki dar gyvi, bet teiposgi tu
rės mirti. Nėjokio piktadario 
pėd-ako nesusekė.

Darbininkai priesz darbininkus.
Netoli Cheyenne, per ne atsa

kantį iszkleipimę szėnių, stengėsi 
iszvaryti isz rėlių passažierinį 
Cheyenne & Northvestern gele 
žihkelio trūkį. Bet kad toj vietoj 
trukiš bėgo palengva, tai isz relių 
iszszoko tik lokomotyvą ir todėl 
didesnės nelaimės ne buvo. Gele
žinkelio urėdnįkai persitikrino, 
kad tę piktadarystę padarė darbi
nįkai Vnion Pacific geležinkelio; 
wien:us isz jų jau prisipažino, 
kada jį paszaukė prokuratorius 
Bjreekenson. Mat jie tikėjosi, k <d 
per tai darbinįkai Cheyenne gele 
žinkelio, už nedabojimę ir ne ap- 
sižiurėjimę, taps nuo vietų pra- 
szalinti ir tokiu budu darbinj- 
kams Union Pacific geležinkelio 
teks ir darbai ant Cheyenne lini
jos. Apie tai, kad iszszokus isz 
rėlių trukini daug žmonių galėjo 
tapti užmu^zta^, jie mat ne 
mislyjo.

Leisniai aut pardavinėjimo val
gio produktu.

Buffalo miesto rodą iszdavė 
nauję padavadyjimę apie leisnius 
ant paidavinėjimo* valgio- pro
duktų ant ulyczių ir. ant prekia- 
vymo po privatiszkus namus. 
Wažioti valgio produktus, pagal 
tę nauję padavadyjimę, pedleriai 
gal kasdienę, iszėmus nedėlios, 
bet ne ankszcziaus, kaip nuo 1 vai. 
po pietų. Leisniai yra trejopi: ant 
nesziojimo gurbuose arba veži
mėliuose be arklių, tie kaštuoji 
10 dol.; 25 dol. kasztuoja leisnis 
ant važiojimo produktų vežime 
su vienu arkliu ir 40 dol. ant 
važiojimo vežime su 2 arkliais. 
Apart to, 10 dol. reikia mokėti 
už kiekvienę pagelbinįkę ir 100 
dol. kaucijos. Ant gavimo leisnio 
reikia būti Amerikos ukėsu arba 
nors turėti pirmas popieras ir gy
venti Buffaloj mažiausiai pusę 
metų. Tokius jau leisnius turi iš
sidirbti ir nesziojanti visokius 
tavorus po namus.

Anglių prekes.
Nev York. Agentai jSardavi- 

nejauti anglis gavo-nuo kastyčių 
savinįkų įsakymus, nuo 1 Sėjos 
pakelti anglių prekes ant 25% 
dabartinių prekių. Užtai kauty
nių savinįkai visur stengiasi nu
mažinti darbinįkų uždarbį. Mat 
tokiu budu Amerikos didžtur- 
cziai nusprendė pasinaudoti isz 
didesnio muito ant anglių gabe
namų isz svetimų krasztų. Jeigu 
muitai maži, kastyčių savinįkai 
sako, kad prekės anglių teip ma
žo4, kad jie ne gal palaikyti aug- 
szto darbinįkų uždarbio; jeigu 
muitai pasikėlė, jie teiposgi ma
žina jų uždarbį, nes geidžia sau 
didesnio pelno.

Naujos salos Jieszkotojai.
Isz San Francisco, Cal. raszo: 

“Oceanic Phosphate Co” iszsitin- 
tė laivę, “Louisę D.”, jieszkoti 
seniai atrastę salę, bet kurios 
paskui jau rasti ne galėjo. Sala 
ta, kaip sako, esanti ant Didžiojo 
Oceano į pietrytus nuo salų H«vai 
irautjosyra daug guano(pauksz
czių mėszlo). Tapati kompanija jau 
pereitę mėtę iszsiuntė laivę tos 
salos jieszkoti, bet kapitonas su
grįžo atgal jos neužtikęs. Juri-
nįkai paprastai moka gerai pa•_ nyczių ’ savinįkai atsiimti savo 
ženklinti vietę atrastų salų teip, 
kad paskui ne sunku jau kitiems 
jas atrasti. Jeigu dabar paminėta 
pražuvo, tai turbut ar jos su visu 
ne buvo, arba suradę ję nemokėjo

. atsakaneziai padėjimo iazskaityti, 
arba ji galėjo ir vėl suvisų nu
skęsti, kaip tai atsitinka kaip kada 
su vulkanų padirbtoms saloms.

Prigavėjo darbas.
I-z Buffalo ra-zo: trys priga- 

wėjii parengė ežia vaikų parodę. 
Ant apgarsinimo parodos apie 200 
molinų sugabeno savo vaikus ir 
su jais ateidavo kasdienę ir isz 
■būdavo po 8 valandas ant paro 
d o 8. Kaipo dovana motinoms už 
dailius vaikus neva paskirti bu
vo namų įtaisymai ir kitoki 
daiktai, kaip antai: siuvamos 
m iszinos. Dovanos tos buvo ver
tos 300 dol. Paskutinę vienok 
dienę parodos parengėj u nepasi
rodė, o jų vietoj atėjo pardavi-

Lakiojantis laivas ant parodos 
NashvilleJ.

Ant parodos Nashviley atsibu
vo, su didele pasekme, bandavo- 
nes su naujai padirbtu orlaiviu. 
Iszradėjumi to laivo yra profeso
rius Barnard. Naujas orjaivys 
panaszus į bicyklį, prie kurio pri
tvirtintas didelis pasikėlymui į 
wirszų balionas. Orlaivya pakilo 
į viražų ant pusės mylios ir plau
kė su greitumu 15 mylių ant va
landos liuesai sukinėjosi į visus 
krasztus, o paskui isz palengvo 
nusileido ant žemės.

daiktus, kurie ežia ant parodos 
buwo sugabenti, neva ant dova
nų dailiausius turinezioms vai
kus motinoms, nes už tuos daiktus 
ne buvo užmokėta. Prigavėjai gi, 
su surinktais nuo parodos lanky
tojų pinįga'S, iszdumė nežiuia kur 
teip, kad polie ja ję surasti ne 
gal. Waikų gi motinos, tikėdamos 
gauti dovanas, bereikaio teip 
daug laiko nužudė.

Indijoniecziai policistai.
Amerikos valdinįkai teip 

iudijonieeziais elgėsi iki sziol, 
kaip ir M įskolijos carai su savo 
nemnskoliszkos kilmės pavaldi
niais; Amerikos rando agentai 
tankiai elgėsi dar bjauriaus už 
maskoUszkus biurokratus. Wie- 
name vienok vieni su kitais su
tiko: teip Amerikos randas in- 
diszkose teritorijose, kaip ir ma
skoliškas ne maskolių apgyven
tuose krasztuose, vieton 
ant vieszpatyjtės naudos apvers
ti indijonieczių, arba M skolijos 
ne ma!*koliszkų gaivalų ypaty 
bes, stengiasi vien tuos gaivalus 
naikinti; Amerikos agentai tan
kiai, ant savo asabiszkos naudos, 
platino terp indijonieczių gir
tuoklystę ir demoralizaciję. Da
bar vienok Amerikoj j-iu bando, 
kaslink indijonieczių, pamesti 
Maskolijoa caro tarnų numintus 
takus. Czia bando jau į polici j uo
tus indiszkose teritorijose paskir
ti indijonieczius, bet turbut to
dėl, kad už mažę užmokesnį ne 
ab-iranda norinezių užimti tas 
vietas baltveidžių. Pasirodė, 
kad indijoniecziai geresnį polici 
jantai negu baltveidžiai. Nuo jų 
ne gal pasislėpti nė joks piktada
rys. Užduotė indiszko policijanto 
yra ne tik tvarkos dabojimas, 
bet jie yra drauge ir detektyvais. 
Alga paprasto policijanto yra 10 
dol.; kapitono gi 15 dol. aut mė 
nėšio. Gaudami tokię mažę ai g/, 
indiški policijantai gal tikėti, 
kad tų urėdų ne verž nuo jų 
baltveidžiai.

su

naktyj įsikraustė į, rinezius ant Havai salų keliauti 
Amerikos darbinįkus.

N Pereitę sanvaitę Suvieny 
tose Wie<zpity8tėse Sziaurinės 
Amerįkos buvo 221 nusibankru- 
tinimss, Kanadoj gi 36pereitę 
me'ębuvo jų :Suvienytose Wiesz- 
patystėse 238; Kanadoj gi 24. 
Apie darbo dalis, Duno agentūra 
garsins, kad czia mažai kas te 
persimainė. Banko operacijos bu
vo ant 1,8% didesnės negu pe
reitę metętę paczię ?anvai*ę.

5 Chicagoj atsibuvo specija- 
liszkas susirinkimas darbtnįkisz 
kos organizacijos “Chicago Fe- 
deratiou dT Labor”, reikaluo-e 
sztraiko darbinįkų skurų i.-zdirbi- 
nyczių. Ant to susirinkimo likosi 
užgirta remti darbinįkus ir po 
visus kręsz'us rinkti ant jų nau
dos aukas.

1 Nev York. VVokiszka kom
panija, turinti savo dirbtuves 
ezplioduojancz'ų medegų mieste 
Kolonijoj, Wakarinėj VVokietijoj, 
pirko 577 akrų žemės Mid- 
dlesex Couutyje, Nev Jersey ir 
rengia czia tokię jau dirbtuvę, 
kokia yra Wokietijoj. Dirbtuvėj 
toj ras darbę 1000 darbinįkų.

1 Spring Valey. Ant savo 
susirinkimo, kalnakasiai Spring 
Valey kastynių sutarė priimti nu- 
mažintę ant 10% užmokesuį už 
darbę ir dėl to numažinimo už
darbio ne kelti sztraiko.

5 Netoli Nev Orlean*, naujai 
susitvėrusi draugystė pradės 
diibdinti nauję tiltę per M:ssis- 
sippi. Ant to draugystė paskiria 
5 milijonus dol. Czia diktai dar- 
binįkų galės *sau darbę rasti.

5 Nev York. Gilder Manu- 
facturing Co. dirbtuvės vilnonių 
iszdirbimų likosi uždarytos; 
kompanija mift nusibankruitno. 
Per tai*- daug darbinįkų neteko 
darbo. - i

N Pietiniame Kentuckyj, kal
nakasiai rengia sztraikę todėl, 
kad kompanijos numažino jų už
darbį. Jau 2500 darbinįkų palio 
wė dirbę.

5 Massachušettae 1500 žmon ų 
Hove kompanijos dirbtuvių ren
gia sztraikę todėl, kad komanija 
numažino jų uždarbį, 

y
|| Kapitalistai isz Kansas City, 

Mo. rengia dirbti nauję geležin
kelio liniję nuo Chicago iki Mexi- 
Idoniszkų jūrių.

5 5 Spring field, 111. Darbi n į- 
kai Liethfieldo kastynių paliovė 
dirbę todėl, kad jiems likosi pa-

apie naminių

tam

16 Žmonių uštroMzko arba 
audege. »

Nev York. Iszplaukęs isz czia 
į Galvestonę garlaivys“Leonia”, 
ant jūrių užsidegė ir degantis su 
grįžo vėl atgal į Nev Yorkę. 
16 žnionių sudegė arba užlroszko; 
isz to 13 buwb pasali erių III 
kliasos ir 3 garlaivio tarnai. Ka- 
jutų paaažierius iazgelbėjo. Isz 
viso ant to laivo buvo 115 žmo
nių, isz ko 33 pasažieriai. Ugnis 
užgimė nuo neatsargumo laivo 
tarnų. Užsidegus naktyj ant lai
vo sukrautai medvilnei, anglių 
nesziotojui, italijonys; stengėsi pa
bėgti, bet juos sulaikė. Turbut 
jie czia ugnį ar užkrėtė ar gal 
tyczia laivę padegė.

Nelaime ant kelio.
Netoli Great Falls, Md.

šioje naktyj susimuszė didelis 
amnibusas, kuriame važiavo 30 
žmonių, su važiuojaneziu į m i es
tę farmerio vežimu. Septyni 
žmonės prie to likosi sunkiai ap
kulti. Terp apkultų labai pavo
jingai yra dvi moteriszkės ir vie 
nas vyriszkis. Juos nugabeno į 
Cabin kotelį ir paszaukė tuojaus 
gydytoję.

t Puebla, Cal. Bėgantis nuo 
czia į rytus geležinkelio trū
kis Santa Fe geležinkelio, netoli 
Lamar, nupuolė nuo tilto į Arkan- 
sas upę. Wisas trūkis, iszėmus 
dviejų miegojimui vagonų, nu
puolė į upę; maszinista ir vienas 
isz slapta važiuojanczių nusilau
žė sau kojas, daugiaus pavojin
gai apkultų nepasirodė. 'V ’ •

t Pietiniuose sztetucses Ame- 
kos yra isz viso 100 kolegijų 
(augszcziausių mokslų mokslai- 
nių),kurias l.nj.o tik negrai. Tur
tai tų kolegijų pasiekia 10000000 
dol. užlaikymas gi kaštuoja 
4000000 dol. ant metų. ,O mes 
kiek tokių mokslainių turime? 
Nė vienos.

t Prie Kanados krantų isz- 
plaukė žvejoti trys anierikoniszki 
laivai, bet juos užlėmyjo kapito
nas angliszko kariszko laivo kelta parako prekė. 
“Petrei” ir leidosi vytiesi. Ame 
rikoniszki laivai rods isz t ruko. |Kiek kasztawo Hambiir- 
bet “Petrei” paėmė 77 tinklus 
ir 2 tonas sužvejotų žuvių.

II Nev York. Sudegė czia su I darbinįkai buvo pakėlę sztraikę, 
visu krautuvė “Gold Storage kurisai traukėsi per 12 sanvai- 
Warehouse”, pn. 159-163 Chain- M1* ir pabaigė tuom, kad sztrai

Wienas isz uguagesių, kibiai jį praloszė. Per tę vbę 
subėgusių ant ugnies gesinimo, ha*kę, ant suszelpimo sztraikuo- 
pražuvo ugnyje, 50 gi aptroszko jsaczių iszleido isz viso 1613601 
nuo durnų, bet tie paskui alsi- roufkių- Ant to 908906 markių 
griebė.

t Baltimorėj policijos virszi- 
nįkas iszdavė nauję padavadyji
mę, pagal kurį negrai czia ne gal 
būti į policijantus priimti. Nežinia I 
tik kodėl?

t Netoli Coal,Mas., ant Oceano, kjog darbmįkiszkos organizacijos
; isz tų 

iausiai sudėjo Hamburgo 
organizacijos, nes 175947 markių, 
Berlyno darbinįkai 159550 
kių; aukos isz kitų miestų 
labai

go Nztraikas?
^Pereitę metę Hamburge portų

teip mažai atkanka, kad nėra kę 
apie juoe kalbėti) geriausiai butų 
ant fannų apsigyventi, mes to 
neužginame, kadangi czia, nors 
uždai bis mažesnis negu turint 
darbę anglių kastynėse, bet užtai 
daug tvirtesnis. Antai vokiecziai 
arba ir ežerini žt mdarbiai nesi- 
grudžia po miestus arba po kas 
tynęs, liet tie, kurie namieje užsi
ėmė žemės apdirb:mu, stengiasi 
Amerikoj teiposgi farmas įgyti. 
Bet kaip tę galima padaryti su 
lietuviais? Tokios kooperaly 
vi-zko? firmos, kokias ragina 
tverti ‘ Rytas”, pagal musų nuo-' 
inonę, ne tinka lietuviams, pir
miausiai todėl, kad terp jų nėra 
iszmananczių
paukszczių angintmę, o norint tu
rėti pelnę,reikia numanyti apie tę 
ūkės dalį- Kaip su viskuom, teip 
ir su farmoms, pelnas mieruojasi 
įdėtu kapitalu. Auginimas naminių 
paukszczių galėtu apsimokėti tik 
prie didelių miestų, o czia jau že
mė labai brangi, už 1000 dol. 
ne kiek galima nusipirkti; susi
dėję po 200, 100 arba 50 dol. juk 
kooperatijos sąnariai anbtos fer
mos nė tiek pelno ne turės, idant 
galėtu iszmisti, ne bus czia nė 
darbo visiems, kadangi ant vie
nos tokios farmos užteks vieno 
tik žmogaus. Krūvoj ukiauti mu
sų ž nonės ne meka; tuojaus terp 
sąnarių užgimtu nepasitikėjimas 
viens kitam, nesutikimai, kurie 
galėtu i-zardyti visę už^iėmimę. 
Jeigu tverti lietuviszkas farmas, 
tai jau reiktu jas tverti ant kito
kio pa.nęto, o ne ant tokio kaip 
“Rytas” nurodo. Jeigu norime, 
idant lietuviai apsigyventų ant 
farmų, tai pirma pusistengkime 
alsakanczius žemės plotus gauti 
ar nuo rando, arba pirkime nuo 
kompanijų ir paskui, padalinę že
mę ant atskirų farmų, duokime jas 
turintiems kiek ant apsigyvenimo 
pinįgų. Ant nupirkimo reikalin
gų žemės plotų galima sutverti 
draugystę. Ant tokio pamato 
kaip “Rytas” nurodo, jos neužsi
laikys. Pacziame užmanyme pa
duotas per angsztas pelno iszro- 
kavimas; tokio pelno ne turės nė 
specijalistai paukszczių augytojai 
ir prekėjai, apie gi musų augyto- 
jus ne gal būt ir k|lį>os. Jie gal 
juos augyti vien teip, kaip matė 
auginant Lietuvoj, kur visas 
mokslas žmogaus ir jo prie to 
prisidėjimas remiasi ant to, kad 
gaspadinė kada ne kada papila 
visztoms grudų. Koks auginimas, 
toks ir pelnas: Lietuvos moterys 
isz visztų auginimo vos turi tiek 
pelno, kad isz to szaltinio užtenka 
ant nusipirkimo adatų, špilkų, 
arba mergoms kaspinų.

ber st.

Ibuivo surinkta patim Hamburge, 
581951 markių surinko kituose 
Wokietijos krasztuose ir 69530 

į markių atsiuntė isz svetimų 
krasztų. Apart to, ant suszelpimo 

į sztraikierių sudėjo: skaitytojai 
j “Holzarbeiterzeitung”2963, viso

susimuszė laivas “E. Rudolph” atsiuntė. 382747 markių; 
su laivu “Pavli”. Pirmutinis daugiausiai sudėjo Han
paskendo-; kapitonas ir du jūrinį* 
kai prigėrė.

Isz darbo lanko. mžos.

mar- 
buvo

■
pakėlymę musų vardo, apie bro
lių apszvitimę, apie politikos rei
kalus, draugystė, turėdama teip 
mažai sąnarių, rūpintieji dar ne- 
gal. Todėl, broliai, riszkimėsi į 
vienę ryszį, raszykimėsi į naujai 
užsidėjusį Kliubę, o pertai susi- 
drutys patsai Kmbas ir jis dau
giaus galės visokių reikalų nu
veikti.

Fr. Wirpsza

Musztynčs ant mitingo.
“Vienybė” pranesza isz Scran- 

tono, Pa apie musztynes atsiti
kusias ant mitingo lietuviszkos 
parapijos. Susirinkę isz pradžių 
patėmyjo, kad ant mitingo atėjo [ 
keli vyrai norinti tvarkę ardyti, 
todėl likosi iszrinkti keturi mar- f
szalkos. Kada paskui sekretorius 
pradėjo skaityti komiteto nutari- . 
mus, vienas isz atėjusių ant mi
tingo pradėjo rėkauti ir stabdė 
skaitymu. Marszalkoms buvo pa
liepta iszvesti rėkaujantį; Szivo
kas ir Petrikis pagriebė rėkaujan
tį, bet tasužsikėse su lazda; Szi- 
vokas vienok isztraukė lazdę ir 
su ja kirto į gatvę anam tvarkos 
ardytojui. Pamatę tę muszamojo* 
draugai szoko į pagelbę,bet negalė
dami įveikti paszaukėpolicijantus. 
Tie suaresztavo Szivokę ir anę 
tvarkos ardytoję. Ant rytojaus 
buvo prova; sūdąs Szivokę rado '■ 
ne kaltu, o anę tvarkos ardytoję 
ir vienę jo draugę nubaudė 25__ ,
dol. ir pastatė po 500 dol. kauci
jos. (

Nusūdyti užpuolikai.
Pradžioje Gruodžio pereitų 

metų, į gyvenimę lietuvio, Kau
no, PortBovkley, įsiveržė keturi 
plėszikai lenkai; Romanovski, 
Chojnovski, Bogacki irSlitricki ir 
iszplėszė namus. Paskui bandė jie 
iszardyti sienę kalinio Wilkes- 
barre, Pa., idant iszliuosuoti lai- 
komę tenai ir ant nugalabinimo 
sūdo nuspręst ę, buvusį plėszikų 
vadovę, lietuvį VVasdkę, bet prie - 
to darbo, juos ir suėmė. Dabar 
Šūdas nusprendė kiekvienę isz jų 
ant 8 metų kalėjimo ir ant 50 
dol.

Pavogė kasą lenkiszkos parapi
jos.

Isz Detroit, Mich. raszo: Pe 
reitę mėnesį vagiliai pavogė isz 
lenkiszkos bažnyczios dėžės su 
keliais doliarais pinįgų. Pirmuti
nį nedėldienį po tam atsitikimui, 
kunįg.is Rzadkovolski, sąky- 
djmas pamokėlę, priminė apie 
vagystę ir iszsitarė, kad jeigu 
vagilius ne butu kvailas, 
butų galėjęs paimli wisę kasę, 
kuri yra pilna pinįgų. VVagiliai, 

s I

19 mokintiniu nusinuodino.
Danville, Col. 19 mokintinių, 

nuo gėrymų, kurie per naktį isz- 
buvo blokiniame stotke, nusinuo- 
dino; vienas gi, nežiūrint ant 
gydytojaus pagelbos, pasimirė; 
kiti gi dar yra teiposgi \pavoju-, 
je. Turbut blekė stotko buvo su 
szvinu sulipinta, nuo to szvino 
mokintiniai ir nusinuodino. Tas 
rodo, kokio prie visko reikia 
atsargumo.

Nubausti vagiliai.
Huntinoton, III. Trys vagi

liai: Kaufmann, Duvis ir Dra-

1 Cleveland, Oh. Ant atsibu
vusios ežia duonkepių konven
cijos, ant kurios susirinko dele
gatai organizacijos, į kurię pri 
guli su virszum 20000 duonke
pių, likosi nutarta pasistengti, 
idant, nuo 1 Gegužio ateinsnezių 
metų, duonkepių darbas trauktųsi 
8 valandas ant dieuos; jeigu gi 
duonkepinyczių savinįkai ant to 
nesuliktų, tai pakelti ant syk 
sztraikę visuose Suvienytų Wiesz- 
patyszczių krasztuose.

N Randas Havai salų neken- 
cz'E japonieezių ir chinieczių ir jų 
privengdamas, nori priversi! 
kraustytiesi szalyn. Idant atimti 
tiems ateiviams uždarbį, a p si 
gyvenę ant salos amerikieesiai 
nori parsigabenti daibinįkus isz 
Amerikos. Antai mieste San 
Francisco, Kalifornijoj, yra jau , 
parengti biurai, kurie priima no-

ISZ 
Lietuwiszhu dirwu 

AMER1K0.

Kooperatywiszkos Par
mos.

“Rytas” talpina užmanymę už
dėti Amerikoj kooperatyviszkas 
fermas. Musų ateiviai atkakę į 
Amerikę, nors Lietuvoj buvo 
žemdarbiais ir nors savo darbę 
geriausiai galėjo pritaikyti ant 
faunų, pastojo czia dirbtuvių 
darbinįkais ir kalnakasiais, bet 
su tais naujais darbais ne apsipa 
žinę, turėjo griebti kud niekiau
sias vietas, taigi tokiaj, kur ne 
mokslo, bet tik vieko reikia. 
Kel darbai Amerikoj ėjo gerai ir 
jiems buvo gerai, bet sanlygoms 
pakrypus, daugelis musiszkių 
ateivių ne teko darbo. Kad lietu
viams žemdarbiams (amatnįkų

Isz Wilkesbarre, Pa.
Sziame laike sunku yra la

bai, siekia mus visoki vargai ir 
tai ne tik darbinįkus, bet ir biz
nierius, kadangi suvargus dar- 
binįkui, nėra kam ir biznierių pa 
laikyti. Daugumas vienok musų 
vargų paeina nuo mus paežių 
kaltės, kaip antai nuo stokos 
vienybės, nesupratimo. Norint kę 
nors svarbesnio atlikti, reikia 
visiems susijungti į kruvę, vien- 
etovis žmogus mažai turi pajie- 
gų, todėl ne gal nieko padaryti. 
Ant praszabnimo to blogo, ant 
pakėlimo savo vardo terp sve- 
timtauezių pradeda vienok jau ir 
musiszkiai darbuotieji: tai risza- 
si į draugystes, tai parengia 
mokslaines arba politfszkus kliu- 
bus. Politikoje mes iki sziol ma
žai kę te padarėmė, tik paskuti
niuose laikuose ir ant tos dirvos 
lietuviai pradėjo labiaus darbuos 
tiesi ir per tai ir svetimtaueziai 
apie mus Užgirdo. WilkesbaiTe 
mes seniaus turėjome politiszkus 
kliubus, bet jie paskui isznyko;— 
isznaikino juos netikę .vadovai, 
kuriems ne tiek rūpėjo brolių ge
rovė, kiek jų paežių pelnas. Da
bar mes ežia vėl- uidėjome Kliu- 
bę, po vardu Lietuvos Kunį- 
gdikszczio Algirdo Citizens Club 
(vardas ne tinka, ar jau lįetu- 
viszkai ne buvo galima pavadin
ti? Red), kuria drauge yra ir 
broliezkos page* bos draugystė, ant 
paveikslo kitų panaszių drau- 
gyszczių. Sąnarių prisiraszė 44 ir 
pinįgų įplaukė 75 dol; iszmo- 
keszczių turėjome $25,42, o drau
gystės kasoje yra $49,58. Tiki
mės!, kad toiiaus draugystė susi* 
drutys. Jeigu bus didesnis skait
lius sananų, žinoma, daugiaus 
galima bus reikalų nuveikti. Apie

Paszwe n tinimas kampinio 
akmens lietuwiszkos

EastSt. Louis,Ill.
bažnyczios.

16 d. Gegužio, taigi ateinan- 
czioj nedėlioj, 3 valandę po pietų, 
atsibus iszkilmingai d iev maldys - 
ta paszventinimo kampinio 
akmens naujai statomos mieste 
East St. Louis III. lietuviszkos 
bažnyczios, ant ko užpraszome 
visus aplinkinius lietuvius. Ant 
iszkilmių bus ir vyskupas.
- Su guodone,

i Kun. Juozas Serveįka, 
prabaszczius lietuviszkos East 
St Louis parapijos.

t Shenandoah, Pa. 
se likosi užgriuvusių 
musztas lietuvys,
Szunsktfs. Paėjo jis isz Naujava- 
lakių kaimo, Krosnos parapijos, 
Kalvarijos pavieczio, vos 33 
metų Amžiaus. Paliko paczię ir 
mažus vaikus.

Kastynė- 
bnglių už- 
Mateuszas

Lietuwiszkas PiknĮkas
Draugystės Sz. Juozapo isz 

Melrose Bark, III. bus Nedelioj, 
30 Gegužio, 1897. darže Gaden, 
kertė Madison et. ir Desplaines • 
avė. Harlem, III. Prasidės 10 va
landę ryto, ir trauksis iki 8 vai. 
vakaro. Įženga ant piknįko tik 
25c. Harlem yra tai priemiestis 
chicagos, apie 10 mylių į vaka
rus, prie pat Mndison ui. Isz visų ' 
pusių miesto galima į ten dava- 
žiuoii eztritkariu tik už 10c. Te
gul ima sztritkarius Madison ui. 
o davažiuos net į vietę. Ant 
pįkniko grajįs puiki muzika ir 
bus kitos gražios zatavos: dėlto- 
gi szirdingai užpraszome visus 
lietuvius ir lietuvaites atsilanky 
ti. p Su guodone

Koniitetas Dr-tea Sz. Juozapo.

GROMATNYCZIA. _
P. K. K. Atsiųstoms eilutėms 

trūksta: rimo, ritmo ir mieros; 
todėl jų talpinti ne galima, 
spaudę netinka.

P. Misuncziui. Žinias isz at
siųstos korespondencijos sunau
dojame. Mums malonu būt, jeigu 
tamista teik tu m eisi mus suszelpti 
visokioms iss tėvynės žinioms, 
bet melstume jas raszyti kuo 
trumpiausiai.



Isz wisur,
H Londono laikrasztis ‘‘Daily 

Neva” pranesza apie szitokį at
sitikime mieste Tiraspol, Chersa- 
niaus gub. Pietinėj Maskolijoj. 
Prapuolė ežia 17 nriskoliszkų 
sektantų, kurie turėjo savo 
kolionijas miesto aplinkinėse. Isz 
pradžių tikėjo, kad jie pabūgę 
‘‘svieto pabaigos”, kuri, pagal 
jų nuomonę, szį metų turi atsi
tikti, persikraustė į kitus kran
tus. Neseniai vienok vienas isz 
sektantų, koksai jKovalin, atėjo 
ant policijos ir papasakojo, kad 
jis, ant reikalavymo anų 17 pra
žuvusių, juos visus užmurjjo 
iszkastoj žemėje duobėj, kadangi 
anie norėjų, kankintinių karūną 
užsipelnyti. Isz pradžių policija 
palaikė Kovaliną už beprotį ir 
ne norėjo jo pasakojimui tikėti. 
Pasirodė vienok, kad tasai pa 
sakojipoas buvo teisingas: nuro 
dytoj vietoj rado užmūrytus 
wisų 17 pražuvus ų kunus.

pateks po sudu. Darbinįkai po 
kelis mėnesius no gaudavo sa
vo uždarbio. Pasirodė ežia kalti 
ne tik podriadezikai, bet ir inži
nieriai; tūli podriadezikai su vi
su negavo plianų aut pastatymo 
reikalingų tiltų ir kad, pagal kon? 
trakt ą, darbą reikėjo, greitai baig 
ti, taigi jie turėjo tiltus statyti 
pagal savo vien nuomonę.

|| Siberijos cziabuviai pradėjo, 
teip kaip naminius gyvulius, au
ginti visokius laukinius, d uodą n- 
ežius brangias skrandas, kaip an
tai : Japes, sobelius, kiaunes, bob 
rus, ir tas, kaip sako, geresnį 
jiems atnesza pelną, negu augini
mas naminių gyvulių. Pjauja jie 
tik priaugusius, senius gi laiko 
kaipo veislinius. Mat reikalas vis 
ko iszmokina. Kad teip ir .mus 
išmokintu dailiaus gyventi.

do 
at- 
isz

Paryžiuje, ant upės Senos iš
plaukė ant valtelės: universiteto 
studentas Guirod ir jo draugas 
Gerier; paėmė dar pirmutinis sa
vo numylėtinę. Netoli tilto Passy, 
susivilnevęs nuo daugelio plau- 
kianezių garlaivių vanduo ap
vertė valtelę. Abu vyrit-zkiai pa
ėmė merginu į tarpą ir plaukė prie 
kranto, bet ant kelio užplaukė- 
garlaivys. Kapitonas garlaivio, 
pamatęs plaukianczius žmonis, 
iszmetė virvę, kurią Gerier lai
mingai sugriebė ir užlipo ant 
laivo, Guirod gi ir mergina 
nuskendo; kūnas merginos ueuž 
ilgio iškilo ir jį ištraukė, Gui- 
rodą gi vanduo nunešė po gar
laivio szriubu, kurijai jį ir suma
lė. Jis ką tik pabaigė mokslą ir 
rengėsi keliauti į savo gimtinę.

|| Į provinciją Riogrande 
Sul, Brazilijoj, pereitą metą 
kuko isz viso 3095 ateiviai 
Europos. Tame skaitliuje buvo:
441 vokieczių, 274 iszeivių isz 
Austrijos, daugiausiai lenkų 
galicijonų, 326 iszpanai, 103 ven
grai, V17 italijonai, 335 portuga- 
liecziai ir 660 ateivių isz Mas- 
kolijos, taigi daugiausiai lenkų 
ir lietuvių.

|| Netoli Uelzen, Hanovero 
provincijoj, prie geležinkelio nuo 
Berlyno į Bremą, 40 vokiszkų 
raitelių dragūnų užpuolė ant na
mų, kur buvo gyventojai antszo- 
kių susirinkę. Namai likosi dra
gūnų su wisu iszgriauti. Apie 30 
buvusių ant šokių žmonių tapo 
sunkiai kareivių apkapotų.

|| Iszeivy-tė per Bremą per 
pirmutinį bertainį ežių metų labai 
sumažėjo. Nuo pradžios Sausio 
iki Kovui szių metų per Bremą 
iszkeliavo į kitus krasztus 8560 
žmonių; pereitą gi metą, per tą 
patį laiką, iszkeliavo 16196; 
1895m. 10010 ir 1893m. 14351. 
Kovo mėnesyj szį metą per Bre
mą iszkeliavo 4242 žmonių; 
pereitą gi metą 8178. Isz wiso to 
skaiiliaus 8560 iszeivių, į Suvie 
nytas Wteszp8tystės iszkeliavo 
8176 žmonių.Gaila, kad Bremos 
iszeivystės stati-tika nepaduoda 
kiek tame iszeivių skaitliuje bu 
wo lietuvių ir kur jie keliavo?

t Maras arba pavietrė mieste 
Bombay, teiposgi Paonoj ir 
Kurachere, Idijose, pasimažino, 
bet užtatai užgimė Damvunoj, 
Cedak ir Monton..<Prancuziszkas
daktarus Yersin skiepyja ligonėms 
savo iszrastą apsaugojimo nuo 
ligos vaistu, kurisai pasekmingai 
gydo ligą, bet trūksta jam vaisto, 
kiek jų ežia atsigabeno, jau be
veik visą sunaudojo.

|| Mieste Krefield, Prūsuose, 
netoli prancuziszko rubežiaus, į- 
gavo proto ' sumai szymą moteris 
siuvėjo Ropetzo, pagriebė treje
tu savo mažų vaikuezių ir iszbė 
gūsį laukan, prisigriebė upės, 
į kurią sumetė vaūkus, o paskui 
ir pati pasiskandino. Iszgelbėti 
jų nepasisekė, visi prigėrė.

» banezių ežia darbinįkų iszsigelbė
jo, bet 11 prigėrė.

i i ’
I Ant Wokiszkų jūrių, netoli 

t-alos Helgoland, susimuszė holan- 
i diškas laivas “Firdene” su nor- 

vegiszku “Rocdvar”. Abudu lai
vai pi skendo.

Dideli nelaimė Pary
žiuj.

Pereitame ••Lietuvos” numa- 
ryje mes trumpai paniinėjome 
apie nelaimę atsitikus;ą Pary
žiuje, Prancūzijos sostapilėj, laike 
parengto aut* bęturczių naudos 
fairo. Kada ežia užgimė ugnis, 
subrinkusių buvo 1200 žmonių, 
daugiausiai iš augšeziausios 
Prancūzijos ari»tokracijos; isz to 
skaitliaus vos pusė iszliko ne už
gauta Ištraukė isz po degėsių 
150 suanglėjusių kūnų, kiti gi 
yra sunkiaus ar lengviaus sumy
nioti arba apdegę; isz tų dar tei
posgi gal daugelis pasimirs. 
Priežastis teip didelės nelaimės 
yra ta, kad fairo rengėjai pastatė 
ant to triobą iš sausų lentų, isz 
kurios iszeiti buvo tik vienos 
durys, vidurys gi dekoruotas buwo 
lengvai deganeztoms medegoms. 
Kaip tik pasirodė ugnis vienoje 
vietoj, ji, kaip i bematant, be
veik ant syk apėmė visą triobąj 
Per parengtas vienas tik iszėjt- 
mui duris susirinkę negalėjo 
sigelbėti, todėl susigrūdę 
durų ne užtroszko durnuose, 
tiesiog iszkepė, sudegė, Kiek 
isz viso žmonių prąžuvo, tikrai ne
galima žinoti, kadangi daugelis 
kūnų su visų sudegė ir pavirto į 
pelenus. Terp sudegusių yra ir se
suo Austrijos ciecoriėnės, kunį- 
gaiksztieuė Alenęou. Prancū
ziška aristokracija daugiausiai 
ežia nukentėjo, todėl atsisakė ji 
nuo parengtų visokių balių ir 
pasilinksminimų. Už duszias 
pnlžuvusių atsibuvo dievinai- 
dysta Paryžiaus katedroj Molinos 
Szvencziausios, ant kurios atėjo 
prezidentas Faure, visi ministe- 
riai ir deputatai pasiuntinių buto. 
Prezidentas Faure gawo telegra- 
mus nuo Anglij s karalienės, 
maskoliško ir vokiszko ciecorių, 
nuu Italijos karaliaus ir nuo kitų 
Europos valdonų, kuriuose jie isz 
reiszkia savo pasigailėjimą. Ugna 
gesiai ir policija po degėsiais 
ieszko negyvėlių; daugumas 

isztrauktų yra suanglėję teip, kad 
sunku pažinti. Iki sziol pažino 
giminės 100 isztrauktų kūnų.

isz- 
prie 
bet 

ežia

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.

iszvalo.Szlapina jis ir atnaujina žemę kuri gal paskui au
ginti augmens. Wandgo užlaiko szaltinius, upelius, upes; 
vienu žodžiu yra užlaikyto jas gyvybės ant žemės. Taigi 
atlieka labai svarbų darbą ir todėl pridera su tųom mums 
labiaus susipažinti. Pažiūrėkime pirmiausiai, kas atsitinka 
su lytumi ir sniegų, riupuolus jiems ant žemės.

|| Apskticziuose: Zaleszczice, 
Zastavny ir Boroviec, Buko
vinoj, rytinėj Austrijoj, ant kaimų 
pradėjo užpuldinėti gerai susi 
organizavę plėszikų pulkai. Žan
darai ilgai bs pasekmės jieszk<*jo 
tų plėszikų, kurie mokėjo gerai 
pasikavoti; ant gulo užklupo 
juos Boroncuose. Plėszikai gynėsi, 
bet žandarų apstoti, turėjo pasi
duoti. VVieną isz jų nuszovė, 8 gi 
pateko į žandarų rankas, kurie 
suimtus atgabeno į Czerniovcus. 
Plėszikų olose rado daug visokių 
plėszimo įnagių ir krautuvę isz- 
plėsztų daigių.

U Isz VVarszavos raszo: uni
versiteto profesorius, maskolius 
Fedorov, sugrįžęs namon apie 
5 vai. po pietų, rado prie savo 
gyvenimo durų prikaltą spyną. 
Ant spyuos buvo paraszyta: 
‘‘blokada pokojova”. Ant atida 
rymo durų turėjo szaukti slieso- 
rių.

|| Kaime Boczerna, ant Kau
kazo, vagiliai iszėmė hz sienos ke 
lis akmenis ir per pasidariusią

|| Sūnūs turtingo Londono pre- 
kejo, L’chtenb.erg, su vienu mi- 
sijonieriumi iszkeliavo prekystos 
reikaluose ant Szvento Kryžiaus 
salų, Oceanijoj. Gyventojai tų sa
lų yra žmogėdžiai, yra jų isz vi
so 30,000. Misijonierius, kurisai 
pirma ežia gana ilgai platino terp 
stabmeldžių cziabuvių kriksz- 
czionybę, nesibaugino. Atkakus 
jam vienok ežia su Lichtenbergu. 
cziabuviai juos suėmė ir uždare, 
paskui, gerai nupenėję, užmuszė, 
pakėlė balių ir mėsą jų suvalgė.

mė dėžės su aukoms, karūnas 
nuoabrozdų ir 30 mažų varpei ų, 
kokius žmonės kaipo aukas 
Dievui buvo atneszę.

--------------------- t
|| Wienas prancuziszkos ofi- 

cierius pradėjo dirbti karabinams 
kulkas isz drueziai suspaustos po 
pieros; kulkos tos apvilktos tik 
plona isz aliuminijaus bleke. At
liktos bandavonės parodė, kad 
tokios kulkos geresnės yra už da
bartinės plienines.

|į Rumuniszkas laivas Medea, 
Galatse priėmė 400 grekonių, ku
rie traukė kaipo liuosnoriai į 
Grekiją. Terp pasažierių buvo ir 
trys turkai, kurie ant kelio bandė 
tyczią padirbti katilo exploziją, 
idant paskandyti laivą ir anuos 
400 grekonių. Spėjo jie pagadyti 
manometrą ir patį katilą ir isz- 
tikro butų baisi atsitikus explio- 
zija, bet patėmyjo turkų darbą 
garlaivio mechanikas ir urnai per 
kitur iszleido garą. Sunzoj pikta
darius atidavė į policijos ran
kas.

|| Isz Simles, Indijose, raszo: 
ant kelio nuo Springarteh, nusi
ritęs nuo kalnų neišpasakytai Ji 
delis sniego grumulys (lavina), 
pagriebė vieną agliszką oficierą 
ir 30 indiškų darbinįkų.

|| Ant salos Main, prie Irlan- 
dijos krantų, szvino kastynėsė, 
Snaefell, atsitiko smarki explio- 
zija, kuri išgriovė kastynių 
olas. 20 darbinįkų likosi ežia že
mės užbertų.

U Ryme, 8 d. Gegužio, davėsi 
jausti žemės drebėjimai. Iszsigan- 
dę gyventojai isz triobų iszbėgio- 
jo ir susirinko ant ulyczių. Ant 
laimės vienok užmusztų nepasi
rodė.

| Ant Kaukazo, visa adminis
tracija prie dirbdinamo geidi ti
kėlio nuo Tifliso į Karsą, turbūt,

| Į Kelio anglių kastynes, ne
toli Durham, Anglijoj, netikėtai 
įsiveržė vanduo. Daugelis dir-

Negrų ligą widurinej 
Afrikoj.

Kad ne wi«o8 žmonių w ei si ės 
ant musų žemės įpuola wisada į 
tas paezias ligas, 1as likosi jau 
ištirtas. Tankiai ligos kankiban 
ežios wieną tautiszką gaiwalą 
nepereina ant kito. Antai indie- 
czius, persikėlusius į Afriką, už 
puola patžudyazczių epidemija, 
kuri išnaikintu ezielus kaimus, 
jeigu dar nenusižudžiusių nepai-i- 
stengtu perkelti į kitą wietą. 
Moksliszkas laikrasztis “Mou 
vement Geograf que’’ dabar pra
neša apie miego ligą, nuo kurios 
kenezia ir paprastai mirszta dau
gelis negrų Kongo wieazpatystėj, 
vidurinėj Afrikoj. Liga ta lim
panti, bet pareina tik nuo negrų 
ant negrų, bdtweidžių suwisu ne 
užgriebia. Prie tos ligos i»zpra- 
džų apsirgęs jauezia smarkų 
galwos skaudėjimą, ypacz gi jos 
užpakalį; paskui apsireiszkia 
karszcziawimai, kurių negal ap 
stabdyti nėjoki vaistai. Toliaus 
apima snaudulys, kurio ligonis 
niekaip negal pergalėti ir su
silpnėjimas wi-ų pajiegų: ant 
galo apsirgęs nežino, kas su juom 
darosi ir tas traukiasi jau iki my
riui. Liga ne vienodai-greitai
myriu pasibaigia: kaip kada ji 
aprirgusį kankina ir metus arba 
ir ilginus, kaip kada gi numarina 
į keletą dienų. Liga ta užsi- 
kreozia, bet teiposgi gauna ją 
tvaikai nuo tėwų, kaipo palaikus 
teip, kaip antai yra ir su džiova, 
kuri nuo tėvų pereina ant vaikų. 
Cziabuviai laiko tą ligą už neisz- 
gydomą ir net turtingus arba ir 
savo vadovus visi apleidžia, 
jeigu tik jau į tą ligą sykį įpuolė, 
tiesiog iszmeta ligonį isz namų 
ant ulyczios, kur jie, kaip kada guli 
per czielas sanvaites; nieks jų ne 
geibi, nieks neduoda nė valgio 
nė gėrymo. Kaip sakėme jau, ta 
liga apsireiszkia tik terp juod- 
skurių, terp europieczių gi jos 
ne būva. Miego liga ir rauplės 
daugiausiai cziabuvių isznakina. 
Europeiški gydytojai iki sziol 
teiposgi ant jos nė jokio vaisto ne 
surado.

t pasidaro su lytumi?
Nors vandentį pavirszius ant žemės nuolatai garuoja, 

tai vienok, dėl susilaszinimo pakilusių į orų garų ir nu
puolimo ant žemės visokiuose pavidaluose, daugumas 
vandenų jūrėse, ažeruose ir upėse matomai nesimažina 
teip, kad rodosi, lyg kad teip garavimas, kaip susilaszi- 
nimas garų butų beveik lygus. į »

Kiekvienas mato, kad dregnumaė nupuolęs isz oro ant 
žemės ar tai pavidale lytaus, ar sniego, įie tuojaus vėl per- 
sikeiezia į garų. Po smarkių lytų keliai ne tuojaus iszdžius- 
ta. tinote pats, kad po, didelių lytų czielos apygardos ir 
ir po kelių dienų būva dar vandenų apsemtos, nors lytus 
jau pasiliovė. Susi mažinimas vandenų per garavimų eina 
palengva ir tik dalis vandenų iszgaruoja. Dideli jų dalis 
kitaip isznyksta.

Lytus puolantis ant jurtų paviraziaus daugiausiai 
joms suteikia vandens, jūrės jo daugiausiai sugriebia, ka
dangi jos užima beveik tris kartus didesnius plotus negu 
kietžemiai. Ant jurtų nupuolęs su lytumi vanduo maiszosi 
su suriu jūrių vandeniu teip,kad ne galima jo atskirti nuo 
jūrių vandens. Tokiu budu lytus sugražina jūrėms vande
nį, koki jos per garavimų nužudė. Jūrės yra tai didelis ga
ruojantis pavirszius, nuo kurio paeina didžiausia dalis ga
rų esanezių atmosferoj.

Kiekybė vandens puolanczio paveiksle lytaus ant že
mės turi būt labai dideli. Tėmytojai iszskaitė, kad van
duo su lytum nupuolęs Wokietijoj per metus,galėtu užklo
ti visų tų krasztų beveik ant f masto storai. Tūlose In- 
dijų vietose per metus iszpuola teip daug lytaus, kad užsi
likęs ant žemės paviraziaus per metus, jis užlietų visų In
di jų krasztų beveik ant 20 mastų storai.

Jeigu jus tėmyjate vandenį nupuolusį ant žemės isz 
debesų, tai galite matyti, kad jis ne visas iszgaruoja; dalis 
jo nuo paviraziaus isznyksta kitokiu tpidu. Miestuose iszil- 
gai ulyczių yra grabės, ant laukų tokios grabės yra iszkas- 
tos iszilgai kelių, kuriuose, laike lytų, renkasi vandens ir 
joms bėga į didesnes grabes arba į upelius, paskui jun
giasi su upėmis, tos gi teka į jūres. Upių tų yra dideli 
daugybė ir jos visos nesza vandenį nupuolusį su lytum isz 
debesų, taigi to lytaus turi pulti ant žemės labai daug.

Viena tik nupuolusio su lytumi vandens dalis teka į 
u'pelius ir upes. Kadangi kiekvienas vandens pavirszius 
garuoja, taigi kad nuo jo vanduo paveiksle garų vėl kyla į 
orų, garavimas toksai teip ilgai traukiasi, kol vanduo yra 
ant žemės virazaus niekuom neuždengtas. Mokslincziai isz
skaitė, kad J dalys nupuolusio lytaus vėl iszgaruoja, taigi 
tik | to vandens dalis teka upėmis į jūres.

Toliaus užtėmyjate, kad apart garavimo, vanduo isz
nyksta nuo žemės paviraziaus ir kitokiu budu, Matėte, kadK 
priesz lytų žemė buvo su visu sausa; po lytui iszkaskite 
duobę. Ar žemė giliai bus teiposgi sausai Ne, kadangi 
viena nupuolusio su lytum vandens dalis įsigėfė į že
mę; jeigu norėtumėte kasti dar giliaus, tai pamatytumėte, 
kad gilumose žemė netik drėgna, bet turi kaip kur susi
rinkusį vandenį kai^i į rezervoarų. Taigi persitikrinate, 
kad viena dalis nupuolusio lytaus įsigeria į žemę ir ten gi
lumose renkasi kaipi į rezervoarus. Jums gal rodosi, kad ta
sai esantis žemės gilumose vanduo ne ima daly vumo vande
nų tikėjimuose ant žemės paviraziaus. Jus gal ne galite su
prasti, kaip tasai vanduo isz tokių gilumų gal prisigriebti 
vėl Į>avirsziau8?

Pamislyję kiek apie tų, pats nuspręsite, kad kas tik 
ne atsitiktu su po žeminiu vandeniu, jis vienok ne gal ežia 
isznykti. Jeigu vanduo įsigėręs į žemę niekada isz jos ne 
iszeitu, tai daugumas vandenų ant žemės paviraziaus turė
tu mažintiesi ir tai nuolatai. Jūrės mažintusi, butų ne teip 
gilios, ažerai ir upės turėtu iszdžiuti. Tuom tarpu tokių 
znaimių permainų ant žemės paviraziaus negalite užtėmyti. 
Iki kur siekė jūrės būvant jums mažais, iki tol jos traukia
si ir dabar; ažerai ir upės teiposgi nelszdžiusta. Matydami 
tų, galite spręsti, kad jeigu vanduo sykį įsigėręs į žemę, 
jau isz jos ne iszeitų, tai to įsigėrusio vandens turi būt teip 
mažai, kad jis ne turi nė jokios įtekmės ant visų vande
nų ant piviraziaus ėsanezių. Nežiūrint ant to įsigėrusio 
vandens, jo tekėjimai terp kietžemių ir jūrių ir debesų ne 
jeraikeiezia žymiai.

Taigi vanduo įsigėręs į žemės gilumų kokiu nors budu 
;ųri vėl prisigriebti paviraziaus. Apie tai pakalbėsime to- 
iaus, aiszkindami pasidarymų szaltinių po žeme, sutei- 
danezių vandenį upeliams ir upėms, kurios tų vandenį 
gabenu į jūres.

Dabar galite jau atsakyti, kas pasidaro su vandeniu, 
turisai kaipo lytus puola isz debesų? Viena jo dalis įsi
gėrę į žemę, isz kur vėl, paveiksle szaltinių, iszsimusza 
ant žemės jiaviraziaus: kitos dalys renkasi upeliuose ir u- 
)ėse,bet isz viso nupuolusio kaipo lytus vandens prisigrie
bia upėmis jūrių tik į dalis, i gi jo iszkyla paveiksle garų 
į orų, arba tiesiog sakant, iszgaruoja.

Taigi lytų vanduo atlieka dvigubų kelių: vienų ant že
mės paviraziaus, kitų-gi žemės gilumose.

Peržiūrėkime vandenis tekanezius žemės gilumose.

i

Ilgumas besitraukianezio griausmo jiaeina nuo. visokių 
priežaszczių: nuo atbalsio kalnuose, giriose ir debesyse, 
nuo tankių iszsitusztinimų elektrikos debesyse, nuo-iszsi* 
vingiavimo žaibo, bėgant per oro plotus.

.Ilgiausias laikas terp pasirodymo žaibo ir apsireiszki- 
mo griausmo yra 72 sekundos. Tas reiszkia 24 vioratus 
nuo vietos perkūno trenkimo. Perkūno niekada negirdėt 
toliaus kaip 24 vioratus; retai jau girdime jį 12—15 viora- 
tų. Žaibų matome toliaus, negu galima girdėti perkūno 
griausmų.

Apart paprasto žaibo, kokį nuolatai matome, būva dar 
jie ir apskriezio pavidalo. Toki ugniniai apskrieziai puola 
ant žemės Į>alengviaus negu paprastas žaibas; jis kaip ka
da priesz trūkimų su visu apsistoja, bet trūkstant toki ap
skritus žaibai turi didesnę naikinanezių pajiegų už papras
tus. Apskrieziai toki būva visokių parvų, pradedant nuo 
baltos, baigiant tamsiai raudona. Tankiausiai jie būva 
geltoni, retai gi vijoletiniai.

Žaibai būva ne tik debesyse, bet jie darosi ir prie vul
kanų iszsiveržimų. Karazti garai laike vulkanų iszsiveržimų 
kyla isz kalno olų į atmosferų ant kelių vioratų augsztyn. 
Tenatszaldamisusilaszina ir padaro,aplink besiveržianeziuė 
isz olos durnus, tiraztus debesis, urnas garų susilaszinimas pa
didina susirinkusios elektrikos pajiegų. Tųsyk tai matyt 
isz visų krasztų besivingiuojanezius žaibus.

Pasidalinimas perkūnijų ant žemės paviraziaus atsako 
iszsiskyrstymui ant to- i>avirsziaus szilumos. Perkūnijos 
tankiausiai atsitinka karsztuose krasztuose, užtai į sziau- 
rius prie 75° geografiszkos platumos jos labai retai atsitin
ka, o jau už 75° jų niekada ne būva.

Ant i>erkunijų atsiliepia ir vietinės sanlygos. Pietinės 
Amerikos vieszjjatystėj, Peru, nežiūrint ant karszto to 
kraszto oro, niekada griausmų nebūva; tas pats visai yra ir 
Pietiniame Egipte. Ant jūrių, krasztuose kur puczia passa- 
tai, taigi ties tropikais,perkūnijos retai atsitinka ir jos bū
va ne smarkios. Europoj jos būva vasaros ir pavasario lai
kuose ir beveik ne apsireiszkia kitose metų dalyse. Italijoj 
arba Grekijoj dusyk taukiaus būva perkūnijos negu Wo- 
kietijoj. Szvedijoj perkūnijas atgabenav akariniai vėjai; jos 
būva gana tankiai žiemų ant salų ęsanezių prie kranto, bet 
viduryj Szwdijos beveik nežinomos.

Daugiausiai perkūnijų atsitinka ant salos Javos, nes 
vidutiniszkai po 160 per metų, Kalkutoj (Indijose) 68, Rio 
Janeiro (Brazilijoj) 50, Ryme 42, Abisinijoj 38, * Smirnoj 
19, Berlyne 18, Paryžiuj, Peterburge 11, Londone 8, Peki
ne 5, Kaire3, Christijanijoj 3; Maskolijoj taukiaus jos at
sitinka rytuose negu vakaruose. Barnaule būva 21, Eka- 
terinburge 23, Nerczinske 15, Sevastopoliuj 8, Archangels
ke?.

Perkūnijos, nora atgabena daug nelaimių, isz kitos 
pusės suteikia naudų. Jos padirba daug medegų reikalin
gų gyvenime augmenų ir gyvuolių. Azotas neatbūtinai 
reikalingas augmenims, be jo jie turėtu isznykti; kaip tik 
žaibas perkirto orų, tasai gazas jungiasi chemiszkai su ore 
esaneziu oiygenų ir sutveria naujus kunus, kurie su lytu
mi prisigriebia žemės ir tokiu budu didina jos vaisingumų: 
taigi perkūnas užtreszia žemę.

Perkūnas i>erkeiczia ir patį oxygenų į ozonų. Nuo 
ozono ir paeina irtas kvapas, kokį jaueziame po perkūni
jų. Ozonas naikina puvėsius ir orų daro sveikesniu. Persi
tikrino, kad laike marų, kaip antai laike choleros, ozonas 
prapuola isz atmosferos. \

Ta pati pajiega, kuri Į>adaro žaibus ir perkūnus, pa
dirba dar vienų apsireiszkimų,taigi smarkius sukurtus, ku
rie viskų naikina ant savo kelio. Sūkuriai toki, nora suki
mosi jų pajiega labai dideli, bet pryszakin keliauja pa
lengva; užima jie nedidelį plotų, tankiai vos kelis siek
snius diametro; jie griauja viskų, kų tik ant savo kelio pa
tinka, kaip medžius, triobas ir tai teip, kad nė ženklo nuo 
jų ne lieka. Jie pasidaro sziteip: dėl didelės elektrikos pa- 
jiegos, apaezia įelektrizuoto debesies nusileidžia prie že
mės pavidale cilinderio,arba, geriaus sakant, paveiksle lei- 
kos, kurios platuma atkreipta į debesį, o siauruma yra 
prie žemės arba prie jūrių paviraziaus. Apaczioj to sukurto 
būva jo sukimosi pajiega teip dideli, kad ji viskų naikina. 
Paskui apaezia iszkyla į viražų, viražus gi nusileidžia žemyn 
ir padaro kaipi stulpų, platesnį apaczioj, o siauresnį vir
ažui. Isz to stulpo girdėt balsai panaszus tai į žalczio 
sznypsztimų, tai vėl į baladones, kurias galima .prilyginti 
prie tarazkėjimo bėganezio vežimo per akmeni iisMszklotų 
ulyczių. Naikinanti pajiega tokių sukuriu neiszimsakytai 
dideli, ji siekia 1500 svarų ant kiekvieno ketvirtainio maisto. 
Pasitaiko,kad jis sugriebia czielasbandas besigananezių gy
vulių, žmonis, czielas upesjr pakelia viskų į neiszpasakytų 
augaztumų; triobos kyla į orų kaipz sziaudas vėjo įgrieb
tas. Nupuolęs toksai sūkurys tankiai užlieja vandeniu 
ezielus apskriczius.Czia įtėimyjo vienok, kad nora toki sū
kuriai tankiausiai tveriasi įnt jūrių, bet jam nupuolus, 
vanduo isz jo niekada ne bdva sūrūs. Tas rodo, kad tie su
kurtai pasidarę isz sutiraztejusiu garų, o ne isz jūrių van- 
dens.Tankiai atsitinka, kad ažerai, arba prūdai, perbėgus 
per juos tokiam sukuriui su visu iszdžiusta. Pagriebia jie 
visų vandenį, žuvis ir nunesza kaip kada labai toli.

Kad tie sukurtai pasidaro po elektrikos įtekme,galima 
manyti isz to, kad jie teipjau atsiliepia ant augmenų 
kaip ir elektriką; perėjus sukuriui, medžių syvai iszdžius- 
ta, jie suskyla į szmotus kaipi nuo perkūno įtrenkimo, 
lapai suvysta ir susiraito.

Wandenų tekėjimai ant žemes pawirsziaus.
Isz to, kas buvo pirmiaus kalbėta, dasižinojote, kad 

kiekvienas vandens pavirstius ant žemės garuoja, taigi 
oras prisipildo vandens garais; kad tie garai susitirsztina 
ir stojasi matomais ar tai kaipo migla, rasa, debesys. Matėte 
toliaus, kad vandens garai debesų, susilaszindami duoda 
pradžių, arba gimdo lytus, sniegų, ledus ir kad visokiuose 
pavidaluose nupuola paskui atgal ant žemės, nuo kurios 
pakilo; tokiu budu nuolatai atsilieka apsimainymas van
dens terp žemės atmosferos. Tasai apsimainymas yra la
bai svarbus dėl musų žemės, nes per tai tik ant jos gal 
augti augmenis ir gyventi žmonės, toksai vandenų tekėji
mas terp žemės ir oro atlieka beveik tų patį, kų tekėjimas 
kraujo gyslose: pirmas apsireiszkimas užlaiko žejnės gyvy
bę, antras gi musų paežių. Wanduo maiszosi su oru ir jį

Kaip pasidaro szaltiniai? '
Peržiurėdimi uolas, isz kurių pasidarę ketžemiai, ma

tote, kad jos ne vienodos: vienos kietesnės, kitos minksz- 
tesnės ir sudėjimas jų ne.vienodas.

Vienos isz jų skylėtos ir labai minksztos, kitos vėl kietos • 
ir sunkios. Skirtumas sudėjimo tų uolų turi atsiliepti ir 
ant įsigerianezių į žemę vandenų. Per pieskų, paveikslan, 
vanduo liuosai persigerta, kadangi pieskų kruopelės nesu- 
sijunguHios terp savęs, tik kaip kur susiglaudusios ir tokiu 
budu terp tų kruopelių yra kaipo skylutės. Taigi eilės 
pieskos greieziausiai sugeria vandenį, arba, kitaip sakant, 
greieziausiai jį perleidžia. Isz kitos vėl pusės, molis 
vandens neperleidžia, kadangi molis susideda isz labai 
smulkių, sandariai viena prie kitos prisiglaudusių dalelių 
ir todėl stabdo vandenio persigriebimų. Vietose kur y- 
ra molis, per jį vanduo negal persigerti nė isz virszausį a-,, 
paežių, nė isz apaezios į viražų; turi todėl jieszkoti sau ki-* 
tokio kelio.

Pieskynai paprastai būva sausi, kadangi per pieskų 
vanduo lengvai peraigriebia; molynės, prieszingai, būva 
drėgnos, nes užlaiko vandenį ir nedaleidžia jam nusileisti 
giliaus į žemę.

(Toliaus bus) ..



r

CURECOHSTIPATION
DRUGGLST3

wa
F.

Jeigu Ja utie.i neeweiku. Imk wienaCASCAR 
ET8, o lizgydyt tawf, ui 10 ir 30c.

Pajieszkau Antano Atkoczaiczio, isz 
Ramieslauko kaimo, ir Jono Suginto^ 
isz Witogalos kaimo, abudu Reseinių 
paw., Kauno gub. Jie patys, arba kas ki
tas, teiksis duot žinią ant szito adreso:

Petras Damulis,
4514 S. Paulina st., Chicago. III.

Pajieszkau sawo brolių: Juozo Wai- 
czio, Antano Jurginio ir Winco Jogio; 
wisi paeina isz Kauno rėd., Reseinių 
paw., Kuturių kaimo. Jie pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinia ant szito adreso.

Augustas naiezis,
Box 167, Forest City, Pa.

Pajieszkau sawo brolio, Kazimiero 
Klapatauskio, isz Kauno rėd., Reseinių 
paw., isz Kelmės miestelio; pirmiau gy- 
weno Chicagoj ant Canal st. Jis pats, ar 
kas kits, teiksis duot man žinią ant szito 
adreso: Antanas Jazdauskis,

88Rebecast., Allegheny, Pa.

924 33rd Street.______ CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite regisi rbotose gromatose arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus Iszpirkę “money order” nelaikykite jį kiszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoję gromatoje, nes ant jo nieks, be mus,‘pinįgtį isz paežio ne
isi i m s.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

NDY GATilARI IC

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė: 

užlžikau didžiausia

Krantuiia Meblin, 
kaipo tai;

Stalų, Szė|>ų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir Lt. o parduodu 
viakę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus |LARGESTSTOVEPIANT1NTHEWDRLD!

Wietines Žinios.
— Žyšelka, prekėja Friedm&n, 

likosi į sudę apskųsta už tai, kad 
ties savo namais, ant kertės Jef- 
feraon ir Liberty ui., ji visokiais 
tavorais užkrovė beveik visę 
trotaorę teip, kad negalima perei 
ti. F. besigindama sude, kaltino 
policiję, miestę, sulygino masko- 
1 i sakas su amerikoniszkoms san- 
lygaa. Sudžia, norėdamas nuo 
to pleperavymo iszsiliuosuoti, 
nusprendė ję užmokėti 1 dol.

. busmės ir kasztus. Žydelka vie
nok dar labiaus pradėjo vaitoti, 
verkti, teisinosi, kad ne turi nė 
cento, o namieje vaikai badu mir- 
-szta. Sudžia, norėdamas jau sykį 
iszsiliuosuoti, iszsiėmė isz kisze- 
niaus 2 dol. ir padavė nubaustai, 
idant galėtu bausmę užmokėti, 
ta vienok ir tų nuo sudžios gau
tų pinįgų duoti ne norėjo, tik su 
dideliu vargu galėjo ję perkalbė
ti. Jau jai iszėjus, liudytojai pri
pažino, kad ji turėjo su savim 
diktai pinįgų, nes siūlė vienam 
advokatui 10 dol. ir pinįgus 
rodė, kad tik ję gintu. Tuom tar
pu pati geriaus mokėjo gintiesi, 
nes ir sudžię prigavo.

— Szerifas Frank Goebel at
vedė pas sudžię Payne, suaresz- 
tuotę už kokį ten nusidėjimę, 
Fa ulba bėrę. Likosi jis suaresz 
tuotas važiuojant ant bicyklio. 
Laike provos bicyklis jo buvo 
lauke. Sudžia liepė Faulhaberę 
nuvesti į aresztę, bet tas iszsi- 
praszė, idant jam daleistu nulipti 
žemyn ir atiduoti laukiancziam 
lauke draugui paliktę ten 
bicyklį. Sudžia daleido ir Goebel 
nulipo drauge žemyn. Ten Faul- 
haber vienok užszbko urnai ant 
savo bicyklio ir leidosi bėgti. 
Goebel sėdo į buggį ir vijosi 
paskui. Prisivijo bėgantį ant 12 
ui.; turėjo paleisti du szuviu, kol 
privertė bėgantį sustoti. Suėmęs 
pabėgėlį, atgabeno jį vėl pas su- 
džię.

— Darbinįkas, John Zimmer- 
man, dirbantis divonų dirbtuvėj 
Ed. Hermano, po nr. 1517 Mil- 
vaukoe avė., tankiai ateidavo į 
darbę giltas; dirbtuvės savitų 
kas jį gana ilgai persergėdamas 
laukė,ar jis ne pasitaisys,bet kada 
pereitę subatę pasirodė Wėl girtas, 
Herman pasakė, kad ilgiaus jo 
negal laikyti. Pasakęs tę, atsikrei
pė; isz to Zimmerman ir pasinau
dojo. Iszsitraukė jis peilį ir su 
juom pradėjo dirbtuvės savinįkę 
isz visų pusių badyti. Kol su
bėgo į pagelbę kiti darbinįkai, 
Zimmerman spėjo įdurti Her
manui kelis kartus: į kaklę, į 
szonę ir į pe'į- Sužeidimai yra 
labai pavojingi. Zimmerman 
iszbėgo, bet jį ant rytojaus su- 
aresztavo.

— Schillerio teatre, kur nedė- 
■ lioffls atsibūdavo teatreliszkos 

angliszkos trupes parodymai, 
pereitos nedėlios vakarę atsitiko 
didelis sumiszimas. Į teatrę suėjo 
daug žmonių. Isz to pasinaudojo 
muzikantai, kuriems nuo seniai 
ne buvo iszmokėta alga ir atsi
sakė griežti, kol direkcija ne už
mokės, kas jiems nuo seninus pri
guli. Užmokėjo jiems dalį algos, 
jie rods pradėjo griežti, bet dėl 
tos paežius * priežasties pakėlė 
sztraikę tarnai. Tasynės traukėsi 
iki 9 vai. Susirinkę į teatrę pra
dėjo reikalauti sugrąžinimo pinį
gų ir tai teip smarkiai, kad rei
kėjo szaukti polioiję, kuri iszmetė 
keletę rėkauįanczių; paskui 
jau teatras atsibuvo be trukdy
mų.

— 40 metų dailidė, Bordncr, 
neseniai susipyko su savo sužie 
duoti ne, Ida Dryer, kuri tarnavo 
hotelyj “Acme”. Pereitos nedė
lios rytę, Bordner atėjo į kamba
rėlį savo sužieduotinės ir tuojaus 
terp jų užgimė už kę ten barnys 
ir paskui kotelio tarnai iszgirdo 
keletę szuvių. Kada ant tų szu- 
vių subėgo kotelio tarnai ir sve- 
cziai, rado abudu gulinezius krau
jų baloje ant grindų. Mergina 
turi dvi kulkas galvoje, vienę 
gi krūtinėj, B<>ydner gi vienę 
krūtinėj. Nugąbeno juos dar į 
ligonbutį, betrdaktarai nepasitiki 
jų iszgelbėti.

— Darbinįkas Antanas Sėd li
esėk, savo gyvenime po nr. 616 
Turner avė., nusinuodino. Prie 
žastis patžudystės yra didelis 
vargas, kadangi jis jau nuo kelių 
mėnesių neturėjo darbo ir pertai 
pati ir vaikai tiesiog badę kentė.

Antras metinis balius.
Chicagoe Draugystė Sz. Jono 

Kriksztytojo laikys sawo antrę 
metinį balių, Nedėlioj, 16 Gegu
žio, 1897, Szvento Jurgio para
pijos virszutinėj salėj, kertė Au- 
burn avė. ir 33czios ui. Prasidės 
5 valandę vakare. Įžonga vyro 
su pana 25c. Szis yra pirmutinis 
lietu viszkas balius po Welykų; 
ant to Dr-tė Sz. Jono Kriksz 
t y toj aus nesigailės savo darbo ir 
kasztų, idant viskę kuo geriau
siai parengti: užpraszys gėrę mu
ziku, parengs gerus ir sveikus 
gėrymus, o lietuviszka salė yra 
nauja ir puiki, kiekvienam į ję 
ateiti yra arti; taigi susirinkę lie
tuviai ir lietuvaitės galės kuo 
gražiausiai pssibovyti. Dėltogi 
szirdingai užpraszome visus atsi
lankyti.

Kataliogas knygų.
Gyvenimą* Stepo Raudančio " 15c
HYGIEN A, arba mokila* apie užlaikymą *vel- 
kato*. Szita Faygaie privalo rasti* kiekvknuoee 
namuoee, ne* kaa ją *u atyda perskaityt, patal
ky* apeiMugotl nuo tuksteneziu visokis lig*, 
patalky* užlaikyti ozielybeje savo įveiksią pa
ilginti *avo amsi ir mokas užauginti *weikais ir 
tvirtais *awo valkeliai. Preke........................ 36c.
Iitorija gražio* Katruko* • “ •• lOo
Istorija l(i talko Franouss vainoe “ »c 
Iitoriia gražio* Magelano* 20o
I*tortja*eptyaia Mokytoju • “ MM
Juokinga* pasakojimas epe Sealtabuiziua 5c 
Kenkle*, lietuviuko* dainos *u natomis, sutai
syto* aat 4 balse, dei vyra „ ,. 26c.
Kaip igytie piaigu* ir tarta „ 10c
Kas teisybe tai semeta* peiktos apysakėlė* 

isz lietusriu gyvenine „ 15c
Kristijoną* DeoeetaiU* . „ „ 15c.
Kas yra. o ka* be* OT „ 10c.
Krumpliu Joną* , „ lOo.
Kinai Ir kaip Me gyvena............ .......................10c
Lietuviuko* dainos iu visur *urinktos, 

spė keturi išimtai dsieu 00X0
Lietuviuke* izruptaia •• 5c
Ltetevleakna Kalendorių* ant metu 18M •• 15c 
Lietuve* Kauktos, nauju delnu knygele turinti 

72 dainas. , „ 15c.

Iszaiuncziame in wisoa miestus ir miestelius wisos A* 
merlkoe visokius daiktus, kaipo tai: Maszinss dėl siuvi- 
mo. llaszinas dėl drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wirgonua, Armonikas, Orajyjama.3 Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Bąse lies, 8kripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Ssahkutus, Slrielbss, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus, y ^Teipogi padidiname fotografijas, dirbdinnme 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncxiamc katalioga 
kožnam dykai. Adr«*awokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
6« Hftk Are CHICAGO, 1JLL.

Su guodone, Komitetas.

Didelis Ralius!
Boston, Mass. Dr-tė D. L. K. 

W i tau to turės didelį balių ant 
naudos emigrantų namo, 
Gegužio, 1897m., salėje Caledo- 
nia, po nr, 45 Eliot Str., Boston, 
Mass. Prasidės 2 valandę po pie
tų ir trauksis iki pusiaunaktų. Į- 
ženga vyrams $1.00, o mergi
noms ir moterims 50c. Wisoki 
gėrymai bus už dykę. Dėltogi 
szirdigai užpraszome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.
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Kiekvienas teip sako:
CASCArffcTS CANDY CATHARTIC yra tai 

•tebukllngiausio* gydyklo* *zio amilau* Itzra- 
dimu. *e, turi gardu įmoka? gydo lagadnei ir 
tikrai inkitus, kepeni*. pilwį ir ozyityja wi»| 
•iktemą. pra.-zallna peruzaliuią. gydo galwo* 
skaudejuna drugy ir užkietejima *iduriu

Pirk deiiutjC. C. C. izifdien, 10. 25, 50cen
tu. Randaii wi*o*e aptiekoae ir iszgydymf gwa- 
rantuoja

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo tėwo, Jono Januszo, 

isz Kauno rėd., Reseinių paw., Czepa- 
czių kaimo; jau 10 metų kaip esu “an 
juom nesimatęs. Jis pats, arba kas kitas, 
teiksis man duot žinią ant szio adreso:

Antanas Janusz, Norvood, Mass.
(29-5)

Mitingai.
Nedėlioj, 16 Gegužio, 12 

landę vidurdienio, selėje 
Majausko, kertė Laurel ir 33rd 
Str. Liet. Republ. Susivienyjimas 
laikys savo mitingę, ant kurio 
delegatai isz visų liet. Kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. J. Jonaitis, prz. .

Nedėlioj, 16 d. Gegužio, tuojaus 
po sumai, salėje L. A Žuko, 
kertė Auburn avė ir 33czios ui., 
Dr-tė “Lietuvos Sūnų” laikys 
savo pusmetinį susirinkimu, ant 
kurio visus sąnarius szirdingai 
užpraszo pribūti. Teiposgi užpra
szo ir visus kitus lietuvius, kurie, 
norėtu prisiraszyti prie ežios 
draugystės; teiksis pasiskubinti 
pakol įstojimas yra pigus, nes 
nuo szio laiko taps pakeltas.

Su guodone, S. Žilinskas, sekr.

' > Naujai užsidėjus Chicagoj Dr tė 
“Teisybės Mylėtojų” iszrinko sa
vo administraciję isz sekanezių 
ukėsų: A. Bijanskis, prez.; A. 
Kriszcziunas—vice-prez.; J. K. 
Chmieliauskas—karierium irprot. 
sekr.; J. Jaukszta^—Iiu. sekr; 
apekunai kasos:K. Kasiulis,Garuc- 
kas ir J. Geče v i cze. Draugystė jau 
turi savo czartęrį. Ateinantį mi
tingę laikys 15 Gegužio/ 7 vai. 
vakare, salėje Kviaikovskos, 
786 S. Ashland avė., ant kurio 
szirdingai užpraszo visus sąna
rius ir kitus lietuvius norincztns 
prisiraszyti pribūti.

Su guodone
J. K. Chmieliauskas.

M 
M
K 
M

187 Peles John 
189 Peeat Adolf
197 Piteri Franelsiek
198 Pundin Dominik 
197 PysanSkaltis Jon 
1M RakazU* F et leipo r 
224 Su u x ra t Zofia ■
733 Steponowicz Saimia 
238 Strymsity* Terasa 
M1 BurpalteeJan 
242 Samytei Frank

Gromatos ant paczto.
Aleksandrovltz M.
Atkvczalti* N.
Barknn M.
Hiena* Paal
Cremerino Jocepb
I) dro Olga

__ Fendtu* Frtt* 
107 Grindiinski Juzei 
110 Grabus Kazimiera 
109 Mankei Maria
170 Martinojti* Piter-----------,-------------
171 Meenolan* Niek ola. 245 Tari<owiky P. M. 
175 Me«tatior Bernare 261 Tunais Auna 
180 Pajasz Tomasz 278 Žilis Jozef

VTisokių knįgų 
galima gaut pas VV. Kalvaitį, 

Tilžėje, Prūsuose.
Adrasookit teip:

W. KALVAITIS 
TUrit, OsL Pr.,

Lietusrtszki Rautai ir Raiztinykal 50c. 
NAUJžCSIS LIKTUV1SZKA8 BAPNINYKžS, 

surinkta* ta*-daugel įvetimtautlizku *apnl- 
Sku ir vuredyta* pagal tikra Perliukai 

Iptisska Mpnhyka,—*u 010 alizkiu abro- 
tu,— su apraizymu planetų Ir pailapcziu 

kokie* senove* žntone* vartoto dei nuapeji- 
mo ateito*.—•Geriause! istguldo visokius 
sapnus, koki tik žmogui priiapnuot geli. 
Preke................................    00c
Apdarytas....................................................... 7hc

Kražių Skerdyne. Apraišo ana baitu at
sitikima, kada 18M m. malkeliai užpuolė 
ant bsžnyczioe miestelyje Krežis, mo- 
■ze.ezaude ir pjovė nekaltu* žmoni*, i*s- 
griove altorių* Ir užpeczetijo bažnyczla. 
Kuo aiizkiauilal apraišo ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdeto* daiktai ir gero* rodo* mum mo

terėlėm* „ 5c,
Olitypa. apytaka i*z laiko terpiaviizko* ka

re* Indfjonu Amerikos. 85c
Patarle* ir dainos.................................................lOe
Pasakojimas Antano Tretininko “ “ 25c
Pirmutini* degtine* varytoja*, komedija 10c
Puiku* apratzyma* tikru atsitikimu i*zlai

ko ienkmecziu vainos 1801 m. 40c
Palangos Jure “ “
Praeito Vilniau*. Apraizo nuo pat pradžių 

užiidejimo miesto Vilniau* koki jame 
kllosztortai buvo, koki lietuviizkf ku- 
nlgaikizcziai gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu
vos atsitikimu..........-.....................10c

Puiki istorija epe Kantria Alane, kuri per 22 me
tu* vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrai iszkentojo 90c

Rinalda Rinaldinas “ “ “ 01.50
ROBINSONAS KRUZIUS, morališka apysaka 

dėl jaunumene*. “ 20c
Rutu Lapeliai naujausio* dainos “ “ 15c
8wodbine reda. Yra tai puikios dainos ir •ra

cijos vartojamo* seniau ant lietuviu
ku veslailiu. Dvi knigi................ 01 58

Talmude* žydu “ “ 10c
Terp skausmu in gerbia. Naujausio* dainos..20o 
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* Iszimto* isz 

knygų kun. K. Antanevtoziau*. 10c
Veselijo. arba pagirėliu gobtuve*................... 20c
Witoliorauda.Gie*me i*z Lietuvos padavimo 58c 
Ztpona* bei žipone 36c

A. SILHA & CO 
551-556 Blue Island Avė 

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
- 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, dėžiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

CA8CARETS sudrutina kepeni*, inkstu* ir 
pllwa. Niekad neskauda. 10c.

Reikalingas Dudorius-
Alga $40 ant mėnesio. Tegul 

atsiszaukia tik toks, kuris turi 
gėrę balsę ir yra gerai apsipaži
nęs su muzika.

Rev. S. Pautienius, 
Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

(29-5)

Ne niky k tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo aniži.
Jeigu nori at*lpra<yt nuo tabako ant wi*ado« 

ir paitoti *weiku. cwirtu ir eyUngu, imk gydyk
la* wadinama» NO-TO-HAC.*uri* perdirba »Up- 
nu> žmoni* in tvirtu*. Daugeli*, kurie pamėgino 
■šia* gydykla*, in de*zltnt» dienojau *werv de- 
■zimt* tvaru winzau*. Apie 400.000 žmonių topo 
Užgydytais. Pirk NU-TO-BAC nuo aavo aptle- 
koriau*, *u gvarancija, už 50c. arba už 01.00 Ap- 
raizymu* Ir praba* gauki dykai. Paraižyk, la: 
Sterling Remedy Co., Chicago, arba Nev Yortc.

Jeigu kam reikia kur 
iszwažiuoti isz Chicagos, 
arba ka parkwiesti { Chl- 
cagą, tai Tikietiis ant wi- 
su geležinkelių gali gaut 
“Lietuvos” redakcijoj. 
924 33rd st-

Preke pjn|gų.
Ruskas rublis po.................. 53c.
Prusiitzkos markės po........... 24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztu.

“RYTAS”
NEDELINIS

■ Laikrasztis
ISZ EINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienss gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikraazcziu. Lzleidžta- 
mas krtszczoniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

. Ant metn tiktai $1. .
Welitina kiekvienam jį skaityti. 
Rassykit ir pinįgus siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John St., Waterbury, Conn.
- ■

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Gzeweryku
M.W.Goodmana,593 N. Gay St. 

BALTIMOBE, MD.
Per Mlalt 30 dienu turtu Uzpaduotle manu 

mano vasariniu* taworu*. kaip tai: Cnbatna 
Cneweryku* dėl wrru. motoru, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau 1u prekiaa, kad 
wi*ka pa* mane dabar gali pirkti beweik ui pu
te preke* Dėlto atkreipiu atyda «ian aplinki
niu ir paiyitamu ir prašiau ateit pamatyt, o 

littkrysito kad teip pietai niekur nerasite,
__ . . i mene SU GUODONE

M. W. Goodman.
KriitIkrj 

Ip PM

Wanted-An idea BšSi

Dr. Marija Dovlatt, Lietuve.
Paeinanti iss Kauno Gubernijos.

838 w. 18th Str.
: nuo B iki 12 prieš* piet 
Tsiepbona*: Caaal 127,

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

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingę ta w orę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

_________ I

Ben. Hatowskis.
027 S.Cana urte Jndd, Cbica^n, l|

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo 117 iki 620 ant iazmokee 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė 
ioa.

Kas tik ko reikalaujate ateikite pas mane,
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczi«tyima8 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgm” ziegorej $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszęina Chicagoje kas subata ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.
“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 

liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kės užsimoka $1, gauna knįzelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų katsliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusi medely kai.

“Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po wisa' Ame 
rika, dėltogi biznieriams geniausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuve spausdina visokias knįgas. 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuwiszkai, lenkiszkai ir sn- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge 
riaušių laivų, ui u n ežia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pipįgai pęr mus isžsiųstirgreicziausiai su vaikszczioja kaip isz visų 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

Raszant į mus su bent kokia reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį adresę:

10 ♦ 
254 50 ♦ ______

USOimi GOiRAKTEED iŠ:!

GALI FORMA WINE & L1QUOR CO.
384 Blue įsiauti Avė., N. E. Cor. 14th PI. Chicago.

Sziuomi praneštame visiems sawo prieteliams ir kostumeriams, kad dabar 
vienatiniu musu agentu ant pardavinėjimo gėry m u po namus yra Franciszkus 
KriMCstUMM. Wi«us orderius, kokius jam duosite, greitai iszpildysime ir 
už labai prieinamas prekias.

Cnlifornia Wine & Liųuor Co.
334 Blue lalanti Avė., Cor. 14th PI. (Henry St.)

M. Rubin, prez.

E. ZAN1EWSK1S.
924 33rd str., 
LietuviazkaN 

kriauczlus.
Pigausia dra- 

Knų krautuvė.
ra u oda w i šo

klus drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Naujas
]LiietuwiszkaN Sa liūnu h.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czloe ui.

Užlaikau šviežia 
bsvarska Alų. ge
riausia* 
trseniat 
•les A- 
r laika*. 
SEu
ir puikiausiu* Ciga
ras.

Prie aalinno tu
riu pulke didelia 
oale ant mitingu.

balių Ir vesiallju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandytie.
Felizas Majangkaa, 

3301 Laurel «t., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
34S2 8. Halated *1 

Nsjims puikia* Fotoįrranja^ «0 tuziną tiktai 

An *e*sllu U kitokiu raikah* nujlma Fotam 
fljM kopulk *u*el

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieks Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei isz pildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosl l ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. vidur
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikšta' 
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

“GARSAS” 
AMERIKOS LIETUSIU,

yra pigiausias nedelinis laikrasztis.
Iszeina Szenadorije kas su 

bata, kasztuoja tik vie
na . dolery ir 20 et 
L ant metu,

60 centu už pusmety,
TALPINA puikias istorijas ir apraszymus isz lietuvių gyve

nimo; teipgi žinias isz Lietuvos ir viso svieto; Garse daugiausiai 
galima rasti žinių it-z Amerikos apie darbus.

Jei nori žinoti kas sviete darosi; jei nori pasiskaityti puikių 
istorijų, jei nori dasižinoti a|>ie darbus kituose miestuose—pa r si- 
kviesk “Garsę”. Prisiųsk save adresę, tai gausi porę nume
rių ant pažiūros už dykę.

mu. Adr«« “Garsas” Publishing Co.
- SHENANDOAH, ’

P.F. Bradchulis,
Notary Public & C'laini Adju»ter. 
Iždirbu visokius dokumentui ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas už bur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis,
630 8o. Canti 8t., CHICAGO, ILL.

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augsztesnlu gudu ir Notary Public. 

Ofisu: 4 La S&lle St, Ruimu 620, Gyvenimas: 118 I. Division St
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias ujpieras —— 

dokumentu*; o labjausei užsiima pro vorais už sužeidimą ir užmu- 
azima geležinkeliu, fabnauose ir Lt. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė, 

į Gali sueiszneket lenkiszkai.
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