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Maskolija ir Pracuzija.
Maskolijos neseniai apvaini

kuotas valdonas ir jo moteris 
rengiasi atsilankyti pas kitų 
krasztų valdonus. Iszkeliaus 
isz Maskolijos 24 Rusrpjuczio, 
SZ*U metų, o sugrįž 1 
dienę Lapkriczio.Terp kitų krasz- 
tų, kaip jau praneszėme, atlan
kys Maskolijos valdonas ir Pran
cūzija. Caras ir jo moteris ant 
savo laivo atplauks į Cherbourgę, 
Prancūzijos kariszkę portę. Ant 
susitikimo su juom iszplauks 
prancuziszka laivyne ir Prancū
zijos prezidentas Faure. Faure 
keliaus drauge su Maskolijos val
donu į Paryžių, kur tasai pasiliks 
per isztisę nedėlię. Bus,žinoma, 
priimtas su didele iszkilme, kas 
kasztuos miestui ir Prancūzijai 
keletę milijonų frankų. Tie pi- 
nįgai geriaus butų sunaudoti ant 
suszelpimo badę kenezianezių 

th- prancuziszkų pavaldynių Tonki- 
V ne (azijatiszkose Prancūzijos val- 
*1 dybose), neng ant iszkilmių pri

ėmimo vienaitinio I9amžyj Euro- 
' pos despoto, kuris kaipo bjaurus 
l raupai kuuę tos svieto dalies 
terszia. Isz susidraugavimo Mas
kolijos su Prancūzija iki sziol tik 
Maskolija nauda sau traukė,Pran
cūzija gi, apart neiszpasakytai di
delių kasztų ant suszelpimo nu
skurusios Maskol. iszleislų, nieko 
dar ne pelnė ir kasžin ar kada nors 
kę pelnys. Todėl negalima supras
ti,kodėl,dažinojus apie atsilanky- 
mę Europos despoto toks džiaugs
mas prancūzus apėmė, kad net 
prancuziszkos moterys rengia pa
dirbdinti ir paskui padovanoti ca- 
rienei cidabrinį lopszį. Prancu- 
ziszki laikraszczių raszėjai renka 
pinįgus ant padirbdinimo puikaus 
kalavijo, kurį nori padovanoti 
carui, turbut, kad su juom galėtų 
atsiginti nuo savo “numylėtų” 
pavaldinių. Ir nuo tų vienok, 
jeigu jo neapgįs pulkai policijantų, 
neapgins ir prancuziszkas kala
vijas.

neir Hahneville nė jokia civilizuo- 
ta tauta kęsti negal ir neprivalo.” 
W isi laikraszcziai szaukiasi savvo 
vvaldžių, idant tos pareikalautų 
nuo Amerikos nubaudimo lynczau- 
nįkų ir užganėdinimo pasiliku
sių szeimynų lynezuotų. Ita- 
liszkas pasiuntinys, baronas Fava, 
VVashingtone turėjo pasznekėji- 
mę tame dalyke su p. Rockhil. Rei- 
kalavvo jis suradimo lyncziaunįkų, 
jų nubaudimo ir užmokėjimo 
szeim)»noms nužudytų italijonų. 
P. Rockhil žadėjo isztirti tę da
lyku

Wokietija.
Wienas isz kunįgaikszczių Wo- 

kietijos, didysis kunįgaiksztis Ba
deno, parubežiuose nuo Prancūzi
jos, 9dienę Rugsėjo taps apgar- 
sįtas karaliumi ir ta kunįgaiksz- 
tystė taps, tokiu budu, karalyste. 
Szneka teiposgi, buk provincijos 
Alzatija ir Lotaringija, po karei 
1871 m. atimtos nuo prancūzų, 
taps prie tos naujos karalystės 
priskirtos.

Wokietijos randas, kaip dabar 
pranesza, rengia pakelti muitus 
nuo ameri koniszko petrolejaus 
(kerosino) ant tiek, kad pėtrole- 
jus isz Amerikos visai negalėtų 
būt siuneziamąs į Wokietiję. Už 
tatai taps numazįtas muitas ant 
petrolejaus iszkasto Maskolijoj 
ir Austrijoj. Apart nesutikimų 
už muitus, terp VVokietijos ir A- 
merikos užgimė ir nesutikimai už 
valdymę salų Samoa, Oceanijoj, 
Salas tas valdo dabar trys viesz
patystės: Anglija, Wokietija 
ir Suvienytos Wieszpatystė 
Sziaurinės Amerikos. Įtekmė 
VVokietijos ten didžiausia, ir tas 
erzina Ameiikę, bet ^Vokietija 
mažai ant to žiuri. Plantacijos 
vokiszkų kompanijų užima di
džiausius plotus, įrengimas ku
rių daug pinįgų ^Vokietijai kasz- 
tavo, todėl negalima patikėti, kad 
ji teip lengvai ant pareikalavi
mo Amerikos sutiktų pati susiau
rinti rubežius savo įtekmės. Ka
rė isz to ne iszdigs, nes Amerikai 
trūksta kariszkų pajiegų paremti 
savo reikalavimę, nesutikimai 
tie vieųok gal ant muitų atsi
liepti. .

Iszpanija ir sala Kuba.
Kaip raszo isz Madrido, Iszpa 

nija rengiasi į karę su Suvieny- 
toms VVieszpatystėms Sziaurinės 
Amerikos. VVisi tiki, kad po rin
kimų ant Amerikos prezidento, ar 
iszrinks McKinleyę ar Bryanę, 
neatbūtinai tur užgimti karė terp 
Suvienytų VVieszputybzezių Sziau
rinės Amerikos ir Iszpanijos. To
dėl Ispanija dabar, kai p tik įsteng
dama,drutina savo kariszkas pa- 
jiegas. Kę gi daro Amerika? 
nieko!

Ant salos Kubos iszdygo nesu
tikimai terp ispaniszkos kariau
nos virszinįkų: smarkiai susibarė 
jenerolas VVeyler su jenerolu O- 
danda. Jenerolas Odanda,pava
dinęs savo perdėti u į, jenerolu 
VVeylerę, žvėrim, pasitraukė nuo 
Kubos ir iszkeliawo į Iszpanija.

Iszpauijonys užtuuszė Carlosę 
Govin, ukė.-ę Suvvienytų VViesz- 
palyszczių Sziaurinės Amerikos, 
kulisai nukeliavoantKubos kaipo 
korespondentas vvieno ameriko- 
niszko laikraszczio. Giminės jo 
rengiasi kreiptiesi į raudę Ame-, 
rikos su reikalavimu nubausti 
žmogžudžius.

Chinieczių krasztę vėl užgimė 
pjovvynės mahometonų. Priesz 
pasikėlusius mahometouis likosi 
iszsiųstas Tung Fu Liang, knrisai 
pjuuja visus: moteris, vaikus ir 
senelius, kdkius tik aut savo 
kelio patinku. Mieste Hasiutula 
iszpjovė bUUO prekėjų ir amati- 
uįkų, iszpardavė jų moteris ir 
dukteris. Bijosi, kad los jųovynės 
nepagimdytų pasikėlimo uiaho 
melouų upskrieziuose: Pmtiaufu 
ir Hui Tien, kur dar maiszto 
nebuvo.

Priesz Auglijos vvaldžię pasikė- 
ė juodiejie ^Vakarinės Afrikos. 

Juodiejie giminių Inkoranza, A- 
szanti ir kiti susivienyjo į vienę 
kruvvę po vadovyste Samoros ir 
nori isz savvo kraszto anglijonis 
iszvvyti. Sainora degina dabar 
jaltvveidžių kaimus provvincijoj 
.nkoranza. Anglijonys iszsiunlė 

du kariszkų laivu: Phoenix ir 
Megrie su kariauna į Elminę, isz 
kur ji trauksį Inkoranza ir Aszan- 
tų sostapilę, Kumasi.

Isz Lietuvos.

Persergejimas Wilniaus 
gubernatoriaus.

Szj metę žmonės pradėjo krau- 
stytiesi isz Lietuvos ir kitų Mas- 
kolijos krasztų į Siberiję. Wal- 
džios iszdalino iszeiviaras visus 
žemės plotus VVakarinėj Siberijoj 
ir dabar jiems žemės ne dali
na ir savvo daleidimę keitiesi į 
Siberiję atgal atsėmė. Wilniaus 
gubernatoriaus todėl persergsti 
žmonis norinezius dabar ten per
sikelti ir pranesza, kad persikėli
mai be vvaldžių daleidimo, ypacz 
gi prikalbinėjimai prie to yra už
drausti v prikalbįnėtojai bus bau
džiami pagal vvieszpatystės tie
sas. Pagal maskoliszkas tiesas, 
tat, kuris prikalbinėja žmonis 
persikelti isz vvienokraszto į kitę, 
žiūrint ant to, kiek per tai žmo
nių jis suvvadžiojo, būva nubaus
tai: arba nužudimu tūlų tiesų ir 
uidarimu į kalinį nuo 8 mėnesių 
iki vvienų metų ir 4 mėnesių; ar
ba nužudimu vvisų asabiszkų tie
sų, iszsiuntimu į 'Siberiję arba 
paskyrimu į teip vadinamas aresz- 
tantų rotas. Tie gi, kurie be da- 
leidimo vvaldžių persikrausto į 
kitę krasztę, pagal tiesas, turi 
būt baudžiami kalėjimu nuo 2 ne- 
dėlių iki 3 mėnetių. Tokia baus
mė vvienok siekia vvien persi- 
klausiusius isz vvieno į kitę Mas- 
kolijos krasztę; už persikėlimę 
isz jos be vvaldžių daleidimo 
į užrubežius bausmė kur kas di
desnė. Waldžios vvienok, turbut, 
paezios supranta kvvailumę tų tiesų 
nes grįžtanezius isz svvetur išei
vius ne baudžia teip ^skaudžiai, 
kaip tiesos bausti daleidžia.

kimo Klingenbergo,turbut, Lietu
va visgi nieko geresnio nepel
nys: į vietę pasitraukusio mas- 
koliszko gyvulio ateis kits toks 
jau, jeigu dar ne bjauresnis. Į 
vietę Klingenbergo tapo ant gu
bernatoriaus paskirtas Suchodol- 
ski, dabartinis Wolyniaus 
gubernatorius atsižymėjęs neken- 
timu ne maskolių.

Dar apie gaisrą Liepojai.
Praneszėme jau musų skaityto

jams apie didelį gaisrę Liepojui 
(Latvijoj). Pirmiausiai užsidegė 
tirszcziausiai apgy Ventoj miesto 
dalyj, Smith’o namuose ant Nev 
Marketo. Į umę laikę ugnis už
griebė kitas aplinkines triobas; 
isz dalies iszdegė arba nukentė: 
namas Smith’o,Landau, o, Knopfo 
ir Perovo. Knopfo namuose bu
vo pacztas ir telegrafo įrėdnė. 
Telegrafas paliovė priiminėjęs 
telegramos. Kaip ilgai ta dalis 
telegrafo ir paczto bus uždaryta, 
negalima įspėti. Blėdys ugnies 
padarytos labai didelės; sudegu
siuose namuose tilpo didžiausios 
pardavinyczios, kaip antai: kon- 
ditoreja ir restauracija Bonitz’o 
ir kitos. Kad ugnis teip iszsipla- I 
tino, kaltina ugnagesius, T 0 3’

ISZ 
Lietuwiszhn dirwu 

Amerikoje.
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Maisztai lietu,wiszkoj pa
rapijoj.

Lenkiszkas laikrasztis “Echo”, 
iszeinantis Buffaloj, N. Y. pa
duoda žinię apie maisztus lietu- 
vifzkoj parapijoj Providence 
(Scranton, Pa.). Nesutikimai pa 

Į rapijonų su prabaszcziumi, kun. 
Peža, traukiasi mat ežia nuo se
niai Parapijonys užrėmė duris 
bažnyczios ir nenorėjo į ję įleis
ti kunįgo. Atsiszaukė jis į po- 
liciję reikalaudamas pagelbos ir 
tik su ta pagelba galėjo įeiti į 
bažnyczię. Kiek teisinga ta žinia, 
mes nežinome; jeigu vienok tei
singa, tai labai liūdna. Kas ežia 
kaltas, mes, tikrai nežinodami 
paežio atsitikimo, spręsti nega
lima. Tasai atsitikimas vien ro
dytu, kad mes ant visko lenkų 
pramintais takais vaikszcziojame: 
lenkai turėjo parapijų maisztus 
Bay Cityje, taigi ir pas mus tok
sai atsitikimas turėjo kur nors 
užgimti. Kaip ežia vienok ne bu
tu, sunku yra įtikėti, idant vien 
parapijonys butu kalti.

Perkelti kuiiįgai.

Italija.
Perdėtinis maskoliszkųgydyto

jų iszsiųstas pas Abisinijos valdo
nę Menelikę, Jelisiejev, iszliuo- 
savo isz nelaisvės 80 italiszkų ka
linių paimtų po nelaimingam mu- 
sziui po Adova. Kalinius tuos 
perdavė italijonėms. Kitų Abi
sinijos valdonas nenori iszduoti, 
pakol Italija nesutiks ant sanda- ‘ 
ros su Abisinija: tuos pasiliks, 
teip sakant, kaipo grebežių. lie 
nelaimingi kaliniai ir stabdo i- 
talijonis. Ryme bijosi, kad pra-> 
dėjus vėl karę su Abisinija ne 
reiktų nukęsti italiszkiems kali
niams abisinieczių rankose dar ė- 
santiems.

Terp Suvienytų Wieszpatys- 
czių Sziaurinės Amerikos ir Itali
jos iszdygo nesutikimai. Perei
tame “Lietuvos” numeryje pra- 
neszėiue musų skaitytojams apie 
lynezavimęLouisjanoj 3 italijonų. 
Tas tai atsitikimas ir pagimdė ne
sutikimus Italijos su Amerika. 
Daėjus tai žiniai į Italiję visi lai
kraszcziai pakėlė balsę. “Corrie- 
re delta Serą” raszė, kad “geriaus 
Amerika padarytų, jeigu visai 
svetimtauezių neįleistų, jeigu 
apginti neįstengia, arba nenori. 
Tokių atsitikimų kaip Nev Orlea-

Turkija.
Turkiszkas randas neiszklausė 

reikalavimo krikszcziooių ant sa- 
os Kretos: isz visko, ko kriksz- 

czionys reikalavo, pripažino vien 
atleidimę pasikėlusiems, jeigu 
; ie padės ginklus. Todėl apie 
greit ę apstabdymę maiszto vėl 
nėra kalbos. Komandieriai pran- 

fcuziszkų kariszkų laivų, kaip pa
duoda tūli laikniszcziai, gavo įsa- 
kymę isz Paryžiaus, stengtiesi bu 
ginklais apginti užpultus kriksz- 
czionis ant salos Kretos. Toksai 
įsakymas labai arti jau stovi nuo 
karės su Turkija. Tokius paežius 
įsakymus gavo ir kapitonai mas
koliszkų laivų Kretos pakrantė
se. Sako buk Maskolija prikal
binėja Prancuziję užimti visai sa
lę Krėtę. Žinoma, kad toksai 
atsitikimas suerzintu kitas Euro
pos vieszpatystes.

MacedOmjoj maisztai vis kyla 
-ir platinasi. Apie VVodina atsi
tiko susirėmimas 150 pasikėlėlių 
su 500 turkiszkos kariumenės. 
Muszis traukėsi keletę valandų; 
ant galo maisztinįkams į pagelbę 
atėjo isz kitur dalis pasikėlėlių ir 
turkiszka keriauna, pražudžiusi 
50 užmusztų kareivių, turėjo pa-

Maskoliszki iszeiwiai Į Si- 
beriją.

Maskoliszkas laikrasztis, “Rus
toje Obozrienije”, paduoda ži
nias apie vvargingę padėjimę 
maskoliszkų iszeivių į Siberiję. 
Maskoliszki valdinįkai, kur tik 
prireikia iszminties, niekada jos 
neturi. Sukurstė iszeivyste, bet 
apie paskyrimę vietų iszkeliavu- 
siems iszeiviams nepasirūpino. 
Korespondentas to laikraszczio 
aplankė iszeivius apsistojusius 
apie Tiumenį, kurie laukia ten 
au poręnedėiių ir nežino toliaus 
eur keliauti. Wisi ežia apsistoję 
(VVakarinėj Siberijoj) iszsirengė 
ant Amūro, prie Rytinio Oceano, 
bet maskoliszki valdinįkai sulai
kė juos ties Tiumeniu ir nežino, 
kę daugiaus daryti, nė kokiu bu
du juos į vietę isžsiųsti.

— Kę jus ežia veikiate? pa- 
ktau&ė iszeivių ano laikraszczio

Nekrutanti turtai Wil- 
niaus.

Wisi nekrutanti turtai miesto 
^Vilniaus, pagal isztyrimetam tik
ros komisijos paskirtos ant nuspre
ndimo, turi vertės 12756550 ru
blių. Tie nekrutanti turtai iszskir
styti po 7 policijos dalia. Apart tų 
dar prie miesto priguli dalys 1 ir 6 
priskirtos prie Wilniaua pavie- 
czio; vertė tų yra 118000 rublių. 
Taigi visa vertėnekrutauezių tur
tų miesto VVilniaus ant 1896 ro. 
pasiekia 12874550 rub. Savinįkai 
tų turtų apsunkinti mokeszcziais: 
į vieszpatystės iždą po 1 rublį 
ir 7 kapeikas ir po 60 kap. į mies
to kassę nuo kiekvieno szimto 
rublių vertės nekrutanezių turtų; 
taigi ežia saviuįkams nekrutan
ezių turtų reikia mokėti po 1 ru
blį 67 kap. nuo kiekvieno szimto 
rublių vertės jų turtų.

Seinų vyskupystėj szitie kuni
gai likosi paskirti ant vikariju- 
szų: į Lachovvę — kun. Kazimieras 
ėonevka; į Griszkabudį—kn. 
Antanas Dailidė; įSintautųs-kun. 
Antanas Kudirka. Perkelti pra- 
baszcziai: kn. kanaunįkas Igno
tas Bartlinskas — iszSerejųį Laz- 
diejus; kn. Antanas Katilius — isz 
Szventažerių į Šėrėjus; Kn. Jo
nas Ūžupis —isz VVygrų į Szven- 
tažerius; Kn. Ludvikas Adamo- 
vyczius —isz Lazdiejų Į VVygrus; 
<n. Pranciszkus Paszukonis 
verkeltas isz Lachovo į Kobyla- 
nus.

Lietuwiszkas politiszkas 
kliubas.

Isz Nev Britain, raszo “Ry
tas”, kad ežia užsidėjo Lie.tuvisz- 
kas politiszkas kliubas, po vardu 
“Lithuanian Citizen s political 
Club.” Prezidentu kliubo* likosi 
iszrinktas pažįstamas terp lietu
vių biznierys, p. Skritulskis; Wi- 
ce prezidentu—Sakalauckas; se- 
kretoriumi-p. Bergeris; kasieriu- 
mi gi—p. Kvederas. Isz syk prie 
to.kliubo prisiraszė 40 žmonių.

VVokiszkas randas iszdavė pa- 
iepimę parubežiniems muitinį- 
cams neįleisti į Wokietiję isz 
sietuvos, per VVirbalių ir Eydt- 
tunus, galvijų, avių, kiaulių: 
daleista isz Lietuvos wien ga
benti rukytę ir tai virtę kiaulienę 
ir tarpintus taukus. Apie tę pri
valo žinoti ir lietuviszki iszei- 
wiai keliaujanti per Eydtkunus; 
žalios mėsos ne gal jie su savim 
imti į kelionę.

Tas pats laikrasztis paduoda 
žinię apie vienas lietuviszkas 
gobtuves, kurios tuom pasibaigė, 
kad policistai turėjo nuvesti į 
policijos aresztę visus besilinks- 
minanezius veselnįkus. Weselnį- 
kai mat perdaug užtraukė “gy
vasties vandens” ir nuo to teip 
garsiai linksminosi, kad nebuvo 
kę daugiaus daryti, kaip tik besi- 
linksminanczius iszskirstyti.

— Kę veikiame, ruszcziui at- 
s kė vienas iszeivya, mirsztan- 
czius vaikus laidojame ir praval
gome paskutinius pįnįgus.

Gaila žmonių pasitikėjusių 
maskuliszkiems valdiuįkains. 
Kiek jų nukaks į vietę, negali
ma žinoti; bet daugumas Vaikų, 
dėl nedatekliaus maisto ir szalto 
oro, pirma iszmirs. Apsistoję jie 
ne kokioje nors trioboje, bet ant 
lauko. Neteisingumas, kvailu
mas, nerūpestingumas apie žmo
nių kanezias maskoliszkų besau- 
žiniszkų urėdinįkų turi sueržinti 
szirdį kiekvieno žmogaus, nors 
jo paties nelaimė ir ne siektų. 
Ar ilgai dar žmonija turės, juos

Praszalintas budelis.
Garsus isz skerdynių Kražiuo

se, Kauno gubernatorius Klingen- 
berg, tapo isz Kauno praszalintas 
ir paskirtas ant gubernatoriaus į 
VViatkę, Rytinėj Maskolijoj 
Tuom vienok jis netampa nu
baustas, prieszingai, per tai tam
pa pakeltas. Wiatkos gubernija 
yra kur kas didesnė už Kanno 
gub., turi ir gyventojų dvigubai 
tiek. Apgyventa didesnėj dalyj 
likucziais visokių finiszkos kil
mės gyventojų, dar puslauki
nių. Taigi ežia Klingenberg dar 
didesnę turės liuosybę sunaudoti 
savo žvėriszkus palinkimus, y- 
pacz, kad ežia jau neturės ant sa
vęs nė jokio virszinįko, vien 
Peterburgo vidurių minislerį, o 
tam per toli ano gyvulio darbus 
daboti. Isz to vienok atsitrauki-

karsz-
Lietu-

Szį metę neiszpąsakyti 
ežiai ne vien Amerikoj: 
voj teipogi dideli. VVilniuj toki 
dideli karszcziai, kokių gyvento
jai ne atmena. 1 d. Rugpjuczio 
ant kiemo gyvulių stovyklos du 
prekėjai likosi saulės karszczio 
užgriebti. Nugabeno apsirgusius 
tuojausį ligonbutį, kur juos nuo 
myrio iszgelbėjo. Užgriebimų bu
vo mieste ir daugiaus, atsitiko ir 
keletas myrių,

• f “Kardas” szitokię paduoda 
žinię isz Baltimorės: Simas Lu- 
coszaitis parėjo namon auaztant 
gerai baltakės užtraukęs; iszėjęs 
dienę, ant atsivėdinimo iszgėrė 
szalto alaus ir ant galo vakare 
pargrįžęs namon atsigulė, bet jau 
ne kėlė daugiaus. Paliko jis jaunę 
paczię. Mat kaip mums baltakė 
vis nelaimę atgabena. Ar ne bu
tu geriaus, wieton lankymo Ba
liumi, pasirūpinti apie įrengimu 
nedėlinių mokslainių ir skaitymo 
namų!

f “Rytas” paduoda, kad Wau- 
kegan’e, ilk yra apie 200 lietu- 
wių. Turi jie mažę bažnytėle. 
Parsitraukė juos ežia vviena kom
panija, kuri žadėjo parūpinti 
darbę. Ar ta kompanija suteiks 
pažadėtę darbę, nežinia. Tuom 
tarpu lietuvviai uždarbiauja vvie- 
tinėse dirbtuvvėse. Yra tenai ir 
Szvvento Bartlamiejaus lietuvisz- 
ka draugystė.

Daukszuose, Kalvarijos paw. 
Suvalkų gub., kaip paduoda 
“Vienybė”, tapo įrengta kriksz- 
czioniszka 'pardavinyczia; įren
gė ję lietuvvys p. Ambraziejus. 
Reiktu, kad lietuviai, kur tik ga
lima, stengtųsi tokias pardaviny- 
czias įrengti ir tokiu budu paim
tu prekybę į savo rankas.

t Isz Nev Britain, paduoda 
Dziennik Chicagoski: Mikolas 
Zelanis, turinti. saliunę prie 
Main ui. iszbėgo, paėmęs ir 48 
dol. savo kompanijono ir leisnį 
ant saliuno, prigulintį Hart
fordo alaus leidinycziai. Mena, 
kad jis turėjo iszvažiuoti į Eu- 

| ropę.
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Isz Amerikos
Lekiantis orlaiwys.

1 dieną Liepos szių metų ties 
Winnipeg, Britiszkoj Kolumbi
joj, matė didelį orlaivvį lekian
tį į sziaurius; ties Hazleton jis 
pralėkė dvvi dieni 'vėliaus. Tūli 
sprendžia, kad tai turi būt or- 

i laivvys, kuriuom Andree rengėsi 
nuo salos Spitzbergo lėkti į 
sziaurinį žemės galą — bet tas 
negal būt teisingu, nes paskui jau 
nuo jo parėjusios žinios s prane- 
szė, kad jis 1 dieną Liepos dar 
buvvo ant Spitzbergo ir ten laukė 
gero vvėjo. Taigi kas keliauja ir 
kur szituom dabar užtėmytu or- 
laivviu, nežinia.

Užgriuvvo namai.
Isz Eau Claire, Wis. raszo : 

25 darbinįkai dirbo prie ardy
mo muzikaliszkos hales. Trioba 
ta buvvo ant 4lubų, medinė; no- 
rėjo ją vviduryj perdirbti. Be
dirbant darbinįkams trioba ta 
griuvvo ir užgriovvė vvisus dir- 
banezius. Likosi užmuszti: Hat- 
ver Olson, Nicholas Noach ir 
kontraktorius William Dean, 
mirtinai sužeisti yra: John Thor- 
son, James Dean ir Ole Solberg; 
likusiejie lengvviaus apkulti.

Smarki audra.
13 dieną Rugpjuczio neiszpa- 

sakytai smarki audra atlankė 
Pittsburgą, Pa. ir aplinkines. Pa
darė ji labai daug blėdies ir prie 
to 6 žmonių nustojo gyvvasties. 
Priesz prasidėsiant lyti sutemo 
teip kaip naktyj, paskui užėjo 
smarkus lytus, kuris traukėsi 3 
vvalandas, Labiausiai nukentė De 
Haven, 10 mylių nuo Pittsbur- 
go. Upelis užtvvino ir užliejo vvi- 
są miestelį; begriuvvant nuo pa- 
plovvimo 'vieniems namams, trys 
žmones paskendo. Etna, Ever- 
green, Irwin ir Claridgc bevveik 
vvisai likosi isznaikinti.

Zweries sudraskyta.
West Palm Beach. 12 dieną 

Rugpjuczio buvvo ežia baisus at
sitikimas. Farmeris Oragin sa- 
wo sode parengė pasilinksmini
mą. Besilinksminant kiti nus
prendė, kad 'vienas jaunas vvyrisz- 
kis turi pabueziuoti 16 metų mer
giną, Juliją Moore. Ta nenorėjo 
lengvvai pasiduoti ir pradėjo bėg
ti, o ansai vvyriszkis vvytiesi. Ju
lija įbėgo į tarpkrumį, bet ežia ant 
jos užpuolė pasislėpusi krūmuose 
pantera (dididelis žvvėris isz ka
tės vveislės). Kada atbėgo ansai 
besivvijantis vvyriszkis, tai pama
tė merginą gulinezią ant žemės, 
o ant jos buvvo pantera, kuri 
mergina draskė su nagais. Tuom 
tarpu atbėgo ir kiti susirinkę wy- 
riszkiai ir panterą nuvvijo. Mer
gina turi baisiai sudraskytas krū
tis, peczius ir gilų įkandimą į 
szoną. Nėra nė jokios vvilties ją 

myrio iszgelbėti.

Muszis su indijonais.
Isz Tucson, Ari. Atjojo ežia 

pasiuntinys isz Oliver Camp, ku- 
risai pasakoja, kad E eskadro
nas 7 regimento raitelių, 
po wadowyste leitenanto Bulloc- 
ko, apie 20 mylių nuo Tucson, 
turėjo smarkų susirėmimą su in- 
dijoniecziais Yaqui giminės. In- 
dijoniecziai pasislėpę už uolų ant 
kalno užpuolė netikėtai ant ka- 
reiwių. Muszis traukėsi 3 'valan
das. Trys indijoniecziai likosi 
užmuszti, likusius gi 30 gywus 
suėmė; terp suimtų yra ir trys 
moteriszkės. Kareivių 3 likosi 
paszauti, o isz tų vienas mirti
nai. Indijoniecziai turėjo gerus 
ginklus.

Jaunas žmogžudys.
Isz Holly vood Tovnship, Pen- 

der Co. netoli Norfolk, Va. ra
szo apie szitokį atsitikimą. Par
tneris Frank Povvers ir jo mote
ris iszėjo į lauką ant darbo, 
'vaikus gi: wieną d'viejų metų, 
kitą 14 mėnesių, paliko pas kai
myną Milsą. Deszimties metų 
sūnūs Milso apsiėmė 'vaikus da
boti. Iszejus tėvams, pasilikę 
waikai pradėjo rėkti, jų dabo
tojui tas nepatiko, todėl jis juos 
muszė, bet kad ir tuom riksmo 
apstabdyti negalėjo, nuėjo į vi- 
rinyczią irmtsineszė peilį. Tėvai 
vaikų, Poversai, iszgirdę ant 
lauko sawo waikų riksmą, atbė
go su pagelba, bet vyresnysis bu
'vo jau negyvas —perdūrė jį su 
peiliu Milso sūnūs. Mažas Mils 
'visai nesigaili to, ką padarė, tei
sinosi wien, kad reikėjo kokiu 
nors budu riksmą nutildyti, o 
kad kitaip ne buwo galima, to
dėl nutildė su peiliu.

Nunuodino.
Mansfielde, Oh. likosi suaresz- 

tuota 24 metų Celia Bose užtatai, 
kad nunuodino savo tėvą, motiną 
ir brol į.Tė'vas josJarmerisDaniel’s 
Rose, gyvenoTietoli Nevville, O. 
Jis, jo pati ir sūnūs numirė urnai į 
keletą dienųTPersitikrino, kad jie 
likosi nunuodinti. Nužiūrėjo Ce- 
lią. Wiena jauna kaiminka, su ku
ria Celia drauga'vo, papasakojo, 
kad tojė buvo įsimylėjusi į kai
myną G%y Bėrry, bet tas jos ne
kentė ir wieną kartą pasiskundė 
jos tėvams, kad įsimylėjusi wisur 
ant jo tyko ir praeiti neduoda. 
Tėvai iszbarė dukterį, bet ta ūž
tą teip ant jų įpyko, kad juos 
nunuodino,"tikėdama, kad vien 
tėvai nuo jos grasina numylėtinį.

Kaitros.
Kaitros susimažino; pereitoj ne- 

delioj bu'vo karszcziausiai Phila 
delphijoj, Pa. Dar pereitą petny- 
czią kar«ztis ežia laikėsi 95 laip
snių Fahrenheito termometro. 13 
dieną Rugpjuczio 5 žmogystos 
pasimirė nuo saulės karszczio.

Ne v Yorke karszcziai buwo 
truputį sumažėję, bet visgi dar 
gana dideli. 13 dieną Rugpjuczio 
New Yorko 29, Brooklyne 12, 
JerseyCityje 12, kituose aplinki
niuose miesteliuose 6 žmogystos 
nuo karszczio pasimirė. Per 5 die
nas pereitos nedėlios (iki 13 Rug
pjuczio) buwo ežia apsirgusių 
1256; isz to skaitliaus pasimirė 
621 žmogysta irtai tik vien nuo 
saulės karszczio.

akmenimis, bet iszszovus isz re
volverio vienam seabsui ir strai- 
kieriai iszsitraukė revolverius ir 
prasidėjo szaudynės. Policija pri
buvo tąsyk, kada viskas pasibai
gė; jai iszpuolė vien paszautus 
vežti į ligonbuezius.

Susi w lėni ji mas politikiszku 
partija.

Amerikos silpnesnės politikisz- 
kos partijos, ant susirinkimų 
pradeda jungtiesi su demokratais 
ir su jais eina isz vvien. Ant szte- 
to konvencijos Ottamvoj su de
mokratais susijungė: populistų 
partija ir dalis republikonų parti
jos nesutinkanti su McKinleyo 
programų. Ant susirinkimo rin
ko kandidatus ant kongresmanų; 
Užrinko: 9 demokratus, 1 popu
listą ir vieną isz prie demokratų 
prisidėjusios republikonų szakos. 
Tapo priimtas demokratų 
programas, paremtas ant liuoso 
ir neaprubežiuoto muszimo cidab- 
rinių pinįgų.

I’opi* žiaus delegatas.
Pareinanczios isz Rymo žinios 

paduoda, kad į vietą kardino
lo Satolli, kurisai isz Amerikos 
pasitraukia, beabejonės jau, taps 
paskirtas vyriausias perdėtinis 
Augustijonų, kn. Martinelli. 23 
dieną Rugpjuczio szių metų kn. 
Martinelli taps įszventintas ant 
Arkivyskupo; pabaigoj gi Rug
sėjo iszkeliaus į Ameriką. Kar
dinolas Satolli pasitrauks isz A- 
merikos Lapkrityj szių metų. 
Kun. Martinelli yra jau susipa
žinęs su padėjimu katalikiszkos 
bažnyczios Amerikoj. Du metai 
atgal jis gyveno per tūlą laiką 
Philadelphijoj.

Į New Holland, Pa. Atsitiko 
czia baisi dinamito expliozija, 
kurios trys darbinįkai likosi už
muszti, 15 gi yra sužeistų; su
griuvo ir keletas aplinkinių na
mų, Mat telefonų kompanija 
rengė czia naują telefonų li
niją ir 25 svarus dinamito lai
kė virtuvėj hoteiio Eagle. Daj- 
binįkas Cannon norėjo paimti 
kiek dinamito, bet, tur būt, ėmė 
jį neatsargiai, nes jam beimant 
ir atsitiko expliozija. Cannon 
likosi į szmotelius sudraskytas.

t Ant Santa Fe geležinkelio, 
į vakarus nuo Topeka, Kan., ant 
geležinkelio relių nupuolė ne- 
iszpasakyta daugybė driežų. 
Ant tos driežų užimtos geležin
kelio dalies atbėgo tavorinis 
trūkis, bet ant relių buvo driežų 
teip daug ir jos nuo sutrintų 
teip nusislidino, kad trukia ne
galėjo ristiesi ir sustojo. Bėrė 
pieską ant relių, bet ir tos ne 
gelbėjo; trūkis turėjo grįžti ant‘^ 
stacijos. Tik atbėgęs kits trūkis 
isz kitos pusės lėles nuo driežų 
nuvalė. •

t Isz Beatriče, Neb. raszo: Jo
nas Kozak, 27 metų turtingas 
farmeris, netoli miestelio Virgi- 
nia,įsikasė į sziaudų sukrovimąir 
pats sziaudus padegė; szovė 
sau isz revolverio.į galvą. 
Įėjo jis merginą Hubką, bet 
turbut, nelabai jam buvo 
lanki. Pirm nusižudymo atlankė 
savo numilėtinę ir paliko jai 
laiszką, kuriame buwo paraszyta, 
ką rengia padaryti.

Isz darbo lauko.
5 Woonsocket, R.I. Dirbtuvės 

“United States Rubber Co” li
kosi uždarytos. 1500 darbinį
kų per tai nustojo darbo.

* Isz Providence, N.Y. raszo: 
dirbtuvės “Nicholson File Co” 
likosi uždarytos, kaip sako, ant 
4 nedėlių. 300 darbinįkų likosi 
be darbo.

Centralia, Pa. 7 Rugpjuczio 
sedegė brokeris anglekasyklų, ku
riame daug lietuvių dirbo,ir visi 
tėnykszcziai darbinįkai likosi be 
darbo.

T Isz Mobile, Ala. Prikrovė- 
jai ir iszkrovėjai laivų pakėlė 
ežia sztraiką. Reikalauja jie su
trumpinimo laiko darbo ir pakė
limo užmokesnio už darbą.

5 Manistee, Mich. Lenkiszki 
darbinįkai dirbtuvių “Cost La- 
de Mill” pakėlė sztraiką, nes 
kompanija numažino jiems už- 
mokesnį ųž darbą ant 10 nuo- 
szimezių.

* Pietinėj Amerikoj dideli 
darbinįkų sztraikai. Mieste Bue
nos Ayres, Argentinoj, 4000 wi- 
sokių dirbtuvių darbinįkų palio- 
wė darbą. Wisi darbinįkai 
kalauja 8 valandų darbo 
dienos.

rei- 
ant

•j Chicagoj, 111. dailides 
banti prie statymo namų “Bruns- 
vvich Balhe Collender Co.”, ant 
47 ui. ir Drexel Boulevvard pa
kėlė sztraiką užtatai, kad kompa
nija nenorėjo pripažinti jų uni
jos.

Isz Pottsvilles Pa. pranesza 
“Garsas”, kad darbai anglių kas- 
tynėse “Yorth Farm” eina labai 
gerai: dir^a per isztisą dieną. 
500 žmonių gavvo ežia darbą. 
Dirbtuvvės “VVestern Manufactu- 
ring Co” Braddock, Pa, vvel pra
dėjo dirbti; 180 darbinįkų gavvo 
darbą.

Isz Nevv Yorko raszo: pa- 
I kėlė ežia sztraiką triobų tep- 
j lioriai. Drauge su jais ■ rengia 
sztraiką ir vvisi darbinįkai dirb- 
tuvvių, kurie už 8 vvalandas dar- 

I bo ant dienos turi mažesnį kaip 
3| dol užmokesnį ant dienos. 
Apie 1000 darbinįkų ims daly- 
vvumą tame sztraike.

■j' Sztraikas siuvvėjų Nevv Yor
ke pradeda mažini iesi. Jau 242 
korftraktoriai, pas kuriuos dirba 
3300 siuvvėjų, padarė kontrak
tus sū siuvvėjų uniją. Jeigu trys 
kėtvvirtės kpn t ra k torių susitai- 
kįs su darbinįkais, tąsyk sztrai
kas taps apgarsintas už pasibai
gei- . t

dir-

dar
My-
ta, 

pri-

Muszis terp sztraikierių ir 
seabsu.

Clevelande, Brovvno dirbtuvė
se vvel atsitiko darbinįkų maisz- 
tai. 14 d. Rugpjuczio vakare at
sitiko musztynės sztraikie
rių darbinįkų su grįžtaneziais nuo 
darbo “seabsais”. Musztynėse 4 
ypatos pavojingai sužeistos. 
VVienam paszovė petį, kitas ga
vo kulką į pilvą, treczias gi į 
peczius. Tie turbut turės mirti. 
Ketvirtas praeivys likosi pa- 
szautas į veidą. Musztynės prasi
dėjo gana toli nuo dirbtuvės, ne
toli parko prie Madison ui. Czia 
gyveno daug dirbanezių dirbtu
vėse scabsų; 10 isz jų grįžo nuo 
darbo ir ant jų tai pirmiausiai už
puolė tykojanti sztraikieriai. Isz 
pradžių sztraikieriai metė tik su

Terp virėju.
— Ona, sziądien reikia 

snį perudyti.
— Kodėl teip?
— Nes kitaip mano vyras tuoj 

numanys, kad ji prisvilinta.

Terp dvieju pasakotoju.
— Paklausykie, sako pirma

sis, asz tau pasaksių puikią 
saką

— Palauk, atsakė antrasis, 
tau paseksiu dar puikesnę.

Aptiekorius ir gydytojas.
— Kas girdėt pas jus, pons da

ktare, klausia aptiekorius.
— Nieko gero, nėra ligų; kad 

nors Dievas ataustu sziltinę arba 
cholerą; kitaip abudu ant duo
nos neteksiva.

kep-

pd-

asz

< Maskolijoj ant Kaukazo, y- 
paczgi Eliza vetpoliaus pavietyj, 
trūksta darbinįkų. Dėl stokos dir- 
banczių rankų nesurinkta daug 
javų; tie byra isz varpų, kaip 
kur sudygo, nes lytaus szį metą 
daug iszpuolė. Seniaus ant darbų 
ateidavo armeniecziai, szį metę, 
nežinia dėl kokios priežąstės jie 
ne atkako. Pietinėj Maskolijoj 
Laukų darbinįkai uždirba 'viduti- 
niszkaipo50, daugiausiai 60 kap. 
ant dienos, Elizavetpoliaus gi 
pawietyj moka szį metą pol ir 
po 1J rubl. ant dienos ir tai 
darbinįkų ne gauna.

• Isz Ironton, O. Dirbtuwės 
“Kelly Nėil & Iron Works” ir 
“Belfort Iron Works” ateinantį 
panedėlį wėl pradės darbą. Sto- 
wėjo jos gana ilgai. Apie 1200 
darbinįkų ras dabar jose darbą.

T Elvood, Ind. Dirbtuvė rin
kinės blekės apgarsino, kad vėl 
dradeda darbą, bet nenori pripa
žinti darbinįkų unijos; pakėlę 
straiką darbinįkai prigulinti į u- 
nijęt ant tokių iszlygų nesutiko 
grįžti į darbą, o wėl scabsų 
kompanija negawo, nes tia pabū
go sztraikierių. Todėl sztraikas 
traukiasi tolinus; prie jo priguli

11300 darbinįkų.

Isz neisztirtos dirwos.
(Užbaiga).

Jonas Praszczev, jaunas mss 
koliszkas oficierius buwo iszsiųs- 
tas priesz pasikėlusius lenkus 
1831 m. Tarnu pas jį buvvo karei 
wis Naum Sereda. Wiename su
sirėmimo Seredą mirtinai paszo- 
wė ir jisai mirdamas praszė Prasz- 
czevo, kad tas persiųstu jo moti 
nai tris auksinus, kokius karei- 
wis turėjo. Praszczevv žadėjo per 
siųsti ne tik ’ tuos 3 auksinus, bet 
ir nuo save pridėti už gerą jo 
tarnystę, kaipo dowaną.

—. Kuom gi asz jums atlygin
siu? pasakė vaitodamas mirsztan- 
tis kareivis.

— Sztai kuom: jeigu numirsi, 
ateik pas manę isz ano swieto tą 
dioną, kurioje man reiks numir
ti.

— Klausau, atsake Sereda, ir 
neužilgio potam pasimirė.

Praslinkus 30 metų potam,'vie
ną vvakarą Praszczev, jo pati, 
duktė ir dukters jaunikis bu'vo 
sode. Szuwa buvęs su Praszcze- 
vu ant syk paszoko ir leidosi isz- 
ilgai alėjos, teip kaip daro pa
prastai pamatęs 8wetimą žmogų 
ateinantį; Praszcze'v nutraukė 
paskui szunį ir pamatė ateinantį 
sawo seną tarną, pasimirusį Se

redą:
— Ką pasakysi? Ar sziądien 

diena mano myrio? paklausė per
sigandęs Praszcze'v.

— Teip isztikro, asz atėjau 
iszpildyti jūsų prisakymą, diena 
jūsų myrio atėjo, atsakė aiszkiai 
alėjėlis isz ano swieto ir isznyko.

Praszcze'v tuojaus pasirengė, 
paszaukė popą, iszsispaviedojo, 
bet myris nesiartino. Apie 11 
valandą 'vakare, 29 d. Gegužio, 
Praszcze'v buvo su wisa savo 
szeimyna sode ir sztai iszgirdo 
rėksmą moteriszkės ir potam po 
kojų jam puolė ir praszė pagel
iais moteris virėjo; paskui ją 'vi
josi jos 'vyras. Pribėgęs areziaus, 
įdūkęs 'virėjas szoko ant Prasz- 
czevo ir su laikomu rankoje pei
liu dūrė jam į pilwą, nuo ko tasai 
ežia ir pasimirė.

1821 m., pasimirus prancūzų 
ciecoriui, Napoleonui I, ant salos 
szwentos Helenos, ir sugrįžus 
ant prancuziszkos sostos senki 
karalių giminei, karalius Liudvi- 
kas XVIII gulėjo savo miegstu- 
bej, bet ilgai ne galėjo užmigti. 
Žvake žibėjo tamsiai, ant stalo 
gulėjo karaliaus wanikas ir apsi- 
'vedimo kontraktas marszalo 
Marmbno. Tas kontraktas netu
rėjo dar paraszo; jis buvvo se
niaus paduotas Napoleonui ant 
užt'virtinimo, bet karė tą pada
ryti nedaleido; paskui ir pats Na- 
paleonas likosi iszvvežtas ant sa
los Sz wentos Helenos; taigi tas 
pats kontraktas galėjo ant stalo 
karaliaus Liud'viko miegstubėj. 
Laikrodis ant bokszto Motinos 
Sz'vencziausios bažnyczios iszmu- 
szė 12 walandą pusiaunaktų. 
Wos pasibaigė paskutinis laikro
džio muszis, atsidarė miegstubės 
durys, kurias pats karalius Liud- 
vvikas buvvo užrakinus, įėjo Na- 
paleonas, prisiartino prie stalo, 
užsidėjo ant galvvos vvainįką, pa
ėmė kontrakląmarszalo Marmono, 
paskui plunksną. Toliaus Liudvvi- 
kas nežino, kas atsitiko, nes jis 
isz iszgasczio apmirė. Kada jis 
atsigaivvaliavvo, buvvo jau szvvie- 
su. Pirmiausiai jis priėjo prie du
rų, per kurias įėjęs buvvo Napo
leonas, bet durys buvvo užrakin
tos irdar isz'vidaus užstumtos {pa
skui karalius prisiartino prie gu- 
linczio ant stalo kontrakto mar 
szalo Marmono; po juom buvvo 
jau aiszkus paraszas “Napoleon” 
kurio pirma ne buvvo. Tarnai ka
raliaus pasakojo, kad apie pusiau
naktį (nes jie susirinkę laukė isz 
miesto grįžtanezių draugų), ma
tė per kambarį einantį prie ka 
raliaus miegstubės kokį tai ne 
aiszkų žmogiszką pavveikslą. Pa- 
raszą ant kontrakto wisi pripaži
no už nepadirbtą Napoleono para- 
szą. Kontraktas tasai ir dabar dar 
yra Paryžiaus archivvuose.

Pasimirus Szvvedijos karalie
nei Ulrikei, ir paszarvvojus ją, 
priekambaryj sergėjo kareiwiai 
gvvardijos. Widurdienyj įėjo į ;

yra
ar-

m.

priekambarį numylėta karalienės, 
grafienė Stenbock isz Sztokhol- 
mo ir sargi; wirszinįkas nulydėjo 
ją prie kūno numirusios karalienės 
ir sugrįžo į prieszkambarį. Bet 
kad ji ilgai negrįžo, gvardijos 
kapitonas atidarė duris ir iszsyk 
isz iszgąszczio pabalo ir sustingo. 
Prisiartino prie jo kiti sargybos 
kareiviai ir aiszkiai per atidarytas 
duris matė numirusią karalienę 
sėdinezią grabe ir apsikabinusią 
įėjusią grafienę Stenbock. Wiskas 
rodėsi teip, lyg kad tasai regėji
mas plaukinėtu ant oro; ant galo 
pavirto į miglą ir kada ta iszsi- 
skirstė,kūnas karalienės wel gulė
jo grabe, o grafienės Stenbock 
niekur ne buvo karalienės rūme. 
Tuojaus iszsiuntė pasiuntinį į 
Stockholmą į Stenbocko namus, 
bet jezia dažinojo, kadStenbockie- 
nė niekur ne buwo isz >savo na
mų keliawusi, bet pasimirė toj 
walandoj, kada ją matė apsikabi
nusią su numirusia karaliene.

Tada tapo wisų maeziuosių tą 
apsireiszkimą suraszytas protoko
las, po kuriuom visi ir pasira- 

• szė. Protokolas tas ir dabar 
Stokholmo karaliszkame 
chive.

Balandžio mėnesyj 1886
Havre susi važiavo tūli svetimų 
krasztų inokslincziai ant visokių 
bandavoiiių su hypnotize Leoni- 
ja. “VVakare, 22 d. Balandžio, ra
szo daktaras Mayers, mes valgė- 
me pietus pas d rą Giberą ir tasai 
pasakė, kad bandys užmigdyti 
Leoniją isz tolo, neiszeinant vi- 
sai isz sawo kambario ir privers 
ją ežia ateiti, nors ji gyveno to
linus, kituose namuose. 8 vai, 55 
min. vakare, Giber pasitraukė į 
savo darbo kambarį, o mes, t.y. 
asz, Ochorovicz, mano brolis, ' 
profesorius Janet ir daktaras Ma- 
rilier nutraukėme Leonijos gy've
ninio link ir laukėme lauke ant 
ulyczios, teip wienok pasislėpė, 
kad isz savo namų Leonija mus 
užtėmyti negalėjo. Apie 9 vai. 
22 min. Mayers pamatė, kaip Le
onija perėjo pusią ulyczios, bet 
paskui sugrįžo atgal. Tėmyjanti 
į ją isz areziaus matė, kad ji buvo 
hypnotiszkame miege su užmerk, 
tomis akimis, slankiojo po kiemą 
ir ką tai kalbėjo. 9 wal. 25 min. 
iszėjo 'vienok vėl ant ulyczios už
simerkusi; greitai praėjo szale 
prof. Janet’o ir dro Marilier, jų 
nepatėmyjo ir ėjo d-ro Gibero 
namų link,bet ne trumpiausiu ke
liu. Eidama per ulyczią Leonija 
ėjo apie žiburių stulpus, ir ėjo 
ne tiosiog: tai ėjo pryszakin, tai 
vėl grįžo atgal. Tėmyjanti 
trankė paskui ją isz tolo. Po kele- 
tos minutų jį 'visai apsistojo, lyg 
rodėsi nežinodama ką daryti, kai
po kad norėtu pulti ant žemės. 
Bu'vo 9 wal. 35 min. 'vaka
ro. Po 5 minutų ji wel pasitaisė 
ir ėjo jau greitai d-ro Gibero na
mų link, kur ir atėjo 9 wal. 45 
min. Įėjus į namus susitiko *su 
Giberu, bet jo nepažino ir prade 
jo slankioti po kambarius ant pir
mų užlų. Ant galo daktaras Gi
ber paėmėją už rankos, tąsyk tik 
jį pažino ir nusiramino. Daktaras 
Giber dar pirm pasakymo jam ką 
darė Leonija ant kelio, papasakojo 
susirinkusiems mokslincziams, kad 
per tą laiką: nuo 8 wal. 55 min. 
iki 9 wal. 20 min. jis mislyjo dru- 
cziaį apie' Leoniją; nuo 9 wal. 
20 min. iki 9. vai. 35 min. misly- 
jo mažiaus, 9 vai. 35 min. palio
vė wisai mislijes ir pradėjo stum
dyti bilardo kulkas (tai buwo 
tąkart, kada Leonija ant sa'yo ke
lio buvo wisai sustojusi ir nežinojo 
ką daryti,), bet po keletosminutų 
wel visą savo mislį atkreipė ant 
Leonijos ir tas traukėsi pakol ta 

į jo namus ne atėjo”.
Knįgoje p. Sziltovvo yra paduo

tų ir daugiaus atsitikimų; paduo
da jis ir sa'vo locnus tyrinėjimus, 
bet tuos apleidžiame.

Kad ežia paduoti atsitikimai 
teisingi, pripažįsta ir mokslin- 
cziai, bet nė wiens isz materija-. 
liftų ne surado priežaszczių perką 
tie stebuklingi atsitikimai darosi. 
Daug’ausiai tokių apsireiszkimų 
tirinėjimu užsiima prancuziszki 
mokslincziai.

f
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APIE

ŽEMĘ ir KITUS SWIETUS, 
JŲ BUWĮ ir PABAIGA. 

Pagal Heilpernę.

(Tąsa.)
Jeigu 

žemė susitiktu su kokia nors planeta svetimos 
sistemos, tai jai susimuszus, kietos dalys jos plu
tos ir vidurinis jos degantis skystimas pasidalin
tu į milijonus szmotelių.ir laszų ir keliautu sau 
toiiaus svieto ruimuose kaipo žvaigždžių krūva 
ir meteoritai, visas gi jūrių ir oceanų vanduo su
sijungtu su anglimis (paveiksle gazo anglerugsz- 
ties) iszsiveržusiomis isz vidurio žemės, persikeis
tu į hydrogeną ir pasirodytu kaipo didelė kome 
ta.

W isi tie likucziai, kometos ir meteoritai, dėl 
sumažėjimo įsibėgimo pajiegos, turėtu pamesti 
savo senąjį kelia, kurisai, vieton elipsos pana
gios į ratą, turėtu isziysti ir pavirsti į labai isz- 
tysusię; silpnas susiriszimas dalių per jų savi
tarpinį pritraukimą, su laiku, dėl saulių ir ap
linkinių planetų pritraukimo isznyksta 
ir iszpalengvo lengvesnė medega (kometos) ir 
sunkesnė (meteoritai) persiakiria. Pasilieka tik 
pats jų kelias, kuris ir tolesniems amžiams 
parodys, kad ta medega seiliaus tvėrė vienę 
dangiszkę svietą. VVienok tokia nelaimė ne
greit pasieks musų žemę, nes iki sziol nė jokia 
svetima saulė ne prisiartino prie musziszkės ant 
tiek, kad jos įtekmė galėtu atsiliepti ir perkeis
ti planetų kelius.

Jeigu sziądien nėra pavojaus, kad musų že
mė galėtu susimuszti su planetomis svetinių sis
temų, tai vienok yra dangiszki kūnai, kurie 
ueužilgio gal su musų žeme susitikti. Kūnai tie 
tai kometos. Ateina jos į musų pasaulę isz toli
mų dangaus ruimų, atlieka savo kelię ne teip 
kaip planetos visada isz vakarų rytų lik, bet 
prieszingai, sukinėjasi jos po musų pasaulę į vi- 

įsVis jos krasztus. Todėl kometos gal pasirodyti 
kiekvienoje vietoje musų pasaulės ir gal jos 
su kiekviena iszmusų planetų susitikti, gal su
simuszti. Terp jų yra dvi, kurios ankszeziaus ar 
vėliaus gal būt pavojingomis musų žemei. Ko
meta pasirudžiusi 1866 m. perkerta žemės kelię 
toj vietoj, kurioj žemė būva kas met 13 d. Lap 
kriezio. Jeigu todėl ta kometa, kuri sugriž vėl 
1899 m., 13 d. Lapkriczio atsiras ne isz lauko, 
arba ne viduryj žemės kelio, bet toj vietoj kur 
jos kelia perkerti! žemes kelias, tąsyk ji turi su 
žeme susidurti. Tas pats yra ir su kometa Bielo. 
Perkerta ji teiposgi žemės kelię ir tai % toj vie
toj, kurioj žemė kasmeta būva 27 d. Lapkri
czio. Jeigu todėl metuose savo sugrįžkim į mu- 
>ų pasaulę ta kometa atsirastą dieną vietoj savo 
Misidurinio su žemės kelių, tę syk susimušzimas že
mės su ja butu ne užginamas. Taigi dabar kiek
vienas gal paklausti, kas gi atsitiktu - susitikus 
žemei su kometa? Žinome jau, kad medega, isz 
kurios yra pasidarusios kometos, yra labai leng
va irmasa jos labai maža. Pats jos paveikslas 
ta rodo, nes ne karta per ja matyt už jos žiban- 
czios žvaigždės. Teip, paveikslan, pasirodžius 
1858 m. kometai Donati, kuri buvo szviešinu
sia ir gražiausia isz visų kometų, kokios pasiro
dė sziędieniniai žmonių gentkartei, per visas jos 
uodegos dalis galima buvo matyti žvaigždes 
augszcziaus žibaneziaš ir szvieša jų visai ne bu
vo mažesnė. Apart to, tėmyjant kometas, mato
me, kad jos ne turi nė jokios įtekmės ant mėnu
lių arba ant planetų terp kurių keliauja. Kome
ta Lexello, 1775 m., perbėgo terp Jupitero mė
nulių ir netrupuezio ne perkeitė jų kelio ir ta 
pati kometa prisiartino ir prie musų žeipės ir nėjo- 
kiosįtekmės ne turėjo ant žemės kelio. Ant to pa
sirėmė galime spręsti, kad jos sunkumas ne turi 
nė 5000-—nesdalies sunkumo musų žemės, nors kas- 
link ruimo kokį užima, kometos -daugel tuks
tanezių kartų didesnės už musų žeme; uodegos 
tūlų isz jų driekiasi ant 20000000 mylių, taigi 
užima tokį plota kaip nuo žemės iki saulei. Tai
gi, jeigu toki neiszpasakytai dideli dangiszki kūnai 
turi teip skystę masę, tai isz to iszpuola, kad medega, 
isz kurios jos yra pasidarusios turbut labai leng
va. Todėl susitikus žemei su kometa ne gal būt 
ir kalbos apie susimuszimę; per tokį susitikima že
mė ne galėtu būt isznaikinta, sudaužyta. Klau
symas vienok: kam toksai raminimas reikalingas, 
jeigu medega, isz kurios yra pasidarusios kome
toj turėtu nuodingus sudėtinius, kurie, susitikus 
musų žemei, galėtu tais nuodingais sudėtiniais už- 
nuodinti orę? Tokiame atsitikime susitikimas 
kometos su musų žeme butu pavojingas. Isz kokios 
niedegos susideda kometos? Ant to klausymo gal 
mums atsakyti spektro isztyriiųhs. Ant nelaimės, 

- mokslas tas atsirado vėliaus pasirodymo kometos 
1858 m., kuri dėl savo didumo ir drūtos szviesos 
puikų butų davusi spektrą, Fotam ne pasirodė 

.jau nė viena kometa, kurios szvieša butų užten
kanti. Bet ir be to turime ant ko remtiesi. 
5os 6 kometos isztyrtos parodė, 
susidedi*isz susijungimo anglių ir
Tas ir patvirtina musų spėjimą apie pasidarymę 
kometų isz likuczių susidauzusios planetos. Su
jungimai anglių — hydrogeniszki, paveikslan, duo- 
-tla benziną. Taigi gal atsitikti, kad susitikus že
mei su kometa turėtume benzininį lytų. Bet ir 
kas link to, turime pridurti, kad kometos jau ke

lis kartus turėjo susitikti su musų žemę. 1819 
m. žemė perbėgo per kometos uodegą; 1823 m. 
tas pats atsitiko. Musų laikuose, 20 d. Liepos 
1873 m. žeme teiposgi užgriebė kometos uodega. 
Wisuose vienok tuose atsitikimuose nebuvo pate- 
mvta nė mažiausios permainos musų oro. Apait to, 
galima spręsti; kad isz tokios daugybės kometų, ku
rios isz svieto ruimų /prisigriebia musų pasaulės, 
per daugelį tukstanezių metų, nuo pats atsiradi
mo žemės ir jos ero, daugelis kometų ir tai ne 
karta turėjo susitikti su musų žeme ir jos ore 
paliko dalį savo niedegos. Todėl galima saky
ti, kad medega, isz kurios yra kometos, ne sveti
ma musų orui, ji nepavojinga žmonėms, jeigu 
tuose susitikimuose nepražuvo ant žemė& gyvy
bė, taigi nėra pamato ir ateitėj kometų bijoti esi.

žeme susitiktu su kokia nors planeta

tos ir vidurinis jos degantis skystimas pasidalin-

UŽGESIMAS SAULES IR KAS ISZ TO PASIDARYTU? | 

Apleidę kalbą apie galimus atsitikti susiti
kimus pasvieczių, pereikime dabar į kitas gali
mas atsitikti nelaimes paeinanezias isz ypatybių 
-paežių dangiszkų kūnų. Saulė, kuri yra szaltiniu 
szviesos irszilumos, isz kurios semia jas netik 
musų žemė, bet ir kiti svietai musų pasaulės, 
pradeda auszti ir kasdienę siųsdama 
szviesos ir szilumos į svieto ruimus 
ne sugriebia, taigi turi ant galo ateiti laikas, 
kad ji suvvisu turės užgesti ir užsidengti kieta 
pluta, kaip tai pasidarė su mėnuliu, musų žemė 
ir kitoms planetoms pirm milijonų metų. Tas 
vienok atsitiks ne urnai, bet isz palengvo ir to
dėl isznykimas žmonių ir visokios gyvybės nesi- 
jungia neatbūtinai su užgesimu saulės. VVisoki 
sutvėrinu.i gal isz dalies prisitaikyti prie kitokių 
gyvenimo iszlygų, jeigu permainos tų iszlygų at
sibūva labai iszpalengvo, jeigu ir jiems gamta 
paliko užtektinai laiko ant perkeitimo sawo y- 
patybių. Tikime, kad, paveikslan, ant tolimiau- 
sios nuo saulės planetos Neptūno yra teiposgi 
gyvi sutvėrimai, nors jis yra nuo mus teip toli, 
kad jeigu panorėtume iki jam privažiuoti, turė
tume greituoju geležinkelio trukiu, bėganezių 
su sziędieninių trukių greitumu, važiuoti 7000 
metų be perstojimo, pakol Neptūną privažiuo
tume. Ir teip toli atsiradusiai planetai saulė 
yra szaltiniu gyvybės, nors jos gyventojams ji 
iszrodo teip maža, kaip mums planeta Jupiter. 
Szviesa ir sziluma ant Neptūno 30 kartų mažes
nė neng ant musų žemės. Su saulės atanszimu 
dar jungiasisi kitoki apsireiszkimai, kurie pavo
jingesni gyvybei ant musų žemės ir už patį 
saulės užgesimą, pawoj i ilgesni todėl, kad turi už
gimti urnai ir urnai perkeisti iszlygas gyveni
mo ant žemės. Tas pavojingas atsitikimas — 
yra tai atsiradimas vandenų ant saulės pavir
sziaus; kad vanduo ten turės kada nors atsi-* 
rasti — nėra nėjokios abejonės. Reikalingi ant to 
gazai, hydrogenas ir oxygenas, yra ant saulės, 
bet kad ant jos dar perkarszta, todėl jie 
negal susijungti ir sutverti vandenį. Jeigu to
linus pavirszius saulės atausz dar labiaus, hy
drogenas ir oxygenas turės susijungti ir padirb
ti vandenį. Kas isz to pasidarytu, kiekvienas 
gal persitikrinti padalindamas vandenį į jo su
dėtinius (kaip tę atlikti, tas yni apraszyta jau 
szioje knįgutėje) ir paskui sujungdamas isz tų 
sudėtinių vėl padirbti vandenį. .Jeigu hydragenę 
su oxygenu jungiame, isz jų pasidaro vanduo, 
bet apart to dar pasidaro teip pramintas per 
kūninis guzas, kurisai urnai užsidega. Tas pats 
turėtu atsitikti ir ant atszalusios saulės ir tai ta
da, kada planetų gyventojai jau butų pripratę 
prie labai didelių szalczių, kada jie nepakęstu 
jau szilumos ir didelės szviesos. Taigi teip isz- 
syk vėl užsidegusi perkuniniai gazai, liesidarant 
vandeniui ant saulės pavirsziaus, turėtu 
muszti gyvybę ir žmonis ant musų žemės, 
pripratusių jau prie szilumos ir szviesos. 
kius atsitikimus mokslincziai jau nekartą 
dangaus patėmyjo; isz viso tokių atsitikimų bu
vo patėmyta 20. Geriausiai apraszė vienę tokį 
atsitikima mokslinczius Tycho de Brahe. Tasai 
mokslinczius, 11 d. Lapkriczio 1572 m., grįžda
mas naktyj isz savo observatorijos namon, pa
matė iszsyk szviesią žvaigždę toj dangaus dalyj, 
kur jos niekada pirma nematė; szviesa jos bu
vo neiszpasakytai didelė ir galima ją buvo ir 
dienę matyti ir daugel žmonių rinkosi ant uly- 
czių ir žiurėjo į tokį netikėtą ir nesuprantamą 
apsireiszkimę. Žvaigždė vienok isz palengvo pal- 
szo ir po 17 mėnesių vėl prapuolė; per tę laikę, 
kol ji buvo matoma, perkeitė kelis kartus sa
vo parvę: iszpradžių buvo balta, potam rau
dona ir ant galo vėl pavirto į baltę. Paskuti
nis toksai apsireiszkimas buvo 1876 m. Julius 
Schmidt, direktorius žvaigždžių temyjimo įrėd- 
nės Atėnuose, (Grekijoj) patėmyjo netikėtai 
žvaigždę, kurios pirma nebuvo; jos szviesa tei
posgi iszpalengvo mužinosi, pakol ant galo ne
užgeso visai. Tokių atsitikimų, kaip sakėme, 
nuo laikų nuo kurių pradėjo mokslincziai tiri- 
nėti dangų ir savo isztirimus užraszė, buvo 20. 
Tie netikėti užsidegimai žvaigždžių niekuom 
kitu nėra, kaip dari mosi vandens ant jų atszalu- 
sio pavirsziaus: vanduo besijungdamas uždega 
perkuninį gazę, per kę urnai pasidaro didelis 
karsztis ir szviesa, taigi nesibijodami apsiriki
mo galime spręsti, kad jeigu tokia iszsyk užsi
degusi saulė turi savo planetas, teip kaip ir mu- 
siszkė ir jeigu ant tokių planetų gyvuoja žmo
nes ir kitoki gyvuoliai, tai 27 d. Lapkriczio 
1876 m. į pora valandų, milijonai • gyvaszczių 
ant tų planetų likosi isznaikintų.

Isz wisur. || Stawropoliaus gubernijoj ne- 
iszpasakyti ledai daug jawų isz- 
naikino. Užėjo smarki audra ir 
wėtra ir draugia pradėjo kristi 
ledai wisztos kiauszinių didumo,

spindulius 
atgal jų

uz- 
ne- 
To- 
ant

remtiesi.
kad jos 

hydrogeno

t Policija miesto Lodz (Len
kijoj) susekė vagių organizaci- 
ję. VVagys vogė mažus vaikus-kurie į pusę valandos visai isz- 
ir paskui pavogtus pardavinė-1 naikino javus ant 10.000 desia- 
jo į užrubežius cirkų užlaiky
tajame.

|| Cholera Egipte buwo apsis
tojusi, bet dabar vėl pradeda 
siausti dar smarkiaus neng pirma. 
Į paskutines 7 dienas Liepos mė
nesio apsirgo 1200 žmonių, į pir
mas gi 6 dienas Rugpjuczio 1700 
žmonių.

|| Samaros gub. Rytinėj Ma- 
skolijoj, szį metę labai geras už
augimas, bet gyventojai isz to 
ne labai džiaugiasi, nes prekės ja
vų mažos. Už senus grudus rei
kalauja wos 5 kap. už pūdą, bet 
ir už tą prekę nieks pirkti nenor.

Teip pigių jawų turbut szį am- 
žį niekur dar ne buvo.

tinų, Wisos dirvos, kurios pir
ma buwo gražiais javais uždeng
tos, pėrejusledų debesiui, Užrodė 
lyg po karei: pavirto į juodą 
iszknistę dumblynę. Kur ne kur 
ant tų ledų iszknistų laukų volio
josi kūnai užmusztų erelių, put- 
pelų, vyturiukų, žuikių. VVienas 
ganantis bandę piemuo likosi le
dų ant vietos užmusztas,du gi ki
ti mirtinai apkulti. VVienas ukinį- 
kas, iszjojęs raitas, apsisaugojo 
vien tuom, kad pasislėpė į szieno 
kupetį, bet rankos jo, kurioms 
dangstė gatvę, sužeistos nuo ledu 
iki kaului.

kotai panaszu? sztai jau 14 dienų 
sūnūs mano pas jus, o jo skūra 
visgi dar juoda kaip ir pirma”. 
Su vargu misijonieriams pasisekė , 
pertikrinti, kad iszbaltyti juodę 
skurę negalima. Pertikrintas pa
liko savo sūnų pas misijonieriufe, 
bet po tūlam laikui atėjo 
vėl į misiję persitikrinti, ko ežia 
jo vaikas iszmoko. “Tu dabar jau 
mokytas, todėl pasakykie man, 
kada užeis lytus?” paklausė mala- 
jietis. Waikas tylėjo. “Neseniai 
pamecziau peilį, traukė vėl tė
vas, ar nežinai kas jį surado?” 
Negavęs nuo vaiko atsakymo, 
uždavė dar keletę panaszių klau
symų, bet kad ir ant tų sūnūs at
sakyti negalėjo, todėl jis atėmė jį 
isz mokslainės pasakęs, kad jos 
nieko nevertos.

|| Gilberhuette, netoli Harzbe- 
rode, ^Vokietijoj, parako ir fe
jerverkų dirbtuvėj atsitiko smar
ki expliozija nuo saulės spindu
lių, kurie padegė parakę. Dirb
tuvėj dirbo apie 15 merginų; 
atsitikus ,expliozijai visa dirb
tuvė iszlėkė į padanges; net ir 
kaime Sipolenfelde, apie 3 vior- 
stus nuo,dirbtuvės, nuo explio- 
zijos smarkumo iszbyrėjo visi 
langai. 7 darbinįkes likosi sun
kiai sužeistos; viena isz sužeis
tų pasimirė.

Ne-

|| Rytinėse Indijose, Pietinėj 
Azijoj, atsitiko neiszpasakyti 
tvanai, kurie daug žmonių gy- 
vasezių ir turtų isznaikino.
tikėtai užtvino upė Kistuan, už
liejo visas žemesnes vietas, isz- 
srriovė visai czielus kaimus. Dau- 

’gel tukstanezių žmonių neteko 
turtų nė pastogės. Netoli Tatara, 
ant upės paskendo dideli valtis 
su 200 žmonių, kurie ant jos nuo 
tvano buvo pasislėpę; visi žmo
nės prigėrė. Mena, kad prigėru
sių turbut kur kas daugiaus, bet 
apie juos dabar žinoti ne galima. 
Tvanas visai užgriovė ant 7 my
lių geležinkelio liniję į Hydera- 
badę.

|| Berlyne, Wokietijos eo tapi- 
lėj, pasimirė profesorius Otto 
Lilienthal, garsus lėkimui prie- 
taisos iszradėjas. Lilienthal pasi
kėlė į orę ant savo prietaisos, 
bet ten ji apsivertė ir nupuolė 
nuo didelės augsztybės ant žemės. 
Lilienthal puolė tėip nelaimin
gai, kad galva sudavė į žemę ir 
apart susidavimo galvos, nusi
laužė nugarkaulį. Nuo to į 24 
valandas ir pasimirė. Mirdamas 
iaztarė. “mirsztu asz myriu iszra- 
dėjo; džiaugiuosi, kad asz esu 
auka ant naudos mokslo”. Paliko 
jis paczię ir 4 vaikų. Lilienthal 
buvo pagerinęs savo prietaisę, 
bet ta, ant kurios buvo pasikėlęs, 
buvo dar sena, ji jam ir galę atga
beno.

AR GAL JŪRES IR KITI WANDENS ISZDŽIUTI?
Jeigu pavojingas visokiai gyvybei ant že

mės ir kitų musų pasaulės planetų bus atsiradi
mas ant saulės vandenų, tai ne mažiaus pavo
jingas bus ir isznykimas vandenų ant žemės pa
virsziaus, kas be abejonės artesnis yra už atsiradi
mą vandenų ant saulės. Jūrės nuseka, daugumas 
vandenų ant žemės pavirsziaus buvo kitę kart 
kur kas didesnis, jūrės užėmė didesnius plotus 
neng dabar. Ant augszcZiausių kalnų virszunių, 
kai n ir giliausiose terpkalnėse randame ženklus, 
kad jas uždengė kitę kart vandens, randame Ii 
kuczius vandeninių sutvėrimų ir viduriuose kie
tos žemės plotot, toli nuo jūrių krantų. Wisur že
mėje, ir po musų kojomis, randame vandenį, ku
ris kitę kart, kada sziluma žemės buvo dar kur 
kas didesnė, kaipo garai kybojo ant oro, o pas 
kui atszalusi klojo, kaipo jūrės, visa žemės pa- 
virszių. Ausztant vienok musų žemei vanduo į- 
sigriebė į plyszius žemės plutos, labiaus į jį įsi- 
gėiė ir juo tolyn, juo daugiaus jo į tę žemės pa
virsziaus plutą įsigeria; žemės gilumose todėl, ant 
kiek giliai tik prisigriebti galime, visur atran
dame vandenį. Toksai įsigėrimas vandenų nuo 
žemės pavirsziaus nuolatai atsibuna ir dabar. 
Juo toiiaus, juo giliaus žemės pluta auszta ir ge
ria vandenį nuo plutos pavirsziaus.

(Toiiaus bus.)

|| Isz Nakles, Opoliaus pav. 
Szlezijos provincijo, Prūsuose. 
UkinįkasRach ir jo moteris dirbo 
lauke, turėjo ir 2 savo mažus vai 
kus isz kurių vienę paguldė į veži
mėlį, kits gi buvo ant žemės ne
toli to vežimėlio. Bedirbant tė
vams užėjo tamsus debesis; per
kūnas trenkė į vežimėlį, kuriame 
gulėjo vaikas ir tę vežimėlį už
degė. Atbėgo tuojau? motina ir 
pamatė, kad perkūnas trenkė į 
paduszkaitę, ant kurios gulėjo 
vaiko galvutė, uždegė ta padu
szkaitę ir perlindęs perdėm, įpuo
lė į žemę, truputį apdugino 
ir plaukus begulinczio, bet pa
ežiam vaikui nieko nepadarė, nė 
ne apsvaigino jo. Szale veži
mėlio sėdintis vaikas teiposgi 
iszliko visai perkūno neužgautas, 
nors ir tas ežia jau buvo.

|| Oddesoj, Pietinėj Maskolijoj, 
taoo parengta nėrymo prie ta i sa 
hzkraustymui paskendusių laivų. 
Pirmiausiai ji bus iszbandyta 
prie suradimo ir iszkraustymo 
paskendusio ant Juodųjų Jūrių 
kariszko maskoliszko laivo 
“VVladimiro”, paskui, bus su
naudota ant iszkraustymo pas- 
kandytų praneuzisžkų ir anglisz- 
kų laivų, krimiszkos karės lai
kuose, ties Balaklava. Terp pas
kendusių tęsyk laivų yra di
džiausias admiraliszkas anglisz- 
kas laivas “Prince Regent”, ant 
kurio, jam skęstant, buvo aukso 
ant 200,000 svarų sterlingų 
(1,000,000, dol.) Su ta prietaisa 
pirmiausiai ir bandys jieszkoti to 
angliszko laivo.

|| Ant Kaukazo, jo dalyj vadi
namoj Mingrelija, gyventojai, 
kuriuos maskoliszkas randas lai
ko už staeziatikius, atpuolė nuo 
staeziatikystės ir sutvėrė sau 
nauja tikėjimę. Sutvėrė jie sau 
ir savo dįevę, kurį praminė “Zi
ni”. Atsirado visoki agentai, i 
kurie save garsindami tarpi n į- 
kais terp “Zini” ir žmonių, pla
tina tę nauja tikėjimę po visę 
Mingreliją. Tikinti į “Zini” ap 
sirgę negal gydytiesi subatoms, 
nedeldieniais ir szventomis die
nomis, ne gal imti į rankas nie
ko padirbto isz geležies, auginti 
szilkmedžių (szėrų). Tie tarpinį- 
kai terp “Zini” ir žmonių yra 
podraug ir gydytojais nuo ligų, 
bet užtatai brangiai tikinezius 
nulupa: už atėjimę pas ligonį 
ima po 10 rub., jeigu gi prie 
pasirodo reikalingos maldos, 
daug daugiaus.

* Iki sziol angliszka kariszka 
laivynė laikoma buvo už dru- 
cziausię ir geriausię; dabar vie
nok pareina žinios, kad Japonija 
ant tos dirvos rengiasi pralenk
ti visas Europos vieszpatystes, 
o tame ir Anglija, Į Japonijos ju- 
rinikystės ministeriją tapo dabar 
paduoti planai mažų kanuolinių 
laivų bėganezių su neiszpasakytu 
greitumu, 40 mil. ant valandos. 
Teip greitai bėganezio laivo nė 
joks isz sziędieninių Europos arba 
kitų krasztų laivas pavyti neį
stengs. Warys tuos laivus ir ap- 
szvies elėktriszka pajiega. Kas 
svarbiausia vienok—tai kad pa
gal norę, tie nauji japoniszki lai
vai plaukti gal ant pavirsziaus 
vandens, arba panėrę plaukti po 
vandenių, taigi kad gal jie 
kiu budu visai apsisaugoti 
prieszų szuvių.

to
li u o

už-

Wisokios Žinios.

to 
tai

|| Garsus tyrinėtojas sziaurinių 
krasztų, norvegietis daktaras 
Frithjof Nansen, kurisai buvo 
iszsirengęs ant laivo “Fram” ir 
norėjo prisigriebti sziaurinio 
žemės galo, dabar sugrįžo atgal. 
Sziaurinio žemės galo jis ne pa
siekė, bet prisigriebė 4 geogra 
fiszkus laipsnius toiiaus į 
rius neng koks nors isz 
rių tyrinėtojų. Nansen 
griebė iki 86 laip. 14 min. sziau- 
rinės platumos; nuo ežia iki sziau- 
riniui žemės galui jau tik 56į mu- 
stszkių mylių Nansen buvo isz- 
keliavęs 24 d. Sėjos 1893 metų, 
14 d. Kovo 1895 metuose laivas 
“Fram”pasiekė 84 laipsnį sziauri- 
nės platumos, bet toiiaus plauk
ti negalėjo, nes jį užtvenkė ledai. 
Nansen su savo draugais apleido 
laivę ir per jūrių ledus nutraukė 
toliau ir pėkszczias pasiekė 86 
laiptų 14 min. s. plat. į pziau- 
rius nuo salos Nauja Siberija. Toj 
savo kelionėj maitinosi jie vien 
mėsasziaurimų meszkų ir lasziniais 
VVisi jo jurinįkai sugrįžo sveiki.

* Kopenhagene, Danijos sos- 
tapilėj tapo įrengta dirbtuvė 
atszaldimui pieno. Dirbtuvė ta 
atszaldina ir paverezia į ledę 
110000 svarų pieno kas nedėlię 
ir kietę paverstę į ledę pienę 
ir pardavinėja. Dabartiniame 
karsztmetyj toks kietas į ledę 
paverstas pienas daug turi pir
kėjų, ir siuntinėti toiiaus tokį 
pienę parankiaus neng skysta.

sziau- 
sziau- 
pri ši

* Labai gera ir gardų vynę 
galima padaryti isz vyszmų. Ant 
to reikia į kokį nors stiklinį stot- 
kę atsakanezio didumo įpilti 8 
svarus nunokusių vysznių su 
kauleliais ir 6 svarus sumalto cu 
kraus, VViskę reikia pastatyti ant 
saulės ir laikyti 6—8 mėnesius, 
paskui skystimę supilti į stikli
nes ir vynas gatavas. Gėrę vy
nę, tokiu jau budu, galima pada- 
daryti isz avieczių, žemvuogių, 
mėlynių ir isz kitokių vuogę.

* Misijonierius Jakson, nuo 
salos Borneo, Pietinėj Azijoj, pa
sakoja, ko reikalauja cziabuviai 
gyventojai malajonys nuo mok
slainės. VVienas malajonis atve
dė į misijos mokslainę savo sūnų 
ir praszė jį iszmokyti; misijonie- 
riai žadėjo iszpildyti tę praszymę..! 
Po dviejų nedėlių atėjo tėvas į 
misiję ir pradėjo rugoti: “ant

| Augsztesnių mokslainių 
žiūra ^Vokietijoj apgarsino žinias 
apie lankanezius tas mokslainės. 
Wisoj ^Vokietijoj iszpuola 50 
mokintinių lankanezių augsztes- 
nes mokslainės ant kiekvieno 
10,000 gyventojų, bet imant pa
gal tikėjimus, padalinimai isz
puola ne lygus; ant 10000 pro
testantų iszpuola 55 mokintiniai, 
ant tiek jau dissidentų 49, žydų 
333; katalikų gi tik 32. At
skirose Wokietijos vieszpatystėse 
skaitlius mokintinių sziteip skirs
tosi: Prūsuose ant 10,000 gy
ventojų lanko isz viso augsztes- 
nes mokslainės 45 ;ant kiekvie
no 10,000 gyventojų, pagal ti
kėjimę: 334 terp žydų ir tik 27 
katalikai; Bavarijoj iszviso ant 
10,000 gyventojų iszpuola 53 
mokintiniai, pagal tikėjimus gi 
tasai dalinasi sziteip: 42 katali
kai, 67 protestantai ir 370 žydų; 
VVuertemberge iszpuola isz viso 
ant 10,000 gyventojų 84 mo
kintiniai; pagal tikėjimą gi jų y- 
ra: 53 katalikai, 93. protentantai 
ir 590 žydų; Badtme iszpuola 
iszviso 61; pagalytikėjimę gi 
lankanezių yra: 86 protestastai, 
41 katalikas ir 416 žydų. Saksuo- 
se isz viso 40; pagal tikėjimą isz
puola: 40 protestantų, 23 katali
kai ir 367 žydai. Isz to galima 
spręsti, kad prie augsztesnio 
mokslo labiausiai kimba žydai, 
paskui protestantai; katalikų gi 
nuoszimtis visuose VVokietijos 
krasztuose yra mažiausias. Kodėl 
szalinasi jie augsztesnio mokslo, 
nežinia. Isz žinių mokslo užvei- 
zėtojaus, ant pirmo pažvilgio jau 
galima patėmyti, kad katalikai 
labiaussiai szalinasi nuo realiszkų 
mokslainių.
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Wietines Žinios.
— Nedėlios vvakarą ant Armi- 

tage ui. elektriszkas karas susi- 
dawė į vvežimą su grįžtaneziais 
nuo piknyko. Wežimas likosi 
sudaužytas o jame įvažiuojanti 
iszbiro ant ulyczios ir apsikulė. 
Pavvojingai apsikulusių, ant lai
mės, nėra.

dirbtuvvėse “Illinois Steel 
Darbas ežia sunkus ir už

— Korespondentas lenkiszko 
laikraszczio “Dziennik Chicagos- 
ki” persergsti darbinįkus no- 
rinezius South Chicagoj darbą 
rasti. Darbą czia galima gauti 
wien 
Co”.
tokį kompanija moka darbinį- 
kui tvos 25 centus ant dienos. 
Szimtai darbinįkų kasdieną susi
renka priesz dirbtu įves duris jiesz- 
kodami darbo, bet idant jį gauti, 
tur brangiai užmokėti forema- 
nams, kurie, norėdami daugiaus 
pelnyti, paprastai seniaus įsipir
kusius paivaro, o priima szwie- 
žius, ir teip traukiasi diena nuo 
dienos.

— Ketivergo naktyj, apie 1 
vvalandą, į gyvvenimą wieno lie- 
tuvvio, Kazimiero Paužos, ant 
Laurel ui., prieszais Leszczynsko 
aptieką, įsikraustė du liauferiai 
ir pradėjo kraustytikiszenius be- 
mieganezių kambaryj. Gulėdams 
ant grindų, K. Pauža, pamatęs 
liauferius, suriko: liauferis tuom 
syk szovvė į gulintį ir pataikė į 
koją aukszcziau kelio. Pasijutęs 
paszautu, puolėsi ant liauferių ir 
iszsistumė vvisi į priemenią, js?B 
kurios buvvo durys į kitų gyvven- 
tojų namus. Kaimynai, iszgirdę 
riksmą už durų, puolėsi gelbėt. 
Liauferiai pamatę, kad bus niekai, 
szovvė 3 kartus, bet niekam 
nepataikę, pabėgo. Paszautą 
lietuvį, K. Paužą, nugabeno 
ligonbutį.

— Trys vvaikyszcziai 13—15 
metų, apie 1 vvalandą po pietų, 
atsivvilko į alaus pardavvinyczią 
po nr. 718 ant Clybourn avė; 
pardavvinyczioj buvvo tąkart mo
teris jos savvinįko Schirto ir ke
letas svveczių. Pareikalavvo 2 
stiklų sodos wandenio; iszgėrę 
užmokėjo ir iszsineszdino per už
pakalines duris, bet po vvalan- 
dai wel sugrįžo ir pradėjo kal
bėti su moteriszke pardavviny- 
czios savvinįko. Jauniausias at
siskyręs priėjo prie kasos ir pa
ėmė isz jos 20 dol. o paskui 
vvisi iszsineszdino laukan. Nė 

. gaspadinė, nė svvecziai neiszdry- 
so sulaikyti vvaikyszczių, nes avie
nas isz jų laikė ranką kiszia- 
niuj, lyg rodosi norėdamas isz- 
sitraukti revvolvverį. Policijos ar
ti ne buvvo.

— Žyd as isz Kauno gub. Jo
kūbas Pollak, kitaip Saxe, auk
sinių graznų dirbėjas, tapo su
imtas už daugpatystę. Apie 
15 metų atgal apsi įvedė jis su 
duktere rabino kokio ten mies
to Kauno gub., Fannie Fried- 
berg ir su ja iszkeliavvo į Ame
riką. Bandė ežia laimės vviso- 
kiuose miestuose, bet niekur ne
sisekė. 1885 m. mieste Ottavvoj, 
Kanadoj, apleido jis paezią su 
vvaikais ir nepasirodė jai dau 
giaus. Moteriszkė wisur jieszko- 
jo savvo vvyro, ant galo atkako 
į Elmirą, N. J. Czia būdama 
gawo pakvvietimą ant vvestuvvių 
nuo E. Linkę is. Buffalo su Jo
kūbu Saxe isz Chicago. Iszvva- 
žiuoti dėl nedatekliaus pinįgų 
negalėjo, isz apraszimo vvienok 
jaunikio jai pasirodė, kad tai yri 
jos vvyras Jokūbas Pollak. Pa
rvedė isztyrimą to dalyko detek- 
tyvvams ir tie isztikro susekė, 
kad ji nepaklydo, taigi kad Pol
lak ir Saxeyra tas pats. Bet 
susekė jau po apsiįvedimui su 
kita. Tapo praneszta policijai, 
o ta jį suaresztavvo. Pollak, ar
ba Saxe, gyweno Chicagoj po 
nr. 140 S. Morgan str.

—, Į Alaus pardavvinyczią An
driaus Dąbrovvskio, po nr 2623 
ant Hickory ui; apie 11 vvalan
dą wakare, atėjo 2 nepažystami 
ir tuojaus iszsitraukę revvolvverius 
pareikalavvo pinįgų. Alinyczioj 
buvvo tą kart 6 svvecziai ir pats 
jos savvinįkas. Wisi svvecziai per
sigandę pakėlė rankas. Dąbrovvs- 
ki* gi atsakė, kad atiduos pinį- 
gus, tik pripils alaus stiklą. Pa
baigęs pilti, pastatė stiklą ir 
isztraukęs szuklėdą iszemė cida- 
brinį doliarą ir metė ant baro. 
Wiens isz sweczių norėjo isz 
sprūsti laukan, bet kits plėszi- 
kas szovvė ir kulka pataikė į 
sieną. Tuom tarpu antrasis, pa
matę! iszmestą doliarą, pasiti
kėjo, kad ir rainkorius nesiprie- 
szįs, todėl nuleido aawo reivol- 
vverį. Isz to pasinaudojo Dąb- 
rovvski, pagriebė isz szuklėdo sa- 
vvo revvolvverį ir atsisukęs tris 
kartus szovvė į plėszikus. Svve
cziai pasislėpė, o Dąbrovvski pra
dėjo su vvagiliais szaudytiesi. Ant 
galo tie, nieko nelaimėje, iszsi
neszdino. Wiens isz plėszikų ta
po į peczius paszautas, Dąb
rovvski

Szifkortės vvažiuoti į krajų atpi
go aut $5, o atvvažiavvimas pasi
lieka ant tos paczios .prekės.

Ant pardavvimo geras saliunas, 
geroj vvietoj, tarpe lietuvvių, biz
nis eina gerai. Atsiszaukite pas 
J. Szeputį 3325 Fisk st. Chicago.

(29—8) 4

Farma ant pardawimo.
Toliand, Conn. lietuvvys par

duoda savvo farmą: 120 akrų 
lauko, plūgas su užkinkymu, 9 
karvves ir 50 vvisztų. Gali pirkt 
labai pigiai. Laukai yra geri. At
siszaukite prie locninįko.

S. Zubrio, 
Box 11, Toliand, Conn.

— Ant pardavvimo Grosernė 
ir saliunas, gera vvieta dėl lietu- 
wio. Locninįkas jos iszvvažiuoja 
į Europą, už tai parduoda labai 
pigiai. Atsiszaukite po nr. 3338 
Auburn avė. (5—9)

gi tur nugręstą ranką.

MITINGAS.
Subatoj, 22 Rugpjuczio, salėje 

L. Ažuko, ant kertės Auburn av. 
ir 33-czios ui.,8 vvalandą vvakarė, 
“Lietuvviszkas Politiszkas Susi- 
vvienyjimas” laikys savvo mitin
gą, ant kurio delegatai isz vvisų 
lietuvviszkų kliubų yra užpraszo- 
mi pribūti. Yra labai svvarbus 
dalykai ant apsvvarstimo. Teiksis 
teipgi pribūti isz Tovvn of 
ir isz South Chicago.

Užpraszo P. Jonaitis,

Lake

prez.

Grand Opening.
Subatoj ir Nedėlioj, 22 

Rugpjuczio ponr. 3239 Muspratt 
st. bus balius atidarymo naujo 
lietuiviszko saliuno; grajys puiki 
lietuiviszka muzika, bus szokiaiir 
kitos zaboivos. Prasidės subatoj 4 
ivalande po pietų. Wisuslietuivius 
ir lietuivaites szirdingai užpraszau 
atsilankyti.

Su guodone J. Mondeikis.

ir 23

Lietu wiszkas Piknykas.
Lietuvviszka parapija Philadel- 

phijos rengia puikų piknyką 5 
d. Rugsėjo(September) §chuetzen 
Parke. Camden, N.J. Nuo Mar- 
ket ulyczzios Ferry staeziai į sod
ną nuvvež. Ant minėtos dienos 
užpraszome kuomdaugiausiai svve- 
czių isz vvisos aplinkinės.Pikny
kas prasidės isz ryto ir trauksis 
iki vvėlam 
užpraszo

laikui. Szirdingai

Komitetas.

SKAITYKITE SU ATYDA!
Nauja Knįgelė po vvardu 

Rankvvedis gromatu Raszymui 
jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai pamokinanti knįgelė, kaip 
raszyti gromatas vvisokiuose rei
kaluose į žmonis vvisokių Juonių: 
į gimines, draugus, pažįstamus, 
ponus, kuuįgus, sudžias, urėd- 
nįkus ir į patį carą; teiposgi mei
lingi laiszkai jauntkaiezių į mer
ginas ir merginų į jaunikaiezius 
reikaluose susipažinimo ir apsi 
vvedimo. Knįgelė turi net 155 
gromatas. Prekė jos 50 c. Norė
dami gauti tą naudingą knįgelę 
prisiųskite pinigus į redakciją 
“Lietuvos” ant szitokio adreso:

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

— Jeigu mistini pirkt lotą, 
tai pirk jį ant Bridgeporto, arti 
lietuwiszkos bažnyczios, o nesi- 
graudysi. Wisur lotai atpinga, o 
ant Bridgeporto brangsta; kitur 
rentai tuszti stoivi, o ant Bridge
porto žmonės užtektinai jų ne
gauna; taigi,jeig-u czia pasistatysi 
namą, vvisada turėsi pilną randau- 
nįkų; apsimokės ne tik tavvo 
kasztai, bet ir pelną turėsi. Ne 
miegok!

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui. * 

Užlaikau 
bavaraka Alų, 
riauaiaa 
ir seniau 
sias A- 
rielkas, 
Wyna, 
Likierius 
ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

balių ir wesialiju.

swiežia 
ge-

Ateik broli pamatytie ir to wiso 
pabandytie. x

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

CHICAGO, ILLINOIS.

“LIETUVA”,
. Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas subata ir paduoda žmonėms 

naujausias, svvarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvvos ir vviso pasvvieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz vvirszaus tam duodame dovva- 

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

Pirmas lųetinis balius.
Dr-tė Lietuvvos Sūnų rengia 

pirmą savvo balių, ant nedėlios 30, 
Rugpjuczio, salėje Pulaskio, 800 
S. Ashland avė. terp 17-tos ir 
18-tos ui. Prasidės pusiau szesztą 
vvalandą vvakare. Įženga vvyro 
su moteria 25c. Isz vvisų pusit,. 
miesto galima į tą salę davvažiuo- 
ti tik už 5c. Užtai vvisi lietuvviai 
ir lietuvvaitės szirdingai yra už- 
praszomi atsilankyti. Grajįs pir
mos klasos muzika.

Užpraszo, Komitetrs.

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

ADRESAI VVIRSZINĮKŲ.
DR TĘS SI M ANO DAUKANTO:

Prezidentas—J. Aleksandrawicziua. 954 33-rd
St.

Sekretorių*— K. Pociui. 645 S. Canal it.
Daktaras M. J. Stupnickis, 3121 Laurel lt.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI 
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi garimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuvviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti kortu 
(City Hali).

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czevverykų
pas

M.W.Goodmana,593 W. Gay St. 
BALTIMORE. MD.

Per ežiai* 30 dienu turiu iszpaduotie vriaua 
mano watariulua Uiworns, kaip t£i: Uzebatus 
Czeweryku* dol wyr«. moterų, waiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau ju prekiae, kad 
wiaka pa* mane dabar gali pirkti beveik už pu
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wieu aplinki
nių ir pažystamu ir praszau' ateit pamegyt, o 
pereitikrysite kad te i pigiai niekur nerasite,kaip 
pat mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo vviso- 
kias ligas. Rody jame vvisiems 
lietuvviams savvo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vvidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yard s 695

NnrillilC parsigabendinti sau 
Diorillllb Lenkiszku Kninga 
w i šok ios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gywenimu 
szwentuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga, 
kreipdamasi in GERIAUSIA

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,

' WL Dynievvicziaua, 
532 Noble St., Chicago III.

Puikiausias Salunas
nisani mieste Slienandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.

Kampas E. Centre & Bovvers str.
VVlskas yra czysta, gerymai wi»oki pirmo* kla- 

•o*. o žmones iaz duszioi prieteliszki. Rody Jame 
wiaiems lietuviams, turintiems wa)andela taiko 
atsiiankytie pas sawo brolua lietuvius, o buaitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietu*iszka užeiga

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikuoja vvisuose suduose, 

iszpildo savvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame vvisiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi- 
neją prowų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

• 163 Randolph St.
Givveaymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

E. ZAN]EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.’ o
Lietawiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba wiso- 
kius vvyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavvas. Tei
pogi taiso ir czystyja vvisokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liquors Co.
384 Blue island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino sawo krautuvvę gėry- 
mų, o sumažino vvisas prekes. 
Pristato į namus wisokius gėry- 
mus reikalaujantiems aut balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovvų už pigesuią prekią kaip ki
ti tokiems vvisiems 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)

Spaustuive “Lietuvos”
• Spausdina (drukuoja) ivisokias knįga..®, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir įvesiailių, ir ivisokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuivėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
ivo locna nauja namą budatvojama dabar prie pat lietuvviszkos baž
nyczios, kur vvisa spaustuvvė taps dvvejopai padidinta ir tada vviso- 
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

A. 01szewskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant. geriausių laivvų, siunezia pinįgus į 

Lietuvva ir į vvisas dalis svvieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suwaik»zczioja kaip isz wisų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuvviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietu vviszkose kolioni jose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuvviai yraapsigyvvenia, ir atliekame vvisus kito
kius lietuvvių reikalus gerai ir teisingai

Raszant į mus sunokiu bent reikalu arba pinįgus siuneziant 
vvisada uždėkite szitokį adresą:

A. 01szewskis,
954 33rd Street,____________ ^CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registrawotose gromatose arba per “money order”, ta 

niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siuneziarj gromatą registrawoti nerei
kia, prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos’ esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo litos widurdienio iki 6 vakaro. Chioagiecziai turint 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

kas norčtų pamatyti, kaip musų ma-j 
szinukės drukuoja, tegul raszo į mus, X>! 
mes iszsiųsime prabas druko. Reinas1 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukavojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukes yra geriausios. - •

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

GERIAUSIOS
Siuvvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų lietuiviszko kataliogo vvisokių 
daiktų, raszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

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

551-555 Blue Island Avė.
kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

L žlaiko didžiausia krautuvve

DRAPANŲ ir APAUTUWO

— Geriause lietuvviszkai-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 Czetwergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vvidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevvi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavvimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekvviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
vvalandoje. Teipogi ant pareikala’-< 
wimo iszsiunczeme yvvairias gy- 
diklas vvisur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

— Pirmas lietuwiszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuvviszkos bažnyczios. 
Užlaiko vviska czystai ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vvese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto ativažiuoja lietuvviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

N ujimą puiki** EotoRr*fiJ*a, už tuziną tiktai

$2.00
Antweaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijaa kopuikiauaei.

Didelis sztoras pilnai užvverstas rietu 
vvems naujausių ^vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

pigiausios 
vvisokių
Paran-

czevverykų, ir t. t., o prekės 
kaip vvisur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (vvalizas).
kiu yra privvažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz vvisų dalių miesto.

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvvėje ir lietuvviams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavvorus ii 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavvorą ir nė ant vvieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowškis.
027 S.Cana (i.’te Jadd, Chicafn, II

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 tik rais Elgjno v 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po viena doliery ant nedė 
ios.

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

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin ziegorej $7.00. Wyska garantavvoje ant metu.

Lietnwiska Daktarka, paeinanti isz Kauno gubernijos,
Marija Dowiatt, S17 W.21st Pinte (Hinman str.)

Priima ligonius advnose’ ■!nuo ®iki 12 priesz piet 
r J j Ir nuo 6 wakare.

Telefonas. Canal 151. • (12—9)
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