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1 kai ir angliškai. (
Darba atlieka į

i gražiai, greitai ir pigiai.

Anglija nuo seniai laukia atsakan- 
czioa progos užimti po savo val
džia šilę Krėtę. Gal ir butų pa
sinaudojusi isz to užpuolimo, bet 
kad jos mierius stabdo kitos 
vieszpatystės, Anglija laukia ge 
resnės progos, pasitikėdama, kad 
jai pasiseks patraukti į savo pusę 
ir Prancuziję. Jeigu jai tas pasi
sektų ir jeigu Prancūzija atsisa 
kytų remti Maskolijos reikalus, 
Anglija nežiūrėtų ant priesztara- 
vimo kitų Europos vieszpatysz- 
czių. Dabar ji vienok supranta, 
kad pasikėsyti užimti sau Krėtę 
dar ne atėjo laikas. Kitos viesz- 

: patystės teiposgi nenori jai tokios 
į progos suteikti, todėl sutarė 
! drauge persergėti mahometomsz- 
kus Kretos gyventojus, kad jei
gu dar atsitiktų kada norsužpuo 
limas ant europiszkų vieszpatyš- 
czių kuriaunos, miestas liks 
subomborduotas.
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Politiszkos žinios.

Iszpanija ir jos waldybos.
Nesutikimai Isz pa n i jos su Su

vienytoms VVieszpatystėmsSziau- 
rinės Amerikos kyla; Amerika 
mat norėtų iszplatinti savo vai 
dybas paverždama nuo Iszpanijos 
salę Kulią, nors to pakėlę maisz 
tus priesz Iszpaniję kubiecz’ai ne
nori. I.-zpanija vienok nesutiks 
be karės atsižadėti geriausiossavo 
valdybos- Laikraszcziai paduo
da, buk keliaujant į Iszpaniję nau
jam Amerikos pasiuntiniui, jis 
gavo persergėjimę neimti su sa
vim paezios. Matomai Amerikos 
užrubežinių dalykų ministeris nu
mano, kad gal užgimti su Iszpani 
ja dar didesni nesutikimai, kurių 
dėl Amerikos pasiuntiniui prireiks 
grįžti atgal. Kiti vėl laikrasz 
ežiai paduoda, buk terp Ispani
jos ir Japonijos likosi padaryta 
sutartis, pagal kurię, tiedvi 
vieszpatysti pasižada remti 
vieną kitę priesz visokius 
Amerikos pasikėsinimus: Japonija 
žada paremti Iszpaniję ant Ku
bo4, Iszpanija gi Japoniję ant Ka
vai salų. Jeigu gi ant galo už 
gimtų karė su Amerika, tiedvi 
vieszpatysti žada kariauti isz 
wien.

Ant Kubos maisztinįka* labiaus 
subruzdo; jie įsiveržę į provin 
ciję Matanzas, ir kaip girdėt, isz 
degino iszpanijonų užimtą mies- 
tę Cardanas. Terp Cardanos ir 
Matanzas yra 5000 kubieczių pa- 
jiegų. VVadas Gomez surinko 
sawo pajiegas ir su joms vėl įsi
veržė į provinciję H-tvana. Jis 
žada stoti į didelį su iszpanijo- 
nais muszį. Ar iszpildys savo 
pažadėjimę, neužilgio pamatysi
me.

Iszpanija užtraukė nauję skolę. 
isz viso 100 mil. pe-etų, ant rei
kalų suvaldymo maiszto ant Fili 
pinų salų.

Balkanų pussalis.
Europos vieszpatystės apdirbo 

jau pamatus, ant kokių privalo 
remti sandarę kariaujanezios 
vieszpatystės, taigi Grekija ir 
Turkija. Pagal nutarimę Euro
pos didžiųjų vieszpatyšczių am 
basadorių, Grekija turi užmokėti 
Turkijai 4,000,000 turk'szkų sva
rų karės kasztų. Kaslink žemės 
kraštų, Turkija turi pasiganėdin- 
ti vien kalnų virszunėmisirterp- 
kalnėms vedanezioms į Grekiję 
Isz syk Turkija atsisakė priimti 
tas iszlygas. Ant jos priwer 
timo, Maskolija sumislyjo stumti 
priesz Turkiję Bulgariję, bet su- 
vuodusi tę Turkija, padarė sutar
tį su Rumunija, kuri, įpuolus Bul
garijos kariaunai į Turkiję, žadė
jo įsiveržti į Bulgariję. Bandė 
dar Maskolija stumti priesz Tur
kiję Persijos pajiegas, bet kad ir 
to sultanas nenusigando ir prade 
jo traukti kariaunę prie Persijos 
rubežių, Maskolijai neliko nieko 
daugiaus, kaip sutraukti savo 
kariaunę prie Turkijos rubežių

- nuo Kaukazo Potam jau caras 
parašė į Turkijos sultanę rasztę, 
idant priimtų visame Europos 
vieszpatyszczių užgirtas sanda
ros iszlygas, nes kitaip maskoliš
ka kariauna užims prigulinczię 
Turkijai Armeniję ir kitus azija- 
tiszkus Turkijos krasztus. Kitos 
Europos vieszpatystės, kurios iki 
sziol rėmė Turkiję, nenorėdamos 
Maskolijai suteikti progę savo 
pažadėjimę iszpildyti, parodyjo 
sultanui priimti užgirtas sanly
gas. Sultonas, nematydamas isz 
niekur paramos, ant galo sutiko 
ant tų sanlygų, bet visgi iki sziol 
sandara terp kariaujanezių viesz- 
patyszczių dar nepadaryta. Ant 
išmokėjimo karės kaštų Greki
ja i trūksta pinįgų, Turkija gi 
visgi nenori apleisti užimtos Te
salijos, kolaik tie kaštai ne bus 
išmokėti, kadangi ji numano, 
kad išėjus kariaunai iš jos už
imto krašto, Grekija nenorėtų 
tų kasztų iszmokėti.

Apstabdžius sziaip teip karės 
gaisrę terp Grekijos ir Turkijos, 
neisznyko vienok pavojus ant sa- 
los Kretos; ten mahometonys už
puolė ant dalies angliškos ka no atsakymas pateko į laikrasz- 
riaunoe; susirėmime keletas an- ežius ir jis baisiai suerzino angli- 
gliszkų kareivių likosi užmuszlų. jonis, kadangi susi nešimuose

Suvienytos Wieszpatys- 
- tęs ir Anglija.

Terp Anglijos ir Suvienytų 
VVieszpatyszczių užgimė nesuti
kimai ui formą rasztų savitarpi
niuose susineszimuose. Europoj, 
ypasz gi dėl užrubežinių susine- 
szimų, viešpatystės vartoja y- 
patiszkę k aibę, kurioje ir prie di- 
džiausiu nesutikimų saugojusi isz- 
aiszkinimuose ir prieštaravimuo
se vartoti sziurkszczius ir užgau- 
nanezius žodžius. Amerikos gi 
valdinįkai ne pratę prie szvel- 
nios kalbos, jos ministeriai varto
ję tok’ę jau kalbą, ka*p ir jos lai
kraszcziai : pertikrinimę arba 
prieštaravimą išmargina kolioji- 
mais. Tokį išmargytę kovoji
mais raštą ir iszsiuntė, kaipo at
sakymu ant Ang'ijos užklausymo 
kaslink žvejonė* Behringo Jūrėse, 
Amerikos užrubežinių dalykų 
ministeris, p. Sherman. Sherma-

terp vieszpatyszczių Europoj ko-|tiniai net socijalietus paremia, o 
liojimų ne vartoja, |>er aštrus ‘----- --------“ U l------------ 1—
žodžiai tekiuose susinešimuose 
gimdo ten kares. Ant Amerikos 
iki sziol kitaip žiurėjo, liet mato
mai ir jai paskiria rubežių, kurio 
j»eržengti ne daleidžia. Wisi lai
kraszcziai reikalauja, idant An
glija nepriimtų daugiaus nuo A- 
morikos sziurkszczioj forųioj rasz
tų ir apie tai praneštu 
prezidentui McKinley’ui, kad jei
gu atsitiktų panaszusatsitikimas, 
Anglija sugražįs ra-z tu i
Amerikos pasiuntinio ir lieps jam 
iš Anglijos isz važiuoti ir 
pertrauks su Amerika visokius 
susinesz'mus. Pasirodo, kad asz- 
triais žodžiais nieko ne galima 
pelnyti, bet tikt jais bereikalo 
nesutikimus pakelia.

Austrija.
Austrijoj traukiasi toliaus ko 

va už kalbę: vokiecziai, kaip įma
nydami, kelia protestus priesz su- 
lyginimę tiesų czekiszkos kalbos 
su tiesoms vokiszkos. Austrijos 
ministerių pirmsėdis, grafas Ba- 
deni,iszdavė įeakymę, idant Oze- 
kijoj visi brėdnįkai mokėtų ne 
tikt vokiszkai, bet ir czekiszkai, 
kaipo kraszte, kur daugumas gy
ventojų kalba czekiszkai. Tok
sai te singas padavadyjimas bai
siai vokieczius sukėlė, nors teisin
gai sakant, jis vokieczių ne
skriaudžia, tikt iszplatina tiekas 
kalbos Czekijos gyventojų, kuri 
neteisinga: buwo vokieczių pa
minta. Tasai padavadyjimas 
sukėlė ne tik Czekijoi gyvenau 
ežius vokieczių4, bet visoj Austri
joj. Isz visų Austrijos krasztų 
vokiecziai siuntinėja protestus 
priesz kalbų sulyginimę, sunezia 
deputacijas pas ciecorių su reika
lavimais uedaleisti sulyginimo 
tiesų slaviszkų kalbų, bet cieco- 
rius tų deputacijų nepriima. Wo 
kieczių prieštaravimai gal pada
ryti vien tę, kad Austrijoj isz- 
nyks vokieczių virszinįkystė ir 
ta vieszpatystė isz vokiszkoa tu
rės persikeisti į tautų federaciję, 
kurioje kiekvienas kraszUs var
tos jo gyventojų prigimtę kall>ę. 
Juo vokiecziai smarkiaus priesz- 
taraus, juo tas pers i keitimas grei 
cziaus ateis, išnyks virszinįkys- 
tė vckiszkos kalbos ir jos vieton 
atsiras k ra sztai: vokiškos, len- 
kiszkos, czekiszkoe, italiszkos, ser- 
biszkos kalbų. Austrijos paneik- 
slę, nors magyarai ir labiausai 
prieszintu-i, turės sekt i ir Wen- 
gnja ir cz'a magyarų myniojama 
slovakii-zka, rumuniška ir vo- 
kiszka kalbos atgaus savo tiesas.

Vokietija.
Wokietijos ciecorius pavydi 

vienvaldystės maskoliškam ca 
rui ir kaip įmanydamas, stengiasi 
tokię jau vienva'dystę įgyti. 
Pagriebęs visus valdymo siutus į 
savo rankas, galėtų begalo krau
ti mokeszczius ant gyventojų 
sprando, už teip nuo žmonių nu
luptus pinįgus, kaip jam rodosi, 
galėtų tiek pridirbti kariszkų lai
vų, kaniuolių, teip sudrutinti ka 
naunę, kaip pats norėtų; prieš 
taraujančius galėtų pergalėti už 
draudimais tverti be valdžių da- 
leidimo visokias draugystes, taigi 
paversti VVokietiję į antrę Mas 
koliję. Tie vienok ciecoriaus 
VVilheimo pasikėsinimai, vieton 
atimti dręsa priesztaraujantiems, 
tikt tokių skaitlių didina, juos 
«udrutina. Partijos paprastai savo 
pažiūrose nesutinkanezioe eina 
isz vien ten, kur reikia pasiprie- 
szinimo ciecoriaus mieriams, jei 
gu tie kreipiasi priesz liuosybę 
ir žmonių tiesas. Isz visų parti
jų gal vienaitinė, teip vadinama 
junkierių partija, paremia cieco
riaus norus, visos gi kitos jun
giasi į vienę kruvę ant pasiprie- 
szinimo; tankiai katalikų pasiun- 

tie tuom paežiu prie balsavimų 
katalikams atmoka. Taigi kur 
tikt nežiūri, visur matyt rengia
ma kova pavaldinių priesz pasi 
kėainimus savo valdono. Keno 
bus viražus toje Kovoje? Turbut 
ne ciecoriaus.

Parlamente, pasiuntiniai dide
lių žemės savinįkų pareikalavo 
nuo rando, idant atgabenimp sve
timų grudų nors ant tūlo laiko su 
visu uždraustų; tuom mat, kaip 
sako, jie nori priversti Ameriką 
permainyti dabartinę jos muitų 
tarifą, isz tikro gi turbut jie nori 
kuo daugiausiai ui tavo javus 
pelnyti. Kad per tokį padava- 
dyjimę darbinįkui duona pabrang
tų, tas tiems ponams berūpi.

Isz Lietuvos.
Maskolijos teisingumas.
Jau ne kaltę kikiasEcziai raszė 

apie Msskolijos teisingumę; ežia 
tankiai ir t>udai neteisingus iš 
duoda nusprendimus, jeigu tikt 
jie eina ant maskolių naudo*. 
Neteisingos tiesos carų užtvirtin
tos ant paneziojimo ne maskolisz- 
kų gaivalų tankiai suteikia su- 
džionis progę išdavinėti tokius 
neteisingus, tikrai maskoliškus 
nusprendimus. Kaip žinote, Lie
tuvoj žydams ir bajorams kata
likams nevalo žemės pirkti, o u- 
kinįkama katąlikanKpirkįnims la
bai apsunkytas. Ne tingeidu, jei 
gu turintis pinįgų, Lietuvoj už
augęs bajoras arba žydas ar uki- 
nįkas katalikas stengiasi kaip nors 
apeiti tas neteisingas carų išduo
tas tiesas. Keturi metai atgal, ka
da Lietuvoj pardavinėjo dvarus 
VVokietijos kanclerio Hohenlohe 
todėl, kad iszdavus Maskoiijoj 
naujas tiesas, pagal kurias sve- 
timtaueziams likosi uždrausta 
dvarus valdyti, dvarai Hohcnlo- 
hee, kaipo svet mtaucz'o, turėjo 
būt parduoti, žydas Levin norėjo 
vienę sau dvsrę nusipirkti, bet 
kad j«m, pagal Maskolijos tiesas, 
pirkti žemę nedaleists, jis surado 
kokį ten maskolių, kunsai ir su 
tiko žydui patarnauti. Paėmė 
nuo Levino pinįgus tr pirko d va
rę Minsko gub. su didelėms gi
rioms, žinoma, jį ant savo vardo 
ir užsiraszė ir tę atlikę-*, atsisakė 
su žydu, kurio buvo ptnįgai, pel 
nu daly tiesi, arba tiesiog, pari 
naudojęs isz apraszn, s*u žydo 
d varę pasisavino. Žydas krei
pėsi į sudę, bet ir ežia nieko ne 
pelnė; sūdąs d varę maskoliui 
pripažino, nors persitikrino,' kad 
abudu stengėsi tiesas apeiti. Pa
gal teisybę, priderėjo abudu kal- 
tinįku nubausti, bet kad vienas 
kaltinįkas buvo maskolius, tai su
dils nubaudė tik žydę, maskolių 
gi svetimais dvarais apdovano
jo. Tas atsitikimas mums parodo, 
kad reikia visada saugotiesi ir 
niekada su maskoliais nešusi dėti. 

Fabrikų iszdirbimai Lie
tuvoj.

Kaip su amatų iszdirbimais, 
teip ir su fabrikiniais, Lietuva 
stovi labai žemai. Ant pakėlymo 
iszdirbystės trūksta visur supra
timo ir rūpestingumo. Kaip ama 
tuose, teip ir su fabrikų iszdirbi
mais VVilniaua gubernija ne atsi
žymi terp Lietuvos gubernijų. 
Dirbtuvės, kokios ežia yra, užsi
ima perdirbinėjimu žeendarbystės 
produktų, kaip antai: degtynės 
ir alsue laidtnyczioa, kalkinyczios 
ir t t.; kitokios dirbtuvės surink 
tos beveik visos Wilniuje, kaip 
antai dirbtuvės: tabako, gilzų, 
guzikų, skrybėlių, gekžies lieji- 
nyczios. 1894m. visoj gubernijoj 
dirbtuvių, kurių metinė produk-

cija pereina 1000 rublių, buvo 
246, taigi ant 8 daugiaua, negu 
1893m. Darbinįkų ir darbinįkių 
dirbo jose isz viro 5108, taigi 
ant 228 daugiaus negu 1893m- 
Wertė iszdirbimų siekė 6012448 
rubl. 1895m., pagal žinias suruk
tas gubernatoriaus, dirbtuvių 
(tame ir tokių, kurių produkci
ja nepareina 1000 rubl.) buwo 
gubernijoj iš viso 1432; padirbo 
jos visokių iszdirbimų už 7823 
079 rubl.; darbinįkų gi jose dir
bo 8143. Miestuose buvo dirb
tuvių 323, kurios padirbo iš 
dirbimų už 3281217, dirbo jose 
darbinįkų 3868; paviecziuoee, po 
kaimus, buvo 1110 dirbtuvių, 
su metine produkcija vertės 
4546892 rubl. ir su 4245 darbinį- 
k:i s. VVilniuje buvo iš viso 56 
dirbtuvės, kuriose dirbo 1792 
darbinįkai, metinė gi jų produk
cija siekė 2187918 rublių.

Kauno ^ub. 1895m. visokių 
dirbtuv ų buvo 1544; darbinįkų 
gi jose 5163, metinė produkciji 
siekė 7855650 rubl. vertės. Suly
ginant eu 1890m., dirtuvių skait
lius pasidaugino ant 75, darbinį 
kų ant 203, o produkcija ant 
1421425 rublių, arba ant 22%. 
Pagal veislę dirbtuvių, didžiausia 
produkcija buvo malūnų, kadan
gi siekė 2293400 rubl. vertės, 
dirbtuvės metalinių iszdirbimų 
iszprodukavo už 1506950 rubl.; 
degtinės leidinyezios už 1341146 
nibl. Kitokių dirbtuvių metinė 
produkcija ne siekia milijono tu
fe ių.

VVitebsko gub. 1894m. isz vi 
80 buvo visokių dirbtuvių 1029, 
t» igi ant 9 mažiaus, negu 1893m.

etinė produkcija siekė 2575399 
rębl. vertės, taigi ant 107629 
r$bl. daugius negu 1893m. Dar
binįkų visose dirbtuvėse dirbo 
4829., taigi ant 370 daugiaus 
negu 1893m. Knslink miestų 
VVitebsko gdb., Dinaburgo dirb 
t«vės daugiausiai iszprodukavo; 
ulertė jų produkcijos siekė 795 
iii3 rubl.

Minsko gub. 1894m. buvo isz 
4«so 945 dirbtuvės su 6230 dar- 
!nįkų, kurie padirbo visokių 

įdirbimų už 11747000 rubl. Su 
ginant su 1893m., skaitlius 
rbtuvių pasidaugino ant 53, 

skaitlius gi darbinįkų ant 1010. 
1895m., pagal žinias apgarsintas 
fabrikų inspektoriaus, Minsko 
gjub. fabrikų pro'dukcija pasiekė 
14805000 rubl., darbinįkų gi bu
vo 6141. Daugiausiai f.ibnkų bū
vio mieste Minske, nes 39, ku
riuose dirbo 880 darbinįkų, jų gi 
ptodukc'ja siekė 1458000 rubL

Garteno gub. visokių dirbtu
vių buvo 1894m. 3118, kuriose 
dirbo 18750 darbinįkų, metinė gi 
produkcija siekė 12859790 rub’. 
(ant 2697000 rubl. mažiaus negu 
l$93m.). 1895m. fabrikų buvo 
3374, darbinįkų 20040, produk
cija gi pasiekė 12848568 rubl. 
Taigi, sulyginant su 1894m., isz- 
puola, kad skaitlius dirbtuvių 
pasidaugino ant 956, skaitlius 
darbinįkų ant 1289, produkcija 
gi sumažėjo ant 11229 rubl.

Apsunkinimas swetiinos 
ateiwystč8.

Rods senato apdirbtą ir kon
greso priimtę Eilių, apsunkinantį 
svetimę ateivystę, užprotestavo 
prezidentas Clevelaud ir tokiu • I 
budu bilius tas prapuolė. Wie 
ton Clevelando pastojęs preziden
tu McKinley, iki sziol ne turėjo 
laiko pakelti tę klausymą ir pa
duoti jį ant nusprendimo tiesda- 
rių butui, bet 
ail 
tuom tarpu kitokiu budu upsun- 
kyti svetimę ateivystę. Wieton 
Stumpfo, jis paskyrė į ateivių už- 
veizdos komisorius buvusį prezi
dentę organizacijos “Darbo 
kareivių”, garsų Povderlį, la- 

jis sumislyjo, ne
lipdamas į tiesdarių butuss

blausiai svetimų ateivių neuž 
keneziantį. Kada iszpradžių pas
klydo garsas apie jo ant to urėdo 
paskyrimu, tie, kurie Povderlį 
geriausiai pažįsta, taigi “Darbo 
kareiviai”, atsiuntė prezidentui 
protestą, bet matomai protestas 
likosi neiszklausytu. Rods tiesų 
apsunkinanezių svetimą ateivys
tę dar nėra, bet “Darbo karei
viai” tiea'og sako, kad Povderly 
ne lauks iszdavimo tokių tiesų, 
bet pats jas sau sutvers. Užstojus 
Povderliui ateivių uiveizdos 
komisuriumi prasidės gražinimai 
atkakusių į Ameriką ateivių. 
Musų ateiviai privalo tę gerai 
iinoti ir nesiskubinti su keliavi
mu į Ameriką, kadangi atkelia
vę gal rasti visokius apsunkini
mui nuo naujo ateivių užveiz- 
dos komisoriaus.

Lietuwiszki iszeiwiai Si- 
berijoj.

Maskoliszkas laikrasztis, “Pe- 
terburgskija VViedomosti”, patai, 
pino korespondenciję isz kaimo 
Marinskyj, Siberijoj, apgyvento 
iazeivių isz VVilniaus ir VVitebsko 
gubernijų. VVargas terp jų di
delis, gyvena jie isz velėnų pas 
tatytose triobose; ežia su žmo- 
nims tankiai drauge telpa ir 
jų gyvuliai, nuo ko oras nesvei
kas ir per tai neiszpasakytai pla
tinasi ligos. Į jų duonę net baisu 
pažiūrėti; vieton duonos, yra tai 
sumaišymas balandų ir kitokių 
žolių,kokių nė gyvuliai ne ėda. 
Tokio gyvenimo, žinoma,ne visi 
pakenezia, todėl daugybė išeivių 
mirszta. Aplinkinėse nėra ne gy
dytojaus, ne aptiekos.

TikėjiiniNzki pa Ii uosa ai
niai Maskolijoj.

Londono laikrasztis, “Stan
dard”, paduoda, buk ant praszy- 
mo caro paezios, mtfskoliszkas ca
ras žada suteikti svetimtikiams 
Maskolijos didesnę liuosybę. 
Laikrasztis sako, kad tuom tarpu 
caras iszdavė paliepimą maiszytų 
šeimynų, taigi tokių, kurių vie
nas, isz tėvų yra staeziatikis, ne 
versti tėvų auginti vaikus sta- 
cziatikystėj, bet daleisti teip juos 
auginti, idant vaikai butų tėvo 
tikėjimo, o mergaitės motino4. 
Kiek teisybės tame “Standard’o” 
pranešime, negalima tikrai žino 
t i. Gal būt, kad isz tikro toki 
yra caro geismai, bet tuos jo 
geismus visada stabdys bepro- 
czmi jo tarnai, visoki Pobiedo- 
noscevai ir jiems panaszus. Ant 
galo ne užtenka daleisti didesnę 
t ikėjimiszkę liuosybę, bet reikia 
suteikti ir platesnes tiesas ne sta- 
cziatikiszko tikėjimo pavaldi
niams. Ne ką pelnys vaikai mai
nytų tikėjimų šeimynų, nors jų 
ne verstų pasilikti stavziatikiais, 
j**igu įstatai ne staeziatikiams ne 
pripažysta pilnų vieszpatystės u- 
kėsų tiesų, bet nestaeziatikius vi
saip pa nezioja, kraują ant jų spran
de visokius uždraudimus.

Isz Rygos-
Rygoj pereitę metę likosi įreng 

ta didelė geležinkelių vagonų 
dirbtuvė “Feniks”. Dirbtuvę 
tę vienok lanko tankiai nelaimės. 
Į vienę .-^ęvaitę ji užsidegė du 
kartu. Pirmiausiai užsidegė da
lis dirbtuvės, kurioje dirbo viso 
kius vagonų sudėtinius ir ta dalis 
su visu sudegė; 28 d. Sėjos užsi 
degė vėl lentų sukrovimae. Ug
nis ežia platinosi per isztisę die- 
nę ir per naktį, prie gesini
mo subėgo visos miesto ugnage
sių ir liuosnorių dalys. Blėdys 
ugnies padarytos labai didelės. 
Nelaimės ežia atsitinka labiausiai 
per tai, kad dirbtuvė stengiasi, 
idant darbas joms atsieitu kuo pi
giausiai, todėl trūksta ežia 
visokių ant darbinįkų ir dirbtuvės 
labo įtaisymų.

Kauno gubernijos moks- 
lainių mokintojai.

Maskoliszki laikraszcziai pra- ( 
nesza, kad dabar Kauno guberni
joj pritruko mokintojų; daugu
mas jų apleido mwo vietas 
mokslainėse ir perėjo į degtinės 
pardavinėtojus: pirma jie kvaili
no musų va kus, dabargi grie
biasi platinimogirtuoklystės, ku
riai būdami mokintojais, kaip galė
dami,' stengėsi takus taisyti 
lygiai mokinimo budu, kaip ir 
savo paveikslu. Rods sykį atrado 
jie sau tinkanezię wietę: jie mat 
su degtine gerinus susigiminiavę, 
negu au šviesa. Galima tikt pa
girti tuos maskolius mokintojus 
musų mok^Linių, kurie suprato, 
kad ne mokslainėj jų vieta.

iPerwažiawo,
Wežėjas, Al. Zalevskis, gyve

nantis Mereso namuose, VVilniuje, 
gerai pasidrūtinęs vienoj karezia- 
moj, įgavo tokį smarkumą, kad 
sėdęs į savo vežimą, sumislyjo va
žiuoti per einanezius ulyczioms 
žmonis. Ant Kalvarijos ui. už
važiavo jis ant einanezios E. Su- 
botnikienės, parmuszė aut žemės 
ir pervažiavo jai per kaklą. Sun
kiai sumankytu nuvežė į ligon
butį, per smarkų gi vežėją 
suareštavo.

Nelaimes prieszulinių 
kasinio.

VVilniuje, prie szulinių kasimo 
pasitaikė keletas nelaimių. Ant 
kiemo namų Rubinoviezo, ant 
Szkaplierinės ulyczios, isz kasamo 
nulinio traukė augsztyn du dar- 
binįku: M«teu-zę Jaglinskį ir 
Juozę Bykovbkį. Betraukiant 
vienok virvė nutruko ir abudu 
darbinįkai nupuolė su w i ėdru 
atgal ant saulinio dugno; prie ko 
Jaglinski nusilaužė sau nugar- 
kaulį, Bykovski gi teip skau
džiai apsikulė; Jaglinski nuo to 
turės mirti.

1 d. Liepos, ant kiemo namų 
Sienkeviczo, kasant szulinį, dar- 
binįkas Dmitrovicz nupuolė 
žemyn ir užsimušė ant vietos;, 
ištraukė jį jau negyvę.

Nelaimingas atsitikimas.
Isz VVilniaus rašo, kad darbi- 

nįkas garinių gėrymų dirbtuvės, 
Jonas Szapelis, būdamas 
prie darbo, ne atsargiai sėdo ant 
diržo mašinos rato; ditžas pa
traukė jo koją po maszina teip, 
kad rato dantys su visu ją eu- 
triuszkino. Nelaimingą darbinį- 
kę nugabeno į ligonbutį.

Wilniaus ugnagesiai.
Wilnius turi apie 160000 gy

ventojų, tuom tarpu mieste yra 
tikt viena dalis ugnagesių, isz 
viso 75 žmonės. Algos sargų ma
žos, nes tiktai 12 rublių ant mė
nesio; dabar vienok miestas al
gas tas truputį pakėlė: unterofi- 
cieriama iki 18 rubl. žemesmems 
unteroficieriams iki 15 rubl.; pa
prastiems sargams iki 14 rubl. 
VVilniaus ungnagesių sargyboj 
tarnauja daug musų brolių tikrų 
lietuvių. ,

Reikia apsisaugoti.
Wisur žydai, kaip įmanydami, 

stengiasi žmonis prigaudinėti. Da
bar jie sumislyjo nauję prigaudi- 
nėjuno budę. Superka jų agentai 
Austrijoj tenykšczius pinįgus 
turinezius vertės 25 kreicarus. 
Pinįgai tie, pagal suvo didumą 
ir pavirazutiniszkę pavizdį, 
panaszus į maskoiiszkas 25 kap., 
bet jie turi cidabrę niekesnį ir 
vertė jų tikt 17 kap. Tokiu bu- 
du jų platintojai ant kiekvieno 
uždirba po 8 kap. Žmonės gi tan
kiai ne moka skaityti, todėl žiuri 
tik ant pavizdžio. Kaip sako, 
žydai jau daug tų austrijokiszkų 
pinįgų paleido terp žmonių.



Apskųsti nuodintojai.
Wiln’uje traukiasi dabar jomar- 

kas. Ant pliaciaus, kur atsibūva 
jomarkss, terp kitko, parengtos 
yra budus, kuriose pardavinėja 
visokius saldumynus, o terp tų 
ir szaldanczius saldumynus. Dau 
gelis wa’igusių tuos szaldan 
ežius saldumynus apsirgo, apie 
kę likosi praneszta į polio ję. Ta 
tuojaus iazsiuntė komisiję ant 
peržiurėjemo dirbtuvių, kuriose 
tuos saldumynus dirbo, paėmė 
stotkus, kuriose juos dirbo ir 
laikė. Pasirodė, kad jie suskretę, 
todėl dirbėjai pateko po sudu, 
už pardavinėjimu ir dirbimu 
nesveikų valgių.

Degtines prekes.
Nuo 13 d. L:epos szių metų, 

gubernijose: Wilniaus, ^Vitebsko, 
Garteno (Grodno), Kauno, Mins
ko, Mogilevo ir Smolensko, taigi 
rubežiuose senovės L'etuvos, 
pardavinėjimu degtinės masko
liškas randas paėmė į savo ran 
kas ir apgarsino prekes degtinės 
savo pąrdavinycziose. Degtinė 
40° kasztuos dabar nuo 6 rub. 
40 kap. iki 8 rublių už viedrę. 
Prekės gi pervalyto spirito po 
16—18 kap. už kiekvieną gra 
dusju Prekės geresnės ir drutes 
n ės degtinės raudo pardaviny- 
cziose paskirtos nuo 8—12 rublių 
už viedrę.

Darbai Windawos porte.
Maskolijos randas iszdavė pi- 

davadyjimę nuvesti nauję gele
žinkelį nuo Maskvos į Windavę, 
Latvijoj. Nauj is geležinkelis 
diktai pakels VVindavę. Jos poe
tas niekada neužszala, bet kad 
apie pagerinimę ke ių ežia ve- 
danezių nieks nesirūpino, taigi 
iš Latvijos portų labiausiai 
augo Liepojos, Windava gi 
skurdo. Maskoliszk&s randas Lie- 
pojų padarė dabnr kariszku portu 
dėl savo laivynės, taigi atsirado 
reikaras kito prekybos porto. 
W indą vos portas rods buvo ap
leistas, dabar vienok neužilgio 
ežia prasidės darbai ant jo pa
gerinimo.

Linų užaugimas.
Kaip seniaus, teip ir dabar, 

Lietuvos ukinįkai daugiausiai 
sau pelno laukia nuo linų. Jeigu 
linai neužaugo, jeigu sėmenų nėra, 
nėra labai isz ko ir pinįgų surink
ti, kadangi kitokių javų ukinįkai 
musų tėvynėj ne daug turi atlie
kamų; gerų gyvulių teiposgi ne 
daug teaugina. Szį metę pava
saris buvo gana szaltas, vėlybos 
šalnos nuszalnojo sužėlusius li
nus. Apar szalnų, daug blėdies 
vasarojui atgabeno ir prisiveis^ 
vabalai. Maskolijoj gi linai daug 
nukentė nuo stokos lytaus pava- 
saryj. Geriausi linai dabar ro
dosi Latvijoj, Lietuvos guberni
jose jie vidutiniszki, tikt kaip kur, 
kaip antai Kauno gubernijoj, 
daug jiems pridirbo blėdies va
balai.

CĄSCARETS ludrutin* kepenis, inkstu* ir 
pilwa. Niekad neskauda. 10c.

Kariauna G. A. R.
Abazavos Buffalo N. Y. nuo 

23 iki 28 Rugpjuczio. Ant Niekei 
Plate geležinkelio, važiuot į Buf 
falo, bus parduodami tikietai į ahi 
pusi už $10,50. Tikietus galės 
gaut pirkti pirm to laiko ir jau 
21, 22 ir 23 Rugpjuczio, galės 
isz važiuoti.

Niekei Plate geležinkelis yra 
tai tiesiausia ir trumpiausia linija 
isz Chicago į Buffalo, jo vagonai 
yra įrengti kuo puikiausiai, die
niniai eoeziai ir naktiniai miegan
ti vagonai prižiūrimi per gerus 
tarnus, kurie važiuojantiems tar 
nauja prie davimo pietų, pataisy 
mo lovų ir tt. Commander in 
Chief. Clarkson ir jo kariauna ap
sirinko sau szitę liniję dėl važia
vimo, dėltogi užpraszo ir visus 
kitus drauge važiuoti su Juom.

Ponas J. Y. Calahan, Genera- 
liszkas agentas, 111 Adams St., 
Chicago, III , duos kiekvienam 
norineziam važiuoti geriausią in- 
formaciję.

Dypas ant 12tos ir Clark ui.Isz Amerikos.
Newa nauja lakiojimul prietaisa.

^Vilniaus Chemiszkai 
Techniszka mokslainė.
Maskoliszki laikraszcziai pra 

nesza, kad ministerių suvirinkime 
likosi galutinai nuspręsta pa
rengti chemiszkai—techniszkę 
mokslainę Wilniuje. Wisoj Lie
tuvoj iki sziol ne buvo nė jokios 
ne tikt augszcziausios specijalisz- 
kų mokslų mokslainės, bet ir 
vidutinės. Maskoliškas randas 
su visu nesirūpino apie reikalus 
musų krašto; ne butu jam rupė 
jusi ir dabar regiama minėta 
mokslainė, jeigu gyventojai ant 
pradžios ne butų pats sudėję pi
li į gų Tos gyventojų aukos, nuo
latiniai jų reikalavimai, ant galo 
ir privertė maskoliszkę randę 
iszpildyti žmonių reikalavimę. 
Aukos gyventojų sudėtos jau se
niai, bet iki sziol maskoliszki mi- 
nisteriai, kaip galėdami, pr i erzi
nosi parengimui kokios nors 
specijališkcs niksi a i nes Lietuvos 
sotapilėj.

Isz Dinaburgo, Witebsko 
gub.

1 d. Liepos, Dinaburge užgimė 
didelis gaisras, kurisai vidur- 
miestyj isznaikino 15 namų. Kaip 
sprendžia, ugnis ežia užgimė nuo 
padegimo. Wos spėjo ugnį ap- 
stabdyti, dar uguagesiai laistė 
gruzdanezius degėsius, pasiekė 
m i estę ir aplinkinius laukus kita 
nelaimė. Ant rytojaus, apyvaka- 
rėj, užkilo juodas debesis ir neti
kėtai pradėjo -pulti smarkus ir 
neiszpaeakytai dideli ledai. Į 5 
minu tas miesto ulyczias užklojo 
stora ledo eilė. Didesnę langų 
dalį mieste iszdaužė dideli ledai, 
kokių ežia nieks niekada ne matė. 
Ledai buvo visztos kiauszinio 
didumu ir svėrė po pusę svaro; 
terp jų pasitaikė ir sverianti net 
po 3 svarus. Traukėsi jie ant |0 
viorstų aplinkui. Nors puolė ne 
ilgai, bet ne:szpas tkytai daug 
pridirbo blėdies. Mieste iszdaužė 
langus, laukuose javus; užmuszė 
daug besigananezių avių, parszų, 
kiaul ų, žę-ų. Kariaunos stovy
klose sudraskė kareivių būdas.

Angliszki laikraszczai pra 
nesza isz Colorado Spring, buk 
kokiai Feltz žada, nuo kalno 
Pikes Peak, lėkti į Colorado 
Springs ant jo iszrastos lakioji- 
mui prietaisos- Prietaisa Feltzo 
susideda isz sparnų, kurių apa- 
czioj pritaisyta sėdynė lakiotojui. 
Feltz su ta prietaisa darė jau 
bandavones. Kiek isz apraszymo 
galima matyti, ne yra tai koks 
nors naujas iszradimas, bet 
pasinaudjimas isz Lilienthalo 
isz radi m o. Lilientha, nupuolęs 
nuo savo prietaisos, pereitę metę 
užsimuszė Berlyne, taigi mat jau
neprotestuos, jeigu koks ameri
kietis bandys1 jo, iszradymę pasi
savinti ir jį užpatentuoti nors
Amerikoj, kuriai pribūti gal 
garbė naujo išradimo, o Wa- 
shingtono patentų biurui naujts 
amerikoniszkas iszradimas paten
tų suraszuose. Tuose suraszuose 
ir be tų vogtų svetimų iszradi 
mų ne trūksta,

Aukso godumo liga.
Isz Seattle, Port Tovsend,Ta- 

coma, ateina žinios, kad ežia, kai- 
pi kokia limpanti liga, gyvento
jus upėmė aukso geidulys. Polici- 
jantai, urėdnįkai, darbinįkai ap
leidžia vietas ir rengiasi keliauti 
į Alaskę, tikėdami ten tiek aukso 
surasti, kad isz syk didžtureziais 
pastos- Į Tovsend atkako nuo 
Alaskos garlaivys “Portland”, 
kuriuom grįžta 65 aukso jieszko- 
tojii. Terp jų nėra tokių, kurie 
turėtų mažiaus 7000 dol. aukso, 
kaip koks per metus surinko jo 
už 160000 dol. ir daugiau*. Žinios 
tos lyg degte uždegė godulį tų, 
kurie iki sziol pasiganėdino mažu 
ir dirbo sau riamiai kur nors dirb
tuvėse, arba ant farmų

Keros Inas ir anglys AlaskąJ.
Sziaurvakarinėj Alaskos da- 

lyj rado didelį ažerę, kuriame, 
vieton vandens, yra kerosinas. 
Netoli to ažero surado neiszpasa- 
kytai didelius anglių plotus. Ži- 
nię apie azitę radinį atgabeno į 
Seattle, Wash., sugrįžę nuo Alas
kos aukso jieszkutojai.

Truko vandens rezervoarai.
Penghkeepsie, N. Y. 14 d. 

Liepos truko pamatai didelių 
vandens rezervoarų Ftshkill 
Mountaiuse ir su neišpasakytu 
smarkumu iszsiveržė vanduo ir 
užliejo visę Dutchess klonį, nai

kindamas viskę, kę ant savo 
kelio patiko. Pražuvo ežia ir 8 
žmonės. Terp kitko likosi su
griauta dideli Timoneys plytny- 
czia, kurioje dirbo 200 darbiuį- 
kų.

Sukietintas pienas.
Amerikoj pradėjo dirbdinti 

(Szveicarijoj tę dirba jau nuo se
niai) dabar kietę pienę, taigi 
kiekvienę skys’ę pienę paverezia 
į kietę. Pirmiausiai tokį pienę 
šaldo, sukdami smarkiai, atskiria 
vandenį nuo maitingų pieno me 
degų ir paskui atskirtas-maitin 
gas dalia patalpina stotke pripil
dytame anglerugszties ir ežia 
džiovina; paskui iszdžiovintę 
sutrupina į miltus. Idant 
turėti t>nkantį valgymui pienę, 
užtenka į ateakanezię dalį tų mil
tų pripilti vandens ir pienas ga
tavas.

Lynczawo,
Florence, A r. a. VVest Pointse 

likosi lyneziuotas negras, Antho- 
ny Will*ams, kurisai užpuolė, pa
tikęs už miesto, 18 metų merginę, 
Rene VVilliams, sužagė ję ir už 
smaugė. Atlikęs tę darbę, jis pa
bėgo, bet susirinkusi žmonių mi
na ji sugavo, parmuszė ant že 
mės ir teip ilgai muszė ir spardė, 
pakol tas ne numirė; jau į ne gy- 
vę paleido dar keletę szuwių ir 
paskui kunę sudegino ant laužo

Perkūnas uždege kerosino kauty
nes.

Mc’NCei, Ind. Deezimts įpylių 
nuo ežia, ant fanuos Jameso 
Hensley, trenkė perkūnas į kero- 
s’.no szaltinius ir juos uždegė. 
Dega ežia dabar 8 kerosino šilti
niai prigulinti “Richmond Natū
rai Gas Co.” Šlaitiniai tie buvo 
vieni isz turtingiausių visame 
apskrityj, duodavo jie ant dienos 
po 30 milijonų kubiszkų pėdų 
gazo.

Audras
t Iš visokių krasztų ateina 

žinios apie smarkias audras.
Isz Marion, Oh. raszo, kad 

ežia siautė smarki audra ir lytus; 
atsitiko daugelis perkūno įtren- 
kimų. Radburne perkūnas užtren 
kė 4 žmonis; Mavone teiposgi 
užmuszė jų keletę,

Pittsburg. Siautė ežia smar
ki audra, prie to atsitiko ir debe
sų praplyszimai, kurie daug pri
dirbo blėdies. Pauhandle, Hanos 
kautynėse vanduo su visu nune 
szė parako krautuvę ir geležin
kelio szėnis ir vagonus. Wanduo 
pakilo teip urnai, kad darbinįkai 
vos spėjo subėgti aut vienos 
kalvos.

Hot Springs, Ark. Užkilo ežia 
naktyj neišpasakytai smarki au
dra ir lytus. Wanduo užliejo visę 
žemesnę miesto dalį, nuneszė til
tus, pagadino daugybę namų. 
Farmę Fitzgeraldo su viskuom 
nuneszė vanduo ir pate jos savi- 
nįkas prigėrė. Sprendžia, kad 
prigėrusių yra daugiaus.

U Pereitos nedėlios vakarę,ties 
Philadelph'ę, Pa. siautė neiszpa- 
sakytai smarki audra ir lytus. 
Wieton ulyczių, pasidarė gilus u- 
peliai; audra ta visokiose mies
to dalyse daug pridirbo blėdies. 
M este atsitiko keletas perkūno 
įtrenkimų, kurie keletę namų pa
gadino.

Kelione nepasiseke.
Neseniai ant salos Tiburon. 

Meksikoniškoj jūrių kojoj, isz 
keliavo iš Amerikos Jessie 
Grant ir jo draugai, ant tirinėjimų 
tos salos. Dabar gi ateina žinios 
isz Hermosilo, Mex., kad Grantę ir 
jo draugus nuo šios iszvijo gy
venanti ten žmogėdžiai indijo- 
niecziai Šeri giminės. Dabar 
Grant keliauja į Guayanias, kur 
nori surinkti daugiaus žmonių ir 
su jais vėl antru kartu keliauti 
ant Tiburon salos.

Naujas vadeninis vežimas.
Mason, iš Bei lai re, Oh. padir

bo nauję važinėjimui ant van
dens vežimę. Pajiega varanti tę 
vežimę yra, kaip ir prie bicyklio, 
žmogaus kojos. Jis susideda isz 
trijų tuszczių isz aluminijaus bo- 
nių, pritaisytų teip, kaip bicyklio 
ratai: du pryszakyj, vienas už
pakalyj. Jeigu prireikia, gal ant 
jo du, arba ir 3 žmonės važiuoti. 
Be didelio alsimmosi ant van
dens galima nuvažiuoti po 20 
mylių į valandę.

LIETUVA

Nelaimes ant geležinkelio.
Edgeton, Kans. Ant geležin

kelio, 39 mylios nuo Kansas City, 
susimuszė vietinis tavorinis trū
kis su trukiu vežaneziu galvijus 
Santa Fe geležinkelio. Susimuši
mas atsitiko ant kelio užsisuki 
mo. Abiejų trukių maszinistai ir 
peczkuriai likosi sunkiai apkulti, 
vienas gi slapta važiuojantis ap
kultas mirtinai; sprendžia, kad 
3 slapta važiavę yra dar po 
vagonų griuvėsiais; gyvulių da
botojas prapuolė; gal ir tas li
kosi užmusztas. 14 vagonų su 
gyvuliais likosi su visu sudaužy
tų, prie to daug gyvulių likosi 
užmusztų.

Austin, Ten. Netoli nuo ežia 
atsitiko baisi nelaimė. Keturi vai
kai sulipo į bėgantį palengva 
tavorinį geležinkelio trūkį ir nu 
važiavę kiek, nulipo nuo trūkio 
ir grįžo atgal, bet kad iki mies
tui kebas buvo tolimas, jie pailso 
ir ant szėnių susėdę pasilsėti, užini 
go. Tuom syk atlėkė kitas trū
kis, tris vaikus su visu sumalė, 
ketvirtę gi sunkiai sužeidė; tas 
guli dar ligonbutyj. Tas pats 
trukia, priesz tai sumalė negrę 
Coxę.

t Į San Franci*co atkako isz 
Indijų anglis;: kas laivas, “Maud”, 
ant kurio, laike kelionės, pasimirė 
du jurinįkai, kaip sako, nuo ne 
isznykusio dar Indijose maro. 
Minėtę laivę, su visais jo jūrinį 
kais ir pasižieriais, sulaikė St. 
Francisco kvarantėnoje.

t Indijoniecziai Choctav ir 
Chiekosav giminių isz indijionisz- 
kų teritorijų, nepasiganėdindami 
sanlygomis, kokias turi Suvieny
tose VVieszpatystėse Sziaurinėa 
Amerikos, pulkais kraustosi į 
Meksikę.

» Ann Arbor, Mich. Tūli tarnai ir 
60gyjanczių ligonių ligonbutyj iš 
naujo smarkiai apsirgo, iš apsirgu
sių ne visi galės išlikti. Priežastis 
to apsirgimo, kaip pasirodė, buvo 
pienas.

t Wisose kalnuotose vietose 
sztėto Kolorado iszpuolė daugybė 
sniego. Mieste Denver užstojo di
deli szalczial.

Pamūryk deiuie CA8CARKT8ui 10b., g»- 
rteuaU *nt*i«ytoj* plauczlu irwl«u wldurlu.

Isz darbo lauko.
- 5 ^Vokietijoj kaip kur, su 

miestų pagelba, bando uždėti š- 
v i tarp i nes darbinįkų draugystes 
ant apsaugojimo jų sąnarių uuo 
stokos darbo. Pirmiausiai tokia 
draugystė užgimė mieste 
Kolonijoj. N ori n ežių prigulėti į tę 
draugystęatsiszaukėiszsyk 229 isz 
ko 220 likosi priimti, terp tų buvo 
87 amatinįkai ir 133 teip darbi
nįkai. Pris tos naujai susitvėru
sios draugystės yra ir biuras paru- 
pinimo darbo šnariams. Nuo 15 
d. Gruodžio pereitų metų, iki 15 
Kovo szių metų, į biurę atsiszau- 
kė 96 sąnariai paszelpos reika
laujanti, iš kurių 15 gavo tuo
jaus darbę, 79 gi biuras suteikė 
tuom tarpinį darbę. Neturintiems 
darbo draugystė iszmokėjo paszel- 
pos 2355 markių. Sanariai gavę 
paszelpę įmokėjo į draugystės kasę 
iš viso 526,50 markių, taigi ket
virtę dalį iszmokėtų jiems pinį- 
gų. Iszdavimai draugystės per tę 
laikę buvo 2750 markių; įplau
kimai gi 107640 markių; terp tų 
buvo ir 25000 markių, kurias 
miestas kaipo paszelpę draugys
tei suteikė.

5 Sztraikas anglekasių traukia
si toliaus ir nežinia kuom jis pasi
baigs. Kaip kur kastynų savinį 
kai, vieton paliovusių dirbti, 
gabena seabeus. Į Connonsberg 
kastynių ravinįkai parsigabeno isz 
kitur 1000 darbinįkų. Szerifas 
pasirengęs yra ginti kastynes,- 
jeigu užgimtų darbinįkų masztai.

Dixonvtuley, kastynių savinį- 
kai apgarsino darbinįkams, kad 
jie grįžtu prie darbo, jeigu ne
nori, idant jų vietas užimtu kiti.

Huntington,W.Va. Darbinįkai 
Tacher, Lohan ir Dingos kssty- 
nių, kurie iszsyk neva buvo 
pristoję prie štraiko, užgyrė vėl 
grįžti prie darbo. •

Brazel, Ind. Isz visų kastynių 
ateina žinios, kad darbinįkai pa
liovė dirbę.

1 Kalnakasių štraike ima da- 
bar daly vumę darbinįkai 8 szte- 
tų, taigi Pannsylvanijos, Ohio,

Indianos, Illinois, West Virginijos, 
Kontucky, Tennessee ir Alabamos. 
Kansase rengiasi teiposgi paliauti 
dirbę. Panusylvanijoj b indė tai
kyti darbinįkus su kastynių sa- 
vinįkais, bet tie netiki, idant 
taikymai galėtu iszduoti kokius 
nors vaisius, kadangi nors vie
name apskrityj ir pasisektu susi
taikyti, tai kituose kraštuose to 
ne bus galima padaryti. Peoria, 
III. apskrityj kalnakasiai teiposgi 
nusprendė paliauti dirbę. Czia 
aplinkinėms dirbtuvėms trūksta 
jau anglių, todėl jos turėjo sustoti. 
Per tai 1000 darbinįkų ne teko 
darbo.

Milvaukee, Wis. Dirbtu
vės “Illinois Steel Co”. Bay 
Viev apgarsino nauję užmokes- 
nio už darbę tanfę, ant kurios 
sutiko ir darbinįkai. Tokiu budu 
sztraikas pasibaigė ir darbai pra
sidėjo nuo pereitos pėtnyczios. 
Gauna czia darbę 100 darbinįkų. 
Stiklo dirbtuvėj dirba 75 darbi
nįkai. Nedirba dar tūlose dirbtu
vėse plieninių apkaustymų: per
tai 800 darbinįkų dar vis ne turi 
darbo. Wisi vienok tiki, kad ne 
užilgio prasidės visur darbai.

Metinis uždarbis darbiu}- 
kų Masschusettso ir
New Jersey sztetų.

Massachuse tso statistiškas 
biuras kę tik išleido surinktas ži
nias apie metinį uždarbį darbinį 
kų visokiuose užsiėmimuose 1895 
m. M ass ach ūse tiso ir Nev Jersey 
sztetuose. Iš tų žinių matyt, kad 
darbinįkų uždarbis tuose sztetuo
se ne vienodas. Mažiausias meti
nis darbinįko uždarbis (žinoma 
dirbant) Nev Jersey yra $232,12, 
didžiausias gi stiklo dirbtuvėse, 
nes $701,07; Massachusettse ma
žiausiai uždirba darbinįkai med 
vilnės dirbtuvėse, nes $329,79; 
daugiausiai gi dirbtuvėse viri
mo, kurinimo, žibini m o prietaisų, 
czia uždirba vidutiniszkai $644, 
28. Penkeriuose užsiėmimuose 
Nev Jersey, uždarbis darbinįkų 
mažesnis $300 ir 23 iš 27 užsiė 
mimų uždarbis czia mažesnis 
negu Massachusettae. Imant gi 
visas darbo dirvas, vidutinisz- 
kas metinis darbinįkų uždarbis 
Massachusettse 1895 m.siekė$466, 
90; Nev Jersey gi tikt $389,25. 
Taigi Massachusettse fabrikantai 
moka darbinįkams ant metų po 
$77,65, arba aut 20% daugiaus 
negu Nev Jersey. Jeigu paimtu
me kitus sztetus Amerikos, tai 
teiposgi galėtume atrasti, kad 
darbinįkų uždarbis ne vienodas. 
Tuom tarpu Amerika vien ginasi 
nuo svetimų kraštų iszdirbimų, 
bet jeigu tiems ir su vi»u butu 
užkirstas kelias į Amerikę, tai 
pasirodys, kad prireiks vidu
riuose vieniems sztetams gintiesi 
nuo iszdirbimų kitų, tai^i nori »t 
pakelti iszdirbystę kokiame nors 
sztete, kur darbinįkų uždarbs 
didesnis, atseitu krauti muitus 
ant iszdirbimų tųsztetų, kuriuose 
užmokesnis už darbę mažas. To
kių vienok vidurinių muitų 
konstitucija ne daleidžia.

musų mokslainių, ragino visus 
prie jų pagerinimo, bet ant to pa
raginimo ne atsiliepė nė “Garso” 
draugai, turbut, jiems užtenka 
dabartinės musų netikusios moks- 
lainės- Pas mus mat draugai ge
riausius draugų užmanymas sten 
giasi užslogintt. Amerika vienok 
yra tai vienaitinė vieta, kur lie
tuviai gal liuosai lietuviškai 
mokintiesi. Kodėl mes isz tos 
liuosybės nesinaudojamo kaip 
pridera, bet pats stengiamėsi 
kitų užmanymas įisz pats pradžių 
ųžmuszti?

ISZ
Lietuvviszhi dirwu
Wokieczių ir lietuwių 

mokslainės
Neseniai mieste Milvaukee at

sibuvo susivažiavimus vokieczių 
mokslainių mokintojų. Ant susi
važiavimo, direktorius vokisz- 
kos mokintojų seminarijos, p. 
Dapprink, laikė praneszimę apie 
stovį vokiškų mokslainių Ame
rikoj. P. Dapprink iszsitarė, kad 
žinios jo surinktos rods ne su vi
su pilnos, bet isz jų visgi galima 
sziek tiek numanyti apie stovį
vokiszkų ‘mokslainių, apie jų 
skaitlių ir apie skaitlių jas lan- 
kanezių. Wokiszkų mokslainių 
dabar yra Amerikoj: pradinių 
7741, augštesnių 622. Pirmuti
nes lanko 471088, antras gi 32 
472, taigi iš viso 503540 vaikų. 
Tiek czia mat yra vokiszkų 
mokslainių ir tiek jas lanko vai 
kų. Paklauskime dabar, kiek mes 
ežia turime ir kokias lietuviszkas 
mokslainės? Ant netoli 200000 
lietuvių rods turime porę para
pijinių mokslainių. bet czia rei
kia paklausti, kiek tose mokslai 
nėse turime mokintojų galinezių 
mokinti, kiek terp jų yra gerai 
lietuviszkai mokanezių? Neperse
niai “Garsas”, nupratęs netikumę

Naujas bažnyczių surėdy
mas Buffalo wysku- 

pystėj.
Ant neseniai atsibuvusio kata- 

likiszko sinodo Buffalo vyskupys 
tėj, terp kitko, likosi užgirti nauji 
psdavadyjimai apie lenkiškų 
(turbut teiposgi ir lietuviškų) 
bažnyczių surėdymę. Likosi nu
spręsta, idant kiekvienoj parapi
joj butų garsinamos kuo teisin
giausios žinios apie hažnyczios 
turtus, taigi apie surinkimus ir 
iszdavimus parapijos, apie jos 
skolas. Wienas egzempliorius 
tokių ž nių turi būt suteiktas vys
kupu^ kiti gi iszdalinti parapijo 
mms. Nedaleista kunįgui laiky
ti pas savę parapijos pinįgų, arba 
juos dėti į bankę ant savo vardo, 
ne vale būti kunįgui parapijos 
kasieriumi, bet piniginius parapi
jų reikalus turi • vesti tam 
tikras išrinktas isz parapijonų 
parapijos komitetas. Para
pijų savastis turi būt užra- 
szyta aut: vyskupo, kamendo- 
riaus, ant prabaszcziaus ir ant 
dviejų nuo parapijos isz tarpo 
parapijonų iszrinktų ypatų, taigi 
ne ant vieno vyskupo. Toliaus 
liekasi uždrausta imti kokį nors 
užmokesnį nuo atėjusių į bažny- 
czię, ne daleista rinkti pinįgų lai
ke dievmaldystos.

Nugalabinimas VVaselkos.
22 Liepos šių metų, Wilkes 

birre, Pa, taps nugalabintas lietu
vy* Waselka, ant to sūdo nus
pręstas už žmogžudystę. Advo
katas nusikaltėlio stengėsi iš- 
derėti daleidimę peržiūrėti isz 
naujo provę, bet su tuom nepasi
sekė, kaip nepasisekė ir stengi- 
maiši pas gubernatorių iszpraszy- 
ti apmainymę sūdo nusprendi 
mo, vieton nugalabinimo, ant 
amžino kalėjimo. Tuom tarpu, 
prie kalėjimo, kur laiko Waselkę, 
pastatyta drūta sargyba. To dar 
negana, kaip praneša “Vieny 
bė”, į kalinį pateko ir 12m. duktė 
Waselkos už vogimę czeverykai- 
czių, prie ko ję sugriebė. Mergai 
tė likosi iszsiųsta į Philadelphios 
pataisymo namus.

Pabėgo lletuwiszka8 ban- 
kierius.

“Vienybė” paduoda, kad mė 
nesi* atgal, isz Plymouth, Pa. dh 
bėgo žinomas Pennsylvanijoj lie 
tuviszkaa bankierius, A. Pajau
jis, pas kurį daugelis lietuvių 
turėjo sudėję savo pinįgų*. Pa
jaujis paliko paczię ir vaikus, o 
pate iszdumė nežinia kur. VVilkes 
Barre “Record” paduoda ant 40 
000 dol. jo išnesztų svetimų, 
žinoma lietuvių sudėtų, pinįgų, 
bet lietuviai sako, kad suma turi 
būt daug didesnė. Į umę laikę, 
nors lietuvių biznierių labai ma 
žai yra, jau antras lietu vys 
bankierius dumia su lietuvių pi- 
nįpais. Matomai daugelis musų 
brolių biznį remia ant prigavys
tės, kitaip jo ne supranta. *

Nickėl Plate Geležinkelį
Commander in Chief ir jo ka

riauna apsirinko sau už geriaus’ę 
ant susivažiavimo “G. A. R. En-

Nuo ko dauginasi skaitlius 
gywentojq Amerikoj?
Normaliszkai surėdytame 

kraszte skaitlius gyventojų dau
ginasi per vaikų gimimę; jeigu 
daugiaus vaikų užgema negu 
miršta, tai skaitlius gyventojų 
turi daugintiesi ir juo skirtumas 
terp gimimų ir myrių skaitlių 
bus didesnis, juo smarkiau* dau- 
gysis skaitlius gyventojų kokio 
nors krašto. Kaip žinote, skait
lius gyventojų Prancūzijoj be
veik nesidaugina, o kaip kokiuo
se jos krasztuose eina net mažyn. - 
Pabaigoj pereito sziiutmeczio vi
dutiniszkai Prancūzijoj išpuolė 
kas metę 33 gimimai aut kiek
vieno 1000 gyventojų, dabar gi 
tas sumažėjo ant 22 ant 1000 gy
ventojų. Pasirodo vienok, kad 
Prancūzija ne vienaitinė vieszpa- 
tystė turinti teip mažę nuoszimtį 
gemanezių. Surinktos visokių 
sztetų Suvienytų VVieszpatyszczių 
Sziaurinės Amerikos DtatistisKkų 
biurų žinios parodo,. kad czia 
daugely j sztetų gimusių yra dar 
mažiaus negu Prancūzijoj. Ant tų 
žiuių pasirėmę tu H amerikiecziai 
jau dabar pranaszauja Amerikai 
liudnę ateitį: jie sako, kad jeigu 
teip eis toliaus, tūluose Amerikoa 
krasztuose gyventojai turės isz 
nykti; jeigu sziędieu skaitlius 
gyventojų dauginasi, tas paeina 
ne nuo gamtiszko pasidauginimo 
per gimimę, liet tikt nuo atėji
mo svetimų ateivių.

Ne,vadoj gemanezių yra ma- 
žiau-iai, nes tikt 16,30 kas metę 
ant kiekvieno 1000 gyventojų 
ir pagal iszskaitymę tūlų eta tįsti 
kų, į 100 metų turėtu czia su vi
su isznykti gyventojai, jeigu 
ne atkaktų ateiviai. Maino 
štete išpuola 17,99 gimimų ant 
1000 gyventojų, New Hanip«hire 
18, Kai fornijoj 19, Connecticute 
21,2, Massaehcscttse 21,5, Wyo- 
minge 21,8, Rhode įsiaudė ir 
Oregone 22,5, taigi tiek, kiek 
Prancūzijoj. Jeigu czia skaitlius 
gyventojų pasidaugino, tai tas 
pasidauginimas paeina vien nuo 
svetimų ateivių, be jų jis turėtu 
mažintiesi. Ant praszalinimo to 
mažinimosi Amerika ne turi kito 
išėjimo, kaip vien nestabdyti 
svetimos ateivystės. Mokesz- 
cziai, nors ir d'džiausi, uždėti ant 
ne apsivedusių, negal czia nieko 
pataisyti, kadangi ir labiausiai 
norinezius apsivesti stabdys ne
lygus lyczių padalinimas. Neva- 
doj antai ant 30000 vyriszkių 
iszpuola tikt 16000 moterų. Ore
gone, pagal paskutinį žmonių 
suskaitymę, išpuola ant 180000 
vyriszkių, 130000 moterų, taigi 
50000 vyriszkių trūksta moterų; 
iš viso gi czia pasirodė • 700000 
vyriszkių ir tikt 500000 moterų, 
taigi aut 200000 moterų mažiaus 
negu vyrų.

Sztetuose Naujos Anglijos vėl 
yra priešingai, czia moterų dau
giaus negu vyrų, bet visgi ne ant 
tiek, kad jos galėtu atlyginti ne- 
dateklių moterų vakariniuose 
prie Pacifico sztetuoso. Rhode 
Išlindę ant 158000 gyventojų 
iszpuola 10000 moterų daugiaus, 
Nev.Hain-hire ant tokio jau gy
ventojų skaitliaus iszpuola 3000 
atliekamų moterų, Connecti
cute 7000, Massachusettse gi net 
64000.

Jeigu Amerikos rubežiai butų 
su visu uždaryti dėl svetimų 
ateivių, tai czia skaitlius gyven
tojų turėtu palengva, bet nuo- 
latai mažintieji, sumažėjus gi 
skaitliui gyventojų, nupultų į- 
tekmė ir galybė Amerikos, kaip 
nupuolė antai galybė Iszpanijos, 
Szvedijos, HoUndijos. Taigi mat 
nativistai reikalaujanti uždraudi
mo svetimos ateivystės aut ne
gero stumia kelio Amerikos 
randę.

campment”,kuris bus laikytas Buf
falo N. Y. nuo 23 iki 28 Rugpju
czio. Tikietai bus ant pardavi
mo 21, 22 ir 33 Rugpjuczio į abi 
pusi už $10,50.

* Szitas geležinkelis duoda progę 
vakarų ir sziaurvakarų gyvento
jams už pigię prekę pasiekti Buffa' 
lo, pasimatyt su jų senais draugais 
ir suspausti rankę tų, su kuriais jie 
naminėje karėje gynė savo 
liuosybę.

Dėl geresnės informacijos atsi- 
szaukite arba raszykite prie J. Y. 
Calahan, General Agent,

111 Adams St, Chičago, III. 
arba H. Thorne, C. P. & T. A. 
111 Adams St, Chicago, III.
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Deszimtmetinis Ap- 
Maikszcziojimas.

Chicago, 1 d. Rugpjuczio, 
Draugystė Sz. Kazimiero Karalai- 
czio, apvaikšezios dienę savo 
dešimtmetinio egzistavojimo. 
Apvaikszcziojimas bus nedėlios 
vakare, Sz. Jurgio parap. salė
je, ant 33czios ui., arti Auburn 
avė., su muzika, dainoms ir pra- 
kalbomis; ant galo bus draugys
tės balius. Prasidės 5 valandę 
vakare. Įženga vyro su pana 
25c. Dėltogi širdingai užkvie- 
czia visus lietuvius ir lietuvai
te atsilankyti.

Su guod. Dr—tė Sz. Kazimiero.



Isz wisur.
|| Isz Tomaszovvo, Petrokawos 

gub. raszo: pasimirus paežiai* 
-darbinįkas Petras Szwartz pisili- 
ko su mažu waiku. Tėwas nuola- 
tai dirbo dirbtuvėj, palikto gi 
waiko ne buwo kam prižiūrėti. 
Tėwas d rodamas dirbtuwėj, 6 
metų sūnų pjlikdawo namieje, 
be jokios prižiuros; ežia waikas 
elgė.-i teip, kaip jam patiko, bet 
tas wėį ne wisada patiko kaimy
nams, kurie, wieton priglausti, 
pamokinti nelaimingą. ji nuolatai 
m'uszė už wisokius newa nusidė
jimus. S įgrįžęs nuo darbo tėvas 
tankiai matydavo ant vaiko ku 
no mėlynus ženklus kaimynų 
malonės, negalėdamas to kęsii, 
nuvežė vaikji į Warszawą ir ten 
upėj paskandino. Paskui nuėjo 
ant policijos ir pas sakė, kad jis 
prigirdė sawo waiką, idant jį ap
saugoti nuo neteisingų baudimų 
gyventojų tų namų, kuliuose gy 
veno. Policija pasodino tėvji į 
kalinį.

|| Netoli Kijevo, aavinįkas 
dvarelio Holendry, matinįkas 
Mackevyczius, sugrįžęs nuo lau
ko namon ir radęs savo kam 
bariuose sawo dvaro užveizėto 
ją, Borodiczą, pagriebęs karabi
nu, užmuszė jį ant vietos. Mote
ris Mackevycziaus, pamaeziusi 
mirsztantį Borodiczą, norėjo jam 
vandens paduoti, bet Mackevy- 
czius ir ją, isz kito savo dvi- 
vamzdės vamzdžio nuszovė. 
Borodicz buvo dar jaunas, Mac 
kevycziaus pati teiposgi nesena, 
už tai uimuszėjas yra jau senis 
70m. Jis mat patėmyjo per didelį 
savo paezios prilankomą jaunam 
užveizėtojui. Mackevyczių t>u- 
aresztavo ir pasodino į kalinį, 
ant klausymų apie priežastį tų 
imogiudyszczių, jis pasakoja tikt, 
kad nieko ne atmena, ką padaręs.

|| Tūlose vietose Maskolijoj, 
kaip antai ant Kaukazo, ant gar
laivių ir ant geležinkelių, 
vieton anglių, vartoja ke- 
rosino iszmetas. Iszmetos tos 
pigesnės už anglis, bet neparan
kios prie važiojimo, kadangi jos 
skystos. Deszimts metų atgal jau 
Maskolijoj buvo iszrastas būdas, 
kaip paversti skystu kerosiną į 
kietą, teip kaip antai vandenį į 
ledą, bet paskui apie tą iszradimą 
kaipi užmirszo, kadangiMaskolijoj 
kuras ir teip nebrangus. Dabar 
vėl prancuziszki laikraszcziai pa
duoda, kad gyvenantis Anglijoj, 
inžinierius Huneg, prancūzas, isz 
rado bud ji kaip paversti skystę 
kerosiuą į kietą. . Kietą keroei- 
ną dirba Huneg paveiksle plytų. 
Sukietintas kerosi n as ne explio- 
duoja, ne trupa, ne palieka nė 
dulkių, o degdamas pelenų, l>et 
su visu sudega. Teip padirbtos 
kerosino plytos ne smirdi nė teip, 
nė degant, o szilumos duoda 75% 
daugiaus negu anglys.

|| LaikraHZtis“Orlov8kyjVVies 
tnik” pranesza apie iszmintingą 
starsziną kaimo Apraksino, Orio, 
vo pav. Kaime ne buvo mat 
ilgai lytaus, todėl starszina su- 
szaukė valszcziaus susirinkimą 
ant pasirodavimo, kaip lytų par
kviest). Atkakęs ant susirinkimo 
vienas senelis atsiliepė, kad se 
niaus,tokiuose atsitikimuose, upėj 
plakdino moteris ir potam užeida
vo lytus. Starszinai tas labai pati
ko ir jis, kaip be matant,liepė ant 
upės kranto suvaryti viso valsz 
cziaus moteris ir ten jas plukdy
ti. Kaip paliepta, teip ir padary
ta. Suvarė visas moteris ir mer 
ginas ir jas įstūmė į upę. Ir ką 
pasakysite — potam užėjo lytus. 
To kaimo maskoliai dabar tiki, 
kad lytų paszaukė tikt moterų 
plukdymas ir jie, užėjus sausme 
ežiui, vėl to budo bandys.

|| Ant Kaukazo, Duszeto pa- 
vietyj, vėl neisspasakytai prili
jo. Wanduo upėj Arkala teip pa
kilo, kad jis pagadino visus isz 
abiejų upės pusių bėganezius 
kelius, nuneszė visus* ant jos 
pastatytus malūnus; prie to pri
gėrė ir vienas žmogus. Kaime 
Sz a Iti kantri vandens užliejo 
bažnyczię. Gori pavietyj tvanai 
teiposgi daug pridirbo blėdies, 
nuneszė su visu daug triobų 
žemumose upės pakranezių pas
tatytų; nuneszė teiposgi daug 
malūnų, o viename prigėrė ir

keturi žmonės. Ateina žinios ir 
apie daugiaus prigėrusių žmonių.

t Garlaivys “Svensksund”, 
kurisai nugabeno visas prietaisas 
ir valgio produktus ant salos 
Szpirbergeno, ant Sziauriuio 
Ledinio Oceano, dėl besiiengian- 
czio lėkti prie t-zaurinio žemės 
galo, mokslincziaus Andree, at
plaukė dabar į Tromsoe, Norve
gijoj ir atgabeno žinią, kad 
Andree dar užpereitą nedėliosdie
ną, 3 valandę po pietų, iszlėkė 
nuo Szpicl>ergeno į savo kelionę. 
Wėjas buvo kuo geriausias, oras 
gražus, orlaivys lėkė su greitu
mu 32 mylių aut valandos. Kei
kia vien geisti, idant mokslin- 
cziui pasisektu laimingai pargrįžti. 
Szabi tų tolimų sziaurių krasz- 
tai ne vienę jau drąsuolių pra
puldė.

|| Isz Sevastopoliaus raszo, 
kad laike jomarko kaime Priszi 
ha, ant Klimo, pietinėj Maskoli 
joj, atsitiko kruvinos musztynės 
terp girtų maskolių ir vokieczių 
kolionistų. Maskoliai su rik-mų 
“muszkite vokieczius”,su kuolais 
ir peiliais szoko ant vokieczių 
kaimo gyventojų. Pol cija bandė 
suvaldyti girtus maskolius, bet 
tie ir policijantaifis gerai sudrožė. 
Laike tų muštynių, vienam po 
licijantui perdūrė szoną su peiliu, 
kitam gi girtuokliai nupjovė 
nosį. Apkultų gi teip yra gana isz 
abiejų pusių. Keletą maskolių 
suaresztavo.

augsztas), liet kaip tik (lindo į tar
pą kryžiavonių ėsanti ten bokszto 
sargai jį sulaikė ir atidavė polici
jai. Policijoj jis težinosi, kad 
dėl neiszpasakyto karszczio jis įga
vo proto sumaiszymą ir nežinojo 
ką darąs.

|| Mieste Berdianske, pietinėj 
Miskolijoj. 6 žmonės numirė nuo 
mėsos pagedusių žuvtų. Tasai at
sitikimas parodo,kaip didelio rei
kia atsargumo perkant žuvis. 
Žuvies mėsa, jeigu tikt nors tru
putį sugedusi, yra pavojingesnė 
negu galvijiena.

|| Mieste Guadalajara, provin
cijoj Naujos Kastilijos, Iszpan joj, 
koki ten piktadariai metė dvi di
namito bombas į krūvą su šiliu
kus ų žmonių. Bombos explio- 
daao, prie ko daugelis žmonių 
likosi užmusztų, o dar daugiaus 
sunkiai sužeistų.'

U Mieste Fiunkfurte aut upės 
Odero, Prūsuose, inurinįko mote
ris, apleista savo vyro, ne
galėdama iszmaityti trijų savo 
vaikuczių, idant juos ir sawę isz- 
liuosuou nuo vargų ir bado, pa
siskandino, pirmą paskandinusi 
savo vaikus.

|| Deimantų kastynėse De Bee 
ro, netoli Kimberley, pietinėj 
Afrikoj, žemė užgriuvo kelioli
kai baltų ir 50 juodųjų darbinįkų. 
20 juodųjų atkasė, bet atkasti 
kitus nėra nė jokios vilties.

U Isz Valparaiso ateina žinios, 
kad ežia darbai teip kastynėse, 
kaip ir dirbtuvėse su visu apsi
stojo. Tukstancziai iszbadėjusių 
daibinįkų jieszko darbo, bet jo 
niekur gauti negal. Gyventojai 
su baime laukia, kas isz to užgims. 
Baduoliai gal maisztą pakelti. 
Czia visame kaltė vietinės admi
nistracijos. Valparaiso bulmis- 
tras uždarė czia apie tūkstantį 
visokių varstotų ir per tai tuk- 
staneziams darbi n į kų atėmė duo 
nos kąsnį.

Prūsų valdžios suėmė, kaip sa
ko, net kėlės deszimts lenkiszkų 
ir maskoliszkų studentų besimo- 
kinancziųCharlotenbzrgoPolitech- 
niszkame Institute, netoli Ber 
lyno. Wisus tuos studentus ve
ža ant maskoliszko rubežiaus, kur 
juos atiduos maskoliszkiems žan
darams. Wokietijos Wilhelmas 
mat gerinusi maskoliszkam des
potui. Bet ar tas gerinimas) ne 
jau Wokietijai, bet paežiam Wil- 
helmui iszeis ant gero, apie tai 
galima paabejoti.

U Londone, Anglijoj, nuo tūlo 
laiko terp moterų pradėjo platin- 
tiesi girtuoklystė; girtuoklystės 
aukų czia kas metą būva vis 
daugiaus. Dabai vėl, Emma 
Syrvunts, moteris maszinisto, į- 
puolusi į beprotystę nuo girtuok
lystės, papjovė ketvertą savo 
vaikų ir pati savę. Sugrįžęs vy
ras, rado vis\is kraujų baloje 
mirsztanczius. Nė vieno i»z pa
pjautų nepasisekė iszgelbėti.

U Kaime Rydoltovicuose, 
Pszyno pavietyj, Prusnose, atsi
tiko kruvinos musztynės terp 
ukinįkų ir czigonų. Ant suval
dymo besimuszanczių reikėjo pa- 
szaukti žandarus. Prie stabdymo 
vienas czigonss likosi užmusztas,1 
du gi ukinįkai sunkiai sužeisti. 
Czigonams pasisekė perbėgti per 
rubežių į Austriją.

|| Bukovinoj, sziaurrytinėj 
Austrijoj, dideli tvanai. Wisos 
upės užtvino ir padarė daug 
blėdies laukuose; kaip kur van
dens nuneszė triobas, keliai, gele
žinkelių linijos paplautos ir tru 
kiai negal bėgioti. Wyžnicos pa- 
vietis beveik su visu vandens 
užlietas, gyventojai turėjo kei
tiesi, isz vandens apsemtų triobų, 
ant kalvų.

|] Miestą Laibach, Karintijoj. 
Pietinėj Austrijoj, atlankė smar
kus žemės drebėjimas. Sugriuvo 
prie to daug n^mų; persigandę 
gyventojai isz miesto iszbėgiojo 
į laukus, žemės drebėjimas trau
kėsi vienok tikt per 6 sekundas, 
bet daug pridirbo blėdies.

H Paryžiuj, amenkonis Cart- 
vright bandė nuszokti nuo vir- 
szaus Eiffelio bokszto(1000 pėdų

|| Isz Baku, ant Kaukazo, atei
na žinios apie užsidegimą kerosino 
szaltinių; penkios kerosino valy
mo dirbtuvės ir keletas saulinių 
su visu sudegė; pneko sudegė ir 
daugelis žmonių.

d Ant salos Stromboli, Italijos 
pakrantėse, buvo smarkus žemės 
drebėjimai ir potam prasidėjo 
smarkus vulkano i»zsiveržimas, 
kurisai traukiasi ir dabar.

|| Kasdami pieską upės Wyslos 
lovyj, netoli VVarazavos. 
daugybę kaulų visokių 
tvaninių sutvėrimų. ..y.

iszkasė 
priesz-

Maskoliszkos niokslainės 
ne maskolių apg

yventuose kraaz- 
tuose. .

Maskoliszkaa laikrasztis, “Jui- 
nyj Knij” rugoja, kad ap>>zwieti. 
mas terp žmonių Cherson taus gub. 
nesiplatina; laikrasztis nepasiga- 
n£dinawiei) parodymu tikrai liūd
no apsireiszkimo, bet aiszkina ir 
priežastis. “Juznyj Kraj” sako, 
kad gyventojai toa gubernijos 
susideda isz: maitusių, bąli ru
sių, žydų, armenieczių, grekonių, 
vaikai kurių nemoka maskolisz- 
kai. Mokslainėj gi mokintojui 
uždrausta su visu griebtieji 
vaikams suprantamų kalbų, 
nors jisai ir matytų, kad 
jo aiszkinimo vaikai nesu
pranta. Tas uždraudimas aisz 
kimi mokslainėj vaikams ką norą 
jų prigimtoj kalboj ir yra svar
biausia priežastis nepasekmių 
platinime apszvietimo.

Mat jau ir tūli maskoliszkt 
laikraszcziai pradeda suprasti, 
kad daugelis maskol szkų ministe 
rių padavadijimų yra tiesiog be 
protiszki, kvaili; jie ne tikt kad 
ne atgabena geidžiamų vaisių, 
bet nedaleidžia i szm i n tingesniems 
už j uos ką nors gero padaryti. 
Rods gana yra visų ministerių 
kvailų padavadyjimų, bet visgi 
isz jų kvailiausi yra padavadyji- 
mai apszvietimo ministerių, kas 
link mokinimo mokslain&e. Wi- 
soki Delianovai ant tos dirvos 
savo kvailumu ne tikt nė jokios 
naudos neatgabena vieszpatystei, 
bet tiesiog stabdo platinimą ap
szvietimo terp ne maskolių.

Gromatos
1001 Andrį Babv 
1004 Bernitery M 
1018 Bagdanowicx Stan. 
1010 Bf' mboaze Jacob
1018 Brodio AgniMkk*
1019 Bružo. Frank
1020 Burka Jana 
1022 Bierlon Augu.t 
1087 Cyranete Jonei 
1(JB9 Czapow.kl Toma.z 
1031 Deteaak* V Ik tona 
1084 Dadorrk Marta 
1036 Eglo. Gorge
1047 Godle-ke Jonei 
1066 Jozolte. Peter 
10M KaliInub Auna
1068 Kadol.kl Emtl
1069 Karbon.ki Leon
1078 Keru Hermano 
1077 Kleczka J oze f
1079 KoTionl Stefan
1090 Kucapluai Jan
1091 Kullkowaki Alx.
1098 Kl.elka I.
1101 Liggtte Joz t 
1108 Lobodzieriak* V.
1106 Lobis I.
1107 Linos John

ant paczto.
1110 Makoinkew Jan 
1118 M amen t I.
1115 Majawaki Lson
1121 Ml.lnkon., Vinoent
1122 Mirta. Karol
1189 Nasibof.kl B.
1138 Oatrowakl John
1139 f'sgon Kanmiet
1140 Powloyke. B.
1145 Platu.zin.ki M.
1148 Pudobinaka Sofla
1153 Re ubą Justynn
1156 Sadowaki Mr.
1157 Kaltu paka Chambe)
1158 8*wntzkl M.
1159 Saflnowaki Manei
1181 Sawejko John
1178 Sienkon.ka Zofla
1185 Steklov Zuzanna
1190 Broke Jan
1194 Symannok J. hann
1196 Sziman.ki Antonla
1206 Volrodke Jaoob
1216 Wl.kow.kl A.
1219 WoMlka Wenzel 
1231 Woltkiewioa ▲.
1223 Zarrmb Mr. Kotai
1225 Zdanowkcz Rafol

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS.

Pagal pro’f. Archibaldą Geikie ir kitus.

(Tąsa).
A Kratėro viduryj tasai degantis 

skystimas kyla į viražų tai palengviaus, tai vėl smarkiaus, 
prisigriebęs gi olos virszaus arba gerklės kraszto, prade
da tekėti laukan. Prie mažų ir silpnų iszsiveržimų lavos 
tekėjimas būva ne didelis; prie smarkių vienok jos iszsi- 
veržia labai daug it ji, kaip laike tvano vanduo, prade
da nuo kalno tekėti žemyn į klonis. Jeigu iszsiveržė isz 
kalno skystesnė, gal ji toliaus tekėti, tirszta greieziaus su
stingsta ir apsistoja. Naktyj tekanti lava apszvieczia kaip 
gaisras visas aplinkines, ji naikina laukus, sodus ir kai
mus, kokius tikt ant savo kelio patinka, viską iszdegi- 
na. Tas gal trauktiesi per isztisas sanvaites, kolaik vulka
no pajiega nesusilpnės. Po iszsiveržimų pajiega vulkano 
pasimažina, rodosi lyg kad jis pailsęs ilsėtųsi; isz kratero 
veržiasi tikt karszti garai ir duimu.

Apie 1800 m., atgal pietinėj Italijoj, netoli Napolės 
buvo kainas, pagal savo pavįdalą panaszus į vulkanu, vi
duryj kratero augo visokį karklų ir kitokių augmenų krū
mai. Taigi viduryj ne buvo lavos; nieks niekada nematė 
isz jo besiveržianezių durnų arba kylanezių pelenų* nieks 
netikėjo, idant jis galėtų vėl kadU nors atgyti ir parody
ti savo galybę; visi tikėjo, kad jis užgesęs, kaip antai pie
tinėj Prancūzijoj ir kituose kraszfuose yra diktai su visu 
užakusių,.- užgesusių vulkanų; kad kalnai tie seniaus bu
vo vulkanai, rodo jų pavidalas ir užsilikusi ant virazunėso- 
la. Aplink tą paminėtą pietinės Italijos kalną žmonės gy
veno, kaip ir kituose krasztuose;pĮriviso czia kaimų ir mies
telių; didžtureziai statė czia sau puikius vasaros gyveni
mus. Tik sztai netikėtai, be jokio persergėjimo, visa kal
no virazunė iszlėkė į padanges. Nupuolė tokia daugybė 
pelenų, kad vidurdienyj buvo teip tamsu, kaip tamsiausio
je naktyj. Per isztisas dienas ir njaktis isz atgijusio vul
kano veržėsi pelenai ir akmens, kuriuos kalno pajiega isz- 
mėtė po visas aplinkines; prie to ir daug žmonių pražuvo: 
vienus užmuszė isz kalno iszmesti akmens, kiti gi užtroszko 
nuo daugybės iszmestų pelenų. Kada paskui vulkanas 
vėl sziek tiek apsistojo, visos jo aplinkinės, į kurias isz 
visų krasztų keliavo žmonės dėl jų puikaus oro ir grožy
bės, pavirto į ne apgyventus tirus; vietoj puikių didžtur- 
ežių namų, buvo tikt sumėtyti akmens, visa gi žemė užklota 
stora pelenų eile. Miestai, kaimai, sodai ir vynyczios isz- 
nyko. Terp miestų kalno apaezioj buvusių, didžiausi bu
vo szitie: Herkulanum, Pompea ir Stabia. Tie miestai 
prapuolė teip, kad nežiūrint ant jų garaingumo, netužmir- 
szo vietą, kur tie miestai stovėjo ir tikt po 16 beveik szimt- 
meczių netikėtai pasisekė juos atrasti. Pradėjo czia kasi
nėti; kietos lavos eilė likosi nukasta nuo senų miestų ne
tikėtai po žeme palaidotų ir dabar antai Pompea jau tiek at
kasta, kad galima vaikszczioti jos senomis ulycziomis, pa
matyt senovės rymionų pastatytas triobas, pardavinyežuis, 
teatrus, bažnyczias statytas prtesz Christeus užgimimą, 
matyt net vėžės padarytas ratų, koki czia 18 szimtme- 
czių atgal įspaudė ant neklotų ulyczių. Netoli to miesto, 
sziądien ne apgyvento, stugso vulkanas Vezuvijus, kurisai 
tą ir kitus miestus, su jų gyventojais, gyvuliais ir su visais 
turtais palaidojo ir teip, kad net vieta, kur jie stovėjo, per 
16 szimtmeczių buvo nuo žmonių akių užkavota.

Vulkanai skirstosi į gyvus, taigi metanezius ugnį ir į 
apmirusius, užgesusius. Ant Vezuvijaus vienok matome, 
kad kaip kada ir rodosi jau užgesęs, miegojęs per szimtus 
metų, ant syk netikėtai pabunda.

Vulkanai yra visokiose musų žemės dalyse. Europoj, 
apart paminėto Vezuvijaus, yra dar Etna, ant salos Sicilijos, 
toliaus Stromboli, teiposgi pakrantėse Italijos, ir keletas ki
tų mažų. Ant salos Islandijos, ant Sziaurinio Ledinio ocea
no, yra vulkanas Hekla. Amerikoj yra jų czieloe eilės besi- 
traukianezios iszilgai vakarinių jos pakranezių. Azijoj 
jie iszmėtyti: ant salos Javos ir ant tūlų aplinkinių salų, 
nuo czia traukiasi per Japoniją ir per Aleutiszkas salas.

Parelk.laH. 83. Vulkanu paakyratyma*.

Ant czia padėto paveikslėlio matote, kad Didysis oce- 
anas apjuostas yra vulkaniszka juosta; vulkanai czia pa
ženklinti žvaigždutėmis.

Didesnė vulkanų dalis yra terp oceanų: ant Atlan- 
tiszko oceano yra vulkanai ant Azoriszkų salų, ant Didžio
jo — ant salų 8andwicz ir 1.1. Isz viso, ant musų žemės pa- 
virsziaus skaito 709 vulkanus, isz kurių 321 yra metantis 
ugnį, kiti gi apmirę, mieganti. Didesnė jų dalis yra ant 
salų ir po oceanų vandenimis; esanti ant kietžemių vulka
nai yra teiposgi netoli jūrių krantų; daugume jie iszmėtyti 
po žemės liežuvius įsikiszusius į jūres. Taigi matyt, kad 
terp jūrių ir vulkanų yra.koks nors susiriszimas; tokį susi- 
riszimą rodo ne tikt esanti sziądien vulkanai, bet ir seniai 
jau užgesę. ( ;

Tankiai vulkanai iszmėtyti eilėms, taigi kaip kur yra 
visa vulkanų eilė; tankiai gi jie būva krūvose, gruppose, 
susirinkę aplink vieną didesnį.

Augsztumos vulkanų, taigi jų iszkilimas nuo jūrių 
pavirsziaus būva visokeriopas. Paveikslan, augsztis vul
kano d’Agnano (skaityk d’Anjano) vos 9 mastai arba 6 
metrai nuo jūrių pavirsziaus, augsztis Stromboli 925 met
rai, Heklės 1654, Vezuvijaus 1240, Kotopaxi 5904m.; dau
gelis vulkanų su visu neiszkyla augszcziaus jūrių vandenų 
pavirsziaus, teigi jie yra po jūrių vandeniu. Diametrai 
gerklių arba kraterų teiposgi ne vienoki: diametras gerklės 
Sindoro tikt 100 metrų, diametras gi Mauna Roa su vir- 
ezumi 5000 metrų, teigi apie 5 vioratai. Vulkanų tirinėtojai 
persitikrino, kad patsai kalnas pasidaręs yra isz eilių, eilės 

gi tos yra isz visokeropos medegos; tankiai visa kalno apa- 
czia yra isz kietos lavos, tik viražus turi eilės trupanezių 
medegį.

Mes jau paminėjome, jog yra vulkanai ir ant oceanų 
dugno, teigi po vandeniu. Užtėmyti tokius vulkanus yra 
sunku, kadangi mokslincziai negali liuosai vaikszczioti vi
sur ant jūrių dugno; bet nekartą matė jau ant jūrių vidu
rių iszsiveržimus tokių vulkanų, o kaip kada pasitaiko, 
kad isz iszsiveržusių medegų pasidaro naujos salos. 1811 m. 
tokiu budu pasidarė sala Subrina, prieszais salą Szvento 
Mykolo, Azoriszkų salų surinkime. Virazunė salos iszkilo iki 
300 pėdų augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus, o ant to 
augszcziausio iszkilimo buvo vulkano krateras; salą tą vienok 
iszardė, iszgriovė jūrių vilnys. Tokiu jau budu 1831m. terp 
Sicilijos ir Afrikos pasidarė sala Gremow. Iszpradžių isz
kilo ant jūrių vandens stulpas vandeųs ir garų; drauge su 
tuom nuo jūrių dugno vulkanas mėtė į orą ir Kietas mede- 
gas, isz kurių ir susitvėrė nauja sala. Vulkano iszsiverži- 
mas prasidėjo 28 d. Sėjos, o 4 d. Pjutės pasidariusi isz vul
kano iszmestų medegų sala buvo 200 pėdų augszcziaus jū
rių vandens payiraziaus ir turėjo 22 kyliomėtru aplinkui. 
Pabaigoj Spalių tą salą vėl su visu nuplovė jūrių vilnys.

Apart ugninių vulkanų yra dar kitokį; isz kraterų to
kių vulkanų veržiasi, vieton ugnies, dumblas. Tokius vul
kanus vakarinėj. Europoj vadina Salzais. Paprastai jie 
iszkilę nuo žemės pavirsziaus ant 1 metro, kaip kada iki 5 
—6 metrų, beb yra ir iszkilę ant 100—398 metrų, Virazu- 
je tokių vulkanų yra ola, arba krateras, isz kurio kyla pa
vidale didelių burbulų molis. Tie burbulai plyszta, mėto 
į viražų karaztą dumblą ant 9—12 metrų, kurisai nupuolęs 
renkasi prie kratero krasztų.

Dumblas iszmestas isz tokių vulkanų susideda isz an- 
glerugszties, oro sudėtinių, vandens, kerosino. Tempera
tūra jo ne vienoda. Paprastai dumblas tas szaltas, bet 
kaip kada turi 30—43°C.; kaip kada prie iszsiveržimų to
kių vulkanų pasirodo ir liepsna, bet tas paeina nuo užsi
degusio kerosino. Priesz iszsiveržimą dumblinių vulkanų 
girdėt po žeme baladonė, žemė sudreba, bet silpnai; ola 
arba krateras prisipildo dumblu, isz kurio paskui pradeda 
veržtiesi garai, kurie iszmeta ir dumblo szmotus.

Dumblinių vulkanų yra diktai Europoj, ypacz gi kran
tuose prie Kaspiszkų, Azoviszkų ir Juodųjų jūrių. Spren
džia, kad toki vulkanai yra ir po vandeniu, ant dugno 
Kaspiszkų jūrių, kadangi kaip kada mato isz jūrių kylan- 
czius garų stulpus, pelenus, o kaip kada ir liepsną ant 
vandens pavirsziaus, kas paeina nuo užsidegusio iszmesto 
isz povandeninio kratero kerosino. ,

Apart ugninių ir dumblinių vulkanų yra dar vienas 
iszsiveržimo būdas — yra tai iszsiveržimas verdanezio van
dens isz karaztų szaltinių geizerais vadinamų.

Visa dideli sala Islandija yra vulkanų padirbta;' ant 
jos yra ugniniai vulkanai ir geizerai. Apie Barnafela yra 
ne augsztos kalvos. Didžiausią kalvą vadina Didžiuoju 
Geizeru. Augsztis jo apie 9 metrai, diametras gi 60 me
trų; ant pat virszaus yra žemyn bėganti ola ant 2 metrų 
gili ir apie 17 metrų diametro. Isz geizero vanduo muszasi 
ne nuolatai, bet perijodiszkai, teigi sykį muszasi augsz- 
tyn kaip fontena, tai vėl pasiliauja, užmiega: vanduo isz 
palengvo pripildo žemyn bėganezią olą į 24—30 valandų ir 
kaip tikt ji prisigriebė virszaus krantų, musza augsztyn 
kaipo didelis verdanezio vandens stulpas; paskui geizeras 
vėl užmiega, potam vėl musza ir tt.

P*Teikileli» 24. GeiserM.

Temperetura vandens geizere labai dideli ir juo gi
liaus, juo ji didesnė. Virazutinė geizero vandens eilė turi 
apie 85°C, jo oloje, ant 22 metrų giliaus, vandens tem- 
perartura tur 126°C., teigi ant 26° daugiaus negu verdant 
vandeniui. Tai kodėl czia vanduo neverda, jeigu tempe
ratūra augsztesnė, negu paprastai verdant vandeniui? To
dėl, kad jį spaudžia viražutįnis vandens stulpas ir juo ant 
kokio nors skysto pavirsziaus yra didesnis spaudimas, 
juo augsztesnės reikia temperatūros ant jo užvirinimo. Jei
gu sumažinsime spaudimą to stulpo, tai vanduo kanale, 
arba anoj oloj tuojaus užvirs ir iszmes ant virszaus esantį 
kaipo verdanezio vandens fonteną. Ta priežastis ir gimdo 
geizerų iszsiveržimą. Kaip tik temperatūra virszutinės 
vandens eilės įszilo nuo 85° C. iki 100° C., ji užverda, 
spaudimos jos ant apatinių eilių pasimažina, užverda 
ir apatinės ir su neiszpasakytu smarkumu iszmeta virazuti- 
nes eiles ant 100 ir daugiaus pėdų augsztyn. Ant Islan
dijos yra keli geizerai, daug jų yra ant salos Naujos Ze
landijos, Yelovstono parke Sziaurinėj Amerikoj ir kituo
se krasztuose.
Žemės drebėjimai, Įsiusimai ir pasikėlimai žemės 

žievės.
Vulkanai gimdo drebėjimus. Jie pasitaiko ne 

tikt tuose krasztuose, kur yra vulkanai, bet kaip kada už
ima ir krasztus toli nuo vulkanų ėsanezius, Tas atsitiki
mas mums parodo, kad žemės drebėjimus gimdo pajiegos 
giliai žemės viduriuose ėsanezios.

Žemės drebėjimai daug gal žmonėms pikto ir nelaimių 
atgabenti. 1698 m. nuo žemės drebėjimų ant salos Sicili
jos pražuvo su virazum 60000 žmonių. Laike žemės drebė
jimo Lisabonoj* 1755 m., pražuvo 30000; tiek jau pražuvo 
neperseniai ant salos Krakatoa, ant Indiszko oceano. Kaip 
kokiuose krasztuose žemės drebėjimai pasitaiko labai tan
kiai; prie tokių krasztų priguli vidurinė ir pietinė Ameri
ka, Japonija ir tūlos salos ant Indiszko eceano. Pagal už- 
tėmyjimą p. Kluge, per 7 metus, taigi nuo 1850—1857 m. 
buvo isz viso ant musų žemės 4620 žemės drebėjimų, isz ku
rių 509 sykius pasitaikė jie pietinėj Italijoj ir ant salos 
Sicilijos. Tankiausiai vienok žemės drebėjimai pasitaiko 
vakarinėse pakrantėse jpietinės Amerikos; czia žemės dre
bėjimai beveik niekada nesiliauja. Sostapile republikos 
Chili, miestas Lima, deszimt syk buvo jau smarkių žemės 
drebėjimų su visu iszgriautas.

(Toliaus bus)



TU V A

Naujas būdas apsaugojimo 
nuo geltonojo drugio.
Geltonasis drugys yra tai baisi 

liga, nuo kurios iki sziol gydytc jai 
ne turėjo tikrai tinkanczių vais
tų. Geltonasis drugys tankiausiai 
pasirodo sziltuose ir karsztuose 
vidurinės ir pietinės Amerikos 
krasztuoėe ir jis daugybę žmonių 
į kapus nuvarė. Dabar vienok, 
kaip pranesza laikraszcziai, itali- 
jonis, daktaras Sanorelli, apsigy
venęs mieste Montev’deo, pieti
nėj Amerikoj, surado priežastį tos 
baisios ligos: ligę tę, kaip ir ki
tas limpanczias ligas, gimdo at- 
sakanczia ligos sėkla, arba bak
terijos. Priežastis, kad ikisziol 
gydytojai ne galėjo tų bakterijų 
surasti, buvo ta, kad jos pateku
sios į žmogaus krauję greitai pra
puola, prapuola jos urnai ir pasi
mirus ligoniams. Žinant dabar 
priežastį ligos, lengva bus ir 
vaistę nuo jos surasti. Sziędien 
daktarai prie gydymo visokių 
limpanczių apidemiszkų ligų tan
kiausiai vartoja budę skiepyjimo 
ausilpnytų per ypaliszkę augini
mu ligos bakterijų. Įskiepytas, 
jeigu paskui ir apserga, tai liga 
ne būva teip smarki, kaip apsir 
gus neskiepytam; todėl tai antai 
daugelyj mus'ų žemės vieszpa- 
tyszczių įvestas yra priverstinas 
nuo rauplių skiepyjimas vaikų, 
nes tuom nori juos apsaugoti nuo 
smarkumo rauplių ligos. D—ras 
Sanorelli daro dabar toliaus 
tirinėjimus su jo surastoms gel
tonojo drugio sėkloms; jis tik^, 
kad neužtlgio padirbs atsakanti 
apsaugojimui nuo ligos vaistę, 
kurį įskiepyjus žmonėms, galima 
bus juos apsirgus nuo mirties ap 
saugoti.

Hoyne ęve. ir 17 str., koksai vy- 
riszkis paszoko ir pribėgęs prie 
Miszkloviczo, srovė be jokios 
priežasties į jį du kartu. Paszau- 
tasis puolė ant žemės; ant balso 
szuvių subėgo policijantai, bet 
Miszkloviczę rado be žado. Nuga
beno jį į ligonbutį, kur sugrįžęs 
prie žado, papasakojo, kad |į 
paszovė buvęs jo draugas, Jonas 
Skovan. To iki sziol ne susekė.

—- Pereitę subatos dienę, ties 
95 ui., upėj Calumet, besima ūdy
dami prigėrė du jauni vyrisz- 
kiai: 17 metų Schultz ir 21 m. 
Cunning. Miuėti vaikinai tarna
vo ant garlaivio, kurisai atkako 
su ta vorai s į Chtcagę. Waikinai 
užsimanė iszsimaudyti upėj Calu
met, bet vos szoko į vandenį, 
Schultz tuojaus nuskendo; Can- 
ning norėjų^skęstantį gelbėti, bet 
tas ir savo gelbėtoją patraukė; 
tokiu budu abudu prigėrė J

— Atskiriame kambaryj saliu- 
no Neely & Keelly, po nr. 99— 
100 N; Clark ui. koksai Phelan 
pirmiausiai perpjovė gerklę savo 
numylėtinės, mergiuos, Wadr- 
vorth, o paskui peleido sau szuwį 
į galvę ir atliko ant vietos. Sun 
kiai sužeistę merginę nugabeno į 
vokiszkę ligonbutį, kur ji neti
kėtai pradeda taisytiesi.

PaĮieszkojimai.
Pajeiszkau savo draugų. Antano Zui

kio, Jono Bataiczio, Juozo Milkaiczio ir 
Jurgio Muleikaiczio; visi isz Suvalkų 
gub.,Naumieszczio pav..Zyplių gminos, 
Lukszių parap. Jie pats, ar kas kitas, 
teiksis man duot žinię ant žemlaus pa
dėto adreso, nes turiu į juos labai svar
bu reikalę.

Joseph Jurkszaitis, .
Box 52, Naugatuck, Conn.

Pajiesakau savo pusbrolio, Antano 
Visockio, isz IvangSnų kaimo ir pa- 
jieszkau savo draugų: Juozo Jurgilos ir 
Petro Nausėdos isz Jaksztų kaimo ir 
Winco Skarbaucko, isz Pužų kaimo, visi 
paeina isz Kauno gub. Keseinių pav. 
Tekši tės broliai atsiszaukti, nes turiu 
prie jus labai svarbius reikalus, Mano 
adresas;

1016 E.
Jokūbas Wisockis, 
8t. Clare 8t., Ashland, Wis.

Pajieszkau Weronikos Janaicziukės, 
isz Kauno gub., Panevėžio pav. Deg- 
vellų kaimo; teiksis atsiszaukti ant szi- 

adreso:
Jono Armalis 

Box 167, • Thomas, W. Va.

to

Ne rakyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amii.
Jeigu nori aUipmyt nuo tabako ant wi»ado* 

ir pastoti *wriku. iwirtu ir vylingu, imk gydyk- 
la* wadinama* NO-TO-BAC.kun* perdirba silp- 
auaimoni* in twinua. Daugeli*, kurie pamėgino 
asia* gydykla*, in deszimt* dienu i»u *were de- 
azimts įvaru wir*zau*. Apie 400 000 Įmonių tapo 
Užgydytais. Pirk NO-TO-BAC nuo sawo aptie- 
konau*. *u gvarancija. u i 60c. arba ui 11.00 A p. 
nazymu* ir praba* gauti dykai. Paraižyk, in: 
Steriing Remedy Co., Chicago, arba N«w York.

‘ Liet i vos" kel i aujancziu agentu 
yra Franciszkus Serafinawiczius. 
Jisai szioms dienoms atsilankys 
Peunsylvanijoj pajieszkoti naujų 
skaitytojų ir priiminėti prenume 
ratę nuo senų skaitytojų; teipogi 
ir kiiįgasp*rdawinės. Deltogi szir- 
dingai uipraszome wisų lietutvių, 
kur musų agentas atsilankys, uisi- 
raszyti “Lietuvą” ir prenumeratą 
jam užmokėti, o pinįgai bus gra
žiai mumis priduoti. Per jį teipgi 
galite gauti visokias knįgas isz 
musų knįgyno.

Su guodone
A. Olszewskis, Iszleistojas.

Apgarsinimas.
Turiu už garbę rekomenduoti guod. 

lietuviams D—ra ponią Mariją Doviatt, 
kuri pabaigė mokslą daktarystos Chica- 
goa kolegijoj ir dabar turi savo Offisa 
ant vakarinės miesto dalies, kuriai gy
dymas ligonių sekasi kuo geriausiai. 
Girdėdama didžiai iszgiriant D—ra p. 
Marija Doviatt, pasiryžau užkviesti ja 
į savo aptiekę, po n r. 3315 Laurel Str. 
idant laikas nuo laiko galėtu czionai 
priiminėti ligonius. Ant mano praszymo 
ji sutiko ir dabar laiko savo ady- 
nas: nedėlioms, panbdėliais ir ketver- 
gais nuo 10 iki 12 valandos vidurdie
nio.

Kurie reikalaujate gero daktaro, atei
kite į mano aptiekę minėtose valandose 
ir ežia rasite D—ra p. M. Doviatt, kuri 
jums duos geriausias rodąs irasz isz sa
vo pusė užtikrinu, kad busite užganė
dintais. ,

Su guodone, Leszczynskas Juozas. 
3315 Laurel Str. Chicago.

Wietines Žinios.
— Pereitę sanvaite, nežinia 

kokiu budu, prapuolė dwi mažos 
mergaitės, viena 7, kita gi 5 
metų, lenko Kviatkovakio. 
Kviatkovaki persikraustė isz na
mų ant Fleetvood į nauję gy 
venimę po nr. 76 ant Wabanaia 
avė. Jauniausia duktė, 8 mėnesių 
Cecilija, sirgo, todėl motina paji 
ko ligonę po užžiura vyresnių 
mergaiezių, o pati iszėjo parsi
kviesti gydytoję. Kada sugrįžo 
namon, rado ežia tikt ligonę, 
vyresniųjų mergaiezių nebuvo, 
jos prapuolė. Kaimynai pasakoja, 
buk matė važiuojant karietoj ko
ki? ponię, kuri austojo ties 
Kviatkovskių namais, prisi wi- 
iojo mergaites, netolimoje 

pardavioyczioj pirko saldumynų, 
paskui susodinusi mergaites į ka- 
rietę, su joms nuvažiavo. Kiek 
teisybės buvo tame pasakojime, 
nežinia.

. . — Sekretorius Chicago Bre-
ving & Malting Co., p. Willink, 
apgarsio žinias apie iszgertę per 
pinnę pusmetį szių metų alų 

. Chicagoj. Isz tų žinių matyt, kad 
chicagiecziai per pasibaigusį pus
metį iszgėrė isz viso 142192 
baczkas alaus tos kompanijos 
leidinyczių, taigi ant 27900 

j|-. . , baczkų mažiaus, negu tę patį pus 
mėtį pereitų metų. Kitos Chica- 

• gos alaus leidinyczios pardavė 
tikt 260404 baczkų, taigi ant 19 
532 baczkų mažiaus negu pereita 
metę. Turbut daugelis lietuvių 
iszsi kraustė isz Chicagos, jeigu 
ežia szį metę mažiaus alaus isz- 
geria,

— Naszlė darbiuįko, Augusto 
Hamerskio,apskundė į sudę“Wiu- 
ter Terracotta Co”, per kurios ne- 
dabojimęjos vyras likosi užmusz- 
tas. Augustas Hamerski dirbo 
kompanijoj prie namųstatymo ant 
43 ulyczios užpereitę metę; ant jo 
nupuolė terracottos szmotas, su- 

< davė į galwę ir užmuszė aut vie
tos. Naszlė apskundė už tai kom- 
paniję, reikalaudama nuo jos 5000 
dol. Prisaikintiejie sudžios pri
pažino jai tiesę, kompanija turės 
užmokėti tuos pinįgus, kokių 
naszlė pajieszko.

— Apsigyvenęs po nr. 841 
• W. 17 ui., Jonas Miszklovicz, ėjo 

sau nuo darbo namon. Ant kertės

Mitingas.
Subatoj, 7 Rugpjuczio, 

8tę wal. wakare, salėj po nr. 617 
W. 21ma ui., Dr—tė “Mylėtojų 
Teisybės” laikys savo mitingę, 
ant kurio wisi sanariai yra už- 
praszomi pribūti.

Su guodone,
J. K. Chmielauskas, Sekr.

pusiau

Aritmetika.
Szioms dienoms iszėjo isz po spau

dos nauja knįgelė. Aritmetika, dėl isz- 
simokinimo rokundų.Ta knįgelė turi 104 
puslapius, atspausta ant gražios popie- 
ros, o prekė tik 25c. Kiekvieno norin
tis gerai iszmokti rokundų, tegul ja nu
siperka, o iszmoks isz jos lengvai visas 
rokundo be pageltos mokintojaus.

Pinįgus galite prisiųsti pacztinėmis 
markėmis paprastoje g m m k toj; jeigu 
siuneziate doliarę arba daugiau, tai 
siųskite pinįgais arba iszpirkite money 
order, o jeigu mažiau kaip doliarę, tai 
galite prisiųsti markėmis. Adresą už
dėkite szitokį:

A. Ol*zew*ki*, 
l>24 33rd Str. Chicago, Iii

$75,00.
$25,00.
$60,00.

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsindami dovanas angliszko)aikraczio“TheNationalRecorder”,užtėmy- 
jome, kad nedaug lietuvių randMi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszę, idant laimėti poiulintM dovanas; deltogi mes isz sa
vo pusės paskyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva* paszventė iszdovanoti savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigai*....... .
Antra dovana Pinigai*................................................
O 20 dovanu Knygom!*, po $3,00 kiekviena

Wlso bu* i*zdovanota .............. $160,(M).
Budo kaip įgyti augzzcziau minėtas dovanas yra labai prMtas. Reik pa

daryti isz kiekvienos I i taros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, Ui yra reik pirmiausei daryti žodžius isz litaros L, paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki pMkutiniai lltarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz Ii ta
rų randaneziuai žodyje Lietuva, tMgaus augszcziausię dovanę 175,00; antras 
gaus 125,00;,kiti 20 ypatų gaus knįgomis po 63,00. Žodžiai turi būt surMzy- 
ti pagal alfabetę,gražiai,kolumnose; žodžiuose nevale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdlrbti isz paežių veiksmažo
džių irdaiktžodžių.

Kiekvienas, kiltis užsimokės pilnai prenumeratę už “Lietuvę” 12,00 prisiu
sime jam pamokinimę kaip daryti žodžius ir kvitę duodanezia tiesę imti daly- 
vumę sziUme Konteste. Kontestas užsidarys 15 dienę Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovano gaus jo ant Kalėdų.

Deltogi pasiskubinkite poinaudoti isz tokios puikios progos, nes rozy- 
dami žodžius iszmoksite gerai raszyti, turėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisę metę ir prie to galite įgyti puiklo dovano. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardę “Lietuvos”.

Kurie yra geriau apsipažinę su angliszka kalbę tegul užsimoka 12,50, tai 
gaus Lietuvę ir The National Recorder Ir tiesę imti daly vumę Konteste dide
lių dovanų kaipo pa rody tę aname apgarsinime.

Užsirozydaml “Lietuvę” Ir prisiųsdaml prenumeratę visada uždėkite szi- 
tokį adresę:

A. blszewskis, 33rd St., CHICAGO, III.

NAUDOKITĖS!
PUIKIOS D0WAN0S III SZIOL NEGIRDĖTOS, 

Kurias “Lietuvos” redakcija iszderejo dėl savo skaitytoju per 
ypatinga sutarme su garsinga Wedderbumo Kompanija.

Idant padauginti s&vo skaitytojus ir duot jiems proga ant iszgrajyjimo 
brangiu dovanu, “Lietuvos” redakcija susitarė su redakcija angliszko laikrasz- 
czio The National Recorder, pasiūlyti skaitytojams brangio dovanasrsusi- 
dedanezias isz 17,300,00.

Laikroztis The National Recorder, i patinga i užsiima aprozymaia 
naujausiu mokslo iszradimu ir nauju iszmislu, o teiposgi padeda iszradejams 
ingyti patentus ant ju iszradimu; dėlto gi idant dar labjau pagarsėti ir pasiekti 
visus visu luomu ir tautu žmones, užmanė dideli Kontesta virsz minėtu dova
nu. - • . .

Kiekvienas kuris užsimokės prenumerata $2,50, gaus per isztisa meta du 
laikraszczius — “Lietuva” ir “The National Recorder ir prie to paliu- 
dyjima duodanty jam tiesa i antie daly viima konteste. n

Tiems, k uri u prenumerata jau yra užmokėta, po prisi uti m ui 62,50,si usime lai- 
kraazty per kitus metus, skaitant nuo laiko užsibaigimo ju prenumeratos, kaip 
dabar mus knygose užraszyU. Norint ingyti tiesa imti dalyvuma tame kontes
te, reikia pasiskubyti, nes szitas ypatingas poiulyjimas yra tik ant trumpo lai
ko. i

$7,300 bus iszdowanota.
Tbe National Recorder ingijo prakilnu wnrda terp moksliszku Ir pra 

mones laikrozcziu. Jis turi tukstanezius skaitytoju kiekwienoje valstijoje, 
kiekviename mieste ir kaimelyje, bet jis nori ir (langiaus. Ne vienoje 
szalyje žmones nėra teip palinkę ant visokiu iszradimu, kaip pas mus Su
vienytose Walstijose. Tbe National Recorder yra dideliu pagelbinyku dėl 
visu iszmislificziu ir visados apszcziai žinių paduoda apie naujus iszradimus ir 
juosapraszo. Idant padidinti savo skaitytoju skaitliu ant kokios puses milijo
no per kelis menesius Recorder užmanė iszdalinti dideles dovanas daugybei y- 
patu,kurios pasirodys gabesnėmis (^prakilnesnėmis. Kontestas iszsibaigs 1 d.Lap- 
kriczio (November) 1897 m. Dovanu paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vy
rai, terp kuriu yra ir 3 žinomesni sanariai kongresso. Augsztas vardas tu vy
ru gvarantuoja ju nusprendimo teisingumą.

/'l

'■f

Iszsluncziame in visus miestus ir miestelius visos A- 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl sfuwl- 
mo, Maszinas dėl drukavoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkc’ 
tus, Vargonus, Armonikas, Orajyjainas Dėžutes, Klarne
tas, Fleitas, Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britwas, Peilius, Videlcius, Ssauksztus, Striclbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugehus, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. į ^Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziame kalalioga 
koinam dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpsch, Noreiko & Co., 
60 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

Sztai tos dowanos:
Tukstauty doliayu auksu.................................................................... ..$1000
Kelione po Europa............ .......................................  •• 600
Kelione in Kaliforaia, Mekico............................................................ “ 400
Penkios dovanos po du sziintu dol. auksu..................  “ 1OOO
Kasztai ant vienu metu už mokslą kokioje nors Amerikos

kolegijoje ar mokslainęje..................  “ 300
Deszimts dodovanu po selinta dol. auksu...................................“1OOO
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas “ 500 
Szimtas dowanu po deszimt* dol. auksu..........................................•“ lOOO
Deszimts szimtadoliariniu dviraeziu (bicykliu)..........................“ lOOO
Septynes-desziints dovanu po penkis dol. auksu......................." 350
Szimtas dvideszimts penkto* dovanos po du dol. sidabru...“ 250

Dr-tė Karaliaus Dowydo laikys 
savo mėnesinį susirinkimę 25 d. 
Liepos, ant kurio bus rinktas 
naujas prezidentas ir kiti svarbus 
dalykai bus apsvarstyti. Nau
jas prezidentas rinksis dėlto, kad 
senasis, K. Kigas, iszvažiavo į 
Europę. Užpraszo susirinkti visus 
sąnarius tos Dr-lės. Su guodone 

S. Wedlinga, sekr.

Nedėlioj, 1 d. Rugpjuczio, 4 
valandę po pietų, salėje P. Pe 
cziulio, 650 S. Canal Str. “Dr-tė 
Liuosybės” laikys savo susirinki 

•ynę, ant kurio užkvieczia visus 
sąnarius pribūti, teiposgi ir visus 
dorus žmonis ateiti ir pr siraszyti.

; Su guodone,
Dr-te Ligos y bes.

Grend Openig!
Uždėjau nauję lietuviszkę sa- 

liunę, po nr. 721 VV. 18th Str., 
taigi ant nedėlios, 25 dienos Lie
pos,rengiu balių jo ai idarymo, ant 
kurio užpraszau visus lietuvius 
atsilankyti, nes grajys puiki mu
zika,bus szokiai ir kitos žabo vos; 
atsilankanti turės gėrę priėmimę. 
Balius prasidės 2 valandę po pie 
tų.

Su guodone i W. Kriczauskas, 
( St.Damuszevicz, 

721 W. 18ih Chicago,

Wargamistra
Turintis gėrę balsę, grajyjan- 

tis isz natų ant didžiausių var
gonų ir galintis atsakaneziai isz- 
mokyti chorę ant keturių balsų, 
pajieszko atsakanezios vietos.

Adresas: Frank Kliuczius
Plymouth, Pa. (7—8)

Kiekvienas teip sako:
CASCABETS CANDY CATHARTIC yra tai 

ctebuklingisusioa gydyklos «zlo amiiao* inn- 
PMiMOka. »do lagadaei ir 

tikrai Inkstu*, kepeni*, pl)wa ir osystyja wi*a 
•UtemK pra*iaH»a pnrszalnnĮ. gydo galw<5 
skaudellma. drugy Ir uikletejima wldnrln.Piri d&i.tę'č. C C. .zlędiel, 10, S5, K O.S- 
tn. Randasi wi*o*« aptieko*« ir issgydyma gwa- 
ran tuoja. *

Ant kertes Auburn ave.ir Attioa 
btr., prie lietuwiszkos klebonijos, 
yra ant pardavimo dvieju pen- 
tru namas su lotu už $2,000. At
sismaukite aut antrojo pentro. 

' (»-8)

Pirmutinis Lietnwisikas Šaitanas
L1UDVVIK0 NAWIK0,

Spring Valley, Illinoi*.
ant kerte* lino* ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gėry mus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepencziusCigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia wiaua atsilankyti. (17-1 >

Kataliogas knygų. •
Knygos istoriszkos, »w 1 et i sa

kos, pasakų ir giesmių.
Anekdotai iazaitarimai ir patarle* i*z gyvenimo 

*enowe* Gtekonu bei Rymionu “ •• 5c
ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje lOgraiiu paaakalczlu.............................  15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c.
Apie Senove* Lietuvos pili* yra tai puiku* 

apraikyma* apie Lietuvos praeita ir 
apie tnoe plieka niu* kurie dar ir *zen- 
dlen laukuoie mu»u tovyne* niukso...10c 

Birute* delno* “ “ lOo
Dievaiti*, apysaka szio* gadyne*. Yra tai gra

siausia pasaka, korio* lietuviai da niekad 
negirdejo. Preke •- •• •- Sl.oo

Dainų skrynele ,, ,. 80c.
Grati vaiku knygele “ “ • 10c
Gyvenime* Genavatta* (Genovefo*). Yra 

tai labai puiki lt pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuviai Jau daug kartu gir

dėja yra 50c 
Gyvenimas Stepo Raudnoeio •• 15c
HYGlENA. arb» moksle, apie uilaikym* įvel
ka to*. Szlta knygeie privalo r.»ti» kiekvienuose 
namuose, ne* ka* Ją su atyda perskaitys, patal
ky* spelaaugotl nuo tukstaneziu visokiu ilgs, 
patalky* užlaikyti czieiybeje savo sveikatą, pa
ilginti savo amsi ir mokė* užauginti sveikai* ir 
tvirtai* savo valkeliu*. Preke.........................86c.
Istorija gražio* Katruko* “ •• lOo
Istorija užtaiko Prancūzo vainos “ Mta 
utorija gražio* Magelenoa ., 50c
Istorija septynių Mokytoju • •• 50c
Juokinga* pssakojima* ape Bzaltabulziu* 5c 
Kenkle*, lietuviszkoe delno* *u natomis, satai- 
•yto* ant 4 balsu, dėl vyru , 86c.
Kaip igytle pinigu* ir turta „ 10c
Ka* teisybe tai Bemeta* polkio* apysakėlė* 

i*z lietuvio gyvenimo „ 15c
Kristijonu* Duonelaiti* „ „ 15c.
Ka* yra. o ka* bu* „ „ - 10c.
Krumpliu Jone* , „ 10c
Kinai.ir kaip jie gyvena................................... .
Lietuviuko* dainos l*z visur surinkto*, 

ape keturi szimtal daina “ 18.00
Lietuviszkas sziupinl* •• te
Lietuvlizku* Kalendorių* ant meta 18M •• 15c
Lietuvos Kenkle*, naujo delnu knygele turinti 

78 daina*. , ,. 15o.
Nameli* pustelnyko “ “ 75c
Lietuvtszkl Rasztai Ir Rasztinykal 5Oo 
naujausis LIKTUWISZKA8 8APNINYKAS, 

surinkta* i*z daugel svetimtautisrku sapnl- 
nyku ir surėdyta* pagal tikra Penleakai 
Eglptlszka aapninyka,—*u310 atszklu abro- 
zeliu,— *u apraszymu planetų i* paslapoziu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl nuipejl- 
moateite*.—Geriaasel įsagu ld o visokius 
sapnu*, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke...........................................  50c
Apdaryta*  ............................................. 7hc

Krežiu Bkrrd.t ne. Aprasso ana baisu at
sitikima. kada 18M m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczio* miestelyje Krežiu, mu- 
■ze, szande ir pjovė nekaltu* žmoni*. i»z- 
griove altorių* ir užpeczetijo bainyczla. 
Kuo aiszkiauiiai aprasao ta visa atsiti

kima. 15c.
Negirdėto* daikte* ir gero* rodo* musu mo

terėlėm* „ 5o,
Olitypa, apysaka i*a laiko terpeavlaako* ka

re* Indijonu Amerikos. 85c
Patarle* ir delno*.................................................10c
Pasakojime* Antano Tretininko •• 8fto 
Pirmutinių degtine* varytoja*, komedija lOo
Puiku* a prus žyma* tikru atsitikimu l*s lai

ko lenkmeczio vaino* 1868 m. 40c
PatangoiJure “ “ 8Oo
Praeito Vilniau*. Apraszo nuo pat pradžių 

užsidejimo miesto Wllnl*u* koki jame 
kliosztorial buvo, kokt lietuviszkl ku- 
nigaikszcziai gyveno, kokio* kare* jy 
aplanke ir daugybe kitu akyvu Lietu- j 
voe atsitikimu........ ..........................10c

Puiki Istorlta ape Kantria A;*na kuri per n me
tu vaikszczlodama po sviete, daugybia be
du ir vargu kantrai Isakentejo 80e

Rinalda R1 saldina* “ “ |1JO
ROBINSONAS KRUZIŪ8, mornliszka apysaka ( 

dėl jaunumenee. “ “ 85c
Rntu Lapeliai naujaasio* dainos “ “ 15c
Svodbine reda. Yra tai puikios dainos ir ara- 

cijoe vartojamo* seniau ant Hetuvisa- 
kuveetalHu. Dvi knigl................ 5150

Tahnudužydu “ “ 10c ■
Terp skausmu in garbi*. Naujausio* delno*. J0n i 
Trumpi Pamokinimai ir Rodo* isrimto* i*i 

knygų kun. K. Antanevieziau*. 10c
We*eitjo« arba pagirenu gobtuve*....................80o 1
W itoliorauda.Gieeaie les Lietuvos padavimo 5Oo ,
tipona* bei Zipone 86c !

Apgarsinimai.
“Varpa*”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvtmėnesinis la.krasztis. iszei- 
na jau 9 metas Tilžėje. “Varpas” yra 
Lietuvos vadovų laikrasztis; talpina 
puikias apysako bei moksliazkus roz- 
tus. “Varpas” į AmerUtę ant metų, su 
prisiuntimu, k oz tuoj a 1 dolarę.

“Ūkininkas”, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikroztis, iszeina 8 metai, 
leippat Tilžėje. Talpina įvairius rais
tus apie lietuvių prispaudimę po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis/apysakaa, pamokinimus Isz sve
timų szalių, bei apie Ilgo, nuo kurių 
gali pats žmogus poigelbėtl, neėsant 
arti daktaro.

“ŪKININKAS”, į Amerika, ant metų 
koztuoja tiktai vieną dolarę. Norin
ti iszsiraszyti virsz minėtus laikrasz
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatose ant szito adreso (10—7) 

Hkrrn Dr. Bruažis, 
Tilsit. Ostpreussen

Germany.

Kisohias knygas, 
lietuviszkas, teip dvaslszko kaip ir 
moksliszkas, teipgi ir laikraszezius, kai
po tai: “Varpą”, “Ūkininką” ir 
“Tėvynė* Sargą”, visus tris Kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už |3.00. 
Katalogą knyg^ ir laikraszczius ant pa
žiūros prisiuneziu dovanai. Užprozant 
knygas arba laikrozcaius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiųst. (31—7)

J r tuną Lapinas
Tilžėje — Til*lt, Ostpr.

Germany.

“RYTAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBŪR¥, CONN.
Yra tai wienps gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
wiszku laikra^zcziu. Lzleidžia- 
mas kriszczioniėzkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

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

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

Norin-

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpiido receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Doviatt 
nedelioms, panedeliais ir ketver- 
gais nuo 10 iki 12 valandai vi
durdienio, o D ras VV. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkua 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

P.F. Bradchulis,
N o ta r y Public & Claini Adjuster. 
lidirbu visokius dokumentus 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. Bradehuli*,
630 8o. Ganai St., CHICAGO, ILL.

E ZANIEWSK1S.
924 33rd str.,

B Lietuwi*zka*
Į/ ImIPj kriaucziiiN.
IfiHPU-l- Pigausia dra-

Knų krautuvė. 
______________ra u oda viso- 
kius drabužius 

kuo no pitfiau- 
šiai. Teiposgi 
dirba ant orde- 

faH8aŽ6iį.U. Ul4 r"> pigesni;
preke m

r 
-_>> - ■’l 'V... . Į ras/oin 

atsilankyt, o 
persitikryaite.

The Standard Liqoor Bonse,
Naujas Lietuwi*zkas Saliuna*

Juoz. Millerio,
203 Washington 81., 

SEATLLE, WA8H.
Užlaiko geriausius gėrymus: 

Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geri ę u si ę rodę ir dasiii- 
noti apie visus reikalus szio krasz- 
to. Kam teks ežia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2-10) 

Su guodone
Juozas Millsr.

Pigiai ant pardavimo Lotas,
Ant Auburn Avė.; yra tai tre- 

czias lotas į sziaurius nuo 32ros 
ui., pryszakiu į rytus. Atsiszau- 
kite pas:
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 616,

87 Wsshington Str., Chicago.
(31-7)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 8. Habted .L

Nujtana puikia*'Fotografija., ta ai na tiktai

$2.00
A n w«aellu ir kitokia reikalu nujima Fotogra 

fljaa kopaik aaaai.

Wanted-An Idea
Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti iss Kauno Gubernijom.

838 W. 181 h Str.
I Priima ligonio* adynoee: nuo B iki 18 prie** pint 

ir ano 5 vakar*. Telepbona*: Ganai ttr

Trys szinitai dwideszimts penkios dowanos 
kasztuojanczios $7,300.

Budas, kaip ingyti viena isztu dovanu, labai prastas. Wisas tavo darbas 
— perskaitęs tris ežia padėtus žodžius “Patent Attomey ^’edderburn** 
suskaites ir gerai inaidejes litėro tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žo
džiu (angliszkai) isz tu literų; kiekviena litara žodyje turi tiek syk būti, kiek 
syk ji yra tuose trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodama 
darba isz tu žodžiu litaru sudaryti visokius žodžius, norėdami per tai pagarsi t i 
visur Wedderburn’o kompanija, kad visi žinotu, jog iszradus ka naujo, reikia 
kreiptis prie tos kompanijos, nes ji lengviausiai parūpins patentą ant iszradi- 
mo. |

Wedderburn ACo., apart augszcziaus paminėtu dovanu, prižada iszmoketi 
dar 6500 auksu tam, kuris gaus pirma prizą (dovana). r

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžiu, gaus 61500 auksu, kito dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžiu skaitliaus. Idant ingyti tiesti imti dalyvu
ma szitame konfeste, ne reikia jokios extra mokesties, tik užmokekit už metus 
prenumerata už “Lietuva” ir Trr National Rkcorder, viso labo 62,50.

Apturėję tuos pinigus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam 
tikra paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontesta ir regulas, 
kaip padaryti žodžiu surasza.

Wardai visu laimėjusiu dovano bus apgarsyti “National Recorderyje”; 
“Lietuvoj” gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti dovanas 
sziame konteste.

Pinigus siuskite ant adreso:

A. OLSZEHSKIS,
924 33rd SL, CHICAGO, ILL.

W. SZYMANSKI 
624 Blue Island Avė: 

užlaikau didžiausia

Krautuwia Meblin,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o pa įduodu 
viskę 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. / STOVE PIMINTHEVfflRU)

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augsztesniu sndu ir Notnry Public. 
Ofisas: 84 La Šalie St.,Ruimas 62O.Gy>enimas: 199 Augusta St arti Ashland Are.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras__
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

- ■ Gali susiszneket lenkiszkai.

Ben. Hatowskis.
627 S.Cua orte Jūdd, Chicago, (1

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

Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled". 14-ko 
Karatų. w

ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė

Km tik ko reikalsujete ateikite pas mane 
pirkaite viskę pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczi$tyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10<

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

NDY CATMAPTIC

CURECOnSTIPATlON
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