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Politiszkos žinios.

Salkarcą pussalis.
Nuo Balkanų pussalio - ateina 

vien prieeztaraųjanczioe vien* 
kitai žinios. Wienos isz ten a- 
teinanczios žinios paduoda, buk 
Turkijos sultenes sutinka priimti 
apdirbtas Europos didžiųjų viesz- 
patyszczių pasiuntinių sandaros 
santyga? ir iszdavė įsakymę Tes- 
salijoj ėsancziai turkiškai ka
riaunai isz ten pasitraukti, bet ji 
iki sziol vis ne tikt laiko užimt} 
nuo Grekijos provi nei ję, bet kaip 
sako, kareiviai pradėjo nuo lau
kų grekonių pasėtus javus va
lyti ant sawo naudos. Maskolisz- 
ko rando iszleidžiamas Paryžiu
je laikrasztis, “Le Nord”,pranesza, 
kad Europa ne daleis Turkijai 
užimti nė vieno grekiszko kaimo, 
bet tikt kalnų virszunes su vi- 

/ su ne apgyventas, ne dauginus 
ant 1000 žyngsnių placziai iszil 
gai seno terp Grekijos ir Turki
jos rubežiaus. Turkija vienok ne
siskubina grįžti į jai paskirtus 
rubežius, bet stengiasi kaip ga
lima ilgiau? pasilikti kariaunos 
užimtoj Tessalijoj; mat ji wis 
tikisi, kad terp Europos viszpa- 
tyszczių užgims nesutikimai, kad 
jos pasidalys į dvi dali: vienos 
užtars už Turkiją, kitos gi už 
Grekij}. Isz tokių nesutikimų 
Turkija tikisi galėsiant pasinau
doti ir palaikyti sau Tessaliję. 
Grekija, matomai, teiposgi ne tu
ri didelio pasitikėjimo, idant Eu
ropai teip lengvai pasisektu tur 
kus isz Tessalijos iszkrapsztyti. 
Grekija sutraukė savo kariauną 
į Termopilių tarpkalnes, vir- 
szinįkystę ant tos kariaunos apė
mė geriausias grekonių vadas, 
jenerolas' Smolenits. Jis paren
gė ežia pasiprieszinimą, jeigu 
kafė atsinaujintu. Ar ji ne atsi
naujins, dabar vis gi ne galima į- 
spėti.

Ateinanti isz Windobonos te
legramai pranesza, buk Turkija 

. rengiasi siųsti ant salos Kretos 
32 batalijonu kariaunos. Euro
pos vleszpatystės vienok dar 
prieaz prasidesiant karei t ę salę pa
ėmė po savo užžiura. Maskolisz 
ki laikraszcziai paduoda, 
kad Europa ne daleis ežia iszlip- 
ti turkiszkai kariaunai. Jeigu 
Windobonos telegramai butu tei
singi ir jeigu Turkija isztikro 
prieszais Europos norus bandytu

atsiųsti ten savo kariaunę, Euro
pos laivyūės jai ant jūrių užsto 
tu keitę, tas gi gal pagimdyti 
muszį, o jau isz to užgimtu karė 
nors tūlų Europos wieszpatysz- 
czių su Turkija. Ant Kretos isz- 
keliavo sultano iszsiųstas Dje- 
ved pasza; Turkijos randas tiki 
si, kad jam pasiseks susitaikyti 
su virszinįkaiseurope'szkų laivy- 
nių. Tūli vienok laikraszcziai 
pranesza, buk tų laivynių vir- 
szinįkai sutarė nė Turkijos kėni i- 
soriaus ant Kretos neleisti, ka
dangi Europos vieszpatystės isz 
pat? pradžių ne prileido Turki
jos prie tarybų, kaip apstabdyti 
pakilusius czia maiBztus-

Taigi nežiūrint aut neva pasi
liovusios karės terp Grekijos ir 
Turkijos, tiek czia yra deganezių 
medegų, kad maža kibirkBztėlė 
gal uždegti dar didesnį karės 
gaisrę terp paežių besitarianezių 
Europos vieszp&tyszcztų, kurios 
viena kitai pavydi. Angliszki 
laikraszcziai, kaip galėdami, sten
giasi pasėti uepasitikėjimę kitų 
vieszpatyszczių Maskolijai, kuri 
buk stengiasi užimti Konstanti
nopoliu ir jūrių sriuogas. Žinoma, 
jeigu ant to pasikėsintu, priesz 
ję atsikreiptu greitai visi jos 
sziędienia^ii draugai, ko ji tur 
būt tuom tarpu ne nori. Taigi ir 
apkaltinimuose angliszkų laik- 
raszczių ne daug, turbut, yra tei 
sybės.

Wekietj|ja.
Wokietijoj traukiasi toliaus ko

va pavaldinių -su , savo val

do pergalė. Savo pasielgimu cie
sorius lyg tyozia erzina gyven
tojus ir juos priesz savę sukelia. 
Tuom tarpu kova eina tikt už 
padavadyjiinus siaurinanezius 
liuosyhę ir žmonių tiesas, į užru- 
bežinius reikalus dar ne įsigriebė, 
kuriuose ciecoriui daugiaus tiesų 
pripažysta. „

v Ant eiecoriaus reikalavimo, 
Prūsų ministeįiai buvo apdirbę 
naujas tiesas apsunkinanezias žmo
nių susirinkimui; augsztesnysis 
tiesdarių butas tas liesas priėmė, 
bet užtatai žmonių pasiuntinių 
butas, 209 basais priesz 203, jas 
atmėte.

Apie kelione vokiszko cieco- 
riaus į Maskolij} likosi jau galuti
nai nuspręsta. Ciecorius WilheL 
mas, su didele kariszka laivyne, 
7 d. Pjutės atkeliaus j Kronstad- 
t}, kur jį patiks caras; ant ryto
jaus gi visi keliaus į Peterburg}. 
Czia Wilhelmas vieszės iki 11 d. 
Pjutės. Su juom keliauja ir kanc
lerius Hohenlohe, taigi, turbut, 
bus czia kokios nors tarybos.

Wokiszkas laikrasztis “Preus- 
sische Jahrbuecher” patalpino 
straipsnį, kaip sako, vokiszko 
rando tyczia atsiųsi}, kariame 
nurodo ant reikalo sugražinti 
prancūzams atgal vien} isz pa
veržtų jiems po nepasekmingai 
karei 1871 m. provincij}, Elzas}, 
su miestu Metz. Laikrasztis sako, 
kad be pritarimo Prancūzijos 
Wokietija n s galės užimti Luk- 
semburgo, taigi kad ji nesiprie- 
sziutu, ragina atlyginti jai sugrą
žinimu vienos isz nuo jos paverž
tų provincijų. Kaip sako, Vo
kietijos ciecorius, per tarpinįkys- 
tę caro, pasiūlys prancūzams t} 
dovan}, bet ar jie ja pasiga- 
nėdys, tai kits klausymas; grei 
cziaus jie pareikalaus sugrąžini
mo ir Alzatijos. /

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpanijoj juo Loliaus, juo di 

dėsni kyla nesutikimai terp jos 
politiszkų partijų. Nėra tos die
nos, kad 'kur nors neatsitjktu 
musztynės^ Isz tų partiszkų ne
sutikimų naudojasi ir karlistai, 
taigi szalinįkai Don Carloso. 
Wisos priešingos dabartiniam 
randui partijos reikalauja užbai-

gimo karės su pasikėlusioms val
dyboms; stabdymas jose maisz- 
tų daug kasztuoja, ant karės rei
kia vis daugiaus pinįgų, o jų 
nėra isz kur imti. Ant ko tikt 
galima buvo kokius nors naujus 
mokeszczius užkrauti, jau jie li
kosi užkrauti, toliaus nėra ant 
ko jų ir krauti. Galo maišalų 
valdybose nematyt. Pakėlę juos 
gerai supranta sunkų Ispanijos 
padėjimę, todėl ’nepasiganėdina 
mažu, bet reikalauja visi sakos 
neprigulmystės. Aut Iszpanijoa 
užmanymo suteikti Kubai kuo pla- 
cziausię autonomiję, kubieczių 
vadas Gomez atsakė, kad ne no
ri nė jokių su Iszpanija tarybų, 
kadangi pakėlė karę ne dėl ko
kių nors mažų paliuosavimų, ku
riuos randas vėl galėtu atimti, 
bet tikt dėl visiszkn iszsiIi uoga
vimo nuo svetimo jungo. Uis to 
ję? vieton užmuszto kubieczių 
vado, Miroeo, jenerolas RuisRi- 
vera, kuris&i dar Kovo mėnesyj 
pateko įaszpaudjonų rankas ir yra 
dabar t v irt yne j -Čabanas, užgina 
apkaltinimams tūlų laikraszczių, 
garsinusių buk iszpanijonys su 
juom nežmoniškai elgiasi. Ruiz 
sako, kad neturi priežasties rugoti 
ant pasielgimo iszpairszkų val
džių. Kada jis sirgo, daktarai jį 
prižiūrėjo teip, kaip geriaus pri
žiūrėti ne galima. ?

Ant Filipinų salų, nežiūrint 
ant pasigyrimų iszpauijonų, buk 
jie maisztus pergalėjo, ežia jie 
ne tikt nesimažiua, bet prieszin- 
gai, vis didesnes įgauna pajiegas 
Maištai ne tikt ežia nesimažina,

Pietine Amerika.
Maištai republikoj Urugvay 

pasibaigė ir rando pajiegas galu
tinai pergalėjo maisztinįkai. Nors 
maisztinikai dar nepraszalino se 
no rando urėdnįkų, bet jie turės 
pasitraukti. Abi kariaujancziOs 
puses sutarė apstabdyti karę iki 5 
d. Pjutės ir pradėjo tarybas. 
Maisztinįkai reikalauja praszali 
nimo prezidento ir szeszių gu- 
bensatorLų, kuriuos jie iszrinks. 
Taigi ežia atsibus neužilgio rinki
mai augszcziausių krašto virszi- 
nįkų.

Brazilijoj vėl atsitiko kruvi
nas muszis terp rando pajie- 
gų ir maaeztinįkų Conselheiro, 
kurie isz miesto Canudoa buvo 
iszviję rando kariauną ir paskui 
jį sudratino apkasais. Iszvyti 
rando kareiviai vėl susirinko 
ir prisiartinę prie Canudos, pra
dėjo į jį šaudyti isz kanuolių; 
šūviai beveik su visu iszgriovė 
triobas. Paskui kareiviai su dur
tuvais metėsi ant maisztinįkų ir 
juos isz apkasų iszvijo. Maisz
tinįkai pasitraukė į netolimu gi
ri}. Czia vėl turės atsitikti mu
szis.

Suwienytos wieszpaty8tė8.
Užgimę nesutikimai Suvieny

tų Wieszpatyszczių su Anglija, 
už asztrius žodžius raszto p. Sher- 
rn&io, pasibaigė. Anglijos minis 
ter\ų pirm sėdi s atsakė, švelniai 
ir užmanė tarybas su Amerikos 
randu kas link žvejonės Beringo 
jūrėse. Nuo Amerikos tarybas 
veda toliaus jos pasiuntinys Lon
done, p. Hay. Nieks ne abejoja, 
kad pradėtos tarybos užduos kuo- 
geriausius vaisius ir didesnių ne
sutikimų ne pagimdys.

Japonija ant galo sutiko savo 
nesutikimus su Havai salų randu 
pavesti ant iszriszimo santaikos 
sudui. Tokiu budu atima ji pro- 
gę Amerikai pasiskubinti su už
ėmimu tų salų. Nors vienok Ja
ponija tuom tarpu praszalina vie 
nę priežastį užgimusių su Ame
rika nesutikimų, bet ji nepripa- 
žysta jai tiesų užimti tas salas 
po savo valdžia, bet priesz A- 
merikos pasikėsinimę toliaus 
protestuoja.

Pietine Afrika
Sutartis k 'slink pasižadėjimo 

remti vien} kitę, kiekviename 
atsitikime,' pietinės Afrikos re- 
publikų, Transvaaliaus ir Oranže, 
likosi abiejų kraštų randų už 
tvirtinta. Dabar, jeigu Angį i j ai 
užeis noras užpulti ant Traįns- 
vaaliaus, jis ne bus jau vietos, 
bet visada turės pagelb} kaimy- 
mszkos republikos.

Portugaliszkosa ' valdytuose 
pietinės Afrikos pasikėlė juodieji e 
cziabuviai gyventojai priesz 
portugalieczius. Pasikėlėliai 
mė vien} portugallszk} kari 
kanuolinį laivę įtakoj upės 2 
hezi, visus ant jo buvusius 
nįkus ir kareivius Ibzpjovė. 
lion jų gubernatorius su kai 
na isztraukė į tuos krasztus 
bausti užpuolikus. Bet kad jc ka
riauna ne skaitlinga, pasikėlė! ų 
gi yra daug, todėl ne lengvai 
a t sei b jam nusikaltėlius nubausti.

į jmon iszėjus trūkiui. Tuom tar 
1 pu renkantis vagonus trūkis už 

bėgo ant vaiko ir jį trūkio ratai 
sumankė. Pamatęs tę tėvas, szo 
ko gelbėti savo sūnų, bet tei
posgi pateko jM) ratais, kurie nu 
pjovė jam abi koji ir sudaužė 
galvę. Žandarę nugabeno į Bo
risovo ligonbutį, kur jam nu
pjovė vienę koję, bet be pjau
nant antį}, jis pasimirė.

nu-
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Isz Lietuvos.

Jawq prekės Liepoj uj e.
Javų prekės visur Lietuvoj 

pakilo, pakilo jos ir Liepojoje. 
Ui rugius mokėjo ežia po 59| 
kap. ui pudę. Kviecziai po 84- 
85 kap. Avižos po 64-65 kap. 
geresnės 69-73 kap., geriausios po 
74- 77 kap. Su vikiais ant 2-3 
kap. piginus. Linų sėmens po 91 
-96 kap. Kvietinės klynės smul
kios 43 kap., vidutinės 44--46 
kap., stambios po 47--49 kap., 
stambiausios po 50- 51 kap. Ka
napių sėmens po Irub. 2 kap.

8uwažinejo žandarą ir 
jo 8UUIĮ.

Isz Borisovo, Minsko gub., ra
szo: 5 motų sūnūs žandaro ant 
geležinkelio stacijos, ėjo szėni- 
mis patikti tėvę grįžtantį na-

Užaugimas Lietuwqj,
Muskohszk<is randas apgatsi- 

no žinias apie užaugimus Ihu 
kuose visokiuose M<skoljos 
krasztuose. Isz tų žinių matyt, 
kad Kauno gub. rugiai geri, 
ypacz gi Panevėžio, Resseinių, 
Kauno ir Szaulių paviecziuoee. 
Wašarojau teiposgi geras, ypacz 
Szaulių, Wilkmergės paviecziuo

Oias geras,' tikt naujo Alek- 
sandravo pavietyj ledai iszdaužė 
didelius laukų plotus. Grodno 
gubernijoj javai laukuose teipos
gi iszrodo geri. Rugiai szį metę 
nunoko neiszpasakysai anksti. 
Nuo Skapliernos Lietuvoj pra
dėjo jau rugius pjauti, ko ežia 
niekada ne būdavo. Menkas 
užaugimas yra tikt Wilniausgub.

Žmogžudystė.
Mikalojus Savieki, savinįkas 

dvaro Zaliesie, Pružanos pavie
tyj, Garteno gub., parsamdė dva
ro laukus kokiam ten žydui; 
pinįgusgi, kokius turėjo, isz viso 
apie 7000 rubl., visada su savim 
nesziojo; apie kę matomai žydai 
suvuodė. Neseniai į Zalesie at
važiavo kitas žydas, giminai
tis žemės samdytojaus. Jis užė
jęs į degtinės leidinyczię, palei
do visus darbinįkus ir atsigulęs 
kampe ant sziaudų, laukė czia a- 
teinant Savickio. Kada tas isz 
tikro atėjo, žydas užsimanė kę 
ten pirkti ir su Savickiu ėjo į 
dvarę per mažę giraitę. Ant 
rytojaus giraitėj rado Savickį 
ne gyv}, pinįgų pas jį nebuvo. 
Žydas likosi suaresztuotas, pinį
gus, isz viso 5600 rublių, surado 
užkastus žemėj. Nežiūrint ant to 
visko, nor? ant žydo drabužių 
rado ir kraujų laszus, jis nepri- 
si pažysta ir ginasi, kad ne jis 
žmogžudystę papildė.

Keliones Warszawos jene- 
ral gubernatoriaus.

VVarszavos jeneral gubernato
rius važinėja dabar po visus 
Lenkijos krasztus; nėra abejonės, 
kad jis atsilankys ir Suvalkų gu
bernijoj, taigi Lenkijos kraszte 
lietuvių apgyventame. Kitose 
gubernijose, kur tikt jis atsilan
kė, lenkai, apdirbę atsakanezius 
nurodymus apie žmonių reika
lus, padavinėja tuos nurodymus. 
Ar ir lietuviai - inteligentai t} 
patį daro? Mes apie jų tokius 
darbus niekur iki sziol negirdėjo
me, bet netikime dar, idant jie 
butų ant tiek atszalę, kad ne 
bandytu pagerinti Lenkijoj gy- 
venanezių lietuvių būvį. Gal 
būt, kad ir lenkų nurodymai ne- 
iszduos geidžiamų vaisių, gal be 
vaisių paliktu musų inteligentų 
nurodymai, bet to ne bandę, ne
turime tiekos apie tai apriori kal
bėti. Pabandykite sykį, Lietuvos 
szviesuoliai, pasidarbuoti ant 
tamsių brolių labo, pasistengkite 
ir už juos užtarti, tęsyk įgysite 
jų užsitikėjim} ir meilę; nieko 
ne dirtkiami^tejp kaip dabar, to 
reikalauti neturite nė tiesos, ant 
žmonių meilės neužsipelnėte! 
Dirvę, kuri} jums priderėjo pa 
imti, jus pats varpueziu apleido- 
te, tamsuoliai likosi be vadovų! 
Ne tiek žmonių tamsumas mus 
skandina, kiek netikumas szvie- 
suolių; jeigu žmonės tamsus, tai 
szviesuolių priderystė juos pa
mokinti ir apszviesti! Jeigu 
szviesa nesi platina, kaip pridera, 
tai ne tiek aplinkybių kaltė, kiek 
paežių musų apszviestunų Lietu
vos duona mintaezių.

gub.
Dega girios.

Isz Borisovo, Minsko 
raszo, kad szi} v a sarę, nors kai
mų ne teip daug kaip kitais me
tais iszdegė, bet dega girios. Nuo 
miesto ir dabar matyt penkiose 
vietose girių gaisrai. Wercziasi 
durnai teip tinsti, kad jie užden
gia saulę, kurios per durnus ne 
matyt. Nėra czia galės tuos 
naikinanezius girias gaisrus ap
stabdyti ; gaisrai toki tikt pats 
pasiliauja, isznaikinę didelius spy- 
glinų medžių plotus, kada ant 
savo kelio patinka upelį arba 
plot} lapuotų medžių. Gaisrus 
tokius paprastai gimdo piemenų 
sukurtos girioj ugnys, apie kurių 
užgesinimę jie nesirūpina, bet su 
savo bandomis nutraukę kitur,' 
ten vėl ugnęlę pakuria.

Naujos rando karezemos.
žydų užlaikomos kareziamos 

Lietuvoj jau likosi uždarytos,, 
policijai įsakyta daboti, idant 
jose slapta toliaus ne szinkuotu; 
paliepta nuiminėti szildus. Wie- 
ton žydiszkų karezemų, atsidaro 
dabar rando degtinės pardaviny- 
czioe. Wilniuje tokių pardaviny- 
czių atidarė 31\ Kauno gub. pa
rengė jų 340. Ar jos sumažys 
girtuoklystę terp žmonių, galima 
paabejoti. Neužtenka uždaryti 
senas karezemas, bet reikia ne 
jau sukeikti, bet nors nestabdyti 
stengimosi kitų, žmonėms su
teikti geresnį pasilinksminimo 
bud}. Kol parengimę ko geresnio 
Lietuvoj randas stabdys, negali
ma laukti pasimažinimo girtuok
lystės ; užsidarius karezemoms, 
žmonės girtuokliaus po namus, 
kadangi jiems visgi nėra k} dau
giaus daryti.

Rengiamos žemiszkos 
jfėdnes Lietuvoj.

Wietinės Lietuvos valdžios 
dirba dabar įstatus rengiamų czia 
žemiszkų įrėdnių; kiekvienas 
gubernatorius siunezia į Peter
burgu savo nuomones ir reikalą- 
vintus visokių permainų dėl 
Lietuvos įrėdnių. Kaip dabar 
pranesza maskoliszki laikrasz
cziai, Lietuvos žemiszkoms į 
rėdnėms ne bus pavesta rupintie 
si apie mokslaines. Tai isz tikro 
butu iszmintingfes padavadyj:mas, 
kadangi kitaip Lietuvos zems
tvas galėtu versti parengti czia 
cerkvines maskoliszkas mokslai
nes; jeigu randas geidžia tokių 
moksląinių, tegul jas sau rengia 
sawo o ne zemstvų kasztais, taigi 
ne kasztas tų, kuriuos stengiasi 
maekolinti ir kvailinti.

Naujas wandeninis kelias.
Masko'iszki laikraszcziai pj*a- 

neaza, buk dar szį met} prasidės 
darbai ant sujungimo Windavos 
porto, kurį teiposgi pagerins, su 
Nemunu. Upė Windawa liks pa
gilinta ir sujungta iszkastu ka
nalu su Dubisa, įpuolanczi} į Ne- 
mun}. Tokiu budu panemunių 
produktai galės būt isz Nemuno 
tiesiog gabenami į Windavos 
port}, ir apsisaugos nuo VVbkie- 
t i jos muitų ir jos prekejų tarpi- 
nįkų.

Kerszto darbas.
Goldigeno pavietyj, Latvijoj, 

atsitiko bjauri žmogžudystė. Na 

dar dvi szeimynos: Ilmano ir jo 
žento. Wisos trys czia gyvenam 
ežios szeimynOs negalėjo susitai
kyti irnuolatai terp jų atsitikda- 
vo barnys. Neseniai rytmetyj 
Planicos k ūdyk į rado prigėrusį 
szulinyj. Isz tirinėjimų pasirodė, 
kad naktyj vaikas pradėjo verk
ti, kas teip įpykimo kitų szei- 
mynų sąnarius, kad vienas isz 
jų pagriebė k ūdyk į, iszneszė ant 
kiemo ir įmetė į szulinį.

Netikėtas radinys.
Netoli stacijos Bekeuhof, Lat

vijoj, perkūnas trenkė į namus 
vieno ukinįko, kurie nuo to ir 
sudegė. Kasinėdami degėsius, už
tiko po pamatų akmeniu didelę 
cinkinę dėžę, pilnę senų cidabri- 
nių ir auksinių pinįgų nuo XVI 
szimtmeczio. Pinįgų tų buvo isz 
viso keturi svarai.

Paklusnus ‘ Szpukas”
h Wilniau8 policija gavo žini}, 

buk gyvenime namų sargo, ant 
Siratinės ui.,kur yra kalvė karei
vių, pradėjo szpukuoti. Iszsyk 
sargas paszaukė kunįg}, bet kad 
gyvenimo paszventinimas nieko 
negelbėjo, kreipėsi prie totorių 
muilo?, bet ir to burtai szpuko 
ne iszvarė. Ant kiemo bu^vo 
kareivių sargyba, policija gi at 
siuntė policijantus, bet visgi 
szpuko ue sugavo, į sargę, kaip 
tikt atėjo į gy venimę, isz visų 
pusių lėkė akmens. Akmens lėkė 
ir atkakus policijantams. Policija 
tiek susekė, kad persekiojimas 
dvasių minėtų namų sargo prasi
dėjo nuo dviejų sanvaiezių, tai
gi nuo laiko, kada jisai senoje sa
vo tarnystos vietoj rado kamine 
sudžiu v us į žmogaus kaukalį. 
Kad nematoma pajiega mėtė į 
sargę akmenis, pripažino t} poli- 
cijantai ir oficieras užžiurėtojas. 
kariszkos kalvės. Kas czia buvo 
do szpukas, nežinia, bet pasirodė, 
kad jis papratęs policijos klausy
ti. Wilninus policineisteris iszda- 
vė įsakymę, idant mėtymas ak
menims pasiliautu ir nuo to lai
ko, kaip sako, szpukavimai pasi
liovė.

Sukapojo nekaltą žmogų.
Isz Borisovo, Minsko gub. 

raszo: kareivis stovinezio czia 

dragūnų regimento, Anisimov, 
pastatytas buvo naktyj ant sar
gybos prie parako krautuvės, 
kuri buvo už miesto iszkasta 
žemėj. Sargas pamatė, kad, isz- 
daugelio ėsanezių apie t} krautu
vę olų, pakilo du žmonės ir ėjo 
tiesiog prie jo. Jis užklausė besiarti- 
nanezių kas jie r a, -bet ant savo 
klausymo negavo nė jokio atsaky
mo, vienas vienok isz einapezių 
apsistojo, kitas gi ėjo toliaus prie 
kareivio, kuris szuktėlėjo, idant 
sustotų, bet kad anasai ne pa
klausė ir artinosi toliaus ir kad 
turėjo, kaip kareivys pasakojo, 
baisias akis, jis persigandęs, kirto 
su szoble tai baisybei per kakl}. 
Suduotas p szoko į szalį,bet sugrį
žęs griebė kareivį, tas gi antr} 
kari} sudavė jam į galvę; su
duotas puolė, kareivis dar gulin- 
cziam sudavė kelis kartus. Ant 
rytojaus rado czia jau ne gyv} 
kun}. Pasirodė, kad likosi už- 
musztas koksai Krasovski. Kaip 
pasakoja, jis buvo beprotis, tai
gi mat narsus parako krautuvės 
sargas sukapojo beprotį.

Aukos girtuoklystes.
Ant kiemo namų Jacobsono, ant 
Rudnico ui. Wilniuje, surado 
gulinezius du vyriszkius, nepa
žįstam} darbinįk} ir sarg} Jacob
sono namaų, Cziszievskį. Abu
du buvo be žado. Paszaukė gydy
tojus; atkakus jiems, anasai nepa
žystamasis be gelbint pasimirė,kitę 
gi nugabeno į ligonbutį. Priežastis 
myrio vieno ir Bgos kito, kaip 
pasirodė, buvo spiritas, kurio 
abudu per darg iszgėrė.

Lietiitflszkofc kalbos 
tirinėtojas.

Draugystė senovybės, etno
grafijos ir istorijos prie Kaza- 
niaus universiteto, iszsiuntė į 
VVilniaus guberniję savo sanarį, 
Katetovę, ant tirinėjimų lietu- 
viszkos ir karaimiszkos kalbų.

Bando pasikarti.
Wirszinįkas darbinįkų artelės 

ant geležinkelio stacijos Kobrin, 
atkakęs į Wilnių, bandė czia tik
rai moskoliszkai pasilinktmyti. 
Užėjo jis į kareziam} Tarasevy- 
cziausir mat perdaug pasidrūtinęs, 
užmigo. Tuom tarpu kas ten isz 
mieganezio kiszeniaus isztraukė 
visus pinįgus teip, kad ne buvo 
kuom grįžti atgal į Kobrinių. 
Užėjo jis į priemenę namų Par- 
czevskio, ant Szvento Jurgio ui. 
ir pasikorė. Kybantį vienok tuo- 
jaus užtėmyjo namų sargai ir isz 
kilpos iszėmė dar gy v}.

f Isz Klaipėdos, Prūsų Lietu
voj, ateina žinios, kad Prūsų po- 
licij} pradėjo ‘ vaikyti 
apsigyvenusius mieste ir aplin
kinėse maskoliszkus pavaldinius. 
Daugiausiai vėją maskoliszkus 
žydus, bet ir lietuvių ne palieka, 
jeigu tikt kur užtinka.

• “Garsas” pranesza apie nau
jas kratas Suvalkų gubernijoj. 
Liudvinavos parapijoj, Stebu- 
liszkių kaime suaresztavo 
sūnūs ukinįko Matulaiczio: 
tr}, garsų daktarę, Pranę ir 
drių.

tris
Bė

Deszimtmetinis Ap- 
waikszczioj imas.

Chicago, 1 d f Rugpjuczio 
Draugystė Sz. Kazimiero Karai ai- 
ežio, apvaikszczios dienę savo 
deszimtmetinio egzistavojkno. 
Apvaikazcziojimas 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 szirdingai užkvie- 
czia visus lietuvius ir 1 etuwa: e? 
atsilankyti.

Su guod. Dr-tė Sz. Kazimiero.

cxwertymeta7.no


Karlauna G. A. Ę.
Abazavos Buffalo N. Y. nuo 

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

Niekei Plate geležinkelis yra 
tai tiesiausia ir trumpiausia linija 
isz Chicago j 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- 
1 iszkas agentas, 111 Adams St., 
Chicago, III , duos kiekvienam 
norineziam važiuoti geriausią in- 
fonpaciję.

Dypas ant 12tos ir Clark ui.

CASCARETS audrutis* kepenis, inkstą* ir 
pilw». Niekad neskauda. 10c.Isz Amerikos
Užtvirtinta nauja muitu tarifa.

Teip ilgai dirbama nauja Ame
rikos muitų tarifa likosi galuti
nai užtvirtinta, ję priėmė lygiai 
senatas, kaip ir pasiuntinių lai
tas, prezidentas po juom teipoagi 
padėjo savo paraszę. Tokiu budu 
pasibiigė j tu ant galo nežinios 
laikai, kurie sunkiausiai atsiliepė 
ant darbo iszlygų. Todėl dabar 
galima laukti, nors tūlose darbo 
dalyse, sziokio tokio pasige- 
rimimo; fabrikantai jau ant galo 
žinos prie kokių sanlygų reikia 
jiems taikintiesi. Žymaus pas i-, 
gerinimo urnai laukti negalima 
ypacz tose dirbtuvėse, kurios pa
dirba iszdirbimus ant iszvežimo 
į svetimus krasztus, kadangi ne
žinia, kuom svetimos vieszpatys- 
tės atlygys Amerikai už padidin
tus muitus ant jų iszdirbimų ir 
produktų. Nauja muitų tarifa 
greieziaus atsilieps ant prekių 
visokių Amerikos iszdirbimų jos 
viduriuose: fabrikantai, nesibi
jodami svetimos konkurencijos 
pakels prekes savo iszdirbimų 
dėl amerikieczių. Londono lai- 
kraszcziai sako, kad dabar ap
dirbta ir užtvirtinta muitų tari
fą geriausiai taiso kelię Bryanui 
ir demokratams prie ateinanezių 
rinkimų, kadangi amerikonams 
ne patiks augsztos prekės ant vi
sokių daigtų, pakels jų dau
gumu priesz republikoniszkę par
tiją, kuri prie kitų 
gali tikėtis apturėti 
idant galėtų valdžia 
pasilikti.

rinkimų ne 
tiek balsų, 
jų rankose

Gaisrai.
Peoria, III, 23 d. Liepos užsi

degti czia triobos “Peoria Grape 
Sugar Co”, nuo expliozijos. Dirb 
tuvėj toj ne dirbo, kadangi ji 
likosi uždaryta dėl nedatekliaus 
anglių. Dirbo czia 400 dabinįkų 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
500000 dol.

Paducah, Ky. Tę paczię dienę, 
laike parodymo Casino teatre, 
pasirodė ugnelė. 600 žmonių,susi
rinkę į teatrę, persigandę pradė
jo grustiesi isz syk per duris. 
Apie 50 žmonių pasirodė sunkiai 
apdegusių; apkultų ir sumanky
tų yra apie 100. Trūksta trijų 
vaikų; sprendžia, kad jie turėjo 
sudegti.

Kaukauna, Wis. Sudegė czia 
dideli dirbtuvė “Badger Paper 
Co.”per kę keli szimtai darbinį- 
kų neteko darbo. Blėdį ugnies 
padarylę skaito ant 250000 dol. 
Kas ir kokiu budu užkrėtė czia 
ugnį, iki sziol nežinia.

Dega miestas Michigan City, 
Ind. Ugnis užgimė nuo gazolinos 
expliozijos, prie ko daugybė žmo
nių likosi sužeistų, isz jų ne visus 
galima nuo mirties iszgelbėti. 
Ugnis teip greitai platinosi, kad 
į umę laikę jau visas miestas de
gė. Wisi aplinkiniai miesteliai 
atsiuntė pagelbę priė ugnies gesi
nimo.

Naujas aukso krasztas.
Isz visų Amerikos krasztų ren

giasi žmonės keliauti į Alaskę 
aukso jieszkoti. Tuom tarpu at
kakęs dabar isz ten įSeattle auk
so jieszkotojas, Price, persergsti

___ ■■■■— ' Wl" 1 
beturtzius, idant neturėdami aht 
pradžios pinįgų, ne keliautu^ a- 
nę aukso krasztę, kur viskas ne- 
iszpaaakytai brangiai kasztuoja, 
o aukso nieks dartuojaus atkakęs 
nesurado. Arty m i aukso plotai 
jau ankszcziaus pribuvusių jiesz- 
kotojų užimti, keliauti gi toliaus 
į nežinomus krasztus reikia sam
dyti arklius arba szunis. Dov- 
sone, ant upės Klondyke, prie au
kso plotų, priviso daugybė viso
kių prigavikų; yra cz'arjau loszi- 
(Do ir paleistuvystės namai, kupė 
dygsta lyg grybai po lytui. Gy
venimas czia neiszpasakytai daug 
kasztuoja, kadangi viskas 
brangu. Negalima iszmisti neisz 
duodant po 50 dol. ant dienos. 
Lobsta czia szinkoriai ir užlaiky- 
tojai paleistuvystės namų. Rods 
daugelis atkakusių rado auksę, 
pralobė, bet visgi daugiaus žmo
nių kenezia 
kuom grįžti 
pu keliauja 
žmonių.

Explk>zljos.
Bridgeport, Con, Iszlėkė į pa

danges garinis katilas ant garlai
vio “Nutmeg Statė”, stovinezio 
czionykszczioj prieplaukoj. Ant 
vietos likosi nžmuszti: Patrik 
Moron, Jurgis Connors, Jurgis 
O’Connel ir vienas nepažystamas 
pasažierius; du yra mirtinai ap
degę ir keletas nors sunkiai, bet 
ne mirtinai apkultų. Priežastis 
expliozijos nežinoma.

Philadelphia, Pa. 
Metodistų bažnyczioj 
smarki gazo expliozija.
rius ir dar vienas bažnyczios tar
nas likosi sunkiai sužeisti.

Argyle, Tex. Dirbtuvėj 
Kortono atsitiko smarki garinio 
katilo expliozija; prie to 9 darbi
nįkai likosi sunkiai sužeisti.

Nev Haven, Con. Krautu
vėse dirbtuvių “Wincheter Re- 
peating ArmsCo”. ętsitiko smarki 
expliozija, kurios 7 darbinįkai li
kosi užmuszti; sunkiai sužeistų 
yra 10, o isz tų dar yra mirtinai 
sužeisti.

vargę, ne turi nė 
atgal. Tuom tar- 
czia wis daugiaus

Siloam 
atsitiko 

Pasto-

Audros.
Youngston, Oh. Siautė ežia 

smarki audra, prie to prisidėjo ir 
debesų praplyszimai; visa klonis 
yra vandens apsemta. Blėdys 
vandens padarytos mieste ir isz- 
ilgai geležinkelio linijos yra la
bai didelės. Sprendžia, kad prie 
to prigėrė ir daug žmonių, bet 
kiek isz viso, dar dabar nežinia. 
Mieste daugybė namų yra van
dens pagadytų, ulyczios apsem
tos, gyventojus isz apsemtų na
mų važioja palicija ir ugnagesiai.

t Isz Nev Yorko raszo, kad 
dabar czieli pulkai lenkiszkų, 
maskoliszkų ir slovakiszkų dar
bi nįkų isz Amerikos grįžta atgal 
į savo tėvynę.

t Saratoga, N. Y. 22 d. L;e 
pos, treczię va landę po pietų, 
jautė ežia žemės drebėjimę; dre
bėjimas buvo silpnas ir jis blė- 
dies beveik nė jokios ne padarė, 
tikt iszgazdino gyventojus.

t Chlllicothe, Mo. Czia ėaan- 
cziuose mergaiezių pataisymo 
namuose, pasodytos merginos 
pakėlė maisztę ir sumuszė pri
žiūrėtojus. Reikėjo szaukti po
li ei ję ant suvaldymo merginų.

Exkursija { Ažerą Chan- 
tanqua,

Per Niekei Plate geležinkelį, 2 
d. Rugsėjo, už labai pigię prekę 
Pasinaudokit isz szitos puikios 
progos aplankyti tę puikię vietę 
vakarinėje dalyj valstijos Nev 
Yorko. Tikietai yra geri ant vi- 
sų trukių iszeinanczių kasdien 
isz Niekei Plate Depot 10:85 va- 
landę ryto, 3:05 po pietų ir 10: 
15 vakare.

Atsiszaukite, arba adresuokite 
prie p. J. Y. Calahan, Generalisz- 
ko agento, 111 Adams Str., 
Chicago, III., arba H. Thorne, 
C, P. & T. A. Dypas ant kertės 
Clark ir 12tos ui-

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Gromatos ant paczto. 
55 Antes Philip 
59 Bartkus Wilin 
79Dubiel Paul 
84Gadieschka H. 
88Goszlowt Fr. 
89Goazkowski W. 
94 Gukas Karol

102 Hodul Ponel
110 Jnis leoelle __ .__________ ____
113 Jauvra Aguiska 198Stankewicz J.
114 Jansvicz Dom. 205 Urbanowicz W. 
132Kutas Karolina 100 Vista Gaat
137 Lopas Carl 207 Viyan Johan 
139Malit*ky Maria 208 Viyan Jan.

138Michal Miką 
152 Maltu Jon 
162 Papės Mari j 
I63Patros Marya 
166 Peleskora Ann. 
168Peterka Jon 
1818chibbly Ale. 
188Sedlon Jose p 
192Sikow8kl M. F.

Musų a p kalti h toj a m s.
“Rytas” mus smarkiai bara už 

patalpiuimę atsiszaukimo Ply- 
moutbo, Pa. parapijos komite
to. Mes už tę atsiszaukimę ne ė- 
mėm'e atsakymo todėl, kad tik
rai, toli būdami, negalime žinoti 
kiek bainyczios komiteto apkal
tinimuose yra teisybės, persiti
krinti gi nė jokia rėdystė ne turi 
galėjimo. Tę ir “Rytas” gal nu-

Isz darbo lauko.
5 Honghton, Mich. Keli szim- 

tai kalnakasių kastynių minksztų 
anglių atkako ežia isz Pennsyl- 
vanijos ir Ohio jieszkoti darbo. 
Darbai ežia eina gerai, užmokes- 
nis geresnis negu kitur, ypacs gi l prjg^|i į kunįgų draugus, ar į 
vario kastyndse, bet kad czia a, jų prieszinjkus. Toki protestai 
kako daugybė (laibinįkų isz kitų prįese kitų laikraszczių paduotas
krasztų, tai atsirado rankų rei 
kalaujanczių darbo daugiaus patenka, bet kad jie raszy- 
negu reikia. \ ra czia jau dabar warju wienos ypatos, ir tau-
2000 darbinįkų be darbo ir nėra ; kiai oe wardu u4gautO8> mes 
vilties, idant galėtų jie kur sziezia į kįu8 laikome ul a8abiszkus ir ne- 
sugriebti sau darbę. Wargas terp linodami tikros teisybės, jų ne 
jų yra labai didelis.

Apie anglekasių sztraikę dar visai kitaip. Jos reikalai ne yra 
vis negalima tikrai spręsti, kas reikalais vienos ypajtos, jie ne 
czia aiuiės, Darbinįkai galėtų privatiszki bet visuomeniszki. 
laimėti, jeigu laikytųsi vienybės, Netalpindami aUiszaukimųpąra- 
tuom tarpu to terp jų nėra. Wie-'pijos, taigi visuomenė* dalies 
ni darbinįkai sztraikuoja, kiti gi 
dirba. Daugelis darbinįkų W. 
VVirginijos kastynių, kurie isz 
syk pristojo prie sztraiko, neisz- 
laikė ir sugrįžo prie darbo. Ki 
tuose sztėtuose,kaip antai Missou- 
ryje, Illinois, Penhsylvanijos juo vo tarpo isztikimus savo sana 
toliaus, juo daugiaus darbinįkų rius, tai tie «anariai ir atsiliepia 
prisideda prie sztraiko.

Alton, III. Likosi uždarytos 
elektriszkų žiburių dirbtuvės. 
“Illinois Glass Co.” dirbtuvės
teiposgi uždarė, per k, 700 darbi- kiU atsiliepimų
nikų netiko darbo. Popieros InS wi’"M
dirbtuvė Evertone teiposgi likosi sin8ai el«tie6i- “ turi tie809’ k“ 
uidaryta. Kitoms dirbtuvėms tik‘ tokiu budu K,lin,a Ui- 
trūksta anglių, tūlos isz jų pra- *>b« i«a«aki“‘i- Jeigu tokiuose 
dėjo kuryti malkomis. atsiliepimuoee gal būt neteiain-

gai užgauta keno nors garbė, už- 
Scranton, Pa. Darbai pasi- j |juoww kelias atsiszaukti

gerino. Wisos mainos nuo Liepos |į tępatį laikrasztį su iszaiszkini 
pradėjo dirbti pilu, laik,, bet, mu tikr09 teisyM8. Jeigu mos 
visgi szv ieiiai atkakusiam sun-1 alpiname uigaunanezius kunig, 
ku darb, gauti, kadangi *zia , aįai8taukiniu« parapijų komiteto, 
yra daug nuo seniai sus.rinkusių | ne turime tiesos atsisakyti nuo pa 

talpinimo iszaiszkinimo užgautų 
kunįgų,jeigu tikt toki butų mums 

5 Ateina žinios apie uždary- auiųsti. Mums rodosi, kad to
tas visokiose vietose dirbtuves kįu budu geriausiai iszsiaiszkina 
dėl stokos anglių. East St. Louis tikra teisybė ir tas tikt ant vi- 
likosi, dėl tos priežasties, uždary- SUomenės labo gal iszeiti. Ar 
tos dirbtu vės“TudorIronWorks”, 
per kę 150 darbinįkų neteko 
darbo.

5 Nbv York. Mieste Yonkers, 
N. Y. sudegė dvi skrybėlių dirb
tuvės: W. A. Reed & Co ir Ro- 
eeland Bros. Ugnis užgimė nuo 
gazo expliozijos. 
darbinįkų ne teko

Nev York. 
vėl paliovė dirbę, 
ja 9—10 dol. ant sanvaitės už 
darbę ir sutrumpinimo darbo va
landų iki 10 valandų ant dienos.

1 Sprino Valley, III. War 
gas terp sztraikuojanczių darbi
nįkų czia labai didelis. Renka 
aukas ant maitinimo sztraikierių 
szeimynų.

1 Cleveland, Ohio. Dirbtu
vės “Cleveland Rolling Mill Co., 
dėl stokos anglių, turėjo susto
ti. 1300 darbinįkų per tai ne 
teko darbo.

Lousville. Averyo žem- 
darbystės maszihų dirbtuvė liko 
si vėl atidaryta. 1000 darbinį
kų gavo czia darbę.

1 Martin Ferry,Oh. Wisiems 
darbinįkams cino dirbtuvių liko
si padidintas užmokesnis už dar 
bę.

dar be darbo darbinį k ų. 
Petrikis.

Per tai 800 
darbo.
2300 kriauezių

Jie reikalau-

Niekei Plate geležinkelis
Parduos exkursijos tikietus į 

ažerę Chautanųua ir atgal, 2 d. 
Rugpjuczio. Tie tikietai yra geri 
ant visų greitųjų trukių. Tru
kiuose yra pritaisyti pietiniai va
gonai ir geriausia tarnysta yra 
duota. Pamėgink szitę pasiwaži- 
nėjimę, o persitikrįsi apie geru- 
mę minėto geležinkelio.

Wisę reikalingę informaciję 
gausite pas p. J. Y. Calahan, 
Generaliszkę agentę, 111 Adams 
Str., Chicago], III. Dypas 
Clark ir 12la ui.

kertė

LIETUVA
--------- ---------------- — 
mano, kadangi priesz jo kores
pondencijas būva daugiausiai ki
tuose laikraszcziuose protestų ir 
nžmetinėjimų,* buk žinios patil
pusius korespondencijose yra ne
teisingos. T4s parodo, kad mes 
ne galime daugumui korespon
dentų pasitikėti, vis tiek ar jie 

žinias nuo pavienių ypatų ir 

talpiname. Su parapijomis yra 

iszrinkto komiteto, mes pasiro 
dytume vienpusiszkais ir ne 
vertais užsitikėjimo jparody tume, 
kad mama rupi ne tiek teisybė, 
kiek iszteisinimas vienos tikt pu
sės. Jeigu parapija renka isz sa- 

nesavo vien vardu, bet vardu 
visos parapijos, taigi var
du visos lietuviszkos visuo
menės dalies. Netalpinti to

“Rytui” tie dalykai kitaip iszro 
do? Rods ežia gal būt kaip kada 
bereikalo keno nors garbė užgau
ta. Bet nerasi nė vieno musų laik- 
raszezio, kurisai ■ labai apie 
artymo garbę rūpintųsi, nesirū
pina apie tai labai nė “Rytas”, jei
gu eina apie nepatinkanezię jim 
ypatę. Tas negerai, bet ne mes 
tokias sa n lygas sutvėrėme, tai
gi neturime galės jų praszalinti.

Mums rodosi, vienaitinis kelias 
ant apsisaugojimo nuo visokių 
nesutikimų musų parapijose —- 
garsinti, jeigu jau ne tankiaus, tai 
nors sykį ant metų kuo pilniausias 
ir kuo teisingiausias žinias apie 
stovį parapijos kasos, apie visus 
įplaukimus ir apie iszleidimus; 
teipoagi priderėtu tam tyczia isz- 
rinktam komitetui tankiaus per
žiūrėti parapijos knįgas ir jos ka
sę; kiek maeziau Europoj tūluo
se krasztuose, tokius parapijų ka-f 
sų peržiūrėjimus daro kas mėne
sį. Tas ir pas mus tikt ant gero 
gal iszeiti. Wisiszkas gi tylėji
mas apie parapijų reikalas suti
kimų ne sutvers, bet nepasiti
kėjimus ir nesutikimus dar la 
biaus iszplatys. Juo daugiaus 
bus terp mus atvirumo, juo ma
žiaus paslapczių, juo bus geiiaus, 
juo bus mažiaus progų nesuti
kimams.

Emigrantų namai ar 
agentas?

“Vienybė” vėl pakėlė kiaušy- 
mę apie lietuviszkę emigrantų 
agentę Ne v Yorko perte, jeigu 
negalima įstengti parengti emi
grantų namų. Priderystė tokio 
agdnto butu gelbėti atkakusius 
į Amerikę lietuviszkus ateivius. 
Isz pradž'ų ant užmanymo emi 
granlų namo, kada po nesiliau- 
janezių raginimų jis atrado prita 
rimę, aukos pradėjo gana žymiai 
plaukti ir jeigu teip butų plau 
kusios iki dabar, pinįgų gal j iu 
butų užtekę ant užlaikymo nors 
agento. Tuom tarpu susirinko 
tikt pažadėjimų apie 500 (jol. ir 
viskas apsistojo, apie naujas au 
kas jau, nieko negirdėt Mes? ne 
galime užmirszti, kad apart atly 
ginimo agentui už jo trusę, ne 
kartę prireiks azelpti be pinįgų 
atkakusį, tuom tarpu 500 dol. 
yra per mažai, kadangi apmokė
jus agentę, ant suszelpimo be- 
turezių beveik nieko ne iieka-Bal- 
timorėj antai pafengė ant naudos 
emigrantų namo teatrę; pelno 
rods ne daugiausiai surinko, bet 

jeigu ir kitų miestų lietuviai 
sektu baltimorieczių takui*, butu 
daugius surinkta;kitų miestų lie
tuviai vienok ne sekė tuom 
keliu- Dabar pažadėtų, žinoma ne 
turint daugiaus, turėtu užtekti 
ant metų, bet jeigu ir toliaus su 
aukomis bus teip sunku, po metų 
jau ir agento ne galėsime užlai
kyti. Kas po metų liks isz musų 
užmanymo?

Isz VVilkesbarre, Pa.
Jau seniai buvo garsinta lai k 

raszcziuose, kad 22 d. Liepos li
kosi nužudytas lietu vys, Petras

aselka, už uuszovimę Kuper- 
yeziaus. Waselka likosi pa

kartas; žudysta traukėsi nuo 10 
iki 10 v. 24 m. Potam likosi 
nuimtas nuo kartuvių ir ap- 

tas daktarų. Pribuvo grabo- 
Burba, paėmė kunę, parvežė 
on pas paczię, kur atsibuvo 

enys. Ant rytojaus, 23 d.
os, kūnas likosi palaidotas

ji

ri
na 
sze 
Li 
ant) lietuviszkų kapinių, kadangi 

 

VV^selka, liuosu būdamas, buvo 

 

užmokėjęs parapijoj prigulintį 

 

mokestį. Priesz mirtį nusūdytasis 

 

labįū gailėjosi, bet visgi sakėsi 

 

ėsęk nekaltu, kadangi ne j'*s, bet 
Sakalauckas nuszovė Kupersevy- 
czių. Ant mirties parengė jį kun. 
Balsevyežius ir stovėjo prie kar
tukių, kol Waselka dvasios ne- 
iszleido.

22d-s.m.užkilo czia smarki per
kūnija. Perkūnas trenkė į vienus 
nkmus ant Stanton str., ant lai- 
mės vienok žmouių ne užgavo. 
Antru kartu trenkė į parako ir 
dinamito krautuvę Lehigh Val
iny kastynių. Expliozija buvo 
Uip smarki, kad visi langai ir 
duris rytinėj miesto dalyj likosi 
i$t mėty tos; teiposgi užgriebė ir 
Uetuviszkę bažnyczię. Prie to 
ir vienas žmomgus likosi už- 
musztas.

Fr. Wirpsza,

Wy skapas Hry niewleckis.
Lenkiezki laikraszcziai prane- 

sza, buk buvęs Wilniaus vysku
pas, Hrynievieckis, maskolių isz 
savo dijecezijos isz v eitas, bet 
paskui paleistas apsigyvenęs Ga
licijoj, dabar atkeliaus į Wash- 
ingtonę ir užims vietę prie po
piežiaus delegato. Kiek teisin
ga ta žinia, mes nežinome.

f Mahanoy City, Pa. “Saulė” 
pranesza, kad czia likosi suimtas 
lietu vys mechanikas, kurisai dir
bo ne tikrus popierinius pinįgus.

L. A. W. turės sawo susi
rinkimą Philadelphi-

Joj9 Pa. nuo 4 iki
7 Rugpjuczio.

Niekei Plate geležinkelis, dėl 
įjorinczių imti dalyvumę ant szio 
susirinkimo, parduos dvigubus 
tikietus už pusę prekės. Tikietai 
dėl iszvažiuojanezių bus geri 
ant 2, 3 ir 4 dienos Rugpjuczio. 
Ant pargrįžimo bus geri iki 9 
dienai Rugpjuczio.

Pilnę informaciję gausit pas p. 
J. Y. Calahan, Generaliszkę A- 
gentę, 111 Adams Str., Chicago, 
111. Dypas kertė Clark ir 12tos 
Ji. 1

LietuKos prekyba.
Apie prekybę Lietuvoj galima 

spręsti pagal skaitlių iszduotų 
daleidimų.

1894m. Wilniaus gub. daleidi
mų ant prekiavimų iszduotę isz 
viso 12614, taigi ant 158 ma
žiaus negu 1893m; 1895ru. tokių 
daleidimo užpirko tikt 10939, taigi 
ant 1675 mažiaus. Tas geriausiai 
parodo, kad prekyba nupuolė. 
Wisa beveik prekyba Wilniaus 
gub. yra žydų rankose; prekėjų 
žydų yra 75%, krikezionių gi 
tikt 25%. Isz ta vorų isz vežamų 
isz Wilniaus gub. į kitas, teipos- 
gi į užrubežius, galima paminėti: 
medžius, linus, kanapes, vilnas, 
puodus, skuras, žęsis, kiaules, 
rūkytus kumpius. Wertė isz- 
vežtų isz ^Vilniaus gubernijos 
tavorų upėmis, 1895m. siekė 
1 $16157 rubl.; perkrautų gi ežia 
265188 rubl.Wietinė prekyba atsi
lieka ant jomarkų Wiln?aus gub. 
miesteliuose. Ant jomarkų 1894 
ni. sugabenta ant vietinių gy
ventojų reikalų visokių tavorų 
u$ 888000 rubl., taigi ant 77800 
riįbl. daugiaus negu 1893m. Par
duota tavorų už 607400 rubl.,’ 
taįigi ant 90000 rubl. daugiaus. 
l$95m. sugabenta jau už 1008 

Lota tavorų už 607400 rubl.

000 rubl., o parduota ui 737000 
rubl.

Kauno gub. 1894m. iszpirkta 
daleidimų ant prekybos 12580, 
taigi ant 15 mažiaus negu 1893 
m*. 1895m. daleidimų iszpirkta 
12624, taigi ant 62 daugiaus 
negu 1894m. Už tuos daleidimus 
randas paėmė 241240 rubl, taigi 
ant 3% mažiaus negu 1894m. 
Witokių pardavinyczių 1895m. 
buvo 8710; isz tų gi tikt 5572 
mokėjo patentinį mokestį, 3137 
turinezios pelno tikt 100 rubl. nuo 
to mokeszczio buvo paliuosuotos. 
Pardavinyczios mokanezios pa 
tentinį mokesti per tuos metus 
pardavė tavorų už 32000000 
rublių, pelnas gi jų siekė 2500 
000 rublių. Isz užrubežių atga
benta visokių tavorų už 631584 
rublių, iszgabenta gi už 8247840 
rubl. Terp atgabentų tavorų pir- 
mę vietę užima silkės isz Nor
vegijos, kurių atgabenta už 187 
085 rubl. ;i geležies ir visokių 
metalinių iszdirbimų (iszskiriant 
maszinas)už 170520rubl. Terp isz- 
vežtų tavorų pirmę užima vietę 
medžiai, iszgabenti Nemunu į 
Prusus; jų iszvežė už 4400000 
rubl., visokių grudų už 837000 
rubl., linų ir sėmenų už 900000 
rubl., naminių paukszczių už 442 
000 rubl., kiauszinių už 60220 
rubl., arklių už 794000 rub', kiau
lienos už 184900 rubl. Apart tų 
tavorų, isz Kauno gub. iszvėžė į 
užrubežius dar diktai vėžių. 
1894m. Nemunu plaukė 4183 bo
tai ir 8758 trotai; vertė gi jų at
gabentų ir iszvežtų tavorų siekė 
3890570 rubl.,taigi ant 27% dau 
giaus negu I894m. Geležnkeliais 
iszvežė 8500000 pūdų, atgabeno 
gi 5000000 pūdų. Kauno gub. 
muteliuose ir miestuose buvo isz 
viso 160 jomarkų, ant kurių su
vežė tavorų už 1100000 rubl., 
isz kuru parduota už 700000. 
Miestuose Kauno gub. buvo pre
kėjų: Kaune 198, ^Vilkmergėj 40, 
Naujame Alekaandrave 9, Wi- 
dzuose 10, Telsziuose 18, Resei- 
niuose 114, taigi isz viso 657, 
isz kurių 600 žydų ir tikt 57 
krikszczionys.

Minsko gub. iszpirkta daleidi
mų ant prekiavimo 1894m. 14 
557. Pardavinyczių isz viso bu
vo 10774, kurios pardavė tavo
rų už 50755000 rubl., turėjo gi 
pelno 5220145 rubl., pelnas jų 
1895m. pasiekė tikt 3593700 
rubl.; tavorų gi tę metę parda
vė tikt už 30552222 rubl. Isz isz- 
vežamę tavorų galima paminėti 
tikt medžius. 1894m. prie medzų 
dirbo 50958 žmonių, kurie uždir
bo apie 1000000 rubl.; prie va
rymo trotų upėmis ir kanalais 
dirbo 40800 darbinįkų, kurie 
uždirbo 800000 rubl. Wienaitiuė 
beveik užrubežinė prekyba Mins 
ko gub. yra medžiai, kas vėl at- 
»iliepia ant girių naikinimo. 
Ateis czia neužilgio laikas 
kada pritruks girių ant vietinių 
reikalų, jeigu toks jų naikinimas 
kaip dabar trauksis nors porę 
metų. Ant jomarkų 1894m. su 
vežė tavorų už 812000 rubl. 
pardavė gi jų už 557000 rubl.

Witebsko gub. 1894m. iszpir- 
ko daleidimų ant prekiavimo isz 
viso 14185, taigi ant 97 dau 
giaus negu 1893m., už kaj'andas 
surinko 2400000 rubl. Prekyba 
atgabeno 149459J00 rubl., taigi 
ant 96000000 rubl. daugiaus 
negu 1893m. Gryno pelno prekė- 
jai turėjo 3681000 rubl., taigi 
ant 148000 rubl. daugiaus negu 
1893m. Ant visų jomarkų gu
bernijoj suvežė tavorų už 718 
560 rublJ; pardavė gi už 355530 
rubl.

Grodno (Garteno) gub. 1894m. 
iszpirko daleidimų ant prekiavi
mo 15480, taigi ant 375 dau
giaus negu 1893m. Už juos ran
das apturėjo 256207 rubĮ. Grynas 
pelnas prekėjų pasiekė 1745660 
rubl.; 1895m. gi jo turėjo 2000 
000 rubl. Tavorų parduota 1894 
m. už 18500000 rubl., 1895m. 
24196000 rubl. Prekėjais Grodno 
gub. yra beveik vien žydai; ta- 
vorai ant iszvežimo—žemės 
vaisiai, gyvuliai ir girios ir tę 
prekybę laiko savo rankose keli 
turtingi žydai, kurie per savo 
agentus sUperka viskę po kai
mus ir gabena paskui į Warsza- 
vę, Liepojų ir į Karaliauczių. 
Jomarkų gabernijoj yra isz viso 
60, prekyba ant jų kas metę eina 
mažyn ir ji ne znaimi.

Apskritai imant, kaip amatai, 
iszdirbystė, teipjau ir prekyba teipjau ir prekyba

lietuviszkose gubernijose, suly
ginant j ji su kitų krasztų guberni
joms, kaip antai sū Latvijos gu
bernijoms, stovi labai žemai. 
Laiko ję, kaipo savo manopo- 
lių, žydai, musų gi žmones mažę 
joje ima dalyvumę.

Surinkimai ir i8zdawimai 
miestų W ii niaus ir 

Kauno gub.
Metiniai miestų surinkimai 

paeina nuo turtingumo gyvento
jų, nuo surinkimų gi paeina vi
sokį ant žmonių labo įtaisymai. 
Juo kokiame mieste amatai, isz- 
dirbystė, prekyba augszcziaus 
pakilę, juo jo surinkimai didesni, 
juo daugiaus turi surinkimų ant 
gerų įtaisymų ir padailinimų. 
Kaip isz patilpusių “Lietuvoj” 
straipsnių matote, amatai, iszdir- 
bystė ir prekyba musų tėvynėj 
stovi labai žemai, miestuose 
milijonierių beveik ne turinme, 
už tai ir savo\ surinkimais, szva
ru m u musų tėvynės miestai ne 
gal lygintiesi su miestais kitų 
krasztų.

Mueų tėvynės sostapilė, mies
tas Wilnius, turi 160000 gyven
tojų, taigi deszimtę dalį Chicagos 
gyventojų, tuom tarpu meti
niai Chicagos surinkimai ant 
miesto reikalų siekia apie 28000 
000 dol., musų gi Wiinius 1895 
m. turėjo surinkimų tikt 434166 
rubl. (lyginant prie Chicagos, 
reiktu surinkti su virszum 5000 
000 rubl., taigi daugiaus negu 10 
syk tiek), iszdavimai gi siekė 
tikt 382583 rubl. Po Wilniui, 
daugiausiai surinkimų turėjo Ly
da, nes 24220 rubl.; iszdavimai 
gi jos siekė 25850 rubl. Trakai 
turėjo surinkimui 4497 rubl. isz- 
davimų gF 14969 rubl-, Diana 
surinkimų fl634 rubl., iszdavi- 
mų 11691 rubl. Szventėnai surin
ko 7951 rubl. iszleido 8608 rubl. 
Aszmėnai surinko 6744 rubl. isz
leido 6744 rubl. Wileika surinko 
4308 rubl., iszleido 4259 rubl. 
Radoszkdvicai surinko 2839 rubl. 
iszleido 3147 rubl. Druja surinko 
1753 rublių, tiek jau ir iszleido.

Miestų Kauno gub. surinkimai 
ir iszdavimai buvo szitoki: Kau
nas 1895m. turėjo surinkimų 223 
495 rublių. Toki jau buvo ir isz
davimai. Wilkmergė turėjo su
rinkimų 23617 rubl.,iszdavimų 
21845 rubl. Naujas Aleksandra- - 
vas surinko 14713 rubl., iszleido 
16319 rubl.*' Panevėžys surinko 
31253 rubl.,iszleido 31217 rubl. 
Sziauliai surinko 17665 rubl., isz
leido 18120 rubl. Reseiniai surin
ko 9040 rubl., iszleido 9247 rubl. 
Widzai surinko 4480 rubl., iszlei
do 4309 rubl. Szadovas surinkimų 
turėjo tikt 870 rubl., tiekjau ir 
iszleido.

Isz to matyt, kad surinkimai 
musų miestų maži ir tai dar didesnę 
jų dalį suėdė užlaikymas ne at
gabena nezios miestams naudoe 
policijos (dabar maskoliszkas ran
das policijos užlaikymę rengiasi pa- ' 
imti ant savęs),todėl ant užlaiky
mo kam nors tinkanezių mokslai- 
nių, ant pagerinimo nlyczių, ant 
padailinimų trūksta musų mies
tams pinįgų.

Už pusę prekes ( Philadel- 
phią, ir atgal.

Galima bus davažiuoti geležin
keliais Niekei Plate ir D. L. & 
W". Rys. ant L. A. W. Susirinki
mo. Dėl iszvažiavimo bus galima 
gauti pigius tikietus ant 2, 3 ir 4 
dienos Rugpjuczio. Tie tikietai 
bus geri dėl sugrįžimo atgal iki 9 
d. Rugpjuczio. Antsziogeležinke
lio yra puikus pietiniai vagonai, 
vigadnp miegojimo vagonai ir 
tiesus lygus kelias.

Dėl geresnės informacijos atai- 
szaukite prie p. J. Y. Calahan, 
Generaliezko Agento, 111 Adams 
Str., Chieago, III., arba prie 
Thorne,,C. P. & T. A.

Dypas ant kertės Clark ir 
tos ui.

H.

12

Ant pardavimo kampinisauv paruavvimo Kampinis na
mas ir lotas, kertė 33czioš ir Illi
nois Ct., terp Auburn Avė. ir 
HalstedSt. 4ruimai ant 1, ir ant 
2ro pentro ir vienas didelis ba- 
semante. Atsiszaukite į “Lietu
vos” redakciję. . (29—8)
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Niekei Plate Geležinkelį
Commander in Chief ir jo ka

riauna apsirinko sau už geriausi? 
ant susivažiavimo “G. A. R. En- 
campment",kuris bus laikytas Buf
falo N. Y. nuo 23 iki 28 Rugpju- 
c^o. Tikietai bus ant pardavi
mo 21, 22 ir 33 Rugpjuczio į abi 
pusi už 110,50.

Szitas geležinkelis duoda prog? 
vakarų ir sziaur vakarų gyvento
jams už pigi? prekę pasiekti Buffa 
lo, pasimatyt su jų senais draugais 
ir suspausti rank? tų, su kuriais jie 
naminėje karėje gynė savo 
Ii uosy be.

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

111 Adams St., Chicago, 
arba H. Thorne, C. P- & T. 
111 Adams St, Chicago, III.

| Mieste Kurske, * Mažrudjoj, 
laike atlaidų, kada popas vedė 
procesij?, vagiliai sumislyjo .pa
kelti sumiszim?, idant palengvinti 
sau vogim?. Iszėjus procesijai 
ant Maskvinės nlyczios, jie suri
ko :“gelbėkities! po abrozdu metė 
dinamit?, o į susirinkusius 
szaudo”. Žmonės persigando ir 
metėsi atgal. Ant dar didesnio 
nugazdinimo, vagiliai mėtė į kru- 
v? expiivduojanczias petardas. 
Žmonių ant procesijos susirinko 
daug. Jie pradėjo grustiesi ir 
ežia atsitiko tas pats, kas laike 
vainikavimo ciecoriaus atsitiko 
ant Chodiniszko lauko. Sumynio 
tų žmonių pasirodė labai daug.

f | Isz Sevillea, Iszpanijoj, atei
na žinia, buk bokszte SzWento 
Petro bažnyczioa rado 26 kunus 
mažų waikų. Zakristijonu ir jo 
moterį suareaztawo. Palicijatuom 
tarpu t? dalyk? tirinėja; gal to- 
liaus auras ir daugiaus kaltų.

D Netoli salų Wigbt, Anglijos 
pakrantėse, belgiszkas gari a i wy s 
“Concha”,8usimu8zė su angliszku 
“St. Fillans". Concha prie to su- 
simuszimo su.ro ir paskendo, O 
drauge su juom ir 9 jurinįkai 
prigėrė.
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ARBA
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Isz wisur.

III.
A.

t Mieste Czelabinske, VVaka- 
rinėj Siberijoj (pradinė stacija 
Siberijos geležinkelio), būdoje 
isz lentų sukaltoje, paskirtoj dėl 
iszeivių keliaujanezių į Siberij?, 
užgimė gaisras. Ugnį ežia mat 

, užkrėtė girtas geležinkelio urėd- 
nįkas. Isz sausų lentų sukalta bū
da dėgė' neiszpasakyt ai greitai, 
o joje buvo uždarytų 300 iszei 
vių; ežia be maž neatsitiko tas 
pats, kas neseniai atsitiko Pary
žiuje aut fairo paskirto ant be
tų rožių naudos. Iszeiviai persi
gandę szoko prie durų, bet jos 
buvo isz kitos pusės užrakytoe. 
Butų gal visi iszkepę, bet ant pa- 
gelbos subėgo iszeiviai isz kitų 
tokių jau būdų, iszvertė duris ir 
tokiu budu iszliuosavo degan- 
ežioj trioboj užrakytus. Kada 
ugnį užgesino, isz po degėsių isz- 
traukė 6 suanglėjusius kunus; 
terp iszeivių yra daugelis suman
kytų, iszlikusių gi sndegė 
turtą*. Urėdnįkas užkrėtęs 
ugnį teiposgi sudegė.

|| Ant jūrių kranto, netoli Sku
teri (Turkijoj) vilnys iszmetė 
10 negyvėlių. Wisų buwo ran
kos užpakalyj surisztos ir nuka
potos galwos. Yra tai aukos Tur
kijos sultano, kurisai mat tokiu 
budu bandė nuo nepatinkanczių 
žmonių iszsiliuosuoti. Nusikaltu 
sius kuom nors priesz sultan?, nak
timis iszweždawo ant jūrių ir 
ten juos nugalabinę, skandino. 
Kiek isz wiso tokių sultano aukų 
buwo, nežinia. Kada isz syk ar- 
meniszki laikraszcziai nurodė ant 
tokio žwėriszko sultano prieszų 
nubaudimo, nieks nenorėjo tam 
tikėti.

| Prūsų waldžios weja laukan 
ne tikt atkakusius isz Maskolijps, 
bet ir amerikoniszkus pawaldi- 
nius. Isz Gnieznu dabar iszwijo 
du amerikoniszku agentu, ku
riems įsakyta į tris mėnesius iszsi- 
neszdinti su wisu isz Wokietijos.

Pietinės Amerikos republikoj 
Peru atrado turtingus aukso plo
tus, kurie toli užpakalyj palieka 
wisas dabartines aukso kastynes, 
neiszskiriant ir pagai sėjusių dabar 
Alaskos kastynių.

Augliszkas garlaivys “Sregen- 
ham”, keliaujantis iss Singhapor 
į Malakk?, turintis 190 pasažie- 
rių, laike smarkios audros ant jū
rių susidaužė. 120 žmonių, o 
tame ir laivo kapitonas,prigėrė.

wi?i 
ežia

g‘

Į| Maskoliszkas laikrasztis, 
“Torgovo Promiszlennaja Gaze- 
ta” apgarsino žinias apie gryn? 
peln? tūlų maskoliszkų dirbtuvių, 
Isz tų žinių matyti, kad didžiausi? 
peln? turi naszlės Popov degti
nės varinyczia Maskvoj, nes 
148% nuo apversto 500000 rubl. 
kapitalo. Užveizdos urėdnįkai, 
apart paprastos algos, gavo pri- 
dėjim? 98198 rublių, savinįkai 
100% gryno pelno. Tas vienok 
neiszpasakytai didelis pelnas 
galėjo atsitikti tikt per tai, kad 
darbinįkų uždarbis ežia mažas, 
isz kurio jie tikt pusbadž ai isz- 
minta.

|| Įsz Warszawoe ateina žinios 
apie suaresztawojim? daugelio 
žmonių. Terp suaresztuotų yra ir 
žinomi Warszawoj alaus leidėjai: 
Young ir Benisch, abudu wokie- 
cziai.

H Netoli Hamburgo, ant upės 
Elboe, apvirto laivas; ant laivo 
keliavo 45 darbinįkai. 6 darbi- 
nįkai prie to prigėrė.

|| Netoli maudynių Franzens- 
bad, Czechijoj, ant geležinkelio 
susimuszė du trukiai, prie ko 7 
žmones likosi pawnjingai.apkulti.

|| Kelczių guo., ypacz 
Wloszczovo pavietyj, pietinėj 
Lenkijoj, priviso czieli plėszikų 
pulkai. Neseniai “zemskiai" suse 
kė tų plėszikų pėdsak? ir dasiži- 
nojo, kad jie susirenka kaime 
Bzondze, pas ukinįk? Gonsino- 
vskį. Trys “zemskiai” nerikėtai 
naktyj užėjo pas Gonsinovskį ir 
ežia radę plėszikus, norėjo juos 
suimti, bet pasirodė, kad jų yra 
daugiaus negu zemskių; prasidė
jo szaudynės isz abiejų pusių, 
pergalė vienok pasirodė plėszikų 
pusėj. Wyresnysis zemskis, mas
kolius Korokuchov, likosi už- 
musztas, jaunesnysis, Stolarczik, 
sunkiai paszautas. Isz pusės plė
szikų užmusztas nepažystamas 
vyriszkis, prie kurio rado kisze- 
niuose amerikoniszkas ukėsystės 
popieras. Suimta tikt viena mo- 
teriszkė, kuri buvo ant plėszikų 
susirinkimo pas Gonsinovskį, kiti 
visi pabėgo.

0 Mieste Tarnove, Galicijoj, 
atsitiko kruvinos musztynės terp 
žydų ir kareivių 19 ir 24 pėksz- 
tinįkų regimentų. Priežastis 
musztynių buvo ta, kad vieno
je kareziamoje kareivis, iszgėręs 
kiek degtinės, ne norėjo už j? už 
mokėti, už tai žydai jį sumuszė; 
už muszam? užstojo jo draugai, 
isznaikino vis? karezem? ir isz- 
daužė langus kitų žydiszkų par- 
davinyczių. Į kėlėt? dienų musz- 
tinės vėl atsinaujino, kaip sako, 
musztynėse likosi keletas žydų 
užmusztų, o dar daugiaus sunkiai 
sužeistų.

. H Isz Inovroclavo, Poznaniaus 
provincijoj, raszo, kad darbinį- 
kas M?ka, parėjo girtas namon, 
bet kad turėjo už k? ten piktam? 
ant savo kaimynų, nuėjęs naktyj, 
kada ten visi miegojo, padegė 
namus. Mieganti - pabudo tikt 
t?syk, kada lovos, kuriose gulėjo, 
pradėjo degti. Szeimyna Oborke 
wyczų, matomai, užtroszko du
rnuose; tris suanglėjusius tos 
szeimynos sąnarių kunus rado ant 
lovoe. Szeimyna Tabaczinsko rods 
pabudo ir tėvai vienmarszki- 
niai iszbėgo laukan, bet kad isz 
syk užmirszo apie vaikus, todėl 
szoko atgal į ugnį gelbėti palik
tus vaikus, bet buvo j iu per vė
lai, vaikai buwo negyvi, 
pats tėvas teiposgi sunkiai ap 
degė ir bevežant į ligonbutį ant 
kelio pasimirė. Isz viso sudegė 
prie to8 žmonės. Padegėjas bkęsi 
suimtas, apskundė jį jo pati.

|| Ant paczto, važiuojanezio 
isz Proskurovo į miest? Kamie- 
niec Podolski, Podoliaus guber
nijos, užpuolė ginkluoti plėszikai. 
Jie mat žinojo, kad pacztas weža 
120000 rublių, todėl patykojo 
ant kelio, ir kaip tik paczto ve
žimas atkako į t? viet?, pasislėpę 
isz abiejų pusių kelio plėszikai 
iszszoko, bet nepasisekė paczto 
sulaikyti; vežėjas paplakė ar 
klius. Paczto urėdnikai ir vežė
jas. likosi sunkiai plėszikų paszau- 
ti, bet paczt? iszgelbėjo.

|| Wengrijos sostapilėj k? tikt 
pasibaigė provra 12 moterų ir 2 
wyriszkių apskųstų už nunuodini* 
m? keletos žmonių. Nuodinimai 
tie traukėsi per czielus metus,kol 
kalt'nįkus susekė; nuodinami bu- 
wo apsiwedę wyriszkiai, idant jų 
paczioms suteikti prog? atsiimti 
asekuracijos už wyrų g/svastį pi
nigus. Keturios nuodintojos li
kosi sūdo ant nugaiabinimo nu
spręstos.

Svetimi Balsai.
- Neseniai mes patalpinome “Lie- 

tuvoj”žini? apie musztynės atsiti
kusias mestelyj Plungėj, Kanuo gu
bernijoj ; ežia žydai sumuszė 
gana skaudžiai maskoliszkus ak- 
czyžios urėdnįkus. Maskoliszkas 
laikrasztis, “Moskovskija Wie 
domosti”, raszydamas apie t? at- 
sitikim?, ragina valdžias skau
džiai nubausti kaltinįkus; jeigu 
jų sudui nepasisektu surasti, idant 
butų nubausti visi gyventojai. 
“Moskovskija Wiedomosti” sa
ko:

“Gyventojai ne gal atsakyti 
uždarbus atskirų sąnarių,bet jeigu 
visi gyventojai kokio nors kraszto 
pasiprieszino valdžioms, jeigu 
jie muszė valdžių tarnus, tai at
siranda klausymas, ar gal būt 
keneziamas toksai maisztus k e 
lianezių lizdas, ar ne reikia jį iaz- 
naikinti kiekviename atsitikime, 
net ir t?kart, jeigu nepasisektu 
rasti kaltų? Ar ne reikia isznai- 
kinti visai tokį lizd?, idant isz- 
skirstyti gyventojai priprastu 
godoti valdzi?” I

Maskoliai papratę bausti ne 
kaltus, kadangi jų netikę sūdai ir 
niekam neverta policija 
tikrų kaltinįkų tankiai surasti 
negal. Pratę jie ir prie naikinimo 
czielų apskriezių, nors tų apskri- 
czių gyventojai ir niekuom ne 
nusikaltę. Parodė t? jie neperse
niai Kražiuose. Bjaurų, neteising? 
carų elgimąsi parodo ir iszvažio- 
ti į gili? Maskolij? unitai už 
tai, kad ant įsakymų carų ne 
nori staeziatikiais pastoti. Gazdi- 
nimai todėl “Maskovskių Wie- 
domostių" uieko naujo ne apreisz- 
kė, kandangt maskoliszkos val
džios, sūdai, tankiai baudžia ne 
kaltus. Mat toks jau yra paszle 
mėkų būdas.

Q Maskolijos telegrafų už- 
veizda pakėlė prekei telegramų 
siutinėjamų į užrubežius, iszėmus 
vien Szvedijos ir Norvegijos, į 
kur už telegram? prekė bus ant 1 
kap. mažesnė nuo žodžio. Prekė 
už siuntinėjim? telegramų į: 
Austrij?, Belgij?, Bulgarij?, Bos
ni]?, Wokietij?, Iszpanij?, Itah- 
j?. Luksemburg?, Serbij?, Pran 
euzij?, Szveicarij?, Moutenegro 
liekasi p įkelta ant l kap. nuo 
žodžio; į Angl'j?, Gibraltar?, 
Malt?,, Portugalėj?, Turk’j? po 
2 kap. nuo žodžio. Telegramų į 
Danij? Holandij? prekės pasilie
ka tos paezios, kokios seniaus bu
vo

|| Isz Kijevo raszo: vienas fo
tografas keliaujantis po Galicij?, 
kelnorėj vieno kliosz’oriaus, rado 
raszt? nurodantį, kokioj vietoj 
Kijevo layvros (kliosztoriaus) y- 
ra užkastas skarbas, Toj vietoj 
isztikro rado skarb? vertės 
milijono rublių; fotografai davė 
ketvirt? to skarbo dalį. Kaip sa
ko, yra ežia užkastų dar daugiaus 
piuįgų ir visokių brangenybių, 
bet kasim? tuom tarpu apstubdė.

anį
Str.

Ant pardavimo du lotai 
34tos Court ir Moospratt 
Atsiazaukite prie savinįko: B. 
Seeboch, Peru, III. arba į “Lietu
vos" Redakcij?. (14-8)

Laikas, per kokį traukiasi žemės drebėjimai, būva ne
vienodas, bet tankiausiai ^ie traukiasi ne ilgai, kaip kada 
vos kėlės sekundas, retai gi kelias minutas. Žemės drebė
jimas Lisabonoj, apie kurį jau paminėjome, traukėsi isz vi
so 6 minutas, bet pati jo smarkuma, taigi smarkiausias že
mės sukrutėjimas, traukėsi tikt 6 sekundas. Būva kaip ka
da ir teip, kad žemės sudrebėjimai eina viens po kitam. 
Drebėjimai, kurie 1766 m. suvisu iszgriovė miestų Kuma- 
nų, traukėsi 14 mėnesių.

Žemės drebėjimai, kaip sakėme, kaip kada užima ne
iszpasakytai didelius plotus. Žemės drebėjimas, kurisai 
1755 iszgriovė Lisabonų, apėmė beveik visų musų žemės 
sziaurinį puskamuolį. Tų dienų žemė drebėjo beveik visoj 
Europoj, Sziaurinėj Afrikoj, net ir Amerikoj.

Tėmytojai žemės drebėjimų sprendžia, kad tankiausiai 
drebėjimai būva žiemų ir rudenyj, recziaus gi vasarų ir pa- 
vasaryj. Apart to užtėmyjo, kad yra susiriszimas terp 
žemės drebėjimų ir mėnulio padėjimo. Tasai susiriszimas 
mums parodo, kad viduryj žemės turi būt ugnies skysti
mas, ant kurio mėnulis turi tokių jau įtekmę, kaip ir ant 
jūrių pavirsziaus. Žinote, kad mėnulio pritraukimo pajie- 
ga pakelia jūrių vandenis ir gimdo teip vadinamus van
denų pasikėlimus ir nuslugimus. Mėnulįs pritraukia že
mę ir viskų kas ant jos yra, taigi ir vandenį. Kieti kūnai 
drueziai terp savęs susijuųgę, todėl gal pasiprieszyti to
kiam mėnulio pritraukimui; skystimai gi teip pasiprieszy- 
ti negal; todėl mėnulis, atsiradęs ties dideliu vandens pa- 
virszium,Ppakelia vandenį. Jeigu viduriuose musų žemės 
yra teiposgi koks nors skystimas, tai ir ant jo mėnulio pri
traukimas turi atsiliepti teip jau, kaip ir ant vandenų 
pavirsziaus, taigi turi žemės viduriuose gimdyti apsireisz- 
kimus panaszius į pasikėlimų ir nuslugimų vandenų.

Viduriuose žemės vienok skystimo pasikėlimų stabdo 
kieta žemės žievė, bet visgi ir ant jos turi atsiliepti skysti
mo pasikėlimas, kurisai smarkiai į tų žievę spausdamas, 
gimdo žemės žievės drebėjimų.

Smarkiausias mėnulio pritrakimas būva krasztuose 
ties ekvatoriumi; ten todėl būva ir didžiausi jūrėse van
denų pasikėlimai, žiemės drebėjimai teiposgi tankiausiai 
pasitaiko tuose krasztuose ir ežia jie buvo smarkiausi; tas 
apsireiszkimas todėl patvirtina musų spėjimų, kad žemės 
viduriai turi būt skysti,

Prie žemės drebėjimų paprastai po žeme girdėt bala- 
donė. Baladonė ta, kaip kada panaszi į vėjo ūžimų, tai į 
lenciūgo trankymų, tai į perkūno griausmų.

Apart tos baladonės. prie žemės drebėjimo, kaip ka
da, būva tirsztos miglos, smarkus vėjai ir perkūnijos. Že
mės sukrutėjimai ir požeminiai sudavimai į žemės žievę nė 
visada paeina nuo vulkaniszkų požeminių pajiegų. Mes jau 
paminėjome, kad tekėdama po žeme vanduo, kaip kada, isz- 
graužia dideles olas. Tankiai pasitaiko, kad tokios olos, 
jeigu tik viražus neturi atsakanezių paramų, įslugsta; prie 
tokių įslugimų būva teiposgi po žeme baladonė ir sudrėbė- 
j imas žemės pavirsziaus. Toki apsireiszkimai gana tan
kiai pasitaiko ant Krimo, pietinėj Maskolijoj.

Daugelis Krimo kalnų yra isz kalkių; juose yra dau
gybė vandens iszgraužtų olų. 1869 ir 1875 m. ant Krimo 
davėsi jausti žemės drebėjimai ir tai ant viso ploto nuo A- 
lusztos iki Eupatorijai, taigi ant 180 kyliometrų. Sevatospo- 
liuje nuo to suskilo daug visokių triobų. Tie žemės dre
bėjimai vienok buvo ne nuo vulkaniszkų pajiegų, bet nuo 
įgriuvimų anų vandens iszgraužtų kalkiniuose kalnuose 
olų.

’ Vulkaniszkos pajiegos padaro, kad tankiai žemės pa
virszius vienuose krasztuose nusileidžia, kituose gi iszkyla 
augsztyn. Kaip vienas, teip ir kitas apsireiszkimas gal at
sitikti arba urnai, arba isz palengvo; iszkilimai toki, kaip 
kada, ant visada pasilieka, kaip kada gi vėl isznyksta. To
ki apsireiszkimai tankiausiai būva krasztuose, kur yra vul
kanai, bet kaip kada pasitaiko ir toli nuo jų.

Tokį pasikėlimų ir nusileidimų dabar tėmyja ant 
krantų Napolės jūrių kojos, pietinėj Italijoj. Kratas 
isz pradžių slūgo, leidosi žemyn, paskui toksai leidimąsi 
apsistojo,po tam vėl iszkilo augsztyn. Nuslūgimas trau
kėsi isz palengvo, pasikėlimas gi atsitiko urnai.

Netoli miesto Puzzoli stovi griuvėsiai senovės rymionų 
žinyczios dievaiezio Jupitero, pastatytos 105 m. priesz 
Christaus užgimimų ant pats kranto. Ant tų griuvėsių 
sziųdien yra prisisegę jūrių sliekai, kurie net parodo iki 
kol seniaus buvo jūrėse paskendę; dabar jie vėl vandens 
ne siekia. Tas parodo, kad ežia krantas leidosi žemyn, ži
nyczios sienos buvo jūrių apsemtos, bet paskui vėl iszkilo 
į viražų.

Pakrantės Chili, pietinėj Amerikoj, po smarkių žemės 
drebėjimų 1753 m. iszkilo ant 8 metrų; 1822 m, po tokių 
jau žemės drebėjimų pakilo vėl ant 1 metro ir tai iszilgai 
240 mylių.

Pakrantės Kaspiszkų jūrių teiposgi persikeitė; pagal 
Strabonų, priesz Christaun užgimimų Kaspiszkos jūrės trau
kėsi iki vietai, kur dabar miestas Caricin, po kuriuom buvo 
vieta Volgos įtakos; sziųdien gi jūrės toli nuo Caricino.

Užtėmyjo, kad ir dabar kyla krantai Skandinavijos, 
Baltiko pakrantės; kyla ir krantai Maskolijos nuo Sziauri- 
nių Ledinių jūrių; užtatai krantai Vokiszkų jūrių isz pa
lengvo leidžiasi žemyn. 1

atszalusios lavos ir kitokių vulkaniszkų medegų. Žemės 
drebėjimai _ padaro ilgus ir gilius pįycžius, ku
rie atsiliepia ant vandenų tekėjimų, j Laike žemės drebėji
mų tankiai nuo kalnu nuskyla didėli uolų szmotai ir už- 
kemsza tarpkalnes ir klonis. Žemės drebėjimai atsiliepia 
ir ant szaltinių, tūli szaltiniai, pasidarius plysziams ir už- 
tvenkimams, perkeiezia savo tekėjimų, upės perkeiezia sa
vo lovį, kiti szaltiniai ir upės su visu isznyksta, b dar kiti 
iszgabėna isz žemės daugybę visokių vandenyj sutirpusių 
medegų.

Svarbiausiu isz tų persikeitimų ant žemės pavirsziaus 
yra vienok nuslūgimas ir pasikėlimas žemės pavirsziaus, 
kadangi nuo tokio nuslugimo ir pasikėlimo pavirsziaus pa
eina ir paskyratymas kietžemių ir jūrių. Nuslugus kur 
nors žemės paviraziui, jūrių vilnys, jeigu tik tarpe nėra 
kokių iszkilimų, užlieja nuslugusių žemiaus vandenų pavir- 
sziaus vietų; prieszingai bus prie pasikėlimo pavirsziaus; 
pasikėlus žemės paviraziui augszcziaus jūrių vandenų, gal 
pasidaryti nauji dideli kietžemių plotai. Tėmydami da
bartinius kietžemių plotus, mes galėtume persitikrinti, kad 
jūrės ir kietžemiai ant musų žemės pavirsziaus jau ne kar
tų perkeitė savo vietas. Ant augsztų kalnų mes randame 
tokias uolų veisles, kokios galėjo pasidaryti tikt po jūrių 
vandenimis. Ant kalnų iszkilusių 16000 ir daugiaus pė
dų nuo jūrių pavirsziaus, uolose randa daugybę jūrių su
tvėrimų dėžių, kaip kitos visos isz tokių dėžių yra pasida- 
rusios. Visi dabartiniai kietžemiai pasidarę isz tokių uolų 
veislių, kokios galėjo pasidaryti tikt po jūrių vandenimis.

Nuo paskirstymo kietžemių ir vandenų paeina ir kli
matai ant musų žemės., Žinote, kad krasztai prie jūrių 
.krantų turi visai kitokį klimatų negu toli nuo krantų esan
ti, arba kontinentaliszki krasztai. Nuo klimatų paeina 
paskirstymai atmosferiszkų nupuolimų, taigi lytaus ar
ba sniego. Ant didelių Sacharos pieskynų beveik nelyja; 
Sacharos pieskynai turi labai didelę įtekmę ant klimatų 
krasztų ir toli nuo jų ėsanezių.

Likosi isztirta, kad Alpų kalnuose seniai gletczerai ir 
lediniai laukai daug didesnius užėmė plotus negu dabar. 
Ant gletczerų gi, kaip persitikrino, didelę turi įtekmę vė
jai puczianti nuo Sacharos tirų, sirokko vadinami. Po į- 
tekme tų sziltų vėjų gletczerai kalnuose smarkiai pradeda 
tirpįti. Jeigu gi plotai Sacharos ne butų teip įkaitę, vėjai 
nuo jos puczianti ne butų ,teip szilti, ir ne turėtų didelės 
ant gletczerų įtekmės. Jeigu seniai gletczerai Alpų kal
nuose užėmė didesnius plotus, tai ant to pasirėmę galime 
spręsti, kad pietiniai vėjai tųsyk ne buvo teip karszti kaip 
dabar, taigi ir klimatas Sacharos turėjo būt kitoks, tie 
plotai tųsyk nebuvo teip įkaitę kaip dabar. Isz tikro, nau- " 
jausi tirinėjimai parodo, kad seniai, vietoj dabartinės Sa
charos pieskynų buvo jūrės. Tų parodo mums ir pati 
piedka sugabenta ant teip didelių plotų, kokius užima Sa
charos tirai; pieskoje toje randa daugybę jūrių sliekų, 
driežų; apart to, tuose pieskynuose ir dabar yra ažerai ku
riuose vanduo yra sūrūs; tie ažerai ir yra likucziais seniai 
ežia buvusių jūrių; ant galo, Sacharos įdubimas apskrietas 
isz sziaurių ir isz pietų iszkilimais paveiksle trepu, kuriuos 
galėjo padirbti tikt jūrių vilnys.

Sacharos tirai todėl galėjo pasidaryti tik per iszkilimų 
žemės pavirsziaus, o tas iszkilimas atsiliepia ant klimato 
Alpų ir kitų Europos krasztų: Alpų ledai tirpsta smar
kiaus, nuo jų pasidarę upeliai drumsteka to vandens į 
klonis ir graužia kalnų uolas.

Pažiūrėkime dabar, nuo ko paeina žemės drebėjimai. 
Vulkanai mums parodo, kad žemės viduriuose yra neiszpa- 
sakytas karaztis, tai gi jos viduriai tur būt arba nuo to 
karszczio su visu skysti, arba gal būt tikt vidurnės branduo
lys aplietas deganeziu skystimu, arba gal tuose viduriuose 
yra tikt tūlos vietos, kur užsiliko degantis skystimas. Tė- 
myjimai parodė, kad, besileidžiant žemyn į žemės vidurius, 
temperatūra kyla, taigi sziluma didinasi po 1° Celciaus ter- • 
mometro ant kiekvieno 100 pėdų gilyn. Jeigu toksai pa
sidauginimas szilumos eitų teip jau iki pats žemės vidu
riui, tai patim žemės viduryj turėtų būt karaztis 250000° 
Celeiaus termometro, taigi toks karaztis, apie kokį mes nė 
jokio supratimo turėti negalime. Jeigu ant kietvienO 100 
pėdų gilyn temperatūra pasikelia ant 1° C., tai jau gilumoj 
kokių 5 mylių turi ten būt toks karaztis, kad visi akmens, 
uolos turi sutirpti. Taigi iszpuola, kad musų žemė yra tik 
ant pavirsziaus atszalusi apie 20 mylių storai sukietėjusi, 
viduriai gi jos, nuo neiszpasakyto ten ėsanezio karszczio, 
turi būt skysti. Nėra nė jokios abejonės, kad vulkanų 
iszsiveržimus gimdo vandens garai. Pats vulkanai ant že- : 
mes pavirsziaus iszmėtyti yra ne toli nuo jūrių. Spren
džia, kad vanduo plysziais nusiliaidžia iki anam sutirpu
siam viduriui, nuo neiszpasakyto ėsanezio ten karszcio u- 
mai peraikeiezia į garų ir garas smarkiai spausdamas tų vi
durio žemės skystimo pavirszių, iszstumia lavų per vulka- 
nulolas ant kietos žemes pavirsziaus. Taigi vulkanų iszsi- 
veržimus ir žemės drebėjimus gimdo dvi pajiegos: mėnu
lio pritraukimas vidurio žemės skystimo ir pasidarę nuo 
nusileidusių plysziais vandenų vandens garai.

[ Mieste Nikolajeve, Cherso 
niaus gub.,*ant rinkos, policija a- 
tėmė nuo elgetų 6 metų jų pa
vogt? vai k?, kuri im beširdžiai 
elgetos tyczia išsukinėjo kojas. 
T? užtėmyjo ant jcmirko susirin
kę žmonėm Butų gal elge'? į 
ssmotus sudraskę toks jų buwo 
įnirszimas, bet subėgę policijan- 
t ii jį isz minios nagų iszveržė. Į

Ar nori pasiwažinGt?
Niekei Plate geležinkelio kas

dien iszwažiuoja trys trukiai isz 
Chicago in Ft. VVayne, Cleve 
land, Erie, Buffalo, Nev York? 
ir Boston?. VVigadniausias gele
žinkelis dėl norinezių was<ros 
laike pasivažinėti. Ant trukių 
yra sutaisyti pietus isz skaniausių 
valgymų.

Ataiszaukite, arba adresuokite 
prie p. J. Y. Calah in, Generaliaz- 
ko Agento, 111 Adams S‘r., 
Chicago, III. Dypas kerte Clark 
ir 12ta ui.

Wnlkani8zkų pajiegų darbai.
Ibz to, kų iki sziol kalbėjome, matote, kad vulkaniszkos 

pajiegos atsiliepia ant persikeitimų musų žemės pavirsziaus.
Vulkanų iszsi veržimai parodo, kad žemės viduriuose 

yra kai pi koksai szil urnos sukrovimas.
Matėte, kad vanduo stengiasi nuplauti kietžemių da

lis, isz palengvo plaudamas ardo kalnus ir stengiasi juos 
isz palengvo nulyginti ir nugabenti į jūres jų medegų; tokiu 
budu, kaip matote, vanduo stengiasi iszlyginti žemės pa- 
virszių, jis ardo to pavirsziaus nelygumas. Visai prieszin- 
gus darbus atlieka vulkanų pajiegos. Jos stengiasi ant 
to pavirsziaus padirbti naujas nelygumas. Terp vulkanisz- 
kų pajiegų ir vandenų ant musų žemės traukiasi nuolatinė 
kova. Kietos medegos vulkanų iszmestos isz žemės vidu
rio nuolatai didina jos pavirszių. Augszti kalnai, kaip 
antai Elbrus, Kazbek yra tai kaipo likiniai dirbusių ežia 
vulkaniszkų pajiegų; dideli plotai Islandijos susideda isz

Žemes pavirszius.
Kaip pasidarė žemė?

Kaip žinote isz raszto “Apie žemę ir kitus pasvieczius", . 
musų apgyventa žemė isz pradžių buvo visai kitokia; buvo 
ji kaipo degantis gazinis kamuolys, teip kaip antai liepsna 
deganezios žvakės. Toliaus auszdama, ji persikeitė į ka
muoly isz deganezio skystimo, tokio, kokiu ir dabar yra isz- 
siveržusi isz vulkanų lava; gazai pąvirtę į skystimų, kaipo 
sunkesni už pasilikusius dar gazus, užėmė kamuolio vidurį 
arba branduolį, aplink kurį susirinko dar pasilikusios ga- 
zinės medegos. Auszdamas toliaus tasai skystas branduo
lys ant pavirsziaus užsidengė kieta pluta, kiapi serdoku. 
Užsilikusios dar apskriejanezios branduolį gazinės mede
gos, atskirtos nuo karszto vidurio kieta pluta, pradėjo 
smarkiaus auszti ir todėl vanduo, kurisai pirmiaus, dėl di
delių karszczių, laikėsi tikt kaipo garas, auszdamas toliaus, 
susilaszino ir puolė ant sukietėjusios plutos jau pavidale 
smarkių lytų, kurių vanduo ir apsėmė visų žemės pavir- 
szių.

Žemė ir dabar susideda isz skysto karszto vidurio, kie
tos, apie 20 geografiszkų mylių storos plutos, vandenų 
ant jos pavirsziaus ir isz apie 10 mylių storo gazinio už- 
klodalo atmosfera vadinamo.

Kieta pluta gulinti ant skysto dar branduolio, kuri, 
sai auszdamas traukėsi, turėjo visaip susiraukszlėti teip, 
kaip oda ant senelio veido; vanduo rinkosi įdubimuos^ 
susiraukszlėjusio žemės pavirsziaus ir padirbo oceanus ir 
jūres, iszkilusios gi to pavirsziaus nugaros padarė kietže- 
mihs.

Taigi mat, žemės pavirszius susideda isz: kietžemių, 
isz vandenų, apie kurių darbus jau pirmiaus kalbėjome ir 
isz gazinio užklodalo atmosfera vadinamo.

(Toliaus bus)
.St



Naujos knįgos.
Tetervinams burkuojant. Pa

veikslėlis. Rasze M. Radzevy- 
cziute. Verte Šėlimas. Kur 
Trumpa, Ten Trūksta. Kosmln- 
skio humoreska.LietuwLszkai isz- 
gulde Andrius. 1897m. Spaustu- 
weje “Garso Amerikos Lietu
siu”. Shenandoah, Pa.

Yra tai 2 pasakaiti: pirmutinėje 
gani lekiszka raszėja, Radzevy- 
cziutė, peržiūri žmogaus jausmus, 
pavydėjimę ir neužsikentimę 
dviejų vyriszkių: seno girios 
sargo ir jauno kaimo vagiliaus, 
valkijozo, k u riša i paveržė nuo 
sargo mei'ę jaunos jo moterisz- 
kės. Neužsikeutimas prieszinįkų 
pasibaigia tuom, kad girios sar
gas, patykojęs girioj, perszauja 
savo prieszę. Pikti palinkimai 
ne apazviestų žmonių apraszyti 
dailiai teip, kaip tę puikiai atlie
ka visose savo pasakose Ra- 
dzevycziutė. Wertimas teiposgi 
ne blogas.

Antroje, teiposgi lenkiszkas 
raszėjas, Kosminski, juokingai 
apraszo vargus apszviesto jauno 
vyriszkio negalinezio sau vietos 
rasti. Perskaitęs laikrasztyj, kad 
kokia ten turtinga szeimyna rei
kalauja mokinto]aus, eina tuojaus 
ten vietoe jieszkoti,bet kad įleis
tas į kambarį patėmyjo, kad jo 
plaukai susivėlę, radęs ponios 
auksines szukas, baudo su joms 
iszsiszukuoti. Szukos vienok bu
vo mažos, įsivėlė į plaukus ir 
paskui nupuolė už apikaklės. 
Besistengiant jas iszimti, ateina 
poni ir palaiko darbo jieszkanti 
už beprotį. Apraszyta ežia viskas 
juokingai. Kalba lietuviszko 
vertimo teiposgi gera. Skaitan
tis szitę pasakaitę ras ežia užtek
tinai juokingų scenų, isz kurių 
galės pasijuokti. ‘

Devoniszkiu kryžius. Kasztais 
kun. A. M. Miluko. 1897m. 
Spaustuvėje “Garso Amerikos 
Lietuviu”, Shenandoah, Pa.

Apraszytas ežia kryžius kaimo 
Devoniszkių. Wilkaviszkio pa- 
vietyj, Suvalkų gub., kurįaplin 
kiniai gyventojai už stebuklingę 
laiko. Apraszyti ežia ir stebuklai, 
koki atsitiko; stebuklai tie yra 
—ligoniai apturėję sveikatą, ku
rių gydytojai ne galėjo iszgydy- 
ti. Mieris raszėjo, ne tiek iszaisz- 
kinti ar kryžius isz tikro turi 
stebuklingę galybę, kiek prikal
binti žmonis pasirūpinti apie jo 
pataisymę,kadangi jis laba^dabar 
apleistas.

Naujas Lietuviszkas Fybelis 
arba knygeles, isz kuriu kūdikiai 
gal iszsimokyti lietuviszkai skai
tyti bei raszyti. Bitėnai. 1897m. 
Kasztais ir spauda, M. Jankaus.

Knigelė iszduota dėl Prūsų 
lietuvių, spaudi n ta vokiszkoms 
litaroms. Isz jos skaityti rods 
galima iszmokti, bet kas link 
raazto, jo neiszmoks kiekvienas 
to geidžiantis, kadangi, iszėmus 
raszto literų ir keletos silabų, 
apie rasztę daugiaus ežia nieko 
nėra. Lotyniszkoms raidėms 
atspaudintų daiktų teiposgi per 
mažai: isz to, kas ežia yra, besi
mokinanti ne pripras prie skaity
mo rasztų spaudinių lotynisz
koms raidėms- Antroje dalyj yra 
geri, trumpi apraszymai ir vai
kams suprantami. Kalba vienok 
ne visur gera; daug yra sveti
mų, ne lietuviszkų sakinių.

Vardan Teisybes(perdirbta)Kal- 
ba W. Liebknechto. W drukaml 
Zviązku zagranieznego socyalis- 
tov polskich.

Telpa ežia kalba garsaus Wo- 
kietijoj radaktoriaus iszleidžiamo 
Berlyne socijalistų laikraszczio, 
“Vorvaerts”ir socijalistų pasiun
tinio parlamente, W. Liebknech 
to. P. Liebhnecht aiszkina 
ežia mierius socijalizmo, kuriuos 
daugumas sz;ędien klaidžiai su
pranta, teiposgi socijalistų viltis. 
Su mieriais soči jai i&tų galima ne 
sutikti, bet idant apie juos spręs
ti, reikia pirma pažinti. Tokię 
pavirszutiniszkę pažintį duoda 
augszcziaus paminėta broszurėlė.

Jeigu Jautiesi ne»weiku. imk wten.CASCAB 
ETS, o itzgyd/e tawj, ui 10 ir 3Oo.

Ar Jieszkai atsilsio ir 
szwiežio oro laike 

wasaros?
Jeigu teip, tai imk Niekei 

Plate geležinkelį, kuriuom da- 
važiuosi į puikiausias atsihio vie
tas, kuriose szviežias oras, mau
dyklos, žuvavymai ir visos kitos 
gėrybės. Szito geležinkelio pui
kiausi karai miegami ir pietuo-' 
jami, geriause tarnysta. Trys tru
kiai iszvažiuoja kasdien isz 
Chicago į rytus.

Atskzaukite prie p. J. Y. 
Calahan, Generaliezko Agento, 
111 Adams Str. Ch cago, III.

Wietines Žinios.
— Tūli sztukoriai isz Wa- 

shingtono, ant dienos atidengimo 
Chicagoj paminklo jenerolo Lo- 
gano, sumislyjo pigiai pasilinks
minti. Atsiuntė jie per telegrafę 
įsakymę “Chicago Decorating 
Co.” parengti puikiai kambarius 
hotelyj Great Northern, neva 
dėl Amerikos karės ministerio 
Algero. Dienoje atidengimo pa
minklo, į teip parengtus hotelio 
kambarius, užėjo keli vyriszkiai 
ir per langus prisižiūrėjo kariaunos 
parodai, iszbuvo ežia iki vaka
rui, gerai valgė ir gėrė, žinoma, 
be pinįgų. Subatos vakarę į 
h otelį, Decorating Co. atsiuntė 
rokundę karės ministeriui, bet 
jai pasakė, kad tasai apsistojo 
Auditorijos hotelyj; kada su mi
nėta rokunda ten nuėjo, persitik
rino, kad likosi prigauta, kadan
gi p. Alger tokio įsakymo ne 
davė. Tuom tarpu tie vyrisz
kiai isz hotelio prapuolė.

— Apsigyvenęs po nr. 153 
ant Emerson avė., James 0’Don-' 
nei, sumislyjo nubausti vaikus, 
kurie ant ulyczios mėtydami 
bolę, kaip kada pataikydavo į jo 
langus arba į duris, Kada perei
tos nedėlios dienę vaikai vėl ežia 
susirinko ir netyczia iszmuszė 
langę, O’Donnel pagriebė revol 
verį, iszbėgo ant ulyczios ir szo 
vė du kartu į patiktus ežia vai
kus. Kaltinįkai vienok pasislėpė, 
jo szuviai pataikė su visu ne kal
tus 2 vaiku, kurie sunkiai paszauti 
puolė ant žemės. Ant szuviųsusi
rinko daug žmonių, kurie, pamatę 
kas atsitiko, szokf) prie O’Donne- 
lio ir butu gal jį lynczavę, bet 
jis pasislėpė savo namuose. Atka
kusi policija suaiesztavb, bet 
policijantai turėjo, jį su revol
veriais ginti nuo jnirszusių žmo
nių minios. Paszautus vaikus nu
gabeno į ligonbutį.

— Du vyriszkiai, apsirėdę 
kaipo bicyklistai, užėjo pereitos 
nedėlios vakarę į saliunę Denniso 
<& Donohue, po nr. 802, ant 51 
str. S«liūne buvo tikt vienas 
Donohue. Bicyklistai iszsitraukė 
revolverius ir tuojaus pareika 
lavo pinįgų. Donohue vienoku 
vieton paklausyti paliepimo, 
griebė už savo revolverio. Wie 
nas izs piėszikų szovė ir pataikė 
szinkoriui į petį, tas teiposgi 
szovė, bet be pasekmės. Antra
sis plėszikas ne tingindavo, bet 
paleido szuvį ir pataikė Donohue 
| krutinę. Kada tas sunkiai pa- 
szautas puolė ant grindų, tęsyk 
plėszikai iszkraustė kasę, paėmė 
isz jos 30 dol. ir su jais iszsinesz 
dino. Paszautę szinkorių nugabe
no į ligonbutį, bet gydytojai ne
pasitiki jį nuo myrio iszgelbėti.

— Pereitos subatos naktyj, į 
vagonę elektriszko geležinkelio 
ant Ogden avė. įszoko keli plėszi- 
kai, sustabdė vagonę ir iszties- 
tais revolveriais suvaldę vagone 
važiuojanezius, konduktorių ir 
motormanę, iszkraustė visų 
kiszenius. Wagone, apart jo tarnų, 
buvo trys pasažieriai. Kondukto
riui atėmė $4.25, revolverį ir 
auksinį laikrodėlį, motormanui 
atėmė cidabrinį laikrodėlį, revol
verį, vienam isz pasažierių 2 
dol., kiti nieko ne turėjo.

— Chicagos miestas užgyrė 
uždėti mokestį po 1 dol. ant visų 
važinėjanezių bicykliais. Mokestį 
tę ims jaunuoateinanczioRugpju- 
czio mėnesio. Szį metę reiks 
užmokėti tikt 75c.

— Isz upės ties Weed str. isz- 
griebė kunę nepažystamo, apie 
60m. amžiaus, vyriszkio. Prie jo 
nė jokių rasztų, isz kurių būt 
galima susekti, kas jis yra, ne
rado.

— Lincoln parke, netoli oran- 
žerejos su sziltų krasztų augme
nimis, rado pasikorusį nepažysta- 
mę vyriszkį, apie 55m. amžiaus. 
Kunę nugabeno į morgę

“Lleuwo8” Agentas.
‘Itfetuvos’keliaujancziu agentu 

yra Franciszkus Serafinaviczius. 
Jisai darbar važmeja 
Peunsylvanijoj pajieszkoti naujų 
skaitytojų ir priiminėti prenume 
ratęnuosmių skaitytojų; teipogi 
ir knįgasp-irdavinės. Dėltogi szir- 
dingai užpraszome visų lietuvių, 
kur musų agentas atsilankys, užsi- 
raszyti “Lietuvę” ir prenumeratę 
jam užmokėti, o pinįgai bus gra
žiai mumis priduoti. Per jį teipgi 
galite gauti visokias knįgas isz 
musų knįgyno.

Su guodone
A. Olszevskis, Iszleistojas.

Kiekvienas teip sako:
CASCABETS CANDY ^ATHARTIC yra Ui 

•t*bukliDgiau»io« cydyklo. tilo amkiaua Um- 
dlmuote, tari gardu įmoka, gydo l.g.dnei Ir 
tiktai likltai, kapunli, piiwa ir civ,tyja wlaa 
litam*, pta.zalina j^rizaliuia, gydo galwo, 
ikaudelima. drugy ir uikletejltnl wlduriu

Pirk d-*lutg C. C. C. Hiadlel, 10, », 60 OOB- 
ta. Randasi w1mm apUekoae Ir ingy dyma gwa- 
nataoja.

Pa j iesz kojiniai.
Pajieszkau sawo draugo, Mikolo Ku

bilius, isz Suvilki} gub., Marijampolei 
paw. Welwerių gm., Kazliszkių kaimo; 
jau 5 metai kaip Amerikoj. Teiksis Jis 
pats, ar kas kitas, duoti žinij ant szio 
adreso:

Jos Maziliauskas,
Box 651, Rumford Falls, Me.

Pajieszkau sawo draugi}, Tamosziaus 
Wenslowo ir Jono Alecaiwos, isz Suval
kų gub. Marijampolės paw., Skersbalių 
kaimo ir pajieszkau Jono Gavieno isz 
Kauno gub., Reseinlų pav. Waluskonit} 
kaimo. Jis pats, ar kas kitas, teiksis man 
duot žini} ant szio adreso:

John Paulaitis, 
Box 548, Spring Valley, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Kazimiero 
Lutsevikio, isz Kauno gub., Szaulių 
pav., Benėnų kaimo. Girdėjau, kad jis 
atkako į Amerikj. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot man žini) ant szio adreso: 
Peter Markūnas, Box 114, Westville, III. 

(7-8)

Pajieszkau Jurgio Jurijono, izs Kau; 
no gub., Reseinių paw., Nausidiii} 
kaimo. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso.
Kazimieras Lingis Menakauttee Wis.

Pajieszkau sawo draugo, Jurgio Ba- 
kevycziaus, isz Dwarczos kaimo, Pane
vėžio pa*., Kauno gub. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis man duot tini} ant szio 
adreso:
Jonas Wenslowas, Box25, Marquette, III.

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)

Pad6kawon6.
Prisiuncziu szirdingiausię padek a wo- 

nę p.p. Kelpsh. Noreiko & Co. už lai
krodėlį ir kitus daigtus. Welyju kiek
vienam lietuviui naudotis Tamistų 
daiktais. Užtikrinu, kad daiktai par
traukti nuo Kelpsh, Noreiko & Co. ga
li kiekvienam patikti, kaip kad man 
patiko.

Welydamas Tamistoms tukstanczius 
naujų koatumerių, lieku

Stanislovas Lekavicze,
Duųuesne, Pa.

Mitingas.
Su ha toj, 7 Rugpjucz'*o, pusiau 

8tę vai. vakare, <-alėj po nr. 617 
W. 21ma ui., Dr—tė “Mylėtojų 
Teisybės” laikys savo mitingę, 
ant kurio visi sanariai yra už- 
praszomi pribūti.

Su guodppe,
J. K. Chmielauskas, Sekr.

Nedėlioj, 1 d. Rugpjuczio, 4 
valandę po pietų, salėje P. Pe- 
cziulio, 650 S. Canal Str. “Dr-tė 
Liuosybės” laikys savo susirinki 
mę, ant kurio užkvieczia visus 
sąnarius pribūti, teiposgi ir visus 
dorus žmonis ateiti ir prisiraszyti.

Su guodoue, 
Dr-te LiuO8YBE8.

Ant kertes Auburn avė. i r Atties 
str., prie lietuviszkos klebonijos, 
yra ant pardavimo dvieju pen- 
tru namas su lotu už $2,000. At- 
siszaukite ant antrojo pentro.

<»-«)

Geriausia užeiga Scran- 
tone.

..........P&s............
FRANCISZKU KOON8,

105 Loclcmeauna Avenue.
Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę miestą gali gauti gerą nakvy
nių, s z ai tą alų ir kvepenezius cigarus. 

Km in Sektantus atkeriausit,
Tai pasKooni'a wlikf gauiit:

Alaoi gero ir Cigarf.
Pernakvot ir rodį gėrį. (1—1.98)

Pirmutinis Lietnviszkas Sallonu
LlUDWIK0 NAWIK0,

Spring Valley, Illinois.
ant kertes Imos ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepeneziusCigarus. 
Užlaiko Un jos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia visus atsilankyti.) 17-1)

Wanted-An Idea S-m

Dr. Marija Doriatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18ih Str.
Priima ligoniui adynoie: nuo 9 iki It prieit piet 

ir nuo 6 vakare. Telephonaa: Canal 137

Prekė pjnĮgų.
Ruskas rublis po.....................53c.
Prusiszkos markės po.......24|c.

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

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos” Skaitytojams.
Pagarsindami dovanas angliszkolaikraczio“TheNationalRecorder”,užtėmy- 

Jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulintas dovanas; deltogi mes isz sa
vo pusės paakyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszventė iszdovanoti savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais......................  $75,00.
Antra dovana Pinigais ....................I......................... $25,00.
O 20 dovanu Knygomis po $3,00 kiekviena...................... $60,00.

Wiso bus iszdovanota.................$160,00.
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos litaros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yra reik pirmiausei daryti žodžius isz litaros L, paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai Ii tarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lita- 
rų randaneziusi žodyje Lietuva, tas gaus augszcziausią dovanų €75,00; antras 
gaus €25,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po €3,00. Žodžiai turi būt suraižy
ti pagal alfabetų,graiiai,kolumnoae; iodžiuoee nevale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdlrbtl isz paežių veiksmažo
džių ir daik įžodžių.

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratų už “Lietuvų” €2,00 prisiu
sime jam pamokinimų kaip daryti žodžius ir kvitų duodanezia tiesų imti daly- 
vumų szitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dienų Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų.

Deltogi pasiskubinkite pasinaudoti isz tokios puikios progos, nes raižy
dami žodžius iazmoksite gerai raižyti, turėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisų metų ir prie to galite įgyti puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardą “Lietuvos”.

Kurie yrageriau apaipažinę su angliazka kalbų tegul užsimoka €2,50, tai 
gaus Lietuvų ir The National Recorder ir tiesų imti dalyvumų Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytų aname apgarsinime.

Užsiraszydaml “Lietuvų" ir prisiųsda&i prenumeratų visada uždėkite szi- 
tokį adresų:

A. Olszenskis, 924 33rd St., CHICAGO, Iii.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam užsimokėti ir jisai iszduoe Jumis kvitas ir ant to kitus 
reikalingus paatyukinimus.

CHICAGO, ILL

Itzsiuncziame in visas miestus ir miestelius visos A- 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Masinas dėl siuvi
mo, Maszinasdel drukavoji.mo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, W argo nūs, Armonikas, Grajyjamas Dėžules, Klarne-' 
tas, Fleitas, Bąsetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Sziuksztus, .Stnclbis, 
RčwoTwerius, Lai k romius. Laikrodėlius, Lenciugelius. 
Kompasus^Žįedus, Auskarus, Ab'rozus ir*wlsokius kilus 
daiktus. į ^Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
lukszįus dėl laikrodėliu j* t, t. Prisiuncziame katalioga 
koAuęm dykai. Adr«sawokit teip:

Kelpscb, Noreiko & Co., 
66 Hfth Avė

Apgarsinimai.
“Varpau”* literatūros, politikos ir 

mokslo dvimėnesinis lalkrasztis. iszei- 
na jau 9 metas Tilžėje. "Varpas” yra 
Lietuvos vadovų laikraaztis: talpina 
puikias apysakas bei moksliukus rais
tus. “Varpas” į Amerikų ant metų, su 
prisluntimu, kasztuoja 1 dolarų.

“Ūkininkai*, Lietuvoi ūkininkų 
mėnesinis lalkriaztis, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje.] Talpina įvairius rais
tus apie lietuvių prispaudjmų po gudų 
valdžių, bei pamokina, kaip reik nuo Jų 
gintis. * apysaka*, pamokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasigelbėti, neėsant 
arti daktaro. 1

“ŪKININKAS”, į Ameriką, ant metų 
kasztuoja tiktai vienų dolarų. Norin
ti iszsiraszyti virsz minėtus laikrasz
czius, pinigus gali siųsti registravoto- 
se gromatose aut szito adreso (10—7)

Herbu Dr. Bruažis, 
Tilsit* Ostpreussen 

Germany.

Wisokias knygas,
lietuviszkas, teip dvasiszkas kaip ir 
mokaliszkaa, teipgi ir laikraszeziua, kai
po tai: “Varpą”, “Ūkininką” ir 
"Tėvynės Sargą”, visus tris kartu 
Imant ant 1807 m. prisiuncziu ui |3.00. 
Katalogų knygų Ir laikraszczius ant pa
žiūros prisiuncziu dovanai. Užpraszant 
knygas arba laikraszczius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiųst. (31—7)

Jurgis Lapinas 
TilAeJe — Tilsit, Ostpr.

Germany.

“RITAS”
NEDELINIS

Laikrasztis
I8ZKINA

iatbrbdry; conn.
Yra Ui wien?8 gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
wiazku laikraazcziu. Iszleidiia- 
mas kriszczionitzkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

Ant metu tiktai $1.
Welitina kiekvienam jį skaityti.
Raszykit irpinįgus siųskit ant adreso:

Rev. J. Zebris,
34 John 8L, Waterbury, Conn.

The Standard Liqoor Hanse.
Naujas LietuviazkaN Sali u nas 

Juoz. Millerio, 
203 VVasbington 8L, 

8EATLLE, WASH.j
Užlaiko geriausius gėry mus: 

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

Su guodone
Juozas Mlllsr.

AP TIEKA
— Geriause lietuviAzkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po- nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas esionyksz- 
ežias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt neJeliom*, ir ketwer
gais nuo 12 iki 2 valandai vi- 
durdieuio, o D ras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

Telefonas Yard 709

P.F. Bradchulis,
Notary Public & Claim Adjuster. 
Iždirbu visokius dokumentus ir 
kaip mokinantis ant advokato už
siimu visokiomis provomis.ypacz 
priesz kompanijas už sužeidimus. 
Teipgi kolektavoju skolas užbur- 
da ir algas ir duodu rodą kiek
viename atsitikime. Wiengenczei 
turėdami koky reikalą szaukites 
pas savo viengenty.

F. P. Bradchulis,
630 So. Canal St., CHICAGO, ILL.

E ZANIEWSKIS.
IU 33rd str., 
Lietuviszkas 

krlauczius.
Pigausia dra- 

Rnų krautuvė.
ra u oda viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde- 

. rio už pigesnę 
, preke kaip vi- 
>sur. Wiengen- 
czial, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

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

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

87 Washington Str., Chicago.
(31—7)

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted uL 

Najima pnikiMiFotOftafUM, aAtaziaa tiktai 

$2.00 "
An Ir kitokio taikais nujima Fotogra

rija* koputk auaei.

NAUDOKITĖS!
PUIKIOS DOVANOS IKI 8Z1OL NEGIRDĖTOS, 

* Kurias “Lietuvos” redakcija iszderfjo dėl sawo skaitytoju per 
ypatinga su tariu e su garsinga Wedderburno Kompanija.

Idant padauginti savo skaitytojus ir duot Jiems proga ant iszgrajyjimo 
brangiu dovanu, “Lietuvos” redakcija susitarė su redakcija angliszko laikrSiz- 
czio The National Recorder, pasiūlyti skaitytojams brangias dovanas susi* 
dedanczias isz €7,300,00.

Lalkrasztis The National Recorder, {patingai užsiima apraszymais 
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 paliū
tį yj ima duodanty jam tiesa imtie dalyvuma konteste.

Tiems;kuriu prenumerata jau yra užmokėta,po prisiutimui €2,50,siusimelai- 
kraazty per kitus metus, skaitant nuo laiko užsibaigimo ju prenumeratos, kaip 
dabar mus knygose užraszyta. Norint ingyti tiesa imti dalyvuma tame kontes
te, reikia pasiskubyti, nes szitas ypatingas pasiulyjimas yra tik ant trumpo lai
ko.

$7,300 bus iszdowanota.
The National Recorder ingijo prakilnu varda terp moksliszku ir pra 

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

Trys szi nitai dwideszimts penkios dowanos 
kasztuojanczios $7,300.

, Budas, kaip ingyti viena isztu dovanu, labai prastas. Wisas tavo darbas 
— perskaitęs tris ežia pad*etus žodžius “Patent Attomey Wedderburu” 
suskaites ir gerai insidejes literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žo
džiu (angliszkai) isz tu literų; kiekviena litara žodyje turi tiek syk butk, kiek 
syk ji yra tuose trijuose žodžiuose (Patent Attoyjey Wedderburn). Užduodame 
darba isz tu žodžiu litaru sudaryti visokius žodžius, norėdami per tai pagarsiti 
visur Wedderburn’o kompanija, kad visi žinotu, jog iszradus ka naujo, reikia 
kreiptis prie tos kompanijos, nes ji lengviausiai parūpins patentą ant iszradi- 
mo. !

VVedderburn <fc Co., apart augszcziaus paminėtu dovanu, prižada iszmoketi 
dar €500 auksu tam, kuris gaus pirma prizą (dovana).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžiu, gaus €1500 auksu, kitas dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžiu skaitliaus. Idant ingyti tiesa imti dalyvu
ma szitame konteste, ne reikia jokios extra mokesties, tik užmokekit už metus 
prenumerata už “Lietuva” ir The National Recorder, viso labo €2,50.

Apturėję tuos pinigus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam 
tikra paliudįjima (certiflcate) su visais paaiszkinimais apie kontesta ir regulas/ 
kaip padaryti žodžiu surasta.

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

Pinigus siuskite ant adreso:

A. OLSZEiVSKIS,
924 33rd 8L, CHICAGO, ILL.

Sztai tos dowanos:
Tūkstanty doliarn auksu............................................ $1OOO
Kelione po Europa.................................................................................*• 600
Kelione in Kalifornia, Mexico...........................................................“ 400
Penkios <lowaiios po du szimtu dol. auksu.................................. “ lOOO
Kasztai ant vienu metu už mokslą kokioje nors Amerikos

kolegijoje ar mokslalneje..................................................................“ 300
Deszimts dodowanu po szimta dol. auksu...................................“1OOO
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas “ 500 
Szinitas dovanu po deszimts dol. auksu......................................... •“ 1OOO
Deszimts szimtadoliariniu dwiracziu (bicykliu)..........................“1OOO
Septynes-desziints dovanu po penkis dol. auksu...................... “ 350
Szimtas dwideszimts penkios dovanos po du dol. sidabru...“ 250

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,
kaipo tai; .

Stalų, Szėpų, Lovų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir Lt. o parduodu 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių is^mokesezių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirkaite viskę, nė kaip kur pas 
kokius žydus.

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augsztesniu sudu ir Notary Public. 
Ofisas: U La Šalie St.,Rulmas 62O.Gywenlmas: 199 Augusta St arti Ashland Are.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rapieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė. » ,

Gali sueiszneket lenkiszkai.
t

Ben. Hat o w skis.
527 S.C&DI Urte Jndd, Chicago, (1

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino v 
viduriais laikrodėlį nuo €17 iki €20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vienų doliery ant ned€ 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane
pirkaite viskų pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklaa ir skazupkos 10c 

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