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Politiszkos žinios.

Iszpanija ir jos vvaldybos.
Prieszinįkai dabartinės iszpa- 

niškos ministerijos nepasigaiiė- 
dina jau prieštaravimu žodžiais, 
bet griebėsi jie ginklo priesz ne 
patinkanezius, prieszaiš daugu
mos norus karalienės pastatytus 
ministerius. Maudynių vietoj, 
Santa Aguada, likosi užmuštas 
iszpaniškų nrnisterių pirmsėdis, 
Canovas dėl Castillo. Žmogžudys 
šovė tris kartus ir Canovas puo
lė ant žemės; iszbuivo dar gy
vas per dvi valandas. Užmušė- 
ję suėmė; yra tai italijoniškas 
anarchistas Rinaldi, vienas isz 
anarchstų pasirengusių nugala
binti iszpaniszkę m misterių pirm- 
sėdį. Kę prieš jį galėjo turėti 
italijonys, sunku suprasti; gal 
būt, kad kiti susikalliėję ne ita 
lijonys. VVadovas liberalų parti 
jos , Saga s ta, tuojaus nusiuntė te- 
legramę randui, kurioje iszre'sz- 
kė savo pasigailėjimę ir pasiu 
lė savo pagelbę, jeigu jos ran 
das reikalautu. Po užmuszimui 
Canovaso dėl Costillo valdžia 
turės pereiti į liberalų rankas, 
kadangi terp valdžiusios partijos 
dabar nėra teip įtekmingo žmo
gaus, kurisai galėtu, prie daugy
bės prieszų, palaikyti waldžię. 
Perėjimas valdžios į rankas li
beralų turės atsibepti ir ant terp
tam iszkų įszpanijos reikalų. Žy
mesni liberalų partijos vadovai 
ne kartę atsiliepė, kad jie nori 
užbaigti kokiu nois budu pakilu 
sius valdybose maiszlus, bet ne 
daleis į juos kisztiesi kokiai nors 
svetimai w ieszpatystei, ypacz gi 
prieszmsis įsikiszimui Suvienytų 
Wieszpatyszczių Sziaurinės A- 
merikos. Isz t<\ žinoma, galėtu 
greitai užgimti karė, jeigu nė 
viena isz priesztaroujauczių pu
sių ne norės nusilenkti. Priežasz 
ežių ant to yra gana. Tūli laik 
roszcziai paduoda, buk Amerikos 
randa* prane-zė Lzpanijai, kad 
jai palieka t kt keturis mėnesius 
ant suvaldymo maišto ant Ku
bos ; jeigu per tę laikę jų nesu 
valdys, Amerika užstos už maisz 
tinįkus. Jeigu Amerika isztikro 
norėtu savo pažadėjimę iszpildy- 
ti, nėra abejonės, kad tęsyk už
gimtu ištikro karė terp lezpani- 
jos ir Amerikos, į kurię galėtu 
prisidėti ir Japonija, kuri dabar

CHICAGO, ILL., 8UBATA, 14 Rugpjuczio (August). 1897 m.
Enteredat the Chicago, III Post Office ab becond class matter.

rikos senatoriai vėl garsiai rė- į Paskutinės isz Konstantinopo- 
kauja, kad jie sumynios visus liaus ateinanezioe žinios praneša, 
prieszus, bet nieko ne daro ant 
padauginimo ir sudrutinimo ka
riškų pajiegų.

Maskolija.
VYokiszki laikraszcziai prane

ša, buk Peteburge, caro moti
na ir tūli augszcziausi urėdnįkai 
buvo susitarę praszalinti nuo 
sosto dabar valdanti carę Mika
lojų ir paimti valdžios vadžias 
į savo rankas. Motina mat pri
kalbinėjo savo sūnelį iszvažiuoti į 
užrubežius neva ant sudrutinimu 
susilpnėjusių jo pajiegų.Nebūvant 
carui, * susikalbėję tikėjosi leng
vai tę viskę atlikti, kadangi 
prie sukalhio prigulėjo ir aug- 
szcziausi caro tarnai. Sugrįžus 
carui iš užrubežių, sykį valdž'ę 
paėmę, jau ne butu jos jam su > 
gręžinę. Caras vienok apie su- 
kalbį dažinojo, paszaukė į savo 
rumę gvardiję, paskui molinę 
ir sukalbio sąnarius ir jiems ap 
reiszkė, kad žino apie rengiamę 
sukalbį. Wirszinikai, kurie prie 
to prigulėjo, likosi nuo vietų 
praszalinti; caro gi motina turės 
persikraustyti pas tėvus, į Ko- 
penhagenę,

Pereitę S ubą tos dienę, į Kron- 
stadtę, ant laivo Hohenzolern, 
atkako vokiškas ciecorius. Su
sirinkę porte karštai sveiki
no sveczius, prie kanuolių ssu* 
vių iš aplink Kronstadtę pa
statytų tvirtynių. Caros ir jo mo
teris laukė ^Vilhelmo ant kran
to; czia pasisveikino szirdingab 
Wokiškas ciecorius ir jo mote
ris susėdo paskui į caro laivę ir 
drauge visi nuplaukė į Peterho 
fę. Pirm VVilhelmo į Maskoliję 
atkako ir Wokietijos kancleris, 
Hohenlohe. Taigi czia, laikė savo 
vieszėjimosi, VVilhelmas netin- 
giniaus, bet bandys tarybų fu 
Maskolija.
Maškolija visur pritars VVokie- 
tijai, kur ta bandys prieszintiesi 
Anglijai, kuri Maskolijai, ypacz 
Azijoj, užstoji kelius, ne duo
da liuosai pl itiutiesi ir ryti visus 
prie siwo rubežių kraustus. Kiti 
vėl laikraszcziai pranesza, buk 
Wokiet'j«»s ciecorius pasirengęs 
prašyti Maskolijos tarpinįkys 
tės kaulink sutaikymo Wokieli* 
jos su Prancūzija. Kę vienok pa 
siūlys Prancūzijai, dabar neži 
nia; be nieko gi, vien ant Mas- 
kolijos reikalavimo, Prancūzija 
ne sutiks užmirszti apie pawerž 
tas provincijas ir milijardus VYo- 
kietijai iszmokėtų pinįgų.

Tuojaus po iszkeliavimui Wo 
kietijos ciecoriaus, į Maskoliję 
atkeliaus Prancūzijos preziden
tas, Faure, teiposgi su drūta 
prancūziška laivyne;
su prez dentu atkeliaus ir užru- 
bežinių dalykų ministeris. Taigi 
turbut ir jis czia reikalingas ant 
kokių nors tarybų terp Prancū
zijos ?r Maakolijos.

Nėra abejonės, kad

drauge

Balkanų pussalis.
Turkija bandė mat, tikėdama 

kad Europos laivynių viršinį 
kai ne apsižiūrės, paimti vėl į 
sivo raukus valdzię ant salos 
Kretos ir *avo pajiegomis ten 
maisztus apvaldyti. Išsiuntė 
ji drutę laivyuę su kariauna iš 
Dardimelių, nors europeiszki 
admirolai praneszė, kad su vi 
somis savo pajiegomis prieszm 
sis iszlipimui lurkiszkos kariau 
noe Miit Kretos, tikėdama, kad 
europiszkų laivynių virszinikai 
negalės susitaikyti ir todėl savo 
pažadėjimų ne išpildys. Czia vie
nok sultanas apsiriko. Europe 
iszki admirolai liepė pakurti ug 
nis po katilais ir laukė turkų at
plaukimo, idant juos sulaikyti. 
Apie tai dažinojęs sultanas, iš
davė savo laivams įsakymę ne(i prisiaeti ir Japonija, aun aaoar pa&yuię ne

• jau skubinasi drutinti savo lai- plaukti ant Kretos ir apgarsino, 
vynę, nors ji ir teip drutesni už kad jie ne paskirti aut tos salos, 
Amerikos kariszkę laiwynę. Ame- bet iszsiųsti tikt ant manevrų.

Metas V.

kad dabar jau Turkija noriai su
tinka ant Europos vieszpatysz- 
ežių užgirtų sandaros sanlygų, 
kadangi ant laikymo po ginklais 
kariaunos ne turi pinįgų, o pa
siskolinti niekur negauna.

Wokielljos užmunymę. idant 
Europa paimtu po savo užžiura 
Grekijos iždę, kitos vieszpatys- 
lės priėmė. Bus iszrinkta tam 
tikslui komisija isz Europos 
vieszpstyszczių delegatų, kūne 
prižiūrės tikt tuos iždo įplauki- 
mų šaltinius, kurie bus paskir
ti ant išmokėjimo Turkijai ka
rės kasztų; kiti iždo įplauki
mai bus sų visu liuosi nuo kokios 
nors svetimų viešpatyszczių 
užiiuros. Nežinia tikt, ar ant to 
sutiks Grekija ir jos randas,

Angliszka ir egiptiška ka
riauna skubiai traukia vėl į der* 
višų krasztę. Užėmė ji po kara
tam musziui m i estę Abu Hamed, 
vjenę isz drucziausių tvirtynių 
ant Sudano rubežiau< Iki sziol 
anglijonys didesnių derviszų pa* 
jiegų ant mwo kelio ne paliko, 
bet jie stovi jau ne per toli nuo 
Abu Hamed. Todėl neužlgio tu
rės czi i atsitikti sm ukesnis mu- 
szis.

Pam-gyk držulf CABCARKT8 ui lOu., ge
riausia su taisytoja plaMSlu ir *i«u viduriu.

Isz Lietuvos.

Pietine Amerika.
Pietinėj Amerikoj įieptdbii- 

gia maisztai. Brazilija turi gana 
rupeszczių su pasikėlimų Con*el- 
heiro, kurisai nesenei teip baisiai 
sumuszė rando pajiegas, kurios 
vienok, kaip dabar ateinancaios 
iš ten žinios puduoda, greitai 
atsigriebė ir gavusios pastiprini- 
mę, sumušė visas, ar tikt dalį 
Conselheiro pajiegų.

Republikoj Urugvay maiši i- 
nįkai, su pagelba kaimynisz- 
kos republikos, Argentinos, per 
galėjo rando pajiegas teip, kud 
randas turėjo griebtiesi tarybų. 
Įszpanijos randas gavo žinias 
nuo savo pasiuntinių isz Monte 
video ir Buenos Ayres, buk ežia 
rengiasi tolesni kraujo pralieji
mai. Argentina mat nori su vi
su pamušti Urugvajų. Jeigu 
tas jai pasisektu, rengiasi ji pa
veržti nuo Brazilijos pietines 
provincijas: Rio Grande du Sul 
ir Santa Catharina. Brazilija, tu
rėdama Conselheiro maištus sa 
vo viduriuose, ne galėtu pasek-i 
mingaiskariauti prieš Argentinę. I 
Apart to, užgimė teiposgi nesuti
kimai terp Chili republikos ir 
Argentinos už rubežius, kuiie 
gal teiposgi kruvinę karę pagini 
dyti ir kaip iszpaniszkas pasiun
tinys girsina, beveik nėra 
kio iszėjimo ant išrišimo 
tikimų, kaip vien karė.

Neseniai sus jungusiose į
nę kruvę vidurinės Amerikos 
republikose kyla teiposgi nesuti
kimai terp atskirų republikų. 
Terp Nicaraguos ir Costa Ricn 
užgimė nauji nesutikimui. Nicara- 
gua jauezinsi užgauta, kad Cos
ta Rioa daleido atvežimę be muk 
to svetimų tavorų į Greytovn 
ir San Juan ir Colorado upėmis. 
Nicaragna rengiasi jau 
priesz Costa Ricę.

kito* 
neau-

vie-

į karę

Indijos.
Angliszkas rezidentas Malaran- 

de pranešė) Kalkuttę, kad mu- 
szyje Chitral apskntyj ėmė daly- 
vumę beveik visi pasikėlėliai ir 
visi to apskriezio gaivalai. Mu
šis buvo labai smarkus, puolė 
czia £700 pasikėlei i ų. Anglisz
kas rezidentas sako, kad gali 
ma laukti czia pasiliovimo maisz 
tų, kadangi maiszlinįkains pri
truks žmonių; užmuštų nėra 
tuom tarpu kuom papildyti, jei
gu ne prisidės kitų krasztų gy
ventojai. Tuom tarpu sumušti 
maištinįkal iazsiskyrstė į mažus 
pulkelius, teip kaip kubiecziai; 
į didelius mušius jie ne bando 
stoti, tikt nuolatiniais užpuldi
nėjimais iš netyczių grasina an- 
glijonis.

({olandiškose valdybose ant 
salos Sumatros, Pietinėj Azijoj, 
traukiasi maisztai pasikėlusių 
priesz holandiškas valdžias at- 
czinieczių. Susirėmimai atsitinka 
gana tankiai; viename didesnia
me susirėmime 111 atczinieczių 
likosi užmuštų; holandiecziai 
nužudė vienę užmusztę ir 32 pa- 
szautu.

Sugrieta paalaptą kar- 
czemą.

VVos trys eaniraiiės pėrėjo nuo 
uždarymo žydiškų L;etųvoj kar- 
czemų ir atidarymo rando deg
tinės pardavinyczių, o jau VVil
niuje sugriebė vienę paUuptę 
karezemę; prie tokių mat žmo 
nės labiaus pripratę, negu prie 
naujų rando parengtų. Drauge 
su visoms senovės karczcinom«, 
policija uždarė ir karezemę 
Grodzkienės, ant Foplavų uly 
ežios; vietoj uždarytos karcae 
mos, ji at darė limonado parda- 
vinyczię. Neužilgio vienok po 
licija gavo žinię, kad czia po 
senovei pardavinėja degtinę, 
limonado* gi yra tik dangtis. 
Naktyj policijantai nutraukė pas 
Grodzkienę, padarė kratę ir su
rado czia daug visokios degti
nes, kurię ir paėmė. Nėra abejo
nės, kad neužilgio atairas ir 
daugiam tokių . paslaptų parda
vinyczių.

Pawog6 žydelkos waiką.
Į VVilniaus policiję atėjo žy- 

delka Levison ir pasiskundė, kad 
nepažįstama moteriszkė! apart 
kitų daiktų, pavogė ir U mėne
sių jos sūnų. Minėta moteriškė 
kaip kada ateidavo pas Leviso- 
nienę aut dabojimo vaikų. 18 d. 
Liepos atėjo ji teiposgi ir paėmu
si vaikę, iszėjo su jnom neva 
pasivaikszczioti ant šviežio dro, 
bet daugiaus nesugrįžo. Apart 
vaiko, pavogė ji britvas ir ma
šinaitę plaukų kirpimui. Kas 
yra ir iš Kur ta moteriszkė, žy- 
delkn nežinojo. Policija jos tei- 
posgi ne surado, lik i-usekė, kad 
ji yra VVilniąus gyventoja, (di

dingo 
visgi

ga Smolensku; liet kur ji 
ir kam ėmė mažę žydukę, 
nežinia-

gra-Iszplėszė numirėlių 
bus.

VVilniuje, piktadariai naktyj 
įsigriebė į skiepę buvusios misi- 
jonierių tiažnyczios, kur sudaužė 
keletę grabų. Ar rado juose kę 
nors, nežinių. Skiepė, apart nu
mirėlių grabų, palaidotų czia se
niai, buvo 30 stiklinių vyno ir 
10 st kim ų senoa degtinės; tuos 
gėrymus plėšikai paėmė. Czia 
jau buvo sudėtos ir trys statinai
tės sviesto, bet tų neėme. Ant 
vietos atkako policija. Skiepe 
rado geležinę sztangę, su kuria 
skiepo durys likosi išverstos; 
vietoj, kur buvo vynas sudėtas, 
užlėmjjo žymius ženklus pėdų. 
Geležinė štanga pasirodė savas- 
czia .-argo szale stovinczių namų. 
Tas atvestas į skiepę, turėjo stoti 
į atspaustus p ieško j pėdų ženklus; 
pasirodė, kad ir pėdos tinka. 
Likosi j s suareštuotas, nors ne 
prisipažįsta.

Jawų prekės Liepojoje,
Prekės javų Lietuvoj prade

da kilti: pereitęsanvaitę Liepo
joj už liėtuviszKus rugius mokė
jo po 63| kap. už pudę. Kvie- 
cziai 94 kap. Avižos paprastos 
64 — 68< kap., geresnės 70—73 
kap., geriausios 76—78 kap.; su 
vikiais ant 2—3 kap. pigiaus.Žir 
niai 63 kap. Pnjios 73 kap. Linų 
sėmens 96 — 99 kap. Kanapių 
sėmens po 1 rub. 5 kap. Kvieti
nės skynė* smulkios 48 kap., vi
dutinės 50—52 kap., stambios 53 
-—56 kap., stambiausios 57—58 
kap už pudę.

Prekes degtines rando 
pardawinycziose.

Maskoliszkae iždo ministeris 
apgarsino prekes degtinės pareng
tose Lietuvoj rando pardaviny- 
esiose. Ant 1897 m. prekės deg
tinės Lietuvos pardavinycziose 
bus szitokios: degtinė 40°— 7 
rubliai užviedrę; valytas spiri 
tas 57° — 10 rublių už viedrę; 
spiritas 80° — 14 rublių ir 90°— 
16 rublių už viedrę; taigi daug 
brangiaus negu senose ne rando 
pardavinycziose. Jeigu paskirti 
ant prižiūrėjimo degtinės parda
vinėjimo urėdnįkai ne vogtų 
ant savo naudos randas isz to 
szaltinio turėtu labai didelį pel
nę, prie maskolių gi rėdos, ne
žinia ar surinks daugiaus negu 
surinkdavo nuo privatiszkų szifi
kcijų.

ženklelius ir dawinėjo visiems, 
kas tikt gauti panorėjo. Tikt 
paskui pamatė, kad jie auksiniai, 
bet buwo jau per wėlai: didesnė 
jų dalis buvo iszdalinta žmonėms. 
Isz viso, kaip sako, tų pinįgų 
buvo mažiausiai 500.

Wagys wagį norėjo pa 
skandyti.

Žinomi Wilniaus vagiliai, Lii 
ko ir Pavlovski, maudėsi Nėry- 
je, priešais kaimę Riginerę. U- 
pėj jie užtiko besimaudantį kitę 
VVilniaus vagilių, Zubkovę, ant 
kurio už kę ten tupėjo pi k tumę. 
Pradėjo czia jį mušti ir nuvil
kę prie sustatytų trotų, bandė 
jį po jais paskandyti. Pamatę tę 
dirbanti darbinįkai, atplaukė ant 
valties ant pagelbos skandina
mam, bet Loiko ir Pavlovski 
nedavė išveržti Zubkovo: Loi 
ko iszaitraukė peilį ir dūrė vie
nam iš darbinįkų. Rinkevy- 
cziui į šonę. Tikt atėjęs polici- 
jantas vagilius suvaldė.

Kaimieczių gaudytojai.
VVilniuje, aut ulyczios vadina

mos Pogulanka, prie atkakusios 
į miestę ukinįkės, Onos Dzuge- 
vyczienės, prisiartino jaunas vy
riškis ir pareikalavo, idant ji 
parodytu savo mašinėlę su pinį- 
gais,kadangi jis toj vietoj pametė 
savęję, kurię moteriszkė turėjo 
ežia rasti. Kvaila moteriszkė, 
ant pertikrinimo, kad ji turi savo 
masznelę, ję anam vyriszkiui 
pakiszo, tas pažiurėjo atsidaręs 
ir atgal atdavė. Tikt po valandai, 
kada prigavėjus prasišalino, 
pažįurėjusi į savo rnasznelės vi
durį, moteriškė persitikrino, kad 
pinįgų joje nėra, o buvo ežia 5 
pusimperijoliai ir 3 rublinės'. Mo
teriszkė pasiskundė policijai; ta 
rods ir prigavėję surado, bet nė 
prė jo, nė jo namieje pinįgų 
nerado. ,

jų priežiūros ir globos, juo tas ir 
jiems didesnę suteiks naudę. Nė 
lietuviai, nė latviai ne bando 
veržti maskolių savasties, tikt 
savo namieje nori jie rėdytiesi 
saviszkai,, ne teip kaip maskoliai 
jiems įsakys.

Žemdarbystės mokslaine 
Reseiniuose.

Ant prašymo dvarponio Ra
seinių pavieczio, Fischero, pa
rengti Reginiuose žemdarbystės 
moksalainę, moksliška žemdar
bystės ministerija sutiko. Reeei- 
nių miesto rodą paskiria ant to 
iš savo pusės po 300 rublių ant 
metų kaipo paszelpę. Mokslainė • 
bus parengta ttioboj panaikinto 
czia dominikonų kliosztoriaus; 
■mokslainei bus atiduoti ir žemės 
plotai prigulėję seniaus minėtam 
klioštoriui, ant kurių bus pa
rengta atsakanti farma.

Aukso JlesskotojAS.
Gyventojas miesto Boriso

vo, Minsko gub., Raczkauskas, 
ataiszaukė į maskoliszkę žemdar
bystės ministeriję iszreikszdamas, 
kad jisai žino vietę, kurioje grįž
tant nuo Maskvos Napoleonui, 
maskoliški kareiviai, paveržę 
nuo prancūzų vežimę su 8 auksi
nių pinįgų baczkoms, negalėda
mi jų su savim paimti, užkasė 
žemėj netoli Borisovo. Isz pa
veržusių tę auksę prancūzams 
maskoliškų kareivių, viei likosi 
užmušti, pargrįžo tikt.'- vienas, 
vardu Joachimas, kurisai R «cz 
kauskio namuose ir pasimirė, l>et 
mirdamas jau pipai-akojo apie 
v.clę, kurioje tas auksas yra už
kastas. Pat-in R iczkauskas, nors 
žinojo vietę, tų pinįgų ne atkasė, 
kadangi jį pa-kui ma-koliai i»z 
jo gimtinio kraszto iszvežė į 
Rytinę Maskoliję; dabar jis turi 
j tu 70 metų amžiaus. Negaudamas 
atsakymo nuo žemdarbystės 
ministerio, kreipėsi dar kitur, 
liet teiposgi be pasekmės; ant 
galo padarė sutartį su Borisovo 
miesto rodą, kadangi pmįgai už
kasti žemėj prigulinczioj miestui. 
Miestas daleidžia Raczkauskui 
jų jieszkoti, likt pareikalavo 5%, 
jeigu juos suras. Tas neužilgio 
pradės jų jieszkoti. Kad tikt at
radus randas nepanorėtų jų sau 
ptp-isivinti. “Wilenskyj Wiest 
nik” antai jau dabar sako, kad ne 
sunku bus dažinoli, kokiam mas- 
kdliszkam regimentui tie pinigai 
priguli; taigi kad likt vardu lo 
regimento ne pasistengtu nuo 
suradusio juos Raczkauskio 
atimti.

Grodne suras tas skarbas.
Laikrasztis “Grodnenskija 

Giiliernskija VViedomosti” pra- 
ne*za, kad 15 d. Liepos, be taisy- 
dsimas kelnorę namuose B rainos 
Fnank, dirbintis czia darbinįkas, 
jejreiteris Petrozavodzko legi- 
mtnto, Aleksiejev, surado užkas
ta czia skarbę. Pioįgai buvo 
auksiniai boiandiszki dukatai nuo

J2—1644 metų, vertės po 4 
>!.,pagal daugumę juo«e aukso, 
lįgai tie buvo iš viršaus pa
davę, todėl atradęs juos mąs
lius palaikė už teip kokius

banda- 
wirvių 
virszi- 
Kauno

Lakiotajam ne isz noro
Kauno tvirtynėj darė 

vones su pririštu ant 
orlaiviu. Į orlaivį įsėdo 
n į kas orlaivių dalies
tvirtynės, apaezioj, už virvių lai
kė orlaivį 100 kareivių. Reikėjo 
perkelti per telegrafų dratus, bet 
bekeliant, vieni kareiviai paleido 
virves, kiti negalėjo jau kylan- 
czios orlaivio pa j iegos iszlaikyti, 
taigi ir tie turėjo virves paleisti. 
Oriai vys iszkilo isz syk ant 5 
viorstų augsztyn, o ežia ant jo ne 
buvo nė jokių nusileidimo prie
taisų. Szaltis augštai buvo teip 
didelis, kad maiszeliai su pieska 
prišalo prie luotelio grindų. Po 
•ilgam sėdinezio orlaivyj oficiero 
stengimuisi, pasisekė vienok jam 
nusileisti ant , žemės ant pats 
ažero Peczur kranto, Rygos pa- 
ivietyj. Pirmiaus lekiantis oriai* 
vys vilko valtelę, kurioje sėdėjo 
oficieras per girię, užkabindamas 
už medžių viršūnių. Pas’sekė 
vienok jim šiaip teip apsaugoti 
nuo. sunkesnių apsikulimų.

Geras magkoliszkos kul
tūros neNziotojiiN.

“Vienybė” pranesza, buk Tau
ragės mokslu i u ės mokintojas Ii 
kosi suareštuotas. Mat jis dau
gelį jo mokslainėj besimokinan- 
czių vietinės aristokratijos ir 
maskoliškų urėdnįkų dukterų, 
nužagė ir padarė neszfcziomis. Ne 
jis vienąjį tokios doriszkos ver
tės maskdliszkos kultūros neszio 
tojus, terp maskoliškų urėdnįkų 
labai mažai kitokių terastume, 
ir juo katras isz jų augsztesnę 
užima vietę, juo ne doresnis.

Iszwež6 kunfgą Dnrg|.
“Ukinįkas” prane.-za, kad isz 

Alytaus, Suvalkų gub, maskoliai 
išvežė net į miestę Niežirę, 
į M įskoliję, kunįgę Oargį. Mat 
vienas žmogus, sugautas žtmdarų 
su lietuviszkoms knįzoms, paai 
sakė jas gavęs nuo kunįgo Dar- 
gio. Žandarai darė pankui pas jį 
kratę ir kaip sako, teiposgi kiek 
ten knįgų surado. Už tai jį ir isz 
kėlė iaz sietuvos į Maskoliję.

Miesto rodin|kų rinkimai 
Rygoj.

Pasibaigė jau Rygoj miesto 
rodinįkų rinkimai. Kaip Kaune 
arba VVilniuje, teip jau ir Rygoj, 
szį metę maskoliai neturėjo lai
mės; išrinko vos du maskolių.

” i e*ro
Juo 
kad 
Lat- 
gy-

Tas, žinonta, labai nepatiko 
pasmirdus|oms blakėms, 
maskoliai greieziaus supras, 
jiems teip Lietuvoj, kaip ir 
vijoj nėra kę veikti, kad 
ventojai tų krasztų ne geidžia

Kiek spirito randas rei- - 
kalaus sz( metą?

Kaip žinote, Lietuvos ir Balt- 
rusijos gubernijose pardavinėjimę 
degtynės randas paėmė į-avo 
rankas. Ant šių metų, dėl savo * 
pardavinyczių minėtame plote, 
randas reikalauja isz viso 3978 
608 viedrų spirito: dėl parda
vinyczių VVilniaus gub. 481365 
viedrų; Witebsko gub. 513509 
viedrų; Garteno gub. 560640 v. 
Kauno gub. 385197 v., Minsko 
gub. 814414 v. Ant nusipirkimo 
to spirito randas išleido: dėl 
VVilniaus gub. 264750 rubl., 
Witebsko gub. 282429 rubl. 95 
kap., Garteno gub. 308352 rub. 
Kaunogub. 211858 rubl. 35 kap., 
Minsko 447927 rubl. 70 kap., 
Mogilevo 314541 rubl. 70 kap., 
Smolensko 423532 rubl. 88 kaip., 
arba isz viso 2253400 rubl. ant 
pusės metų. Musų gi žmonės už
mokės už tai daugintis kaip dvi
gubai tiek. Taigi išpuola per 
pusę metų su virszum 5 milijonai 
rublių, kuriuos mu*ų žmonelės, 
be joki< s s-iu naudos, per gerklę 
perpils. Kiek tai už tuos piuįgus 
galima naudingų visuomenei* 
daiktų parengti, teip gi mes tikt 
netikusį raudę penime.

Mirtinai susižeidė.
VVilniuje. ant Policijos terpuly- 

czio ėjo sau gerai pasigėrusį El
zė Bizunavyczienė, palikus ant 
kelio žydę, Wulfę Bretoniškį, 
pradėjo su juom ^esztiesi, kada 
žydas pailsęs apsistojo, narsi mo
teriszkė tę laikę sunaudojo ant 
daužymo langų Bretoniszkio na
muose, bet teip nelaimingai, kad 
rods su kumszczia iszmušė lan
gę, bet su stiklu perpjovė sau 
arteriję. Isz gyslos kraujas pra
dėjo myžle tekėt1; paszauktas 
pohcijantas sužeistę nugabeno į 
ligonbutį, kur ji ant rytojaus pa
simirė.

* Ateinancziuose mokslo me
tuose, maskoliszkss randas Len
kijos rubežiuo-e rengiasi pareng
ti 6 prekybos mokslaines: 2 vi
dutiniškų mokslų ir 4 žemesnių ' 
Kur jos bus parengtos, dar tik
rai nežinia. G><1 parengs nors 
vienę ir lietuvių apgyventoj 
Lenkijos dalyj.

Juokui.
Į kalinį atveda nauję kalinį; 

nuo seniai czia sėdintis klausia 
naujai pribuvusio:

— Už kę czia patekai, bro
lau?

— Už mažmožį: užtai, kad 
pasivėlinau ant geležinkelio trū
kio.

— Tai negalimas daiktas. Už 
tai juk nesodina į kalinį?

—- Matai brolau kad sodina: 
jeigu paszlavęs kel s tukstanezius 
iazėjusiu trukiu bueziau iezdumęs 
į užrubežius, tai manęs ne I 
paėmę.

butu



Už $10,50 Į Buffalo, N- T. 
Niekei Plate.

Dėlei G. A. R. abazavimo 
ir ant to paties tikieto galėsi su
grįžti į Chicagę geležinkeliu arba 
vandeniu, kaip norėsi. Nepras- 
nauskite szitos puikios progos, nės 
už mažus pinįgus galite atlankyti 
savo draugus ir pažį-tamus-Tikie- 
tai persiduos Rugpjucsio 21, 22 
ir 23. Dėl geresnės informacijos 
atsiszaukite prie p. J. Y. Calahan, 
Generaliszko Agento, 111 Adams 
Str. Chicago III.

Rengėsi mat imti szliub? 26 metų 
Jesse Babcock su Luella Gard- 
ner, dailiausia mergina visame 
apskrityj. Į bažnyczi? atėjo jau
namartė ir sukviesti svecziai, 
truko tikt jaunikio. Negalėdami 
jo sulaukti, tūli isz sveczių nu
ėjo į jo gyvenim?, kur rado jau 
tikt szalt? kuu?. Kokia buvo 
patžudystės priežastis, apie tai 
kalba daug, bet tikrai nežinia

szių metų, \iszgal>eno 
svarų už $264334; 
gi metę 2777609 
už $232722, Per

CASCARETS mdrutina kepeni., iuk.tu.ir 
pilwa. Niekad neskauda. lOo.

Perkūno užniuszti.
Nev Roe, Kr. Netoli Gebbs 

Crois Roads, laike smarkios aud
ros perkūnas trenkė į namus 
farmerio Rostveino, užtrenkė pa
tį farpierį, jo vynausięję dukterį

Tg7 A m ornlrna ir su,,ų ir uždes6 namus- Sudegs n-lUCllAUO. czia ir uitrenktiejie. Dukterį

Draugyste pataisymo žmonių 
veisles.

Nev Yorke susitvėrė nauja 
draugystė “Pataisymo žmonių 
veislės”, į kuri? jau priguli 150 
s marių. Mierįs draugystės yra 
priversti visų sztetų legislatu- 
ras iszduoti naujas tiesas, pagal 
kurias turėtu būt nugalabinti visi 
ne sveiki ant kūno ir ant dva
sios gemanti vaikai. Panaszios 
tiesos buvo labai seniai Sparto
je, bet ir ten ne ilgai užsiliko. 
Ant pagerinimo žmonių veislės 
priderėtu griebtiesi vi*ai k'tokio 
įnagio: reiktu apsaugoti nuo ex- 
plioatacijos kapitali-tų neturiu-’ 
ežias luomas, kadangi daugiau
siai nesveikų vaikų gema terp 

'kapitalistų explioatuojamų dir
banezių luomų, kuriems tankiai 
uždarbio ant maisto neužtenka. 
Tame tai ir yra svarbiausia prie
žastis nesveikų ant kūno ir dva
sios gemanezių, „vaikų.

dar galima buvo pažinti, isz kitų 
jau liko tikt anglių szmotai.

Herminie. Pa. 4 d. Pjutės už
kilo czia audra, perkūnas tren
kė du kartu; wien? kart? nieko 
neužgavo, antr? gi kart? trenkė 
į kamin? vienų namų, kamin? 
kaip kirste nukirto, pramuszė 
stog? ir įsigriebes įkambarį, 
užmuszė du vaikinu kertėj sėdin- 
ežiu. Abudu vaikinai dar buvo 
jauni, 17 arba 18 metų, ne lietu
viai, bet vokiecziai. Pleikis.

Reikaluose naujos muitu tarifo*.
Nauja Amerikos muitų tarifą, 

kaip savo laike praneszėme, liko
si užgirta. Dabar Amerikos ran
das atsiszaukė į svetimų viesz 
patyszczių pasiuntinius, užmany
damas numažinim? muitų nuo 
tūlų visokių krasztų iszdirbimų 
ir produktų, jeigu tie krasztai 
numažins muitus ant Amerikos 
iszdirbimų ir produktų. Iki sziol 
dar nė viena Europos vieszpa- 
tystė ne atsiliepė ir neiszreiszkė 
noro pradėti tarybas, turbut jų 
ne užganėdina pažadėti paliuosa- 
vimai, bet tuom tarpu antai Eu
ropoj rengiasi pakelti muitus ant 
Amerikos produktų. Jeigu kaip 
nors pasisektų susitaikyti, tas 
labiaus galėtu atsiliepti ant 
darbo sanlygų Amerikoj negu 
pati nauja muitų tarifa.

Puiku* krik*zczioni*zk<>* meile* 
mokintoja*.

V/ashingtok, Ind. Pastoriui 
Johnui Walstein, kurijai papras 
tai miestelyj Concorl atlaikyda
vo dievmaldystę, praneszė, kad 
susirinkusiems bažnyczioj nepa
tinka jo pamokslai ir kad klausy
tojai pasirengę mėtyti į jį supu
vusiais kiauszinisis, jeigu jis 
sakys pamoksi?. Pastorius pa
skirtame laike atėjo į bažny- 
czię, užlipo ant sakirtyczios, pa
sidėjo szale du revolveriu ir isz- 
tarė, kad isz jų szaus į susirinku
sius, jeigu tikt jie bandys jo pa
moks!? kuom nors stabdyti. T? 
isztaręs, pradėjo sakyti. Tuom 
tarpu dalis susirinkusių bažny 
ežioj pradėjo rėkauti. Pastorius 
griebė rėvolverį, paleido kele- 
t? szuvių ir vienu pataikė sto
vi nezi ai pasienyj mergaitei Stan- 
diford. T? padaręs, iszbėgo isz 
bažnyczios, nes susirinkę rengėsi 
jį lynezuoti.

Konservuotos jautienos, Sėjos 
mėnesyj 
3194807 
pereit? 
svarus
dvylikę gi mėnesių iki .pabaigai 
Sėjos m. szių metų iszvežė 52444 
249 svarus už $4543592; pereit? 
gi metę, per tokį jau laikę, isz
vežė 62631991 svar? už $5559 
226, taigi ant $1015634 daugiaus 
negu szį metę.

Szviežios j lutienoe, Sėjos mė
nesyj szių metų, iszvežė 22219 
924 svarus už $1822541; pereit? 
gi metę 27623399 svarus už $2 
168113. Per 12 mėnesių iki pa
baigai Sėjos szių metų iszgabe
no 290437741 svar? už $22643 
331; pereit? gi metę 224742012 
svarų už $18971892.

Sūdytos jautienos,Sėjos mėnesyj 
szių metų, iszvežė 3149845 
svarus už $155099, pereit? metę 
5707672 svaru už $305583. 
Per dvylikę mėnesių iki pabaigai, 
Sėjos szių metų, iszvežė 70 
455292 svaru už $3991041 ; per 
tokį jau laik? szių metų iszvežė 
67574788 svarus už $3539461.

Laszinių, Sėjos mėnesyj szių 
metų, iszgabeno 48079465 svarus 
už$3225641 ;pereit? metę iszvežė 
38163302 svaru už $2559028. 
Per 12 mėnesių, iki pabaigai Sėjos 
szių metų, iszvežė 499227326 
svarus už $34092607; pereit? gi 
metę iszgabeno 424406647 sva 
rus už $33356815.

Kumpių, Sėjos mėnesyj pereit? 
metę, iszvežė 1 7726305 svarus už 
$1699425; szį gi metę 17686668 
svarus už $1698476. Per 12 mė 
nėšių, iki pabaigai Sėjos pereit? 
metę izsvežė 127078702 svaru 
už $12498968^ szį metę, per tokį 
jau laik?, 161252858 svarus už 
$15636511.

“Messporto”, Sėjos mėnesyj szį 
metę iszvežė 4104901 svar? už 
$206100, pereit? gi met? 4907 
540 svarų už $241464. Per 12 
mėnesių, iki pabaigai Sėjos m. 
szių metų, iszgabeno 62795139 
svarus už $3151541; per tokį jau 
laik? pereitų metų iszgabeno 68 
569833 svars už $39256761

Nelaime* ant geležinkeliu.
Indianopous. Expresinis trū

kis iszbėgęs isz Chicago, užbėgo 
ant stovinezios ant kelio loko
motyvo*. Maszinista trūkio liko
si užmestas ant garinio katilo, 
kur teip baisiai apkepė, kad iaz- 
liuosuotas isz ten, tuojau* pasi
mirė. Pasažieriai rods persigando, 
bet terp jų nėra pavojingai ap
kultų.

C^iattanooga. Ten. Pasažierinis 
trūkis Memphis Carleston gele
žinkelio iszszoko isz lėlių netoli 
stacijos Si ra ton. Pacztinis ir ba
gažinis vagonai iszszoko isz 
rėlių. apvirto ir isz dalies susi
daužė. Urėdu įkas expresinio va
gono, Sam Davis, nusilaužė du 
szonkauliu ir teip sunkiai apsikulė, 
nuo ko gal turės mirti. Paczto 
urėdnįkas, T. Martin, teiposgi li
kosi sunkiai sužeistas. Sprendžia, 
kad szėnys turėjo būt tyczia isz- 
kleiptos valkiozų, kurie tikėjosi, 
susidaužius vagonams, rasti pro- 
g? lengvai k? nors isz vežamų 
siuntinių paglemžti.

Den>’ER/Col. Siautė czia 
aplinkinės^ smarki audra 
vėtra. Wisas krasztas nuo Puebla 
iki Sand Creck yra vandens 
apsemtas, keliai paplauti, ant 
laukų voliojasi prigėrę gyvuliai; 
prigėrė czia ir du žmonės. Jeigu 
daugiaus prigėrusių nepasirodė, 
tai tikt todėl, kad žmonės, pamatę 
kylanezius vandenis upeliuose, 
isz syk pasislėpė ant augsztų 
vietų-

Ottumva, Ia. Ties miestu ir 
aplinkinėse siautė smarki audra 
su ledais; ledų nupuolė tokia dau
gybė, kad bėgant .s geležinkelio 
trūkis negalėjo per nupuolusius 
ant kelio persigriebti ir turėjo 
sustoti.

ir 
ir

v«itę, buvo jų Su- 
Wie8zpatystėse 240, 
32. Duno agentūra

paczi? sau 
vienytose 
Kanadoj gi 
pranesza apie tolesnį gerinimas! 
prekybos ii
kų aperaci os szį met? Suvieny
tose VVieszpatystėae didesnės ant 
25,2%; Chcagoj gijos didesnės 
vos ant 3% negu t? paczi? 
sanvaitę

5 PittsbItrg, Pa. Sztraikas 
darbinįkų anglių kaatynių t ra u 
kiasi toliau*. Tūlose kastynėse, 
vieton susztraikavusių, parsi
traukė juoduosius darbinįkus. 
Nesi kentima* terp sztraikierių ir 
juodųjų yra teip didelis, kad 
czia laukia kruvinų musztynių. 
Juodiejie vaiikszczioja apsiginkla
vę. Pennsylvaii'jos kastynėse 
vis daugiau* darbinįkų pristoja 
prie ąztrniko; mažiausiai sztrai- 
kuoja jų kastynėse West Virgi
nijos. ,

N Nev York. 100 darbiuįkių 
dirbanezių szilkų dirbtuvėj Rhe- 
nio, College Pointe, L. I. parei
kalavo pakėlimo užmokesnio už 
darb? ir priėmimo atgal palio
vusių dirbti dėl numažinimo už
mokesnio vyriszkių darHnįkų. 
Dirbtuvių savinįkai vienok ne 
sutiko ant to reikalavimo, todėl 
darbinįkės pakėlė sztraik?.

5 Reading, Pa. Dirbtuve Re- 
ading Iron Co, Danvillėj, vėl 
pradeda dirbti. 700 darbinįkų 
gavo czia darb?, liet už numa- 
ž nt? už darb? užtnokesnį.

N Darbinįkiszkos organizacijos 
persegsti darbinįkus, kad jie ne 
keliautu darbo jieszkoti į Colora 
do, kadangi ten yra -bedarbė ir 
sztraikai.

Wilmington, Del. Pradėjo 
dirbti dirbtuvė “Delevare 

\V orks”. 500 darbinįkų

darbo sanlygų Ban

treilų metų.

czia
Iron 
gavo joje darbę.

vergai savo kailį engti? Ar-gi 
neverta butu suszaukti susiėji
mus, ir tuose vieszai t? klausym? 
apsvarstyti, ir baisiai protestuo
jant, parodyti anglams, jog jų 
jungas lietuviams yra įsiėdęs 
gyvam kaului?

(Isz “Vienybės”)

iki

Scrantono lietusiai.
“Garsas” patalpino raszt? apie 

skaitlių Scrantono, Pa. lietuvių. 
Autorius straipsnio, Vaikszczioda- 
mas po parapiję, surado iszviso 
1623; apleido gi 19 szeimynų; 
skaitant vidutiniszkai po 7 ypa- 
tas ant szeimynos, iszpuls neuž- 
raszylų 133. VVaikų yra isz viso 
456; tinkanezių lankyti mokslai- 
nę atsirastų ne daugiaus 100. 
Prie to skaitliaus nepridėti sulen
kėję lietuviai, protestonai ir teip 
vadinami progresistai, Skaitant 
lietuvius be skyriaus tikėjimo ir 
prigulėjimo prie parapijos, at
rastume Serą n tone apie 2000 lie
tuvių. Priskaiczius prie to skait
liaus ir aplinkinius miestelius, 
pasirodys 2400 lietuvių. Wisi 
dirba anglių kastynėse, išimant 
keturis saliunįkus Scrantone, 
wien? szb>rnikę, kėlėt? kriauezių. 
2—3 agentu* iszvažiojanczius 
lų po namus. Priceburge yra 
iietuviszki galiūnai, R<d'ge 
Draugy-czių yra keturios; isz
daugiausiai sąnarių, nes 80, turi 
Szvento • Juozapo draugystė.

Amerikon iszka Trumpiau* 
šia Linija terp Chicago 

ir Buffalo, N. Y
Yra Niekei Plate geležinkelis. 

Dėlei abazavimo G. A. R. 
kariaunos, ti kietu i par-iduos Rug- 
pjuczio 21, 22 ir 23 už $10,50 į 
abi pusi, sugrįžt, pagal norę, 
galės gežinkeliu arba vandeniu;, 
tas viskas yra prirengta dėl vi- 
gados norinezių pasivažinėti. 
Laikas sugrįžimo galės būt pra
tęstas iki Rugpjuczio 30 d., jeigu 
pristatys savo tikietus musų a- 
gentui Buffaloj priesz 27 d. Rug
pjuczio. Pons J. Y. Calahan, 
Generaliszkss Agentas, 111 
Adams Str. Chicago, III. suteiks 
kiekvienam norineziam reikalin- 
g? inform&cij? kasi ink szios kelio 
nės, arba pons H. Thorne, O. P. 
& T. A.
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Amerikonu teisingumą*.
Negras George Turner, kuri- 

sai bandė sužagti dukterį savo 
darbdavio, Robinsono, likosi 
lyneziuotas Burminghame, Ala. 
Bourbonvilley. Ky. negras Jack 
Williams, apskųstas už sužagimę 
nebylės merginos, likosi teiposgi 
lyneziuotas, jo gi brolis. Tom, 
kurisai prižadėjo su mergina ap
sivesti, sėdi dar kalinyj, bet balt- 
veidziai ir tę stengiasi į savo 
rankas paimti ir teiposgi savosu- 
du nugalabinti. Užtai Brocklyne, 
szerifo pagelbinįkas, Scott Oli- 
ver, kurisai užpuolė ir sužagė 15 
metų mergaitę, likosi nuspręstas 
užtai tikt ant pusantro daliaro 
bausmės.

Susidegino.
Texarcana, Ark. Moteris gele

žinkelio konduktoriaus, Katarina 
Ochs, apliejo sau galvę ir drabu
žius su kerosinu ir padegė dra
bužius. Ji nedaleido giminėms 
ugnies gesinti, todėl sudegė isz- 
palengvo. Neseniai ji buvo be 
proezių namuose, isz kur ję pa
leido kaipo iszgydytę, bet m a 
tomai vėl į beprotystę įpuolė.

Alaskos auksas.
Klerkas pinįgų muszinyczįos isz 

St Francisko apgarsino, kad nuo 
Alaskos į St Francisco pinįgų 
muszinyczi? atgabeno jsz viso 
aukso v oš 800000 dol. vertės; 
į kitas muszinycziaa gi ne dau
ginus 2 milijonų doliarų. Auk
sas tasai negeriausias, vertė jo 
vos po 15—17 dol. uncija.

Keliauja in auksinę Alaską.
Nežiūrint aut |>ersegėjimų su

grįžusių nuo Alaskos aukso jiesz- 
kotojų, vis daugiaus žmonių 
keliauja ten laimės jieszkoti. Pa 
sirodo, kad auksinių laukų plotai 
prie Klondyke upės nepriguli 
Suvienytoms Wieszpatystėms, 
tikt Anglijai. Kanados valdžios 
užgyrė uždėti didelius mokesz- 
czius ant aukso jieszkotojų. Isz 
Seattle keliauja garlaivy s po 
garlaiviui su naujais aukso jiesz- 
kotojais; tuom tarpu krasztuose 
prigulineziuose Suvienytoms 
VVieszpatystėms jau visi pa 
žįstami aukso laukai tapo užimti 
seniam. czia atkakusių. Wėliaus 
atkakę negalės jau darbo pradėti 
iki pavasariui, o tuom tarpu 
užsilaikymas czia neiszpasakytai 
brangiai kasztuoja.

Greitai nubaudė.
Gleenvood, Ga. Negras 

Nathaniel Mason tarnavo pas 
daktarę Charles? A. Povėli. Iszė- 
jus vyrui isz namų, negras tarnas 
užpuolė ant daktaro paezios, 
bet ant nelaimės užpuoliko, 
Povėli netikėtai sugrįžo ant pa- 
gelbos savo negro užpultai mo- 
terei. Sulaikė jis užpuolik? ir 
suszaukė kaimynus, o jau tie su 
juodveidžiu daug ceremonijų ne 
darė. Iszvilko jį už miesto, pas- 
tatė ant sukrautos akmenų krū
vos, davė dar laiko ant atkalbė 
jimo paskutinės maldos ir paskui 
sustoję į eilę, ant syk visi isz- 
szovė, kas isz revolverio, kas 
isz karabino. Negras, kulkų su
grąžytas, puolė ant žemės negy
vas.

1 Farmeris, John Hatčhet, ant 
savo farmos Brovn Countyje, 
Ind., iszarė molinį puod? su pora 
tukstanezių doliarų vertės auksi
nių senų pinįgų.

t Jalota, Tex. Ateina žinios, 
buk apsireiszkė czia cholera.

Jeigu Jautiesi netweiku, trak wteu*CASCAB 
ETS, o iiigydya tawf. ui 10 Ir 30c
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Nelaimės pasiekusios lie
tusius.

“Garsas” pranesza, kad 2 d. 
Rogpjuczio, mainose Maple Hill, 
lietu vys Karalius Kazlauckas nu
silaužė kaję. Jonui Czeruicsiui, 
VVegenir mainose, sužeidė rank? 
ir nukirto pirsztę. 4 d. Rugpju- 
czio, mainose No3.,Szenandoryj, 
užgriuvo Juozę Karevyczių. Už
griuvusi ola vienok jo neužgrie
bė, tikt užkirto jam iszėjimo ke- 
lię. Iszhuvo ten beveik visę pa- 
rę, kolaik pasigedę draugai ne 
atkasė. Wiskas vienok tikt ant 
baimės pasibaigė; atkasė sveik?, 
tikt žinoma iszalkusį.

Swetimi Balsai.
Lenkiszko “Zvięzko” laikrasz- 

tis, “Zgoda”, talpina straipsnį 
“Litva i Žmudi”. Raszėjas pa
duoda trumpę peržvelgę Lietu
vos geografijos ir istorijos. 
Istorij? paduoda trumpai ir gana 
teisingai, bet kur raszėjas griebė 
lenkiszkai-lietuviszkų prieti
kių, ten jo teisingumas pražūva. 
Klaidžiai raszėjas sako:

“Bet lenkai nepersekiojo nie
kada rusiniszkos arba lietuvisz- 
kos kalbų, kaip tai sziędien daro 

■maskoliai, liuosai galėjo spau
dinti dvasisžkas ir svietiškas 
knįgras lietuviszkoj arba rusi- 
niszkoj kalboj, paskutiniuose gi 
lenkų valdymo metuose, kada 
pradėjo rupintiesi apie žmonių 
ap-zvietini?, buvo prie parapijų 
mokslainės, kuriose vaikai moki
nosi lietuviszkai raszyp ir skaity-

Pleszikai užpuolė ant geležinke
lio stacijos.

«Mishavaka, Ind. Trys apsimas- 
kavę plėszikai užpuolė naktyj 
ant stacijos Chicago & Grand 
Trunk geležinkelio. Su revolve
riais suvaldė jie stacijos agentę, 
suriszo jam kojas ir rankas ir 
paskui nuvilkę prie stovinezių 
ant kelio vagonų, viename va
gone jį uždarė. Isz po užrakto isz- 
liuosavo jį tikt ant rytojaus su
ėję darbinįkai. Plėszikai isz ka
sos paėmė 60 dol.; sudaužė vi- 
s? stacijos įtaisymę ir prapuolė.

Sndege girti veseiuinkai.
Cincinnati, Oh. Saliune Adie- 

ko, ant Elm str., kėlė veseliję. 
Tekėjo saliuninįko duktė už 
Arthuro Guth. Susirinkę svecziai 
besilinksmindami pasigėrė ir neži
nia kokių budu užkrėtė ugnį. 
Namai buvo mediniai, todėl 
ugnis teip greitai platinosi, k*d 
ne visi susirinkę veselnįkai spėjo 
iszsigelbėti. Sudegė abudu jauna
vedžiai ir dar du vyriszkiai. Ap
degusių gi yra daug

Moterys rengiasi in Alaską.
New York. Susitvėrė czia mo

terų draugystė, kurios, pavydė
damos vyrams, rengiasi keliauti į 
Alask? aukso kasti. 40 moterų 
keliauja isz Nev Yorko į Seattle 
ir isz czia ant garlaivio nori 
plaukti į palaimint? auksinę 
Alask?.

Expliozija garinio katilo.
Caibo, ill. Ant garlaivio 

“Fritz”, traukianezio prie kranto 
laivę medžių prikrautę, explioda- 
vo garinis katilas. Prie to 10 
žmonių tarnaujanezių ant garlai
vio nustojo gyvasties. Keturi 
isz jų, tiesiog iszvirė ant syk isz- 
siveržusiuose isz katilo karštuo
se garuose. Nuplikytų pasirodė 
dar daugiaus; tuos nugabeno į li- 
gonbutį, .

Jaunavedys nusinuodino.
Kaime Eagle Bend, Minn. su

sirinko daug žmonių į bažnyczię.

Iszwežinias gyvuliu ir mėsos isz 
Amerikos.

Pagal žinias surinktas Wash- 
ingtono etatistiszko biuro, Sėjos 
m. iszvežimas gyvulių į sveti
mus krasztus truputį pasididino, 
sulyginant su pereitais metais. 
Sėjos mėnesį szių metų iszvežė 
isz Amerikos isz viso 38410 
galvijų, už $3498691; pereit? 
metę iszvežė jų 36554 už $3365 
$47. Nuo 1 d. Liepos 1896m. iki 
tokiam laikui szių metų iszvežė 
isz viso 366506 galvijus už $34 
000320; per tokį jau laik? perei
tų mėtų iszvežė 348771 už 
402392.

Mažiausiai iszvežė Sėjos 
nesyj szių metų kiaulių, nes
28 už $422; pereit? metę gi per 
tokį jau laikę iszgabeno tikt 1 
kiaulę vertės $12. Per 13 mėne
sių, iki pabaigai Sėjos szių metų, 
iszvežė jų 2708 už $14827; perei- 
tę gi metę per tokį jau laikę 
1888 už $16663.

$32
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Ženiežiugal ažere.
Litlle Rock, Ark. Mėnesį at

gal, ažere, netoli Bald Kurb, pa
gavo keletę puikių žemeziugų, 
už kuriuos prekėjai užmokėjo 300 
dol. Kaip tikt žinia apie tai pra- 
plito, kaip į Alaskę, pradėjo 
aplinkiniai gyventojai keliauti 
prie ano ažero ženieziugų gaudy
ti. Mieste Memphis susitvėrė 
tuojaus sindikatas, kurisai už 10 
000 dol. parsamdė visę ažer? ant 
5 metų ir tiki per tę laik? milijo
nus uždirbti. Ar viltys iszsipildys, 
nežinia, bet jis užkirto kelię ki
tiems norintiems ažere žemeziu- 
gus gaudyti.

Tėvas sužage savo dukterį.
Tiffin, Oh. Likosi czia 

suaresztuotas vienas isz žymesnių 
miesto gyventojų, vokietys Jo
kūbas Kuhn. lis mat užpuolė ant 
savo 17 metų dukters ir ję su
žagė. Sužagta mergina isz gėdos 
nusižudė. Kuhn? nugabeno į kri- 
minaliszk? sudę. Jeigu negras tę 
būt padaręs, tai jau seniai be sū
do butų jį pakorę.

Ant G. R. Abazawinio
Buffalo, N. Y. tikietai bus 

pardavinėjami apt Niekei Plate 
geležinkelio ui $10,50 į abi pusi. 
Pargrįžti galima geležinkeliu 
arba vandeniu į Cleveland?. Ku
rie Buffaloj nenorės eiti ant 
nakvynių į kotelius, galės miego
ti vagonuose; miegojimui vagonai 
yra puikiai įrengti ir pristumti 
priestreetkarių, todėl kiekvienam 
yra lengva iszvažiuoti į miest? 
ir sugrįžti nakvot į vagooę. Pil - 
n? informacij? gausite pas po J. 
Y. Calahan, Generaliszk? Agen
tę, 111 Adams Str. Chicago III.

Isz darbo lauko.
T Allanta, G a. 200 baltųjų 

darbiuįkių “Fuiton Bag & Cotton 
Mills” dirbtuvių pakėlė sztraik? 
todėl, kad dirbtuvių savinįkai 
priėmė prie darbo 25 negriutes. 
Toks jau mat Amerikoj suprati
mas liuosybėa ir lygybės: kapi
talistai, žinodami kad valdžios, 
vardan liuosybės, jų nestabdys, 
spaudžia, kaip įmanydami, ne- 
turinezius laim& būti kapitalis
tais, ypacz gi darbinįkus; balti 
vėl darbinįkai, vardan liuosybės, 
stengiasi juoduosius prie darbo 
ne prileisti; tegul tie nors hadu 
miras ta!

T Pereit? sanvaitę Suvienyto
se Wieszpatystėse buvo iazviso 
237 nusibankrutinimai, Kanadoj 
gi 29; pereit? metę tę

Tai ko-gi laukiam?
Jau valanda perėjo, kaipPenn- 

sylvanijos legislatura nutarė už
dėti ant tų ateivių, kurie neturi 
ukėsystės popierų, po 3c. dieni
nės mokesties; negana to, kaip 
kur girdisi baisas, jog ateivių 
su visu nenorėsę į darbus priimti. 
Ir po teisybei, jau sziędien yra 
daug fabrikų, kur ateivius, ne
mok a n ežius angliszkos kalbos, 
praszalina isz darbo ir žinoma, 
naujų ateivių nebenori priimti.

Tai k? gali daryti ateiviai be 
darbo? Kas jiems daugiaus liakti, 
kaip skurdas, badas, mirtis?

Musiszkiai broliai nepakelia 
protestuojanezio balso priesz 
szitokį neteisingę pesikėsinim? 
angliszkujų gaivalų......................

Matyti, kad czionai už lietu
vius yra smarkesni chinai, nes 
tiejie Pennsylvani joje sukruto pro
testuoti, priesz teip skaudži? 
ateivių skriaudę ir jų balsas sie
kia net augszcziausiojo sūdo; kas 
žiu, ar chinai vieni patys 
neprisidės prie nuvertimo netei
singos provosl

Tūli lietuviai dar gėrisi isz 
tokios skriaudos; jie regimai ne
mato, jog czia kova yra pakelta 
priesz veisles ne anglo-sakaisz- 
kas ir negermaniszkas. Jeigu 
Legislatura butu iszleidusi įstaty- 
mę, kurs priverstu visus atei
vius eiti į naktinę mokslainę ir 
mokintiesi angliszkai, o teip- 
gi užmokėti pripuolanczi? kož- 
nam gyventojui pagalvę ant 
užlaikymo mokslainių, rėdo ir t. 
t., tai nieko negalima būt sakyti; 
bet sziędien, kada rasiszka kova 
keliama, ar iszpuola mums tylė
ti? Negrus vienval karia Pietuo
se, kaip skaitome laikraszcziuoee, 
už menkiausię nusižehgim? priesz 
baltuosius žmonies; tai ar neateis 
veikiai tas laikas, kada ateivius, 
nemokanezius angliszkai ir ne- 
turinezius darbo, ar iszvytus isz 
darbų, pradės szaudyti ir naikinti, 
kaipo pavargėlius, be prieglau
dos ėsanezius? Opinija esiabuvių 
sziędien yra teip įnirszusi priesz 
ateivius, jog galima viso-ko ti
kėtųsi I

Tai-gi klausiu, ar lietuviai ne
pakels savo balso priesz įataty- 
miszkę neteisingumę dėl vargszų 
-ateivių? Ar lietuviai ir czia, 
kaip Maskolijoje, duosis lyg

Trumpai raudojo.
“Kardas” pranesza, kad mote

ris nužudyto Wilkes-Barres ka 
linyj, lietuwib Waselkos, ne ilgai 
raudojo savo nužudyto vyro: 
vos spėjo jį palaidoti, o naszlė 
jau apsivedė su nužudyto pus
broliu. Argi teip greitai galima 
buvo susiartinti ir susipažinti? 
Turbut jaunavedžiai buvo susi
tarę dar gyvenant naszlės vyrui 
ir tikt su nekantrumu laukė, kada 
j? budelis nuo pirmutinio wyro 
iazliuosuos.

t “Garsas Amerikos Lietuvių” 
likosi padidintas. Prie to laikrasz- 
czio duoda dabar priėdę, kuria
me redakcija žada talpinti pasa
kaites arba ir moksliszkus straip
snius. Priedas tas turi ward? 
“Lietuviszkas Knįgynas”. Gali
ma jį užsiraszyti ir skyrium, mo
kant po 70c. ant metų.

Naujausi iszradimai.
U Wienas angliszkas technikas 

iszrado naujas kulkas kareivių 
karbinams. Kulkos tos padarytos 
isz drueziai suspautos (presuotos) 
popieros, apvilktos plonute isz 
aliutalnijaus plėve. Kaip sako, 
tos naujos kidkos lenda į žmo
gaus kun?, bet ne drasko minksz- 
tų jo dalių, netrupina kaulų ir 
todėl sužeidimai lengvai sugyja. 
Jos labai lengvos, 1000 kulkų 
sveria vos 5 svarus. Praminė jas 
geradėjingomis, nors didesnę 
žmonijai atgabentu naud?, jeigu 
pasisektu su visu praszalinti 
kares; teip gi paszautam, arba 
užmusztam kareiviui vis tiek su 
kokia kulka jį nuszovė.

[| Prancuziszkos laivynės in
žinierius iszrado koki? ten me- 
degę, su kuri? isztepti laivai, 
nors juos apszvieczia naktyj 
prieszas su elektriszka szviesa, 
negal būt matomi, todėl lengva 
jiems prie prieszo laivų prisiar
tinti. Rne sziųmetinių prancu
ziszkos Tkivynės manevrų po 
Brestu, tapo iszbandyta4a nau
ja padaranti laivus nematomais 
medega ir tai su didele pasek
me.

t Balttmore Md. Atsibus czia 
pirmutinis bėgimas naujo, 
iazrasto Johno Hollando, povan
deninio laivo “Plunger”. Ant 
padirbimo to laivo Amerikos 
randas paskyrė 150000 dol. pa- 
szelpos iszradėjui.

Norėtume žinoti, kur buvo to
kios mokslainės, kuriose vaikus 
mokino lietuviszkai raszyti ir 
skaityti. Parapijinėse Lietuvos 
mokslainėse ne tikt' lietuviszkai 
ne mokino, bet prieszingai, už 
atsiliepim? lietuviszkai vaikai 
buvo skaudžiai bandžiami, kaip 
antai, už tokį nusidėjim? klupdy
davo juos ant žirnių papiltos 
krūvos. Po galutinam iszvijimui 
isz Maskolijos jėzuitų, mokslai
nės likosi pavestos užžiurai pi- 
jarų ir teip vadinamai adukaci- 
jos rodai; pagal įsakym? tos ro
dos buvo mokintojams daleista, 
kaip kada, aiszkinti, jeigu vaikai 
ko nesuprato ir jų prigimtoj kal
boj, bet ir tęsyk už kalbėjim? 
mokslainėj lietuviszkai jie buwo 
visgi baudžiami. Teip traukėsi iki 
uždarymui senų lenkiszkų parapi
jinių mokslainių. Tokios bausmės 
kaip klupdymas ant žirnių krū
vos už atsiliepim? savo pri
gimtoj kalboj juk nė maskoliai 
ne vartoja.

Kas su mokslainėms, tas pats 
buvo ir su knįgoms. Spaudinti 
lietuviszkoj kalboj knįga* rods 
ne buvo uždrausta, bet apie jas 
nieks nesirūpino. Kunįgija buvo 
lenkiszka, ji rods pradėjo spau
dinti lietuviszkoj kalboj dva
siškas knįgas, bet ir tame ji 
sekė tikt takais atsiradusių kal
vynų, kurie su pagelba rasztų 
stengėsi kalvinystę platinti. Tai 
gi sulenkėjusiems, arba tiesiog 
lenkams (augsztesnėji dvasiszkija 
buvo daugumoj gryni lenkai) ne 
liko nieko daugiaus daryti, kaip 
tikt griebtiesi to paties ginklo. 
Apie svietiszkas knįgas ne tikt 
nieks nesirūpino, bet prieszingai, 
jų iszdavim? stabdė po lenkų į- 
tėkmė esanti dvasiszka cenzūra.

“Lietuvos” lazda vyst ė siun- 
czia szlrdingiausi? aczių Francisz- 
kui Dragūnai, isz Forest City,Pa., 
kuris teikėsi priimti musų agent? 
ir padėti jam darbuotieji. Dieve 
duok mums daug tokių gerų 
wyrų.

G romą tos ant paczto.
1008 Bene. Jan
1017 Bredaow.kv A.
1081 Čadu Joiaf
1082 Citron Mr.
1081 Dolky 8 tantalo*
1084 Dabio A.
1040 Galon Tom*.
106O G«iln»ki John
1008 Jan u Martha
1071 Jurie Marka.
1072 Ju.zcaew»ki J oze f 
1075 Kapryan Adam 
lOSOKltre. Wo)cinoh 
1096 Kotai Kari 
10B8 Manike Carl 
1048 Gotaut Peter

1007 Moraaaki Mlchel 
1088 Moeeeo Gtltte 
1101 Nanaludu, Povais
1119 Saansaka K.
1120 Saaionka Maryanna 
imSolkyCh.
U* Sienon Tomu 
HM Skaisgiris Jonas 
11S1 Sorfon 8.
H* Msrin 
1148 Tarasko Tom
11S1 Verb.-lio Josefina 
1156 Wanat John

ET*1* Kathartna i 
1266 V* uyk Maryanna 
llMŽemajtts Antoa

Ant pardavimo du lotai ant 
34tos Court ir Moospratt Str. 
Ataiszaukite prie savinįko: B. 
Seeboch, Peru, m. arba į “Lietu
vos” Redakciję. (14-8)
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Isz wisur.
'(j Persijoj likosi iszduotos lini

jos tiesos ant apsunkinimo žydų 
<r v veninio. Pag»l naujas tiesas: 
1, kiekvienas žydas guli waiksz- 
czioti tikt su nuskusta galwa; 2, 
žydai gali tikt pėkszti waikszczio- 
ti, uždrausta jiems važinėti arba 
jodinėti; 3, žydams ne vale ne- 
szioti europeiszkų drabužių; jų 
drabužiai turi skirties! uuo drabu
žių kitų kraszto gyventojų. 4, 
uždrausta žydams statyti augsz- 
tesniu* namus už namus maho
metonų; įėjimas turi skirtis nuo 
Įėjimo persijonų namų, 5, už
drausta žydams iszeiti lyjant hz 
namų; 6, nevale žydui nė p-i iš
davinėti, nė cziupinėti valgomų 
produktų; 7, numirus žydui, jo 
turtai pereina ant giminių priė
musių mahometoniszkji tikėji
mą ; b, jeigu žydas priėmęs rnn- 
hometoniszką tikėjimą sugrįžtu 
vėl į fydiszką, toks privalo bū
ti nugalabintas.

U Tvanai Austrijoj ir Prūsuose 
ne tikt ue pasimažino liet dar 
labinus iszsiplatino. Po pirmuti
nių lytų, kūne pagimdė isz pra
džių tvanus, užėjo vėl smarki 
audra ir lytus, t raukėsi jie per dieną 
ii per naktį, pakėlė vandenis 
upėse, kurios t.-Z'ili» ję |>er krantus, 
užliejo neiszpasakyiai didelius 
laukų plotus. Czeehijoj. Szlezijoj, 
Saksų žemėj wėl daugybė žmonių 
prigėrė.-Saksų žemėj prigėrė 185 
žmones, Szlezijoj gi 150 prigėrusių 
gyvulių ir suskaityti negalima, 
vandens su wisu nuneszė daugybę 
kaimų. Dabar tvanai užėmė dar 
didesnius plo’us. Kunįgaiksz- 
tystė Anhalt beveik wisa van 
denų užlieta, dideli tvanai ir 
Brandenburgijoj. . Austrijoj ir 
^Vokietijoj tveriasi szelpimo ko
mitetai ant gelbėjimo nuo tvanų 
nukentėjusių žmonių, ant to antai 
Pragoj. tikt vieną dieną, surinko 
300000 guldenų. Blėdį tikt 
^Vokietijoj tvanų padarytą 
skaito ant 2000(»0000 markių.

|| 19 d. Liepos iszdegė kaimas 
VVladimirovka, Czernigovo gub., 
Maskolijoj. Iszdegė su vij-oms tr o- 
boms214 ūkių.Prie to sudegė ir 10 
žmoniųjdaugelisyra dar sunkiai 
apdegusių, sudegė ir dauggy vulų 
ir paukszczių. Užgimus gaisrai, 
wisi vyriezkiai buvo lauke, todėl 
ne buvo kam gelbėti; kada subėgo 
nuo lauko, degė jau visas kaimas 
ir apie gesinimą ne galėjo būt nė 
kalbos. Sudegė visi gyvuliai, 
kluonuose sudegė sukrau
ti nuo senų metų javai, kaip ir 
jau suvežti isz dalies sziumeti- 
niai. Sodai ir daržai teiposgi ap 
degė. 1500 žmonių ne teko nė 
turtų, nė pastogės.

_________ s

|| Isz VVarszavos raszo, kad 
ties kaimu Gorzkovice siautė 
smarki audra su ledais. Ledai 
puolė visztos kiausziniųdidumo; 
vėjas tiesiog nune-zė beveik vi 
sas kaimo triobas. Žmonės per
sigandę bėgo isz namų į laukus, 
tikėdami, kad atėjo svieto pabai
ga. Medžiai soduose likosi isz 
szaknų iszrauti teip^ kad nė vie
nas ne iszliko; neiszliko nė vie
na tvora. Keli žmonės likosi už
muszti, apkultų ir tai sunkiai, yra 
labai daug. Audra ta ne tikt isz- 
naikino kaimą Gorzkovice, bet ir 
kitus aplinkinius.

Į| Provincijoj Si—Czuan, Chi- 
nieczių kraszte, baisus badas. Re
porteris vieno chiniszkolaikrasz- 
czio, nukeliavęs į bado apimtą 
provinciją, sako, kad ant kelio 
matė visur besi voliojanczius 
kunus isz bado numirusių žmonių. 
Yra ežia kaimai, kuriuose didesnė 
gyventojų dalis iszmirė. Pekino 
valdžios iszsiuntė baduoliams 
450000 pūdų ryžių, bet ir ta 
menka paszelpa prapuolė ant ke
lio, gal užsiliko naguose kokio 
chiniszko urėdnįko. ■

t Washingtono pinįgų muszi- 
ny ežios direktorius, p. Preston, 
apgarsino žinias apie iszkastą 
pereitą metą auksą ant viso 
žemės pavirsziaus. Wertė įsi
kasto pereitą metą aukso pasiekė 
1205000000, isz ko už $53000000 
iszkasė joSu vieny tose Wieszpatys-. 
tėse Sziaurinės Amerikos. P. 
Preston iszskaito visą aukse pro
dukciją ant szių metų apie $240 
000000, arba ant $35000000 dau
ginus negu pereitą metą.

butų taikyti susipykusias už ką 
nors vieszpatystes; tasai sūdąs 
iszdavinėtu ir nusprendimus; 
nedaleistu užgimti karėms. 
Ant konferencijos suvažiavo 
delegatai: Anglijos, Amerikos, 
Prancūzijos, Austrijos, Wokieti- 
jos, Italijos, Iszpanijos, Danijos, 
Holą nd įjos ir Rumunijos.

Ii Mieste Ruszczuke, aut upės 
Dum*j ius kranto, Bulgarij< j, at
sitiko smarki expliozija patronų 
krautuvėj, prie ko 46 žmones li
kosi užmuszti; sunkiai sužeistų 
yra 60, isz kurių daugumo ne
galima bus nuo mirties iszgelbėti. 
Expliozija buvo teip smarki, 
kad mieste Giurgevo, kitoj Du- 
najaus pusėj, Rumunijoj, visi 
langai iszbyrėjo; Ruszczuke gi 
daugybė triobų suvisu sugriuvo.

H Laike manevrų praneuzisz- 
kos kariaunos netoli miesto 
Chilons, Prancūzijoj, atsitiko 
nelaimė. Du Vaitelių regimentai 
metėsi viens ant kito, prie 
ko 20 kareivių nupuolė uuo 
arklių ir sunkiai likosi 
sumynioti, vienas gi likosi su vi
su sumyniotas. Daugelis arklių 
teip tapo sužeistų, kad juos rei
kėjo nusiauti.

|| Londono laikrasztis, “Daily 
Chronicle”, raszo isz tVarazavo”,' 
buk maskoliszkas randas, dėl ne 
užderėjimo laukuose daugelyj 
Maskolijos krasztų, teip kaip 
ir anuose bado meluose rytinėse 
Maskolijos redybose, rengiasi szį 
metą su visu uždrausti iszveži 
mą javų isz Maskolijos į sveti
mus krasztus.

|| Mieste Ufoj, didelėj krautu
vėj Kalmackio, įgriuvo virszu- 
tinės krautuvės lubos, ant kurių 
buvo sukrauta 3000 pūdų cuk
raus. Kada tas atsitiko, apaezioj 
darbinįkai nesziojo cukrų, ant jų 
tai užgriuvo virszus. Keli dar
binįkai prie to likosi užmuszti.

[| ^Vakarinėj ^Vokietijoj, ant 
Reino, Treviro apskrity], iszdegė 
kaimas Poltbach. Iszdegė su 
viskuom 42 ūkės. Ugnyj pra
žuvo ir 4 žmonės ir daugybė gy
vulių.

U Mieste Kremenczuge, Polta
vos gub., užtvinęs vanduo nu
neszė maudynių būdas parengtas 
ant upės Dnepro, kuriose tąkart 
daug žmonių maudėsi. Daugumas 
vyriszkių iszsigelbėjo, bet 200 
moterų |>rigėrė.

|] Ties Kurtei, Estlandijoj, 
Maskolijoj, dideli lytus pagimdė 
tvanus; vanduo nuneszė tiltą ir 
ant jo susirinkusius žmonis. Prie 
to 38 žmonės prigėrė.

|| Mieste Bruxellej, Belgijos 
sostapilėj, atsibūva dabar tarybos 
kaslink parengimo terptautiszko 
santaikos sūdo, kurio priderystė

Kada kirsti medžius?
Lietuvos ukinįkai nuo seniai 

žino, kad tvirtumas pastatytos 
triobos, apart ko kito, paeina ir 
nuo laiko, kokiame medžiai ant 
tos triobos buvo kirsti. Mokslin- 
ežiai tokioms žmonių nuomonėms 
seniaus nenorėjo tikėti, dabar 
vienok pasirodė, kad tvirtumas 
medžių isztikro remiasi ir ant 
laiko, kokiame jie likosi 
nukirsti. Apie tai raszo jau ir 
specijaliszki laikraszcziai. Wokie- 
tijoj, ant isztirimo darė tyczia 
bandavones, apie kurias patalpi
no žinią laikrasztis “Deutsche 
Forstztg”. Bandytojas iszrinko 
keturias puszis auganezias toj 
paezioj girioj, vienokiose sanly- 
gose ir vienokiai sveikas ir sto
ras. Wieną pakirto . pabaigoj 
Gruodžio mėnesio, antrą pabaigoj 
Sausio, treczią pabaigoj Wasario, 
ketvirtą gi pabaigoj Kovo. Isz 
tų medžių nutaszė balkius vieno
kio didumo ir juos iszdžiovino. 
Prie bandymo, kiek sunkenybės 
toki balkiai iszlaiko ne lūždami, 
pasirodė, kad balkis isz medžio 
pakirsto pabaigoj Gruodžio isz- 
laikė 100 centnerų, isz pakirsto pa
baigoj Wasariaus iszlaikė 80, o 
isz pakirsto pabaigoj Kovo tikt 
62. Wisai tas pats pasirodė ir 
prie bandymo kietumo.

Isz tų balkių paskui padarė 
polius, kuriuos įkalė į žemę. 
Po 16 metų poliai isz me
džio pakirsto Gruodžio mėnesyj 
buvo su visu sveikais; kiti gi 
poliai po 3—4 metų supuvo. 
Bandavonės su kitų medžių 
veislėmis tą patį parodė; ilgiau
siai iszlaiko medžiai tos paczioe

veislės tie, kurie buvo' nukirsti 
Gruodžio mėnesyj. Taigi statant 
triobas, dėl jų reikia medžius 
kirsti Gruodžio mėne-yj, jeigu 
norime, idant trioba ilgai iszlai 
kytų. .

Ar prlsižiurejimaN ant ko 
nors ėsaneziai neszczia 

nioterei turi Įtekmę 
ant užgimusio ku

dykio?
Žmonės tiki, kad ėsant nesz

czia moteriai, prisižiurėjimas turi 
įtekmę ant turinezio užgimti ku
dykio: jeigu motina pamato ką 
nors, kas ant jos padaro didelį į 
spūdį, tas gal atsiliepti paskui ant 
kudykio. Pasakoja, buk motinos 
mieste Kadškse, pietinėj Iszpanijoj 
laukianczios užgimimo kudykio, 
jeigu nori, kad užgimęs butugra 
žus, eina į bažnyczią ir ilgai 
meldžiasi priesz altorių Motinos 
Szvencziausios, kuriame yra pui
kus paveikslas padirbtas garsaus 
iszpaniszko teplioriaus, Murillo. 
Todėl Kadikse, ypiez terp mo
terų, yra daugelis tipų panaszių 
į aną Murillo paveikslą. Mokslin- 
cziai isz syk* nepripažino įtek
mės prisižiurėjimo, bet bandė fą 
dalyką Isz t irti. Prancuziszku gy
dytojų Draugystė iszdunt nėjo 
visiems gydytojams pr.iszymua 
tėmyti tą dalyką ir apie visokius 
palėmyjimus praneszti į gydytojų 
draugystę; patėmyjimų surinkta 
diktai, bet visgi jų dar neužteka 
ant galutino nusprendimo. Isz 
jų vienok pasirodo, kad žmonių 
įtikėjimas ne yra visai be pama 
to; prisižiurėjimas motinos, nors 
ne visada, turi įtekmę ant pas
kui užgimusio vaiku. Ant parė 
mimo tos nuomonės yra surinkta 
daug faktų, bet svarbiausiu yra 
užgimęs pietiniuose Suvienytų 
VVieszpatyszczių sztetuose vaikas 
panaszus į aligatorių (didelis 
driežas gyvenantis Floridos 
upėse). Kaimynai per sūdą net 
reikalavo, idant vaikas butų sar 
užmusztas, ar kur nors iszgaben- 
tas, kadangi jis teip biaurus, kad 
į jį negalima žiūrėti. Waikas turi 
dabar jau 14 metų ir jis ne tikt 
ant burnos panaszus į aligatorių 
(krokodilių veislė), bat ir visu 
savo sudėjimu; kalbėti jis ue 
kalba, bet sznypszczia kaip ir tie 
sutvėrimai,} kuriuos jis panaszus; 
o akys apvalios kaip ir aligato- 
riaus. Rankos su ne znaimias 
pirsztais, panaszesnės į aligato- 
riaus kojas, negu į žmogaus ran 
kas. Jis mėgsta vandenį ir ilgai 
jame iszbuva. VVisame, ne tikt 
ant kūno bet ir savo palin
kimais jis panaszesnis į aligato
rių, negu į žmogų.

Tėvai tos baisybės niekuom 
nesiskiria nuo kitų žmonių. 
Priesz užgimimą vaiko ėjo jie 
ažero krantu ir teip beeidami už
tėmyje vandenyj besipeszanczius 
aligatorius. Motina persigando ir 
norėjo nusikreipti, bet vyras pri
vertė ją prisižiūrėti aligatorių 
pesztynėms. Tas atsitikimas tokį 
padarė ant motinos įspūdį, kad 
ji jo negalėjo užmirszti iki 
gimdymo laikui. Užgimęs vaikas 
pasirodė panaszus į tą, apie ką 
motina tankiausiai mislyjo, kas 
ant jos didžiausią padarė įspūdį, 
nesziojant vaisių.

8elawek Ažeras, Alaskoj.
Dabar pagarsėjusi savo aukso 

plotais Alaskos teritorija yra tai 
žingeidus krasztas; juo geriaus 
ją pažįsta, juo dauginus žingei
džių daiktų ežia atranda. Prie 
tokių žingeidžių daiktų ežia už- 
tėmytų priguli Selavek ažeras. 
Jis ne didelis ir yra viduryj kiet- 
žemio, bet netoli nuo jūrių. Tur. 
jis tokius jau tekėjimus, kaip ir 
oceanas. Sprendžia, kad ažero 
dugnas jungiasi kokiu nors budu 
su jūrėmis, bet ar toksai sprendi 
mas yra teisingas, nežinia. Wan- 
duo ant pavirsziaus to ažero yra 
prėskas, apaezioj gi sūriai kartus, 
taigi toks, koks yra oceane Rods 
daug yra kietžemių viduriuose 
ažerų su surum vandeniu, kaip 
antai: Kaspiszkos jūrės, Mirties 
jūrės ir daugelis kitų, 
bet ažerų su maiszytu vandeniu, 
taigi tokių, kurių virszuj butų 
prėskas, o apaezioj sūrūs vanduo, 
kaip Selavek ažere, iki sziol 
niekur daugiaus ant viso musų 
žemės pavirsziaus ne užtėmyjo. 
Apart to, minėtame ažere yra ir 
karszti szaltiniai. Tose vietose 
vanduo ne užszala, bet aplink 
tokias lyg akis yra storos ir 
augsztos ledo sienos.

GEOGR
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DABIS.

Geikie ir kitus.Pagal prof. Archiba

(Tą«į).
Jeigu atplaukiate ant laivo prie krantų kokio nors ki«t- 

žemio, tąsyk matote jo pavidalu isz szono, matote ant kiek 
tūlos jo dalys pasikelia augszcriaus jūrių vandens pavir- 
sziaus, matote ar kietžemio paiirszius yra vienodas, lygus, 
ar turi jis kalnus ir terpkalnei 
yra iszkilęs, rodo tą jūrių van< 
kaipi už pamatą kietžemių ir n 10 jo skaito kokias nors vie
tos iszkilimą.

Jeigu pavirszius kokio nor* kraszto yra lygiai iszkilęs 
nuo jūrių vandenų pavirsziaus, tai tokį krasztą vadina ly
guma, jeigu gi pavirszius ne lygus, bet turi didesnius ir 
mažesnius iszkilimus, tai tuos didesnius iszkilimus vadina

Klony s vienok gal būt ir 
iena nuo kitos; tos klonys 

o mums kaipi vieta kainuo
ju

Ant kiek koks krasztas 
»nų pavirszius, kurį priima

kalnais, o žemumas klonimis.
ant lygumų, jeigu tik jos toli
padaro, kad ir lyguma pasiror
ta, tik ežia kalnai turės beveik vienodą augsztumą ir 
virszunės bus kaipi nukirptos. lygios.

11
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Apart lyguinų, ant žemės pavirsziaus yra kalnai. Kiek
vienas kalnas stovi aut pavirsziaus, arba ant linijoa nuo 
kurios kyla augsztyn nuo lygumos, arba ant savo pamato, 
apaezios: virszune, tai yra vięta augszcziausiai iszkilusi; a- 
part tų dalių, dar kalnas turi szonus, taigi pavirszių jun
giantį virszunę. su kalno pamatu. Kerte, kokią padaro 
szonas su apaezią, ant kurios stovi, vadinasi kalno palinki
mu; imagai platumą tos. kertės, pasilenkimas gal būt ma
žas, arba status.

Linija nuleista nuo kalno virszunės tiesiog prie linijos 
reiszkianczius jūrių pavirszių rodo kalno augsztumą.

Paveikslėli* 96, Kalnai Ir tar**ai. .

Ne daug yra ant musų žemės pavirsziaus kalnų, kurių 
augsztis pereitų vieną mylią (apie 7500 metrų). Himala
jų augszcziausia virszune Everest siekia 29000 pėdų, arba 
8800 metrų. Virszunės Europos kalnų yra daug žemiaus:. 
augszcziausias kalnas Europoj yrą Mont Blanc, Alpų kal
nuose, jo virszune iszkilusi tikt ant 4800 metrų. Virszu
nės Tatrų kalnų (terp Galicijos ir Vengrijos) vos kaip 
kokios i>ereina 2600 metrų.

Kalnai retai pasitaiko stovinti skyrium ant lygumos, 
bet paprastai jų susirenka keletas vienoj krūvoj, taigi jie 
tankiausiai būva krūvomis iszmėtyti ir tai dvejopai.

Arba renkasi viens szale kito kaip nors ir padaro kal
nu grupa ir jeigu jų virszunės ns žymiai iszkilusios, tai 
nesiskiria nuo augsztų lygumų; jeigu gi jie pasidarę isz 
<enų uolų, kaip antai isz granitų,, gneisų, tai vadina 
juos massiniais, kaip antai Skandinavijos, Harco kalnai.

Jeigu gi kalnai traukiasi eilėmis viena už kitos, kaipi 
nuaugę savo apaeziomis, tai jie padaro kalnu lenciūgus, 
kaip antai Pirenejų, Uraliaus kalnai. Virszune tokių kai-

Czia apatinis, papiesztas ąutraukonus bruKszins, nų lenciūgų vadinasi jų nugara. Tokia nugara iszrodo lyg
kia jūrių vandens pavirszių, kitos linijos bėganezios sta- 
cziai prie tos apatinės jūrių linijos parodo iszkilimą kokios 
nors vietos; kairėje pusėje tos linijos beveik lygios, todėl 
ir visas krasztas yra tai lyguma r, iszėmus tikt lygumą r d, 
ant kurios yra įdubimai, klonjys. Deszinėj pusėj iszkili’ 
mai ne lygus, czia yra kalnai (g) ir klonys (d).

Lygumos būva lygiai mažai, kaip ir augsztai nuo ju- 
rių vandenų iszkilusios; pirmame atsitikime jas vadina 
žemumomis, antrame augsztomis lygumomis. Žymaus ru- 
bežiaus. kur baigiasi vienos ir prasideda kitos, nėra, bet 
paprastai iszkilimus ant 200 metrų laiko už.rubežių žemu
mų. bet jeigu žemuma kyla augsztyn ne žymiai, isz pa- 
lengvo prie toliaus Išsitraukianezių kalnų, tai prie žemu
mų priskaito ir didesnius žemės iszkilimus. žemumų yra 
visokiose žemės dalyse: EuroĮieiszka žemuma traukiasi 
nuo Pirenejų kalnų isz vakarų, iki Uralaus kalnų į ry
tus, taigi nuo Iszpanijos iki Siberijos rubežių; Siberiszka 
žemuma tęsiasi nuo Uraliaus kalnų; žemumos yra abiejo
se Amerikose, taigi Sziaiirinąj ir Pietinėj. Augsztos ly
gumos yra teiposgi visur: Afrika, su mažais iszėipimais, 
beveik - visa isz jų susideda: yra jos vidurinėj Azijoj, ku
rios viduris jiadaro augszcziausiai ant visos musų žemės 
iszkilusią augsztą lygumą Tibetaniszka vadinamą, ji isz- 
kyla iki 5000 metrų (16000 pėdų) augszcziaus jūrių van
denų pavirsziaus. Augsztos lygumos Amerikos rodi ne 
per didelės, bet užtai jos augsztai iszkilusios. Europoj 
nėra nė didelių, nė augsztai iszkilusių augsztų lygumų.

Tankiai augsztos lygumo^ leidžiasi prie žemumų ne 
isz palengvo, ne znaimiai, bet paveiksle didelių trepu ar
ba tarasu. Toki ta rasai yra pipetinės Afrikos užbaigoj.

Kaip kur yra lygumos ir žemiaus jūrių vandenų i>a- 
virsziaus; tokias lygumas vadina depresijomis. Giliausia 
isz jų yra depresija Mirties jūrių, kuri yra ant 400 
metrų žemiaus jūrių vandenų jiavirsziaus, taigi, jeigu czia 
įsigriebtu jūrės, tai jos užlietų visą depresijos plotą ant 
400 metrų (1320 pėdų) giliai; ne teip gili, bet už tai 
didesnė yra depresija Kaspiszkų jūrių. Depresijos gal 
būt ir prie paties jūrių kranto, jeigu tik jas nuo jūrių 
vandenų apsaugoja gamtos įdirbti arba žmonių’nupilti 
pylimai. Tokia depresija, apsaugota nuo užliejimo jūrių, 
žmonių padirbtais pylimais yra Holandija.

Apart Įiadalinimo lygumų pagal jų iszkilimą, dar jos 
dalinasi į: a) tirus, b) Stepus ir į c) žemdarbiszkas lygumas.

Tirai yra tai lygumos, ant kurių nėra augmenų, dėl sto
kos czia vandens ir lytų; pavirszius jų yra paprastai isz
pieskos ir akmenų; kaip kur įdubimuose yra susirinkęs 
vanduo ir augmenys; tokias vietas vadina oazais. fy- 
miausi tirai yra: Sachara—Afrikoj, Gobi-Azijoj, Mohave-^ 
Sziaurinėj Amerikoj, Atakatna—pietinėj. Didesne dalis 
Australijos vidurių yra tai teiposgi tirai.

Žmonės gy venanti pieskynuose, kaip antai Sacharos 
tiruose, gyvena isz prekybos ir plėszimų;, tavoms gabena 
isz vietos į vietą, kraudami juos ant kupranugarių, kurie 
gal ilgai apsieiti be vandens. Gabenanti ta vorus susiren
ka į pulkus ir tokius pulkus vadina karavanomis. Jeigu 
isz prekiavimo ne gal iszmisti, tirų gyventojai užsiima plė- 
szimais: užpuldinėja jie ant traukianezių su ta vorais ka
ravanų; plėszimais savo pagarsėjo antai Sacharos Tuaregai.

Stepai yra tai teiposgi lygumos, jose vandens ne daug, 
girių czia teiposgi ne daug, kadangi medžiai nepakenezia 
tankių czia sausmeczių, todėl jie iszdžiusta; auga vienok 
tirszta ir augszta žolė. Stepai yra pietinėj dalyj ryt-euro- 
pinės žemumos, prie Juodųjų ir Kaspiszkų jūrių, Azijoj, 
Afrikoj, daugiausiai gi jų yra Amerikoj.

Stepų gyventojai yra jau geresnėse sanlygose negu 
gyventojai tirų; czia jau gal jie gyvulius auginti, kadan
gi Stepuose yra daug žolės. Tūluose vienok Stepuose yra 
žoles ne daug: tokių gyventojai veda uuolatai kruvinas 
kares už ganyklas, o kaip kada, kaip ir tirų gyventojai, 
užsiima plėszimais; užpuldinėja ne tikt ant pakelevingų, 
bet ir ant toli nuo jų tėviszkėš ėsanezių krasztų.

Žemdarbiszkos lygumos turi paprastai užtektinai van
dens, girių, pievų; žemė czia vaisinga, tinka ji geriausiai 
auginimui javų.

Žmonės gyvenanti žemdarbiszkose lygumose užsiima 
žemdarbyste, jie gyvena jau geresnėse sanlygose negu gy
ventojai tirų ir stepų, maistą jiems lengviaus sugrieb
ti, todėl turi sziek tiek laiko ant pasimokinimo ir ant ap- 
siszvietimo. Tokias lygumas seiliaus užėmė girios, bet žmo
nės iszkirto girias, iszlygino žemę ir ją apvertė ant gru
dų sėjimo; visos beveik žemdarbiszkos lygumos Europoj 
tokiu budu pasidarė; Amerikoj plotai girių teiposgi virs
ta į žemdarbiszkas lygumas. Juo seniaus tokios lygumos 
pavirto į žemdarbiszkas, juo mažiaus ant jų yra girių. 
-Žemdarbiszkas lygumas žmonės padaro ne tikt isz girių, 
bet ir isz stepų, o kaip kada net isz tirų, per iszkasimą juo
se artezijaniszkų szulinių, kanalų, kurių vandeniu laisto 
žmonės savo laukus; iszkastais kanalais partraukia vandenį 
kaip kada isz tolimų krasztų.

dielinėt taigi turi eiles iszkilimų ir įslugimų arba teip va
dinamu balnu, kurie, jeigu nusileidžia žemai, būva žmo
nių vartojami kaip^eliai perėjimui isz vieno kalno szono 
į kitą; tokias vietas vadina perėjimais arba pasais.

Augszti kalnai vadinasi alpiniais, žemesni — viduti
niais, dar žemesni — kalvomis. Rųbežius terp vienų ir ki
tų negalima surasti lygiai teip, kaip terp žemumų ir augsz
tų lygumų.

Kalnų lenciūgai tankiai bėga paralelrszkai viens už 
kito ir padaro kalnu eiles, kaip antai Alpai, - Jura kai 
nai ir 1.1. Įslugimus terp iszkilusių nugarų vadina iszil- 
gomis klonimis; įdubimai gi terp szonų vadinasi skersine 
mis klonimis.

Ar sziaip ar teip susijungę terp savęs kalnai, padaro 
kalnų sistemą, teip kaip antai upės padaro upių sistemą. 
Iszsikeroję kalnų sistemai arba jų dalys padaro kalnų a- 
pygardą. Kokio nors kraszto kalnus ir klonis, lygumas ir 
žemumas vadina jo orografija.

Kalnai gal būt iszkilę nuo žemumų, kaip antai Ura
liaus kalnai, kurių pamatas yra ant žemumos, nuo augsz
tų lygumų, kaip kalnai Kuen Lun.

Kalnai rods stabdo žmonių susineszimus, bet jie tu
ri didelę įtekmę ant jų gyvenimo. Nors nevaisinguose kal
nuose sunkus žmonių gyvenimas, bet jie apsaugoja ge- 
riaus negu žmonių padirbtos tvirtynės nuo prieszų už
puolimo. Todėl neretai ir galinga tauta gyvenanti ant ly
gumų, begalėdama atsiginti nuo nuolatinių kaimynų už
puolimų. isznyksta. silpni gi likucziai, pasislėpę į kalnus, 
iszlieka per ilgus amžius, kaip tai geriausiai parodo Kau
kazo gyventojai. /

Kalnai jiasidarė per raukszlėjimasi ausztanczios žemės 
plutos. Iszpradžių kalnai turėjo labiaus apvalų pavidalą, 
kaipo kupros, bet per amžius tekanti vandens iszgraužė gi
lias tarpkalnes, ir klonis, nusmailino kalnų apvalumus. 
Net ir lyfcią augsztą lygumą gal iszrėžyti tekanti vandens, 
padaryti joje gilius urvus.

Vulkanai arba ugnekalniai pasidarė kitokiu budu, ne 
nuo raukszlėjimosi žemės plutos. Apie jų pasidarymą 
vienok kalbėjome jau pinhiaus.

Žemės magnetizmas ir sziaurine szwiesa. 
Į Kasyta magnesas, kiekvienas gal žino? Yra tai plieno 
szmotas. kurio abudu galai prie savęs pritraukia mažus ge
ležies arba plieno szmotelius, kaip antai adatą, plieninę 
plunksną; magneso įpatybes įgauna geležis arba plienas 
bėgant per jį elektrikai; minkszta vienok geležis tuojaus tą 
nužudo, plienas gi jau ant visada užlaiko. Visas musų že
mės kamuolys yra tai neiszpasakyto didumo toks jau 
magnesas. kaip ir anie plieno szmotai, nuo kurio magne- 
siniai kompaso rodyklai įgauna ypatybę rodyti vienu sa
vo galu į sziaurius, kitu gi į pietus. Isztikro vienok kom
paso rodyklai nerodo tikro žemės poliaus, bet teip vadi
namus magnetiszkus polius. Tą ypatybę magnesuoto ro- 
dyklo, taigi jo nusikreipiiną į sziaurius, pirmiausiai sunau
dojo prie kelionių ant jūrių chiniecziai, be to, ne ėsant 
žymių ženklų, apsiniaukus dangui, plaukianti ne galėtu 
numanyti į kokį jie krasztą plaukia, todėl tolimų kelio
nių per placzias jūres žmonės ne galėtu atlikti. Nė vię- 
nas laivas ne plauks į kelionę per jūrės neturėdamas kom
paso arba bussoles. Kompasas arba bussole ir yra tai įmag- 
nesuotas plieninis rodyklas, kurisai rodd visada sziaurius, 
tuom paežiu rodo laivui, kaip reikia plaukti per jūres, 
idant nukeliauti į paskirtą vietą. Sakėme jau, kad kom
pasas arba bussole ne rodo geogrbfiszko žemės poliaus, 
bet teip vadinamų magnetisžkų jos polių; jie viens su 
kitu ne susieina. Todėl tai kompaso rodyklas nesikrei
pia tiesiog prie geografiszko žemės poliaus, arba jos aszies 
galo, bet vis truputį nusikreipia tai į vieną, tai į kitą sza- 
lį, žiūrint ant to, kokioj vietoj yra musų bussole. Busso- 
lės rodyklas kreipiasi tiesiog į sziaurius, arba į geografisz- 
ką polių, jeigu ji atsiras ant teip vadinamo magnetiszko 
merediano, taigi ant linijos jungianezios magnetiszkus po
lius, teip kaip geografiszki meredianai jungia geografisz- 
kus musų žemės polius; jeigu laivas pasitraukė nuo mag- 
neliszko merediano į vakarus, tai busselės rodyklas ant 
sziaurinio žemės puskamuolio nusikreipia truputį į rytus 
nuo sziaurių; pasitraukus laivui į rytus nuo tokio mere
diano, busselės rodyklas nukrypsta truputį į vakarus.

Idant galima būt tikrai pasinaudoti isz kompaso arba 
bussolės, t. y. idant tikrai nuspręsti apie svieto krasztus, 
reikia žinoti, kiek kokioje vietoje nuo tikro kelio nusikrei
pia jos parodymai, arba, kaip tą vadina, reikia pažinti 
magnetiszką nusikreipimą vietos.

Mokslincziai darė ilgus tirinėjimus ir ant jų isztirimų 
pasirėmę, daro sziądien žemplapius megnetiszku nusikreipi- 
mu musų žemės pavirsziaus. Toki žemplapiai jurinįkams 
jų kelionėse ne atbutinai yra reikalingi.

(Toliaus bus)



LIETUVA
Naujas badas gelbėjimo 

perkūno užtrenktų. Wietines Žinios. 011 «™Lcy “pa
TRYOTY”.

Amerikoniszkas elektrotechni
kas, Barton, apgarsino nauj? bu 
d? gelbėjimo perkūno “užtrenktų. 
Barton sako, kad geriausiai yra 
laistyti druczisi su vandeniu per
kūno užtrenktu, o t?syk elektriką 
isz kūno pereina į žemę. Kaipo 
darodym? pasekmingumo to 
naujo gelbėjimo.budo, p. Barton 
priveda, kad miestelyj Meldon, 
Mas. perkūnas trenkė su neisz- 
pasakytu smarkumu į vien? dar- 
binįk?, k u riša i ir puolė ant žemės 
kaipo negyva*, net gydytojas, 
iszbandęs visus savo gelbėjimo 
budus, pripažino jį už ne gyw?- 
Padėjo užtrenki? ant szlapios 
piewos ir pradėjo jį laistyti su 
vandeniu. Po vaiaudui jis pra
dėjo kvėpuoti, o po keturių va
landų laistymo atidarė akis ir 
pradėjo kalbėti. Pasakojo jis, kad 
prie trenkimo pajuto jis, kaip 
kad isz ayk tukstanczius špilkų 
butų įsmeigę jam į kun?, paskui 
jau nežino, kas sujuom darėsi, bet 
gulėdamas ant szlapios pievos, 
pradėjo atsigaivaliuoti. Barton 
sako, kad jis isz tikro ne butų 
atsigavęs, jeigu per laistym? 
vandeniu ne butų isz kūno prasza 
linę elektrikos. Barton tiki, kad 
kiekvieną užmuszt? su elektriką 
galima būt atgaivinti, jeigu jį 
tuojaus padėti ant szlapios žemės 
ir laistyti su vandeniu. Tasai 
gelbėjimo būdas lengvai ^iszpil- 
domas ir ne brangus.

Kerosinas kaipo waistas.
Kerosiu? kaipo vaist? kaimų 

moterys Lenkijoj jau nuo seniai 
ir kaip sakosi, su pasekme var
toja; Juoda jį gerti vaikams 
nuo kirmėt ų. Dabar vienok j s 
griebiasi jau ir " gydytojai. Dras 
Luigi Secomondi isz Medijolano 
pradėjo vartoti kerasin? prie gy
dymo difteritu serganczių. Nors 
nuo d'fterito labai daug vaikų 
mirszta, bet Dras Secomondi pa 
žada iszgydyti kiekvien? d>fte- 
ritu apsirgujįt jeigu tikt ligonis 
pildys daktaro įsakymus. Sawo 
isztirimus jis apgarsino atsakau-, 
ežiai paraszytame straipsnyje 
kurį patalpino laikrasztyje “Cor 
riero de la Serą”. Daktaras Se 
comondi difteritu sergantiems 
liep a mazgoti su kerosinu gerk
lę, arba su penzeliu vilgyti dif
terito szaszus ant gerklės. Szaszai 
tie nyksta* karszcziavimai pasi
liauja ir kaip sako, ne turėjo sa
vo praktikoj tokio atsitikimo, 
prie kurio, jeigu tikt pildė dak
taro įsakymus, ligonis ne butų 
iszgijęs. Jeigu szaszai aut gerk 
lės wėl pasirodo, reikia griebti e 
si vėl kerasino ir jį vartoti teip, 
kaip isz pradžių, taigi kvėpuoti, 
jo gazais, plauti gerklę, arba vii 
gyti j? su padažytu kerosi ne pen
zeliu. f? daryti te»p ilgai, kolaik 
szaszai su visu neišnyks ir liga 
ne taps su visu pergalėta. Rods 
kerosinas burnoj ne gardus, bet 
teisybę sakant, gardžių vaistų 
yra labai mažai, paprastai jie ne 
gardus; kerosinas vienok ne 
brangus. Jeigu viskas teisybė, 
k? apie jį kaipo vaist? raszo 
Dras Secomondi. tai apart žibi- 
nimo, jis ras kuo placziausi? pri- 
taikym? prie gydymo defieritu 
serganczių.

Padėkawone. .
Siuncziu szidingiausi? padės 

kanonę p. p. Kelpsch, Noreikų & 
Co, už laikrodėlį, kurį neseniai 
apturėjau ir isz kurio ėsu labai 
užganėdintas. Matau, kad tamis- 
tos apsieinate teisingai, nes tas 
laikrodėlis yra vertas tų pinįgų 
dien? ir naktį. Lieku tamistų

• k oštum erių ant visados.
* Joseph Tuminauskas 

Lavrence, Mass.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo draugo, Antano Nar- 

vido, isz Kauno gnb. Panevėžio paw., 
Wabalnįkų parap., Deikiszkių kaimo. 
Pirmiau* gyveno Mahanoy City, Pa. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot man 
žinią ant szio adreso:

Waclowas Andriuliunas,
302 Kannard Str., Waukegan,IH.

Pajieszkau savo draugų: Adomo Pa- 
kapio ir Winco Taurozo, abudu isz 
Laukuvos parap., Reseinių pav., Kau
no gub. Jie pats, ar kas kitas, teiksis 
duot man žinią ant szio adreso:
Chas Pleinis, Box 102 Herminie, Pa.

Pajieszkau Jono Antanavicziaus, isz 
Kauno rėd.. Panevėžio pav., kurs jau 4

— Pereitos sanvaitės Ketver
ge, vakarinėj miesto daly j užgi
mė smarkus gaisras, prie ko keli 
žmonės nustojo gyvasties, o ke- 
liosdeszimtys likosi sunkiai su
žeistų. Apie 6 vai. vakare užsi
degė didelis elevatorius ant 
Grand avė. prigulintis Chicago 
and Northvestern geležinkeliui. 
Ugnis platinosi teip greitai, kad 
subėgus ugnagesiams, degė jau 
visa trioba. Ugnagesiai subėgo 
į vidurį deganezios triobos ir 
vos pradėjo gesinimo darb?, atsi
tiko ežia baisi espliozija, kuri 
sugriovė elevatoriaus sien?; 
griūvanti siena užbėrė dirbusius 
prie jos ugnagesius. Isz vidurio 
iszsiveržė baisi liepsna’ant sto- 
vinezių ant stogo Jungo alaus 
leidinyczios ugnagesių; liepsna 
uždegė jų drabužius. Expliozija 
buvo teip smarki, kad nuo oro 
sudrebėjimo keletas žmonių sto- 
vinezių ant tilto įpuolė į van
denį; daugelį vėl sunkiai apkūlė 
lakiojanti į visus krasztus ne- 
dėguliai ir įkaitusios plytos; 
vienam žiurineziam į gaisr? atlė
kusi lenta nutraukė gal v?; isz 
viso 10 žmonių likosi užmusztų, 
sužeistų gi pasirodė labai daug, 
terp jų yra ir mirtinai sužeisti.

— Antanas Jadiks pateko pę 
sudu; pastatytas jis po kaucija 
$800. Jadiks gyveno po nr 649 
Canal str. su kukiu ten Stronskiu 
ir su keletu lietuvių viename gy
venime. 17 d. Liepos, Stronski, 
Jadiks ir jo draugai karsztai 
tusztino alaus blekiues vien? po 
kitai ir gerai užsitraukę, augulė. 
Jadiks ir Stronski gulėjo vie 
name kambaryj. Stronski nuo 
alaus buvo labai linksmas ir isz 
linksmybės nuolatai dainavo; 
Jadiks gi norėjo miego ir praszė 
Stronskio p (liauti dainų. Bet kad 
tasai nepaklausė, draugai pradėjo 
hartiesi; nuo barnių perėjo į 
pesztynes, laike kurių Jadiks isz 
sitraukė peilį ir su juom duiė 
kelis kartus Stronskiui teip, kad 
t?, sunkiai sužeist?, reikėjo ga 
kenti į ligonoutį; nors jis iszgijo. 
bet Jadiks p įteko į krimina- 
liszk? sud?.

— Dviejų melų meigaitė. 
Josima Schmidt, numirė, kaip 
nusprendė gydytojai, tiesiog isz 
bado. Gyveno ji prie motinos po 
nr. 388 W. 18 str. Motin? vienok 

"apleido vyras Ir ji atsirado to 
kiose sunkiose sanlygose, kad 
neturėdama nė cento, neturėjo už 
k? sawo mergaitei nors duonos 
plut? nupirkti. Ten, kur 200 
mibjonierių visk? valdo, kurių 
nužemintais tarnais yra visi 
kraszto urėdoįkai iszrinkti per 
didžlurczių malonę, ne žingeidu, 
jeigu betureziai tiesiog • badu 
mirszta.

— Namuose po nr. 100 W. 
Adams si r. , pedleris Ernst 
Ehrenzveig, pabudęs naktyj, pa
matė prie savo lovos tris plėszi- 
kus, kurie isztiesę į gulinti re
volverius, liepė nesikruiiuti. 
Ehrenzveg, vieton paklausyti 
įsakymo, paszoko nuo lovos ir 
metėsi ant vagilių. Wienas isz 
plėszikų szovė ir pataikė pedle- 
riui į petį, bet visgi nieko ne
pelnė, kadangi teikėjo jiems 
dumti laukan.

— Chicagoj pradėjo rinkti 
aukas ant naudos varg? ken- 
ezianezių sztraikuojanczių kalna
kasių Illinois kastynių, tikt ežia 
yra labai mažai norinezių k? nors 
aukauti. Garsus Chicagoe rnili 
jonierius, savinįkas didžiausių 
ežia pjovinyczų, Armour, paau
kavo ant suszelpimo vargstan- 
czių sztraikierių szeimynų tikt 
100 dol.

Maj?c na vzględzie važnosė 
majpcego się odbyė Sejmu XII- 
go Zvi?zku N. P. ve Philadel 
phii —- oraz zainteresovanie się 
nim Ogėlu; povzięlismy zamiar 
przysluženia się Szan: Publicz- 
nošei, vydavnietvem codzien* 
nem “Patryoty” podezas trvania 
tego Sejmu.

Dzieft po dniu infornlovaC bę- 
dziemy • naszych czytelnikėv 
szcsegdlovo o przebiegu deba- 
t6v tocz?cych się na sejmie i o 
jego uchvalach.

OpisyvaC będziemy, z dol?cze- 
niem pięknych illustracyi, uro- 
ezystosei: — Otvarcia sejmu — 
“Dnia Polskiego”— Rozvinięcia 
Sztandaru Zwi?zku — Sztanda- 
ru Sokolėv — Doręczenia W la- 
dzom miasta portretėv KoSciusz- 
ki i Pulavskiego — a takže zn- 
mieėcimy podobizny obu tych 
SztandarOv i Sztandaru Pulav 
skiego — portretėv naszych Bo- 
haterėv — dobrze zaslužonych 
Zvi?zkowi Patryotėv—vydat 
niejszych-mėvcėv i strojnych 
Sokolėv.

Wydavnictvo to stanoviė bę- 
dzie mil? i trv'al? pami?tkę dia 
každego Polaka..

Zvažyvszy jednak, že vydav- 
nictwo podobne vymaga dosė 
znacznego naktadu — potrzebuje- 
my zapevniė się o liczbie prenu- 
meratorėv.

\Prosimy przeto maj?cych ehęė 
otrzymyvania tego codeiennego 
piamu, aby zecheieli co najrych- 
lej pospieszyC z zamėvieniami, 
nad'*ylHj?c dokladne adresu, z do- 
l?czeniem 25 c.

Kto nadeszle prenumeratę na 
“Patryotę” za rok caly ($1.50), o- 
trzyma Dz'ennik bezplatnie.

Z Usz-tnovaniem
T. W?sovicz.

Philadelphia, Pa. 1831 33. Frak- 
ford avė.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amii.
Jeitn nori »Uipr*ryt nuo tabako ant w!m4ou 

ir paatoti iwelku. iwlrtu Ir •yllncu, Imk gydyk- 
1m wadin»ma* NO-TO-BAC.kuri* perdirba »llp- 
nni imoole in twirtu«. Daugpili, kurie pamėgino 
•siaa gydykla*. In detzimu dienu tau «were de- 
■zlmu swaru urinsaue. Apie 400 000 žmonių tapo 
izagydyiaia. Pirk NO-TO-BAC nuo ea*o apUe- 
koriau*. »u gwaranoija, ui 50c. arba ui 11.00 A p. 
raižytum ir prabas (rausi dykai. Pamatyk, in: 
Sterlleg Remedy Co., Cblcago, arba Ne« York

Antras metinis balins.
Dr—tė Sz. Juozapo isz Metro s 

Park, 111. laikys savo antr? meti
nį balių Subatoj, 11 Rugsėjo 
(September) 1897, Czekiszkoj 
salėj,po nr. 585—587 Centre avė., 
kertė 18tos ui. Chicagoj, ant ku
rio grsjys puiki muzika, bus szo- 
kiai ir kitos gražios zabovos. 
Dėltogi szirdirgai užkvieczia 
visus lietuvius ir lietuvaites at- 
uikotay i prasidės 8 va-
land? vakare. Įžengs vyro su 
motere 25c.

Užpraszo Komitetas.

* Apgarsiname visoms lietuvnį- 
kėms, jogei musų Draugystė var
do Sz. Onos padidino p'isinerti- 
nę. Dėlto praszom visų moterų, 
kurios norėtu piisiraszyti prie 
musų* draugystės, pribūti ant 
ateinanezio susirmkiiuof mitingo), 
katias atsibus 15 Rugpjuczio

Kot. Szpokievicz, prez.

Ant kertes Auburnave.ir Attica 
str., prie lietuviszkos klebonijos, 
yra ant pird a wimo dvieju į>eli
trų namas su lotu už $2,(M)0. At
ūžaukite ant antrojopeniro.

, (»-S)

Geriausia užeiga Scran- 
tone.
..........p*8............

FKANCISZKU KOON8,
105 Lockoicanna Avenue.

Yra lai wieta arti wiaų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atwažiawęs in 
szitą miestą gali gauti gera nakwy- 
nią, szaltą alų ir kwepenczius cigarus. 

Kas in Rcrnntu* atkeitaniit.
Tai pazKoooi'a wi«k{ gausit:

Alau* gero ir Cigar|.
Pernakvot ir rodf gerf. (1—2.98)

metai kaip Amerikoje. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis man duot, žinią ant szio 
adreso:

M. Rope, Box 292, Ęorsl City, Pa.

Mitingas.
Subatoj, 14 Rugsėjo, pusiau 

asztunt? valand? vakare, salėje 
po nr. 712 21st stf., kertė Wood, 
Liet Republ. Klubas 9tos vardos 
laikys savo miting?, ant kurio 
užkvieczia szirdingai visus lietu
vius atsilankyti.

K. Kunca, prez.

* Ant pardavimo lotas ir namas 
ant 7 ruimų, po nr. 3221 Illinois 
Ct. $700 reikalauja isz virszaus, 
o likusi? sum? gali mokėt isz 
palengvo per ilg? laik?. Atsiszau- 
kitę pas savioįk?, G. K. Gibbons, 
arba į “Lietuvos” redakcij?. (4-9)

Ant pardavimo kampinis na
mas ir lotas, kertė 33czios ir Illi
nois Ct., terp Aubum Avė. ir 
Halsted St. 4 ruimai ant 1 pentro, 
2 ruimai ant 2ro pentroir vienas 
didelis basemante. Atsiszaukite į 
“Lietuvos” redakcij?. (29—8)

Kiekvienas teip sako:
CASCABETS CANDY CATHARTIC yra tai 

stebuklingtauaioa gydyklos zzio amitaua iatra- 
tnri Syd® iagadnel irtikrai inkstu*, kep. ui i, pilira ir osyttyja wiaa 

*•}*»•"* pnusallna p^razallmį, gydo g»iwoį 
ikaudejima. drugy Ir uikfetejima w] durį u

Pirk dMiu«| C. C. C. sUįdi-n, 18, 26, Moaa- 
tu. Randai! wiaoie aptieko«« ir iizgydymygwa-

Plrmatliis Uetnviukis Salta
LIUDVIKO NAVIKO,

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

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likiečius ir kvepenržiusCigarus. 
Užlaiko Un'jos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia visus atsilankyti.(17-1)

Wanted—An Idca

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

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* adynote. nuo 0 iki 12 prieat piet

Ir nuo ft vakare. Telephoaai: CaaaI187

Prekė pinįgų.
Rus kas rublis po...................52|c.
Prusiszkos markės po..... ..24jc.

Prie kiekwieuo pioįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kasztu.

L 1 1 U V A į

Antros Puikios Dovanos
“Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsiūdamidovanasangliazkolaikraczio“TheNationalRecorder”,užt«my- 
jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galfta padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulintas dovanas; deitogi mes isz sa
vo pusės paakyrtme antras, nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszvente iszdovanoti savo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais............... ............   $75,00.
Antra dovana Pinigaia......................................................................$25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekwiena......................#60,00.

W1m) bu* iszdowanota................ $160,00.
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos litaros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, lai yra reik pirmiausei daryti žodžius isz litaros L. paskui isz 1, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai litarui a. Kas daugiaašei padarys žodžių isz lita- 
rų randaneziusi žodyje Lietuva, tas gaus augszcziausią dovaną 175,00; antras 
gaus 125,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po t3,00. Žodžiai turi bul suraszy- 
ti pagal alfabetą,gražiai,kolumnose; žodžiuose ne vale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi but| žodžiai issdirbti Isz paežių veiksmažo
džių ir daiktžodžių. ,

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratą už “Lietuvą” 12.00 prisiu
sime jam pamokinimą kaip daryti žodjius ir kvitą duodanezia tiesa imti daly- 
vumą uitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra jau apmokėta, 
tai už tuos 92,00 siusime jam “Lietuvai* per isztisa meta po iszsibaigimui seno
sios prenumeratos.

Deitogi pasiskubinkite pasinaudoki isz tokios puikios progos, nes raszy- 
dami žodžius iszmoksite gerai raszyti, Gurėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisa melą ir prie to galite įgyti puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardą “Lietuvos”. ,

Kurie y ra geriau apsi pažinę su angliszka kalbą tegul užsimoka 12,50, tai 
gaus Lietuvą Ir The National Recorderflr tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime.

I žsiraszydarni “Lietuvą” ir prisiųsdami prenumeratą visada uždėkite szi- 
tokį adresą:

A. Olszevskis, 9•»4 33nl St., CHICAGO, IH.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam užsimokėti ir jifcai lazduos jumis kvitas ir ant to kitus 
reikalingus paalszkinimus. X

Iszsiuncziame in visus miestus ir miestelius visos A* 
menkos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dei siuvi
mo, Maszinas dėl drukavoji.tno grotnatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wargonus, Armonikas. Gtajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Base lies, Skripkis, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, VVideįcius, Sz&uksztus, .Striclbss, 
Revolverius, Laikrodžius, įLa i k rodei i us, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus] Abrozus ir visokius kilus 
daiktus. į ^Teipogi padi'(|inatd< 
luksztus dėl laikrodėliu it t. t.
kožnam dykai. Adr«s$wokit teip:

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

fotografijas, dirbdiname 
Prisiuncziamc kalalioga

Apgarsinimai.
“Varpau”, literatūros, politikos ir 

mokslo dvimėnesinis laikrasztis. iszei- 
na jau 9 metas Tilžėje. “Varpas” yra 
Lietuvos vadovų laikrasztis; talpina 
puikias apysakas bei mokaliszkus rasz- 
tus. “Varpas” į Ameriką ant- metų, su 
prisiuntimu, kaaatuoja Ldolarą.

“UklninkaH”, Lietuvos ūkininkų 
mėnesinis laikrasztis, iszeina 8 metai, 
teippat Tilžėje. Talpina įvairius raiž
ius apie lietuvių prispaudimą po gudų 
valdžią, bei pamokina, kaip reik nuo jų 
gintis/apysakas*, pamokinimus isz sve
timų szalių, bei apie ligas, nuo kurių 
gali pats žmogus pasiirelMti, neėsabt 
arti daktaro.

“ŪKININKAS”, į Ameriką, ant metų 
kasztuoja tiktai vieną dolarą. Norin
ti iszsiraszyti wirsz minėtus laikrasz- 
czius, piniguignli siųsti registravoto- 
se gromatose ant szilu adreso (10—7)

kasztuoja tiktai vieną dolarą. N 
ti iszsiraszyti wirsz minėtus laik

gromatose ant szilo adreso (10—7) 
Herrn Dr. Bruažis, 
Tilsit. Ostpreussen 

Germany.

VVisokias knygas, 
lietuviszkas, teip dvasiszkas kaip 
moksliszkas, tdipgi ir laikraszezius, kai
po tai: “Varpų”, “Ūkininką” ir 
“Tevryne* Sarjfų”, visus tris kartu 
imant ant 1897 m. prisiuneziu už |3.00. 
Katalogą knygų ir laikraszcziu* ant pa
žiūros prisiuneziu dovanai. Už prasza n t 
knygas arba laikraszczius, reikia sykiu 
ir pinigus prisiųst. (31—7)

Jurgis Lapinas
Tilžėje - Tilsit, Ostpr.

Germany

ir

“RYTAS"
NEDELINIS

Laikrasztis
ISZEINA

WATERBURY, CONN.
Yra tai vienas gryniausiu, kas 

link padavimo Amerikoje Lietu- 
viszku laikraszcziu. Iszleidiia- 
mas kriszczioniszkoje dvasioje. 
Žinių daugiausiai apie Amerikos 
lietuvių reikalus.

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

Re v. J. Zebris,
34 John St., Waterbury, Conn.

‘“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Franciszkus Serafinavi
czius. Jisai darbar važinėja 
Peunsylvanijoj pajieszkoti naujų 
skaitytojų ir priiminėti prenume 
rat? nuo senų skaitytojų; teipogi 
ir knįgaspardavinės. Dėltogi szir
dingai uipraszome visų lietuvių, 
kur musų agentas atsilankys, uisi- 
raszyti “Lietuv?” ir prenumerat? 
jam užmokėti, o pinįgai bus gra
žiai mumis priduoti. Per jį teipgi 
galite gauti visokias knįgas isz 
musų knįgyno.

Su guodone
A. Olssevskis, Iszleistojae.

( — Geriause lietuwiszkai-lenki- 
stka A plieka Juozo Leszczyuako, 
po nr. 3315 Laurel st., kurt užlai
ko geriausius gydyklas czionyksz- 
caias ir i« Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do-, 
vvtatt nedaliom*, ir ketwer-l 
gana nuo 12 iki 2 wuland «i vi
durdienio. o D ras W. Slatkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pa *eikalawimo gali paszauklie in 
ap ieka per telefoną kiekviena i 
da tiara, koky kas nori ir koinoje

r NAUDOKITĖS!
PUIKIOS DOVANOS IKI 8Z10L NEGIRDĖTOS;

Kurias “Lietuvos” redakcija iszderejo dėl sawo skaitytųjų per 
ypatinga sutarnie su garsinga Wedderburno Kompanija.

Idant padauginti savo skaitytojus ir duot jiems proga ant iszgrajyjimo 
brangiu dovanu, “Lietuvos” redakcija susitarė su redakcija angliszko laikrasz 
ežio The National Recorder, pasiūlyti skaitytojams brangias dovanas susi- 
dedanezias isz 97,300,00.

Laikrasztis The National Recorder, ipatingai užsiima apraszymais 
naujausiu mokslo iszradimu ir nauju iszmislu, o toiposgi 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 do 
laikraszczius — “Lietuva” ir “The National Recorder ir prie to paliu- 
dyjima duodanty jam tiesa imtie dalyvuma konteste.

Tiems.kur!u prenumerata jau yra užmokėta,po prisiutimui 92,50,siusime lai- 
kraszty per kitus metus, skaitant nuo laiko užsibaigimo ju prenumeratos, kaip 
dabar pius knygose užraszyta. Norint ingyti tiesa imti dalyvuma tame kontes- 
to, reikia pasiskubyti, nes szitas ypatingaspasiulyjimas yra tik ant trumpo lai
ko. |

$7,300 bus iszdowanota.
The National Recorder ingi jo prakilnu warda terp moksliszku ir pra 

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

Sztai tos dowanos:
TukNtauty doliaru auksu...................................................................... $1000
Kelione po Europa................................ ......................................... " 600
Kelione in Kalifornia, Mexico....................... ............................ . .  “ 400
Penkios dovanos po du szinitu dol. auksu................................... “ lOOO
Kasztai ant vienu metu už mokslą kokioje nors Amerikos

kolegijoje ar niokslainęje....... . ............... .............................. . . . .  “ 300
I>esElntts dodovanu po szimta dol. auksu................................“ 1OOO
Puikus portą tijūnas brangiausio medžio už dyka pristatytas “ 500 
Szimtas dovanu po deszinits dol. auksu..............  ........................ '“lOOO
Deszimts szimtadoliariniu dviraeziu (bicykliu)......................... “ lOOO
Septynes-deszimts dowanu po penkis dol. auksu...................... “ 350
Szimtas dwidesziints penkios dovanos po du dol. sidabru...“ 250

Trys szinitai dwideszimts penkios dowanos 
" kasztuojanczios $7,300.

Budak, kaip ingyti viena isztu dovanu, labai prastas. Wisas tavo darbas 
— perskaitea tris ežia padėtus žodžius “Patent Attoniey Wed<ierburn” 
suskaitesiir gerai insidejes literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žo
džiu (angliszkai) isž tu literų; kiekviena litara žodyje turi tiek syk būti, kiek 
syk ji yramuose trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduoda m e 
darba isz iu žodžiu litaru sudaryti visękius 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.

Weddėrburn &Co., apart augszcziaus paminėtu dovanu, prižada iszmoketi 
I dar 9500 auksu tam, kuris gaus pirma prizą (dovana).

Taigi tas. kurs prisius daugiausiai žodžiu, gaus 91500 auksu, kitas dovanas 
I gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžiu skaitliaus. Idant ingyti tiesa imti daly vu- 
ma szitame konteste, nė reikia jokios eztra mokesties, tik užmokekit už metus 
prenumerata už “Lietuva” ir The National Recorder, wiso labo 92,50.

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

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

Pinigus siuskite ant adreso:

A. OLSZEVVSKIS,
CHICAGO, ILL.H24 33rd St.

.....W. SZYMANSKI 
valandoje. Teipogi ant pareikala- Į 624 BlllO IslliBil AVC! 
witao iszaiunczeme yvairias gy- — užtaikau didžiausia * 
diUlas visur, atsakome laiszkus Krautuwia MeDlm 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gaet per laiszkua. > „....................o. , c . ,k|ip° u,;o rTelefon-ts Vard 709 Stalų, bzep^ Lou ų, Peczių, Lem

pų, Diwanų ir 1.1, o parduodu 
wiak? pigiau kaip visi kiti szto- 

i rai.Teipogi parduodu ir autmėne-
binių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiauP.F. Bradchulis,

Notkry Public A < laim AdjiiNter. i wisk?, nė kaip kur pas
Hdlrbu wibokiua dokumentus ir kokius žydus. 
kai» mokinantis aut advokato už- 
atinju visokiomis prowomis.ypacz 
pridsz komlinijas už sužeidimus.
Teiigi koiektavoju skolas už bur- Adwokatas augsztcsniu sudu ir Notary Public, 
da|Lrl__. _ .-.U I
iviepanie atsitikime.VViengenczei - ________ \
turėdami koky reikalą szuukites Atlieka prowas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras — 
|>as sawo wiengenty. •: dokumentus; olahjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu-

szima geležinkeliu, f abrisuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasik)au>e.

Gali susiszneket lenkiszkai.

LARGESTSTOVFPLANTINTHEWORLD

N. L. PIOTROWSKI,
irisas: 84 La Šalie St.,Rūimas 62O.GyieDlmas:i99 Angliste St arti Ashland Avė.

F. P. Bradchulia,
630 8o. Canal St., CHICAGO, ILL.

E. ZANIEWSK1S.
924 33rd str., 
Lietu wlszkaa 

kriauezius.
Pigausia dra

panų krautuvė. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. IViengen- 
cziai, j/raszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Piji ai ant i>ardawiino Lotas, 

Ant Auburn Avė.; yra tai tre- 
czias lotas į sziaurius nuo 32ros 
ui., pi-yszakiu į rytus. Atsiszau
kite pas:
T. F. Monahan, Ruimas 675 ir 616, 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted uL 
pniktaS'FotocrafljM, už tnslna tiktai 

$2.00
Nnjima

wm4uu Ir klusnu reikalu uujlma Fotoara 
fljaa kopulk uuaei.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane

Ben. Hatowskis
527 S-Ctna <irte Jndd, Cbicaon, II

Kas nori gali gaut puikių ”Gold Fielled”, 14-ko 
Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Ęlgino w 
viduriais laikrodėlį nuo 917 iki 920 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną aoliery knt nedė

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

pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela cziityimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoe 10< 

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