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Darba atlieka

gražiai, greitai ir pigiai.

apkaltinimai, apie tai gal žinoti 
tikt tie, kurie tę laivę isznaikino.

Tūli Europos laikraszcziai pra- 
nesza, buk Prancūzija pasirengu
si užstoti už reikalus savo paval
dinių turinezių Kubos bondus, 
kurių amerikonai, perimdami Ku- 
bę ne pripažino. Laikraszcziai tie 
pranaszauja Amerikai nesutiki
mus su Prancūzija už nepriėmimu 
Kubos skolų, kuriose yra daug 
prancuziszkų pinįgų įkiszta. A- 
merikos gi laikraszcziai paduoda, 
buk Amerika nori parduoti Fili
pinų salas; Japonija už jas siūlo 
200 milijonų doliarų; butų tai ge 
ras biznis. Gal Anglija duos dau- 
giaus.

Prancūzija.
Prancūzijoj iki sziol dar vis 

neužbaigė Dreyfuso pro vos; pa- 
sodytę į kalinį Dreyfuso užtarė
ju, pulkaunįkę Picųuartę, 
nusprendė sūdyti papras
tu sudu ir tuom atėmė tūliems

Austrija ir su Italija, nors dar 
laikosi, bet trūksta ir nieks ne 
abejoja, kad pasibaigus laikui, 
susiriszimas ne bus atnaujintas: 
Maskolijai mat pasisekė patrauk
ti į savo pusę daugume sla
vų apgyventu Austriję, Prancū
zija gi patraukė prie didesdio su
siartinimo giminingą sau pagal 
gyventojų kilmg Italiję. Lieka
si vien Wokietija, kuri nežino 
į katrę putę kreiptiesi, sziaipgi 
mat Europos kietžemio didėsės 
vieszpatystės tvėria kaipi vienę 
susiriszimę priesz Angliję; todėl 
Wokietijai ne lieka daugiaus nie
ko daryti, kaip pristoti prie vie
nos ar kitos pusės. Wokiszkilaik 
raszcziai paliovė jau raszę apie 
maskoliszko caro užmanytę sanda
ros kongresę ant apkalbėjimo,kaip 
galima būt apstabdyti d a ūgi n i mę 
kariaunos, kadangi netikt laik
raszcziai, bet ir randas netiki, 
kad toksai kongresas galėtų isz- 
duoti kokius nors vaisius. Jau

laivai ant nedaleidimo prancū
zams iszpildyti savo pažadėjimę. 
Jeigu todėl Anglija isztikro gei
džia karės, tai ji atras visur pro
gę erzinti prancūzas, arba su jais 
karę pradėti.

Tūli angliszki laikraszcziai pa
duoda,, buk Maskolija padariusi 
su Chinais paslaptį sutartį, pagal 
kurię Maskolija prižada apginti 
su savo kariauna dhiniszkus per
tus nuo užpuolimo kitų krasztų: 
jeigu ji užtėmys, kidk, nors pa
norės užimti ar tai Anglija, ar 
kita neprilanki Ma$kolijai viesz- 
patystė, tai gali ant apgynimo 
atsiųsti maskoliszkę kariaunę. 
Sziaurini Chinų valdy
bų dalis jau ėsanti su visu mas
kolių rankose; neseniai buk mas
koliai užėmė dar kelis prie jūrių 
apskriezius. Pagal tę sutartį, at- 
s radus Chinams pavojuje, chi- 
niszka kariauna pereina po mas- 
koliszkų oficierių virszinįkyste. 
Nežinia tikt ar iszrikro Maskolija

kariaunos virszinįkams galėjimę
paslėpti jį nuo sūdo,kad jis nega 
lėtu liudyti Dreyfuso provoj.

po caro užmanymui visos didėsės
vieszpatystės ne tik Europoj, 
bet ir kituose krasztuose pradėjo

yra padariusi tokię paslaptę su*
tartį, ar tikt tyczia angliszki 
laikraszcziai garsins, norėdami

Politiszkos žinios.

Amerika ir Iszpanija.
Tarybos terp amerikoniszkų.ir 

iazpaniszkų sandaros komisorių 
Paryžiuj pasibaigė, sandara tapo 
jau galutinai padaryta, po kuria 
pasiraszė komisoriai abiejų arasz- 
tų. Iszpanija priversta buvo su
tikti ant visų Amerikos reikala
vimų. Iszlygos, ant kokių san
dara padaryta, dar ne pagarsinu 
tos, bet svarbesni dalykai jau vii 
šiem s žinomi. Pagal sandaros pro
tokolu, Iszpanija paliuosuoja KtP 
bę, atiduoda gi Amerikai sawb 
valdybas Porto Rico ir Filipinų 
salas, už paskutines Amerika už
moka Iszpanijai 20 milijonų dol. 
Amerika užmoka kasztus už per- 
vežimę iszpaniszkos kariaunos isz 
tų waldybų, kurias Iszpanija nu
žudo. Iszpanijonys pal tušuo
ja ant tų kolionijų jų rankose 
ėsanezius nelaisvius. Tolinus jie 
palaiko ginklus, amuniciją jų sa- 
vaszczia ėsanezius ant Filipinų 
ir laivus ne amerikonų paimtus. 
> Iszpaniszki komisoriai rods pri
ėmė tas iszlygas, kadangi kitokio 
iszėjimo neturėjo, bet jie užpro 
testavo per rasztę amerikonų 
pasielgimę. Perdėtinis iszpanisz
kos komisijos savo proteste ap
skundžia amerikonus, kad jo pa 
laiko ir neiszmoka priv^ti^zkų de 
pozitų Kubos ir Forto Rico lan
kose ir priduria, kad teip nepasiel
gė dar niekur pergalėtojas, jeigu 
jis prigulėjo prie civilizuotų tau
tų. Toliaus protestuoja priesz rei- 
kalavimę Filipinų salų, kurių a- 
merikonai ne užkariavo ir ant ga
lo protestuoja priesz prez. Mc 
Kinleyo rasztę į kongresę kastink 
paskandinimo amerikoniszko lai
vo “Maine”.- Iszpanijos randas 
savo proteste sako, kad ant tei
singo isztirimo to dalyko Iszpa- 
nija užmanė terptautiszkę sudę, 
ant to vienok amerikonai nesuti
ko. Už sunaikinimu laivo“Maine” 
iszpanijonai apkaltina Amerikos 
kariszkę partiję ir patį preziden
tu, kurie vien stengėsi atrasti 
progę ant pradėjimo karės, todėl 
per isznaikinimę “Maine” stengė
si įgauti gyventojų pritarimu. 
Nurodo, kad laike iszlėkimo to 
laivo į padanges daugumas ofi- 
cierų nuo jo buvo prasiszaltnę, 
kaslink gi paprastų jurinįkų, 
apie tai buk Amerikos randas ne
sirūpina visai. Ar teisingi tie

Tūli laikraszcziai sako, buk tapo 
jau lazduotas prisakymas parga 
benti Dreyfusę isz Cayennos į 
Paryžių. Agitacija vienok ka
riaunos prieszų, ir jos szalinįkų 
nesiliauja. Kas jas palaiko, ne 
žinia: vokiszki laikraszcziai sa
ko, kad agitaciją dalinanezię 
prancūzus į dvi sau priesziugas 
partijas palaiko Anglija, kuri no
ri tuom apsilpnyti Prancuziję ir 
pradėti su ja karę ir tai dabar, 
kada nė Prancūzija prideraneziai 
ne pasjrengusi, nė Maskolijos Si- 
berijol geležinkelis dar ne palai ig- 
tas.Nusilenkimas prancūzų ir pasi
traukimas jų isz Faszodos tikt 
padręsino anglijonus ir juo to
liaus, juo smarkiaus erzina jie 
prancūzus, o savo keliu, kaip ga
lėdami,drutina kariszkas pajiegas. 
Rods ir prancūzai daro tę patį, 
bet po paskutinei nepasekmingai 
karei su Wokietija. jie rengėsi 
vien į atmonyjimo Wokietijai 
karę, žiurėjo vien į žemės ka
riauną, o mažai rūpinosi apie su- 
drutinimę kariszkos laivynės, su 
kokia vien galima Angliję įveik 
ti, jeigu atseitų Prancūzijai vie
nai kariauti. Wokietijos cieco- 
rius, kalbėdamas su savo minis-

dauginti skaitlių po ginklu laiko 
mos kariaunos: Amerika skaitlių 
kareivių net trigubai pakelia, 
daugina jų skaitlių ir Japonija. 
Wokietijoj antai daugumas tiki, 
kad szis 19 amžis ne pasibaigs 
be katės ir tai tokios, kokios dar 
ant žemės gal niekada ne buvo. 
Tikt po tai baisiai karei sunai
kintos tautos bus priverstos atil
sėti, ant tūlo laiko pamislyti apie 
užmirszimę nesutikimų ir turės 
sumažinti skaitlių po ginklu lai
komų kareivių. Pergalėti toj 
karėj bus teip sunaikintų Aad jau. 
turbut niekada nesustiprės, j>er- 
galėtojams reiks ne mažai laiko 
ant susidrutinimo.

Wokietijos randas, ypacz gi 
Prusai, vis d ir varo laukan sve 
timų krasztų pavaldinius, holan- 
dieczius, prancūzus, Austrijos pa
valdinius ir atėjusius isz Masko
lijos darbinįkus. Prie vieszų 
darbų, kaip antai prie dirbdinimo 
geležiųkelių ir kitokių Kelių, prie 
miesto darbų, teiposgi kastynėse 
visuose Prūsų krasztuose tapo 
uždrausta duoti darbę svetimų 
krasztų slaviszkos kilmės paval
diniams. Randai tų krasztų, ku
rių pavaldinius pradėjo isz Prūsų

iszteisinti savo raudę, kurisai 
dabar ant drutinimo savo pajie- 
gų reikalauja daug pinįgų.

Indijose priesz Anglijos val- 
džię vėl užgimė maisztai: pasikė
lė ežia teip vadinamas “Pasiutęs 
fakyras”. Su anglifonais jis rods 
dar nesusimuszė, biet aumuszė jau 
keliose vietose anglijonams pri- 
lankius kalnų gyvfntojue.

Pietini Afrika.
Angliszki laikr»zcziai paduo

da, buk Transvaalfru* kariauna, 
priesz pwii kėIusiua ne

grus, netikt jų ne suvaldė, bet 
pati turėjo pasitraukti i-z kalnų, 
Auriuose susirinko maisztinįkai. 
Trantvaaliaus jeneras Joubert, 
atėjęs į pasikėlėlių apgyventus 
apskriezius su kanuolėms ir ge
rais ginklais, iszdegino kaimus ir 
icz jų gyventojus suvijo į kal
nus, kur jie susidmtinę, susirinkę 
į.kruvę, nuolatiniais užpuldinėji
mais iszmuszė daugumę Traneva- 
aliaus kareivių ir Joubertui ne 
liko nieko daugiaus daryti, 
kaip grįžti atgal; jie su savo nu
vargusiais kareiviais sugrįžo į 
Pretoriję, o kalnai visi negrų 
rankose. Pirmiaus vienok atėję

teriais, nurodė ant pavojaus isz 
nesutikimų Anglijos su Prancuzi 
ja. Jeigu Prancuzųa saugojusi 
didesnio susierzinimo, tai vien to
dėl, kad jai gaila pinįgų ant ren
giamos parodos iszleistų, kita.p 
seniai butų užgimę toki nesutiki
mai, kurių be karės jau no outų ga
lima užbaigti. Maskolija teiposgi 
lyg prijauezia kare Francuzijos su 
Angl ja, į kurię ir Maskolija butų 
įtraukta, ji todėl drutina savo 
pajiegas vien ten, kur Anglija ję 
gali įgriebti, taigi Azijoj, užim 
tuose nuo Chinų krasztuose ir 
prie Afganistano rubežių. Masko- 
liszki laikraszcziai teiposgi atvi
rai kalba apie galinezię užgimti 
karę su Anglija, su kurię gali A- 
merika susijungti. Užtai masko
liai stengiasi į savo pusę pa
traukti Austriję, Italiję ir Japo- 
niję; paskutinei jau dabar už 
pristojimę prie Maskolijos, jeigu 
toms susiriszusioms vieszpatys- 
tėms atseitų tapti pergalėtojoms, 
siūlo Amerikonų dabar užimtas 
Filipinų ir Havai salas ir tulus 
dabar anglijonų užimtus Chinuo- 
se krasztus. Isz to visko matyt, 
kad nors tų vieszpatyszczių nesu
tikimų nematyt, bet jie yra ir tai 
teip nužengę, kad maža priežastis 
gali karę pagimdyti.

VVokietija.
W okietijoe randas rengiasi 

nuo parlamento pareikalauti dęu- 
giaua pinįgų ant sudrutinimo ne 
tikt žemės kariaunos, bet ir ka- 
riszkos laivynės. Wokietija mat 
pati mato, kad jos susiriszimas su

vaikyti, isz syk pakėlė protestus, 
bet kad tas ne daug gelbėjo, grie
bėsi atlyginimo ir pradėjo vyti 
laukan wokiszku« ateivius; isz- 
vijo jų diktai isz Austrijos, Da
nijos ir Holandijos. Kadangi isz- 
ėmus vien Austrijos, kituose 
krasztuose daugiaus yra vokisz- 
kų pavaldinių, negu tų krasztų 
pavaldinių Wokietijoj, tai atly- 
ginimę vokiecziams atseis Mau
džiaus atjausti.

Chinai.
Chi nuošė Europos v i eszpaVys

tės gali terp savęs greieziausiai 
susikirsti. Pietinėse Chinų pro
vincijose pasikėlėliai užpuolė ant 
vokiszkų ir prancuziszkų misijų, 
dalį apverstų į krikszczionybę 
chinieczių iszskerdė, paėmė į ne
laisvę kelis misijonierius. Potam 
tuojaus į Shanghai atplaukė pran- 
cuziszkas kariszkas laivas ir nuo 
chiniszko tos provincijos virszi- 
nįko pareikalavo nubaudimo už
puolikų ir paliuosavimo isz ne
laisvės misijonierių. Kadangi 
pasikėlėliai slapstosi po kalnus, 
jie ne klauso chiniszko tos pro
vincijos virszinįko, todėl jis ne 
gali prancūzų reikalavimę isz
pildyti; tuom tarpu praneuzisz- 
kas laivo virssinįkas ant iszpil- 
dymo savo reikalavimo paskyrė 
trumpę laikę,* potam gi su 
prancuziszkais jurinįkais žada 
miestę užimti. Panaszų reikala
vimę suteikė chiniszkam virezi- 
nįkui ir vokiecziai. Telegramai 
isz Shanghajaus atėję paduoda, 
buk į portę atplaukė angliszki

telegramai garsino apie visiszkę 
suvaldymę maisztinįkų. Nežinia 
todėl tikrai, katros pusės ežia 
teisybė? Gal būt, kad angliszki 
laikraszcziai tyczia melagingas 
žinias garsina. Anglija mat jau 
nuo seniai jieszko progos, kad 
wėl galėtų įsikiszti į Transva- 
aliaus reikalus ir kaip norint vėl 
jį po savo globa paimti.

Isz Lietuwos.
Žeindarbystfcs paroda Wil* 

niuje.
Ateinantį metę Wilniuje atsi

bus žemdarbystės ir naminių isz- 
dirbimų paroda. Prasidės ji nno 1 
d. Rugsėjo ir trauksis per 10 die
nų. Galės joje imti dalyvumę 
gyventojai Minsko, Garteno, 
Wilniaus ir Kauno gubernijų; 
iszdirbimai i*z kitų gubernijų, 
taigi antai ir isz Suvalkų gub.ga- 
lės būt teiposgi priimami, tikt už 
juos dovanų no bus.

Baisus gaisras.
Wilniuje, Blocho panezekų 

dirbtuvėj užgimė gaisras, kurisai 
teip greitai platinosi, kad į umę 
laikę užgriebė trepus vedanezius 
ant augsztutinių dirbtuvės lubų, 
kur dirbo diktai darbinįkių mer
ginų ir moterų. Tos, ne galėda
mos degaueziais tropais nubėgti 
žemyn, turėjo szokinėti per lan
gus ant ulyczios. Prie to 15 dar
binįkių užsimuszė, 50 gi gana 
sunkiai apsikulė; tikt labai ma
žas skaitlius darbinįkių iszliko 
neužgautų.

Skolos ant žemės.
žemės savinįkai visokių Mas

kolijos krasztų apkrovė skoloms 
savo žemę, bet skolos ant žemės 
užtrauktos isz bankų Lietuvoj ir 
Latvijoj visgi mažesnės negu ki
tuose Maskolijos krasztuose, jos 
mažesnės Kauno gub. negu Suval
kų gub. Didžiausios skolos ant 
žemės yra vidurinėse Maskolijos 
gubernijose ir tūlose Mažrusisz- 
kose. Latvija ir Kurszė daugiaus 
jau ant žemės turi skolų negu 
Lietuva: Kurszėj ant desiatinos 
iszpuola skolų 24 rubl., Liflandi- 
joj gi 17 rubl.

Nedaleido Kaune parengti 
nedelinę inokslainę.

Moterys Kauno norėjo pareng
ti ežia nedėlinę mokslainę ant 
pamokinimo suaugusių. Atsakantį 
praszymęnusiuntėWilniaus nioks- 
liszko anskriezio wirszinįkui ant 
perdavimo apszvietimo ministe 
riui. Wilniau8 vienok moksliszko 
apskriezio virszinįkas atmetė 
Kauno moterų praszymę, jo visai 
ministeriui nesiuntė neva todėl, 
kad Kauno moterys norėjo pareng
ti mai«zytę rookslainę,taigi lygiai 
vyrams ir moterims, bet isz tikro 
turbut todėl, kad maskoliszki 
virszinįkai Lietuvoj negeidžia 
žmonių apszvietimo, kę aiszkiai 
parodo visi jų padavadyjimai.

Prekystes mokslaine 
VVilniuje.

Wilniuje tapo szį metę pa
rengta privatiszka prekystes 
mokslainė, kurios įstatai tapo 
jau iždo ministerijos užtvirtinti. 
Uždėtojumi mokslą:nės yra Wru 
cewicz. Mokinimas joje atsibūva 
vakarais, idant pardavinyczių 
pagelbinįkams palengvinti moki
nimas i prekystėj reikalingų mok
slų. Pagal įstatus, kiekvienas 
lankantis mokslainę gali iszsirink- 
ti sau pats tokius mokslus, kokių 
nori. Ant įstojimo reikia prista
tyti paliudyjimę apie pabaigimę 
pradinių mokslainių; neturinti 
tokių paliudyjimų turi iszlaikyti 
atsakantį egzaminę.

8usiwažiawimas fabrikų 
inspektorių.

Neseniai Maskolijoj tapo sutver
ti teip vadinami fabrikų inspekto
riai, kurių užduotė yra neva da
boti, kad fabrikantai neskriaustų 
darbinįkų, prie užgimusių gi ne
sutikimų,jie būva tarpinįkais prie 
sulaikymo nesutikanezių pusių. 
D.bar Rygoj atsibūva susivažia
vimas visų fabrikų inspektorių 
Latvijos irKurszės ant apkalbėji
mo kaip galima būt pagerinti isz 
tikro vaigingę padėjimę Latvijos 
fabrikų darbinįkų. Iki sziol vie
nok tie inspektoriai visada laikė 
fabrikantų pusę, jeigu užstojo kur 
už darbinįkus, tai tikt ten, kur jie 
nuo fabrikanto kyezių ne gavo. 
Todėl ne galima tikėti, kad jie 
kę naudingo darbinįkams užgirtų 
ir ant dabartinio susivažiavimo 
Rygoj.

Suimta wagilka.
Nuo tūlo laiko Auszroe Wartų 

koplyczioje Wilniuje, besimel
džianti užtėmyje, kad juos tan
kiai ežia apvagia; apie tai pra- 
neszė jie policijai, kuri ant dabo
jimo vagilių laike dievmaldys- 
tų pradėjo siuntinėti srfvo agen
tus. 19 Lapkriczio agentams pa
sisekė sugriebti bevagiant vienę 
moteriezkę, kurię ir suaresztavo. 
Suaresztuota pasirodė Mina Rak, 
gyvenanti ant priemieszczio Lu- 
kiszkių. Pavogtus pinįgus jį įsi
kišto sau į plaukus, bet juos po- 
lieijantai surado. Paskui jos na
muose padarė kratę, rado ežia 
daug visokių sidabrinių,auksinių 
ir deimantinių daiktų, daugybę 
piniginių masznelių ir porę tuks- 
tanezių rublių pinįgų. Matomai

tie visi turtai paeina isz vagystų. 
Policija dabar jieszko savinįkų 
vagilkos namuose rastų daiktų.

Neiszmintngas Prūsų wal- 
džių padawadyjimas.

Kontraktorius Lenz & Co. isz 
Stettino paėmė darbus prie dirbi
mo kelių trumpų gelžinkelių lini 
jų Wąkarinių Prūsų provincijoj 
ir Prūsų Lietuvoj. Minėtas kont
raktorius, pradėdamas darbus, pa
talpino apgarsinimus, kad reika
lauja 500 darbinįkų. Ant to ap
garsinimo Fischhauseno pavieczio 
virszinįkas iszleido tuojaus vardu 
valdžių atsiliepimę ir paaiszkini- 
mę,kad prie darbų ant dirbdinamų 
geležinkelių: Karaliaucziaus-
Neukuhren-Warichen ir Delgy- 
nų-Fichhanseno linijų duoti dar
bę vietiniams darbinįkams yra 
uždrausta. Kasgi tai do padava- 
dyjima*? Kam jis iszduotas? Ar 
ant to, kad ežia gyvenanti lenkai 
ir lietuviai ne galėtų ant vietos 
darbo gauti ir turėtų keitiesi į 
VVokietijos vidurius ir ežia 
greieziaus susi vokiecziuotų, ar 
gal todėl, kad vietiniems dvar
poniams ant laukų dirbimo pa
lengvinti gavimę darbinįkų už 
kuo mažiausię užmokesnį? Mat 
Prūsų valdinįkai pats dar bjau
rinus tiesas ir doriszkus princi
pus laužo negu Maskolijos urėd- 
nįkai.

Bombos ant caro gywas- 
ties.

Iszeinanlis Klaipėdoj vokisz- 
kas laikrasztis jau wienę sanvai- 
tę atgal buvo pranešęs, buk 
Klaipėdoj, Nimersatte, P oi angoj 
ir ant viro maskoliszko fubežiaus 
policija ir muitinįkai lygiai Prū
sų ir Maskolijos jieszko dina-niti- 
nių bombų,kurias buk maskoliszk 
nihilistai sugabeno i parubežį ant 
pergabenimo į Maskoliję. Isz syk 
tam laikraszczio praneszimui to
liaus Wokietijoj ne norėjo tikėti, 
dabar vienok pasirodė, kad tai 
ne buwo melas. Maskoliszki žan
darai darė kratas ant viso rube- 
žiaus nuo Palangos iki Liepojui, 
iszjieszkojo beveik visus namus 
ant rubežiaus. Prusiszka policija 
Prūsų pusėj darbavosi isz vien su 
maskoliais; Klaipėdoj suaresztavo 
daug nužiūrėtų. Pereitę sanvaitę 
atkako per rubežių maskoliszkas 
komisorius Roenne ant iszjieszko- 
jimo gerai Nimersatto. Jis sako, 
kad daugumas bombų, turbut, jau 
tapo per rubežių pergabentų ir 
iki sziol maskoliams ne pasisekė 
jų sugriebti; gal būt, kad dar dalis 
kokia užsiliko Prūsuose. Bombos 
parengtos ėsanezios ant caro gy
vasties. Apie parengtę jų gabe- 
nimę praneszė žandarams gyve
nantis Kretingoj amatnįkas Pal- 
cev.

Nunuodino paezią.
Tauragėj sūdąs nusudyjo vo

kietį Fridrichę Laknerę ant 12 
metų sunkių darbų Siberijoj už 
nužudymę savo paezios, Karoli
nos. Minėta moteris, kaip isz dak
taro isztirimo pasirodė, numirė 
nuo užduotų jai žiurkžolių. Jos 
vyras nuo seniai nekentė savo 
paezios ir buvo susiartinęs sU ap
sivedusią moterį szke, B. Trepe n- 
feld; kada paskutinės vyras pasi
mirė, Lakner mat nusprendė isz- 
siliuosuoti nuo savo nekenezia- 
mos paezios su pagelba nuodų, kę 
ir padarė; į du mėnesiu gi vėliaus 
jis ir apsivedė su naszle Trepen- 
feldo. Tuom vienok atkreipė po
licijos akis ant savęs, kūnas jo 
pasimirusios paezios tapo atkas
tas ir isztirti viduriai; juose tai ir 
rado žiurkžoles, kurių nieks dau
giaus užduoti ne galėjo, kaip vien 
nekeneziantis jos pats Lakner. 
Rods ant sūdo susirinkimo jis tei
sinosi, kad miltus, kokius davė 
savo serganeziai neva paežiai, jis 
pirkęs nuo felszerio Gretkes; tas

pripažino, kad jis davęs Laknerui 
Kaliomelį, jį ir rado pasimi
rusios namuose, bet kad Lakne- 
rienė pasimimirė ne nuo Kalio- 
melio, tik nuo žiurkžolių, todėl 
sūdąs tesinimuisi nepatikėjo, pri
pažino Laknerę už kaltę ir nu
sprendė ant 12 metų į Siberijos 
kastynes.

Paslaptos mokslainčs Ry
goj.

Jeigu kur nors per savo neisz- 
mintį valdžios uždraudžia gyven
tojams tokius daiktus, koki jiems 
neatbūtinai reikalingi; tai jau 
tuom paežiu juos priverezia at
likti slapta tuos uždraustus reika
lus; nė jokioms bausmėms ne ga
lima priversti žmonių pildyti ne
teisingas valdžių iszduotas tiesas. 
Uždraudimas spaudinti lietuviaz- 
kas knįgas privertė lietuvius ga
benti jas slapta,be valdžių žinios, 
isz užrubežių. Iszvijimas lietu- 
viazkos kalbos isz mokslainių 
privertė lietuvius rengti paslap- 
tae mokslaines ant pasimokinimo 
savo kalbos. Neseniai maskolisz- 
kos valdžios iszvijo gyventojų 
kalbę isz Latvijos mokslainių ii 
tuom padavė gyventojams progę 
rengti paslėptas mokslaines, ku
riose mokina vaikus ir jų prigim
tos kalbos. Dabar antai Rygoj už
tiko jau dvi paslėptas mokslai
nes: viena buvo namuose LiAno
dijos Bajoriszko Kliubo, kita gi 
namuose direktoriaus Rygos 
Bajoriszko Banko. Maskoliszki 
laikraszcziai pakėlė nksmę, rei
kalauja net Dievo bausmės, 
tuom tarpu savo neiszminczia 
paezios maskoliszkos valdžios 
gimdo kaip ' pęslaptus rasztuB, 
tei^ir paslėptas mokslaines.

Kaip sužėlė žieminiai ja- 
wai Lietuvos laukuose?
Maskoliszkas randas pagarsino 

savo surinktas žinias apie suiėli- 
mę pasėtų žieminių javų viso
kiuose Maskolijos krasztuose. 
Pagal tas žinias žieminiai javai 
Witebsko, Grodno ir Kauno gu
bernijose sužėlė silpnai, kadangi 
dėl stokos lytaus reikėjo juos vė
lai sėti. Užstoję ankstybi szal- 
cziai ir sniegas buvo sulaikę 
augi m ę, paskui vienok vėl at- 
szilo, sniegas nutirpo, todėl yra 
viltis, kad javai galės atsakan- 
čziai susidruty ti ir žiemos szalcziai 
jiems ne užkenks. Tūluose krasz
tuose Kauno gub., teiposgi Kur- 
szėj ir Latvijoj ant želmenų 
prisiveisė daug vabalų, bet 
ankstybi szalcziai jų veisimasi 
apstabdė. Nors isz vienos pusės tie 
szalcziai padarė gėrę, isz kitos 
pusės užkenkė tūliems nenuvaly
tiems vėlybiems javams, ypacz gi 
bulvėms (roputėms), kurių daug 
suszalo, nors ir be to jų užderėji- 
mas szį metę menkas: apskritai 
ukinįkai Lietuvos ir Latvijos su
rinko jų per pusę mažiaus negu pa- 
reitę metę. Ankstybas sniegas pri
vertė gyvulius ankszcziaus negu 
paprastai suvaryti į tvartus ir 
szerti žieminiu paszaru, kurio dau
gelyje vietų ukinįkai szį metę su
rinko mažiaus negu reikia ant isz- 
maitinimo per žiemę gyvulių.

Žmonių apszwietimas 
Lietuvoj.

Neseniai maskoliszka apszvie
timo ministerija iszleido žinias 
apie žmonių apszvietimę viso
kiuose Maskolijos krasztuose. 
Isz tų žinių matyt, kad visame 
Wilniaus moksliszkame apskrity], 
taigi Lietuvoj, pradinių mokslai
nių po uižiura apszvietimo mi
nisterijos (yra czik dar teip vadi
namos cerkvinės mokslainės)1897 
m. buvo 1672, kurios po guber
nijas sziteip skyrstėsi: W ii niaus 
gub. buvo 246 mokslaines, Wi- 
tebskogub. 368, Kauno gub. 207, 
Minsko 338, Magi leve 266. 
Isz viso 1672 mokslainių skait-



kiti gi 8 italijonai sunkiai suman
kyti : isz jų dar keli turės mirti.

Espliozijos.
Nev York. Ant 20 ulyczios 

plyszo plieninis gazo rezerwoaras 
Consolidated Gas Co. Expliozija 
ta pagimdė daug nelaimių. Prie 
to diktai žmonių tapo užmusztų 
ir sužeistų.

Potean, I. T. Kastynėse “In- 
dianola and Nathvay Coal Co.” 
atsitiko baisi expliozija, kurios 
5 darbinįkai tapo nžmuszti, 23 gi 
užgriuvo kastynių olose; jų dar 
neatkasė.

Wilmlngton, Del. Netoli nuo 
ežia ėsanezioj Duponto parako 
dirbtuvėj atsitiko smarki explio- 
zija, kurios du darbinįkai tapo 
užmuszti ir 6 sunkiai sužeisti. 
Dirbtuvės savinįkas užmusztų 
naszlėms paskyrė ant wiso am
žiaus pensiją, aprupinimę ir gy- 
dymę sužeistų priėmė ant savęs. 
Tas parodo jau, kad Dupont ne 
yra amerikoniszkas kapitalistas; 
isztikro ir pravardė parodo, kad 
jis prancūzas.

Paskendęs laivas.
Baltlmore, Md. Atėjęs ežia 

garlaivys “Vendamore” atgabeno 
45 jurinįkus nuo susidaužusio 
laivo “Londoniaa”, kurisai isz 
Bostono plauke į Angliję ir laike 
paskutinių siautusių aut Atlanti* 
ko vėtrų susidaužė. Ant jo buvo 
isz viso 85 žmonės, jurinįkni ir 
galvijų dabotojai, pasažierių 
ant minėto laivo ne buvo. Iszė- 
mus anuos 45 iszgelbėtus laivo 
“Vendamore”, kiti su laivu 
“Landonian” prigėrė; tokiu bu- 
du prigėrė 30 žmonių.

Užmusze prie darbo.
Ashland, Wis. Dirbtuvėse 

“Ashland Iron & Steel Co.” tapo 
užmusztas d^rbinikas, szvedas 
Anderson: mat vežė jis su kitu 
darbinįku geležinę rudę: vienas 
traukė dviraezius rudos prikrau 
tus, kitas gi isz užpakalio stū
mė. Traukiantis pryszakyj szve
das parpuolė ir ratai per jį perėjo 
ir drueziai sumankė. Nugabeno jį 
dar į Szvento Juozapo ligonbutį, 
bet ant rytojaus pasimirė. Ander
sono giminės apskundė kompani- 
ję reikalaudami užmokėjimo $45 
000. Nežinia kiek sūdąs prisudys.

Netikri piningai.
^Visokiuose Amerikos krasz- 

tuose neiszpasakytai daug priviso 
netikrų pinįsrų: neseniai raszė 
apie pasirodymę netikrų popieri
nių penkdoliarių, dabar vėl 
pranesza, kad Ne v Yorke, Brook- 
lyne ir kituose aplinkiniuose 
miestuose nežinomi piktadariai 
paleido terp žmonių daug netikrų 
sidabrinių doliarų. Pinįgai tie 
teip gerai padirbti, kad sunku 
uos nuo tikrų atskirti ant pirmo 

pažvilgio, tikt skambėsią jų 
ne geras. Reikia todėl, imant nuo 
nepažįstamų pinįgus, labai sau- 
gotiesi, kad ne gauti netikrų.

Gaisrai.
Wadena, Kan. Didelėje trio- 

boje “Central House” užgimė 
ežia didelis gaisras; trioba sudegė 
ir isz ežia apsistojusių sveczių du 
sudegė, apkultų gi yra daug, ka
dangi užgimus gaisrui, svecziai 
nuo augsztutinių lubų szokinėjo 
per langus ant ulyczios.

Danbury, Conn. Sudegė ežia 
didelės skrybėlių dirbtuvės 
Johno W.’Green & Co. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 125 
000 dol.

t Los Angelos, Cal. Iszdegė 
ežia kerosino szuliniai^‘Standard 
Oil Co.” Ugnis padarėZblėdies ant 
$225 000. į'

New York. Brooriyne, pn. 134 
Prospect Place, sudegė teip va
dinamas Flathouse. Prie to sude
gė 6 žmonės.
Tautiszkos neužkantos vaisiai.

Paskutiniuose laikuose Ameri
koj pakėlė galvę teip vadinami 
natyvisui atsižyminti neužkanta 
visų ne angliszkai kalbanczių 
ukėsų ir kitų vieų apart anglisz 
kos kalbų. Kadangi vienok A- 
merikoj mažiaus yra ukėsų an
gliszkai kalbanczių, tai terp ne 
agliszkos kilmės Amerikos ukėsų 
natyvistų siundymai sukėlė tikt 
pasiprieszinimę. Pradžię pa
darė skaitlingiausi ežia vokie- 
cziai. Mieste Paterson, N. J. jie 
pareikalavo, kad visose anglisz 
koše mokslainėse butų mokinama 
teiposgi vokiszka ir praneuzisz- 
ka kai bos, kę natyvistai buvo isz-

liaus 1476 buvo dėl abiejų lyczių, 
132 dėl vaikų ir 64 dėl mergai
čių. . 1565 mokslainės buvo 
vienkliasės, 97 dvikliasės ir tikt 
10 trikliasių. 1453 mokslainės 
buvo kaimuose, likusios gi lies
tuose. Isz viso mokslainių skait- 
liaus tikt 463 užlaikė maskolisz- 
kas randas, likusias gi užlaikė 
miestai ir kaimų valszcziai; tikt 
viena Kauno gubernijoj buvo 
užlaikoma fabriko. Wisose mok- 
tdainėse buwo 117894 mokinti 
nių, isz ko 100844 vaikų ir tikt 
17050 mergaičių. Sodai yra prie 
505 mokslainių; daugiausiai jų 
yra Grodno gub., nes 137; bitis 
laike 13 mokslainių; amatų mo
kino 53 mokslainėse. Nedėlinės 
moklainės prie kasdieninių buvo 
parengtos dėl suaugusių tikt prie 
5 mokslainių, lankė jas 300 mo
kintinių. Dapildanti kursai buvo 
prie 5 mokslainių Kauno gub., 
lankė juos 138mokintiniai. Ant 
parupinimo mokslainėms reika
lingų mokintojų Wilniaus apskri- 
tyj buvo 7 moksliszkos įtaisos: 
1 mokintojų institutas, 5 mokin
tojų seminarijos ant parupinimo 
maskoiiszkų (kitokių nepri
ima) mokintojų ir vienas žydisz- 
kas institutas ^Vilniuje ant paru
pinimo mokintojų žydiszkoms 
mokslainėms, kurių Lietuvoj ne 
daug mažiaus negu pradinių 
maskoiiszkų, o jau daug dauginus 
negu rando užlaikomų. "VVisose 
tose parupinancziose mokintojus 
mokslainėse buvo 561 mokinti
nis; aut užlaikymo jų randas pa
skyrė 117386 rnblių. miestai gi ir 
kaimų valszcziai 4237 rubl. 
Apart tų po rando užžiura ėsan- 
ežių mokslainių Lietuvoj yra 
daug parengtų be rando žinios 
paslaptų. Paskutinės labiaus terp 
žmonių apszvietimę platina negu 
ėsanezios po rando užveizda, bet 
skaitliaus tų nieks ne žino.

Isz Amerikos*
Szalcziai ir sniego pustymai.
Texase, viename isz szileziau. 

šių Amerikos sztetų, perei’ę san- 
vaitę siautė smarkios sniego dar
ganos. Arkanso sztete siautė 
vėtros ir sniego darganos. Co 
loradoj 10 dienę Gruodžio szaltis 
buwo 18° žemiaus zero pagal 
Fahrenheito termometru, Nebras 
koj gi buwo'20 žemiaus žero.

Bjaurios musztynes.
Havanoj, prie laidojimo kūno 

užmuszto kapitono Sotolonga, 
užgimė kruvinos musztynes terp 
lydėtojų ir tarnų czianykszczio 
kareiviszko ligonbuezio. Muszty- 
nėse apie 10 žmonių tapo sunkiai 
sužeistų. Ligonbuezio kareiviai 
mat szaudė isz karabinų į kūno 
lydėtojus.

Nelaime ant geležinkelio.
Pandleton, Ore. Ant Oregon 

geležinkelio, 17 mylių nuo Pan
dleton, susimuszė ant vienų szė- 
nių prieszais bėganti trukiai. Di
desni dalis vagonų tavorinio 
trūkio susidaužė, daug tavorų 
tapo sunaikintų. Prie to ir 4 
žmonės likosi iszsiveržusio garo 
baisiai nuplikyti; apart to, dar 
yra ir sunkiai apkulti.

Nnsižude.
Detroit, Mich. Darbinįkas Fr. 

Brooks, sugrįžęs waka re nuo dar
bo, rado sawo« paczię ir 9 metų 
dukterį perasauias. Aut stalo bu- 
wo ptihaias rasztelis, kuriame 
Pr>uKsienė iszaiszkino, kad jai 
nusibodo ant swieto gyventi, to
dėl nusiszauja pati, nuszauja ir 
dukterį, idant drauge keliauti į 
dangų. Matomai įgavo ji proto 
sumaiszymę.

U±griuwo.
Minneapolis, Min. Atėjo ežia 

telegramai apie nelaimę atsitiku
sįjį West Superior, Wis., anglių 
kastynėse. Anglių doke užgriu 
vo keturis darbinįkus. Tuoj aus 
griebėsi gelbėjimo užgriuvusių, 
bėt nėra nė jokios vilties isztrauk- 
ti juos gyvus. Doke mat pasiro
dė ugnis ir minėti darbinįkai tapo 
nusiųsti užgesinti ugnį. Tada tai 
įr atsitiko nelaimė.

Devyni užmuszti, 8 sužeisti
BuffALO. N. Y. Netoli Looney- 

ville, geležinkelio dalies užveizė- 
tojas Warner, 8 italijonai ir len 
k isz k i darbinįkai valė užpus
tytas szėnis nuo sniegą Tuom 
tuom tarpu Jant jų užbėgo isz 
abiejų szalių du trukiai ir dirban- 
cziusparmuszė ir pervažiavo; 9 
žmonės tapo ant vietos užmuszti, 

metę. Czia vokiecziai laimėjo, jie 
privertė mokslainių užveizdę 
iszpildyti savo reikalawimę. Yra 
tai pradžia tikt, toliaus galima 
tikėti, kad nacijonalistų fanatiz
mas ir siundymai sukels ne an- 
gliszkos kilmės ukėsus ir kituose 
krasztuose.

Jeanesville, Pa. Darbai ant
racito kastynėse szito apskriezio 
eina prastai ir nėra vilties, kad 
galėtų žymiai pasigerinti; tas 
galėtų atsitikti tikt tęsyk, jeigu 
užstotų dideli szalcziai.

1 Johnstovn, Pa. Czianyksz- 
tes Cambria Iron Co. dirbtuvės 
nupirko Cambria Steel Co. Nauja 
kompanija ketina dirbtuves padi
dinti ir priimti daugiaus darbinį- 
kų, bet nuo kada — to dar nieks 
nežino.

Allegheny,Pa. Darbai czia
nykszcziose “Locomotive Works” 
eina pusėtinai. Ateina žinios, buk 
Maskolijos randas dėl savo gele
žinkelių duoda padirbti Amerikoj 
10000 lokomotyvų. Jeigu tas isz- 
sipildys, darbai visose lokomoty
vų dirbtuvėse turės pasigerinti.

Mt. Carmel, Pa. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai, daugume len
kai, lietuviai, rusinai ir slovakai 
buvo pakėlę sztraikę reikalauda
mi pakėlimo užmokesnio ant 10% 
ir namažinimo prekių visokių 
darbinįkams reikalingų daiktų 
kompanijų parda viny ežiose, ku
riose darbinįkai priverstinai vis. 
kę turi pirkti. Kompanijos suti
ko numažinti tikt prekes parda- 
vinycziose, kurios ir dabar dar 
yra beveik dvigubai didesnės ne
gu kitur privatiszkose pardavi- 
nycziose.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu.

Sudegė lietuwe.
Gyvenanti Chicagoj, pn. 3350 

ant Fisk ui. lietuvė, Konstantina 
Rusziuskienė, 13 d. Gruodžio, 5 
vai. vakare virino spiritę, kūri
nai užsidegė. Begesindama a. a. 
Ruszinskienė apliejo su juom sa
vo drabužius, kurie teipospi ūmai 
užsidegė. Kol spėjo užgesinti, 
nelaiminga moteriszkė teip bai
siai apdegė, kad 12 vai. vidur- 
nakezio pasimirė. Paliko ji tre
jetu vaikų, isz kurių jauniausias 
yra dar vos 3 mėnesių.

Ihz Philadelphia, Pa.
Lietuvį, Pranę Bardauskę, 

paeinantį isz Kauno gub., beei
nant su draugu skersai Pennsyl- 
vanijos geležikelio linijos Pitts- 
burge, Pa., pagavo lokomotyvą 
ir nutraukė koję, jo draugę gi už- 
muszė ant vietos. Bardauskas, 
pagijęs kiek bgonbutyj, rengėsi 
skųsti geležinkelio kompaniję ir 
iszderėti darbę. Apie tai dagir- 
dęs, pri-iplakė prie jo koks len
kas ir apsiėmė nuo kompanijos 
atprovoti, kas jam priguli. Len
kelis su savo advokatu nuėjo į 
kompanijos biurę ir ten susitaikė, 
bet kiek jie nuo kompanijos isz- 
derėjo už Bardausko koję, neži 
nia. Liepė Bardauskui pasiraszy 
ti ir davė $50, o’ tukstanezius ža
dėjo atprovoL Žinomas daiktas, 
kad lenkas su atvokatu pinįgus 
pasidalino, o Bardauskas per vė
lai susiprato, jog jis per pasira- 
8žymę už $50 užbaigė provę.

Lenko apgautas žmogus aplei
do Pitteburgę ir szię vasarę at 
važiavo į Philadelphię. Czia pri
buvęs gavo prieglaudę pas tūlę 
lenkę, Nedzielskį, o lietuviai, pa
gal iszgalę jį suszelpė. Draugystė 
Szv. Antano paaukavo $5, teip 
ir kitos draugystės paaukavo po 
keletę dol. Dagirdę* apie ui He- 
tuviszkas neva advokatas, atėjo 
pas nelaimingę žmogų, iszviliojo 
paskutinius $18, pažadėjo isznau- 
jo provę varyti su kompanija. 
Prova ir pinįgai dingo. Mat kaip 
tai reikia saugotiesi!

Philadelphietis.

Aukų reikaluose.
“Vienybė” ir “Lietuva” užsiė

mė rinkimu aukų ant naudus nu- 
žudžiusio sveikatę rosztinįko K., 
bet tie laikraszcziai mažai randa 
pritarėjų net terp kitų laikrasz- 
czių: nė “Garsas”, nė “Ry
tas”, nė “Kardas” arba “Nauja 
Draugija” rinkimu aukų ne užsi
ėmė, ne prisideda prie to nė biz
nieriai, aukų nuo kunįgų teipos- 
gi ne daug įplaukė. Mat isz vis
ko matyt, kad terp mus nėra vie
nybės: vieni dirba, užmano kę 
nors, kiti gi tę trukdo. Teip yra 
su aukomis ant naudos užsipel- 
nusio rasztinįko kaip ir su kitais 
reikalais. Tvircziaus stovinezius 
musų biznierius galima ant pirsz- 
tų suskaityti, bet užtai lietuviai 
lobį kraują žydams biznieriams,

Isz darbo lauko.
I -------------

5 Montreal, Canada. Pakėlė 
’ezia sztraikę telegrafistai Grand 
Trunk linijos.

T Joplin, Mo. Szitame mieste 
reikėjo uždaryti kelias dirbtuves 
dėl nedatekliaus anglių.

5 Mandan, N. D. Canon Bull, 
Palace Būt te kastynėse pradėjo 
dirbti ir tuom tarpu dirba gerai.

Astoria, III. Netoli szito 
miestelio tapo atidarytos naujos 
kastynės, į jas žada ir geležinkelį 
nuvesti.

Sztete Illinois yra 13 mainų, 
kuriose darbinįkai sztraikuoja; 
daugely] kastynių dirba vos keli 
seabsai.

• Seelenville, Ind. Czia- 
nykszcziose kastynėse dabar dar
bai eina gerai, darbinįkai turi dar
bo užtektinai.

5 Wilmerding, Pa. Dirbtu
vėse "VVestinghouse Machine Co. 
dabar dirba gerai, dirbtuvės turi 
daug reikalavimų.

1 Ironton, Oh. Darbai dirb
tuvėse “The Eagle Iron & Steel 
Co. eina gerai ir yra viltis, kad 
teip bus per ilgesnį laikę.

« Greenridge.Ill. Czianyksz 
ežiose anglių kastynėse pradėjo 
dirbti; darbinįkai gauna po 40c. 
nuo tonos iszkastų anglių.

<1 Braddock, Pa. Edgar 
Thomson geležies dirbtuvėse 
Carnegie Steel Co. ketina pakelti 
darbinįku uždarbį ant 5%.

5 Hillsboro, III. Sztraikas 
czianykszczių kalnakasių dar ne
pasibaigė, todėl tegul nieks czia 
dabar neina darbo jieszkoti.

•i Saginav, Mich. Czianyksz-* 
ežiose anglių kastynėse ir tulo«e 
aplinkinėse dirba isz ^Vakarinės 
Virginijos pargabenti negrai.

r Alteman, Ia. Czianykszczio- 
se anglių kastynėse “Wapello 
Coal Co.” moka darbinkams po 
75c. nuo tonos iszkastų anglių.

• Steelton, Pa. Pennsyivania 
Steel Co. dirbtuvėse dirba dabar 
6000 darbinįku. Yra viltis, kad 
darbai eis gerai per isztisę žiemę.

P1TT8BURG, Pa. Dirbtuvėse 
Conningham & Co. ant South 
Side visose jos dalyse nuo perei
tos sanvaitės pradėjo dirbti pusę 
laiko.

•j Fairmont, W. Va. Darbai 
lygiai prie kokso kaip ir kasty
nėse szito apskriezio eina gerai: 
prie kokso, kaip ir kastynėse dir
ba pilnę laikę.

1 Kansas City, Mo. Atsibūva 
czia konvencija Amerikos Darbo 
Federacijos, ant kurios susirinko 
daugybė delegatų isz visų Ame
rikos krasztų.

Mount Vernon, III. Czia- 
nykszcziai kalnakasiai pakėlė 
sztraikę. Reikalauja jie 50c. už 
tonę iszkastų anglių, dabar gi 
gauna jie tikt 40c.

Rock Springs, Wyo. Beveik 
visose kastynėse szito szteto dir
ba pilnę laikę, tikt kastynių sa- 
vinįkai skundžiasi, kad, dėl sto
kos karų, anglių iszvežti negal.

• Mc KeespoRT, Pa. Darbinį
kai czianykszcziose dūdų dirbtu
vėse nuo pradžios ateinanezių 
metų dirbs subatoms tikt iki pietų 
visę likusię dienos dalį turės liuo- 
sę.

Masillon, Ohio. William 
Morgan,prezidentas czianykszczio 
distrikto kalnakasių suszaukė 
darbinįku susirinkimę, bot koki 
taps padaryti nutarimai, dar neži
nia.

1 Sharon, Pa. Dirbtuvės 
Kimberley Iron Co. paliovė dir
busios, atlieka jose dabar reika
lingus pertaisymus, bet nuo atei
nanezių metų darbai prasidės wi 
sose dalyse.

Connellsville, Pa. Darbai 
prie czianykszczių kokso peczių 
p erei t ę sanvaitę truputį pasimaži
no. Degė isz viso 14730 peczių. 
Darbinįkai tiki, kad czia darbai 
nęužilgio pasigerįs. 

jiems nesza pinįgus, pas juos vis- 
kę pirkdami. Žydai mokanti lie
tu viszkai geriausię terp lietuvių 
biznį daro, jie už lietuvių pinį
gus turi įsitaisę geriausias parda- 
vinyczias, dailiausius namus, bet 
užtai jie, isz lietuvių pralobę, ne 
duos ant lietuviszkų reikalų nė 
cento. Tikrų gi lietuvių biznius, 
kokius mes turime, isztikro ne 
galima nė bizniais vadinti arba 
labai mažai yra vertų to vardo, 
kadangi musų broliai lietuviai 
tų lietuviszkų biznių ne remia, 
nežinia kodėl: ar tie lietuviszki 
biznieriai ne užganėdina pirkėjų, 
ar gal lietuviai velyja remti sve- 
timtauezius? Užsideda lietuvys 
sztorelį arba karezemę, prakisza 
sunkiai uždirbtus pinįgus, 
palaiko porę metų ir biznis 
isznyksta. Kę gi nuo tokių 
reikalauti aukų ant tautiszkų rei
kalų, kadangi jie pats vos iszsi- 
maitina isz savo biznio. Kasliak 
kunįgų, a8z jų tuom tarpu visai 
ne užkabinsiu.

Man rodosi, kad musų laikrasz- 
cziams, kaip antai “Garsui”, pri 
derėtų kovoti su žydais, o ne su 
lietuviais; vieton jieszkoti bedie
vystės kur jos nėra, vieton 
kreipti gylį į lietuvį, tegul jį 
kreipia priesz žydus, pas kuriuos 
eina lietuvių pinįgai be jokios 
lietuvystei naudos. Vieton ko
voti su “Vienybe”, “Lietuva” ir 
su kitokiais ne kunįgų laikrasz- 
cziais, “Garsas” geriaus padary
tu kalbindamas lietuvius pirkti 
viskę pas lietuvius biznierius, isz 
ko ir patsai “Garsas” turėtų ge
resnį pelnę ir paguodpnę. ‘ Tęsyk 
musų biznieriai, kiek sustiprėję, 
prisidėtų su aukomis ant tautisz
kų reikalų; lietuvių pinįgai lik
tų lietuviui biznieriui, o ne sve- 
timtaueziui. Fersipraszau “Gar
so”, kad ne primestų man bedie
vystės už szitę mano rasztę. 
Pameskime asabiszkumus, užpul
dinėjimus ant ypatų, sueikime 
sykį į vienybę ir susipraskime! 
Peikkime tuos, kurie ne gerai da
ro, vis tiek, kas jais ne butų, 
naikinkime girtuoklystę ir pa 
leistuvystes ir jeigu dirbsime 
tikt vienybėj, be pavydėjimo 
viens * kitam, be abejonės į- 
st engsi m e piktžoles isz lietuviš
kos dirvos, jeigu jau ne su visu, 
tai bent isz dalies iszvalyti. Tę
syk galėsime ant tautiszkos dir
vos dauginus kę nuveikti, skai
tytojai paguodos laikraszczius, 
net žydai, isz lietuvių pralobę, 
paszvęs ne vienę dol i arę tikėda 
mi tuom lietuvius prie savęs pa
traukti. Taigi pradėkime tikt 
dirbti isz vien ant tautos labo, 
o daug nuveiksime! Ant tone 
reikia dirbantiems iszsižadėti nė 
savo nuomonių, kadangi iszmin- 
tingi, nors turėtų yvairias nuo
mones, gali dirbti drauge, tikt 
neiszmanėliai reikalauja, kad visi 
butų tų paežių nuomonių.

Biznierius.

Reikale S. Daukanto Dr tes 
Chicagoj e.

Kn. M. Kravczunaa, turėdamas 
ant p. A. Olszevskio, “Lietuvos” 
iszleisatojaus, asabiszkę piktumę 
už nupeikimę jo lenkiszkos mok
slai n ės už lietuvių pinįgus užlai
komos ir už iszrodymę neda
tekliaus pinįgų parapijos kasoje, 
užsigeidė už tai Olszevskį isz- 
krimsti iez lietuviszkų draugysz- 
czių. Skaitytojai matė jau perei- 
tamė “Lietuvos” num6ryj kunįgo 
Kravczuno skundę, raszytę į 
dvi draugysti: S. Daukanto ir 
Szv. Kazimiero. Draugystės, isz-- 
klaususios tę skundę ir persitik
rinusios, kad kunįgas Kravczu- 
nas melagingai užpuldinėja ant p. 
Olszevskio, vienbalsiai skundę 
kunįgo Kravczuno atmetė, pri
pažino p. A. Olszevskį nekaltu. 
Kunįgas Kravczunas tuom nepa- 
siganėdino ir priverstinai užsi
geidė p. Olszevskį isz draugys- 
czių iszkrimsti. Prikalbino 3 tam
siausius S. Daukanto Draugystės 
sąnarius ir iszsiuntė juos į miestę 
rinkti sąnarių paraszus ant su- 
szaukimo “extra mitingo”. Tie 3 
kunįgo įkalbėti sanariai surinko 
vos 6 paraszus, o dar 6 vardus 
priraszė savo ranka ir pasiremda
mi ant Dr-tės konstitucijos, kad 
10 sąnarių gali suszaukti “extra 
mitingę”, suszaukė tokį ant nedė
lios, 11 Gruodžio, ant iszmetimo 
isz draugystės p. A. Olszevskio. 
Administr. matydama tokię neti- 
kusię kunįgo agitaciję ir žinoda
ma, kad jis suszaukęs mitingę 

vėl pakels musztynes, kaip jau 
pakėlė, rengiant tautiszkę ap- 
vaikszcziojimę,ant apsisaugojimo 
nuo musztynių, užsipraszė ant 
minėto mitingo policiję. Kada 
prezidentas atidarė mitingę ir už
klausė susirinkusiųjų, kam jie szi
tę mitingę szaukia, vieni isz už
klaustųjų pasakė, kad nieko neži
no, kiti pasakė, kad jų . vardus 
zakristijonas su^aszė, o kiti 
visai nė ant mitingo neatėjo. Kn. 
Kravczunas matydams, kad mi
tingas bus atmestas dėl nelega- 
liszko szaukimo, nes isz 12 susi- 
rasziusių lieka vos keli, iszsitrau- 
kė isz anezio parapijinį “char- 
terį”, ir suriko: “asz czia ponas”! 
ir puolėsi už stalo administraciję 
iszvyti. Ant riksmo kunįgo puo
lėsi ir jo szalinįkai, pakilo peklisz- 
kas riksmas, ne buvo galima jo 
kiu budu girdėti, kas kę sako, po 
licija tiktai saugojo, kad nesi- 
musztų; mitingo ne buvo gali
ma į tvarkę davesti ir Draugystė 
turėjo uždaryti mitingę ir eiti na
mon. Wisi iszėjo isz salės, liko 
tikt kn. Kravczunas su keliolika 
savo szalinįkų. Užsidaręs, kunį 
gas iszsirinko sau nauję adminis* 
traciję ir neiszmanėiiams įsznekė 
jo, kad jis atimsęs isz draugystės 
kasę, knįgas, “charterį” ir tt., o 
visus jam prieszingus iszspardy- 
sęs kojomis. 1

Dėltogi mes, administracija 
Dr-tės S. Daukanto, kurie troksz- 
tame teisybės ir stojame už Drau
gystės labę, kuri neszioja vardę 
tautiszkos ir moksliszkos drau
gystės, protestuojame priesz tokį 
begėdiszkę kn. Kravczuno pa- 
sielgimę ir meldžiame jo,idant su
silaikytų, o draugyszczių neardy
tų, ir lietuvių priesz lietuvius 
nepjudytų; vieton pjudyti lietu
vius priesz lietuvius-daug i»z- 
mintingiaus padarytų, jeigu len- 
kiszkas minyszkas isz lietuvių 
mokslamės iszvytų ir ant jų pe
nėjimo parapijos pinįgų nenaikin
tu, o dabotų savo altorių, kurio 
vien tikt nuo parapijonų meldė 
iszsmukęs isz po maskoliszkos 
valdžios.

S. Daukanto Dr-tes Admin.

Isz wisnr.
C Kastynėse Arloj, netoli Koel- 

no, ^Vokietijoj, įgriuvo ola: 
prie to 6 darbinįkai tapo užmusz
ti.

|| Į Warszavos universitetę 
szį metę pastojo tikt 174 nauji 
studentai, pernai jų'pastojo 314, 
taigi szį metę ant 140 studentų 
mažiaus.

U Livtrpooliuje pakėlė sztraikę 
dokų darbinįkai, kuriame ima da- 
lyvumę keli tukstaneziai žmonių. 
Sztraikieriai mat nori iszkariauti 
didesnį užmokesnį už iszkrovi- 
mę laivų.

|| Po ankstybų szį metę szal- 
czių vidurinėj Europoj, dabar 
oras czia vėl atszilo. Berlyne 
antai užstojo teip sziltas oras 
kaip pavasaryj; nežinia tikt ar 
ilgai teip bus.

Ii Skaitlius gyventojų Prancū
zijos sostapilėj, Paryžiuj, yra be
veik toks kaip visas lietuvių 
skaitlius. Tuom tarpu czia iszei- 
dinėja 2297 laikraszcziai. Kasdie
ninių laikraszczių iszeina Paryžių 
141.

D 10 d. Gruodžio, Anglijos, 
Prancūzijos ir Holandijos pakran
tėse siautė vėl baisios vėtros, ku
rios teiposgi ne mažai nelaimių at
gabeno, ant jūrių susidaužė vėl 
diktai laivų.

U Paryžiuj, isz upės Seinos isz- 
traukė kunę negyvo nežinomo 
vyriszkio, aplink kurį buvo ap- 
apsivyniojęs negyvas žaltys. 
Tas visame Paryžiuj padarė di
delį triukszmę. 

U Mieste Kronstadt, netoli Pe
terburgo, Maskolijoj, kareivių 
kazermėse plyszo bomba, kurios 
iszlakszcziusių szukių 9 kareiviai 
tapo užmuszti, trys oficierai ir 7 
kareiviai sunkiai sužeisti. 

l -----------
g Indiszkas maras mieste Ta- 

m a ta v e, ant prancuziszkos salos 
Madagaskar, siauczia vis smar- 
kiaus. Isz pradžių maras siautė

tikt terp cziabuvių, dabar grie
biasi jau ir europieczių.

U Mieste Barcelonoj, rytinėj 
Iszpanijoj, dirbdiname vandens 
nubėgimui kanale įgruvo žemė 
ir užbėrė dirbanezius darbinįkus. 
Iki sziol atkasė 18 ne gyvų, bet 
kaip spėja, užgriuvusių yra dau
ginus.

U Pagal apgarsintas Prūsų 
mokslainių užveizdos žinias, nuo 
1887—1896 Prūsų mokslainėse 
407 vaikų neturinezių dar 15 metų 
papildė patžudystę, daugiausiai 
patžudyszczių buvo pradinėse 
kaimų mokslainėse. Terp nusi
žudžiusių buvo 331 vaikas ir 76 
mergaitės. Negeriausi, turbut, 
yra Prūsų mokintojai, jeigu tokia 
daugybė vaikų atėmė sau gyvas
tį-

|| Kaukazo pakrantėse, ant 
Juodųjų jūrių, Maskolijoj, susi
muszė du maskoliszki garlaiviai: 
“Petras Didysis” ir “Katarina 
II”. Paskutinis garlaivys isziro ir 
paskendo, o su juom ir 7 žmonės 
prigėrė. Nuo antrojo garlaivio 12 
žmonių pražuvo, 25 gi tapo sun
kiai apkulti. “Petras Didysis” 
paėmė iszlikusius dar gyvus juri
nįkus ir pasažienus nuo pasken
dusio garlaivio ir atgabeno juos 
į Poti, ant Kaukazo.

(Į Szlezvige, Sziaurinėj Wokie- 
tijoj, mieste Neumuenster, 7 d. 
Gruodžio užgimė smarkus darbi- 
nįkų maisžtai. Dvi darbinįku susi
rinkimo salės, “Tonhalle” ir 
“Reichshalle”, tapo isznaikintos. 
Policija neįstengė užgimusių 
musztynių apstabdyti, turėjo 
szauktiesi pagelboe czia stovin- 
czios kariaunos, kuri rods pakėlu
sius maištus iszvaikė, bet prie 
to kelias deszimtis žmonių su dur
tuvais gana sunkiai sužeidė.

Į| Pagal paskutinį žmonių sus- 
kaitymę Airijoj, ji turėjo isz vi
so 4 560000 gyventojų; 1845 m. 
Airijoj gyventojų buvo 8 295 
000, o pradžioj szio amžiaus net 
10 milijonų. Per paskutinius 50 
metų skaitlius Airijos gyventojų 
pasimažino iki pusei seno skait- 
liaus. Priežastis to mažinimosi 
gyventojų yra iszeivystė. Dau
giausiai iszsikrausto į svetimus 
krasztus jaunų airiszių; daug jų 
keliauja į Amerikę, Australiję ir 
į Pietinę Afrikę, bet užtai namie 
je pasilieka vis mažiaus.

(| Prezidentas Szlezvigo pro 
vincijos, buvęs Prūsų ministeris 
Koeller, liepė suszaukti kelis 
szimtus gyvenanezių czia danie- 
czių, kurių vaikai mokinasi Dani
jos mokslainėse ir liepė jie|ms 
vaikus atimti ir atiduoti į vo- 
kiszkas mokslaines. Kadangi tė
vai atsisakė tę reikalavimę isz
pildyti, prezidentas pagazdino 
nepaklusnius tėvus iszvyti i&z 
Szlezvigo. Mat Prūsų valdinįkai 
bjauriais ir neteisingais savo pa- 
davadyjimais nori pralenkti ir 
maskoiiszkus urėduįkus. Tokių 
mat principų prisilaiko pabaigoj 
19 amžiaus Prūsų valdžios.

ii Paryžiuj tapo atidarytas, 
vieton porę metų atgal sudegu
sio, Komiszkos Operos teatras. 
Ant pirmo perstatymo atkakd 
prezidentas Faure, tūli ministe- 
riai ir kiti augszcziausias užiman
ti vietas Prancūzijos urėdnįkai 
ir svecziai. Priesz teatrę ir į 
teatrę susirinko daug žmonių,ku
rie ūmai pasidalino į dvi parti
jas: į pritarianezius atnaujinimui 
Dreyfuso provos ir į jos prieszi- 
nįkus ir pakėlė musztynes. Laike 
tų musztynių apie 20 žmonių ta
po sužeistų. Policijai vienok pa
sisekė besimuszanczius iszskirsty- 
ti, ji suaresztavo smarkiausius 
pesztukus.

|| Neseniai Holandijos didžiau
siame mieste, Amsterdame, atsi
rado kokia ten žmogysta, kuri 
užsimanė pjauti vakarais ant 
ulyczios išėjusias merginas, vi
sai teip, kaip porę metų atgal bu
vo Londone; isztikro tapo 
užpultų ir sužeistų diktai tarnai- 
ežių. Tas teip įbaugino mer
ginas, kad jos vakarais ne dryso’ 
ant ulyczios įsęeiti .Policija karsz- 
tai griebėsi piktadario ar gal be- 
proezit^ jieszkoti, bet jai nė jokio 
pėdsako surasti nepasisekė. Už
pultos ir sužeistos merginos ne



galėjo pasakyti, kaip iszrodė už
puolikas: w ienom s pasirodė jis 
jaunu, kitoms senu, wienos matė 
barzdotę, kitos gi :sakė, kad už
puolikas buwo be barzdos; bet 
kad jdurimai padaryti merginoms 
yra darbu vienos ir tos paczios 
ypatot, parodo, kad visos/Sužeis
tos sotuom paežiu įnagiu j kruti
nę. Po tūlam laikui užpuolimai 
apsistojo ir merginos, įgawusios 
daugiaus dręsos, apie užpuoliku 
užmirszo; tikt sztai dabar jis vėl 
atsirado ir spėjo jau perdurti tris 
ttfhiaites. Kas yra tasai merginų 
prieszas, nieks ne gal įspėti.

jj Angliszkose Indi jose 1894m. 
2893 žmonės tapo draskanezių 
žvėrių sudraskyti, 21556 pasimi
rė nuo nuodingų gyvaezių įkan
dimo; sekaneziuose metuose su
draskytų buvo 3104 ir 22086 mirė 
nuo gyvaezių įkandimo: 1896 m. 
sudraskytų buvo 3332 ir 21100 
pasimirusių nuo gyvaezių įkandi
mo; 1897 m. žvėrys sudraskė 
4277 žmonis, 20959 pasimirė nuo 

' gywaezių įkandimo. Tokiu budu 
mat skaitlius mirsztanczių nuo 
įkandimo gyvaezių eina mažyn, 
užtai draskanezių žvėrių sudras
kytų kas metę didinasi. Kaslink 
gi naminių gyvulių, tai 1894 m. 
31919 sudraskė draskantį žvėrys, 
4877 pastipę nuo gyvaezių įkan
dimo, sekaneziuose metuose 
93978 sudraskė žvėrys, 6129 pa
stipo nuo gyvaezių įkandimo; 
1896 m. 81559 sudraskė žvėrys, 
6153 pastipo nuo gyvaezių įkan
dimo; 1897 m. pirmutinių buvo 
76633, antrų gi 7504. Taigi mat 
galvijų daugiaus isznaikina dras
kanti žvėrys negu gyvatės; ap
skritai gi žvėrys ir gyvatės kas 
metę Indijose labai daug blėdies 
pridirba. Pagal to kraszto rando 

- surinktas žinias, per 1894 m. isz 
muszė 106312 nuodingų gyvaezių 
ir 24009 draskanezių žvėrių; 
1895 m. pirmutinių 101726 ir 
15543 antrų; 1896m. 122360 gy
vaezių ir 18084 žvėrių ir ant ga
lo 1897 m. 105237 gyvates ir 
19050 draskanezių žvėrių.

NAUJI ISZRADIMAI.
X _____

II Paryžiaus laivų dirbtuvėj, 
Prancuziszkai kariszkai laivynei 
dirba dabar 6 pagerintus povan
deninius ’ laivus. Laivai tie isz- 
rasti prancuziszkos laivynės in
žinieriaus Labeufo ir tapo jau 
iszbandyti.

į| Belgiszki laikraszcziai prane- 
sza, buk koks ii chemikas Bruksel- 
lej iszrado budę dirbimo mėsinių 
extraktų tiesiog isz chemiszkų su
dėtinių, ant to nereikalauja visai 
mėsos. Extraktai tie visai nesi
skiria nuo padarytų isz mė
sos. Susitvėrė jau kompanija, 
kuri užsiims dirbimu to naujo 
žmonėms maisto.

|| D-ras Marmier, isz Belgijos 
sostapilės Bruxelles, pritaiko ga- 
zę ozonę ant iszvalymo vandens 
gėrymui nuo visokių ligas gim- 
danezių bakterijų: mat ozonas 
užmusza tuojaus bakterijas ėsan- 
ežias vandenyj. Tankiai ne svei
kas vanduo būva tikru ligų pla- 
tintojumi, kadangi jame ėsanezios 
bakterijos prisigriebia geriant to
kį vandenį į organizmu ir gimdo 
ligas. Su ozonu iszvalytame van
denyj ne bus nė jokių bakterijų 
ir toksai ne galės žmonėms už
kenkti.

II Garsus Wokietijos daktaras 
Bering, iszradėjas vaisto nuo dif
terito, kaip dabar paduoda laik
raszcziai, iszrado vaistu ir nuo 
džiovos, kurisai, įczirksztas li
goniui,gyd oligjt. Czia reikia pri- 
durti, kad Bering yra tikras <nok- 
slinczius, o ne koksai amerikonisz- 
kas humbugierius; isz jo vais- 

-to nuo difttero jau sziędien visur 
naudojasi ir jis ne wienę tūkstan
tį žmonių nuo mirties iszgelbėjo. 
Reikia vien geisti, kad ne men
kesnės vertės butų jo iszrastas 
vaistas nuo džiovos.

| Biberstein ir Gadicke isz 
Hamburgo pradėjo diibti mažas, 
sukamas su ranka maszinukes ant 

Į padirbimo ledo, kada tikt kas pa
norės. Maszinukės tos ne bran
gios, mažos ir teip parankios, kad 
kiekvienas kaimietis su jų pagel- 
ba net karszcziausioje vasaros 
dienoje galės pasidirbti sau ledę. 
Dabar ledę gal dirbti tikt dideli 
fabrikai, ant to reikia brangių 
maszinų, Bi e beretei no gi maszinu

kės palengvina tę kiekvienam 
kaimiecziui ne turineziam nė 
daug pinįgų ruimo.

|| Sziędieniniai briežiukai tan
kiai pagimdo nelaimes: per neti
kėtu užsidegimu gimdo jie gais
rus, jų dirbtuvėse ne sveiki fos
foro garai kenkia ir trumpina am- 
*į darbinįkų, isz nuodingų brie- 
žiukų galvucz’ų pasinaudoja pat- 
žudžiai, kurie tyczia su joms nusi- 
nuodina. Belgijos randas antai 
apgarsino net konkursu, paskir
damas didelę dovanu tam isz isz- 
radėjų, kurisai iszras budę dirbi
mo nenuodingų briežiukų. Du 
prancūzai, Seven ir Cahen, tar
naujanti rando briežiukų dirbtu
vėse iszrado jau tokius nepavo
jingus briežiukus. Jų galvutės yra 
isz raudonojo negaruojanezio fos
foro ir Chlorinio Kali; užsidega 
prie daug didesnės szilurnos, 
todėl ne gali netikėtai užsideg
ti. Medega rods truputį nuo
dinga, bet ant nustnuodinimo rei
kia mažiausiai 6000 tų naujų 
briežiukų galvuczių, kadangi 
dabartinių užtenka 15—20 gal- 
czių. Taigi tie nauji briežiukai 
atsako visai, ko nuo jų reikalauja 
apgrasinęs konkursę Belgijos ran
das.

II Budimi gydymo ligų, ypacz gi 
chirurgija, paskutiniuose laikuo
se padarė didelius žingsnius. Ant 
paskutinio Gydytojų Draugystės 
susirinkimo Windobonoj, docen
tas tenykszczio universiteto, 
Dras Hobart, parodė du kareiviu, 
kurie tapo iszgelbėti nuo mirties 
tikt per tai, kad jiems tapo su 
visu daktarų atidaryta krūtinė 
ir užlaikytas viduriuose kraujo 
tekėjimas, kurisai kitaip butų pri
sigriebęs į plauczius ir užtroszki- 
nęs paszautę. Dras padarė vidu
riuose jodoforminį apriszimę ir 
nugabeno ligonį į ligonbutį, kur 
jis visai pasitaisė; be perpjovi- 
mo krutinės ir sulaikymo kraujo 
viduriuose žmogus butų turėjęs 
mirti. Kitas atsitikimas buvo su 
žmogumi buliaus subadytu; tam, 
panasziu budu, taigi per atidary- 
mę krutinės, tapo apstubdytas 
kraujas ir žmogus likosi teipos 
gi nuo mirties iszgelbėtas. Iki 
sziol daktarai tokių operacijų ne 
dryso daryti; dabar mat pasiro
do, kad jos ne pavojingos ir per 
atidarymę krutinės ne kartę žmo
gui galima gyvybę užlaikyti. 
Džiovos ne galima iszgydyti tikt 
per tai, kad daktaras ne gali pri 
sigriebti prie jos sunaikintų plau- 
czių, kur ir vaistai ne visi prisi
griebia. Akidarius gi krutinę, ga
lima bus ir džiovę gydyti teip, 
kaip ir kitokius sužeidimus. Ar 
isztikro tas vienok bus galimu, 
pasirodys isz tolesnių daktarų 
tirinėjimų.

Kilimas kietžemių.
Ant musų žemės darbuojasi 

dvi svarbiausios pajiegos, kurių 
darbus kiekvienas gali užtėmyti: 
viena isz tų pajiegų yra tekanti 
vandens, jie lygina žemės pavir 
szių, gnauja kalnus, medegę nuo 
jų sugabena upių įtakose ir tokiu 
budu didina kietžemių pavirszių; 
jeigu ne butų kitos pajiegos, 
vandens per eiles amžių visai 
sulygintų žemės pavirszių, tęsyk 
kietžemiai visai turėtų isznykti, 
žemės pavirszių užlietų jūrių 
vandens visur vienodo gilumo. 
Yra vienok kita pajiega, kuri ne 
duoda vandenims teip isznaikinti 
visę žemės pavirszių; ta stab 
danti lygi n i m ę pavirsziaus pa
jiega yra tai ugnis ir garai žemės 
viduriuose. Ta vidurių žemės 
pajiega daro naujus nelygumus: 
vienur ji iszkelia augszcziaus 
kietžemius, kitur gilina jūres ir 
gramzdina kietžemius ir tai ant 
didelių plotų. Jau 1883 m. moks
li nezius Ochsenius iszreiszkė nuo
monę, kad ažeras Titicaca, Andų 
kalnuose, Piet Amerikoj, esantis 
sziędien ant 3808 metrų arba 12500 
pėdų augszcziaus Didžiojo oceano 
pavirsziaus, yra tikt dalis užlajos 
to paties oceano, kuri prie pasi- 
darymo Andų kalnų tapo vidu
rio žemės pajiegų su vandeniu 
augsztyn isz k elta ir jos vanduo 
tekanezių isz kalno szaltinių tapo 
perkeistas į prėskę. Kad minėtas 
ažeras yra tai buvusi dalis Di
džiojo oceano, parodo tai tūlos 
veislės vandeninių sutvėrimų 
ėsanezios szitame oceane ir ažere 
Titicaca: sutvėrimai tie, pakilę 
su iszkilusia užlaja ir isz paleng 
vo persikeitus jos vandenims,

pats priprato prie prėsko van
dens, kuriame sziędien gyvena. 
Reuter isztyrė, kad tūli sziędien 
turinti prėskę vandenį Finlandi- 
jos ažėrai visai neseniai buvo už
lajomis Baltiszkų jūrių; jie nuo 
jų atsiskyrė pakelti augsztyn ne- 
seniaus kaip porę deszimczių me
tų atgal. Tuose ažeruose gyvena 
viena silkių veislė, kokių dau
giaus niekur prėskame vandenyj 
nėra. Silkės tos drauge su van
denims tapo atskirtos nuo jūrių, 
persikeitus gi vandenims į prėskę, 
prie jo visai priprato ir gyvena 
teip tuose ažeruose kaip jų sen
draugės jūrėse. Mokslinczius 
Kayser, tirinėnamas Kaukazo kal
nus, nusprendė, kad jie 
yra ne labai seni: tapo jie isz- 
kelti jau tęsyk, kada tuose krasz- 
tuose gyveno žmonės: Kayser 
tvirtina, kad Kaukazo kalnai pa
sidarę teip vadinamuose ketvirt- 
eiliniuose laikuose, Finlacdijos gi 
kalnai ėsę dar jaunesni. Laikuose 
ketvirteilinės žemės plutos for
macijos, taigi laikuose atsiradimo 
žmogaus, paskyrstymas kietžemių 
ir jūrių ant žemės nors ne buvo 
visai tas pats kaip dabar, bet 
visgi daugumas kietžemių dabar 
ėsanezių ant žemės pavirsziaus 
susitvėrė tuose laikuose. Ant ry
tinio žemės puskamuolio kalnų ei 
lės, prie kurių paskui tvėrėsi kiet
žemiai, tęsyk jau buvo pasidarę. 
Wietoj vidurinės dalies rytinės 
Europos, taigi vieton dabartinės 
Wokiotijos, Lenkijos ir Lietuvos 
dar tęsyk buvo didelės jūrės 
Sarmatiszkoms vadinamos, ku
rios nuo pietų atsirėmė į Karpatų 
ir Kaukazo kalnus; vakaruose gi 
buvo Anglo-Prancuziszka užla- 
ka ir didelis Paryžiaus ažeras, 
kurisai užėmė dabartinį Paryžiaus 
įdubimę. Europa jungėsi kieže 
miu su Amerika, Afrika gi tvėrė 
dar vienę kietžemį su pietine A- 
merika, bet tūlose vietose jis 
pradėjo jau irti, tvėrėsi mat jau 
Atlantiszkas oceanas. Didysis 
oceanas laike atsiradimo žmo
gaus maž daug turėjo jau tuos 
paežius rubežius kaip dabar, tikt 
į Pietinės Amerikos kietžemį jis 
buvo giliaus įsipjovęs. Teip mat 
iszrodė žemės pavirszius laike 
atsiradimo žmogaus ant žemės 
arba porę szimtų tukstanezių me
tų atgal.

Amerikos negrai.
Ant paskutinio susirinkimo A 

merikos Gydytojų draugystės, dr. 
Rodmann perskaitė apie savo tiri- 
nėjimus sveikatos Amerikoj gy- 
venanezių negrų. Isz jo tirinėji
mų pasirodo, kad negrai net pieti
niuose sztetuose kaslink savo 
sveikatos puola žemyn ir jie A- 
merikoj paskirti ant visiszko isz- 
nykimo, nors tas negreitai dar 
gali atsitikti. Negrams mat sziau- 
rinės Amerikos klimatas ne tin
ka, jie czia eina silpnyn ir pertai 
mirezių nuoszimtis terp jų labai 
didelis, daug didesnis negu terp 
baltvedžių, chinieczių, arba ir 
terp indijonų ir tai dar mirezių 
nuoszimtis kas metę eina vis di
dyn ir didyn.

Wėžys terp negrų sziaurinėj 
Amerikoj daug tankiaus pasitai
ko negu terp baltveidžių. Džio
va rods ne nuo seniai užgriebė 
negrus, bet sykį pradėjusi platin
tieji, ji smarkiaus platinasi terp 
Amerikos negrų negu terp kitų 
czia apsigyvenusių rasų. Užtai 
homoroidų terp negrų niekada ne 
būva. Szirdies ligos teiposgi terp 
negrų būva tankiaus negu terp 
baltveidžių. Seniaus tikėjo, kad 
negrai retai apserga sziltinėms, 
drugiais, ypacz tikėjo, kad jie ne 
įpuola į geltonąjį drugį, tuom 
tarpu paskutinėj Amerikos karėj 
ant Kubos negrų regimentuose 
ne mažiaus buvo drugiu sergan 
ežių kareivių negu regimentuose 
isz baltveidžių. Gal būt, kad 
negrai gyvenanti karsztuose 
krasztuose, kur geltonasis dru
gys tankiai atsilanko, nuo jo ge
naus negu baltveidžiai apsaugo
ti, bet užtai sziaurinėj Amerikoj 
gyvenanti negrai ne geriaus už 
baltveidžius nuo jo apsaugoti: 
kaip baltveidžiams, teip , ir 
negrams sziaurinės Amerikos gel
tonasis drugys lygiai pavojingas. 
Sifilis terp negrų labiaus iszsipla- 
tinę negu terp kitų rasų Amerikos 
gyventojų. Ant galo ir veisima- 
si negrų mažesnis negu kitų 
rasų. Sudėjus į kruvę tę viskę, 
sziędien galima spręsti, kad nors 
antai pietiniuose sztetuose nuo

szimtis negrų yra gana didelis, 
bet ir czia negalima jiems prana- 
szauti užsilikimo per ilgę laikę, 
kadangi ir czia nuoszimtis mir
ezių jau dabar yra didesnis negu 
gimimų, toliaus ankszcziaus ar 
vėliaus turi ateiti laikas, kad jie 
czia suvisu isznyks. Mat ant vi
sokių tautų ne mažę turi įtekmę 
klimatas, kokio nors kraszto. 
Afrikoj negrai dauginasi smar
kiaus negu baltveidžiai, užtai 
sziaurinėj Amerikoj yra visai 
priesziengai: czia klimatas jiems 
netinka ir pertai negrai 
nyksta, einę silpnyn; rodosi lyg 
kad pati gamta paskirsto žemės 
pavirszių terp visokių rasų, ji 
antai Afrikę paskyrė negrams, 
kurioje baltvcdžai netarpsta, už
tai negrai smarkiai czia veisiasi.

Saulės spinduliai ir lytis 
augmenų žiedų.

Kaip terp žvėrių, paukszczių 
ir žmonių yra lytys, taigi yra pa
tinai ir pataitės, tas pats yra ir 
terp augmenų ir terp jų yra 
augmenys turinti žiedus vien vy- 
riszkus, neiszduodanczius vai
siaus, yra vėl žiedai moteriszki, 
kurie užvaisinti dulkėmis vyrisz- 
kų kvietkų, iszduoda vaisių; be 
užvaisinimo vyriszkoms dulkėms 
ir moteriszki žiedai negal vai
siaus iszduoti. Yra augmenys, 
ant kurių yra žiedai abiejų lyczių, 
ant tokių augmenų vyriszki žie
dai, už vaisinę moteriszkus, nu
puola, moteriszki gi pasilieka ir 
isz jų auga vaisius. Ne ant visų 
vienok augmenų yra žiedai abie
jų lyczių, bet būva teip, kad ant 
vieno būva tikt vyriszki, ant'k i to 
moteriszki žiedai, krūmai su mo
teriškais žiedais veda vaisių, 
ant krūmo su vyriszkais vaisiaus 
niekada ne būva, nors pagal sa
vo iszveizdį vienas krūmas nuo 
kito nesiskiria. Prie užvaisinimo 
moteriszkų žiedų dulkėmis nuo 
vyriszkų tarnauja vėjss iszne 
sziojantis dulkes, bet geriau
siai tę darbę atlieka bitys, ku
rios, lakiodamos nuo žiedo ant 
žiedo, pernesza dulkes nuo vy
riszkų žiedų ant moteriszkų ir 
paskutinius užvaisina. Isz naujau
sių tirinėjimų mokslincziai persi
tikrino,kad ant augmenų, ant ku
rių ant vieno krūmo būva žiedai 
abiejų lyczių, didesnis ar mažes
nis skaitlius žiedų vienos ar ki
tos lyties paeina nuo saulės 
spindulių. Juo medis labiaus ati
dengtas saulės spinduliams, juo 
ant jo būva daugiaus vyriszkų 
žiedų, ant auganezių gi pavėsyj 
daugiaus būva moteriszkų žiedų.

Prancuziszki mokslincziai Ba
dei ir Malliard jau seniai darė ti- 
rinėjimus, ant kiek saulės spindu
liai atsiliepia ant augmenų žiedų 
lyties. Isz jų tirinėjimų sztai kas 
pasirodė: jeigu augmėnis augo 
vietoj, kur tankiaus .būva pavė
sis ir retai užgriebia saulės spin
duliai, tai tai ant 100 vyriszkų 
žiedų būva 127 moteriszki ir tai 
vyriszki žiedai būva isz krasztų, 
vietose labiaus apszviestot>e.Wie- 
tose gi apszviestose beveik per 
visę dienę ant 128 vyriszkų žie 
dų būva 100 moteriszkų ir tai 
moteriszki žiedai būva iezmėtyti 
po vidurį arba po lapais, taigi 
vietose sziek tiek uždengtose nuo 
saulės spindulių. Kokiu budu ir 
kodėl saulės spinduliai turi tokię 
įtekmę ant lyties žiedų, tas dar 
vis iki sziol prideraneziai neisz- 
tirta.

Iiietiiviii Prateviai
MAŽOJOJE AZIJOJE, 

nuo senovės iki Jie pateko po valdžia Persu.

Paraeze Lietuvos Mylėtojas.

Mislys ir matymai mirsz
tanczių.

Prancuziszkai mokslincziuk,Ch. 
Fere.per eiles metų tirinėjo mirsz- 
tanezius žmonis ir rinko žinias 
apie jų paskutinius matymus ir 
mislis. Fe re isz savo tirinėjimų 
persitikrino, kad mirsztanti netu
ri matymų, jeigu mirtis paeina 
nuo persikeitimo vidurinių orga
nų. jeigu paeina nuo pagedymo 
aroa sunykimo reikalingų ant už
laikymo gyvybės organų; maty
mus turi mirsztanti tęsyk,jeigu Ii- 
gę ir mirtį pagimdė kokios nors 
priežastys paeinanezios isz lauko, 
kaip antai prisigriebusios į orga- 
nizmę isz lauko bakterijos arba li
gos sėklos. Daugume mirezių 
mirsztanczių mislys turi susiriszi- 
mę su jų paskutinėms gyvenimo 
valandoms. Apart to, Fere užtė
myje, kad beproeziai, idiotai ir pa
prastai žmonės menko proto, mir 
darni atgauna pilnę protę. Isz to 
matyt, kad prie mirties atsitinka 
atsakanczios permainos smegeny
se, kurios net beproeziams ir idio
tams sugręžina protę, kurio jie, 
gyvendami ant žemės, ne turėjo.

(Tąsa.)
kaip lyginai isz fragmentų priskaitomų Or- 
phėui ir Pamphui”. Buvo jie sudėti hexame- 
trais, ir buvo giedami iki gadynei Pausanijo 
(I. XVIII. 5). Hymnai turbut raszyti buvo 
graikiszkai.

• Terp Lykijos ir Karijos gulėjo maža val
stija Kauno1'. kurios pajūris traukėsi nuo 
Kalbio (Dolloman Chai) iki Rhodiszkam 
Chersonėzui, į vidužemį iki kalnynų Lidos 
ir Salbakono, už kurių jau buvo Kari ja. Joks 
rasztinįkas, apart Hėrodoto, neszneka apie 
Kauniszkius kaipo apie skyrimą gentę.

Kauniszkių monetos ir architektūra rodo 
juos buvus Lykiszkiais’*. Kaunas, jų sostapy- 
lė, identifikuotas ant antraszų, gulėjo ant 
deszinio kranto upelio (sziądien Koigez),kurs 
szalin gabena vandenius didelio ažero, atstu
me ant 10 mylių vidužemin. Patėmytinos yra 
liekanos, taipgi tūlos sienos Kyklopiszko bū
davo j imo.

“Palei mano matymą—raszo Herodotas 
(1.172)—Kauniszkiai yra tengymiais; ale pa
lei jų paežių szneką tie ėsą atėję isz Kretos. 
Savo kalboje, ar tai jie prisiartino prie Ka- 
riszkių, ar tai Kariszkiai prie jų: apie tai asz 
negaliu tikrai pasakyti. Bet savo paproeziuo- 
se jie labai skiriasi nuo Kariszkių, ir ne tik 
tai, ale ir nuo visų kitų žmonių. Jie skai
to sau už pagarbės dalyką, jei draugai ar 
ypatos to paties amžiaus, ar jie butų vyrisz- 
kiai, moteriszkos ar vaikai, susieina į krūvą 
didelėmis kuopomis, dėl gėrymo vyno. Vėl, 
vieną sykį jie nutarė, kad jie nebesinaudosę 
isz svetimų dievnamių, kurie nuo seniai bu
vo įsteigti buvę terp jų, ale kad jie garbinsę 
vien savo paežių pratėviszkus dievus. Tada 
jų visa jaunuomenė griebėsi už ginklų, ir 
orą su savo jėtymis szvaistydami, jie traukė 
iki Kalyndos4' rubežiaus sakydami, kad jie 
veją laukan svetimus dievus”.

Bithynija, arba anot Hėrodoto Azijos 
Thrakija, buvo atskirta nuo Europos per 
Propontį (Marmoro marę) bei Thrakiszkąjį 
Bosforą (Konstantinopolio marangą): rube- 
žiumi jos isz sziaurės buvo Euxinas (Juodo
sios marios) isz pietų gi kalnynas Olympo, 
sziaurinė ryba centrai i szkosios augsztumos. 
Rubežiai į rytus įvairiai yra padaviami: Ar- 
rianas sako rubežiumi buvus Parthėnių, Pil
nius—Billają (Billaeus), Xenophon—Hėrak- 
lėos miestą (Eregli). Herodotas matomai ski
riasi nuo visų, nes Mariandynams būnant 
terp Sangario ir Hėraklėos, Bithynija—anot 
jo—negalėjo toliaus trauktiesi kaip iki mi
nėtajai upei.

Bithynijoje Argonautai užtikę ėsą aklą 
pranaszą Phineus vardu, kurį dievas Poseido
nas buvęs apjakinęs už parodymą kelio 
Phryksui į Kolchia; Harpyjos atiminėjo jam 
valgį, iki jos ne tapo iszvaikytos per Argo
nautus—Zetes ir Kailiai. Už tą labdarystą 
ans parodęs Argonautams priegadas Symplė- 
gadų.

Bithynijoje buvo garsus Graikų miestai 
arba kolionijos—Chalkedonas^ Hėraklėa ir 
tt., ir vėlesnėje gadynėje czion klestėjo Ni- 
komedija, Nikaja ir Prusa.

Anot Hėrodoto, gyveno toje szalyje Thy- 
nai ir Bithynai, kurie buvę , atsidanginę isz 
Europos (VII. 75) ir buvę Thrakiszkos kilties. 
Thynai5’ buk užėmę buvę pussalį, kurs guli 
terp Euxinoir užlajos Izmid (Nikomėdijos), 
nors Plinius (H. N. V.32) sako Thynus gyve
nus po visą jiajurį Bithynijos: Tenent oram 
omnem Thyni, interiora Bithyni. Bithynai gi 
daugiausiai apgyveno vidužemį. Appianas 
(Bell. Mithridat. init.) priskiria pradžią Bi- 
thynams nuo Thrakiszkųjų pasekėjų Rhėzo, 
kurie pabėgo isz Trojos, • kada Rhėzas pasili
ko užmusztas per Diomėdą. Dolonkos, epo- 
nymas Thrakų Chersonėze, vadinamas yra 
broliu Bithyno’’. Thynai buvo smarkus, mė- 
gianti grobimus, ir kraugožus. Bithynai yra 
kartais vadinami Bebrukais, po kurių vardu 
jie siekė marės užuolanką Kios Propontyje7) 
Bebrykes gal bus suambrinta isz Bryges ar 
Fryges8’.

Szalis tapo apveikta apie 560 m pirm 
Kristaus per Kroizą, Lydijos karalių, ir sze- 
szetą metų vėliaus pateko po Persų valdžia. 
Vienok aplink 440 ar 430m. pirm ristaus ji 
vėl pastojo neprigulminga karalystė po dy- 
nastija naminių kunįgaikszczių, kurie Niko- 
mėdiją padarė savo sostapyle. Laikuose A- 
leksandro Makedonieczio tarpe Bithynų ran
dame karaliaujant Zabaitį, sūnų Baso, nepo- 
tį Botyriaus! Pastarasai karalius, Nikomėdės 
III, paskyrė Romėnus savo tėvonymis, ir su 
dideliu prideczku Pontiszkos karalystės, Bi-

1) Plzt. Cratyl. p. 402. B; Philostrat. Heroic. p, 693.
2) Fellow« Lycian Colns, pp. 5, 6.
3) Fellows Lycian Ooina, pp. 5,6.
4) Kalynda buvo ant rubežių Karijos ir Lykijos (Strab. 

XIV. p. 932, Plin. H. N. V. 27; Ptol. V. •)-. Btrabo sako, j| 
gulėjus 60 stadiją (7 angliszkos mylios) nuo mares.

5) Daugelis Thrakiszką genezią Europoje vadinęs! Thy- 
nais (Strab. VII. p. 295-303; XII. p. 542,564,565,572; Herod. I. 
28; VII. 74,75; Xenophon, Hellenic. I. 3. 2; Anabas. VII. 2, 
22-32.

6) Bteph. Bya. Dologkos—Bithynia.
7) Dionys, Perieget. 805; Apollodor. I. 9. 20.
8) Palei pietinį pajūrį Proponties, tarp upią Rhyndakos 

ir AisCpos, susiedijoje su galinga Graiką kolionija Kyzike, 
gyveno Dolionfis; toliaus, Pelasgai Plaktuose ir Skylakfije; 
potam v€l, palei pajūrį Hellesponto artymais Abydo ir Lamp- 
sako, užimant dalį Troados, randame paminėtus kitus Bebry- 
kus ar Bebrukus (Charon isz Lampsako, Fr. 7, ed. Didot: 
Charon de f esi kai ten Lampsakenon choran proteran Bebry- 
kian kaleisthai hapo ton atoikesanton ayten Bebrykon, to de 
genos ayton efanestai dia toya genome no y s polemoys.—Strab 
(XIII. p. 586; Conon, Narr. 12; Dionys. Hal. I. 54). Viduryje 
Troados, arba szalyje Idos, buvo Teukral ir Myziskial.

thynija pastojo Romos provincija 74 m. pir 
►^ristaus. Vieszpataujant Trajanui, Bithy- 
nijos valdymieru buvo Plynius Jaunesnysis, 
kurio gromatose į ciecorių raszytose apie ad
ministraciją ir padėjimą provincijos randasi 
žinomos žinios apie pirmuosius krikszczio- 
nis. Imperatorius Dioklecijanas padarė Ni- 
komėdiją savo paprasta rezidencija. 1298m. 
Osman Turkas įsilaužė į szalį, ir 1328 m. Pru
sa arba Brasą, tuomet vyriausias Bithynijos 
miestas, pastojo sostapilė karalystės Osmanų

Mariaiulynai anąpus Sangario upės buvo 
nepažymėtina gentė, regis Thrakiszkos kil
mės (Strab. VII. p. 427). Jie regimai ne 
daug buvo pasiplatinę į vidužemį, nė ne sie
kė kalnynų, atskirti būdami nuo jų per Bi- 
thynus, kurių buveinės traukėsi skersai Pro
pontį iki augfeztutinių sriautelių Billayo 
(Filyas), įsispraudusios terp Mariandynų ir 
Phrygijos. Jų rubežiumi isz rytų buvo sala va 
Posideion (Baba), artymais Hėraklėos Ponti 
kos (Eregli). Vardas Marian-dynoi, kaip 
Bithynoi, regimai susideda isz primytiviszko 
Thynoi.

Paphlayonija traukėsi per 230 angliszkų 
mylių nuo salavos Babos iki isztakai Halio 
upės. Jos rabežiais buvo Billajas vakaruose, 
Euxinas—sziaurėje, Halys—rytuose, o pietuo
se—eilė kalnukų, nubaigianezių centralinę 
augsztumą, kur pasidaro nuoteklius terp 
augsztutinių sriautų Sangario ir Amnio (Gok 
Irmak arba Costambol Chai), svarbios prie
takos Halio įbėganezios į tąjį nuo žemumos, 
o tekanezios beveik tiesiog į rytus. Rods ru- 
bežiai Paphlagonijos mainėsi įvairiose gady
nėse. Paphlagoniszki kalnynai buvo ap
dengti giriomis, o gyventojai garsėjo kaipo 
medineziai. Kroizas padarė Paphlagoniją da
limi karalystės Lydijos, o Kyras pridėjo ją 
prie Persijos; vėliaus ji pastojo dalimi impe
rijos Aleksandro Makedonieczio, o potam 
Ponto karalystės, tapo įtraukta į Romiszką 
provinciją Galatijos, ir 4tame szimtmetyje 
krikszczioniszkosios eros per Konstantiną ta
po padaryta atskira provincija. Jos sostapi
lė buvo Sinopė.

Yra paisoma, kad Paphlagonai buvę Sy- 
riszkos arba nors Semitiszkės kilmės, kaip 
Kappadokai; vienok G. Grote” skaito Paphla- 
gonus szaka Thrakų gentės2). Jų žiaurumas ir 
stoka nuomonės buvo perėję į priežodį, vie
nok tai gal palyti tiktai kaimų žmonės vidu- 
žemyje.

Kappadokai. anot Hėrodoto, gyveno sza
lyje, kurios rubežius buvo Euxinas sziaurėje, 
Halys vakaruose, Armėnai8' regimai rytuose, 
o Matiėnai pietuose. Kadangi Kappadokai 
visuomet buvo vadinami Syrais per Graikų 
rasztinįkUs,4) tai priimta tapo už liudyjimą 
jų Semitiszkos kilmės5’. Vienok apie teisin
gumą tos nuomonės galima paabejoti.

Persų antraszuose Kappadokija yra pa
minėta po vardu Katapatuka, ir regimai ji 
turėjusi yra platesnius rubežius negu Hėro- 
d o tas jai duoda. Nėra kitų szalių paminėta 
terp Armėnijos ir Jonijos apart Kappado- 
kijos ir Sapardos, kuridvi szali pripildo visą 
Mažąją Aziją, atskyrus vakarų pajūrį. Kada 
Kappadikija prigulėjo prie Persijos, jai pri
klausė Pontus, kurs vadinosi Mažaja Kappa
dokija. 17 m. po Kristaus gimimo, Tibėrius 
padarė ją atskira provincija Romos ciecorys- 
tės.

Phrygijos didumas ir rubežiai mainėsi 
yvairiose gadynėse senoVės istorijos. Priesz- 
istoriszkose gadynėse Phrygija, regis, buvo 
didesne dalimi pussalio, bet laikuose Persų 
įsiveržimo ji buvo susprausta į distriktus, ži
nomus po vardais Mažesnėj i Phrygija 
ir Didesnėj! Phrygija; pirmoji \ traukėsi 
nuo Hellesponto iki paežiai Troadai, o pasta
roji užėmė vidurinę dalį Mažosios Ažijos. Ru
bežiai Mažosios Phrygijos vidužemio linkon 
nėra.gerai sužinomi; Didėji gi Phrygija buvo 
tai augsztoji platuma, į vakarus nuo Halio 
upės; jos rubežiai į sziaurę supuolė su pratą- 
sa Olympiszkų kalnynų, anąpus kurių buvo 
Bithynija ir Paphlagonija; į rytus Phrygija 
rubežiavo su Kappadokija ir Lykaonija, į 
pietus rubežiumi buvo kalnynas Tauro, o į 
vakaras Phrygų szalį drėgnino didėsės upės, 
Hermas ir Majandras. Kolossai dar skaitosi 
prie Phrygijos (Xenoph. Anabas. I. II. 6), o 
Strabonas rubežių dar toliaus pastumia į va
karas iki Karurai (XII.p. 827); vienok Kata- 
kekaumenė, liekanos ugnekalnių veikmės, 
visuomet buvo laikoma jau esanti anąpus 
rubežiaus Phrygijos (Strab. XIII. p. 900). Tai
gi Myzija, Lydiįa#) ir Kari ja buvo rubežiumi 
į vakarus7*. Rods vėlesnėse gadynėse Phry
gija tapo sumažinta, sutaisant Galatiją ir 
paplatinant Lykaoniją. Visatinai imant, 
Phrygija buvo augszta ir nuogoka platuma, 
nors jos ganyklose maitinosi nemieraotos 
kaimenės avių, garsinezių savo plona vilna, 
kaip kad jos dar sziądien tebegarsi. Hero
dotas sako Phrygus esant polyprobatotatoi

1) H i story of Greece, III. p. 34.
2) Enetai arba Renetai (Herod. I. 196) yra tie patys kę 

Venetai vClesnią laiką (Liv. I. 1); palei vien} padavim} jie 
nusidangino į Italij} po AntCnoro vada, puolus Trojai, ir bu
vo Paphlagonais. Virgilius AenSidoje (I. 243-5) sako:

Antenor potuit........
Illyricos penetrarc sinus atąue intima tutus 
Regina Liburnorum.

3) Nuo ją Kappadokus Herodotas aiszkiai atskiria, VII.
72-3. z

4) Herod. I. 6; VII. 72; Strab. XII.p. 788: Dionys- Perieg. 
ver. 772; Scylax, p; 80; Ptol. V. 6; Apollon. Rhod. II. 946.

5) Prichard’s Researches into the Phys. History of Man- 
kind, vol. III. p. 561.

6) Kroizas pastate ant rubežiaus piliorią Kydraroje, He

7) Rodosi, kad Phrygai senovėje buvo užėmę didelę dalį 
szalies Idos ir Troados. Mat Apollodoras sako, kad DolionBs ir 
Bebrykai tilpo į Phrygą didelį vardę (Btrab. XIV. p. 678; cp. 
XIII.p.586), ir net senoje poemoje “Phoronis” (kuri nBra vė
lesne už 600 m. pirm Kristaus), Daktyllai kalno Idos, didi isz- 
radejai metalurgijos, yra įpatingai pavadinti Phrygais (Pho- 
ronls, Fragm. 5, cd. Duentzer, p. 57):

..................... enthe goetes
edatoi fryges andres oresteroi oikad’ enaion etc.

(Toliaus bus.)
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Iszklausykit ir antros pu
sės!

Patilpusiame nr. 49 “Lietuvos” 
“Paaiszkinime”, “Susivienyjimo’ 
prezidentas, kn. Žilinskas, apkal
tindamas platintojus neteisingų ži
nių Apie Amerikos kunįgus, terp 
kitko priduria, buk asz ant bai
gimo daktarystos mokslo nuo 
Amerikos kunįgų ėsu gavęs apie 
$400 ; Chicagoj antai net isz sa
kyklom kunįgas žmonėms ap- 
reiszkė, buk man davęs $200. 
Man rodosi, kad jeigu jau gar
sinti ką nors vieszai, tai ir kunį- 
gams reikia prisilaikyti teisybės! 
Jeigu apskųsti ką priesz visuo
menę, tai ne pritinka skųsti 
lagingai!

Jau tai visados teip yra, 
kas ką gero padaro, kitas
garbę savinas i, jeigu kas nusikal
to, tai stengiasi savo kaltę ant 
kitų sprando uždėti. Ką “Lietu
va” raszė nr. 47 apie kunįgų 
nutarimą, girdėjau t? pats nuo 
kunįgo Kravczuno. Ar isztikro 
toks buvo nutarimas, ar tikt kn. 
Kravczunas savo neužkantą 
svietiszko mokslo norėjo užkrau
ti ant sprando visų kunįgų, asz 
to nežinau, kaip nežinau, kada 
jis m m dawė anuos 200 dol., apie 
ką uet jo asistentas garsino per 
pamokslu bažnyczioj Chicagos 
lietuviams. Bet paliksiu kunįgą 
Krawczuuą, kadangi apie jo tei
singumu turėjau progą persitik
rinti.

Ant XII “Susivienyjimo” seimo 
tapo nutarta ant pabaigimo mok
slo, apart anų duotų ant pasiran- 
czyjimo kun. Žebrio 100 dol., pa
skolinti man kitę $100 ant isz- 
tikimo pasiranezyj mo; jeigu 
kun. Kravczunas ne duos nuo sa
vęs parankos, tai ga i duoti kiti 
isztikimi. Asz nusiuneziau per 
kun. Sutkaitkį reikalingą pasi- 
ranezyjimą Chicago* aptiekoriaus 
Leszczynskio, bet pinįgų ir iki 
sziol ne gavau, nors, kaip žinau, 
pasiranezyj imas buvo priduotas.

“Susivienyjimo” prezidentas sa
ko, buk man, ant baigimo mok 
slo Amerikos lietuviszki kunįgai 
sudėję apie $400. Tie dalykai ir 
ne teip stovi: vienas isz kunįgų, 
ne kaipo paszelpą, bet paskolino 
man $200, padarė tą ne kaipo 
kunįgas, tikt kaipo artymas gi
minaitis. Kitas gi teiposgi pasko
lino man, bet teiposgi ne kaipo 
kunįgas, tikt kaipo draugas, si 
kuriuom buvau drauge dvasisz- 
koj seminarijoj; kun. Žebrys, ant 
kurio parankos gavau aną $100, 
yra geras mano tėvų pažįstamas. 
Paszelpos gi nuo Amerikos kuni
gų arba nors paskolos nuo jų ant 
baigimo mokslo, kas rodytų jų 
prilankumą einantiems į svietisz- 
kus mokslus, asz ne gavau, o an
tai kaip kn. Kravczunas, jis man 
stengėsi vien kenkti. Todėl gir 
tiesi nėra visai kuom. Jeigu A- 
merikos lietuviszki kunįgai nori 
isztikro pasirodyti prilankiais 
einantiems į svietiszkus mokslus 
lietuviams, tegul tą savo prilan
kumą parodo ne vien pasigyri
mais, bet isztikro: man ant bai
gimo mokslo reikia dar $380, 
tegul todėl teiksis man pasko
linti, kad ir ant palukų, o aną 
paskolą isz uždarbių po pabaigi
mui mokslo sugrąžysiu, kada tikt 
galėsiu. Tąsyk lietuviszki kunįgai 
bent turės progą pasigirti, dabar 
gi, nors kaslink manęs, nėra už 
ką girtiesi.

A. Graicziunas.

Ant pawargu8io rasztinį
ko.

Mes, Dr-tė Szv. Juozapo Phi- 
ladelphioj, Pa. aukaujame 5 dol. 
užsitarnavusiam rasztinįkui.

Marcinkeviczius.

Pigus pasiwažinejimas na
mon ant Kalėdų ir

Naujų Metų
NiekeiPlate geležinkelis par

davinės tikietus ant Kalėdų ir 
Naujų Metų už vieną ir viną 
treczdalį prekes ant visų savo kel
ių Gruodžio 23,24,25,26,30 ir 31,
1898 m. ir Sausio 1 ir 2 su privi
legija grįžimo atgal iki Sausio 3 d.
1899 metų. Studentai perstatyda- 
mi reikalingus paliudyjimus gali 
gauti tikietus už tokią pat 
prekę, kurie bus geri ant sugrįži
mo iki atsidarymui mokslainių. 
Wisą informaciją gali gauti atsi- 
szaukdami arba adresuodami prie 
J. Y. Calahan^ Generaliszko agen
to, UI Adams St,Chicago, Dl.

Nedėlioj, 18 d. Gruodžio, 1 
valandą po pietų, Bažnytinėje 
salėje, Dr-tė Apveizdos Dievo 
turės savo prieszmetinį susiriki
mu, ant kurio bus rinkta nauja 
administracija ir apsvarstyti svar
bus reikalai. Dėlto wisi sanariai 
privalo pribūti ir atsinesztį savo 
mokeszczių knygeles. Už nepribu- 
ma bausmė pagal konstituciją. 
Szis yra paskutine mitingas pi
gaus už $1.00 įstojimo, taigi no- 
rintiejie prisiraszyti prie draugys
tės Apveizdos Dievo, te pasisku
bina,

Su guod. I K. Kunca, prez.
į J. Krasauskas, sekr.

Chicago. Dr-tė Lietuvos Sūnų, 
matydamį, jogei yra daugel 
dorų lietjiwių norinczių pastoti 
jos sąnariais, o negali dėl bran
gaus įstojimo,ant savo metinio su
sirinkimo, 20 Lapkriczio 1898 m. 
nutarė nors ant trumpo laiko nu
mažinti įstojimu ant* $1.00 dėl 
dorų lietuvių turinczių nuo 18 
iki 30 metų. Draugystė Lietuvos 
sūnų laiko sawo susirinkimus ne
tolioms po 15 dienai kiekvieno 
mėnesio, salėj L. Ažuko, 3301 
Auburn avė. Ateinantį mėnesinį 
susirinkimu laikys nedėlioj, 18 d. 
Gruodžio, tuojaus po 12 valan
dai vidurdienio.

Su guod. Dr-tė Lietuvos Sūnų.

Numažintos prekes ant Ka
lėdų ir Naujų metų.

Niekei Plate geležinkelis par
davinės tikietus Gruodžio 23,24, 
25, 26, 30 ir 31, 1898 m.,teiposgi 
Sausio 1 ir 2 1899 m. už vieną ir 
vieną treczdalį paprastos prekės 
į abi pusi ant visų savu kelių. 
Tikietai ant sugrįžimo bus geri iki 
3 d. Sausio 1899 m. Adresuokite 
pas J. Y. Calahan, 111 Adams 
St. Chicago, III.

Didelis Balius!
Lietuviszką kuopa S. D. 

kelia pirmą metinį balių, utarnį- 
ke, 27 d. Gruodžio 1898m., ant 
salės Old Fellovs 18 E. Sara h st. 
S. S. Pittsburgh, ant kurio užpra- 
szo m e brolius lietuvius ir lietu
vaites vietinius ir aplinkinius 
atsilankyti ant teip gražaus pasi
linksminimo. Grajys puiki mu
zika. Prasidės 7 vai. vakare ir 
trauksis iki 3 valandai ryto. 
Įženga 50c., thoterims dykai.

Komitetas.

P.

Balius! Balius!
Dr-tė Sz.Kazimierio isz VVater- 

burry Con. kelia didelį balių, se- 
redoj, 28 d. Gruodžio 1898m.,ant 
salės Concordia Hali, ant Bank 
ulyczios. Baliaus uždarbis yra 
paskirtas ant naudos vietinės lic 
tuviszkos Sz. Juozapo bažnyczios. 
Todėl užkviecziame visas vieti
nes ir 
sziaip 
vaites 
rinkti.
moterims dykai.

Su guod- J. Zemantauckas, skr.

aplinkines draugystes ir 
wisus lietuvius ir lietu 

kuoskattlingiausiai susi- 
Iženga vyrams 25c. o

Rėdystes atsakymai.
Skaitytojui isz Lavęence, 

Mass. Teiksies Tamista priduoti 
savo adresą, o tąsyk galėsime 
reikalingas žinias paduoti.

Kas toks isz Mahanoy City, Pa. 
praszė permainyti adresą, tegul 
paduoda savo vardą, nes nežino
me keno adresą permainyti.

Iszdavyste.

Studentai važiuodami na 
mon ant Kalėdų

Jeigu pristatys savo paliudyji
mus, g aus tikietusant Niekei Plate 
geležinkelio į abi puri už vieną ir 
vieną treczdalį. Tikietai par
duos ant dienos užsidarymo 
mokslainių ir paskiau ir bus geri 
ant sugrįžimo iki mokslainių at
sidarymui. Pilna informaciją gaus 
po nr. 111 Adams. St., Chicago, 
III.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszczkrtų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greieziau- 
siai suvaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumąkasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumą szifkorezių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgus ant szifkorezių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. Olszevskis, 
Sub Station No, 60, Chicago, III.

Pajieszkojimai.
Pajieszku sawo brolio, Simaoo Markūno, 
isz Wilniaus gub., Trakų pav., Lapai
nios kaimo. Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duot man žinią ant szio adreso:

Antanas Markūnas.
Bos 460, Turtle Creek, Pa.

Pajieszkau sawo pusbrolių: Mateuszo 
ir Kazimiero Sedenewyczių, isz Suvalkų 
gub., Krosnos pa ra p., Giraiczių kaimo, 
12 metų kaip Amerikoj. Jie pats, ar kas 
kitas, teiksis duot man žinią ant szio 
adreso:

Mrs Marta Žukauskiene,
105 S. Eutaw St., Baltimore Md.

Pajieszkau Antano Maczynskio, 
isz Kauno gub., Reseinių paw., Meszki- 
nįkų kaimo. 8 metai jau Amerikoje, 
pirmiaus gyveno Knnkakee, III.

Antanas Mikolaitis,
8810 Houston avė. So. Chicago, III,

Pajieszkau sawo pusbrolio, Juozo Ku- 
relaiczio, isz Kauno gnb., Reseinių pv., 
Keruku kaimo. Jau 7 metai Amerikoje.

Frank Kurelaitis, 
Box 109, Athens, 111.

Pajieszkau savo brolio, Vincento Sa- 
kewycziaus isz Kauno gub., Sziaulių 
pav., Kalanczių kaimo. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso szito:

Ignacas Sakeviczius.
924 33 st. Chicago, III.

(90-1S)
A ____________ ____ ___

Pigiai ant pardavdnio 
gera Buczernė ir Grocemė. Ge
ras biznis dėl kiekvieno Lietu
vio, nes aplink daugybė Lietu
vių gyvena. Asz szioje vietoje 
variau biznį per 3 metus, ir da
riau gerą gyvenimą, bet dabar 
jau norėcziau atsilsėti. Dėltogi 
viską parduosiu pigiai. Atsiszau- 
kitę pas:

Kazimierą Palszi, 
4612 Atlantic St. Chicago, III.

(16-tt)

Szelpkit apszwietą.
Mahanoy Plane, Pa. Lietuviszką Su

sivienyjimo Kuopa, norėdama iszleisti 
knįgelę į “Fizikos Rankwedis”, o netu
rėdama užtektinai funduszo, nutarė isz
leisti ant laimikio “Grafofoną” (szne- 
kanezią maszinukę) ir pelną už iszpar- 
duotus tikietus apversti ant iszdavimo 
kaįgelėa. Tikietai po 25c. Gali juos gant 
pas kuopos prezidento T. Vilkaitį, Box 
31 Mahanoy Plane, Pa. ir “Lietuvos” 
redakcijoj. Kas iszparduos 20 tikietų, 
to vardas patilps minėtoje knįgelėje, 
kas pirks du tikietu, gaus knįgelę dy
kai, kurios prekė bus 76c. Traukimas 
bus anCkaulelių, 6 d. Sausio 1899. Kuo
pa priima ir kitokias aukas ant suszel- 
pimo iszdawystės minėtos knįgelės.

Su guocone, T. Vilkaitis.

J. WEINSTEIN, 
pigiausei paraamdo karietas ant vesei- 

lių, krikaztinų ir pagrabų.
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuviszką

APTIEKI
3316 S. Morgan St., Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles, 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunezia gydyklas per pacztą arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali pa
sisukti daktare kas tik koki nori.

Tei. Tardė 709.
Dr. Stitkieiittfa gyiena ut Aptiekos.
ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai

krasztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį, k asz tuoj a Prūsuos ir Austrijoj 
2į markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros,politikos ir mok
slo, dvimėnesinis laikrasztis, kasz- 
tuoja Prūsuos Ir Austrijoj 3 auksi
nus, Amerikon Ir kitur prisiuneziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var
po redakciją siuneziant reik toks 
adresas padėti:

J. LAPINAS, 
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

“Vienybe Lietnvniku” 
iszeina kas sereda jau 13-tas 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žines isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2.60 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinį
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

VAŽIUOJU

S. Lell&szlG, 
net pM ji r»nd»- 

■i gentuM** 
ftnapas. Ir alus.

V -

Lietuwiszka8 Saliunas
užlaiko gerą alų, seniausea ir czystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause 
užeiga dėl szviežiai atvaževusių įChi- 
cagą. Prie to turi gerą sale dėl mitingu, 
szolcių ir kitokių zabowų.

S. LELIASZIUS,
650 S. Canal St., CHICAGO.

Ofticial Publication.
Annual Statement of the Lumber- 

men’s Mutual Insurance CoMPAsrof 
Chicago, in the State of Illinoison the 
Slst day of December, 1897; made to 
the Insurance Superiniendent of the 
State of Illinois, pursuant to Lav:

No Capital.—Pūrely Mutual.
ASSETS.

Cash on hand and in bank........67,821.34
Interest and rents due and ac-

erued......................................... 43,20
Preminms in course of collec-

tion and transmission.............  259.38
Amount of premium or deposit

notes liabie to assess- 
ment..K................... 651,565.75

Totai cash assets... .68,123.92 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums 
on all outstanding risks......64,526.70

All other liabilities..................... 32.26
, Totai liabilities......... 64,557.96

INCOME.
.Premiums received during the

year i n Caah..........................68,780.84
Interest, rents and dividendą

during tbe year....................... 646.82
Amount received from all other

sources...................................... 359.07
Totai income...........  69,786.73

EX PEN DITURE8.
Izisses paid during tbe year... .66,128.67 
Scrip paid during the year........ 262.93
Commisions, salaries and rents

paid during the year.............  3,495.69
Amount of all other ezpendit’r’s 10,08

Totai expenditures. .69,897.37
MI8CELLANEOU8.

Totai risks taken during the
year in Illinois.................... 6723,000.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois...........68,526.50

Totai losses incurred during
the year in Illinois..................66,128.67

Totai amount of risks outstand
ing......................................... 6777,185.00

EDVARD HINES. Pres. 
E. E. HOOPER, Sec’y.

Subscribed and sworn to before me this 
12th day of January. 1898.

Charles W. Chandler, 
(Seal.) Notary Public.

Ofticial Publication.
Annual Statement of the Coal Oper- 

ators Mutual Fire Insurance Com- 
pany of Springfleld, i n the State of Il
linois, on the 31st day of December, 
1897; made to the Insurance Superin- 
tendent of the State of Illinois, pursu
ant to Law:

No Capital.—Pūrely Mutual. 
ASSETS.

Market vai ue of bonds a stoeks. .65,162.50 
Cash on hand and in bank........ 8,657.92
Bills recei vable and agents' debit

balances.................................... 3,782.36
Net premiums in course of col-

lection and transmission.... 932.90
Amount of premium or deposit

notes liabie to assess-
ment........................ 636,416.95________

( Totai cash assets.. .618,535.68 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding risks......... 66,402.82

Totai liabilities........66,402.82
INCOME.

Premium received during the 
year in Caah......................... 68,690.57

Intereat, renta and dividendą 
during theyear.................. , 184.65

Totai income........... 68,875.22
EXPENDITURES.

Losses paid during the year... .62,085.19 
Paid duringthe year to members 266.59 
Commissions, salaries and rents 

paidduring theyear.........  2,111.04
Taxes paid during the year (in-

cluding fees.etc.,of Insurance
Departmenta)........................... 90.00

Amount of all other expendit’r’s 76.50
Totai expenditures. .64,629.32 

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the 

year in Illinois.................6663,268.32
Totai premiums received dur

ing theyear in Illinois......68,690.57
Totai losses incurred during 

theyear in Illinois..............62,085.19
Totai amount of risksoutstand 

ing......................................6630.550.72
CHARLES RIDGELY. Vice Pres. 
CHARLES V. HICKOK, Sec’y.

Subscribed and aworn tobefore me this 
8th day of February, 1898.

Ad. F. Deiceen, 
(Seal.) Notary Public.

Ofticial Publication.

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuwe tapo

Į SKAITYTOJUS.
Kas užsiraszo laikrasztį “Lie

tuvą” ir užsimoka už visą metą 
$2.00 prenumeratos, gauna prieto 
dovanas už 50c. vertės knįgų. 
Knįgas gali sau iszsirinkti isz 
musų kataiiogo, kas kokias nori; 
kas neturi musų kataiiogo, tegul 
atsiszaukia, o prisiusime dykai.

Szias dovanas duosime tik iki 
nauju metu, po naujų metų jo
kių dovanų nebus. Dėltogi, ku
rie norite apturėti puikias dova
nas,pasiskubiukik “Lietuvą” užsi- 
raszyti ir už ją užsimokėti priesz 
naujus metus, nes po naujų metų 
jokių dovanų prie laikraszczio 
nebus. Kas yra “Lietuvą” skaitęs, 
tas supranta jos vertę, taigi te
gul pasiskubina, pakol dovanos 
yra duodamos. Prisiųsdami pinį- 
gus, visada uždėkite szitokį 
adresą:

A. Olszevskis, 
Sub-Sta. 60, Chicago, III. Į

TĖVYNĖS SARGAS 
mėnesinis laikrasztis su paveikslėliais 

Treczius metus
stovi ant sargybos lietuvių tautos: szvie- 

sos. tikėjimo Ir kalbos.
Kaeztuoja ant metu $ 1 .OO 

Pernykssczius ir užpernykszcziua nnme 
rius galima gauti už 5Oc.

Vienas numeris yra siuneziamas ant pa 
žiūros uždyką.

Raszant reikia padėti adresą: 
Kev. A. Kaupas,

1423 N.Maifi Av.« Scranton, Pi.

Morgan St., Free Dispenaary 
and Clinic.

Visokias ligas gydo dykai.
3116 S. Morgan (Laurel) St.

Valandos: nuo 9 iki Išryto ir nuo 7 iki 9 wakaro. 
Atsineszk bonkėlės.

(S0—1«)

Ar Tawo peczlus 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furnitūra & Stove Co.,
3249 B. Morgan St.

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybę wisokių peczlų 
ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

GerlaiiHe Užeiga dėl Darblnyku
pas

J. Danisewicziū,
768 Bank ir River SideSts.

Waterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 

Alų, seniausias Ąrielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Utkwieezia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniaewiczius.

Wisi wyrai pas

Annual Statement of the Addison 
Farmers Mutual Insurance Comfa- 
nt of Addiaon, in the State of Illinois 
on the 31st day of December. 1897; 
made to the Insurance §uperintendent 
of the State of Illinois, pursuant to 
Law:

No Capital.—Pūrely Mutual.
A88ET8.

Loans and mortgages. .*............620,250.00
Market valueof bonds astoeks 400.00 
Cash on hand and in bank.... 9,084.39 
Interest and renta due and ac-

erued......................................  901.00
Premiums in course of collec-

tion and tranam ission...........  1,571.36
Amount of premium or deposit

notes liabie to assess- 
ment......................6110,574.56

Totai cash assets. ..632,206.75 
LIABILITIES.

Amount of unearned premiums
on all outstanding risks... .613,294.16 

Totai liabilities....613,294.16 
INCOME.

Premiums received during the
year i n Cash............................ 65,246.40

Interest, renta and dividendą
during theyear......................  1,164.50

Totai income............. 66,410.90

A P. K. BRUCHAS, 
k užlaiko didelę 

\Krautuwe
■Laikrodžių, Laikrodėlių,Žie 
| dų, Špilkų ir tt.

J SzliubiniuR Žiedus
V padaro ant orderio už pigiau- 

se prekę.
954 33rd St., Chicago, III

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniausea ariel- 

kas, wyna net isz Europos, o 
cigarus net isz Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Bide S t.,

laterbury, Conn.
HILLE’S FOTOGRAFAS,

S45« 8. ll.lrted it
Nnjima palkiat FoSogi flju, ui tuttaa tiktai

S2 00
Aa vsealia ir kitokia reikšta aujina Fotoną

EX PENDITURES.
Losses paid during the year.. .15,764.40 
Paidduring theyear to members 82.50 
Commissions, salaries and renta 

paidduring theyear.......... 1,060.60
Amount of allother expendit’r*s 237.28

Totai expenditurea. .67,153.78 
MI8CELLANEOU8.

Totai rieks taken during the 
year in Illinois.................6370,536.00

Totai premiums received dur
ing the year in Illinois.......64,835.53

Totai losses incurred during 
the year in Illinois..............65,764.40

Totai amount of risks outstand 
ing..................................62,368,032.00

FRANCIS 8TOEHLKE, Prus. 
OTTO A. FI8CHER, Src’t.

Subscribed and svorn to before me this 
3rd day of February, 1896.

Hmry L. G los,
Notary Pablic.(Seal.)

Apdmoanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant KosciUMkoe Paro
dos už rupeatlnga, tei
singa ir artlBtiszką Už
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KOKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniemsKunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius PigiauBei, TeUlngiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone r
W. 8LOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Ll6lUWlSZKd ADliBKa,.
257 Hanover St., Boston, Mass.

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wiaada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
daugelyj kitokiu kalbų.

. 257

LIETUWIU DAKTARAS

Kauno gub. Sz&uliu pavieto.

838 W. 18th Street
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

, aptiekos.

Grynai Moksliszkas ir Literatisilas Iliustruotas Laikrasztis
DIRVA

iszeina kas trys mėnesiai, pavidale knįgos nuo 100—160 puslapių ir daugiaus.

Kasztuoja $2 ant metų. Pawienis num. 75c.
Kožnas prakilnesnis Lietuvys privalo papuoszti sawo namą Dirvos knygelėmis. 
Lietuviszki laikraszcziai ir visi platesnių pažiūrų, tautiecziai, nepaisant ant į- 
vairumo jų ypatiszkų ar partijiszkų nuomonių, isztarė tik pagyrimo žodžius 
Dirvai. Anot jų žodžių Dirvos knįgelės “turėsią nepragaisztanczią garbę” ir tt.

Septynių knįgų, kurias gavo sziuos 1898 m. kožnas Dirvos skaitytojas, pre 
kė isznesza dusyk tiek, kiek prenumerata.

Jeigu nori už $2 ant metu gauti kas 3 menesiai po wiena ir dau
giaus, svarbiausių musų raszliavos knįgų. tai skubik užsiraszyt Dirva. Atei- 
nanczius. t.y. 1899 m., Dirvos redakcija pasirupįs iszleisti kuosvarbiausius rasz- 
tus. Didelį Dr. Basanavicziaus veikalą apie Lietuvos mitologiją Dirvos pre
numeratoriai gaus už dyką. Redakcijos programe yra iszleisti lietuviszką fizi
ką, teiposgi garsaus ant viso svieto rasztinįko Sienkievicziaus (isz Lietuvos) 
‘'Tvaną”. Reikia žinoti, jog Dirvos knįgų spaudinasi tik mažas skaitlius, per 
tat tos knįgos už kelių metų turės trigubą vertę. Reik pasiskubiti su orderiais.

Pinįgus siųsdami arba paaiszkinimo reikalaudami raszykit pas:

REV. A. M. MILUKAS,
Shenandoah, Pa.

DIDELIS.*

KALĖDŲ ISZPARDAWIMAS

B. Wartelsky’s Dept. Store
• 8641-3643-3645 So. Halsted St

Gražus prezentai kiekvienam ant Kalėdų.

Kiekioienas perkantis pas mus siutą ar overkota ui $10.00 
gaus prezento laikrodėli ir lenciugeli.

Tarime apie 20 wisotio departmenta sa tavorais ant Kalėda.
Drapanų, Drobių, Apatinio apvalkalo, Skepe- 
taieziu, Pirsztinaicziu, Zabowu, Gražiu Albu
mu, Wyriszku ir vaikiszku Drapanų, Skrybė
lių, Kepurių, Marszkiniu ir Krawatu, Mebliu, 
Pecziu, Stikliniu indu, Purculiniu indu, Kloa
kų, Szaliku, Kortinu, Diwanu, Lampu, Pei
liu, Widelciu, Szauksztu ir tt.

Ir szimtus kitokiu taworu. Musu yra didžiauses sztoras 
ant pietwakarine8 dalies miesto. Mes nemokame randos, 
ui tai galime parduot pigiau.

Attorney Beckermanas,
ADW0KATA8.

Geriausėl iszprovoja visokias provas 
visokiuose suduose, kaipo oiviliszkuose 
teip ir krtaHnaliszkuose. Persenėjusias 
ir užvilktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

397 W. ląth St., 
Chicago. Illinois

jaVNOTARLTUSZAS. C LA IX ADJUSTER.

F.P.Bradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pas savo viengenti: 
964 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Yards 709. >
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