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Metas VII.—-----------

žinios.
Prancūzija.

Svarbiausias paskutinių dienų 
politiszkas atsitikimas — yra tai 
netikėti mirtis Prancūzijos pre
zidento, Felikso Faure. Numirė 
jis nuo apopleksijos; bonapartistų 
vienok iszeinanti užrubežiuose 
laikraszcziai buwo pagarsinę, kad 
Faure pats nusižudė. Tam paskalui 
Prancūzijoj nieks netiki. , Faure 
buvo dar nesenas žmogus, gimęs 
jis 1841-m. Visi k ra sz t ai, neisz- 
skiriant Amerikos, atsiuntė tele- 
gramus iszreikszdami savo san- 
jausmą Prancūzijai, szirdingiausi 
telegramai,ir tai pirmutiniaia, tėjo 
uuo maskoliszko caro ir nuo Vo
kietijos ciecoriaus. Vokietijos 
parlamentas nusiuntė nuo savęs 
telegramą su iszreiszkimu pran
cūzams savo sanjiusmo, ciecorius 
gi, sugrįžęs į Berlynu, nevažiavo 
j savo rūmą, bet nusidavė tie
siog į prancuziszką ambasadą, 
dar kartą žodžiais iszreiszkė savo 
sanjasmą visai prancūzų tautai. 
Visi vokiszki laikraszcziai su 
mažais iszėmimais patalpino, tei- 
posgi sanjaucziancziu.s savo: kai
mynams straipsnius. Tas židoma, 
dar labiaus prisideda prie susiar 
tinimo prancūzų su vokiecziais, 
nors jau pirmiaus prancūzai paro
dė norą tokio susiartinimo, nesi- 
keutimas terp kaimynų iszdilo 
jau pirmiaus. , .

Atsibuvo Versaliuje rin
kimai naujo prezidento. Kan
didatai buvo du:, Loubet, 
buvęs ministerių pirmsėdžiu, b 4 
pasitraukęs nuo vietos todėl, 
kad ir keli ministeriai pasirodė 
ėmę dalyvumą Panamos priga- 
vystėse ir Metine, buvęs dar ne
seniai ministerių pirmsėdžiu. Be 
veik dvigubu daugumu balsų 
Loubet tapo iszrinktas. Rodsdi- 
dedelių maisztų ant Paryžiaus 
ulyczių grįžtant Loubetui į Pa
ryžių nebuvo, minios sveikino jį 
szirdingai, jo prieszmįkai pradė
jo rinktiesi tik vėliaus. Antry- 
tojausaužgimė, tūlose vietose su- 
simuszimai ant ulyczių terp poli
cijos ir demonstrantų naujai isz- 
rinkto prezidento prieszų, kurie 
eidami pulku, koliojo naują prezi 
dentą liepdami jam atsisakyti 
nuo prezidentystos. Susimuszi- 
muose kelios deszimtys žmonių 
likosi sužeistų. Anglisnki laik
raszcziai nelabai tiki, kad naujai

iszrinktas prezidentas galėtų pa
silikti ant urėdo, pranaszauja, kad 
arba jis pats pasitrauks, arba bus 
revoliucijos numestas. Loubet 
mat pritaria atnaujinimui Dreyfu- 
soprovos, todėl jo teip nekenczia 
Drummondo partija ir kiti neuž- 
kenczianti žydų. Katra pusė pa
ims virszų, dabar isztikro nega 
įima įspėti. Kitų krasztų laik
raszcziai pasirodo gana prilan- 
kiais naujam prezidetuj.

Amerika. » '
Karė ant Filipinų salų traukiasi 

toliaus. Amei ikonai nuo Maml- 
lės ne tik naprisigriebė giliaus 
nuo kranto, bet sugrįžo pats 
arcziaus miesto. Filipiniecziai,nu
žudę musztuose daug žmonių, įga
vo daugiaus proto: dabar jie sau
gojusi stoti į didesnius muszius 
ypacz ten, kur juos gali pasiekti 
szuviai amerikoniszkos lai vyuės, 
bet stengiasi netikėtais isz krūmų 
užpuolimais alsinti amerikonus. 
Taigi dabar griebiasi to paties bu
do vedimo karės, kokio pirmiaus 
prisilaikė priesz iszpanijonus. 
Manillės komendantas nekartu 
jau garsino, buk>gyvenanti mies
te cžiabuviai buvo pasirengę pa
kelti maisztą mieste ir jį iszdegin- 
ti, iszpjauti amerikonus, jeigu tas 
pasiseks. Surado keliose vieto
se ginklų sukrovimą. Ar tos jo 
garsinamos žinios yra teisingos, 
ar vien pasigyrimu, sunku žinoti. 
Prasidėjus karei valgio produk
tai Mauillėj neiszpasakytai pa
brango, kadangi isz vidurių sa
los atvežti ką nors į miestą maisz- 
tinįkai nedaleidžia. Todėl ame 
rikonaiant maisto kareiviams tu
ri pirktCviską arba kaimyniszko- 
se europeiszkose valdybose, arba 
gabenti net isz Amerikos. Ame
rikonai dabar turi ant Filipinų 
tris portinius miestus: Manillę, 
Cavitą ir Iloilo, bet yra dar gana 
nors mažesnių portų f i 1 ipinieczi ų 
rankose, kur prekėjai jiems atga
bena reikalingus ginklus ir amu
niciją. Apart to, filipiniecziai 
turi dabar 5 laivus, kurie tapo 
amerikbnų nuo iszpapijonų pa- 
veižti, laike karės buvo priskir
ti prie amerikoniszkos laivyneų. 
paskui gi tapo tilipimeeziams pa
dovanoti. Isz tos dovanos dabar 
mat jie pasinaudoja vartodami 
laivus antgabenimoginklų priesz 
amerikonus. Kad amerikonai ga
li filipinieczius suvaldyti, apie 
tai nieks neabejoja, kadangi jiems 
netrūksta nė žmonių, nė pinigų, 
tikt ant to reikia siųsti daug ka
reivių, kurių daugumas numirs 
ant nesveiko oro,' o pergalėjus 
su didelėms aukoms ginanczius sa
vo liuosybę filipinieczius, pasiro
dys, kad viskas nebuvo vertas 
tų aulų, kokias ant suvaldymo 
salų reikėjo padėti, kad tos aukos 
padėtos ant pakėlimo garbės kelių 
amerikoniszkų politikierių o ne 
ant tautos labo. Tą mato jau ir 
sziądien iszmintingesni ameriko
nų dalis, todėl ji pradeda priesz- 
tarauti platinimui kolionijų kitose 
žemės dalyse. Kadangi karė reika
laus vis daugiaus aukų, prieszta- 
raujanczių atsiras dar daugiaus 
ir ant galo, nenorėdami savo 
įtekmę žudyti ir girbės jieszkanti 
politikieriai priesz tautos . norą 
turės nusilenkti.

Maskolija.
Viltys, kokias prispausti Mas- 

kolijoj gaivalai galėjo remti ant 
dabartinio caro, nyksta viena po 
kitai. Dabar jau beveik visi ma
to, kad ant caro Mikalojaus apsi
riko, kas nuo jo ko gero laukė. 
Juo ilgiaus valdo jis Maskoliją, 
juo aiszkiaus p.’-rodo, kad jis nė 
savo nuomonių, ne norų neturi. 
Pirmiausiai ant Mikalojaus apsiri 
ko lenkai; mes rods nė jokių vil- 
czių ant jo nedėjome, netikėjome, 
idant sūnūs fanatiko Aleksandro 
III galėtų būti liberaliszku, todėl

nrtnjs neatsėjo apsirikti. Isz tik
ro caras Mikalojus yra toks jau 
fanatikas, koks buvo jo tėvas, 
jeigu dar ne didesnis: ką Alek
sandras III nespėjo isznaikinti isz 
paliktos kokiame nors Masko ijos 
kraszte didesnės liuosybės, ant to 
atkreipė savo akį už libeialiszką 
laikomas Mikalojus 11. Priesz jį 
buvę carai, užimdami sostą, sudė- 
dami prisiegą, žadėjo užlaikyti 
Finlandijos konstituciją, taigi tai 
ėsancziai po 'Maskolljos valdžia 
kunįgaiksztystei pripažino tiesą 
rėdytiesi saviszkai pagal gyven
toji norą—Mikalojus gi griebiasi 
jau Finlandijos liuosytiės, kadan
gi Maskolijoj jos jau niekur neli
ko, kitur mat jau visi gaivalai 
teip supanczioti, kad labiaus pan- 
czioti negalima. Pirmiausiai tapo 
Finlandijos senatui paduotas už
manymas panaikinti atskyrą Fin
landijos kariauną, ant toliaus fin- 
landiecziai turėsi tarnauti masko 
liszkuose regimentuose teip kaip 
lenkai arba lietuviai. Rods Kel
singforso senatas to caro prisa
kymo dar neužgyrė, bet nors ir jį 
atmestų, carus panaikys atskirą 
Finlandijos kariauną. Tumu dar 
nepasiganėdina caras Mikalojus: 
toliaus rengia Finlandijoj tokią 
jau cenzūrą laikra<šze*w<ns ir knį- 
goms, kokia yra kituose Maskoli- 
jos krasztuose. Mat Mikalojus 
kaip galėdamas, kaip tikt jo men 
kas protas iszmano, laužo savo 
tėvų ir qavo paties duotus tinlan- 
diecziains pažadėjimus. Ir tai 
toks sziurksztus, neteisingas, ne 
tikęs valdonas savo vieszpatys- 
tėj drysta apreikszti savą san
daros nesziolojumi. Jis ir Misas 
jo valdymo būdas yra paremtas 
ant plėszikų doros: to ne veržia, 
to neatima, ko atimti negalima.

Paveržtose neseniai nuo Chinų 
maskoliszkoee valdybose Talien* 
van, minios chinieczių užpuolė 
ant maskolių. Muszyje net keli 
szimtai chinieczių tapo užmusztų; 
kiek užmuszė maskolių, to neži
nia.

Caras isz savo kiszeniaus pas
kyrė vieną milijoną rublių ant 
suszelpimo baduojanezių Maskoli- 
jos gyventojų. Menkas tai atly
ginimus, kadangi nelaimės Mus- 
koliją kankinanezios daugume 
paeina nuo netikusio valdymo bu
do, jas gjmdo netikuinus caro 
valdžios. •*

Anglija.
Pereitume “Lietuvos” numeryje 

mes praneszėme, kad- valdonas 
Omai) kraszto, Arabijos pakran 
tėse, parsamdė Prancūzijai kracz- 
tą pakranezių, kur prancūzai ren
gia tviriynę ir staciją savo lai- 
vynei. Priesz užėmimą to krasz
to Anglija tiesiog neprotestavo, 
tikt kad Oman valdonas gauna 
nuo Anglijos metinę algą po 8000 
svarų sterlingų, tai jį pagązdino, 
kad daugiaus algos nemokės, jei
gu nepanaikys su Prancūzija pa
darytos sutarties. Kadangi tasai 
to nepabūgo, anglijonai atsiuntė 
tris kuriszkus laivus ir žadėjo 
bambarduoti Muskatą, jeigu ne
atims prancūzams duotų koncesi
jų. Žinoma, to pabūgo Omano 
valdonas ir atėmė pirma prancū
zams duotas koncesijas. Prancu- 
ziszkas konsulius pakėlė protestą 
priesz tokį anglijonų pasielgimą.

Tuom tarpu Anglija paliovė 
erzinusi prancūzus, matomai per
sitikrino, kad prancūzai ne teip 
silpni, kaip isz pradžių tikėjo, 
revoliucija Prancūzijoj ir nekyhų 
vienos gi Anglijos pajiegos per 
fhenkos ant karės su Prancūzija, 
ypacz kad toje sugabeno į sa vo

tai Vokietiją, tai Prancūziją ang- 
liszkų laikraszczių straipsniai dar 
labiaus suartino tuos Europos 
kietiemio krasztus. Taigi Ang
lija ant galo pamatė, kad ji ne 
ras padėtojų, jeigu pradėtų karę 
su Prancūzija, o kad jos vienos 
pajiegos nedidelės, prancuziszka 
lai vynė ne teip silpna, o sudrutin- 
tuose puriuose jos negali pasiekti 
anglijonai, todėl ant galo ir Ang
lijai atsėjo liauliesi erzinimo 
prancūzų, turėjo priesz juos 
nusilenkti. Pirmiausiai nusilenkė 
ji priesz prancūzus pripažindama 
jiems, už pasitraukimą isz Faszo- 
dos, palį apskriczifr Mėlynių*) Ni- 
liaus, pasilieka sav vien tarpą 
terp valdybų Kongo vieszpatys- 
tės ir prancuziszkų ir vokiszkų 
valdybų ant rytinių Afrikos pa- 
kranczių, kad galėtų nuvesti lini
ją geležinkelio isz savo Pietinės 
Afrikos valdybų į Egiptą. Di
desnį nuolankumą dabar rodo 
Anglija Praijcuzijai ir kituose 
klausymuose, kaip antai kaslink

Isz Sumeliszkių. Trakų 
pawieczlo.

Keliai pas mus netikę, žmonės 
skundžiasi, kad negali iszvažiuo- 
ti nė parsivežti malkų isz girių, 
nė važiuoti ant uždarbių prie ve
žimo medžių į paupius. Trakų 
pavietyj apsireiszkė.ligos, ypacz 
vaikų daug mirszta. Suaugę tei
posgi labai serga kokia szituose 
krasztuose nepažįstama liga.

AtlyglnimaN už nekaltą 
pasodinimą | kali n).

Ant padavadyjimo Prūsų ties- 
dary stos ministerijoe tapo iszmokė- 
ta darbinįkuiStaszaicziui iszObsz- 
rutų, Prūsų Lietuvoj,500 markių 
už nekaltą pasodinimą ir laikymą 
kalinyj. Prūsuose iki sziol buvo 
teip kaip ir Maskolijoj, nors vi
są amžį iszlaikytų ne kaltai kali
nyj, nieks ne turėjo tiesos užtai 
reikalauti nuo rąndo kokio nors 
atlyginimo. Dabar'mat ir ežia yra 
jau kitaip.

platinimo prancuziszkų valdybų 
vakarinėj Afrikoj, teiposgi Kas
link Sijatno, kurį prancūzai nori 
paimti ir paversti į savo vajdyl*ą. 
Tuom tarpu mat nesutikimai terp 
Anglijos ir Prancūzijos nyksta, 
liet ar ant ilgo—įspėti negalima. 
Jeigu dėl naujai iszrinkto Pran
cūzijos prezidento užgimtų revo
liucija, Anglija, žinoma, isz nami
nės karės Prancūzijoj bandytų pa
sinaudoti. '

WMurinl Afrika.
Maišatai negrų Koago vieszpa- 

tystėj pasibaigė, bent teip praue- 
sza lielgiszkas. randas. Pasikėlę 
negrai 4a|>ę suvaldyti. Kadangi 
vienok jKongo yra didelis krasz- 
tas su 20 milijonų gyventojų, o 
Belgija, kuriai jis priguli, 
yra maža vie*zpatystė vos su 6 
milijonais gyventojų, tai ji neįs
tengia palaikyti tos valdybos, 
suvaldymas nuolatinių maisztų 
reikalauju daugaukų, isz kolioni- 
jos mažai yra naudos, tai Belgija 
Kongo nori suvisu parduoti. Pir- 
mutinyslą prie pirkimo, pagal se
niai padarytą sutartį, turi Pran
cūzija. Todėl jai dabar ir pasiūlė 
pirkti Belgijos randas. Nėra abe
jonės, kad Prancūzija tos progos 
nepaleis, bet isz pasiutimo pasinau 
dos, tikt žinoma, norėtų pirkti 
kuopigiausiai. Krssztas tai didelis, 
didesnis už visą Prancūziją, o su
siduria nuo sziaurių su kitomis 
Prancūzijos valdybomis, į kiet- 
žernio gi vidurius pasiekia Niliaus 
isztakų. Anglijai labiausiai tas 
nepaliks, jeigu Kongo krasztas 
pateks Prancūzijai, kadangi isz 
jo prancūzai prie kiekvienos pro
gos galės perkirsti angliszkas val
dybas rytinės Afrikos, atskirti 
Egiptą nuo kitų angliszkų valdy
bų. Nuo ežia, nuvedus per Afri
kos vidurius geležinkelį, nesun
ku butų prancūzams iszkrapsztyti 
anglijonus isz Egipto.

vertesnes kolionijas užtektinai 
žemės kariaunos ant atmuszimo 
keno nors užpuolimo. Angliszki 
laikraszcziai visaip stengėsi pasė
ti didesnius nesutikimus terp 
Prancūzijos ir Vokietijos, bet tas 
jiems nepasisekė, tie erzinanti

Isz Lietuvos.
Nuneszfi daug medžių.
13 d. Sausio nuplaukė lytis ant 

Dauguvos, nuo to pasikėlę vąn- 
debs ne mažai pridirbo blėdies. 
Po Dinaburgu vanduo iszardė 
trotinįkų prieplauką, iszardė tro- 
tus ir nuneszė daug medžių. Ry
goj lytys teiposgi ne mažai pri
dirbo blėdies

Twanas Klaipėdoj.
Prūsų pajūriuose, apie Klaipė

dą oras sziltas, per tris paskuti
nes sanvaites be paliovos lijo.

teip ge^ai piktadarių padirbtos, 
kad neįpratusiam beveik negali
ma jas nuo tikrų atskirti. Ant 
apsisaugojimo geriausiai dabar 
visai neimti popierinių rublinių, 
kas gi tokias dar turi, geriausiai 
padaryt jeigu jas vieszpatystės 
kasose apkeis ant |ptokių pinį- 
gų. Nuo Vasariaus mėnesio 1898 
m. popierinių rublinių kasos jau 
terp žmnnių ne leidžia; su atei- 
naneziaįs metais jos žudo visai 
8awo*hvertę. |

Vilniaus darbo ir prie
glaudos namai.

Prie Vilniaus Darbo ir Prie-
glaucjosl
kantinis parūpinantis vietas tar
nams ir darbinįkams.
tis tani > arba tarnaitės isz savo 
pusės turės užmokėti kantore po 
50 kip.
jieszkat tls vietos tarnas.
rinli dariai gali ateiti ant darbo į 
Prieglaudos namus, tik matyt, 
kad jnanų užveizda skriaudžia

Panaikinimas servvitutų.
Naujai užmanytos t esos apie 

panaikinimą servitutų Maskoli
joj bus perkratinėjamos ant pava
sarinės sesijos vieszpatystės ro 
dos. Lietuvos naujos tiesos neuž- 
griehs, ežia pasilieka* tiesos, ko 
kios kaslink servitutų tapo laz
duotus 26 d. Kovo 1869 m. Kaip 
pirma, teip ir dabar ant panaiki
nimo servitutų Lietuvoj reikia 
sutarimo abiejų pusių, taigi dvar
ponio ir ukinįkų;ant reikalavimo 
vienos tikt pusės tas ne bus 
daroma.

Pasikorė ant tropų barije- 
ros.

Wilniuje, hotelyj Hano pasiko
rė 17 metų Konstantinas Zicha- 
revyczius, tarnaujantis hotelyj 
už klapcziuką. Rado jį iszpuolusį 
isz kilpos ir nupuolusį ant trepu 
nuo antrų lubų. Paszaukė tuo- 
jaus daktarą, bet ir tas nieko ife 
galėjo padaryti, kadangi Zacha- 
revyczius buvo jau ne gyvas; 
gal'būt, kad jis puldamas užbi- 
muszė. Zacharevyczius paėjo isz- 
Sviio valszcziaus, Szventėnų 
pavieczio, Wil niaus g u b.

Džlowa terp gywnlių.
Lietuvoj ir Latvijoj smarkiai 

terp naminių galvijų iszsiplatino 
džiova, nuo pieno gi džiova ser- 
ganezių. karvių liga užsikreczia 
ir žmonės. Randas iki sziol nesi
rūpina apie apstabdymą ligos 
terp gyvulių, palikdamas tą dar
bą žmonėms. Latvijos ekono- 
miszka draugystė nusprendė su
tverti tam tikrą komisiją ant su- 
jieszkojimo atsakanezių kelių ant 
apstabdymo džiovos-terp gyvu
lių, kuri kenkia ųe vien gyvulių 
augintojams, bet ir žmonėms. 
Lietuvoj, žinoma, nėra kam apie 
tai rupintiesi.

Aresztantų maistas.
Maskoliszkas randas užtvirti

no jau kalinių niveizdų reikala
vimus pinįgų ant maisto kali
niuose pasodytiems. Pagal mi* 
materijos užtvirtintą tabelę, Vil
niaus gubernijoj, paviecziuose: 
Vilniaus, Trakų, Vileikos, Dia
nos, Lydos, Aszmenių ir Szven- 
tenų ant maisto sėdintiems kali
niuose paskirta tik po 6 kap. ant 
dienoj Rods gal turint už tiek 
maisto galima badu nenumirti, bet 
uieks nepasakys, kad to galėtų 
užtekti suaugusiam žmogui. 
Reikia ežia kalinius pusbadžiai 
laikyti, kadangi ant pasotinimo 
per mažai paskirta pinįgų.

Nuo to užtvino Kurszės jūrių 
užuolanka ir pasikėlę vandens 
užliejo pakrantes teip toli, kad 
galo vandens nematyt. Vien 
mieste Klaipėdoj blėdį tvano pa’t 
darytą skaito ant kelių deszimczių 
tukstanezių markių.

namų tapo parengtas

Reikalau-

; tiek jau turi mokėti ir 
Netu-

Czia dirbanti gaunabeturez us.‘
už vt8oirdieno8 darbą tik 15 kap., 
isz kurį
už pietus ir vakarienę, dirbusiam 
gi per ikztisą diena patenka tikt 
5 kap.
moka piekur nė ’žydai darbda
viai., ] f

4 dar nutraukia 10 kap.

na patenka t 
Teip mefil^užAurbą ne

metQ sūnūs jo draugo, 
wyczius. Laike Vai

vai kas pasinaudojo, kada 
tjas ant tūlo laiko pali- 
atidarė jis neužrakintą

isz jos iszėmė nrasznelę 
įbliais pinįgų ir su jais pa- 
Petrusevyczių vienok ant 
s suėmė policijos oficieras

Apwokė sawo waiszintoją.
Pas jyvenaiitį Vlniuje darbi- 

binįką, Juozą Subaczą, į jo gyve
nimą, Ijvanovskio namuose ant 
Kalvarijos ulyczioe, užėjo į sve- 
czius 
Fel.
szinim 
jį vai 
ko vie 
szėpą ii 
su 46 r 
bėgo. i 
rytojau)
Jakaitis, kuriam vaikas prie va
gystes prisipažino, parodė i vie
tą, kurioj pakavojo pavogtą 
maszneįę, kur ją ir rado, bet pi- 

ivo jau tik 41. rubl., ki- 
likusius 

ant

nigU 
tus i spėjo iszleieti, 
gi pakovojo akmenų krūvoj 
Sergiejaus ulyčzios. ’

Suėmė vagilkas.
Vilniuje, namuose Smazene- 

vycziaiis gyvenanti, lokatoriai 
pradėjo skųstiesi, kad juos kas 
apvagia ir tai teip szvelmai, 
kad ne'galima žinoti, nė kada tas 
atsitinka, nė kas yra vagiliai. 
29 d. gausio gy venaneziam tuose 
namuose- istanskiui pavogė vi
sokių daiktų už 34 rubl., o Kape- 
liusanikui už-96 rubl. Policijos 
oficieras Stefanovicz susekė, kad
vagystą papildė Kapeliuszuiko 
tarnaitė, Ona Daniulevycziutė ir 
jos sesuo ir dar tūlos ypatos susi
jungusios į vagilkų draugystę. 
Abidvi Daniulevycziutės tapo 
suaresUtuotos jau ne mieste, bet 
Wi niaius pavietyj, kur buvo 
pas slėpusios. Pas jas rado visus 
Smązenevycziaus namuose pa
vogtus daiktus.

1 į Jawų prekės.
Pereitą sanvaitę už letuvisz- 

kus javus mokėjo Vilniuje: už 
pūdą rugių 78 kap., avižų 73— 
77 kap., miežių 76—77 kap., gri- 
kų 72 kap., žirnių 65—70 kap., 
pupų 70—90 kap., ruginių miltų 
86-L87 kap., pikliavotų 110— 
115 k^p., sviesto ne sūdyto 15 
rubl. 50 kap.—16 rub., sūdyto 13 
rubl. 50 kap.—14 rubl. 25 kap., 
szieho 29—31 kap., sziaudų 19— 
21 kap.

Liepojuj: rugiai 80—85 kap.
Netikros popierinės rubli

nės.
Maskoliszkas randas persergsti 

žmonis priesz netikras popierines 
rublines padirbtas pagal formą 
1887 m. Tos popierinės rublinės

Kviecziai 110—115 kap. Avižos 
paprastos 73—75 kap., geros 71 
—80 kap., geriausios 81—85 k. 
Miežiai paprasti 67—70 kap., 
geriausi 71—74 kap. Grikai 85— 
88 kap. žirniai paprasti 76—80 
kap., geriausi 81—88 kap. Vi-

kiai 50—60 kap., geriausi 61— 
70 kap. Linų sėmens 130—133 
kap. Kanapių sėmens 160—161 
kap. Kvietinės klynės smulkios 
56 kap., vidutinės 57—59 kap., 
stambiosfiO—63 kap., stambiau
sios 64—65 kap.

Isz Transvaaliaus, Pieti
nėj Afrikoj.

. Johanisburge lietuviai labai 
silpnai stovi, nors jų gana . daug 
yra. Vieni tarnauja pas žydus,ki
ti dirba ant geležinkelio, bet ir 
czia uždarbis mažas, uždirba vos 
6 szilingus ant dienos, turi darbą- 
vos ant 6 sanvaiezių, nes priima 
vis nauju*. Czia mat yra labai 
daug žmonių ne turinezių darbo. 
Lietuvių biznierių czia beveik 
nėra — keli turi parengę kaframs . 
valginyczias, bet ir tiems ne 
geriausiai sekasi. Mergaiczių lie
tuvių yra 7, 2 isz jų apsivedė, 
bet palikusios czia savo vyrus, 
paezios sugrįžo į Lietuvą. Yra 
dar kitos trys merginos nuo 
Žagarės, bet tos negražiai elgiasi, 
tikt gėdą lietuviams daro. Vie
na jaunamartė dar su vyru gy
vena, tikt ta labai sulenkėjusi. 
Apsivedusių lietuvių yra S 
szeimynos. Daugumas czia ėsan- 
czių lietuvių yra nuo Panevėžio, 
tikt terp jų daug yra sulenkėju
sių, prie kiekvienos progos sten
giasi jie lenkiszkai kalbėti. Skai- 
tanezių knįgas ar laikraszcziusyra 
labai mažai, atliekamą laiką dau
gumas praleidžia ant girtuoklystų 
ir ant kazyrų. Dabar vienok jau ir 
musų miesto lietuviai apsimalszi- 
no, musztynių jau nėra, kadangi 
didžiausi pesztukai ir paleistu
viai prasiszalino: vieni sugrįžo į 
Lietuvą, kiti iszaeliavo į Ame
riką. ' Teisingas ,

Metalai brangesni už 
auksą.

Nevienas gal “Lietuvos” skai
tytojas tiki, kad isz metaiių bran
giausias yra auksas, o isz iszka- 
samų isz žemės akmenėlių—dei- 
mentas. Tas ne tiesa: už auksą 
brangesni yra net 26 metaliai, 
o už deimantą braugesni jau da
bar yra: rubinai, safyrai, ne ūži 1- 
gio gal ir smaragdai braugume 
pereis deimantą. Brangumas isz- 
kasamų daiktų paeina ne tiek 
nuo jų tikro brangumo, kiek nuo 
kitokių priežaszczių: juo mažiaus 
ko yra ant žemės, juo jis bus 
brangesnis; ypacz jeigu turės 
daug pritaikymų. Brangiausia mi- 
neraliszka medega yra Galium, 
surasta prancūzo Boisbandron • 
1875 m. Pirinėjų kalnuose, o vė
liaus ir kitose cinko kastynėse. 
Isz dalies panaszus jis į aliumini- 
ją, melsvai-oaltos metaliszkos 
parvos. Vienas kyliogramas (2 
svarai) to metaiiaus kasztuoja 
151200 doliarų, taigi 230 kartų 
daugiaus už auksą. Antrą vietą 
pagal sąvo brangumą užima Va- 
nadium: jo yra teiposgi nedaug, 
bet turi jis labai platų prilaikymą 
technikoj; kyliogramas jo kasz
tuoja $23560. Toliaus eina Ru- 
bidium, kurio kyliogramas kasz
tuoja $21600/. Thorum $18365, 
bet rado jo dabar turtingas kasty- 
nes Sziaurinėj Norvegijoj, todėl 
prekč turės nupulti labiaus. Ky
liogramas Glucinium kasztuoja 
$12672; Lithium, Louthon, Cal- 
cium po $10800.W Calcium antai 
yra sudėtiniu paprastų kal
kių, taigi jo gamtoj netrūksta, 
bet jis isz kalkių isztrauktas aut 
oro urnai persikeiezia, sunku jį 
užlaikyti, nuo to paeina ir jo 
brangumas. Metaliai: Indium, 
Tamalium Ytirium ir Didy- 
mium kasztuoja po $12156 kylio
gramas. Apart augszcziaus pa
minėtų,brangesni už auksą yra dar ' 
szitie metaliai, kurių vienas ky
liogramas kasztuoja: Grantium 
$9770, Erbium $8088, Ruthenium 
$5928, Niobium ir Rhodium po 
$5000, Rarium $4320, Titanium 
$2400,Zirkon ir Osmium po$1080, 
Uran $2160, Palladium $1236, 
Tellur ir Chrom po $1080. Auk

so gi kyliogramas • kasztuoja tikt 
660. ,
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Isz Amerikos.
Ant baliaus numirė.

• Prezidentas McKinley atkak > 
j Boston?. Ant jo garbės salėj 
“Home Market Club” parengė 
balių* Laike to priėmimo, F. 
E. Falt, imantis dalyvum? 
prie atgiedojimo giesmės, urnai 
puolė ant žemės ir pasimirė.

Žiema Kalifornijoj.
§an Francisco, Cal. Isz Ka

lifornijos prauesza apie užstoju
sius ežia karszczius. Mieste San 
Francisco dabar termometras rodo 
po 70° ezeszelyj. Medžiai prade
da žydėti. Gyventojai laukia 
dabar vien lytaus, kurisai ežia la
bai reikalingas, kadangi karoztis 
išdžiovino žemę.

LIETUVA

Laukia tvanu.
Toledo, Oh. Gyventojai sai

to miesto subaime laukia tvanų. 
Ledas ant upės turi apie 20 colių 
storio. Jeigu tikt ilgiaus pabus 
sziltas oras ir jeigu dar palytų, 
pasikėlę vandens užlietų visas 
žemesnes miesto dalis. Žmonės 
tusztina keln’ores paupiuose, isz 
tokių gyvenimų kraustosi laukan 
gyventojai.

Norėjo bažnyczią ir akademiją 
sudeginti.

Ohhkosh, Wis. Nesugauti iki 
sziol piktadariai stengėsi sude
ginti czianykszczi? St. Vinceut 
de Paulo akademiją ir bažnyczi? 
to paties vardo. Padegti rods 
jiems pasisekė, bet ugnį, anksti 
užtėmyjo ir ne tikt j? užgesino, 
bet susekė, kad ji tyczią.'tapo už
kurta, bet kas t? padalė, to iki 
sziol nesusekė.

Szaltis ir sniegas.
VVilmingtjN, Del. Pereit? san- 

vaitę buvo ežia labai dideli szal- 
cziai ir sniego darganos, kokių 
nieks neatmena. Nuo 8—12 die
nos VVasariaus buvo dideli szal- 
cziai prie sauso oro, 13 dien? 
užėjo smarki sniego darganą, 
tiek privarė sniego, kad sztrit- 
kariai isz Nev Castle į VVilming- 
ton paliovė bėgioję- 14 d. Wasa- 
riaus vėl užstojo szalcziai prie 
sauso oro. ' Wietinis.

Aukos szalczių.
Szalcziai isz vakarinių ir vi

durinių Amerikos sztetų per
sikėlė j rytinius ir pietinius. Chi- 
cagoj jau pereitos sanvaitės pa- 
nedėlyj sZalczitd pasiliovė, užtai 
rytiniuose sztetuose dar 15 d. 
Wasariaus buvo neiszpasakytai 
didelis szaltis. Laike tų szalczių 
wien West Virginijoj 30, o Texase 
14 žmonių suszalo. Nev Orleanse 
naktyj 15 Wasariaus suszalo 6 
žmonės; isz viso gi pietiniuose 
sztetuose suszalo 57 žmonės.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Sheerbrooke. Netoli Lennos- 

ville, Me, iszszoko isz rėlių 
Grand Trunk geležinkelio 'trūkis 
ir isz dalies susidąužė. Rods ant 
vietos nieks ne lapo užmusztaa, 
bet u$tai trys trūkio tarnai ir ke
turi pasažieriai likosi gana sunkiai 
apkulti.

* U Prieszais Sherbrook, provin
cijoj Quebec, Kanadoj, iszszoko 
isz rėlių pasažierinis trūkis ir isz- 
dalies susidaužė. Prie to 7 žmo
nės tapo sunkiai apkulti.

Darbas ant nieku nutjo.
Oberlin, Oh. Wagiliai įsi

kraustė į czianyksztės “Oberlin 
Banking Co.” kas?. Atsigabeno 

.elektriszk? gr?žt?, bet kad elek- 
trikos atsigabenti ne galėjo, tai 
j? paėmė nuo dratų elektriszkų 
sztritkarių bėganezių szale kom
panijos triobų. Su gręžtu isz- 
gręžė skylę geležinėj kasoj ir pri
pylę į skylę parako, jį padegė, 
sudraskė kasos duris isz lauko, 
bet vidurinių durų sudraskyti ne 
galėjo, todėl ir visas darbas nuė
jo ant niekų.

Sniego darganos Meksike.
Sniego darganos pereit? sau- 

vaitę siautė ne tikt pietiniuose 
Suvienytų Wieszpatyszczių szte- 
tuoee, bet ir toliaus į pietus, kai 
myniszkoj Meksiko republikoj, 
ant viso jo ploto į sziaurius nuo 
Vera Cruz. Blėdį szalczių lau
kams padaryt? skaito ant 5 mi
lijonų doliarų. Szaltis Vera 
Cruz pakrantėse užgriebė tabako, 
vanilles ir kakao plantacijas. Nė 
seneliai neatmena, kad kada nors 
pietiniame Meksike butų pasnigę, 
arba kad kada nors ežia butų pir- 
miaus buvusios szalnos.

Paskutinis Yaqui indijonu gimi
nes pasimirė.

Šalinas, Cal. Pasimirė ežia 
paskutinis Yaqui indijonu giminės 
reprezentantas, Parito, sulaukęs 
108 metų amžiaus. Yaqui indi- 
jonų giminė dar pradžioj szio am
žiaus buvo gana skaitlinga Cali- 
fornijoj, dabar jau jų neliko nė 
vieno. Dabar pasimiręs Parito 
1810 m. su savo žmonėms karia 
vo priesz Iszpanij?, kada priesz 
jos valdži? pasikėlė Meksikas, 
1826 ėmė jis dalyvum? jo tautos 
pasikėlime. 1827 m. atkako /j 
Kalifornij?, kur ir užbaigė gyve
nini?.

Norėjo papirkti.
San Francisco, Cal. Ant ang- 

liszko garlaivio “Gueon”, atka
kusio ežia isz BritiszkosColumbi- 
jos,-atplaukė terp kitko ir 11 ja- 
ponieczių. Inspektorius Geffney 
nusidavė antlaivodr radęs japo- 
nieczius, pradėjo juos klausinėti. 
IVienas isz japonieczių įbruko 
inspektoriui 5 dol., jo paveiksi? 
sekė ir kiti. Už stengimasi pa
pirkti, inspektorius liepė visus 
japonieczius suaresztuoti, kadan
gi isz to jis persitikrino, kad at
kakę neturi tiesos iszlipti ant 
kranto.

Isz Kubos.
Nuo Kubos vėl ateina perser

gėjimai, kad neturinti pinįgų 
ant parengimo sawistovio biznio, 
amerikoniszki darbinįkai ne ke
liautų ten laimės jieszkoti, ka
dangi darbo sanlygos ten niekai, 
sala tirsztai apgyventa, ant vie
tos yra užtektinai darbinįkų ir 
tie pasiganėdina uždarbiu 50c. 
ant dienos, ko amerikoniškam 
darbinįkui neužteks. Dabar su
važiavo ežia apie 10000 darbinį? 
kų ięz visokių Suvienytų 
’VVieszpatyszczių krasztų, bet ma
ža jų dalis turi darb? ir tie turi 
dirbti pigiaus, negu dirbo savo 
tėvynėj. Kas turi perdaug pinį
gų, gali bandyti k? norą pradėti 
ant Kubos, bet neturinti, tegul 
ežia ne keliauja.

’ Pavojinga liga.
Miestelį Morgantovn, Kentuc- 

kyje, neiszpasakytai terp žmonių 
pradėjo plat'ntiesi liga Meningi- 
tis spinalfc; ypacz daug vai
kų ir jaunų žmonių apserga. 
Mok^laines reikėjo su visu užda
ryti. Widutiniszkai mirszta po 
30 žmonių ant dienos. Apserga 
vien baltveidžiai, terp negrų 
buvo tik vienas atsitikimas. Dėl 
tos ligos apsistojo prekyste mies
te, pardavinyczios tapo uždary
tos. Ant ulyczių matyt vien 
daktarus ir vežamus ant kapinių 
numirėlių kunus, sziaip miestas 
iszrodo kaipi kad butų be žmonių. 
Daktarai sprendžia, kad lig? gim
do kokios nors dar nežinomos 
bakterijos. Morgantovne teip 
daug yra sergapezių, kad vieti
niai daktarai nespėja visų apsir
gusių atlankyti, todėl jie prasto 
pagelbos daktarų isz aplinkinių 
miestų, bet tie dar neatkako. 
Turtingesni gyventojai kraustosi 
su savo szeimynoms į kitus, svei- 
kesnius krasztus.

Gaisrai.
Akron, Oh. Sudegė ežia Tho- 

mas Building & Lumber Co. įtai
symai. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 1100000.

Philadelphia, Pa. Iszdegė ežia 
skalbinyczios Johno Wanama- 
kero. Blėdį ugnies padaryt? skaito 
ant pusės milijono doliarų.

Fort Washinton, Wis- 19 d. 
Wasariaus su visu sudegė czia- 
nyksztė “Wisconsin Chair Fac- 
tory”. Blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant $500000. Per tai 600 
darbinįkų ne toko darbo.

Nev York. Sudegė dideli 
triolia ant Broadvay ui., kurioje 
telpa pardavinyczios: Belding 
Bros Co.,Hamburgero ANahenau 
cigarų pardavinyczia, telegrafo 
stacija, tikietų ofisas ir szilkimų 
iszdirbimų dirbtuvė Gemein- 
dingero Co. T? visk? iszuaikino 
ugnis; blėdį jos padaryt? skaito 
ant $100000.

Nev York. Mašinų dalyj 
Brooklyno kariszkos laivynės 
varstotuose užgimė dide
lis gaisras. Kadangi tro
pai ir grindys buvo kerosino 
persisunkę, todėl ugnis plati
nosi neiszpasakytai greitai; į pu
sę valandos jau negalima buvo 
prie deganezioe triobos prisiartin
ti, ji tapo ugnies isznaikinta

Blėdį gaisro padaryt? paduoda 
ant 1 milijono doliarų. Terp kit
ko sudegė didelės vertės karisz- 
kų laivų modeliai.

Philadelphia Pa. Užsidegė 
ežia puiki szvento Jono bažnyczia 
ir ugnies ir vandenio begesinant 
tapo sunaikinta. Wien? dien? 
pirm i aus užsidegė klebonija ir ta
po ugnies sunaikinta. Blėdį ug
nies padaryt? skaito ant $75000. 
17 d. Wasario iszdegė ežia parda 
vinyczios “Emerscai Shoe Co”. 
Prie gesinimo sugriuvo viena de 
ganezios triobos siena ant gesi- 
nanezių ugnį ugnasargių; trys 
ugnasargiai tapo ant vietos už- 
muszti ir 5 sunkiai apkulti.

Isz darbo lanko.

bai kastynėse skito apskriezio eina 
gerai, visose kastynėse, taigi Cat- 
sburg, Jonės, Shamberg, Black 
Diamond, Sackenriile, Mouna-

5 Kastynėse Alabama szteto 
darbai eina gerai.

Pikeville, Tenn. Rado ežia 
nauj? anglių gysl? 4 pėdų stor?.

•J Centralia, Pa. Senose 
Continental mainose ketina įtai
syti nauj? ezafl?.

5 Fort Worth, Tex. 600 
kalnakasių Costov Coal Co. kas- 
tynių pakėlė štraik?.

•į Nev Albany, Ind. Czia- 
nykszcziose dirbtuvėse darbai 
eina tuom tarpu labai gerai.

•Į Pittsburg, Kans. Ozark 
Coal Co. rengia ežia dvi naujas 
szaftas ir stato 75 namus darbinį- 
kams. , ? .

1 Brazil, Ind. Central Iron & 
Steel Co. gavo diktai reikalavi 
mų, todėl jos dirbtuvėse darbai 
fina gerai.

1 Sterling, Mich. Rengia 
prie upės Rifle naujas anglių kas- 
tynęs. Reikalingas maszinas pra
dėjo jau gabenti.

1 Elk Liek, Pa. Czianyksz- 
cziai kalnakasiai sztraikuoja, todėl 
tegul isz kitur nieks neina dabar 
ežia darbo jieszkoti.

•J Horseshoe, Idaho. Rado 
ežia nauj? anglių gysl?, anglys 
yra geros. Todėl ketina ežia pa
rengti naujas kast y nes. „

r Williamston, Mich. Neuž- 
ilgio ketina ežia parengti naujas 
kastynes, ant plotų, kur ne
seniai rado nauj? anglių gysl?.

• Mt Carmel, Pa. Kastynėse 
Mid Valley pradėjo dirbti, dirba 
dar silpnai, kada pradės dirbti 
isz visų pajiegų—ras darb? 800 
žmonių.

r Ali ners Mills, Pa. Darbai 
eina ežia prastai. Pirmiaus dir
bo po 9-10 valandų, dabar gi 
dirba kas antr? dien? ir tai tik 3-4 
valandas.

•j Pittsbl’Rg, Pa. Pittsburgo 
anglių kastynių savin į kai perka 
dabar naujus žemės plotus prie 
Kanavha upės, kur parengti žada 
naujas kastynes. \

T Connelsville, Pa. Darbai 
prie czianykszcz.ių kokso peczių 
eina labai gerai; uždegė ežia 
daugiaus naujų peczių; dabar 
dirba prie 15990 peczių.

Maitland, Colo. Darbai 
czianykszcziose kastynėse eina 
gerai, geras mainierius gali už
dirbti po $3 ant dienos. Darb? 
ežia dabar nesunku gauti.

Altoona, Pa. Darbai dirb
tuvėse Pennsylvanijos geležinke
lio eina gerai, dabar dirba net po 
13 valandų ant dienos, o darbo 
yra užtektinai ant visų metų.

•J Poughkeepsie, N. Y. Dirb
tuvėse Phoenix Horse Shoe e Co. 
paliovė dirbę, per tai -daug slo-’ 
vakų ir lenkų, koki ežia dau
giausiai dirbo, atsirado be darbo.

Red Lodge, Mont. Dar
bai eina ežia gerai, dirba kiek- 
vien? dien?, bet isz svetur atka
kęs darbinįkas negali gauti darbo, 
kadangi ant vietos yra užtektinai 
darbinįkų.

Pittsburg, Pa. Czianyksz- 
czios American Steel & Wire Co. 
dirbtuvės gavo isz Australijos 
reikalavim? ant padirbimo 1000 
mylių drato. Todėl darbai eina 
ežia dabar labai gerai.

Mahanoy Plane, Pa. Dir
ba ežia po 4-5 dienas ant sanvai
tės ir tai tikt po 5 valandas; vie
tinių darbinįkų yra daugiaus ne
gu reikia, todėl isz kitur tegul 
nieks neina ežia darbo jieszkoti.

Monongahela City, Pa. Dar-

ville, Mongo dirba dabar piln? 
laik?. i

5 Pittsburg, Pa. Czianyksz- 
15 Westinghousa Machine Co. 
gavo diktai reikalavimų isz 
Pi aneuzijos ir isz Pietinės Ame
rikos ; todėl darbai jos dirbtuvė
se eina gerai Sterling Co. dirb
tuvėse dirba teiposgi piln? laik?.

Pottsvell’E, Pa. Darbai iki 
sziol ežia ėjo gerai, bet dabar 
Lehigh Valley Co. paliovė dar
bus ir per tai 300 žmonių neteko 
uždarbio. Kalba, buk ežia atida
rys naujas kastynes ir prie darbo 
reikalaus 1000 darbinįkų, bet ne
žinia, kada tas atsiliks.

•[ Bellaire, Oh. Dirbinįkai 
McMechen Shirt Manufacturing 
Co. dirbtuvių buvo pakėlę 
sztraik? ant iszderėjimo didesnio 
užmokosnio, bet .kad kompanija 
greitai ant darbinįkų reikalavi
mo sutiko, todėl sztraikas pasi
baigė ir darbinįkai sugrįžo prie 
darbo.

•[ AVilmingtgn, Del. Dėl sto
kos anglių, ant neaprubežiuoto lai
ko uždarė Rodmillę Granoud Co. 
ir per tai daug žmonių neteko 
darbo. F. Blumenthal & Co. 
skurų dirbtuvės pradėjo gerinus 
dirbti: ežia dabar diktai žmonių 
gauna darb ?

Wietinis.
5 Kąstynių savinįkai Panoj, 

III. pąraitraukė vėl daugiaus 
negrų kalnakasių isz pietinių 
sztetų. Negrai tie, po uždanga 
milicijos kareivių tapo nugalin
ti į Pana Coal Co. kastynes. Už
gimė ežia vėl sumiszimai: namai 
vieno skabso tapo padegti, kada 
visa szeimyna buvo isz jų iszėju- 
si. Ant ulyczių buvo susimuszi- 
mai terp negrų ir sztraikuo- 
janezių unijonistų. Daug darbtnį- 
kų isz abiejų pusių tapo milicijos 
kareivių suaresztuotų.

* O range Valley, N.J. Dar
bai eina ežia gerai. Nev Jersey 
szteie yra su virszum 200 skrybėlių 
dirbtuvių, kurių ketvirta dalis 
nepriguli į unij?. Tos neprigu- 
linczios į unij? dirbtuvės dar dau
giaus turi darbo negu prigulin- 
ežios ir matyt tikisi dar labiaus 
sustiprėti, nės pernai Berg & Co. 
iszmuryjo stop? ant 4 lubų, o szį 
met? E. V. Connett Co. daro 
t? patį. Pargabeno maszi
nas, kurios vienok neina ant dar
binįkų gero^ kiekviena maszina 
atima darb? 5 darbinįkams.

X. X.

ISZ
Lietuwiszkn dirwu.

Mes ir kittancziai.
Lenkiszkose ir lietuviszkose 

parapijose kasieriai yra parapijų 
prabaszcziai. Ar tasai surėdymas 
yra geras ar negeras, mesto tuom 
tarpu neperkratinėsime, bet jis 
gimdo daugiausiai nesutikimų mu
sų ir lenkiszkose parapijose, ka
dangi yra prabaszcziai, kurie ne
nori parapijonams lazduoti nė jo
kių rokundų isz kasos stovio; ki
ti iszsirenka neva komilet?, bet 
ne isz parapijonų pastatytų kan
didatų, tikt isz savo szalinįkų, 
vien dėl formos, ant numalszini- 
mo nekantrių parapijojų. Tas 
gimdo vien nesutikimus ir tasy- 
nes terp parapijonų ir kunįgo, 
kurios, kiekvienas supranta, kad 
negal eiti ant naudos bažnyežios 
ir tikėjimo. Jeigu pas mus kas 
nors tokį surėdym?, taigi prabasz- 
cziaus monopolių ne grynai 
tikejimiszkuose dalykuose nupei
kia, tokį apszaukia bedieviu ir 
pabaigtas ginezias. , Bet ar isz- 
tikro jis pabaigt&s? Mums rodo
si, kad toksai užbaigimas ginezo 
tikt dar labiaus suerzina abidvi 
pusi, gimdo nesutikimus net ten, 
kur jie nereikalingi, kur be jų ga
lima apseili, be jų isztikro apsei- 
na kitos tautos. Jeigu monopo
liai'isždtrbystė j, kur kapitalistai 
vien sa^ro kapitalus sunaudoja, 
yrh peikiami, tai k? jau sakyti 
apie liažnyczias, kurias užlaiko 
ne prabaszcziai, bet aukos para
pijonų, taigi visuomenė. Czia 
pats besistengimas monopolizuoti 
kas?, vartoti pinįgus pagal savo 
vien nor? gali tikt suerzinti pa- 
ra pi jonus priesz monopolizatorius. 
T? ir matome juk visur lenkisz-

kose, o kaip kur ir lietuviszluise 
parapijose. Apginėjai monopo
lizuotų parapijos kasų sako, ilckd 
vien bedieviai reikalauja tėizin-
gų rokundų, tikinti buk nesirū
pina, ant ko eina jų aukos anvbįaž- 
nyczios paskirtos. Ar jsztikro 
vienok teipyra? Sziadien nerei
kalauja rokundų isz j/arapijos ka
sos stovio vien nesuprantanti, 
bet tokių skaitlius nuolatai mtži- 
nasi, o skaitlius reikaladjadczių 
rokundų vis didinasi. Jeiguįtjkt 
bedieviai reikalautų geresnio pa
rapijų kosos prižiūrėjimo, tai ka
sos visose katuli k isz koše bažny- 
ežiose butų vien prabaszczių- jjri- 
žiuromos. Tuom tarpu teip nė
ra. Antai Chicagoj lenkiszkiį ir 
lietuviszkas prabaszcziai nedjioda 
nė užsiminti apie parapijos kasos 
stovį niekam isz parapijonų ; wom 
tarpu pažįstu asz Chicagoj jau 
dvi vokiszkas katalikiszkas para
pijas, kur kas? prižiūri tam tikri 
trustisai isz parapijonų, kunįgas 
be parapijonų pritarimo negali 
isz kasos paimti nė cento. Argi 
tie vokiecziai katalikai visi butų 
bedieviai? Toliaus surinksime 
mes žinias apie turėdym| -ir 
kitų tautų katalikiszkose parapi
jose.

Isz LHVvrence, Mass.
4 d. Wasario atsibuvo .bulius 

musų miesto Lietuviszkos para
pijos. Balius nusidavė neblo 
ginusiai, nės įėjimų turėjome! isz 
viso$64,48, oiszdavimų tikt $24, 
60, tai ant.naudos musų p&rapijos 
likosi gryno pelno $39,83. Už t?, 
vardu visų parapijonų mes išta
riame szirdingiausi? aezių visiems 
vientaučiams, kaip tai Ham|tie- 
cziams, Lovethiecziams ir njusų 
miesto lietuviams, kad nepatiqgė- 
jo atsilankyti ant musų baliaus.|Su- 
sirinkę gražiai užsilaikė, nebuvo 
ant baliaus nė barnių, nė pesęty 
nių, visi gražiai linksminosi. Po 
ilgam belinksminimui^musų guo-' 
dotihas viengentis, W. Kudarfius- 
kas, prakalbėjo į susirinkusius 
sziais žodžiais: “Mieli broliaflie 
tuviai ir seserys! Susirinkomjszi- 
czia ant szio linksmaus vakarė
lio ir labai yra gražu, jog ivisi 
mes santaik? ir linksm? szird| ro
dome. Girdime lietuviszkai kąl- 
banežius ir besidžiaugiančius, 
kad sykį atėjo laikas, kad pieš 
supratome, pažinome pątys sa- 
vę ir paliovėm tarnavę ti0ral5i< 
kurie per eiles amžių mus skriau
dė.” Toliaus guodotinas kalbė
tojas ragino lietuvius prie skai
tymo laikraszczių ir knįgų, ypacz 
gi istoriszkų rasztų, s kadangi 
kiekvienam lietuviui negaiimįa 
kalboj visko iszpasakoti, negali
ma placziai iszpasakoti isz kur 
mes paeiname, kaip musų-' 
taueziai senuose amžiuose g]
kiek vargo jie turėjo. T? vįskp 
iszaiszkina Lietuvos Istorija,’ isz 
to szaltinio gali semti reikąliągais 
žinias kiekvienas lietuvys. To
liaus nurodė, kad kiekvienam lie
tuviui reikalingasyra nors vięnaįs 
naudingas lietuviszkas laikrasi- 
tis. Pridūrė dar, kad pe nais 
nuo baliaus nenueis ant niikii, 
bet bus apverstas ant naudos liq- 
tuviszkos parapijos. Meldė Lav*- 
renco lietuvių, idant ant mitipgų 
nepatingėtų ateiti ir dirbtų
vien ant lietuvystės labo. Ant 
galo padėkavojo susirinkusiems 
už atsilankym? ant baliaus ir t 
to užbaigė savo kalh?.

Mes tikri lietuviai sudedam 
kalbėtojui kuogeriausius linkėji
mus, idant geras Dievas suteiktų 
savo palaiminim? ant jo tautiškų 
darbų ir kad jie kuogeriausius[at^ 
gabentų vaisius.

Kaip visur terp gerų grųdų 
atsiranda ir kūkaliai, teip ir paą 
mus atsirado apie du, kurie sten
gėsi musų kuopai priesztarai ti 
tapo vienok poliemonų apmals iy 
ti. Mes isz to labai nesistebiipe , 
kadangi senas priežodis sa|< 
koks stonas, toks ir laszas, 
teip ir su protu: koks protas, toki 
ir darbas. Mes tikime vienpk, 
kad ant toliaus ir tie tamsutiai 
įgys daugiaus proto ir pames ka- 
vo gyvuliszk? pasielgia)?. n 
Liet, parap. sekr. Wm., Sabonis.

priemokai ne butų lietuviais, 
bet lyg kad butų atskiros nesi- 
kenezianezios terp savęs tautos. 
Priesz užgavėnes buvo ežia ves-
tuvės vienos dzūkų ir vienos 
paprieniokų poros. Laike tų 
vestuvių, kaip paprastai, užgi
mė musztynės terp cesikenczian- 
czių lietuvių, vienas paprienio- 
kas dūrė dzūkeliai Bu peiliu į 
kakl? teip smarkiai,kad peilis isz- 
lindo per kit? kaklo pusę. Per
durtasis vos spėjo dabėgti iki da
ktarui,kad sulaikytu tekantį krau- 
j?. Negražu, broliai lietuviai, 
terp savęs su peiliais pjaustytis!

Žinoma, tie bjaurus darbai 
paeina nuo tamsumo. Yra czia 
200 lietuvių, bet terp jų vos ko
ki trys skaito laikraszczius, kiti 
gi, galima sakyti, laik? ant gir
tuokliavimo' praleidžia.

isz visur.
| Laike gaisro kaime Frank- 

man, netoli Dresdeuo, sudegi dar- 
binįaas Meyer, jo pati ir 2 vaikų.

|| Ant elekrikos stacijos “O- 
berspree”, Berlyne, atsitiko baisi 
expliozija, kurios du žmonės ta
po ant vietos užmuszti.

|| Laike paskutinių siautusių 
Prancūzijos pakrantėse vėtrų, 
prieszais miest? Brest prigėrė 26 
prancuziszki žvejai.

| Apie neseniai maskolių 
užimta Chinuose Portą Arthuro 
rado naujus aukso plotus. Aukso 
sluogsnis vienok nusileidžia į 
jūres, tikt radaiga jo yra ant 
sausžemio.

lien- 
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Ibz Skept, Pa.
Gyvenanti szitoje peczeje lie

tuviai ne gražiai gyvena, n^ra 
terp lietuvių sutikimo, labiausiai 
ne sutinka paprieniokai su dzū
kais. Kur tikt suseina, mususi 
terp savęs prie kiekvienos pro
gos, rodosi, lyg kad dzūkai ir pa-

Kapiton? ir 8 jurinįkus iszgelbėjo 
ir atgabeno į Nassau. Trys jurinį- 
kai prigėrė, du gi teip tapo ap
kulti, kad nuo to pasimirė.

|| Pietinėj Badenijos dalyje 
^Vokietijoj, ypacz Freiburgo pa- 
vietyj, 16 d. Wasario siautė 
gana smarkus žemės drebėjimas; 
smarkiausias buvo miesteliuose 
Jechtingen, Mundingen ir Sus- 
bash. Iszgriovė nemažai silpniaus 
pastatytų namų, bet su žmonė
mis, rodosi, nelaimių nebuvo.> ------------

B 16 ir 17 d. szio mėnesio po < 
vis? vakarinę Wokietij? siautė 
smarkios vėtros, kurios nemažai 1 
blėdies pridirbo. Smarkiausios t 
vėtros siautė Mozelės klonyj, apie 
Trevierę. Wėjasnuneszė nemažai 
stogų, giriose gi neiszpasakytai 
daug medžių iszvartė. Blėdį vėt
ros padaryt? giriose skaito milijo
nais markių. ,

U Wengrai rengiasi sujungti 
Pressburg?, Wengrijos vyduryj 
ėsantį, su Adrijatiszkoms jūrėms, 
kanalu tinkaneziu didžiausių lai
vų plaukimui; tokiu budu Pres
sburg pastos jūriniu Wengrijos 
portu. Žinoma, minėtas kanalas 
kenks firekystai Austrijos, Wenr 
grijai gi vienok bus labai nau
dingas. Todėl vengrai ne žiuri 
visai ant Austrijos priesztara- 
vimo. • - _ ~

|| Berlyne, ant priemieszczio 
Halensee sugriuvo naujai stato
mi namai, prie ko patsai archi
tektas ir du darbinįkai tapo ant 
vietos užmuszti, vienas gi praei- 
vys mirtinai apkultas.

|| Mieste Stuttgart geležies 
liejinyczioj A u perto atsitiko 
garinio katilo expliozija, kurios 
dirbtuvės trioba isz dalies likosi 
sugriauta, peczkurys užmusztas 
ant vietos; sužeistų gi darbinįkų 
ir praeivių yra daug.

I Neiszpasakytai smarkios vėt
ros siautė ant pietinių pakranezių 
salos Jamaika. 100 akrų bana
nais užsodytų laukų vėtra su vis- 
kuom kaip szluote nuszlavė. 
Prie to daug prie kranto stowin- 
czių laivų susidaužė.

- B Wokietijos randas isz viesz- 
patystės iždo paskiria du m iii jo 
nu markių aut eKpedicijoa siuu- 
cziamos dėl moksliszkų tirinėjimų' 
į pietinius ledinius krasztus. Prie 
to prisideda ir kiti krasztai, kaip 
antai Anglija ir Szvedija.

į Pagal paskutines valdžių 
surinktas žinias, visas gyventojų 
skailius Italijoj siekia 31384858 
žmonių. Tokiu budu icz visų di
džiųjų vieszpatyszczių Europoj, 
Italija ne tikt užima mažiausi? 
plot?, bet ir gyventojų turi ma
žiausiai.

t Indijose, Kolar aukso kasty
tėse terp dirbanezių darbinįkų 
indieczių apsireiazkė maras, bu
vo ęzia jau 60 apsirgimų, isz to 
45 pasimiiė. Dirbanczvis indie- 
czius apėmė tokia baimė, kad 
2500 jų metė darb?, ir pabėgo isz 
maro apimtų kastynių.

|| Widurinėj ir vakarinėj Eu
ropoj isztikro užstojo jau pavasa
ris : Berlyno parkuose medžiai pra
deda sprogti ir žaliuoti. Parlėkė 
vyturiai ir kiti pavasario pauksz- 
ežiai. Teip ankstybo pavasario 
niekas czia neatmena. Kad tikt 
neužstotų szalcziai, kokių szi? žie
mę visai dar nebuvo.

H Miesto Berlyno iszdavimai 
ant szių metų iszskaityti ant 100 
591769 Mrk. Ibz to‘ant užlaiky
mo miesto mokslainių paskyrta 
19 milijonų markių, ant paszel- 
pos betureziams 16 milijonų 
markių, 6 milijonai markių ant 
užlaikymo policijos ir 3 milijonai 
ant žiburių ant ulyczių.

u Italiszkas laivas “Barbara 
Luigi”, kurisai 1 d. Wasariaus 
isz pi a ūkė isz Pensecola ir plaukė 
į Genu?, 4 d. Wasariaus užbėgo 
ant uolų Bahama ir susidaužė.

H Į Marsilij? isz Algero sugrįžo 
redaktorius žinomo Prancūzijoj 
radikaliszko laikraszczio, p. 
Rochefort. Kaip keliaujant jam 
į Alger?, teip ir sugrįžus atgal 
ant miesto Marsilijos ulyczių 
užgimė musztynės terp Dreyfuso 
szalinįkų ir jo prieszų. Minios 
žmonių ant ulyczios sumu- 
szė du patiktu kunigu, paskui 
iazdaužė langus keliose katalikisz
kose bažnycziose ir žydų sinago
gose.

0 Terp eskimosų gyvenanezių 
tolimuose ^žiauriuose nėra nė po
licijos, nė sudų, nė advokatų, nė 
valdžių. Jeigu terp eskimosų at
sitinka susibarimai ir jeigu vie
nas kit? įžeidė, tai įžeistasis ant 
tautos reprezentantų susirinki
mo perskaito sawo
sudėtas eiles, iszjuokian-
czias priesz?. Kada tasai pabaigė, 
iszjuoktamjam suteikia tas pa
ežius tiesas. Apie vertę eilių 
sprendžia visas susirinkimas ir 
katrąs isz nesutinkanezių turi 
savo pusėj žmonių minias, tas 
gali visada tikėtiesi laimėti pro- 
w?.

U Wokiszkas randas rengiasi 
savo kolionijas vakarinės ir ry
tinės Afrikos suj mgti geležinkelio 
linija nuvesta skersai viso Afri
kos kietžemio. Tokį jau mierį , 
turi ir prancuz&i, kurie rengiasi _ 
nuvesti geležinkelio linij? nuo u- 
pės Nigerio įtakų prie Raudo<! 
nųjų jūrių. Anglijonai gi ren
giasi perkirsti vis? kietžemį ge
ležinkeliu nuvestu iszilgai, niio .. 
Pietinės Afrikos užbaigos į Alek- 
sandrij?, Egipte. Tokiu bpdu 
iieužilgio visa Afrika bus išrė
žyta geležinkeliais, kelionė isz 
vieno į kit? jos kraszt? bus visai 
nesunki.

|| Bėgantis isz Lille, sziaurinė, 
Prancūzijoj, į Belgij?, greitasis 
pasažierinis trūkis atbėgo ant 
stacijos Fort, 7 mylios nuo mies
to Liege. Buvo tirszta migla 
per ja geležinkelio tarnai ne ga 
Įėjo matyti signalų. Todėl bėgan
tis isz Mons kitas greitasis 
trūkis, kadangi jo vedėjas 
ne matė signalų, ^įbėgo 
su vįsu greitumu ant szėnių, ant 
kurių stovėjo prancuziszkas tru 
kis. Susimuszimas buvo teq 
smarkus, kad daugumas abiejų 
trukių vagonų suskilo į szmotus/ 
30 žmonių tapo ant vietos už- 
musztų ir 100 sunkiai apkhltų.

| Ar girdėjote kada apie tau- ‘ 
t?, kuri ne mokėtų daugiaus 
skaitlinių suskaityti kaip tris. To- 
ki? tau t? surado angliš
kas mokslinczius Hunt, iszsiųs- 
tas ant moksliszkų tirinėjimų į 
Australij?. Tauta ta, kuri ne mo
ka daugiaus kaip tris skaitli
nes suskaityti, gyvena ant Mur- 
ray salų, terp Australijos kietže
mio ir salos Naujos Gvinėjos. Jie 
pažįsta tikt du skatlinių užvadi- 
nimu: “netat” •= vienas ir “neis”



= 2. Kitokių wardų ne 
turi, tris vadina netat neis (vie
nas ir du), keturis neis neis, taigi 
du ir du. Didesnes skaitlines gali 
parodyti tikt ant rankų sąnarių, 
kadangi ant to neturi atsakanczių 
vardų.

K.Turkijos iždas tuszczias, bet 
užtai augszcziausi jos urėdnįkai 
ima neiszpasakytai dideles algas, 
žemesniejie gi užtai ne tikt kad 
tu/ri mažas, bet ir tų taukiai per 
kelis metus ne mato. Alga didžio
jo wezyriaus yra 1000 lyrų ir 
500 lyrų pridėjimo, taigi 1500 
lyrų arba 13500 rublių ant mė 
nėšio, arba 162000 rublių ant 
metų ir dar gauna jis už 50 lyrų 
ant mėnesio visokių valgio pro
duktų. Jurinįkystės ministeris,ue 
daug turėdamas darbo ant savo 
urėdo, pildo dar kitus; gauna jis 
algos po 1200 lyrų arba 10800 rub. 
ant mėnesio. Užtai algos žemesnių
jų urėdnjkų neiszpasakytai mažos: 
teip antai alga žemesniojo oficie- 
ro yra vos 3 lyros arba 18 rubl. 

>_• ir už 1 j lyros prowizijos ant mė
nesio. Reikia ežia pridurti, kad 
augsztesniejie , urėdnjkai gauna 
visada pilnai savo algas,gūžtai 
žemesniemsiems jų ne prirenka.

|| Kylant kulturiszkai musų 
žemės visokiems krasztams, gy
venimo sanlygos dideliuose mies
tuose teiposgi geri naši, juose juo 
toliaus, juo mažesnis pasirodo 
mirezių nuoszimtis. Dideliuose 
vienok Euro pos miestuose nuo
szimtis mirezių visgi mažesnis 
negu Amerikos, Azijos arba ir 
Australijos miestuose. Kad nuo
szimtis mirezių dideliuose mies
tuose eina mažyn, užtenka paly
ginti statistiszkaš žinias 1882 m. 
ir 1895 m. Berlyne 1882 m. isz- 
puolė 26,4 mirezių ant kiekvieno 
1000 gyventojų, IVindobonoj 
29,2, Paryžiuj 26,3, Ryme 26,1 
Amsterdame 24,3, Rotterdame 
2315, Peterburge 35,2, Nev Yor- 
ke 30,6; 1895 ant kiekvieno 
1000 gyventojų buvo mirezių: 
Berlyne 19, Windobonoj 23,1, 
Paryžiuj 21,1, Ryme 20,8, Ams
terdame 19,7, Drezdene 20,6, 
Peterburge 27,2, Nev Yorke 
24,4.

|i Anglijos soatapilėj kę tikt 
iszėjo knįgę su statstiszkoms ži
nioms. kiek Londono gyventojai 
pereitu metę iszgėrė visokių gė
rynių. Isz tų žinių matyt, kad 
Londoniecziaš nesigaili visokių 
skystimų ant suvilgymo gerklės. 
^Vandens iszgėrė 275 milijonus 
galionų. ^Vandens vienok ant 
nutildymo troszkimo' ne užteko, 
bet ne mažai įpylė į gerklę'ir 
svaiginanezių gėrynių. Alaus isz
gėrė 253 milijonų galionų. Jeigu 
wisę tę daugybę alaus, supylus j 
bertainius po 4| galiono, ber- 
tainius sustatyti piie viens kito< 
į eilę, tai jų užtektų ant uždengi* 
mo treczdalio žemės ekvatoriaus. 
Jeigu gi supilti tę alų į tyczia isz- 
kastę ažerę, tai tame alaus ažere 
sutilptų visa angliszka laivinė. 
Degtinės iszgeria 4400000 
galionų. Arbatos sunaudoja 25 
milijonus svarų, isz ko iszeina 
1250 milijonų stiklų, taigi už
tektų jos ant apdalinimo po vie- 
nę stiklę visų musų žemės gy-< 
ventojų. Sodos,vandens Ibzgeria 
Londoniecziai 50 milijonų galio
nų.

Į| Iszleidžiamas Maskvoj, prie 
sandarbinjkystės universiteto pro
fesorių'* laikrasztis “Rus akija 
Wiedomosti” stato klausymu, kę 
tautos darys, kada pasibaigs' szię- 
dien ant dirbimu prnįgų varto-’ 
jami metaliai—auksas ir sidabras? 
Tirinėjimai dabar jau parodo, 
kad žemės sluogsniai su auksu 
pradeda baigtiesi, o jo žmonės 
vis daugiaus reikalauja. Rods dar 
randa naujas aukteo vietas, bet 
užtai daug senų kastynių jau 
iszsisėmė. Kastynės Kalifornijos, 
Australijos, . Transvaaliaus ir 
Klondikės rods iszduoda ne ma
žai aukso, bet jos sukėlė didelį 
reikalavimą metaliaus, daugelyj 
kastynių jį jau iszkasė, Kaliforni
jos kastynėse ne daug jau liko. 
Už kokios 30—40 metų iszsems 
auksę Transvaaliuje. Rods Siberi- 
joj, Australijoj randa dar naujus 
aukso plotus, bet ir tie neužilgio 
isznyks, ant to nereiks laukti il
ginus kaip 150 metų. Kaalink si
dabro—yra jo dar kur kas dau
ginus, Europoj antai explioatuoja

dar tas paezias kastynės, kur kasė 
sidabrę 2000 metų atgal. Bet ir 
sidabras ant pin-įgų dirbimo ne
užteks amžinai. Rods dideli dau
gybė aukso ir sidabro yra jūrių 
vandenyse, bet kol iszmoks isz 
vandens juos isztraukti,civilizuo
tiems krasztams gali pritrukti tų 
metalių ant padirbimo pinįgų. 
Todėl daugelis raszėjų dabar jau 
stato klausymę, kę reikia daryti, 
kad tas laikas neateitų netikėtai, 
kad jis nerastų tautų nepasi
rengusių. Reikia todėl pirm laiko 
apkalbėti tę klausymę ir per 
terpiautiszkus sutarimus nuspręs
ti, kuom užstoti auksę, kurio ne- 
užtlgio turės pritrukti?

U Nebereikalo Lenkijoj kalba, 
kad lenkiszki dvarponiai ne gali 
apseiti be žydo: kiekvienas 
dvarponis turi savo žydę, kuris 
ponui iki laikui parūpina pinįgus, 
bet užtai paskui tankiausiai ponę 
iszvnro isz dvaro, dwarę paima. 
Tokiu budu, galima sakyti, kad 
lenkiszki dvarponiai palengvina 
žydams nusipirkimę dvarų. 
Labiausiai tę galima užtėmyti 
Galicijoj, ku6 lenkai valdo pro- 
viciję kaipi Aad ten butų len- 
kiszka karalystė. 1870 m. Galici
joj žydai tprėjo 591933 margų 
tabuliariszkos žemės, arba 11, 1% 
visos tabuliariszkos savasties, 
o 13, 18% privatiszkos tabulia
riszkos savasties, taigi daugiaus 
nuoszimczių negu apskritai. / yra 
žydų. Galicijoj yra 74 pavietai, 
isz to 2 pavietuose didesni pu*ė 
tabuliariszkos savasties prigulėjo 
žydams; 7 paviecziuose 20% že
mės buvo žydų savaszczia, ’ 20 
pavieczių 10—20%' žemės buvo 
žydų rankose. Ant viso skait- 
liaus 4265 tabuliariszkų savinjkų 
557 buvo žydai. Isz 1620 randa 
vojamų dvarų 786 arba 78% bu
vo žydų randavojami. Sudėjus 
drauge žydų savaszczia ėsanezius 
dvarus ir jų randavojamus, tai 
ant viso Galicijos ploto žydai 
valdo 900000 margų žemės arba 
septintę dalį visos tabuliariszkos 
savasties. Dvaruose žydai pats 
gaspadorauja, mažai jų paranda- 
voja dvarų kitiems, terp lenkų 
gi yra visai atbulai. Rods žydams 
patenka ir mažos ūkės, bet ant 
tokių jie retai pats ūkiauja, bet 
tokią? ukes tuojaus parsamdo 
ukinįkams krikszczionėms. Taigi 
mat visai neteisingai lenkai lai
ko Galiciją už savo tėvynę, ka
dangi Galicijoj yra senovės Len 
kijos sostą pilė, Kriokava. Isz 
tikro vienok Galiciję galima jau 
dabar laikyti už žydiszkę krasztę. 
Nors Galicijoj yra daugiaus lenkų 
negu žydų, bet visi tie lenkai 
ekonomiszkai yra vergais žydų, 
visi jų kiszeniuje sėdi.

NAUJI 1SZRAD1MAI.

į- || Garsus iszradėjas Tešla pa
dirbo nauję elektriszkę skalbimo 
prietaisę, su kurios pagelba į po- 
rę minutų galima iszskalbti 
labiausiai sutersztus skalbinius. 
Prie skalbimo nereikia visai 
muilo, jį užstoja elektriką. Atlik
tos su nauja prietaisa bandavo- 
nės buvo kuo pasekmingiausios.

H Wilnietis Livczak, pagarsė 
jęs jau lygiai Lietuvoj, kaip vi
soj Maskolijoj visokiais savo 
iszradimais, iszrado dabar valtį 
paskirtę ant pluukinėjimo žiemos 
laike po ledu. Savo iszradimę 
Livczak užpatentavo jau Mas
kolijoj. Atliktos su tę valczia 
bandavonės buvo pasekmingos. 
Livczak dabar dirbdina didelį 
botę paskirtę plaukimui po ledu.

[j Wokietis Grossmann iszrodo 
szėneles, kurias prisiriszus prie 
kojų, galima teip cziužinėti unt 
vandens pavirszaus, kaip cziuži- 
nėja ant ledo. SzinelėsGrossma- 
no yra tai 4 metrų ilgio cinkinės 
dūdeles, kurias prisiriszus pri ko
jos, lengvai galima cziužinėti ant 
vandens pavirszaus. Atliktos 
Hallėj ir Berlyne bandavonės 
buvo su visu pasekmingos, szė- 
nelės atsako visai savo paskyri
mui.

Į| Prancūzijos laivynės už- 
veizda atliko dabar bandavonės 
su naujais didelių kanuolių szu- 
viais, kurie pasirodė teip geri, 
kad prancūzai ant savo laivų į- 
veda tuos naujus szuvius ir dėl 
jų teip pakelia prancuziszkos lat
vy uės vertę, kad ji gali lygin- 
tiesi su angliszka. Nauji szuviai 
yra legvesni, todėl laivas jų

gali paimti po 126 dėl kiekvie
nos kanuolės, angliszki gi laivai 
paima vos po 100.

< Ant numažinimo visokių 
skaudėjimų dabar daktarai var
toja kokainę, ji tinka prie opera
cijų, prie numalszinimo dantų 
skaudėjimo, teiposgi prie jų trau
kimo. Dabar vokiszki daktarai 
Eichhoni ir Heinz iszrado ant nu
malszinimo skaudėjimų kitę vais- 
tę, kurį jie praminė “Nirva- 
ninu”. Nauja medega tirpsta 
vandenyj, todėl ję galima į 
czirkszti po oda. Ji rods nuodin- 
gesni už kokainę, bet visgi gali
ma įcz rkszti be „jokio pavojaus 
pusę gramo. Jt ne tikt numalszi- 
na skaudėjimę ir tai ant ilgesnio 
laiko negu kolaina, bet naikinu 
bakterijas, todėl saugoja sužeidi
mus nuo vietryjimusi,■—todėl ję 
vartoja dabar prie chirurgiszkų 
operacijų, prie dantų traukimo- 
ir prie numalszinimo jų skaudėji
mo. 1

t Amerikonas ’ Charles Hitt 
padirbo aauję lakiojimo prietaisę, 
su kurię jis tikisi prisigriebti 
prie sziaurinio žemės poliaus, 
kas kitiems iki sziol nepasisekė. 
Nauja prietaisa turi 12 pėdų 
augszczio, 10 pėdų ilgio ir 6 pė
das ploczio, susideda isz 23 leng
vų plieninių dūdų, isz kurių 8 
sudėtos vėrtikaliszkai, 8 hori- 
zontaliszkai, 
su kitoms.
pritaisyta valtis, uždengta isz 
visų pusių tiuklu nupintu isz 
plieninių dratų. Czia yra legva 
maszina turinti 15 arklių pajiegę, 
ji teip pritaisyta, kad reikalauja 
keturis syk mažiaus kuro negu 
kitos maszinos. Kaip tikt maszi- 
nę paleidžia, prietaisa kyla 
augsztyn. Ta apatini prietaisa 
paskirta ant varymo baliono, k u- 
risai pritaisytas augszeziaus, jis 
yra cigaro pavidalo. Tuom jis 
skiriasi nuo paprastų balionų, 
kad jo viduryj yra mažesnis ba
lionas pripildytas oro. Prietaisa 
ta jąu padirbta ir yra East Tren- 
tone; iszradėjas daro su ja ban
da ve nes.

9 gi jungia vienas 
Apaczioj tų dūdelių

tų, bet medžiotojai ir czia jų ne 
paliko, isznaikino su wisu: 1833 
m. Irlandijoj sumedžiojo dar jų 
13; 1834 m. 9; 1841 m. 5, o ant 
galo 1842 m. paskutinius 2. Nuo 
to laiko jau jų nieks gyvų dau
giaus ne matė; kiauszinį tikt dar 
kaip kur senuose Užduose pasise
ka surasti ir juos noriai perka į 
m užėjus, mokėdami didelius pi
nįgus: sziędien už vienę kiauszi
nį užmoka po 11500 ir daugiaus.

Prie isznykimo tų paukszczių 
isz dalies prisidėjo ir mažas jų 
vaisingumas. Pataitė dėdavo 
vos po wienę kiauszinį ant metų, 
kurį perėdavo pasidalydama su 
patinu. Ant iszperėjimo reikėjo 7 
sanvaiezių. Kadangi mažas vai
singumas ne galėjo uždengti isz- 
naikintų medžiotojų, todėl 
ir tie-žingeidus paukszcziai turėjo 
visai isznykti ir isznyko.

Neseniai isznykęs Europoj 
paukNZtis-

Ne tiktai Australijoj yra 
paukszcziai paskirti ant tvisiszko 
isznykimo, bet toki yra ir Euro
poj, nors ne ' musų tčwynėj. 
Sziaurinėj Europoj, prie Ledinių 
jūrių ir kaimyųiszkuose krasztuo- 
se yra paukszczių giminė Alci- 
dae; wieni isz tų paukszczių wi- 
sat ne gali lakioti, kiti gi kaip 
kada palekia, tikt ir tie ne gali 
toli pulėkti. Paukszcziai tie mai
tinasi žuvims, todėl ant jūrių 
plaukia jie gerai, bet per ilgusr 
amžius ne vartojo jie sparnų, to
dėl jie ėjo vis silpnyn ir dabar 
užsiliko tikt kaipo likucziai seno
vės, bet pas daugumę atmainų 
visai ne tinka jie ant iakiojimo.Isz 
tos paukszczių giminės sziędien 
skaitlingiausia yra veislė Alea (or
da,gyvenanti sziauriniuose krasz- 
tuo&e, jie truputį kaip kada gali 
palėkti. Tas vienok ne gal isz- 
gelbėti nuo visiszko tų pauksz
czių isznaikinimo.Nors mėsajų ne 
gardi, bet užtai skurelės, varto
jamos moterų ant apikaklių ir 
kiauszmiai placziai yra perkami, 
todėl medžiotojai daug tų 
paukszszių kas metę isznaikina ir 
tai teip, kad neužilgio jų visai 
ne liks.

Iki pradžiai szio amžiaus 
sziauriniuose Europos krasztuose 
gyveno dar viena szitos pauksz
czių giminės atmaina, teip vadi
nama Alca impennis. Sziędien 
tų paukszczių jau niekur nėra, 
tapo jie isznaikinti arba medžio 
tojų, arba iszųyko dėl kitokių, 
nežinomų priežaszczių.

Alca impennis arba pingvinas 
turėjo sparnus sunykusius teip, 
kad visai lakioti ne galėjo. Buwo 
tai gana didelis pauksztis, dides
nis už uatninę žęgi. Kaip wisi 
szitos giminės paukszcziai, teip 
ir szitie vasaros laike turėjo ki
tokios p ar w os plunksnas, žiemę 
gi wėl kitokias teip, kad vasarę 
turėjo kitokį iszveizdį negu žie
mę.

XVI ir XVII szimtmetyj ant 
salos Naujos Žemės, ant sziauri- 
nių Ledinių jūrių, gyveno dideli 
pulkai szitų paukszczių, bet nuo
latinės medžioklės juos isznaiki
no, likuczius jų priverti 
isz czia keitiesi kitur; persikėlė 
jie ant sziaurinės Irlandijos kran-
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nuo Nenovea iki Jie pateko po vaidila persu.

Lydijoje, viena kaipo visos, užsiima prisipir- 
szimu, norėdamos surinkti piningus dėl savo 
dalies. Jos teip elgiasi, iki jos iszteka; ir 
jos pratusios yra pripirszti paezios savę: Ka
pas turi 6 stadijas ir 2 plėthru aplinkui; jo

ZwėryN prisideda prie 
ligų platinimo.

Žmonės augina visokius nami
nius gy vulius, vieni isz jų sutei
kia žmogui vilnę, kailius, kiti 
plunksnas, treti daboja namus, 
dar kiti naikina pelias, žiurkes ir 
tt. Žvėrys tie vienok, apart 
naudos, gal būt žmogui vedin- 
gais, ypacz jeigu jis pats nesisau
go* — gali nuo žvėrių užsikrėsti 
visokioms ligoms. Szunias ir ka
tės padukbta, guli žmogų aprieti, 
nuo bities gylio kaip kada gali 
žmogus numirti; įkandimas juo
dojo voro būva gana skaudus ir 
pavojingas; musės, jeigu kokiu 
nors budu prisigriebia į maitini
mosi organus, gali pagimdyti pil
vo slogas, dėdatnos gi savo kiau- 
szinius į nosį, ausis, akis gimdo 
visokias tų organų ligas. Nosies 
ligos nuo padėtų musių kiauszi- 
mų tankiai pasitaiko Meksike, 
Texase, ir kituose sztetuose 
sziaurinės Amerikos. Nuo nami
nių gyvulių žmonės užsikre- 
czia: rauplėms, karbunkulu, plau
tu. * Net karvės pienas gali būt 
žmogui vodingas, kadangi per jį 
patenka žmonėms visokios gy
vulį kankinanezios ligos, terp 
tų net džiova. Su pienu galima 
platinti sziltines, tymus, diflcri- 
tę, choleię; pienas pagedęs yra 
labai vodingas, kaip ir pūdanti 
mėsa, jame, kaip ir mėsoje, darosi 
nuodai ptomainais vadinami.

Mėsa žvėrių serganezių džio
va yra labai vodinga, nuo jos 
užsikreczia ir sveiki žmonės 
džiovos liga. Australijoj iki 
1728 nepažinojo naminių galvi
jų, užtai nepažinojo ir džiovos. 
Sziędien augina ten apie milijo- 
nę naminių galvijų, o drauge su 
tuom labai didelis nuoszimtis 
žmonių kas metę mirszta nuo 
džiovos, kuria jie tankiausiai už. 
sikreczia nuo džiova serganezių 
galvijų ar tai gerdami pienę nuo 
serganezių karvių, arba valgyda
mi mėsę. Nors antai žydai Lietuvoj 
ne sveikinus už krikszczionis gy
vena, bet nuoszimtis džiova ser
ganezių terp žydų yra daug ma
žesnis; tas paęina nuo to, kad žy
dai ne valgo- mėsos galinezios 
paeiti nuo serganezio galvijo, 
tokię laiko už trefnę. "Neretai- - 
žmonės apserga tryda nuo mėsos 
gyvulio serganezio tę liga. Katės 
serga difteritu ir tapo jam ne 
kartę isztirta, kad jos užneszioja 
ligę isz vienų namų į kitus. Tę 
phtį užtėmyjo pas visztas, kala
kutus (kurkas) ir tie naminiai 
paukszcziai tankiai užkreczia 
difteritu žmonis, ypacz gi vai
kus. Karbunkulę labiausiai terp 
žmonių platina musės, geltonąjį 
drugį moskitai, musių panietose 
prie isztirimų susekė solitero 
kiauszinius, teiposgi bakterijos 
džiovos. Drugius, maliariję la
biausiai piatina vuodai: italiszki 
mokslinczlai daktarai persitikri
no, kad tos ligos yra vien ten, 
kur yra vuodai, kur gi jų nėra, 
ten nėra maliarijos i| drugių. 
Indiszkę marę labiausiai terp 
žmonių platina žiurkės ir pelės.

(Tąsa.)
Alyattės “buvo antru valdymih u savo 

dynastijos, kurs davė aukas į Delpįids. Jo 
dovanomis, kurias jis nusiuntė pasikėlęs isz 
ligos, buvo didelis puodas isz tyro įuflabro, 
su taca isz plieno navatnar perlais isaįpįoszta, 
dovana isz visų aukų Delphuose veteįiausia 
pamatyti. Darbas tai buvo Glauko ikz įChios, 
kurs pirmas terp visų žmonių prasimalė dai- 
lą puoszti plieną su perlais””. Mes tufinte tik
tai du apraazymu tavos per tuos, kuFid patys 
ją regėję yra. beje Pausanijas” tėmyja jos 
į’patingumą tame, kad įvairios josios dalys bu
vę sudrutintos be vinių ar kabių, bet sukal
tos isz vien, o Athėnajos” tvirtina, k4d bu
vusi apdengta vaizdais augalų ir gyvulių.

Apart to, Alyattės buvo užsiėfnęs <5ar ke
turiomis kitomis imtynėmis. Jis iszvijo Kim- 
meriusanąpus savų rubežių-anot Pamainos4' 
su geru effektu panaudodamas szun|s priesz

Preke pinįgų.
Rustas rublis po......................52fc
Prusiazkoe markas po........... 24jc

Prie kiekwieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz- 
tų.

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciję greieziausiai suwaiksz- 
czioįa ir niekada negali pražūti, 
nes mes giuneziame per bagoeziau- 
sias bankas ir kiekwienę siuntinį 
asekuruojame.

Parasze Lietuvos Mylėtoja*.

bu geru effektu panaudodamas aiunU 
juos —, užpuolė ir jiaėmė Smyrrią, bįkndė pa
griebti Klazomenę, bet tapė suinuBztas "" 
didele pragaiHztimi8’, ir dar ilgą vaitu

pats su 
vedė 

priesz suvienytą galybę Mėdijos ir Bp jyloni- 
jos. Jo įsiveržimas į Kari ją' Jeigu i^z tiesų įvy
ko, pripuolu gana vėlai jo’vieszpatavfii ne, ka- 

'1a t Kroi- 
į> fa (>ers- 
ų ir Ad- 

------j________ Jeigu vaina su Kari ja inz tiesų 
įvyko, tai turėjo atsitikti jiastaroje į deszim- 

‘ ‘__\ __ ___i 1
Kaslink laikę jo vainos su Medais, tai 

’ 'iiJTlia- 
įvyko 
(Clin- 

jtės, su-

da Kroizas jau buvo suaugęs į vyrų. 1 
zas įtanakojime Nikolo Damaskėno” 
tatomas jau kaipo valdymieras Thėl 
ramyttioifo. '

tyje metų jo gyvenimo7’.

priguli nuo inetoeižtemimo saulės, khi * 
lės buvo isz anksto užrakęs; gal tai 
terp 613-608 m. pirm Kristaus gimime 
ton). Pradžią tai vainai padarė Alyąt“ 

Skythiazkų*’]]teikdamas.apgynimą dėlr8kythiazkų’‘’! j|adonų KU(į0
L'nralioiiu k’vnVjarin i inKūrvn ai n riiir, ^tnarVa.:'karaliaus Kyaksario, pabėgusių nuo^ narka- 
viihų tojo; vaina traukėsi ” —-X/-Ll *-- ■ 
jutiszka pasekme*'.

aukesi per 6 metūp su ; 
Iszsižiuri, lyg Vakari

Alyatto kapas.

plotis nesza 13 plėthrų. Artymais kapo yra 
didelis ažeras, kurį Lydai sako niekados ne- 
iszdžiustant”. Jie vadina jį Gygajos aže- 
ru”.

‘ ‘Tuomi tai darbu užsiėmęs — sako Raw- 
linson”—.Lydijos karalius, galbūt, prisidro- 
vėjo kariszkų entrepryzų. Daila vainos ir 
daila šuteikos retai žydi isz krūvos; ir ran
kos reikalingos—jeigu jis butu Vainomis Už
siėmęs—dėL szvytravimo kardo ar įtempimo 
kilpinių, panaudotos tapė dėl (laprastesnio 
užsiėmimo kasant ir važiojau t žemes. Isz-j 
vyjimas Kimmerių ir talka su Medais jam 
suteikė atvangą nuo prisikabinėjimų isz pu
sės szitų tolimų valstijų, kurių antpuoliai 
galėtu būti pasibaisėtini; silpnumas-gi Susie
du pavėlyjo jam nieko nes'bijoti nuo jų. Isz 
prigimimo nebūdamas valdymieru su ambici
ja, ir gavęs tiktai menką pasmaginimą nuo 
laimės, kada mėgino paglemžti nepriegulmy- 
bą Graikiszkųjų miestų pamariuose, Alya
ttės matomai atsidavė be szirdgėlos* gyvatai 
neveikmės”.

Alyattės savo jaunystoje buvęs per daug 
smarkus, bet vėliaus pastojęs teisaus ir gero

. Isz Joniszkės paezios gimė jam Kroi- 
fžas. Jis turėjo daugiaus paežių ir sūnų, ir 
Vienas—Adramytas — sako, buvęs įsteigtoju 
miesto Adramyttion”. Vieną isz jo dukterų

su abe- 
riniai

Azijatai buvo miaitellų priesz Mė- fguv0 ved Mel kurio 9„n;l8 Pindaro8 bu:
dų: byennesis'”, karalius narsios vainęse Ki-. - • . . .. . _
likijos, stovėjo tokiuose jiat prietikiuose prie

Baby-^
- prieti
kė sau-
osophą

Allyatto, kokiuose buvo Labynėtas“i, 
lonijos monarchą, prie Kyaksari'o-r 
kiuose paklusnaus talkininko. Pasitai 
lės užtemimas, pranaszautas per •ph|h 
Thalės. Nugązdinti teip blogu ženkli, ka
reiviai (>asiliovė kovęsi ir įiasisakė 
ant autaikos12. Netiktai sutaikoa tap 
rytos1”, bet net talka sutarta terp A 
ir Lydijos, kuri tajiė padrutinta isztb 
Aryėnies, dukters Lydų karaliaus, ui, 
nio sosto Medų monatehijos, Astyai 
naus Kyaksario. Tokiu budu praaide 
tikiai Lydų su karaliais Mėdijos, kas 
taip riestai iszėjo dėl Kroizo. i

Pastariejie metai valdžios Alyattk, 
si, buvo j 
attės būvi____ ___ o_.______ __
jimu sav kapo, kurį Hėrodotas dėl jpi 
prilygina prie budavonių Aigypto iri]’ 
nijos14'. Tai buvo įpatingas pylekalįi 
rodotas taip»apie jį18 raazo: “Lytį 
vieną budavonę labai didelio apymicj 
menkesnę už monumentus Aigypto ij 
lonijos18. l ai yra kaj>as Alyatto, tė’‘ 
zo; fundamentas yra į 
kų skeveldrų akmens,

linkstą 
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tiktai 
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ų>as Alyatto, tėto Kroi- 
padarytas isz Ižinisz- 
8, o viskas kitai fra su

pilta isz žemių. Jis buvo padirbtas? sujung
tu triūsa pirklių, remeslininkų; irj Ivarisz- 

5 turėjo 
iužsili- 

š,T’ ant 
<bo bu- 
liniukų. 
Iriszkių

kių Sardžių miesto, ir ant virusus 
Įienkis akmens piliorius, kuriė 
kę yra iki mano dienų, bu antraszii 
jų iszkaltaiH, parodaneziais, kiek da,i 
vo padaryta. (»er kožną luomą darb 
Pasirodo bemieruojant, kad dalis dųi, 
buvo didžiausia. Dukters prastų i žmonių

Herod. I. 25.

Deipnosoph. V. 13. p. 210.
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buvo isz-

1)
2)
3)
4)
5) Herod. I. 18; Polyaenus VII. 2. 2.
6) p. 53-54, ad. Oreli*.
7) Nanth. Frag’. p. 243, Creuzer,
8) Skythai arba Sakai, vadinami Gimirals per 

surėdus, pirmąsyk randasrkylėtuose antrassuosę 
tauta prie Esar-Hadono aplink 684 m. pirm Kr.; 
gyveno Kurdiszkuose kalnynuose, ir turėjo karali
kurio vardasiszrodo Ariszkos ėsąs kilmės. Gimt 
įspeką vieszpataujsnt Esar-Haddono sunui (apie 
tuomet jau rodos kersztavo Assyrijos rubėžiams 
Kyaksaris, karalius Mėdijos, juos priėmė po savo 
do vaikus Mėdu mokytiesi szaūdyti isz seidokų (Ji 
Skythai, vaikus iszgalabyję, pabėgo į Lydiją af 
guiti per Kyaksarį.

9) Henxl. I. 74. 103.
10) Visi Kilakijos karaliai, minavojami istor 

vardu rSyennesis (Herod. I. 74; V. 118; VII. 98 
Anab. I. II. Aeschyl. Pers. 324); dėlto yra 
kad tai nėra vardas, bet titulas karalių, kaip Pha

11) Babylonijos monarchą tuomet buvo ar N 
ar Nabuchadnezzar. Nė vienas isz tų vardų ne
suhelelnizuotasį Labyn ė tą. Labynėtas yra be abej 
nahid antrasruose, Nabokadius Canonų, Nabonn 
ir Mėgasthėnio. Buvo tiktai vienas karalius tuo 
Nabonassaro (747 m. pirm Kr.) ir Kyro, ir jis vi 
17 metų, nuo 555-538 m. pirm Kr. g. Jeigu caion 
ra sudarkytas per Hėrodotą. tasai Labynėtas turėj( 
ralaiczlu, pasiųstas už vadovą Babyloniszko vaisku 
daugiaus nieko nežinia. Jis turėjo būti sunumi ] 
ssaro.

12) Herod. I. 74-103.
13) “Prisiega — sako Hėrodotas (I. 74) — yra

tuos žmones tokiu pat budu kaip pas Graikus, atskyt 
jie padaro lengvią žaizdą savo žastuose, isz kurios kc 
pia dalį kito kraujo” (Cp. Herod. IV. 70; Ta| 
XII. 47). i

14) CpĮf Chandler’s Travels, I. p* 304; Strrfb. Xi
15) I. 93.
16) Yra manoma, kad tai yra labai ankstus ^minėjimas 

rassymo. Alyattės pasimirė 568 m. pirm Kr. g.; Į bet patys 
jau Graikai turėjo literas nuo seniai pirm to Jiiiko.|

17) Tas aferas tebėra patėmytina įpatybe scessMi (Hamil-
ton's Asia Minor. I. p. 145; p. 290). f. Jis yra paminėtas per 
Homerą (H. XX. ^92). w i

polassar 
6tų būti 

Kabu
lis Be rozo 

u terp
tavo per 

arda* ne
būti ka- 
apie kurį 

Nabopola-

iroms par 
is tai, kad 
nascBiul- 
t. Annal.

V£ sinarkiaujaneziu terionu Epheze, o su ku- 
riuomi Kroizas vėliaus kariavo.
- Susilaukęs senatvės, Alyattės, regis, sa
vo karūną pavedė vienam isz savo* sūnų— 
Kruizui. Dar prie tėvo gyvos galvos buvo 
prasidėję intrigos tarpe jo sūnų, ir dru^a 
partija buvo susidariusi dėl labo Pantalėonb, 
vieno isz pusbrolių Kroizo, kas padare ne
mažai klapato dėl įstatymiszko įpėdinio. Prie 
tokių aplinkybių tuomi labiaus turėjo būti 
įiageidaujama, idant užbėgti karionėms už 
paveldimą sosto, kad karalius pats pavestu 
karūną vienam ar kitam isz savo sūnų. Re
gimai ant tos buities pamoja Hėrodotas”, sa- 
sakydamas: dontos toy patros, ekratėse tės 
archės ho Kroisos.

Kroizas turėjo jau 35 metus amžiaus8’, 
kada užsėdo ant sosto Lydijos 568 m. pirm 
Kristaus gimimo. Buvo tai gabus ir ant ka
rių pasineszęs karalius. Pirmu jo darbu bu
vo užpuolus apgulti Ephėzo8’ miestą; Ephe- 
zėhai tarėsi iszsigelbėti paaukaudami savo 
miestą Artemidai, ir dėĮto mierio virves isz- 
tempė per 7 stadijas nuo miesto mūrų iki 
dievnamiui minėtosios dievės. Kroizas esąs 
palikęs jiems valnastis, bet iszgujęs Pindarą 
isz miesto71. Vėliaus jis vajavojo su Jonisz- 
kiais bei Ajoliszkiais Graikais, ir paėmė vi
sus Graikų miestus Azijoje ir privertė juos 
pastoti duoklininkais. Miletas tuomet tur
būt buvo scena partiszkų imtynių, apie ku
rias Hėrodotas*’ szneka, kad jos tęsėsi per dvi 
gentkarti. Ir sziaip terp Joniszkių nebuvo 
sutikmės nors akyvaizdoje savo neprieteliaus; 
pavydumas nesykį vyjo miestus į karę su vie- 
ni kitais”.

“Viena mylią į pietus nuo szitos vietos mes pasiekime 
Vyriausiąjį tumulį, paprastai vadinamą pylekalniu Alyatto. 
Erne mums į 10 minutų jojant aplinkui jo fundamentą, kas 
apimiui jo suteiktu beveik pnsę mylios. Sziaurės linkon jis 
susideda isz naturaliszkos uolos, balto horizontaliszkai sluog 
snfto žemių kalkakmenio, nupjauto tęip, kad iszsižiuri da
limi struktūros. Virszutinė dalis yra smilties ir žvirgždų, 
matomai sunesztųiaz Hermo upevietis. Keletas gilių grio
vių tapt iszgraužta per laiką ir pagadas isz szonų, įpatingai 
isz pietų pasės: mes ėjome vienu isz jų, kadangi geriaus 
ten užsikabinti negu ant lygaus žolyno, lipant ant virszaus. 
Czion mes radome liekanas fundamento beveik 18 pėdų kvad
rate, kur isz sziaurCs pusės gulėjo didelis apskritas akmuo, 
10 pėdų diametre, su plioksZcziu dugnu ir pakeltu krantu arba 
lupa, matomai ten uždėta kaipo pagražinimas ant virszunės 
tumulio. Hėrodotas sako, kad phalli buvo pastatyti ant vir
szaus nekuriu szitų tumulių, isz kurių tasai gali būti vienu; 
bet Striekland tvirtina, kad žiaurų paveikslą žmogiszko veido 
galima įtėmyti ant pagados nugurintojo pavirszio. Kadągi 
žemė eina nuszliodnei į pietus, tasai turinius iszsižinri daug 
augsztesniu, žiūrint isz pusės Šerdžių nėgu isz kitur. Jis 
kylą po kampu 22°, ir tėmytinu dalyku yra isz visų pusių.”

Neseniai pylekalnis tapo iszmieruotas per p. Spiegenthal. 
Prusiszką konsulį Smirnoje, kurs teipgi rupestHrgaj isztyręa 
yravridurį. Jo mieravimai supultinai supuola su pavirszuti- 
niu apsklembimu Hamiltono. Vidutiniszką diametrą pyle- 
kalnio jis paduoda aplink 250 metrų, arba 281 yardų, kas pa
daro api m į beveik tikrai pusmylio. Viduryje, į kur jis ias- 
varė galeriją ar tunelį, jis laimingai surado palaidojimo kam
barį, susidedantį isz didelių uolų balto marmuro, labai poli
ruotą, gulintį beveik paeziame viduryje tumulio. Kambarys 
buvo truputį daugiaus negu 11 pėdų ilgas, be^eik'8 pėdas

1) Sztai kaip H‘railton (>•* ®-) iszžiurąs.to mo
numento, kurs dar tebėra sziauriniame pakrasztyje Hermo, 
netolymaisgriuvėsių senovės Sardžių miesto;—

«)

4;
"5)

«)

[. p. 890.

I. p. 305.
Ariitot. ap. Steph. Byi. v. Adromyttcion.
L 92.
Herod. 1. 26.
Anot Nikolo Damaskėno (Fr. p. 54, ed. Oreli.) Kroisaa, 

dar princu būdamas, turėjęs ėaąs prietikius su Ephezėnais. 
Jis buvo prisiskolinąs didelę sumą pinįgų nuo vienoT^. ukėio 
—Pamphaės vartįu—, reikalingų jam dėl atlikimo mi’iUriss- 
kos pareigos, uždėtos per tėvą-

7) Aclian, V. H. III. 26; Polyaėn. VI. 50.
8) Herod. V. 28.
9) Herod. 1.17; VI. 99; Athenae. VI. p. 267.

(Toliaus bus.)



LIETUVA

Naminiuose reikaluose.
Nr. 7 “KatžUkas” duoda mums 

szitokį pamokinimu:
“Lietuva”, nors mes j? ir per

sergėjome sawo laike, wis gi dar 
nesiliauja mokinusi, duokime, 
raszyti aiszkiaus nekurius straips- 

j nius (tas užgimė tikt galvoj 
“Kataliko” raszėjų. Mes nurodė
me wien, kad sawo r a sz tuose 

. “Kataliko” mokintojai pats sau 
priesztarauja), narodydadM' ant 
kanoniszkų klaidų (?), apie ku
rias jokio supratimo neturi, tai 
wėl ragina mu> grynas lieluwisz- 
kai raszyti, neatnindama ant sa 
w§b, kiek ji rūpinasi apie gry
numu kallios.”

Užbaigoj gi turintis dtvasiszk? 
wadow?ir žinom? menagažerį laik 
krasztis sako: “Matomai “Lietu
va” kas kart j puola wis žemyn 
ir žemyn, nori asabiszkųs gi n 
czus waryti, bet mes, nenorėdami 
sawęs pažeminti, neperkratinėja- 
me ir neperkratinėsime jos rasztų. 
Katalikai nereikalawo per amžius 
ir nereikalaus mokslo nuo ne ka
talikų”;.

Cliius, baidus—orą pro nob:s! 
Net pakinkiai musų sudrebėjo 
nuo teip svarbių argumentų 

> “Kataliko” dvvasiszko wudowo 
irmenagerio! Jau net pasirengę 
buvome pakviesti juos, kad.nors 
taures ant pilvo pastatytu, bet 

- ir be to sziaip teip nusiraminome. 
Kaslink puolimo wis žemyn ir 
žemyn “Lietuvos”, tas kad ir bu
tų teisybė, tai apie tai galėtų 
spręsti truputį kompetentiszkesni 
sudžios negu “Kataliko” dva- 
siszkas vadovas ir menageris; 
paskutiniai gali spręsti kaipo 
specijalistai wisąi apie k? kit?, 
o ne apie la kraszesio vertę', bet 
to kito mes tuom tarpu neuž- 
gausime,— ant to ateis laikas 
prie kitos progos. .

Kaslink mokinimosi ko nors nuo 
ne katalikų, mums rodosi, kad 
isz tokio szaltinio ne mažai atsė
jo semti lygiai “Kataliko” dwa- 
siszkatn vadovui, kaip ir jo me 

' nageriui: ne butų be naudos, jei
gu jie ir ant toliaus užsimanytų 
nors truputį daugiaus * pasi 
mokyti, tpsyk gal suprastu ir 
tokius daiktus, kokių niekaip da
bar ne supranta.

Kada prasidės 20 sz imt mė
tis.

Wisų krasztų laikraszcziai va
ro dabar ginezius ant iszriszimo 
klausymo, kada prasidės 20 szimt- 
metis? Wieni sako, kad 1900, 
kiti gi tvirtina, kad tas atsitiks 

. 1901 m. Apart tos nuomonės
yra dar treczia; ezalinįkai tos tre- 
cziosibs nuomonės sako, kad 20 
amžis prasidėjo jau szeszi metai at
gal, kad musų būdas metų skai
tymo yra klaidus. Rods mes skai
tome metus nuo užgimimo Chris 
taus, bet metus gimimo, kaip sako 
angliszkas tirinėlojas Riszto 
Szvento, Canningham Tiek ima
me klaidžiai, o per tai ir visi mu
sų metų skaitymai iszpuola klai
dus. Dabartinį metų skaitymo bu- 
d? įvedė Dionysius VI szimtme- 
tyj musų eros; pagal jį Christaus 
gimimo me'ai paduoti 754 m. nuo 
uždėjimo Rymo, taigi pagal ry-

* mionų metų skaitymę bud^. Ta 
nuomonė yra /klaidi, saką Tiek, 
kadangi, kaip dabar jau iaztirta,

; * Herodas, kurįsai buwo gyvu 
Cbristui gimus* numirė tikrai 750 

'm. po uždėjimui Rymo. Apart 
^to, tasai pats Dionysius sako, kad 

pagal evangelistu Lukoszių.'szv. 
Jonas Kriksztytojas, kurisai tikt 
truputį už Christų vyresnis, pra
dėjo darbuotiesi 15 metuose val
dymo ciesoriaus TtbeiHaus, Chris- 
tusgi tada turėjo 30 metų sa
vo amžiaus. Tokiu budu iszpuo- 

' la, kad metuose mirties Herodo 
Christus turėjo jau 2 metu, taigi 
tarėjo užgimti ne 754 m. nuo už
dėjimo Rymo, kaip paduoda Di
onysius, bet 748 m., taigi 6 metais 
pirmiau# negu mes skaitome da
bar. Tokiu budtr/pagal Cunning

- bsmy Tiek, dabar turėtų būt ne 
‘ 1899 m-, bet 1904 m. nuo užgi

mimo Christaus, taigi 20 amžis 
musų metskaiezio ne tik negali 
ateiti, bet jis prasidėjo szėszi me
tai atgal. _• ,

Wietines Žinios.

— Detektyvai Darkin, Healy, 
Russell ir Fitamaurice pereitos 
pėtnyczios naktyj, ant Madisop

ulyczios suėmė 10 jaunų vaikinų, 
kurie buvo susijungę į plėszikų 
organizaciją ir nemažai namų isz- 
plėszė ant Madison, Morgan ir 
kitų tuose krasztuose ulyczių.

— Nors vien? mergų kirpėj?, 
Jorgenson?, suėmė ir ant kaucijos 
15000 dol. paleido, atsirado jau 
kitas, kurisai toliaus Jorgensono 
bižnį varo. Pereitos pėtnyežios 
vakare ant Milvaukee av. ant 
14 metų Huldos Mana užpuolė 
jaunas apie 28 metų vyriszkis ir 
nukirpo kas?, tikt jos paimti ne 
spėjo. Kas yra tasai naujas mer
gų kasų kirpėjas, dar nežinia.

— 28 metų langų mazgotojas, 
Petras Johnson, diibo ant 5 lubų 
Venetian Bld po nr. 30—32 
Washington st. Buvo jis apsijuo
sęs su apsaugojimo diržu, bet 
vienas galas diržo iszsprudo 
isz rankų ir darbinįkas 
nupuolė nuo 5 lubų ant ulyczios, 
sudavė į žemę su galva, nuo ko 
galva sutruko. Dar kvėpuojantį 
nugabeno į szvento Lukosziaus 
ligonbutį, kur jis tuojaus pasimi
rė.

— Chicagoj buvo atsiradęs 
mergų kasų kirpėjas, kurisai par
kuose ir ant ulyczių užpuldinėjo 
ir kirpo vaikszeziojanczių mergų 
kasas per kelis metus, bet iki sziol 
jam pasisekė nuo tie^darys- 
tos bausmės iszsisukti. dabar vie 
nok jis pateko jau į policijos nagus. 
Yra tai szvedas Crank Jorgen
son. Del ko jis darkė mergų plau
kus, jis pats nežino, laiko jį už 
beprotį. Iki sziol jo nukirptų 
mergų atsiszaukė 9, kurios pada
vė jau skund? į sud?, bet toliaus, 
tu^but, pasirodys tokių dar dau
giaus.

— Namuose po nr. 81 Fiskst., 
ant garbės sugrįžusio nuo Kubos 
kareivio. Franko Kavalik, kėlė 
balių, kuriame ėmė dalyvm? ir 
gyvenantis po nr. 227 ant W. 18 
ui. Charles Helloe. Už k? ten terp 
kareivio ir Helloe užgimė bar- 
nys, toliaus gi musztynės, laike 
kurių Helloe iszsitraukė peilį ir 
su juom dūrė kareiviui į krutinę. 
Wartojantis peilį užpuolikas ta
po tuojaus suaresztuotas, jo gi 
auk? . reikėjo gabenti į 
pavieczio ligonbutį. Daktarai pri
pažino sužeidimę už sunkų, bet 
ož ne mirtin?.

NAUJA KNĮGA.

GEOGRAFIJA arba ŽEMES 
APRASZYMAS, sutaisyta Szer- 
no, jau iszėjo isz po spaudos. Yra 
tai naudingiausia ir didžiausia knį- 
ga’iez visų sulyg sziol iszėjusių lie- 
tuviszkų moksliszkų knįgų. Aisz- 
kiai ir suprantamai apraszo vis? 
musų žemę, jos pavydai?, didum? 
ir platum?; jos kalnus, jų vardus* 
augsztį, vulkanus metanezius isz 
savęs ugnį; isz kokių žemė sluog- 
snių susideda, kur ir kiek yra jo 
je anglių, gėležies, aukso, druskos 
ir kitų gerybių ;’kiek marių, ažerų, 
upių; jų vardai, plotis, gylis, ko. 
ki kuriuose vandenys: sūrūs, prės
ki, saldus ar kartu^; koki juose gy- 
v uoliai gyvena ir tt. Žeme apra- 
szyta dalimis,iszskaitytos jų vesz- 
patystės, karalistės, kunįgaikszty- 
stės, reptihlikos ir tt. Suskaityta 
kiek kurioje žemėje yra gyvento
jų ir koki: baltiejie.juodiejie, rau- 
donskuriai ar maiszyti, kokį kur 
tikėjimai, kokios kalbos, papro- 
cziai, užsiėmimai* pramonės, isz- 
darbiai ir tiesos; koki kur žvėrys 
ir paukszcziai gyvena; kur koki 
miestai, kiek juose gyventojų ir 
kokių; koki fabrikai, pramonės ir 
uždarbiai; kur kokioje dalyje 
svieto koki orai ? szaležiai ar kar- 
szcziai, lietus ar giedros; kur 
koks ilgis dienos ir nakties; kur 
visada yra lygi diena ir naktis, 
kur saulė per kėlėt? nedėlių ne nu
sileidžia, kur per kėlėt? nedelių 
saulė neužteka ir tt. Szi? knįg?, 
jeigu žmogus su atyda perskaitys, 
pamatys padėjim? viso- svieto 
kaip ant delno ir nereikalaus klau
sinėti kur sviete kas dedasi,kurioj 
dalyj randasi apszviesti žmones, o 
kurioj laukiniai dar žmonių mėsę 
valganti; kur koks klimatas-svei- 
kas ar ligotas, ar szaleziai ar kar- 
szcziai, ar drugiai purto ar kitos 
ligos, koki kur aždarbiai, amatai, 
prėkystė, tiesos, tikėjimai, pa- 
proeziai, ir U. Knįga didelė 6x9, 
480 puslapiai, geros popieros, 
73 peveikaleliai: tnapų, žmonių, 
gyvulių, medžiu ir tt.

Prekė neapdirbtos 12.00.

Apdirbta kietuose apdaruose, 
auksynėmis litaromis atspausti 
paraszai ant • nugaros ir szonų 
prekė $2.50.

Prisiųsdami ptnįgus adresuokite 
teip:

A. OlszewNkis,
Nub-Statiou OO, Chk-ago, III.

Draugyscziu Reikalai.
Subatoj, 25 Wasario, 8 vai. 

vakare, salėje K- Liaudanskio, 
3301 S. Morgan St. Liet. Republ, 
Leaga laikys savo mitingu, ant ku
rio sanariai visų lietuviszkų kliu- 
bų yra kviecziami pribūti.

Su gudone,
P. J. Jonaitis, sekr.

Subatoj, 25 VV'asariaus, 8 va
landą vakare, salėje Draugelio, 
650 S- Caual st. Lietuvių Republ. 
Kliubas Algirdo 7 vardos laikys 
savo metinį susirinkimu, ant ku
rio bus rinkimas naujos adminis
tracijos. Dėltogi visi lietuviai 
republikonai 7 vardos neatbūti
nai privalo pribūti, nes pagal 
konstitucijos § § 15, 17 ir 32 rin 
k imas vyriausybės ne gali būt 
ant toliaus atidėtas.

Su guodone,
Fkank Žebrauskis, tuomlaiki- 

nis sekr.

Pa<lėkawone.
Kreb->,Ind. Terr. Draugystė Sz< 

Juozapo siunczia szirdingę pildė 
kavonę jionei W. Sloniinskienei 
už gražų padirbini? kokardų dėl 
musų draugystės ir velyjsme j ii 
tukstanelius kostumeiių.

Su guodone,
Dr-te Sz. Juozapo.

Nauja kuįgelė.
Sziose dienose gavome isz Prū

sų nauj? knįgclę po vardu :“Par- 
m a zonas arba Baislmas Dievo 
Pi’sTYBės*, para«zyt? Szventmi- 
kio.Yra nauja ir labai žingeidi pa 
saka paremta ant tikrų faktų nese
niai atsitikusių Lietuvoje, lietu- 
viszkose parapijose. Prekė jos 
tikt 10c. Gaunama “Lietuvos” 
redakcijoj.

Keikalingas yra gera* kriau- 
czius į maž? miestelį- szale Chica-i 
gos. Mokestis: už padarym?“koa- 
to” nuo $4,50 iki |5 ir |6, už pa
dirbini? kelinių $1,50 ir tt. Atgi- 
szaukit į “Lietuvos” redakcij?

J. M. Brundza, užlaikytojas ste
buklingų gyduolių perkėlė savo 
offis? isz Mahanoy City į Nev 
York, po nr. 71 Broome St.

Pajieszkojiniai.
Pajieszkau sawo Bzwogerio, Pijuszo 

R&slawiczi«us. Jis pala, ar kitas,teik
sis duot žinią ant adreso; ■

8. Ansur.
Box 388, Foxęroft, Me.

Phjiešzkau sawOszwogerio, luozo tVir- 
piezinsko, Garžadų kaimo, ir Petro ir Jo
no Sabdczkų isz Pabrienų kaimo, wisitrys 
Kanuo gub., Raseinių pkw. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis duot žinią ant adreso:

P. J.Kliesmith, 
Box 48, Cantrall, III.

/Pajieszkau saaro draugų. Petro Iteržin- 
sko isz Wiszakio Rudos Ir Juozo Kiewa- 
liuko isz kaimo GraisbudCs, abu Suval
kų gub. Jie patys.ar kas kitas,teiksis duot 
žinią ant adreso:

Jonas Laukaitis.
427 W. MahanoySt., MahanoyCity. Pa.

Pajieszkau savo draugo,Karaliaus I^u- 
terio, isx miesto Kalvarijos Suvalkų 

gub. Jis pa<s,ar kas kitas.teiksis duot ži
nią ant adreso:

Ludvikas Lanauckas, 
Box 204, M t. Carmel, Pa.

Pajieszkau savo draugas Veronikos 
Jaksztaitės.isz Kaunogub.,Reseinių pav 
Kražių parap., kaimoSzeszkinių. Ji per
eitą žiemą atvažiavo isz Lietuvos į Chi- 
cagą prie savo brolio. Ji pati,ar kas ki
tas.teiksis priduot man jos adresą.

Misa Anna Szimkus,
72 Kili 8t., • Cleveland, O.

' (3-3)

Knigu Kataliogas.
Knygos Maldų.

Aukso Altorius arba Sultinis danglszku įkar
ta, apdaryta drūtoj skuroje. mintytais krasz- 
tala. druczlal apkaoitvta ir su kabe... 01.00

Apdaryta szagrlne.......................................... 00.00
Minksztame apdare...........................................004)0
Apdaryta baltoj oellulojdoj..................... ...BjM
Apdaryta baltuose kauluose.......................... 04-00

•• mėlyname Ir juodame aksome 04,00 
Balsas Balandėlės arba matas ssaltinelis, sma

giausia knlagele dėl vyru ir moterių ness 
Us In bažoyozla, nsedingtausio* maldos.. .7Sc

Balsas Balandėlės didesnis su OfOnlum Psr- 
eun.. ...........................................................»o

Balsas Balandėlės be Offlclum Parvum sza- 
grlno apdaruose...... ......... 01.00

Balsas Balandėlės su Offlelumd>srwumsxa- 
lt r fno apdaruose..................................... 81.25

Baisa Balandėlės apdarytas krlsztole01M 
Balsas Balandėlės, aksomo apdaruose.......  08.00

Apdaryta baltoj oellulojdoj............... ......... 08,M
Balsas Balandėles apdarytas baltuose kau

luose..........t,.......... . ...............  ..08.00
Barbe Dlewul ant augsztytas, skaroje, ap

kaustyta Ir su kabe................................01.26
Matas Aukso Altorius, katalikisska maldų kny

gele. Maldos yra rytmetines. wakarlnes, prie 
spawlednes. komunijos mlszln, mlsrps.ru Ir 
dangybe kitu; mlszlu maldos ra ahrozeilals; 
missparal giedami lletawlszki ir lotlnlszkl; 
daug lotynls&ku giesmių giedamu prie iszst* 
tymo 88. Sakramento, procesijų, pakraplnl- 
mo Ir tt. Yra • lltantjna; psalmes 8s. Marijos 
P. ir Karaliaus Dowldo; aktai, ratanonal, 
stacijos, karunka, keliolika azsrentu giesmių 
ir tt Yra tai naujausia Ir graiiausia knygele 
isz wira lietuwls>ku msldaknyglu. daili, bal
ta, slidi poplera; stambus, atsakus dru- 
kas. Mlera SlgidM. Apdarai Mo«okko ska
roje, mlnksstai Iszkimsstl, aukso kirtelka Ir 
lltaros Ir auksuoti kraustai. Preke.. 01.00

MaSfs Aukso Altorius, francuziszkojc skurele>, 
mlaksztal iszmlaksst*. ant virszu aukso kry 
Sius Ir kvletka, auksytl kraaztal, apva
lus kampui.................................................01.00

Malas Aukso Altorius, baltoje oellulloidoje.
Isskllualals kryilas Ir kwlatkomls. ,...7.$1.00

Mažas Aukso Altorius, baltoje oellulloidoje, kry
žiai Ir kvtaikoe insodyti sidabru Ir perlu. 
Gražiausia isz wi*u................................ 02.00

Senas Aukso Altorius, drūtai apdarytas, auk 
siti krasztal su kabo..............................01.60

Teip turite melstis, didele maldaknyge, wo- 
kiszkoms literoms............... ................... 01.00

Kantlczkos .„. .........................   76c
ISO penimu Dovido karaliaus ant paveikėte 

kantlczku .............................t..................... &0c

Knygos DwaNiMzkoH i n talpos.
Apie Malda kaipo rakta tn dangų......... .,., . .lOo
Aplenkimas 88. Sakramento ., |0c
Draugija dėl iszlluonavimlmo dusziu isz 

ezyszeziaus.......... . ................................ fc
Bvaagelljoe, drauge Hetuwiszicoe ir lenkiš

kos ant kožnoa nedeloa ir szventes 76c
Fllotea arba keltas In maldinga gyvenimą 60o
Garsas epe balsybla sodo Dievo »c
Gydyklos no baimes smertiea 26o
Gyvenimai azv. Dievo Ir III zokonas sz.

Franclszkaus <0o
Gyvenimas szvento Benedikto •• 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ gOc 
Gyvenimai visu Szventu ant koduos dienos 

k dideles knygos, kožna po " 06c
Tie patys gyveninei Szventuju drūtai ap
daryti, visos 5 dalys vienoje knygoje, ant 
nugaros užeardinlmal atspausti aukso 
literomis........................................................>4.26

Gnaszuykas sugrąžytas ant gero kelio per 
Jszvsa Pone „ „ ‘ |0c

Girtybe, bjaurybe ir sunkybe to grieko „ 16c 
Isznanlngi dūmojimai apie Sopulius Szv. Ma 

rijos Panos............................  ęu-
Istorija seno ir nauto Istatimo su abrozeleia 16c 
Istorija seno Istatimo no pat sutvėrimo ' 

pasaulės iki užgimimo Kristaus 26c
Kas yra griekas? tabel naudinga knygele 16c 
Kalba epe Kataliku tikėjimą 16o
Kaip apspakajitle sumianlja " ifc 
Kanczia W. Jėzaus arba Gavėnios knygele. .Mte 
Kasd lenines Maldos............. . .....................................6c
Meno Szv. Marijos Panos ........................ ..60c
Mokslas Rymo Kataliku. Kiekvienas žmogus, 

noriatis vadiatis tikru Rymo-Kataliku, pri
valo perskaityti sala knygele, idant supras
tu kas tai yra katalikyste, kurios jis 
varde nesziola..................................... 1..00O

Misija. Yra tai dvasiszkas mokslas apie 
tikėjimą Iszlmtas Isz Raszto Szv. ir no 
džiu paties Kristaus , . 26c

Nekaltybe augsrtybe ir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokgiai apie suda Dievo -• 16c
Perspėjimas apie siventa tikėjimą “ loc
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedeloa .............................. 60c
Stacijos arba Kalvarija..........................................ift-
stebuklai Dievo Szv. Sakramente, daug na 

bažnu szventu skaitymu................... ..40c
Szkala pavargėliu siratu Ir daugel kitu 

naudingu ainiu................................... . ...15c
Tajemnyozios Gyvojo liažancztaus, 16 tajem 

nycziu puadukyje..................... |5c
Tiesos žodžiui apie pamatiaius tikėjimo daly

kus naudingus dėl mokytu ir nemokytu. 26c
Trumpos Katalikiszkoa Kstekizmos..................|5e
Trumpos Kaukiamos pagal kunigą Pdkauska 16c
Trumpi pamokinimai ir rodos iszlmtosisz 

knygų kuu. K. Antanaviczlaus....,... 10c
Wartai dangaus - 10c
Wadovasaplankanozlu kanczia tViesspaUos

Jezuso Knstuso 16c
Wadovas In dangų “ 40c

Kuigos HwietiNzkoH IntalpcM.
A beoris grriauae moklsluve dėl vaiku 10c.
Amžiaus galas Ponėko Piloto, kuria buvo

« sudte W les z pa ties Jeaaua.................  6c
ANDERSONO PASAKOS V ienoje knyge 

leje 10 gražiu pasakėle žiu..................... |5c
Amerika Pirtyje KomedIja dėl teatro lOe.
Aaegdotai Iszsltarimai Ir patarles isz gyveni

mo senovės Grekonu bei Rymionu “ •• 10c
Apteka Dievo, pasaka.........................................01.00
Aliute duktė kunlgalksaczlo Kerniaus, nauja 

ir graži pasaka..............................  |0c
Apie kalbu pradžia Ir tikros rodos dėl apsisaugo 

jimo auo neprieteliu vedanczlu įsa tikro Ir 
įsagaiitngo tikėjimo kelio In prapulty Cala 
raaaejss nurodo kurios yra seniausios . ant 
svieto kalbos, auo ko jos paeina, nurodo kad. 
Ileluvisaka kalba yra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kuri- stengiasi ja 

Į Iszaaiklntl; ant galo paduoda rodąs kais 
> ano te neprieteliu apsisaugoti . 10c
Akrlelka yra nuodai paeinanti isz girtybes.. Czta 

aprauso kas yra arielka, kaip ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiais abrozeliais žmo
gaus pilvo kokios isz girtybes ligos pastoja 
ir paduotos rodos kaip nuo to galima iszsigy- 
djrti . SOc.

Anima Vllls. naujausia ir gražiausia pasaka, ku
riai skaitytojas atsidžiaugt Begales.......76c

Birutes dainos “ “ V 10c
Budai gydymo. Daktariszka knyga................... 40c
Dievaitis.apysaka szloe gadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurios lietuviai da niekad 
negird'jo. Preke - •• 01.00

Dainų skrynele ,, 20c.
••Dirva" medega S. Daukanto bljograBjai (gy

venimui). Yra tai naujause knlgele Ir labai 
akvve. kurioje aprausytas gymen‘mas Slma- 

, noDaukento nuo pat kūdikystes Iki jo emer
itas kaip augo, kur mokinosi ks velke ir 
tt. Prie to ir jo fotograOJa patalpinta. Apart 
to knigeteje randasi daug dainų Ir kitu gra
žiu straipsniu Preke........................me

Ktnollogiszkos smulkmenos 05c
Kgle žalczlu karaliene Ir iszgnovimas Kauno 

pilis isatm..du paikus dramai paraszytl A- 
leksaudro G užuosiu . Se

Genu Dede. Graži pasaka isz sziavdlenlnio Lie
tuviu padėjimo . . . 10c

Gyvenimas Stepo Raudunslo pasakos 16c 
Gyvenimas Geuavalles (Genovefos). Yra 

tai labai puiki Ir pamokinanti pasaka, 
apie kurta lietuviai jau daug kartu gir
dėja yra 50c

Istorija Europos su mapoms 50c
Istorija gražios Katrukos •■ •• 10c
Istorija isz talko Prancūzu vainos atsitiko 

stos Afrikoje . . . . Mte
Istorija gražios Mageleaoe ’ ., 15c
istorija septynių Mokytoju • •• 60c
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Parasse Zanavyke*. . 40r
Iszganimas vargdienio. Knigele pamoki

nanti kaip pagerint savo gyvenimą 25c
Intekme Bocljalistlszku saalygu ant visu kultū

ros sssku. Geri pamokinimai darbinin
kams kaip pagerint savo bu ari.............. 15c

Juoaupa* Konluszevakia. arba kankinimas 
Cnljotu po valdžia maskoliaus 50c

Juokingas pasakojimas apie Bzaltabulzius 
ir du gražu* straipsniai Isz uklmkystes 5c

Ka darytis. kad butume sveiki ir ilgai gy
ventume .    .10c

Kankles, lietuvlszkoe dainos su natomis, 
sutaisytos ant 4 balsu, dėl vyru ,26c

Kaip igytie pinigus Ir tarta „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleros Ir kiti naudingi 

skaitymai , , . , 10c
Kas teisybe tai oemetas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „ 15c
KristljonasDuonetaltis „ „ . 10c
Kas yra. o kas bus „ ,, . 10c
Krumpliu Jonas pasaka „ 10c
Keletas žodžiu apie lietuvius ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusi.64 10c
Kabalas talpinantis savyje visokius užmini- 

mus Ir ant ju reikalaujanttntsakymai. 10c 
Kelio* Istoriszkos dainos. Gražios Ir svarbios a- 

pie Lietuvos praeitie, jo* lletuviszkus ku 
nigaikszcztu*. Kražių skerdynes ir U..10c

Keissutis, tragedija 5 aklose dėl teatru.............20c
Keletas žodžiu apie Rymo popiežiaus neklai

dingume ........ ............................................;»10e
Keletas rasztu apie Kražių, pareszyta D. Butke- 

raiezio. Aiszkial apraszo pjovyne Kražiuose, 
kaip tas viskas atsitiko, kiek Ir koki žmones 
buvo eresrtuotl. kiek sužeistu, klek už- 
musztu. klek nueudy'u ir tt..... .......... 15c

Lengva* budus paežiam per save* pramik 
tl* raszytie, dėl nemokanczlu 10c

Lidtaviszkos dainos Isz visur surinktos, 
apie keturi szlmtat delnu “ 01.00

Lietu viszkassziu pini* " 6c
Lietuviszkl Rasztai ir Rasztlnykal 50c 
Lietuvos Kenkles, nauju delnu knygele tu

rinti 72 dainas. , „ 16c.
Lletuvnyku bei Lietuvos nusidavimai, vo- 

kiszkoms literoms. 36c
Lietuvos Istorija, pareszyta 8. Daukanto,dvi 

dideles knygos, kožna po 01.50, sykiu 
abi........ ... ............................................... ,.03.00

Lietuvos Gaspadlne. Mokina kaip pritaisyti 
Dievo dovana, isz kurio* galima Iszmokti 
gerai virti valgiu* Ir atsakanczlai vesti 
kukne ..... 20c

Lietuvystes praeitis, dabartis Ir ateiti* 26c 
Lietuvos Tevyaes Dalno*. paraszytos kn. Aata- 

no tVienožinsko. Labai gražio* dainos 20c 
Lietuviai amžių gludumuose Czia talpinąs) ty

rinėjimai apie lietuvius, ju paėjima. Ir kalba 
nuo seniausiu amžių Knigele verta yra per
skaitymo kiekvienam lietuviui 10c

Lltviai i Potacy. Lenkiszkoje kalboje. Iszrodo 
ka gero ar blogo lenkai lietuviams padaro ir 
ar turime su lenkais laikytis ar nuo ju 
•zglintls....  ..............................  10c

Medelo pasakojimas. Bzl knygele yra nsudlnga 
kiekvienam ant perskaitvmo, nes ežia ap
raszo atsitikimus srieno Mede jo ra visokiais 
žvėrimis po svetimus krasztu* svieto. Yra 
tai akyvas Ir pamokinantis apsakymas su 
trimis abrozeliais . . 10c

skoltjos politika su Europa Ir katallkiszka, 
bažaycMa. Iszrodymas kaip maskoliai per
sekioja. kankina ir naikina lietuvius Ir ju 
bažnyczias . , .10o

su mužikėlis lazduota* ant naudo* Lietuvos 
Ukinykam*. Czia randasi trumpai apsaky
ta Lietuvos tautiszka* kilimas. Po tam ro
dos ukinykam* prie geto vedimo gklnykys- 
tes. Ir keletas pesakalczta . ,.10c

Medega musu tautlszkai vaisUnykystai. Szioj* 
kuigoje apraszo visas Ilgas, ju vardu* ko
kiai* ja* vadina Kaunlecztal Ir Suveikia 
ožiai, tepgi apraszo kokels vaistais prast 
žmones jas gydo. Preke . , . 40<

Mužikėli* dėl broliu Lietuviu per sz. Dzidoriam 
Draugyzte. Czia yra daug gražiu U mok* 
lizzku poMkeliu D daina.................... |5<

Namelis pustelnyko •• •• n.
Negirdėtas daiktas Ir geros rodos misa mo

terėlėms „ >5,
Nedorybe Rymo Cieooriaas, istorija Isz laiko 

ponavojimo Nerono . . . . 80<
Nesipneszyk. Komedija grajyjama teatruose l(k 
Orleano Mergele, tragedija penkiuose aktuose>1 

težengs. Iszleist* Tėvynės Mylėtoju Dr tęs 
Yra tai puikiau** tragėdlja grajyjama teat
ruose.pirma syk Istversta ant lietu visi
ko* kalbos per Wlnoa Kapo*................25c

Pavargelo ir kaip gyvena Kynai (Chlnali! 2 
labai akyvos pasakaites ......... Kk

Paskutines mlszloa.apysaka - Iže
Padėjimas Lietuviu tautos Rusu vleszpatvs 

tej < socijahszkos pleszyni's)................... 36<
Pajudinkime vyrai žemę. Labai graži pasaka 25< 
Padėjimas lietuviu tautos rusu vleszpetyste] 

(sočijslloglszlfus pleszieys) 3.V
Patarle* ir delno*....... . .................................*....10<
Petro ArmiMo rasztai. Knygele turinti 51 pui

kia delnu , . . 10c
Praeit* Vilniaus. Apraszo nuo pat pradžių 

užsiiiejimo miesto Vilniaus, koki jame 
kllosztorlal buwo. koki lietuviszklku-

vos atsitikimu..............................................
Pavogti arkliai ir Mendeli* Didgalvis Dvi 

gražio* pasakėlės ; , • Kk
Pasak* apie Jon* Ta ardauck* garsu burtįnyki 

ir jodarbus sykiu >u apraszvmals apie bur
- tu*. Puslapiu 160 Preke , , 26<
Pamokinanti epraszymal isz gyvenimo žmonių

Ir visokio* rodo* ■ , 16c
Pradžemokslia Rankos Raszto dėl noriucziu į 

iszmoktle gražiai resrytl* 10oj
Pradini* mokslas angltszko* kalbos.............. 75J
Pasakojimas Antano Tretininko „ „ . -3'

10. •

Pavasario Balsai, naujausiu dainų k.nvgele, 
turinti 4H puikias daineles Ir Libreto 4 
aktuose

Pirmutinis degtines varytojas, komedija lOe
Plunksnos abrozeliai. Szeszio* naujos,labai 1 

gražios pasakos , ,
Pajauta Llzd-tko* dūkte arba Lietuva XIV I 

szimtmatyj*. labai graži pasaka.;......7M
Rinalda Rlaaldina* •■ >• . *‘01.60
Rutu Lapeliai naujausios dainos vokiszkotus , 

literoms ■ • . . , |5i
Rankvedis senoviszko* istorijos Cziatalpinad 

apra*zymai Egipto. Habillonljos, Fenlcijoa, 
Persijos, Judeos. ludito* Ir Kinu, pagal j| 
senjauslu. amžlu*. Yra labai akyva isiorf 
ja. vėlinama kiekvienam ja perskaityti. tiA

Rodo* motinom* apie auginime žindančiu 
kūdikiu , , , , .Iii

bpasabas greito iszslmoklnlmo aageiskoe Aut t 
bo* ne apdarytas •• 01 ,J0
o apdarytas 0 1.2

Senore* apraszyma* apie Dukterį Filypo Ka I 
reivio , , , , . , , , 5flt

Surinkti tkarbai Apraszyma* isz pabaigos U 
amžiau*, dvi puikios pasako* ......0i «

8umi*zlma*. arba baime turi dideles akta. J
Tikra teisybe isz Suvolku gubernijos , 1&

Talmudas žydu •■ * j(jį.
Tamoszlu* besotis, juokinga pasaka...... , J 
Terp skausmu la garbia Naujausio* dalno*

Trumpa Itetuviszka Geografija parassvta
kunigo Zsbrio... -............. ......... . ..

Tikyba «r Mokslas. Knyira dėl tvrinejaneziu 
tikyba paairem-nt ant mokslo

Vaito piršti)ate. Komedija dėl teatro

•• „p.- wx.uiij.us lureuBVKL., ,
Lietuvoje . , , , , . !|

Žodynas keturiose kalbose: lietuviukai, lai
vlszVai. lenkiszkai ir ruskai

tiponas bei tipoue ir auksingumas bei aidsb- 
nngumaslietuviszkudainu.Yra tei mok* 
Uszka* i*zwadžiojima* apie paėjima 41*- 
viszko* kalbos , . . '

grajyja teatruose...................... . A..... ..............5
■aicziu Vyskupyste. Yra tai pnlklause Iste
rija Zemailijo*. jo* bažayczhi. kunigu, wy .

Knygos niiiNU locnoN KpaiiM- 
tuweN.

nes nuolatos žiun.bet Ju gerai nesuprasi^; 
su 7 abrozeliai*. Naudingtause knygele akt 
svieto dėl dasi'žinojimo isz ko darosi žaf 
bei. griausmai, lietus ir sniegas: ks* yra t 
debesiai Ir ant ko jie taikosi.........................gk

Aritmetika. Knįga dėl iszsimoklnimo rokus- I 
d“..-................................................... Za....0»

HY'GIENA. arba moks:a* apie užlalkym* sveL 
ketos. Szita knygele privalo rastis kiekvi
enose namuose, nes kas ja *u atvda perskai- 
tya. palaiky* apsisaugoti nuo tukstaneziu Vi 
šokiu ilgu, pataikys užlaikyticuelvbejesasrti 
sweikate. pailginu savo amžl ir mekea užau
ginti sveikai* ir tvirtai* savo vaikelius. 
Preke....... ..........  ęgl

Istorija Suvienytu Valstijų Sziaurine* Ameri
kos Apraszo kaip Koliambas atrado žns- 
rike, koki ežia tada žmones gyveno, kolįi 
žmones pirmiaasial ’ i*z Europos pradėjo vi 
žiuou In Amerika, kokios kares buvo, už k 
kererro ir kokiuose metuose; kiek prezidenl 
buvo, koki ir klek kuns gero padare dėl szi< 
žemes O ant pat galo tai pi n esi Konstituclj 
Suvienytu Valstijų, kuri yra reikalingiausi 
dalyku dėl jierskaltymo kiekvienam žmogi 
asloje Amerikos žemeje gyvenanczlam. 
Turi puslapiu 364. Preke.. ..............01 <

Ta pati druczial apdaryta........................  01d
Kražių Sk-rdyne. Apraszo ana baisu atsitlkim 

kad*IW3ni. maskoliai užpuolė aut bažnj 
ežio* miestelyje Kražių, musze, azaude ir pji 
vė nekaltus amonis. Užgriovė altorius ir ui 
pecaetljo bažnyezla. Aiszkiauaial apraszo 
ta visa atsitikima...................................

Lementonu* Lietuviukas *u poteriais kate
kizmai* ir mlstranturu.................. ;....

Mokslas apie a-mę ir kitu* svietu*, ju buri 
pabaiga. Apraszo ka* yra žeme, isz ko ji 
•įdeda. *nt ko laikosi Ir kaip suk*>i: 
yrasaule. žaairždes. menulis; kaip toji 
ir kitas žvaigždes; kas yra plianetos. knm 
tos ir kitos retai matomo* vaigždes. Sa 1 
astronomi,zku abrozellu turinti 225 pus| 
piu*. Yra tai vienatine knvga. isz kuri! 
tikrai žmogus gali apslszvlesti.... .731
pati apdaryta ....................................'- 01.4

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

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KoHcliuzkOB Paro
do* už ru|»eNtiiiga, tei
singa ir artistiszką Ibz- 
dirbiiną.

KRŽJOOM

1H4

KARŪNŲ, SZARl’Ų, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ Ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniema Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziatu paminėtus daig
ius Pigiausel, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdami iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

‘ Su guodone
W. 8EOMINSKA, 676 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Li6UJWlSZKa ADllGKd
257 Hanover St., Boston, Mass.

^Piln» visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wUada galima raxt DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai. , ;

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

2d7 ^_IEMYKj£ELTQNjįtJPARW^JinJSj^TIjEK0§_2a)7

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Sznuliu paviete

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

Telefonas: Canai 78.
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekos.

Tb
NAVJAV8IS LIBTVWISZKAS 8APN1NYKA*. 

surinkta* įsa daugel svetimtautiszku sapnį- 
nyku ir surėdyta* pagal tikta Persisskal 
Egiptlszka sapnlnyka.—su 210 lAszkiu abro- 
sėliu,—su apraszymu planetų ir pa*la]>czlu 
kokia* senove* žmones vartojo dėl inspejl- 
moatalte* —Geriausei Isaguldo vlaoklu* ! 
sapnu*, koki tik žmogui prisapnuot gali. 5fc 
Apdaryta*.'...................................................0Mg

Olltypa, apysaka lai laiko terpeavtssko* ka- % 
ros 4nd(jonu Amerikos.................j,............... .0Mb

Pulki istorija ape Kantria Alane, kuri per 22 me
tus valkszczlodama po sviete, daugybia < 
bedu ir vargu kantrel isskentejo....■■4"

Trumpa Geograflja. Butais* Neri*. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo alsas 5 dali* svieto. S * 
74 paveikslėliais: mapu. žmonių, gyvuliu r 
medžiu. Tinkamiau** goograSja vaikam* 
in pradinę mokdalnę...................  21 e

Rankvedi* G romą t u raižymui.1 Yra labai 
naudinga knygele, kuri mokins kaip reik i 
riazytie gromata* tn:pažystame*, prlete- 
liūs, giminia*, mylimais!** ir myllmuo- j 
sius priešą apsivedlma, in ponu*, kuni-

“Vienybe Lietmniku” 
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 raszlus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuoja $2,00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz l$iln£.
gus^rA 
adreso:*

J. J. P-AUKSZTIS, 
Plymouth, . Pa.

Laiszkus ir pinį- 
ia siųsti ant tokio

Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeiga teip, tat pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Fornitore & Stove Co.,
3240 S. Morgan St.

o jie sutaisys tawo pecziu dykai. Teipgi 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, piginu kaip fabrike.

Elgin’o Laikrodėlis!
GĖRIAI BES IR TIKRIAU
SI AI laika rodanti* leikrode

e •• r.uji« . laiyraiiz- 
Elgiuo laikrodelfs. I*z- 

•luncztaiuia C. O. D. >

UŽ $4.86 
priwilegi| iszexaminawi- 
. Apžiūros ji. jęigu nesi- 

d a boja, neimk ir nieks tau

lendugell su sziuom laikro
dėliu, už kuri ant ezpresoda- 

moketi tik 50c. Neslvelyk, • mes užtikriname 
kad busi užganedyta*.

The Walton Watch 4 Jetelry Co.
209-211 State St., Chicago, III.

įPrlmink varde szio laikraszczlo).

Wisi wyrai pas

Baltrukony!
Rasite szalta alų, seniauses ariel

ka?, wyna net isz Europos, o 
cigarus net tez Turkijos.

Atsilankykite po nr.
11 N. River Side St.,

faterbury, Com

“Koscinszko Pharmacy”
(liktuviszka aftieka)

162 W. Chicago Av., CHICAGO. |

užgimimo Ir kituose svarbluoee atsitiki- 1 
muoee. Preke ....;.......................................

ROBINSONAS KRVZICS, moralUak* *py-JJ

> J. WEINSTEIN, 
pigiausei pnrsamdo karietas ant wesei- 

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

Telefonas Canai 4'MJ.

Attorney Beckermanas,
ADW0KATA8.

Geriauaei iazprovoja visokias pr<>wgp 
visokiuose suduoae, kaipo civiliszkuo^p 
teip ir kriminžliszkuose. Perseoėjusiy 
ir užvilktas pravas et j lenko Ir davedte 
prie greitesnio termino. t

397 W. ląth St
Chicago.

P. K. BRUCHAS,
užlaiko didelę

Krautuwė
Laikrodžių, Laikrodėlių, 

dų, Špilkų ir tt. ' | 

SzliubinluH Žiedus 
padaro ant orderio už pigiai ■- 

se prekę.

954 337d St, Chicago, II

Paduoda m dėl žinios witiem's lietu
viams jog nuo szios dfenos p. Andrius 
L. Greiczunas liekasi vyriausiu aptie- 
koriumi musų aptiekon kuri randasi po 
nr. 162 W. Chicago av., Chicago, 111., po 
vardu “Košeiuszko Pharmncy". Turim 
geriausias gydyklas nuo visokių ligų. 
Parsigabenom visokias žoles, žiedus, 
szaknis'isz Europos ir Lietuvos.—Ant 
pareikalavimo visada turime pagata- 
woja vaistės pagal geriausių ir garsin
giausių daktarų receptus kaipo tai:,

1. Nuo galvos skaudėjimo.
2. Nuo reumatismo. '
3. Nuo kosulio.
4. Nuo kirminų.
5. Nuo užkietėjimo vidurių.
6. Nuo patrūkimo.
7. Nuo skaudėjimo kauluose.
8. .Nuoszaszų ir visokių fszbėrimų 

ant akuros ir daugel .kitokių Liekarstu, 
kurių czia dėl stokos vietos nepaduda- 
me. Galite gauti tikt musų aptiekoja.

Atsiszaukusiems per laisxkus ir apra- 
szantiems savo ligą, duodam rodą ir 
prisiuneziame gydyklas per pacztą ar
ba per expresą. Raszantiems ir norin
tiems gauti rodąs turite įdėti aiszku 
adresą kitaip atsakymo ne gausite.

Musų aptiekoja randasi keletas dak 
tarų, o daktaras M. F. Božinczius isz se
no krajaus, tikras Lietuvis ir geras tau
tietis, visada gatavas jums ant 
patarnavimo.

Su guodone,

Kosciuszko Pharmacy
162 W. Chicago Av., 

Chicago, IU

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku 1*1- 
krasztis, iszeina vieną kartą kas mė
nesį, kasztuoja Prūsuos ir Austrijoj 
2| markės. Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

\ ARPAS, literatūras,politikos ir mok
slo, dvimėnesinrs laikrasztis, kasz- 
luoja Prusnos ir Austrijpj 3 auksi
nus. Amerikon ir kitur prisiunczi*nt 
4 suksinus (Markes).

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

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

Geo. M. Glaser, M, D.
Medicinos Daktaras.

Gydo visokes ligas, turi geriausę prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkose ligose. ,
867 32nd St., Chicago.

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 wak.

, Telelonab Yardb 885.

Teipogi priima ligonius ofise po nr.
2876 Archer Av., kerte Bonfleld,

nuo 10—11 ryto.
Telefoną* Cakal 32».

Pr*NOTARlJVSZA6.' CLAIM ADJU8TKB.

F.PBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir iax- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszsukite pas savo viengenti:
084 33rd St., CHICAGO.

Telefon: Ygrds 709.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 S. IlalNtetl St.

Nuima puikias Fotografija*, už tazin( tiktai

S2.00
Ant veeelliu Ir kitokiu reikalu nuima Fotogra- 

flja, kuopuiklausizi.

mlsrps.ru
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