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Politiszkos žinios. Jodr»»g.i
stengiasi wėl provę atnaujinti ir 
išderėli visiszkę iszteisininę. 
Už Dreyfusę karsztai užstoja gar
sus prancuziszkas raštinįkas Zo
la, kurisai tvirtina, jog vokiš
kas randas turi raštus parodau 
ežius vidiškę Dreyfuao nekalty
bę. Tie rasztai busę apgarsinti, 
o isz jų visas svietas pamatys, 
kad ne Dreyfus, bet kiti augštai 
stovinti ė*ę tikrais kaltinįkais, 
pardavinėjaneziais Prancūzijos 
rando paslaptis, f

Nustumus sziaip teip Dreyfusę, 
dabar randas turi vėl gana darbo 
su Derouledu ir kitais sukalbinį- 
kais, kuriuos sūdys senato komi
sija. Garsiu Guerin, kurisai su 
savo draugais užsidaręs vienuose 
namuose Paryžiuj gynėsi per 
šeszias sau v a i tęs ir nesidavė 
suimti, likosi ant galo suimtas ir 
pasodytas į kalinį. Randui mat 
jau buvo nusibodusi visa ko
medija ir jis sutraukė kariaunę 
prie namų, kur gynėsi Guerin ir 
buvo pasirengęs namus kad ir 
per muszį paimti; pamatęs tę 
Guerin, pats atsidavė valdžioms.

Prancūziškose valdybose Al
gi er i joj, mieste Algier buvo su
mišimai, kuriuos ežia sukėlė bu 
vęs miesto bulmistras Regis. Su 
pulku savo šalinįkų užpuolė jis 
ant žydiszkos miesto dalies, iš
daužė langus, isznaikino ne mažai 
žydiszkų pardavinyczių. Su t ra u 
kus į miestę kariaunai, pasislėpė 
vienuose namuose už miesto ir 
ežia buvo pasirengęs teipjau gin
ties!, kaipįGueriu Paryžiuj. Ka
dangi vienok ežia kariauna ne 
mislyjo laukti, kol jis pasiduos, 
lai Regis, palikęs savo draugus, 
dasigavo porte stovinėzio 
ir iszdumė į Lzpaniję

Amerika.
Generaliszkas katalikiszkų baž- 

nyczių v i korijąs Amerikoj atsi- 
lankė pas preaidenlę McKinleyų 
ir skundėsi ant plėszimo katuli- 
kiszkų bažnyczių ant Filipinų, kę 
buk daro anaerikoniszka kariau 
na. Prezidentas bandė įkalbėti, 
kad pasiskundimas ne turi pama
to, bet kad vikarijas tvirtino, kad 
apkaltinimai yra teisingi, prezi
dentui neliko nieko daugiaus, 
kaip užklausti jenerolo Olis apie 
tuos apkaltinimus. Kadangi už 
bažnyczių plėšimus, jeigu jie 
kur atsitiko, kaltė ar sziaip ar 
teip puola ant kariaunos viršai
ti j ko, o kalti {paprastai prie kai 
tės niekada neprisipažįsta, tai ir 
užklaustas jenerolas Otis užsigy
nė, atsakė, kad Amerikos karei- 
viai niekada ne plėszė bažnyczių. 
Amerikoniszka kariauna užėmė 
i-z via© 16 katalikiškų bažny
czių, bet isz jų 10 buvo pirma 
filipiniecaių užimtų, amerikonai 

. gi niekur ue stabdė dievmaldys- 
tos. Jeigu teip, tai jau sunku 
suprasti kaip kareiviai nuo Fili
pinų galėjo atsiųsti giminėms ant 
pardavimo arnotas, kielikus ir 
kitokius daiktus į Amerikę?

Jenerolas Otis uždraudė ant 
Filipinų atkakti chiniecziams; 
taigi nors visai kitokios sanly- 
gos, taiko visame amerikoniszkas 
tiesas. Priesz tę padavadyjimę 
Chinų randas pakėlė protes’ę 
VVashingtone, nepripažindama* 
Amerikai tiekos laužyti seniau*

■ padarytus sutarimus. Cbinie- 
ežiai ant Filipinų yra svarbiau
siais tagalų ir Aguinaldo prie- 
8zais, sumanus jenerolas galėtu 
isz to pasinaudoti ir su pagelba 
chinieczių palengvinti pergalėji- 
mę tagalių, tikt mat ameriko- 
niszki jenerolai ne moka jieszkoti 

■ draugų, bet visus savo pasielgi
mu nuo savęs nustumia! Per sa
vo padavadyjimę neįleisti chi- 
niecz;ų, isz jų gal padaryti Ame
rikos prieszu*.

Kadangi ant Kubos papirki
mais pasisekė prikalbinti buvu
sius kubaniszkus kareivius padėti 
ginklus, mokant kiekvienam ka
reiviui po |75 už atgabentę ką
rą binę, to paties budo baudė ir 
jenerolas Otis ant Filipinų, tik 
be pasekmės; szitam jenerolui 
mat nieks nesiseka. Jis iszdavė 
prokliamaciję žadėdamas kiek
vienam filipiniecziųi, kuris atnesz 
ginklę, po $40 ir atleidimę kai- 
ežių. Ant rytojaus vienas taga- 
lius isztikro atneszė senę aulužusį 
l>e jokios vertės karabinę ir jam 
tuojaus iszmokėjo pažadėtus pi
nigus; jenerolas Olis siuntė jau 
raportę, kadi pasikėlimas pasi
liaus be kraujo praliejimo, kad 
filipiniecziai sudemoralizuoti, už 
pinįgus gatavi atiduoti ginklus. 
Bereikalo vienok laukė daugiaus 
ginklų, nė vienas tikras filipinie
ti jų ne a*neszė. Net tas, kurį 
atnešė, buvo vieno amerikono 
kur rastus ir jis, norėdamas gauti 

. pinįgus, pasamdė tagalių nuneszti 
' jį į amenkoniszkos komisijos biu

ru*.
Lytus nrsiliauja, amerikonai ne 

gali traukti giliaus. Jenerolas 
Otis praneszė į MTasbingtonę. 
kad tolesnis traukimas amerikonų 
galės prasidėti tikt nuo lapkri 
ežio mėnesio. Dtbar atsitinka 
tik maži, be vertes susitikimai. 
Amerikonai isznaikino vienę 
fil i pi nieczi ų kanuolę, bet už tai 
tie paėmė vienę amerikoniszkę 
kanuolinį laivę “Urbaneta” au 3 
kanuolėms. Buvę ant jo atneri- 
koniszki jurinįkai pateko į filipi- 
n it ežių rankos.

mus, terp savęs koliojasi. Nėra 
abejonės, kad ciecorius ministeri
jos dimisiję priima. Ministeriai 
samdo jau gyvenimus privatiš- 
kuoee namuose ir krausto save 
daiktus isz ministerijų-rūmo. Kas 
bus ministeriai* vietoų pasitrau
kusių, nežinia. Norinčių užimti 
paliuosuotas vietas dabar ne gal 
atsirasti, kadangi kol ne pasiseks 
iszrasti pamatų ant sutaikymo 
dabar Itesiėdanczių alaviszkų ir 
vokiszkų partijų,ne joks ministe- 
ris ne įstengs krasztę valdyti pa
gal konstitucijos tiesas. Kaip 
tiki, ciecorius priverstas bus pas
kirti į ministerius kokius nors 
augsztesnius urėdnįkus, kadangi 
neprigulmingi nuo rando ytek- 
mingesni žmonės dabar ministe- 
riais ne norės būti. Rodosi, kad 
kaip kur patiems gyventojams 
nusibodo dabartinė netvarka ir 
nesutikimai alaviszkų su vokisz- 
kais gaivalų. Oze kijo ji 00 fabri
kantų ir žymesnių prekėjų atsi- 
szaukė į centrališkas valdžias su 
reikalavimu užbaigti kokiu nors 
budu tę netvarkę ir nesutikimus.

nisteriai, o jie nori karės. Kaip 
dabar pranesza laikraazcziai, 
62000 transvaalieczių stovi jiu 
po ginklu, bet karės ne pradės 
iki pusei spalių mėnesio, kadangi 
dabar pietinėj Afrikoj sausa metų 
dalis, laukai iszdžiuvę, raitelių, 
nė artilerijos arkliai ne rastų už
tektinai maisto; lytus paprastai 
prasideda nuo antros pusės spalių 
mėnesio, tęsyk, sukėlus pievoms, 
prasidės ir karė. Daugumas An
glijos gyventojų, laikraszczių 
kurstomų,jos teipoagi matyt gei
džia, kadangi pereitos nedėlios 
dienę minios ne davė ramiai ats:- 
buti mitingui karės prieszi nįkų, 
išvaikė kalbėtojus nupeikian- 
czius karę.

Ui bitia ir indirbimusisz medaus 
dovanas gavo:Zablocki ir Kalite 
isz Wilniaus ui midų, Miskevy- 
ežius ir Novickienė ui pyragus ir 
kitokius iszdirbimus isz medaus. 
Ui pienę ir visokius isz jo iazdir- 
bimus likosi apdovanoti: Wasilczi- 
kovienė isa Jurbarko, Selezin- 
skis, Wereszczako, Brozen, Felt- 
man, Butkevyczienė, Komar isz 
Anusziszkių, Romer, Novickį, 
Wolodkievicz, Segalin isz Wil- 
niaus.

Ui javus gavo dovanas: gra 
fas Tiszkevyczius isz Raudon
dvario, VVolodkevyczius, Racz- 
kovski, Bogdanoviez, Jablonov- 
ska, ir Jonas Kibert.

įsa Dinaburgo, Wltebsko 
fnb. 

Dinaburgo 
parengti ir 
mokslainę.

laivo

Iszpanija.
Iszpanija susitaikė su Ag jinai- 

du, kurisai sutiko paleisti visus 
serganezius iszpanisZku* Belai
svius ėsanezius jo rankose nuo 
paskutinės karės,bet amerikonisz- 
koe kariaunos virszinįkaa ne lei
džia iszpaniszkų laivų plaukti į 
Filipinų portus amerikonų ne
užimtus paimti nelaisvius, ku
riuos paliuosuoti, pagal sandaros 
traktatę, apsiėmė Amerika. Isz- 
paniszki laikraszcziai apskundžia 
Amerikę už tokį nežmoniszkę je
nerolo Otis padavadyjimę.

Iszpanijos randas atsisakė pri
imti Kubos skolas; kadangi jų ne 
priėmė nė Amerika, tai Kubos 
kreditoriams, jeigu už juos ne
užstos kiti krasztai, atseis daug 
žudyti.

Mieste Ferrol buvo smarkus 
sumišimai. Minios žmonių 
vaikszcziojo ulycziomis, daužė 
langus katalikiszkų bažnyczių ir 
kliosztorių, tas pats patiko ir 
langus katalikiszko kliulio. Žmo
nių piktumas kreipėsi priesz ku 
nįgiję. Ant vaikymo maisztinį- 
kų sutraukė žandarmeriję. Susi- 
muszime kelios deszimtys žmo
nių likosi sužeistų; suaresztavo 
60 žmonių.

Baskų apgyventas provincijas 
Biskaja, Guiposcua ir Navara, 
šiaurinėj Iszpanijoj, randas ap
garsino kaipo ėsanezias po apgu 
limo tiesoms. Mat terp tų pro
vincijų gyventojų apsireiškė 
noras visai atsiskirti nuo Iszpani- 
joa ir sutverti atakirę vieszpatya- 
tę po Prancūzijos protekcija.

Pro v a serbiszkų sukalbininkų 
pasibaigė. Knezevica likosi ant 
nuiudymo nuspręs’as ir jį tuojaus 
suszuudė. Pasiczę nuo sušaudymo 
paliuoaavo karalius; kiti apakus* 
ti nuspręsti ant 20 m. kalėjimo.

Isz Lietuvos.

Prancūzija.
Su Dreyfusu sziaip teip pa

baigė prancūzai. Paliuosuotas 
szilasai buvęs prancūziškas ofi- 
cieras apsigyveno tuom tarpu 
pietinėj Prancūzijoj. Sveikata, 
kaip sako jo draugai, yra menka

Austrija.
Austrijoj ministerija Thuno pa

davė ciecoriui praszymę paliuo- 
suoti ję nuo vietos,kadangi jai ue 
pasiseka sutaikyti nesutinkančių 
terp savęs slavų ir vokieczių. 
Parliamente ne gali ji užganėdin
ti nė vienos pusės ir per tai ne
gali rėdyti vieszpatystę, kadangi būt prezidentas Krueger nė ne- 
paaiuntiniai, vieton užgirti arba siuntė, gerai žinadamaa, kad ka- 
tiesiog atmesti rando reikalaw>- ralienė vieu tę darys, ko nori mi

Afrika.
Derviszų virszinįkaa, prana- 

szas Abdullab, kurį po Omdur- 
man anglijonai buvo sumuszę ir 
issskyrstę, vėl surinko ir sudru- 
tino savo pajiegas. A n gi i sakos ir 
egiptiszkos kariaunos vityzinįkas 
lordas Kitchener rengiasi vėl 
traukti prieez derviszus, kadangi 
juo ilgiaus, juo labiaus ans maho- 
metoniszkas prauassas susidrutįs: 
prie jo pristoja vis d tugiaus ma
hometonų gyveninezių Afrikos 
viduriuose. Net tnli szeikai, ku
riuos anglijonai laikė už isztiki- 
mus ir sau prilankius, su savo 
raiteliais perėjo į pranaszo pusę.

Pietinėj Afrikoj kas dienę lau
kia pradėjimo karės. Anglijonai 
nori priversti transvaaiieczius 
pradžię karės padaryti, kadangi, 
nors anglijonai politikoj ir nesi
laiko niekur teisybės, bet visgi 
dar sziek tiek bijosi nužudyti gė
rę garbę civilizuotų žmonių, ko
kios jie isztikro nieaada ne turėjo; 
užimtose kolionijose su cziabu- 
viais jie niekur žmoniszkai nesiel
gė. Transvauliecziams pritarian
ti vokiški laikraszcziai teiposgi 
kalbina, kad jie nelauktų ilgiaus, 
bet kad pats įsiveržtų į anglisz- 
kas valdybas, kadangi laukiant, 
anglijonai sugabęs į pietinę Afri- 
kę ne tikt isz Anglijos, bet ir isz 
kitų valdybų viaę atliekamę ka- 
riaunę, o tęsyk karė bus sunkes
ni; iszvengti gi jos ir teip ne 
bus galima, kadingi isz visko 
matyt, kad anglijonai jos geidžia 
pasitikėdami, jog jiems pasiseks 
pamušti turtingisusię ant svieto 
savo aukso kastynėmis T rausvas- 
lių. Ar tos viltys iszsipildys ir 
ar lengvai, parodys tę ateitis. 
Kaimyniszka Oran’joe republika 
atvirai stoja Transvaaliaus pus3j 
ir pasižada jį remti karėj prieš 
Angliję. Gyvenanti pietinėj Afri
koj prancūzai, vokiecziai, skan
dinavai, airiai, amerikonai siūlo
si į pagelbę Transvaaliui kaipo 
liuosnoriai, jeigu ant jo užpuls 
anglijonai. Net isz Europos ke 
liauja vokiazki ir airiazki liuos
noriai norinti kariauti prieaz 
Angliję. Isz visko matyt, kad 
ne Anglijos pusėj teisybė ir kad 
ne jai pritaria visos kitos civi
lizuotos tautos, bet ji ant to ma
žai paiso, gerai žinodama, kad ne 
visada teisybė pergali neteisybę 
ir godumę. Laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk Transvaaliaus pre 
zidentas atsiszaukė į Anglijos ka
ralienę melsdamas, kad ji neda- 
leistų karės, bet kaip rando laik
raszcziai pagarsino, toksai atsilie
pimas į Angliję ne atėjo, jo tur-

Nuo VVilniauB žemdarbyH- 
tCs parodos.

Apart pereitame “Lietuvos” 
numeryj paminėtų svarbesnių su
gabentų ant parodos daiktų, rei
kia dar pridėti; lampas, kerosi- 
nines virtuvės Kremgelio. Dirb
tuvės kunįgaikszczio Druckio- 
Lubeckio atgabeno visokiua ne 
bijanezius ugn es indus ir iszdir
bimus irz terracotos. Gražus yra 
knįgų apdarai Miszkovskio; vin- 
dinink niki iszdirbimai Krugo, 
statinės ir viedrai Krapovo. 
Werti paminėjimo naminiai isz
dirbimai isz karklų, lendrių ir 
sziaudų, kaip tai:kėdės, staleliai 
ir tt. Pokk atsiuntė savo meta- 
liszkus iszdirbimus. Dailios yra 
gelumbės, milai ir divonai atga- 
enti kun. Oginskio iszausli | 
kaimoukinįkų. Savininkas dvarui 
Leszczanka, VVilniaus gub., paro
dė visokias namieje padirbtas 
žemdarbhzkas maszinas ir įna
gius. Kunįgas Ambrozevyczius 
atgabeno avilius su bitėms ir tusz- 
czius, vaszkę, medų ir midų, tei- 
posgi savo paties iszrastę maszi- 
nę ant suspaudimo vaszko šmo
tų. Ne bjaurus yta karabinai 
dirbtuvių Uscimuvyczo ir Ko- 
bylinskio, brangus mebliai Tru- 
tfeckio ir Zanevskio. Karietas, 
briczkas ir vežimus atgabeno 
Wilniau8 kareiviszka dirbtuvė ir 
privatiszkos Avdiejevo, Med- 
viedskio, Morozovskio ir Bu- 
žinskio. Labai dailus yra visokį 
iszdirbimai isz gentaro atsiųsti 
isz Palangos.

Paroda baigiasi, sudžioe da
lina jau dovanus už geriausius 
atsiųstus daiktus. Už avių augi- 
uimę: Wladislovas Brochicki ga
vo didelį sidabrinį medalį, kunį- 
gaiksztis Bagdonas Oginski mažę 
sidabrinį medalį; Rozenienė už 
kiaules gavo garbės diplomę, 
Piasecki teiposgi už kiaules ga
vo mažę sidabrinį medalį, o Wo- 
lodkievicz pagyrmo laiszkę.

Už raguotus geriausių veis
lių galvijus pripažino: auksinius 
medalius: Karpui, Komarui, 
Wenclavoviczui, Kaiserlingui, 
Bortkeeyczui) sidabrinius medu
lius. Reckei, Gurczinui, Feldma 
nni: bronzinius medalius: Biruto- 
vyczui, Jamontui, Reckei ir szi- 
tiems ukinįkams paskyrė po 10 
rubl.: Rudonui, Zįborovskiui, 
Mlynskiui ir Lvczinskiui.

Už geriausių veislių naminius 
paukszczius) sidabrinius medalius 
pripažino: Wasilczikovienei isz 
Jurbarko ir Seliapko isz* Lydos 
pavieczio; bronzinius medalius: 
p. Kapusto isz Wilniaus, Proto- 
sevycziui iš Naumiestėlio pa v.; 
kuu. Oginskiui isz Retovo pagy
rimo laiszkę.

gegužio 
bulvių 

berželio 
ir lytus

UžderCįimas VVilniaus 
gub.

Užderėjimas laukuose Wil- 
niaus gub. szį metę ne geriausias. 
Pavasaris iki berželio mėnesio 
buvo szaltaa, szaltis stabdė augi
ni ę javų ir žėlirnę pievų teip, 
kad iki berželiui lygiai vasaro
jai, kaip ir žieminiai javai iszro- 
dė maži ir reti; saalnoe 
mėnesyj nusaalnoįo 
virkszczias. Užstoję 
mėnesyj aziltos dienos
pataisė aziek tiek laukus, ypacs 
vasarojus ir daržoves; žieminiai 
javai teiposgi pasitaisė, >>et ant 
pataisymo užderėjmo buvo per 
vėlu ;sziluma nepataikė jau nė pie- 
wų.Žieminių javų ir šieno surin
ko szį metę mažai; vasarojai gi 
užganėdinauti. Laike valymo oras 
buvo gražus, todėl ir javus nu
valė gražiai; ant laukų dar yra 
vien daržovės, vėlybi vasarojai 
ir bulvės. Nuo 26 d. pjutės už
stojo vėl szaltoe dienos, lyja 
nuolatai; lytus tie gal supūdyti 
bulves.

Miesto 
rengiasi 
prekystes 
prekėjų ežia daugiausiai yra žy
dų, tai jie nori, kad į mokslainę 
galėtu patilpti nors 40% žydų. 
Miestas atsiliepė į randę su pra- 
szymu parengti gimnaaiję, kokios 
iki sziol ežia nėra.

Neseniai Dinaburgo apekriezib 
sude traukėsi suimtų arkliavagių 
prova. Wienas isz apkaltintų 
tvirtino, kad jis arklius, kokius 
pas jį rado, pirkęs; ant patvirti
nimo to nurodė ant dviejų sude 
ėsanezių liudiuįkų, kurie isztikro 
tę patvirtino.

— Kuom jus užsiimatė? — pa
klausė liudinįkų sūdo perdėtinis.

— Nu, mes teiposgi užsiimame 
arklių vogimu,—atsakė užklausti 
liudmįkai.

prekėjai 
užlaikyti 
Kadangi

Jawų ir produktų prekės.
Pereitę sanvaitę už lietuvisz- 

kus javus mokėjo Wilniuje: už 
pudę rugių 77—'79 kap., avižų 
75—80 kap. Pūdas szviežio ne 
sūdyto sviesto 11 rubl.—11 rubl. 
50 kap., sūdyto 10 rubl. Kiaulie
nos pūdas 4 rubl. 50 kap.

Liepojuje mokėjo: ui pudę ru
gių 76—78 kap. Kviecziai 93 
—94 kap. Avižos paprastos 63 
66 kap., geriausios 67—70 kap. 
Miežiai 70—75 kap. Grikši 79 
—80 kap. Linų Sėmena paprasti 
137—140 kap., geriausi 141—144 
kap. Kvietinės.klynės smulkios 
58 kap., vidutinės 59—62 kap., 
stan.b oš 63—65 kap.

ZmogžudystCs.
Wilniuje, ant teip vadinamos 

Bokszto ulycalos, szale pame-oų 
vaikų namų rado užmusztę žmo
gų. Isz tirinėjimų pasirodė, kad 
užtnusztasis yra Oberkondukto- 
rius Pagirinių geležinkelių linijos 
L. Juchnevyczius. Galve jo bu
vo perszauta, bet revolverio prie 
jo ne rado, taigi apie patžudysfę 
ežia ne gal būt nė kalbos.

1 d. rugsėjo, 43 m. inspekto
rius Peterburgo asekuracijos drau 
gystės, gyvenantis Kosovsko na
muose, Wilniuje, maskolius Mi
kola Wasiljev, perszovė savo 
paczię ir paskui pats savę. Minė
tas maskolius, nužiūrėdamas savo 
paczię, buk ji, jam ne ėsantnamie
je, priiminėja kitus vyriszkius, 
norėjo apie tai pats persitikrinti. 
Jis atsisveikino su paezia, saky
damas, kad važiuoja į Dinaburgę, 
bet naktyj sugrįžo. . Ar rado jis 
sveczius pas paczię, ar ne, to nieks 
nežino; gana, kad paleido į ję 
tris szuvius ir teip sunkiai paszo- 
vė, kad ji į pusę valandos pasi
mirė. Užmuszęs paczię, Wasiljev 
ir pats nusišovė.

Užpirkimas serwitutų.
Ant servitutų skundžiasi Lie

tuvos dvarponiai. Kaip kur 
jiems pasisekė patiems susitaikyti 
su turineziais servitutus ukinį- 
kais, kuriems už juos davė 
po kiek žemės, bet kitur ukinįkai 
kaipo atlygiuimę už servitutus 
daugiau* reikalavo, negu dvar
poniai pats turi žemės. Dabar, 
kaip maskolistki laikraszcziai pa
duoda, projektas tiesų aut atly
ginimo už servitutus likosi jau 
maskoliszkos vidurių ministeri
jos apdirbtas ir dar szį rudenį jis 
bus paduotas ant vieszpatystėc 
rodos užtvirtinimo. Kokius pa
matus ant atlyginimo ukinįkams 
ministerija padzvė, tas dar ne
pagarsinta, todėl nežinia, ar tie, 
kurie isz gero noro sutaikė su 
dvarponiais, daugiaus pelnė, ar 
dauginus gaus tie, kurie turės su
sitaikyti pagal naujos tiesas.

Kiek paims | kariauną 
Lietu wos waiki(.

Pagal maskoliszko rando pads- 
vadyjimę, szį metę isz visos Lie- 
tu vos paims į kariauaę 28362 
vyriszkių. Skaitlius tas pagal 
gubernijas sziteip skirstosi: u* 
Wilniaus gub. paims 4188, isa 
Garteno gub. 4266, isz Kauno 
gub. 4205, Minsko gub. 6139, 
Mogilevo 5284, Witebsko 4187.

Zemaitiszkos weiald8 ark
lių auginimo įtaiso^.

Maskoliszka iemdarbystės mi
nisterija, pripažindama žemai- 
tiszkos veislės arklius už geriau
sius darbo arklius, nelepius, o 
drūtus, bando tę, paežių žemai- 
czių nupuldytę, veislę pakelti per 
ptlrengimę Žemaitijoj atsakanesioa 
auginycaios, kur ne tik angys tost 
veide-* arklius, liet laikys erži
lus, kur ukinįkai galės vesti sa
vo kumeles ant užleidimo. Wie- 
tę, kur bus toje žemaitiszkų ark
lių augiuyezia, žemdarbystės mi-‘ 
niktens už parankiuusię laiko 
Kauno gub., Sziaulių aplinkinėse.

Beprotė žmogžudė.
Mieste Stalupienuose, Prūsų 

Lietuvoj, pss urėdnįkę Bucbhor- 
nę tarnavo 16m. mergina iszSau- 
seiezių, kurię sugriebė ant va- 
vystos: apart drabužių, pavogė 
ji ir mašnelę su pinįgais. Prie 
klausinėjimų ji prisipaiinio ir pa
sakė, kad viskę užkasė darže 
aawo motinos; pavogtus daiktus 
žadėjo parnešti, ant ko Buch- 
horn sutiko ir neskundė į policiję. 
Naktyj vienok ji sugrįžo, pabar- 
szkino į duris ir kada ję įleido, ji 
turėjo rankoj kirvį ir su juo m 
kirto savo ponei į galvę teip, 
kad tojė puolė ant grindų. Ant 
riksmo atbėgo vyras užmuštos 
moteries, bet tarnaitė i< tam kir
to su kirviu į kaktę, tikt kirtis 
buvo per silpnas, tam pasisekė 
pagriebti ui rankos ir laikyti, 
kol ne atėjo policija. Užmuszėję 
nugabeno ant policijos stacijos, 
bet ji ežia pradėjo teip durnavo- 
ti, kad reikėjo gabenti į bepro- 
czlų namus. ’

Naujai statomi Lietawai 
beproezių namai.

• Skubinasi su darbais prie htaJ 
tymo netoli Wileikoa naujų be- 
prdezių namų ant patalpinimo 
visos Lietuvos beproezių. Fron
tas namo turi 74 langus. Wietos 
bus ęnt 1200 beproezių, taigi 
daugiaus negu Wan*zavos bejrro- 
czių namuose. Wiak*s turi būt pa
rengtu iki 1902 m. Cziajau stato 
ir aiugsztę ant 6 lubų boksztę 
vandens rezervoarui ant aprūpi
nimo namų vandeniu. Ant 
bokiszto bus ir laikrodis neiszpa- 
sakyto d durno, teip kad valan
das ant jo bus matyt iš toli. 
Pastatymas namo kaštuos 2| 
milijono rublių.

Nauja įtaisa gaudymui 
kontrabandnįkų.

Ant dabojimo kontrabandnįkų 
gabenanezių isz Prūsų knįgas ir 
kitokius tavorus, maskoliškas 
randas ant Lietuvos nuo Prūsų 
rubežiauis szitose vietose rengia 
ant rubežiaus augsztus ant 50 
pėdų medinius boksztus tėmyji- 
mui einanezių isz Prūsų: terp 
Eidkunų ir Kinderveitszų, terp 
Parakiemių, Szaptų ir Stertų. 
Bokštai tie bus telefonais su
jungti su rubeiių sargų kordo
nais. Sargams ant boksztų bus 
duoti iiuronai. Ar ta brangiai 
kaštuojanti sargyba sulaikys ga
benimu knįgų — apie tai galima 
abejoti.

Szokdamas nuo trūkio už- 
simuaze.

5 d. rpgsėjo, Wilniuje, prie
šas i s Rosho ulyczię,ant geležinke
lio szėnių rado negy vėlio jauno 
18—19 m. vyriškio kunę. Gai
va jo buvo pramuszta ir deszinė 
ranka visai nutraukta. Isz tirinė- 
jimų pasirodė, kad minėtas vy- 
riszkis atkako į Wilnių trukiu 
isz Wileikos ir neprivažiavęs 
stacijos, bandė nuo trūkio dėl ko
kių nors prieiaszczių nussokti, 
bet beszokant, drabužiai užsika
bino ir jis pateko po trūkio ratais, 
kurie jį ir pervažiavo. Kas jis 
yra, dar nežinia.

Suaresztuotl llctunial.
Londono maskoliszkas laik

raštis “Nakanunie” paduoda su- 
raszę nekuriu politiszkų prasi
kaltėlių, 8 ėdi n ežių tuom tarpu 
Kijevo kalėjime ir į Wiatkoe rėd. 
išsiųstų ant ištrėmimą Ypacz 
terp pirmutinių yra daug Peter
burgo ir Maskvos universitetų 
studentų sn lietuviszkoms pra
vardėmis, kaip ve: Margutis, 
Daniliauckas, Czerniauckas, Ku-' 
diszis, Kerkis, Vitkauekas, Aa- 
žilis,Skaržinskas, Dženczel suokas, 
Radzeviczius ir daugelis kitų. '

(Vaide lyti)

Kitų apskriezių žydų ne
priims! Rygos politech- 

, niszką institutu. 
Laikraštis “Rižekyj Wiestnik” 

garsina, buk szį metę į Rygos 
politechuiszku iustitutę priims 
labai mažai žydų: priims vien 
vaikus žydų prigulinezių prie 
gyventojų Priebaltiszkų guber
nijų, kurie baigė vidutines mok- 
slames Rygos moksliniame ap
skrity); isz kitur atkukusių žydų 
szį metę į institutę visai nepri
ims.

•Dega durpinyczioR.
Prūsų Lietuvoj, Pilkalnio pa- 

Fietyjį jau nuo kelių sanva’czių 
dega durpinyczios ir girios. 
Iki sziol iszdegė 8000 margų gi
rių, dega dar 2000 margų. Su
traukė kariaunę ant gesinimo, 
kuri išgelbėjo dar ugnies neu<- 
griebtus 6000 margų girioj. Kli
mai ėsanti ant iszdžiovintųdurpi- 
nycziųĄtairado dideliame pavo
juje. Daug tukstanezių m ar 
durpinyczių paverstų į piez 
iszdege ant 4 pėdų giliai.



Arklių lenktyn^ ^Vil
nioje.

3 d. rugsėjo Wilniuje atsibu
vo ai kliu lenktynės. Bėgių buvo 
keturi. Dovana už pirmą bėgį 
buvo paskirta 400 rubl.,už antrą 
tiek jau, už treczią LOGO rubl., už 
ketvirtą 800 rubl., o už penktą 
400 rubl. Pirmą dovaną laimėjo 
arklys Givinskio, antrą Salmano- 
viezio, treczią Rybickio; ketvir
ta ir penkta pateko teiposgi Sal- 
monovieziui.

Perszowe sawo paezią
Dvare Werchovje, Witebsko 

gub., to dvaro savinįkas Pio- 
trovski netyczia nuszovė savo 
33 metų paezią Rozaliją. Pio- 
trovski užsiprovyjo su kulka 
dvivamzdį karabiną ir rengėsi 

* eiti į girią tykoti ant meszkų. 
Atsisveikindamas su paezia, ant 
syk metė karabiną su atlausztais 
gaidžiais aut peczių, karabinas 
izzsiszovė ir kulka perlindo Pio- 
troskio paežiai per krutinę, dar 
pramuszė duris ir įsiskverbė į lu
bas. Paszauta vos spėjo įbėgti 
į kitą kambarį, cąia puolė ant 
grindų ir pasimirė.

Abrozdų paroda.
1 d. rugsėjo Wilniuje likosi 

atidaryta abrozdų paroda, ant 
kurios atgabeno 300 au virszum 
abrozdų. Daugiausiai atgabeno 
abrozdų Waęszavo8 ir Peterbur
go teplioriai; isz Wilniaus tep
liorių ant parodos yra abrozdai: 
Jarockio, Sestrencevyczio, Slen- 
dzinskio, Witkovskio, teiposgi 
saitų motenp Romerieuės, Hebo- 
vyczienės,' H ar t uogienės, Kaza- 
novskienės, Lukomskienės, Kani- 
govkienės, Posvikienės, ir Stan- 
kevyczienės. Skulpturiszkų isz- 
kaltų daiktų ant parodos yra ne 
daug. Traukais ji per iaztisą mė
nesį.

Isz Londono. Anglijoj*
Lietuviai skaito ežia tik “Sau

lę” ir tai tokių, ką ją skaito, yra 
labai mažai. Bet netik ką ne tu
ri mus lietuviai gerų skaitymų, 
ne turi jie nė kuuįgo, kuris galė
ti} juos pri vadžiot i, pamokinti, 
pasakyti gražų pamokslą. Jau

kia kastynes su visu užlieti. Ka
dangi ežia kalnakasiai sztraikuo- 
ja,tai kompanija nužiūri sztraikie- 
rius, kad tik jie galėjo uždegti 
kastynes.

Medžiai issbavę 25000 metu.
Dirbant tunelį Sierra Nevada 

kalnuose, Placer pavietyj, Kali
fornijoj,darbinį kai prikasė žemės 
užnesztus cedrų medžius, kurie, 
kaip mokslincziai isztyrėjszbuvo 
žemėj be jokio persikeitimo 
25000 metų. Spyglės nubyrėjo, 
bet patsai medis nė trupuezio ne 
pagedęs, ne' supuvęs. Paprastai 
medžiai seniai patekę į žemę per 
ilgus amžius pavirsta į akmenį, 
dabar gi rasti ir po 25000 metų 
iszrodo kaipi ką tik pakirsti.

Protestas prieš* karę.
Prieszinga karei antiimperija- 

listų lyga organizuoja po visus 
krasztus Amerikos smarkią agita
ciją priesz McKinleyo pradėtą 
platinimą Amerikos valdybų ir 
karę ant Filipinų. Ant mitingų 
lygos parengtų kalbėtojai kalbi
na per ateinanezius rinkimus ne 
duoti balsų už szalinįkus karės ir 
už ją pradėjusius.

Geltonasis drugys.
Geltonasis drugys apsireiszkęs 

mieste Key West, Floridoj ir Nev 
Orleanse, Louisianoj, neina ma 
žyn. Kas dieną pasitaiko po ke 
lios mirtys nuo tos ligos. Jau ir 
Nev Yorke buvo viena mirtis 
nuo geltonojo drugio: numirė 
ežia vienas kareivis, Osvald, at
gabentas nuo Kubos.

Žemes drebejlinal Alaskųj
Iszilgai Alaskos pakrauezių 

ant ploto 1500 mylių ilgio siautė 
labai smarkus žemės drebėjimai,' 
kurie neiszpasakytai iszgazdino 
gyventojus, ypacz indijonus. 
Daug salų ėsanezių prie pakran- 
czių nugrimzdo jūrėse, jų vietoj 
iszkilo naujos. Kaip kur pasi 
traukė ir kalnai, kaip kokiose 
vietose pasirodė žemėj platus ir 
gilus plysziai.

Clevelandas profesoriumi.
Princeton, N. J. Czianyksztis 

universitetas siūlo vietą tiesų 
profesoriaus buvusiam demokra 
tiszkam prezidentui Clevelandui. 
Ant parengimo jam katedros kok

nuo 1894 mėtų moka lietuviai Įjo draugas universitetui užra- 
pinįgus ant kunįgo ir ant balny-$100000. Pagal nuomonę tūlų 
ežios, bet iksziol nesulaukė lietu-] Amerikos didžturczių, ant užėmi

mo vielos profesoriaus užtenka 
mat būti prezidentu.

Sudege ligonbutts.
Noreolk, Va. Sudegė czia 

Szvento Petro ir Povilo ligon 
būtis, vienas isz geriausiai įtaisy
tų Amerikos ligonbuezių. Trijų 
ligonių dar ne suęado, vieno su
degusį kūną rado po degėsiais. 
Prie gesinimo du ugnagesiai liko

Blėdį 
ant

vįo kunįgo. Jau nuo pats pra
džių lietuviai turėjo lenkus kunį- 
gus, kurie įtaisė, žinoma, lie- 
tuviszkai—lenkiszką parapiją. 
Dėlei parapijos reikalų tankiai 
kyla vaidai tarpe lietu
vių ir lenkų. * Dabar nor lietu
viai atsiskirti suvis nuo lenkų.

J.

Isz Amerikos
Teisingi indįjonai.

18 d. rugpjuczio pereitų metų, 
keliaujant į Alaską, netoli Uni- 
vill, ant Yukon upės nuo laivo 
nupuolė pasažierius HotFman ir 
prigėrė; kūno jo vienok rasti 
ne gąlėjo. Szį metą plaukiant tam 
paežiam laivui netoli Univillo, 
sustabdė jį ant kranto stovinti 
du indijonai. Jie papasakojo, kad 
iszgriebė isz vandens kūną pri- 
gėrnsio Hoffmano; atidavė laivo 
kapitonui $100.93 ir raktą, ku
riuos rado prie prigėrėlio. Parodė 
vietą, kur palaidojo kūną. Ne 
vienam gal isz civilizuotų balt- 
veidžių ne butų ant mislies užėję 
atiduoti prie prigėrėlio rastus 
pinįgus. Už tokį teisingumą lai
vo kapitonas padovanojo aniems 
indijonams po maiszelį miltų.

Apsisaugokite.
Woki8zkas laikrasztis “Ger- 

mania”, iszeinantis mieste Los 
Angelos, Cal. persergsti uorin- 
czius pirkti farmas, kad ne tikė
tu apgarsinimams kompanijos par- 
davinėjanezios farmas Antilope 
Valley. Wieta ta yra tai iszdžiu 
ve tirai be vandens ir į ją visai 
negalima vandenį isj kitur at
vesti. Tas pats laikrasztis sako, 
kad Kaližornijoj- yra, ir daugiaus 
ant prigavystės paremtų kompa
nijų, kurios pardavinėja netin- 
kanezias žemdarbystei žemes.

Uždegė kastynes.
Chattanoooa, Tenn. Nežinia 

kas uždegė anglių kastynes Day- 
ton Coal & Iron Co. Ugnis neuž
gesinta ir kastynės dega toliaus, 
maszinos jau ugnies isznaikin- 
to8. Ant užgesinimo ugnies rei-

si labai sunkiai apkulti, 
ugnies padarytą skaito 
$200000.

Paskandyta mergaite
Dellamock, Ore. Porą dienų at
gal prapuolė ežia 12 metų mer 
gaitė Delta Scoville. Dabar upėj 
Kacbalem rado paskandytą jos 
kūną su akmeniu prinsztu prie 
kaklo. Mergaitė, kaip kalba, li- 
kosj nežinomų piktadarių pas- 
kandyta, bet nė jokio jų pėdsa
ko iki sziol nesusekė.

Marconl atkako i Ameriką.
Garsus iszradėjas telegrafo be 

drato italijonas Marconi, ant pa
kvietimo Amerikos rando, ant 
laivo “Aurania” 21 d. rugsėjo 
atkako į New Yorką. Jis užpra- 
szytas parengti stacijas ant tele
grafavimo be drato.

Agurku amaras,
Michigane, aplinkinėse Ben 

ton Harbor ant -'agurkų užpuolė 
koki nupažįstami raudoni vaba
lai, kurie visus mažus agurkus 
beveik suvisu isznaikiųo, Blė 
dį tų vabalų padarytą skaito ant 
$100000.
Nenori insileisti džiova sergan- 

czlu.
Sacramento. Cal. Ant pataisy

mo sveikatos džiova serganezių 
daktarai siunezia tokius ligonius į 
Kaliforniją, turinezią labai svei
ką orą. Tuom tarpu ant susirinki
mo szteto sveikatos užveizdos, 
atlikto mieste Sacramento, D-ras 
Crovley pakėlė reikalavimą, 
idant sztetas neįsileistu visai isz 
kitur džiova serganezių, kadangi 
toki gali liga užkrėsti sveikus 
szteto gyventojus. Rods vienas 
ar kitas ligonis gali Kalifornijoj 
pasitaisyti, bet užtai jis gali liga 
užkrėsti užimtus sveikų gy vento-

A poplekslja ir kalba.

Miestelyj Red Rock, Columbia 
pavietyj, Sztete Nev York, už- 
mirazusią vokiszkai vokietę J. 
Beta užgavo apopleksija, kuri iin 
geidžias pasekmes paliko: pirm to 
Betzienė kalbėjo vien angliszkai, 
rodėsi visai užmirszo vokiszkai,o 
dabar kalia vien vokiszkai. Laik
rasztis “Columbia”, apraszydamas 
apie szitą atsitikimą, nuo savęs 
priduria raituos žodžius: “jeigu 
apbpleksija atgabentu visada pa- 
naszius vaisius, tai galima būt 
geisti, kad ji užgriebtu visus 
Amerikoj gyvenanezius vokie- 
czius ne norinezius vekiazkai 
kalbėti!” Gal apopleksija galėtu 
perkeisti ir musų lenkberniusl

Nelaimes ant geležinkeliu.
Kansas City, Mo. Ne toli 

nuo czia susimuszė pasažierinis 
trūkis SL Louis & San Francisco 
geležinkelio su tavoriniu, prie to 
4 žmogystos likosi užmusztos, o
4 sunkiai apkultos.

Ne toli Patroleum, ant Bal- 
timore & Ohio geležinkelio isz
szoko isz rėlių trūkis ir isz dalies 
susidaužė. Prie to trūkio vedė
jas likosi ant vietos užtnusztas, 
6 gi geležinkėlio tarnai sunkiai 
apkulti.

Windon, Min. Netoli nuo 
czia, ant Omaha geležinkelio, ant 
tilto susimuszė du į prieakingae 
puses bėganti trukiai; keli vago
nai nupuolė nuo tilto. Prie to 3 
vyryszkiai likosi ant vietos už- 
msuzti, o 4 sunkiai sužeisti.

Denver, Col. 23 d. rugsėjo, 
ant Denver & Rio Grande gele
žinkelio, netoli Florenoe, susimu
szė du trukiai. Prie to 6 pasažie- 
riai likosi ant vietos užmuszti ir
5 sužeiiti; vienas isz paskutinių 
sužeistas mirtinai.

Pittsbvrg, Pa. Ant Alleg- 
heny Valley geležinkelio, netoli 
'Parker, Pa. susimuszė du trukiai. 
Prie to 20 žmonių likosi sunkiai 
apkultų, terp kurių yra ir mir
tinai apkulti.

Halifax, N. Y. Ant Domi
nion Atlantic geležinkelio iszszo- 
ko isz rėlių trūkis gabenantis 
500 kareivių ir isz dalies susi
daužė. Prie to dsug kareivių 
likosi apkultų; ant vietos už 
musztų ne buvo.

EspliozljOH.
Pittsburg, Pa. Shoenbergero 

plieno dirbtuvėt-e atsitiko bjauri 
sutirpusio metahaus expliozija. 
Prie to keturi darbinįkai likosi 
sunkiai sužeisti Sužeisti yra: 
italijoiias Nicola Dalini (tas turės 
mirti), Frank Smilh, Adam Ra- 

’ferty ir Jonas Dambrauskas.
Wellsville, Oh. Prie gręžimo 

szulinio sėmimui petrolejaus, ant 
syk iszžemėsišzsimuszęs petrolejus * 
užsidegė nuo kibirkszczių lėkiau i 
ežių isz maszinos. Atsitiko smarki i 
expliozija, kurios du darbinįkai 
likosi užmuszti, o keturi 
jingai nuplikinti.

• San Francisco, Cal. 
transportinio Amerikos 
“Sherman" atsitiko briežiukų 
pako, paskirto ant iszsiuntimo 
ant Filipinų expliozija; prie to 
keturi žmonės likosi sunkiai su
žeisti, o isz jų du mirtinai sužeis
ti.

pavo-

Ant 
laiwo

Gaisrai.
Louisville, N. Y. Netoli nuo 

ežia, miestelyj Eastcrland sudegė 
dideli lentų pjovinyczia Basse- 
lono. Blėdį ugnies padarytą skai
to ant $250000.

Los Angelos, Cal. S autė ežia 
didelis gaisras, kurisai isznaiki- 
no dailiausioj miesto da’.yj visą 
bloką. Blėdį ugnies padarytą 
skaito ant daugelio szimtų tuks- 
tanczių doliarų.

Isz darbo lanko.
*1 Walla Walla, Wash. Gil- 

bert & Hunl Co. rengia ežia nau
ją liejinyczią.

T Columbus, Oh. Darbai prie 
Bessie a ’gsztų peczių prasidėjo 
pradžioj szio mėnesio.

H Belleville, III. Dirbtuvė
se Excelsior Foundry Co. darbai 
eina labai gerai.

5 Mlirkirk, Md. Darbai czia- 
nykszcziose liejiny ežiose prasidės 
spalių mėnesyj.

5 Niles, Oh. Wiso«e czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
dirba be peretojimo.

Youngstovn, Oh. Wisos 
czianykszczios geležies dirbtuvės 
dirba pilną laiką.

Jackbon,Mich. Trumbal Mi
ning Co. atidarė netoli Woodville 
naują kastynių olą.

1 Martins Ferry, Oh. Darbai 
Langhlino dirbtuvėse prasidėjo 
nuo pradžios szio mėnesio.

Sharon, Pa. Darbai czia- 
nykszcziose geležies dirbtuvėse 
prasidėjo nuo 20 d. szio mėnesio.

Likto n, Ind. Susitvėrė ežia 
nauja anglių kompanija, kuri ke
tina atidaryti naują kastynių olą.

5 Mc Kees Rocks, Pa. Lookart 
Iron & Steel Co.pakėlėsavodiib- 
tuvių darbinįkų uždarbį nuo 10 
—15%.

Spring Valley, III. Spring 
Valley Coal Co. žada neužilgio 
atidaryti Brasevillej dvi naujas 
kastynių olas.

Buena Vuta, Pa. Darbai 
czianykszcziosc liejinycziose prasi
dėjo pabaigoj pereito mėnesio ir 
eina gerai.

•i Uniontovn, Pa. Darbai eina 
ežia teip gerai, kad geriaus nėjo 
nuo 1893 m. Darbinįkų uždarbiai 
teiposgi ne menki.

*1 Piqua, Oh. Dalbai czia- 
nykszcziose geležies d rbtuvėse 
eina gerai ir yra viltis, kad teip 
bus per visą žiemą.

•[ Plairsville, Pa. Cz anyksz- 
czios geležies dirbtuvės likosi 
uždarytos. Kada jose prasidės 
darbai, dar nežinia.

•j Cokeville,Pa. Isabela diib- 
tuvėse darbinįkai p kėlė sztraiką 
todėl, kad dirbtuvių savinįkai ne. 
nori pripažinti unijos.

Wilke8barke, Pa. Czia-; 
nykszcziai ir Scrantono kapitalis
tai rengiasi netoli Sheptono pa
rengti naujas anglių kastynes.

Huntuoton, W. Va. 
Sztraikas kalnakasių Dingess 
kastynėse pasibaigė; darbinįkai 
sugrįžo prie darbo.

Detroit, Mich. 200 czia- 
nykszczių siuvėjų pakėlė sztrai
ką. Jie reikalauja didesnio už 
savo darbą užmokesnio.

Elvood City, Pa. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse,kurios 
buvo uždarytos ant atlikimo rei
kalingų pertiisymų, jau vėl pra
sidėjo.

1 Remingtok, Pa. Czianyksz
czios geležies dirbtuvės likosi 
ant nenprubežiuoto laiko uždary
tos. Nežinia, kada wėl prasidės 
jose darnai 1

* Akron, Oh. Akron Coal 
Co., VVayne apskrityj pirko 600 
akrų žemės su anglių sluogsniais, 
ant kurios ketina parengti naujas 
kastynes.

1 PlIlLADELPHlA, Pa. 
darbinįkų Crampo laivų dirbtu
vių pakėlė sztraiką. Reikalauja 
jie 9 darbo valandų ant dienos ir 
po 30c. už darbo valandą.

5 Si’RiNGFiELD, III. Sztrai- 
kas kalnakasių M. Pulaski kasty
nėse pasibaigė. Kastynių savinį
kai sutiko pakelti darbinįkų už 
darbį ir jie sugrįžo prie darbo.

. 5 Montggmery, W. Va. Dur 
tūkstantis auglekasių pristojo 
prie sztraiko. Dabar Nev Ri- 
wer distrikte dirhu tik dviejose 
kastynėse; kitos visos stovi.

Bron*ville, Pa. Naujai su
sitvėrusi kompanija ‘Bronsvillej 
ir Morgantovne pirko žemės plo
tus su anglių sluogsniais, ant ku
rių neužilgio ketinu parengti 
kautynes.

1 Noble-ville, Ind. Sudegė 
dirbtuvės “American Tin Plate 
Co- Atlantoj. Ind. Blėdį ugnies 
padarytą skaito ant $150000. 
Per tai keli szimtai darbinįkų 
neteko darbo.

Muncie, Ind. Darbai visose 
czianykszcziose dirbtuvėse eina 
gerui. Paivcr Iron Co. pagarsino 
savo darbinįkams, kad nuo da
bar iszmokės jų uždarbį kas san- 
vaitę. '

Othjmva, Ind. Didesnė da
lis czianykszczių cigarų dirbtu
vių darbinįkių pakėlė sztraiką. 
Reikalauja jos pripažinimo jų 
unijos ir didesniu už darbą užmo- 
kesnio.

150

| Mieste Havanoj, ant Kubos, 
12000 darbinįkų dirbanezių prie 
triobų statyme, teiposgi skalbėjai 
pakėlė sztraiką reikalaudami di
desnio už savo darbą užmokės 
nio ir 8 v. darbo.

5 Bathbun, Tenn. Kalnaka
siai Nev Soddy Coal Co. kasty- 
nių pareikalavo didesnio už dar
bą užmokesnio. Jeigu kompanija 
atsakys, darbinįkai pasirengę 
sztraiką pakelti.

1 Springkield.Įll. Angliaka
siai Chicago & Alton dijtrikto 
sugrįžo prie darbo. Dabar dar- 
binįkai gaus užmokesnį pagal 
Springfieldo tabelę. Dirba ežia 
1000 kalnakasių.

1 Joliet, Lll. 500 darbinįkų 
dirbanezių prie kasimo suteiki
mui vandens laukams kanalo 
pakėlė sztraiką. Jie reikalauja 
užmokesnio du kartu ant mėne
sio ir po $2 ant dienos vieton 
$1.75.

Pekin, III. Kadangi kasty- 
nių savinįkai pakėlė anglių pre
ke*, anglekasiai Torvill ir Peoria 
pavieczių kastynių pareikalavo 
už darbą didesnio užmokesnio; 
reikalavimą vienok kastynių sa
vinįkai atmetė. Užtai 150 darbi
nįkų paliovė dirbę ir kaip sako, 
prisidės prie sztraiko dar 
darbinįkų.

tuos žmonis pavadinti, kurie ren
ka sukasant iszliuosavimoteisin
gai ant bausmės užsipėlnusių 
piktadarių, niekszų? Kaip pava
dinti tuos, kurie kazyruodami isz 
pinįgų, stengiasi artymą nu
skriausti, o nuskriaudę per duris 
iszmeta? Tokių atsitikimų pas 
mus ne trūksta. Kaip pavadinti 
tuos, kurie pamatę pasigėrusį 
brolį, isz to naudojasi, besimato* 
nėdami, stengiasi nuo nužudžiusio 
protą paskutinį centą ant pavai- 
szinimo įsivilioti? Pagal mano 
nuomonę, tie visi priguli prie 
gaujos niekszų; o tokių rautų 
mieste terp lietuvių ne trūksta. 
Wisiems gi bandos kunįgaiksz
czio užtarėjams ir iszpirkėjams 
tiek galiu pasakyti:jeigu jus pasi
rodėte teip mielaszirdingais ir ne 
sigailėjote aukų ant iszpkkimo 
isz kalinio skriaudėjo artymo, tai 
gal paaukausite kiek ir ant Jocio 
nuskriausto Puczkaus?

Teisybės Mylėtojac.
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ISZ
Lietnwiszku dirwu.
Isz Philadelphios, Pa.
Primenu musų miesto prastos 

garbės lietuviams, kad jų drau
gas, garsus lietu vi szkas pseudo 
kunįgaiksztis Antanas Jocis liko
si paliusuotas isz prasižengėlių 
akademijos ir sugrįžo į Philadel- 
ph:ą. Musų mieste ne trūksta 
karsztų ano begėdiszko bandos 
kunįgaikszczio užtarėjų ir drau
gų, kurie visaip stengiasi gėdą 
visiems lietuviams darantį Jocį 
teisinti: vieni sako, kad ano 
peklos kunįgaikszczio pasielgimo 
ne galima vadyti vagysta, bet 
apsukrumu (geras apsukrumas 
besiremiantis aht prigavystės!); 
lie sako, kad visi teip jau elgtu 
si, jeigu tik atsirasiu proga. Kad
Jocio draugai prie progos galėtu 
teip jau elgliesi, mes ne abejoja 
me, kadangi, kaip priežodis sako, 
niekszas už niekszą užstoja. Isz 
tikro vienok nieks musų tautai 
tiek blėdies nepadavė, nieks mus 
teip svetimtauezių akyse nepa
žemino kaip Jocis, kurisai niek
siu būdamas, po angliszkus laik- 
raszczius garsinos) ėsąs lietuvisz- 
ku kunįgai kszcziu. Nesidyvijame 
jeigu Nepriguliningas Kliubas 
rinko aukas ant iszliuosawimo Jo
cio, nes jam pritruko mat gero 
kompanijono prie einikio ir prie 
alaus. Kodėl minėtas Kliubas 
teip gilvą guldo už Jocį, mes ne 
galime suprasti, gal jis gavo 
auką nuo ano peklos kunįgaiksz- 
czio isz anų Puczkui nuglemžtų 
pinįgų? Dabar jau agituoja, idant 
bandos kunįgaikszlį priimtu už 
mokintoją į vakarinę mokslainę. 
Mums rodosi, kad mokintojų pa- 
szaukimas augsztas, kriminalistai^ 
į mokintojus ne tinka.

17 d. szio mėnesio Philadelphi- 
jos Szvento Antano Draugystė 
laikė bažnyczioj nepagarsintą mi
tingą. . Susirinko beveik vieni 
Jocio sėbrai aut iszdaviino jam 
paliudyjimo, idant galėtu .gauti 
vietą mokintojaus vakarinėj 
mokslainėj. Mitingas vienok ne 
itzdavė vaisiaus ir nutarimas li
kosi ant toliaus atidėtas, nežinia 
dėl kokių priežaszczių. Kaip gir
dėt, ant ateinanezio mitingo, 
už užstojimą ir protegavimą va
gys! ų ir siūlymą niekszų į mo
kintojus ketina permainyti visą 
minėtos Draugystės komitetą. 
Wisi tie nesutikimai užgimė dėl 
vieno bandos kunįgaikszczio Jo
cio. Sarmata rodosi augszcziaue 
minėtai ir dagi seniausiai Drau
gystei užtarinėti už žmogystą 
doriszkai nupuolusią ir tai dar 
ne matant isz jos pusės nė jokios 
metavonės. Kaip girdėt, kitos 
draugystės nežada duoti nė jokio 
paliudyjimo Jociui ant mokinto- 
juus nes ir neverta užta
rinėti už bandos kunįgaiksztį. 
Gėda mums užstoti už musų tau
tos skriaudėjus, už jos pažemin- 
tojns. Sakysite, kad szitame 
vien Jocis kaltas, o ne kiti lietu 
viai? Bet asz paklauscziau, kaip

Isz Pittston, Pa.
23 d. szio mėnesio sztraikuo- 

janti darbinįkai Stevens Coal Co. 
nutarė nuo 25 d. eiti į darbą už 
padidintu užmokestį. Norėjome 
gauti po 30c. nuo karo, bet tas 
nepasisekė, kadangi ne buvo 
vienybės: lenkai, anglijonai ir 
keli lietuviai ėjo dirbti už senę 
užmokesnį. Ir paežių darbinįkų 
kuopos darė daug blogo: ką nu 
tarėm ant susirinkimų, tai kuopų 
virezinįkai skubinosi apie tai 
praneszti kompanijai.

Szirdingai dėkavojame tiems, 
kurie dėjo aukas ant provos su 
kompanija už nekaltai nuszautą 
musų vientautį VVilkauską. 
Labiausiai dėkavojame musų kle
bonui už organizavimą provos ir 
už jo aukas. Jeigu visose lietu- 
viczlęose parapijose butų toki ku- 
nįgaii, tai bedievystė terp lietu
vių iszėyktu, gyventume visi 
sutikime kaip broliai. Užtai tie 
musų biznieriai, mintanti isz lie
tuvių centų, kurie niekino ren- 
kanezius aukas, užsipelno ant pa
niekinimo.

17 d. szio mėnesio susitvėrė 
ežia Mažų Waikų ir Merga'czių 
Blnivy^tės Draugystė.

Prova su kompaniji už nuszo- 
vnną Wilkaucko prasideda 25 
d. szio mėnesio. Nežinia dar, kaip 
ji iszpuls.

Aplinkinėse kastynėse dirba 
gerai, pilną laikę; darbo yra už 
tektinai.

Žinomas.

Kas nuszow6 Wilkauską?
West Pi lt stone, Pa., kai p ne se

niai praneazėme, kada ratraikie- 
risi stengėsi ne prileisti prie dar
bo scabsų į Stevens kastynes, 
laike užgimusių szaudynių likosi 
auszautas lietuvys Wilkauskas. 
Koroneris isztyrė, kad Wilkaus- 
ką perszovė Stanley Wecolis ar 
VVeuolis, kaip pravardė rodo, ro
dosi teiposgi lietuvys. Wenolis 
likosi suaresztuotas ir jis bus su- 
dyjamas už žmogžudystę.

Nusilaužė koją.
8 d. rugsėjo isz Westvilles va

žiavo į South Westvillę lietuvė 
Karpavyczenė. VVieton įsėsti į 
paprastą trūkį, kurisai visada 
sustoja South Westvilėj, mote 
riszkė įsėdo į pacztinį, kurisai 
ežia ne stoja. Kada ji, atvažia
vusi aut vietos pamatė, kad trū
kis ne stoja, iszszoko isz smar
kiai bėganezio vagono ant kelio, 
bet teip nelaimingai, kad iszsi- 
suko, ar gal nusilaužė koją.. Rei
kėjo ją gabenti į ligonbutį, kur 

; i ir dabar yra. Nežinia, kada 
pasveiks. Karpavyczienė dar 
vos keturi mėnesiai kaip apsive
dė.

Kas tai yra?
Pereitame “Lietuvos” nume- 

ryj patilpo straipsnis Więno isz 
kunįgų. P® antgalviu “Priedas 
prie mano straipsnio tilpusiu 35 
nr. “Lietuvos”. , Raszėjas minė
to straipsnio, vardu visų Ame
rikos lietuviszkų kunįgų, aiški
na kaip jie žiuri ant vaidų Čhi- 
cagos lietuvių su kunįgu Krav- 
czunu. Szitasai kunįgas ne už
gina Chicagos prabaszcziaus kai- 
ežių, nore jas stengiasi mažinti Ir 
daro tą vardu visų lietuviszkų 
kunįgų. Tuom tarpu “Kataliko” 
dr. 38 patilpo straipsnis kito 
Pennsylvanijou kunįgo pasiraszu- 
sio vardu “Isz szslies žiūrintis”,

- arba teisingi aus kun. K. (pariap- 
■ lis pseudonimo, kurio mee vie

nok ne lazduosime, likosi isz- 
pliaukszta dagi su pasigyrimu,kad 
Wieno kunįgo kaltinamą antra
sis stato kaipo garbės vertą kan- 
kintinį lygų kun. Burbai). Kad

i pirmutinis rasztas, taigi “Lietu- 
i voj” patilpęs, perėjo per cenzūrą 

antrojo, tai matyt isz to, kad jis 
antram rasztui tiesiog pase m i a

* parafrazuodamas kelis perijodus 
isz raszto “Wieno isz kunįgų” 
“Lietuvoj” patilpusio. Kad tie 

i perijodai ne paimti isz atspausto 
jau raszto bet dar isz rankrasz- 
czio, kada jis musų rankose ne 
buvo, matyt jau isz to, kad mu
sų laikrasztis iszeina viena diena 
vėliaus negu “Katalikas”- Isz 
vieno ir to paties szaltinio paei
nantis rasztas atsiųstas į “Lietu
vą” ne bando visai iszteisinti kn. 
Kravczuno, atsiųstas gi į naują, 
užmigus “Garsui", kunįgų orga
ną, Chicagos “dvasiszką vado
vą” apgina, už visus nesutikimus 
kaltina vien ne kunįgus ypacz gi 
liberalus, “kurie griauja seną 
svieto surėdymą pasiremdami ant 
netikro mokslo”. Kaip gi tą 
galima iszaiszkinti? Ką reiszkia 
ta visa komedija? Mąstant pa
gal paprastą žmonių supratimą, 
reiktu manyti, kad kunįgai, ra- 
szydami į ne kunįgų laikrasztį, 
savo rasztuose, ypacz jeigu atsei- 
na jiems nupeikti kunįgo pasiel 
girną, neiszreiszkia savo tiktų 
nuomonių, -jeigu ’priversti aui 
liepti "u nupeikimu, tai veid
mainiauja ir jeigu vienas ką ne 
gero priesz kunįga paraszė, (ai, 
kitas, su pirmutiniu susibarę-, 
antrąjį ramina, kad jis pirmuti
nio raszto už teisybę ne, imtų, ka
dangi ir pirmojo raszėjas ne ra-/ 
szė tą, ką mislyja: vienas peikia, 
kitas gi drąsina ir kalbina prie ' 
tole-mo mėtymo ant Dievo gar
bės sudėtų pinįgų, prie lenkini
mo Lietuvių v£kų! Teip tas 
iszpupla isz dabar susibėgusių 
priesztaraujanczių dviejų vienoj 
draugystės kunįgų rasztų patil
pusių nr. 38 “Lietuvos" ir “Ka
taliko”. Jeigu teip, tai, rodosi, 
nėra reikalo paisyti, ką apie ne , 
kunįgų darbą mislyja kunįgai, -. 
kadangi jie ne mėgsta apie savo t 
nuomones teisingai kalbėti ;ant jų 
pamokinimų tokiose sau lygose tu
rėtume tiesą atsakyti: vieton mus 
doros mokyti,pasimokykite-pirma 
pats, kadanrgi menką apie ją turi
te supratimą, prisilaikote visame 
dvigubos mieros: vieną taikote 
prie savęs, kitą prie jūsų avelių, 
mokintinių ir priesziuįkų ne 
norinezių jus garbinti.

Isz wisur.
Taifūnas, kurisai neseniai 

siautė Japonijoj, su visu iszgrio- 
vė daug miestų ir kaimų. Prie 
to ne mažiaus kaip 3000 žmonių 
likosi užmusztų.

t

| Norvegiszkas laivas “Mar- 
tha Larszack”, prie sziauriuių 
pa^ranezių King Kari salų užti
ko ant jūrių baczką ir inkarą su 
paraszu: Andree polar expedi- 
tion.”

| Mieste Aidin, Mažojoj -Azi
joj, siautė smarkus žemės drebė
jimai, kurie labai daug blėd es 
pridirbo. Prie tb du szimtai 
žmonių likosi užmusztų.

' 0 Aut suszėlpimo nukentėjusių 
nuo paskutinių tvanų pietinės 
Bavarijos gyventojų, \Vokietijos 
ciecoiius isz savo kiszeniaus 
paaukavo 30000 markių, popie
žius gi 4000 lyių arba $800.

| Netoli miesto Tvero, Mas- 
kolijoj, plėszikai užpuolė ant ve- 
žanezio pinįgus paczto, užmuszė 
paeito urėduįkus ir paėmė visus 
siuntinius su pinįgais, ’ kurių bu
vo isz viso už 180000 rabi.

| Mieste Lima,republikos Peru 
sostapilėj, pietinėj Amerikoj, 
siautė didelis gaisras, kurisai terp 
kitko hznaikibo ir kalalikiszką 
Szvento Pranciszkaus bažnyczią, 
pastatytą Pizarro, iszpaniszko už
kariautojas to karaszto, 1535 m.

| Maskoliszkas randas uždarė 
ant vieno mėnesio 4 iszeinanczius 
Helsingforee fiuiszkus ir t»zvedisz- 
kus laikraszczius, kitiems ketu
riems suteikė persergėjimą. Mat 
besiginantis savo žmoniszkumu 
maskoliai kas randas pasirodo vi
sur bjauriausiu kiekvienos liuosos 
mislies slogintojumi, nekenezia, 
jeigu koks laikrasztis bando isz- 
rodyti jo neteisybes ir veidmai
nystę.



LIETUVA
Ant eziaurinės twerianczios 

Japoniją sa'os Yeso rado turtin
gus aukso ir petrolejaus plotus. 
J.z visų Japonijos kraaztų darbi- 
Dįk#i meta darb?, iwejai renkasi 
išpuikus ir traukiaį anuos naujus 
aukso plotus, tikėdami greitai 
ežia pralobti.

f; Ant waiyino trukių ant ge- 
ieiinkelių yra ant wiso iemės 
pawir-ziaus 110000 lokomotywų 
(maszinų trukių traukimui). 
Daugiausiai jų turi Europoj, nes 
64000i Amerikoj 40000, Azijoj 
jau tik 3300, nors Azija yra di
džiausia swieto dalis, Australija 
2000, Afrika gi tikt 700. Euro
poj slaugiausiai jų turi Anglija, 
ne> 17000, Wokietija * J15000, 
Prancūzija 11000, Austrija 5000, 
Italija 4000, Maskolija 3500.

Indi jose, Darjeeling apskri
ty), prie Himalajų kali'^> siautė 
smai kus lytus su iemės drebė
jimas ir iemės nuslilikimais, ku
rie pridirbo daug blėdies ir nelai
mių. Prie to į 300 .žmo
nių likosi užmusztų. Nuslinkus! 
nuo kalnų žemė iszardė keliose 
ivietose geležinkelio lii.ij? terp 
Darjeeling ir Sonada; tuose 
knisztuose 9 europieczių ir 20 

$ziabuwių waikų likosi užmusztų. 
Geležinkelių trukių bėgiojimas 
turėjo pasiliauti.

U Szį met? į augazeziausių spe- 
cijalisskų mokslų įtaisas Masko- 
lijoj norinezių pastoti atsiszaukė 
i-z įviso 3351 baigęs gimnazijas. 
Daugiausiai, nes 1050 atsiszaukė 
norinezių pastoti į technologiszk? 
in-titut?— priėmė gi tik 260; 
į inslitut? kelių atsiszaukė 800, 
priėmė gi tikt 115; į girinįkystės 
institut? atsiszaukė 500, priėmė 
'gi tikt 100. Į institut? civviliszkų 
inžinierių isz 326 atsiszaukusių 
priėmė 50: į kalnakasystos insti
tutu isz 160 atsiszaukus:ų priėmė 
80. Į moterims angszcziausių 
mokslų kursus norinezių pastoti 
atsirado 515, priėmė gi 300. Terp 
at'iszaukusių yra iviena ameriko 
nė, vviena isz Bulgarijos ir 50 žy- 
delkaiczų.

" Kapitonas Wellby, sugrjžęs 
isz saivo kelionės atliktos dėl 
moksliszkų tirinėjimų Abisinijoj 
ir Ugandoj, rytinėj Afrikoj, ant 
susirinkimo Londono Geogra- 
fiszkos Draugystės skaitė prane- 
szim? apie kraszt? Walamo, gu
lintį 15 dienų kelionės nuo Abi- 
šonijos sostapilės, miesto Addis 
Abeba. Kruszt? t? kaimynai 
laiko už įvelnių užkerėtu. Wienas 
isz neszėjų somai isų,užmatęs )Va- 
lamo gywentojus.įgawo proto su- 
maiszymji.bet tas ant rytojaus pe
rėjo; nieks iszWellbės žmonių ne 
dryso drauge su 'VValamais wal- 
gyti; patsai Wellby isz jų baimės 
juokėsi ir walgė f u Walamais 
draugė ir nors buvo wisai swei 
kas, ant rytojaus pats įpuolė į 
koki? ten nežinomu lig?. Kas 
tai butų, kodėl draugystė su Wa 
lamais atgabena tokius negerus 
vaisius, VVellby ne moka isz- 
aiszkinti. Jeigu t? garsintu kok
sai reporteris laikrasztyj, gali
ma būt isz to juoktiesi ir už mė
ly laikyti, bet Wellby ne repor 
teris bet tirinėtojas ir savo pra- 
neszim? jis skaitė moksliszkoj 
Geografiszkaj Draugystėj Londo
ne.

gyti savo pagimdytus vaikus; 
ant nelaimės vienok mokanezių 
auginti vaikus lietuviszkų 
moterų ir su žiburiu sunku suras
ti.

16 d. pjutės szį metę, Floridos 
pertakoj susidaužė norvegiszkas 
laivas “Drot”, plaukiantis į Ar-» 
gentin?. 9 jurinįkus ir visas 
valtis nuneszė vilnys. 8 pasili
kę ant laivo sukalė greitai trot?, 
bet susėdus ant jo žmonėms, vil
nys perskėlė trot? pusiau teip, 
kad ant vienos dalies pasiliko du 
žmonės, ant kitos gi szeszi. Ant 
paskutinės dalies vienas isz juri- 
nįkų turėjo meszkerę ir jis mesz- 
keriodamas jūrėse, maitino žu
vimis likusius, bet įgavęs proto 
sumaiszym?, su meszkere szoko į 
jūres. Du kiti neužilgio pasimi
rė nuo bado ir troszkulio ir pasi
likę gyvi maitinosi jų mėsa ir 
gėrė krauj?. Bet tie kūnai teip 
paszvinko, kad jau ir iszalkę ne 
galėjo valgyti. Trys pasilikę 
nusprendė ant maisto papjauti 
wien? isz gyvų,ant to nutarė trauk
ti liosus. Liosas puolė ant vo
kiečio ir tas priėmė toki likim? 
be priesztaravimo, nusirėdė ir 
isztiesė pats kakl?, kad likę gyvi 
nelaimės sandraugai galėtu jį pa
pjauti Per dvi dienas mito jie 
mėsa papjauto draugo ir gėrė 
krauj?. Ant galo patiko trot? 
garlaivy^ ‘•VV’oodruff ir iszgelbė- 
jo likusiu du norwegieqziu. Isz 
jų vienas, Auderson, nustojo pro
to, antrasis gi Thomassen buvo 
baisiai sukandžiotas: ant užgesi 
nimo baisaus troszkulio jis kąn 
džiojo mat sau krutinę, kojas ir 
rankas ir gėrė savo paties krau- 
j?-

U Prancūzijoj yra 80000 mote
rų urėdnįkių. Daugiausiai yra 
mokslainių mokintoją nes 54000 
moterų, taigi 45% viso mokinto
jų skaitliaus. Biuruose iždo mi
nisterijos, kasose tarnauja 17000 
moterų urėdnįkių. Ant paczto, 
telegrafo\jr telefonų stacijų yra 
8000 moterų; kaliniuose, rando 
užlaikomose gydinycziose 7000 
moterų. Jurinįkystės \ biuruose 
yra 150 moterų, o biuruose gar
bės legijono 100 moterų. Isz v-iso 
gi moterų urėdnįkių yra Prancū
zijoj 19%. Privatiszkuose užsiė
mimuose yra teiposgi ne mažai 
moterų užimanezių žymi is vie 
tas: terp prancuziszkų moterų 
yra ne mažai pagarsėjusių-raszti- 
nįk>ų. Reikia ežia pridurti, kad 
kaulink augsztesnių užsiėmimų 
Prancūzijos moterys stovi ant 
žemesnio laipsnio negu angį i jo- 
nės arba amerikonės. Žingeidu 
butu pamatyti, kuom užsiima, 
k? moka lietuviszkos moterys? 
Mažai terp jų rastume 
pasikėlusių ant augsztesnio laips
nio, o daugiausiai rastume mo- 
kanezių vien vaikus gimdyti. 
Tas neužsipelnytu ant nupeikimo, 
jeigu lietuviszkos moterys, apart 
to, mokėtu ir prideraneziai au-

Maskolijos prekysta.
Pereit? met? Maskolija iszga

beno į svetimus krasztus isz wiso 
savo tavorų už 7O9Q0OJOO rubl., 
o tame visokių javų, miltų, ir 
tt. už 370000000 rublių. Wienų 
javų iszgabeno 458000000 pūdų, 
taigi mažiaus negu 1896 ir 1897 
m. 1896 m. iszgabeno svetur 
grudų 506000000 pūdų, 1897 m. 
488t«00000 pūdų. Jeigu paim-ima 
vertę iazgalientų svetur javų, 
tai iszpuola, kad Maskolija 1896 
in. už iszgabentus 506000000 
pūdų gawo 32100O0O0 
rabHų, 1897 m. už 488990000 
pūdų 353000000 rubl., pereituo
se gi metuasę už 4580000000 pu 
dų gavo 370000000 rubl. Taigi 
matyt, kad iszvežimas grudų 
nuo 1896 m. eina mažyn, bet už
tai pelnas didesnis, arba kitaip 
sakant, prekės jawų Maskolijoj, 
pradedant nuo 1896 m., kas met? 
kyla visaugsztyn: 1896m. vidu
tinė prekė iszgabentų į užrube- 
žius javų buvo 63 kap. už pud?, 
1897 m. 72 kap., pereituose gi 
metuose 81 kap., taigi per pas
kutinius tris metus prekės javų 
pasikėlė ant 18 kap. nuo pūdo.

Wertė iszvežtų maskol sz- 
kų tavorų į svetimus krasztus
1896 m. pasiekė 666000000 rubl.
1897 m. 704000000 rubl., pereit? 
gi met? 709000000 rubl. 1897 m. 
už 197000000 rubl. iszvežė sve
tur dauginus savo tavorų negu 
parsigabeno svetimų, taigi 197 
000000 rubl. pelnė nuo svetimų; 
pereit? met? jau skirtumas arba 
pelnas buvo mažesnis, nes pasie
kė tikt 147000000 rubl. ' Isz at
skaitos iždo ministerijos matyt, 
kad iszvežimas svarbiausių 
Maskolijos tavorų, taigi laukų 
produktų eina mažyn, užtai 
parsigabeni m as svetimų tavorų 
didinasi: iszvež mas grudų, su
lyginant su 1897m., pereit? met? 
pasimažino ant 30 milijonų pū
dų, parsigabenimas svetimų ta
vorų pasidaugino ant 54 m lijo- 
nų rubl. vertės. Apart javų, isz 
iszsiųstų svetur tavorų ne maž? 
peln? duoda kiausziniai: pereit?

I met? iszgabeno isz Maskoljjos 
kiaszinių už 58000000 rabi. Su 
mažėjo iszvežimas cukraus: 
pereit? met? jo iszgabeno vos 
už 8578000 rubj. (1896 m. už 20 
368000 rubl.); žymiai sumažėjo 
ir iszvežimas sėmenų: 1897 m. 
sėmenų iszgabeno 30 milijonų 
pūdų už 39000000 rubl., pereit? 
gi met? iszvežė jų tikt 15 
500000 pūdų už 18 milijonų 
rubl. Iszvežimas maskoliszkų 
iszdirbimų pasidino ant 2 mihjo 
nų rublių: pereit? met? iszgabe- 
no jų už 21 mil jon? rubl.

Kaslink įvežimo svetimų ta
vorų, tai isz jų įgabenta ne ma
želi tokių, kokių Maskolijoj ne 
trūksta: anglių pereit? met? at 
gabeno 183000000 pūdų. Maszi- 
nų atgabeno pereit? met? už 79 
986000 rubl.; iszdiroimų isz ge

ležies, plieno ir kitokių metalių 
isz 49300000 rubl. Taukų įga
benta už 7593000 rubl. (jų Mas
kolija turi daugiaus negu reikia); 
skurų už 10500000 rubl.

Nauji rasztai.
Isz ko kyla melai ir visokios 

skriaudos žmonijoje. Paraase 
kuu. V. Dembskls, Shenandoah, 
Pa.

Yra tai seniai.jau žadėta knįga 
kuuįgo Dembskio. ' Knįga para- 
szyta priesz klerikaliszioj dva
sioj; autorius aiszkina, kad svar
biausia priežastis melo, ar tai 
terp kunįgų arba terp valdonų 
yra noras palaikyti savo įtekmę 
ant žmonių ir isz to rinkti asa- 
biszk? naud? be jokio atsižvelgi
mą ant žmouijos reikalų ir nau
dos. K? perkratinėja autorius, 
parodo įtalpa. Apart įžengos, 
telpa ežia 18 skyrių iszaiszkinan- 
czių atsakanezius klausymus: 1) 
Ko darbinįkai galt laukti nuo 
kunigijos; 2) Pažinkite teisingu- 
m?, vardan kurio kunigija valdo 
smegenis žmonių; 3) Darbinįkai 
ir szaltinis juos nuodyjantis—bib
lija; 4) Dievas kaipo arsziausias 
darbinįkų prieszas; 5) Darbinį- 
kai ir szaltinis juos nuodyjantis 
—baimė; 6) Kardas—kųnįgiszka 
tiesa; 7) Dwnsiszkos darbinįko 
valdžios: kunįgiszka ir ciecorisz- 
ka (monarchiszka); 8) Darbinį
kų užpelnai yra tvanai stebuklų; 
9) Auka kunįgų linksmybė, dar
binįkų—aszaros; 10) Įrankiai
kunįgiszkos valdžios; 11) Mora- 
liszkumas kuuįgiszko mokslo;
12) Ar kunįgai klauso Dievo, 
ar Dievas kunįgų? 13) Moralisz- 
k urnas Dievo Kariaunos; 14) 
Moraliszkumas svietiszkos val
džios; 15) Dievas dvigubos dva
sios; 16) Dvigubystė dvasios 
kunįgijos; 17) Darbai trigubos 
dvasios Jėzaus ir jo tarnų ir 18) 
K? darbinįkai turi veikti. Auto
rius duoda atsakym? ant tų ežia 
privestų klausymų. Ar tie atsa
kymai teisingi, ar jie užtenkanti, 
mes ant to neatsakysime, liet pa
duoti žmonėms suprantamoj kal
boj; jeigu jie neteisingi, tai pri- 
derystė kitų kunįgų jų neteis’ii- 
guiu? isz įiezki'iti. Ir mes vienok 
uitėmyjome kaip kur ne sz'aikan- 
czius kritikos argumentu-. Sztū 
įžangoje autorius s<ko, kad 
knk-zczionyliė sutvėrė velni?, 
mums gi rodosi,kad žmonių įtikė
jimas į velnius buvo juu tukstan- 
cziais metų priesz krikszcziony 
bę: velni? kaipo pikt? dvasi? 
kovojanezi? su geru atrandame 
tikėjime senobės Irano tautų, 
ant kelių deszimczių szimtmeczių 
priesz atsiradim? krikszcziony- 
bės; tikėjimas tas užsiliko iki sziai 
dienai pas garsius isz savo teisin
gumo puraus. Krikszezionybė su 
teikė wicn velniui žmogaus pavi- 
dal?, pridėjo ragus ant kaktos ir 
ožio nagas ant kojų, bet jo ne su- 
twėrė, tikt skaitlių velnių padau
gino.

^Vietines Žinios.
— Policijantas Burke isz sta 

ei jos E. Chicago av., važiuoda
mas geležiukeliu namon į Som- 
merdalę, norėjo nuszokti nuo bė- 
ganezio trūkio, bet nuszokęs par
puolė po ratais, kurie jį visai su
draskė.

— Žinomas vagilius Tobin, 
gyvenantis po nr. 177 ant Bluo 
įsi and av. atbėgo pereitos ne
dėlios dien? į aptiek? po nr. 203 
Blue Island av. ir praszė daktaro 
pagelbos, kadangi ės?s pasiautas. 
Pasirodė, kad jis pavojingai pa- 
szautas į pe'į ir į krutinę. Polici 
ja nuvežė jį į ligonbutį. Pasiautas 
ne nori pasakyti, kas paszovė.

— Ant kertės 22 ir Halsted 
ui. užpuolė plėszikai pereitos ne
dėlios naktyj ant grįžtmezi o na
mon skripkonaus Juozo Klep ach. 
Tas pasi praszė, kad, kol a teeis jam 
savoskripk? aliduoti.daleistudar 
kart? paskripkuoti. Plėszikų bu
tu mielaszirdingų ir jie sutiko 
iszpildyti muzikanto praszym?. 
Tas pradėjo grajįti ir turbūt gra- 
j jo labai graudžiai; iszgirdo mu- 
zik? pobcijantai ir atėjo dasiŽino
ti, kas tai do koncertas. P<ė?zikai 
pamatę dėdes, leidosi bėgti, bet 
visgi vien? isz jų pasisekė suim
ti.

— Kun. Kravczuno bažnyti
nis “fairas” “bytyja” it Clark 
streeczio knaipos. Pereitos nedė
lios naktyj, 11 valaud? žmonelės 
prisigėrę szvento alaus iszsigru-
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sanvaitės ketver
Ch cagoj siautė

do gowddomi8 isz fairo salės ir 
pradėjo ant 33 ulyczioa rupužiuo- 
tis, paskui smaugtis. Ant riksmo 
atbėgo Krawczuninis prezidentas 
J. Gurinskas su rewolweriu ir 
pradėjo szaudyti, guldydamas už- 
tnuszimu; tokiu budu iszkrikdė 
beaisinaugianczius. Mat kaip kunį-' 
gėlis su sawo szwentomis fairo 
mis augsztai pakėlė lietuwių war- 
d?. Argi negali jam lietuviai 
būti užtai dėkingais? Gal jam dar 
kada nors už tuos nuopelnus pa
statys paminki??

— Pereitos 
go wakare
didelis gaisras sz lok j ardų aplin
kinėse, kurisai pridirbo blėdies 
ant $300000. Pirmiausiai užside
gė dideli trioba, kur paprastai 
atsibūva arklių jomarkai, Dexter 
Parke. Trioboj toj buvo į 1500 
arklių. Atidarius duris, isz syk 
arkliai iszbėgo isz jų stovyklų 
mindžiodami visk?, k? ant kelio 
patiko. Kelios ypatos likosi bė 
ganezių isz ugnies arklių su
myniotos, John Shannon nuo to 
pasimirė; keli tarnai besistengda 
mi užvesti arklius ui degan- 
ežios trobos, skaudžiai apdegė. 
Isz wiso sudegė 18 arklių. Apart 
minėtos arklų jomarko triobos 
apdegė teiposgi “Trausit house”, 
prie Halsted ui.

surankiotos ir neapgar- 
Teisybė, kad Vecken 

Dav. Silvestraitis, Jurk- 
Schle cher ir k. su-

K i likkime pasakas!
Licluviezkos pasakos, kurio 

se drauge su visokiais phantas- 
tiszkais dalykais teip apstingai 
randasi reminiscencijų isz se
niausio laiko praeigos mu-ų, 
dar ir eziandie isz didesnės da 
lies ne 
tintos, 
stedt, 
szaitis,
rinko jau nemenkai lietuviszkų 
pasakų, bet tas skaitlius yra 
labai dar menkas, sulyginus 
su tuomi, kas tautoje liektl. Per 
tukstanezius melų lietuvių tau 
toje pasakos, sakmės buvo p >- 
aukojamos tokiu budu nuo gent 
kartės gentkartei į palaikus 
patekdamos, ir uors su laiku 
kaip paeziame pasakų turiny
je, jau formoje, kalboje atmai
nos, innovacijos įvykti turėjo, 
liet daugelyje jų dar ir dabar 
užiėmyjame paminėjimus isz 
giliausios senovės, kuri? isztar- 
dyti ir apraszyti butų labai 
žingeidu, o kas ir mokslui didę 
naud? suteikt galėtu. Saito 
dalyko dėlei, o teiposgi geis
damas liekanas arba produk- 
tus dvasiszkos gyvasties prose
nių musų ateitės kartoms pa
vesti, ir asz bu'vtiu užsiėmęs 
pisakų rinkimu, ir neseniai 
iszėjusiame tome“Liet. palakų”, 
kur mitologiszkoeios patalpin
tos tipo, apie 200 palakų į 
žmones paleidau.
dabar medeg? dėl antrojo to
mo, asz kreipiuosi į visus tuos 
musų inteligentus, kuriem yra 
suprantamas svarbumas szito 
dalyko, praszydamas jų užsiim
ti užraszinėjimu visokių pasa
kų ir pavedimu jų man dėl 
moksliszko jų sunaudojimo ant 
naudos musų tėvynės 
Lietuvos. Tiems, kurie norė
tu atlyginimo ui darb? — už 
raszinėjim?, galima butu po 
|—1 rublio už kiekvien? pasak? 
užmokėti, tik siuntėjai-užraszy- 
tojai turėtu žinoti, kad kiekwi«j- 
n? pasak? ant atskirios popie- 
ros lapo užraszinėti reikėtų, 
paženklinant vurd? žmogaus ir 
kaimo, kur ir nuo ko užraszyta. 
Tie, kurie tokiu bildu už pi
ningus rinkti norėtu, turėtu 
ne mažiau kaip po 2 ir t. t. pa 
saki maniespiant syk atsiųsti, 
nes kitaip užmokėjimas —pi- 
nįgų iszsiunlimas — butu ap
sunkintas. ,

Pasakas reiktu siųsti ant adre
so:

Rinkdamas

Dr. J. Bas»aoovicz 
a Varna 
Bulgarie.

Prekė pinĮgų

8ENŲ GADYNIŲ

Išnykę gyvi sutvėrimai.
Pago.1 HuichiMoną.

(Tva)
Oda buvo nuoga ir lygi arba truputį 

susigarbiniavusi kaip tai yra antai pas didž- 
žuvius. Niekur ne rado žvynų ženklų, todėl 
matomai ichtyosaurai jų neturėjo, kadangi 
kitaip jie butų užsilikę teipjau, kaip užsiliko 
žemėj žuvių ir krokodjlių žvynai. Lejaso 
sluogsniuose ichtyosaurų kūnai užsilikę labai 
gerai.

Ichtyosaurai turėjo ilgus ir smailius 
žandus. Akys buvo labai didelės. Ar jie 
kvėpavo oru su plaučių pagelba ar oru sutir
pusių vandenyj su pagelba kvėpavimo plė
vių kaip žuvys? Jeigu jie butų turejękvė- 
jiavimo plėves ant kvėpavimo vandenyj su
tirpusiu oru, tai tę rodytu kauliniai lankai 
ant pritvirtinimo plėvių, kai p tai yra pas žuvis. 
Ichtyosaurai tokių lanki) ne turi; taigi jie 
turėjo plaučius ir kvėpavo oru kaip ir kiti 
gyvenanti ant sausžemio sutvėrimai, kaip 
antai slankiojanti ir amfibijos. Ant jų suras- 

į tų kaukalių matyt vietos, kur buvo šnervės; 
jos buvo netoli akių, o ne ant snukio galo. 
Matyt kanalai vedanti iš šnervių į gomurį, 
kuriais oras iš šnervių ėjo į plaučius. Ant 
kvėjiavimo ichtyosaurai turėjo Įiakilti ant 
vandens paviršiaus ant įtraukimo oro; bet 
kaųio turinti šaltą kraują ir mažus smegenis, 
jie nereikalavo teip daug oxygeno kaip saus- 
žemių šiltakraujai sutvėrimai, todėl ir panė
rę vandenyj, galėjo išbūti ilgiaus. Uodega 
arba pasiirimo organas geriaus buvo pritai
kytas ant bruzgaus ir greito plaukinėjimo 
vandenyj negu ant pasikėlimo į viršų, kaip 
tai yra pas šios dienos didžžuvius.

Pas diežžuvius uodegos užbaigos plėvės 
horizontališkos, kadangi joms, kaipo turin
čioms šiltą kraują, didelius smegenis ir kvė
puojančioms plaučiais reikia daug oro, to
dėl joms reikia urnai pakilti ant atsikvėpimo 
ant vandens paviršiaus. Jeigu uodega butų 
kitaip sudėta, jie ne galėtu greitai pasikelti 
ant Įiaviršiaus, kadangi jie turi tik vieną po
rą Įiasiirimo plėvių. Ichtyosaurai turėjo jų 
dvi )>oras ir iš jų užpakaline pora pėlengvino 
jiems jiasikėlimą ant vandens Įiaviršiaus, ka
da reikėjo atgauti kvailą.

Iš to matote, kad turinčioms tik vieną 
porą pasiirimo plėvių didžžuvėms, ant pa
sikėlimo iš vandens gilumos'neatbutinai rei
kalingas yra horizontai i szkas padėjimas uo- 
deginių plėvių;.ichtyozaurai gi turinti šaltą 
kraują, mažus smegenis ir per tai nereika
laujanti teip tankaus atsikvėpimo, turėjo 
uodegines plėves verti kai iškas, paskirtas.ne 
tikt aut Įiasikėlitno ant paviršiaus, bet ir ant 
pasiirimo pryšakin,kaip tai yra pas žuvis;ant 
pasikėlimo ant paviršiaus jie turėjo dvi po
ras kraštutinių plėvių. Iš to matote, kaip 
kiekvieno gyvuolio kūno dalys pritaikytos 
prie jo gyvenimo ir reikalo, visos dalys teip 
sudėtos, kad jos kuo geriausiai galėtu atsa
kyti gyvuolio gyvenimo reikalams.

Tų draskančių jūrių baisybių, taigi ich
tyosaurų buvo neišpasakyta daugybė jūrėse 
lejaso laikų; jie naikino daugybę žuvių tų 
laikų jūrėse ir ne davė joms per daug prisi- 
veisti. Gal būt, kad jie ėdė įr savo locnus 
dar ne drutus vaikus. Lejaso laikuose teip 
kaslink skaitliaus, kaip ir kaslink daugumo 
atmainų ichtyosaurai stovėjo aut augščiausio 
savo išsivystymo laipsnio.Tuose žemės sluog- 
sniubse užtiko iki šiol kelias jų atmainas. 
ldhtyoMuru8 tenuiro^tris buvo nedidelis, žan
dai jo buvo laibi ir ilgi panašus į paukščio 
snapą. Ichtyosaurus latifron# turėjo dar la- 
biaus panašius' į jiaukščio snapą žandus, kaip 
tai matote ant paveikslėlio. Akys jų buvo di
delės, iš ko matyt, kad jiems ne sunku buvo 
surasti maistą jūrių gilumose. Galva

Galwa Ichtyosaurus latifrona.
Londono geologiškos drau-esanti „

gystės muzejuje šitos atmainos ichtyosau- 
ro turi 5 j pėdos ilgio. Didžiausias gi sudė
tas kūnas yra Kensingtono muzejuje:jis turi 
ilgio 22 pėdas ir 8 pėdas pločio, bet kaip 
pasirodo iš surastų atskirų kūno dalių, buvo 
to skyriaus sutvėrimai ir daug didesni už ši- 
t$, pasitaikė ir turinti su viršum 40 pėdų il
gio. Bristolo Johusono muzejuje yra galva 
Ichtyo$auru8 platyodon, kurios akių lomos 
turi net 14 colių diametro.

Galva Ichtyoaaurua Platyodon.
Ichtyosaurus gyveno jūrėse senų

Ruskas rublis po......................52 f c
Prusiszkos markės po............24|c

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant paczto kasz-

=====
— Perskaitykite apgarsini m? 

daktaro K.A, Bmkevicziaus. Ji
sai paeina i-z Sziaulių pav.,Kau
no gub. Pabaigė moksl? Mas
kvos universitete ir jau 16 metų 
praktikuoja daktarystoje.

Ichtyosaurus gyveno jūrėse senų gady
nių, bet kaip jų kaulų sudėjimas rodo, jie 
galėjo kaip kadk išeiti ant kranto ant pasi- 
šildymo prieš saulę, ant miegojimo arba ant 
gimdymo vaikų, jie galėjo ant sausžemio 
slankioti ant papilvės ant paveikslo žalčių. 
Kadangi tie sutvėrimai turėjo neišpasakyto 
didumo akis, tai rodosi, jie turėjo matyti ge
riaus negu koki nors kiti ar tų pačių ar vė
lesnių laikų sutvėrimai.

Daugelis ženklų parodo, kad ichtyosau
rai gyveno jūrių pakrantėse arba prie kora
linių salų ir rifų. Tas ir suprantama: juk 
sutvėrimai kvėpuojanti oru ne galėjo gyven
ti jūrių gilumose, kadangi tąsyk jiems reik
tu daug laiko ant pasikėlimo iš gilu
mų, kur turėtu maisto jieškoti, į paviršių

ant įtraukimo į plaučiu* oro ir ant nusilei
dimą vėl į dugną., ■ j

Akys ichyosaurų buvo uždengtos eilėms 
kaulinių šmotelių, kokius turi iš šios dienos 
sutvėrimų tikt želvės, driežai, tūli paukščiai ir 
tūlos alligatorių atmainos; akys nekuriu žu
vių uždengtos kaulinėmis uždangomis susi
dedančiomis iš dviejų dalių. Klausymas, 
kam reikalingi buvo šitiems sutvėrimams tie 
kauliniai akstinai ant akių? Iš vienos pusės 
tie kauliniai akstinai uždengianti akis sau
gojo jas nuo smarkaus vandens spaudimo 
gyvuoliui panėrus ir nuo sudavimo vilnių 
iškilus į paviršų. Apart to tie akstinai tu
rėjo dar ir kitokią užduotę, palengvinančią 
ichtyosaurams gyvenimą tose sanlygose, ko
kiose jie gyveno. Su pagelba tų kaulinių 
akstinų uždengiančių akis tie sutvėrimai gar 
Įėjo matyti gerai lygiai ištolo, kaipi su žiūro
nu ir iš arti. Prie sutraukimo tų akstinų 
akies lėlė susitraukia, pasidaro labiaus iš
pusta ir per tai arti stovinti daigtai aiškiaus 
duodasi matyti. Praskėtus tuos akstinus ir 
akies lėlė išsitempia, pustumas pasidaro ma
žesniu ir per tai toli esanti daiktai duodasi 
aiškiaus matyti. Tokias akis turi ir tūli iš 
šiądien gyvuojančių ant žemės paukščių: per 
tai jie mato gerai iš arti ir iš toli kaipi pasi
naudojant isz žiurond arba akuliorių.

Girdite gal tankiai, kad yra žmonės, ku
rie vartoja dvejopus akuliorius su stiklais 
ne vienokiai įdubusiais: vienus vartoja ant 
skaitymo, kitus gi ant matymo toliaus esančių 
daiktų. Per labiaus išpustus stiklus žmogus 
aiškiai mato literas arti laikomas knįgas, per 
mažiaus gi išpustus mato geriaus toliaus 
esančius daiktus. Iijhtyosaurams pati gam
ta suteikė mat geresnius akuliorius negu op
tikų padirbti; prietaisomis palengvinan
čiomis jiems matymą iš tolo ir iš arti buvo 
anie kauliniai akstinai, kurie besiglausdami 
išpūtė labiaus akies lėlę, besiskėsdami gi ją 
ištempė ir tokių būdų akį pritaikė pagal rei
kalą prie matymo toli ir arti esančių daiktų.

Drauge su ichtyosaurų kaulais, lejaso 
sluogsniuose Anglijoj ir Vokietijoj rado ir 
jų gerai užsilikusius odbs šmotelius, iš kurių 
galima šiek tiek spręsti ir apie odą šitą sut
vėrimų, teiposgi apie jų pasiirimo prietaisas 
užstojančias kojas.

Pirštų turėjo jie po penkis, bet jie susi
dėjo neiš trijų sąnarių, tikt iš astuonių ei
lių sąnarių daugkantuoto pavidalo, kaulų gi 
kiekvieno piršto sąnario buvo daug. Per tai 
ir tos kūno užbaigos atsakančios kojoms 
augštesnio Išipsnio sutvėrimų turėjo būt la
bai miklios. , Didžžuviai tose kūno užbaigo
se turi tikt po penkis pirštus, ichtyosaurai 
gi savo užbaigose turėjo po šimtą su viršum 
mažyčių kaulų atsakančių didžžuvių pirštams.

Kitas .svarbus klausymas—ar ishtyosau- 
rai motinų buvo gundomi gyvais, arba gal 
dėjo jie kiaušinius kaip šios dienos krokodi- 
liai ir tie kiaušiniai jau ne motinos viduriuo
se išsii»erėjo,kaip ]Mis visus dedančius arba 
metančius kiaušinius yra ir dabar? Ant to 
šios dienos mokslinčiai gali jau be apsirikti 
mo atsakyti nors kaslink vienos atmainos 
ichtyosaurų. Ne retai pasitaikė žemės gilu
mose užtikti kuuus ischtyosaurų, po kurių 
šonkauliais buvo kiti mažyčiai skeletai. Visi 
tie mažyčiai buvo ne pagadyti ir prigulėjo 
prie tos pačios atmainos ką ir didiejie; gal
vos buvo nukreiptus į vieną ir į tą pačią šalį. 
Taigi turbut tie mažyčiai buvo dar nepatu
rėti motinos viduriuose, kada ji užbaigė gy
venimą. Tokiii didelių ichtyosaurų skeletų 
su mažais viduriuose rado kelis: keturi toki 
skeletai yra Stutgąrto muzejuje, du Tubin- 
goje, vienas Monačhijoj; muzejuose Gauda
vos ir Paryžiaus yra teiposgi keli. Iš jų du 
esanti Štutgarto ir du Tubingos muzejuose 
tnri tikt po vieną mažą viduriuose, vienaa 
gyvuolys Štutgarto muzejuje turi keturis, 
esantis Monachijojj penkis mažus, o ketvirta
sis tos atmainos ėįantis Štutgarto muzejuje 
turi net septynis. Vieni iš tų mažyčių esančių 
didžiųjų viduriuose turi galvą nukreiptą di
džiųjų, uodegos link, kituose gi ji nukreipta 
kitaip. Kad tie mažyčiai, atsiradę didžiųjų 
viduriuose, ne buvo praryti, tai matyt ant 
daugelio dalykų: jų skeletai nesulaužyti, 
čieli; toliaus visi įjie ne pereina atsakančio 
didumo ir visada priguli prie tos pačios ką Įr 
didysis atmainos. Apart to, pasirodo tiesiog 
negalimu, idant vienas tokio didumo ichtyo- 
sauras, kaip tai yra Štutgarto muzejuje, ga
lėtu ant syk praryti net septynis mažyčius. 
Iš visko matyt, kad atrasti didelių viduriuo
se mažyčiai skeletai buvo tai skeletai motinų 
nešiojamo dar nepagimdyto vaisiaus. Kiek 
vienok iki šiol susekta, visi atrasti žemės gi
lumose ichtyos 
viduriuose į 
kitų atmainų 
randa. Taigi iš _ __
gimdė tik viena ichtyosaurų atmaina, kitos 
gi dėjo kiaušinii 
kodiliai ir iš tų ] 
viduriuose, bet 1

Žanduose ] 
namų ichtyosau 
tų neišpasakyta 
nos turėjo po 2C 
susodytų ne į at 
tai yra pas kroki 
Kaip kokiuose žanduose randa lygiai viršuti- 
.niame kaip ir apatiniame žande kiekvienoj 
pusėj po 60 ir dabgiaus aštrių dantų, tai iš
viso išpuola su viršum 240 dantų, 
sias dantis turi du coliu ir daugiaus ilgio.

Žandai ichtyosaurų buvo lengvi ir drūti, 
susidėjo ne iš vieno kaulo bet iš daugelio ei
lių, kaip tai yra
Eilių tų yra dauįjiaus tose vietose, kur žan
dai turi būt tvirtesni, taigi ties viduriu, lai
besni gi ir susidedanti iš mažesnio eilių skat- 
liaus prie galų. , 9

^Toliaus bus.)

.lljosaurų skeletai su mažyčiais 
priguli vienai atmainai; kūnuose 
aų tokių mažyčių kūnų niekur ne

to matyt, kad gyvus vaikus 
ichtyosaurų atmaina, kitos

iup teip kaip šios dienos kro- 
padėtų kiaušinių, ne motinos 
lauke, išsiperėjo mažyčiai.
prieštvaninių baisybių Vadi
mais buvo didelių, aštrių dan- 

augybė, kaip kokios atmaf- 
ir daugiaus aštrių dantų 
:iras lomas žanduose, kaip 
‘liūs, bet į ilgas grabes.

Didžiau-

pas šios dienos krokodilius.
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Draugysczin Reikalai
Pirmas Metinis Balius

Chicagoj, Muzikantai Dr-t6s Dowido 
Karaliaus turčsaavo pirmą metinį balių 
Dėdelio), 8 Spalių, 189», Freihett Turner 
galėjo, 3417 S. Halated gtr. arti 34toe ui. 
Prasidės 3$ vai. po pietų. įženga vyro 
su motore 25c. Wisus lietuviua Ir lietu
vaites užk vi eczi a atsilankyti.

Komitetas.

Lietavlszkas teatras
Chicago, Dr-te D. L. K. Witauto at- 

grajys teatre po vardu •'Witauto Karn- 
navojimas’* nedSioj, 19 Lapkriczio, 
1699, Freibeit Turner salėje, 3417 8. 
Halated st., arti 34tos ui. Prasidės 7 va
landą vakare. įžengs 25c- nuo y pa tos. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites praszo 
prisirengti.

Db-tb D. L. K. WrrATVTO.

DEL LIGOTŲ WYRŲ.
JEIGU jus kenoziat pasekmes jau

nystės iszdykimo (onanizmo), tai turtto 
jieszkot amai pagelbės, nes gamta jus 
neiszgydys. Symptomai jus Ilges ym: 
nemiga, pohucija nakties laike ar nusi- 
szlapinant, iytiszkų dalių ir nervų Nusil
pnėjimas, skaudėjimai galvos, nugaros, 
ir tt. Ilgus metus kentėdamas asz ban
džiau daugybę vaistų, kurie vienok 
man nepagelbėjo; gailaus asz pats iazra- 
dau vaistą, kurs į trumpą laiką padarė 
mane kitokiu žmogum, ir jei atraszysi 
man gromatą, idėdams markę atsaky
mui, asz prisiųsiu tau užpaezėtytoj gre
mžtoj pilną apraszymą kaip iszsigydy- 
ti. Raszyk pas:

FRED WIL8ON, 
Box 386, E. Kenosha, Wia

(13-10) 

Maxico...................................  40.865,15
Balance...... 31,153,263,08
INCOME

Premiums received during 
the yenr...................... 31,303,361,01

Inte ręst, renta and diridends 
recived during the year.... 104,838,57

Profili from sale or maturity of 
ledger assets ow book vai ue 887,50

Totai income... 31,406,387.08

EJLPENDITURES.
Losaes paid durjng the year 3779,682,30 
Dividends paidduringtheyear 50,000,00 
CommiMioas and aalariea paid 

during the year .................877,706.31
Renta paid during the year.... 5,800,00
Taxes paid during the year (in- 

cluding fees, etc., of Insur
ance departmentsj................37,101,90

Scranton, Pa. 1 d. spalių, 1899, Tėvy
nės Mylėtojų Draugystė Į turės didelį 
vieszą susirinkimą, kur bus laikytos pra
kalbos. apie Draugystės ir tautos reika
lus. Kalbėtojai yra užpraszyti vietiniai 
Ir isz aplinkinės. Apart kalbų bus pora 
dekliamacijų sakytu 9 metų vaiko ir 7 
m. merguitės. Salė bus puikiai papuo- 
ssta ir viskas atsibus didžiausioje iszkil- 
mėje. Prasidės 7 valandą nedėlios va
kare. salėj Leonard. 111 W. Market st. 
Providence. Įžengs dykai. Užpraszo 
vyrus, moterie ir merginas.

Dr-tė Tėvynės Mylėtojų.

Breoklyn. N. Y. Nedelioj 8ta d. spa
lių 1899. 3 vai. po pietų atsibus didelis 
susirinkimas ant salės p. Gerkeeno. 
93 Grand Street. Ant susirinki 
mo bus laikomos ekonomiszkai- 
politiszkos prakalbos ir apie nauda lietu- 
viszkos literatūros ant parodos ateinantį 
metą Paryžiuje. Kalbėtojai yra užkvie
sti: Dr. J. Szliupas isz Scranton, Pa. ir 
vietinis probaszczius kn. A. Milukas. 
Primenant ir tai, jog virsz paminėti kal
bėtojai yra iszrinkti į komitetą parodos 
Paryžiuje. Dėlto visus vyrus ir mote
ris užpraszome pribut ant prakalbų.

Susirinkimo Komitetas.
Teatras.

Waterbury, Conn. Teatraliszks Drau- 
gyste“Simano Daukanto" laike “Susiv. 
L.A." seimo Waterbury’,Conn. 4Spaliu, 
losi tragedija “KEISTUTIS’,’ operos na- 

- me "Poli’s Theatre" ant Broadvay gat- 
' wės, prasidės ant 8 vai. vakare.

■Keistuczio tragedija isz dėjų musų 
praeitės dar niekur nebuvo perstatyta 
liet, kalboj. Dėlto kiekvienas lietnvys 
ir lietuvaitė, vietiniai ir isz aplinkės, 
teiksis pribūti ant tautiszko perstatymo, 
o busite užganėdintais.

Komitetas. 1

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Jono Zelbos, Kauno gub., 

Rasseinių pav., Kražių vol., kaimo Pa- 
plėksniu. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duot žinią ant adreso:
> ' * Joseph Miszeikis,
>241 W. EdvardsSt., Springfleld. III.

(29-9)
Pajieszkau Leono Jakubauskio, Gir

kalnio par.. Raseinių pav. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duot žine ant adreso:

George Nakrosz, 
Bok 136, Girardville, Pa.

Pajieszkau Kazimiero Urbos, Antano 
Ivanausko ir Kazimiero Jurgaiczio, visi 
Kauno gub. Jie |>atys ar kas kitas teiksis 
4uotžinę snt adreso:

Kaz. Ivanauskas, 
Mahanoy Plane, Pa.

Pajieszkau Juozo Urbsiczio, Suvalkų 
gub . Wladislavavo pav.. Dobrovolės 
gmino, kaimo Jadagonių. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duot žinę ant adreso: 

Jonas Poida,
331 MadisonSt., Nev York, N. Y.

Pajieszkau Jono Kailiukaiczio, Jono 
Krivaiczio ir Andriaus Stankavicziaus, 
visi Suvalkų gub., WilkavWtio pav., 
Waitkabalių gmin. Jie paty^r kas ki
tas teiksis duot žinę ant adreso: 

John Liudkevicz,
18 Kneeland St., Boston, Mass.

Pajieškau Jono Kudirkos, Suvalkų 
Jub.. Zapyszkio par., kaimo Naudžių, 

ia pats ar kas kitas teiksis duoti žinę 
ant adreso:

» Ant. Babuszis,
Box U, Coal Centre, Pa.

Dr. M. P. Kossakauskis, 
3315 S. MORGAN UL. 
Aptiekoje J. Leszczynskio, 

kožna diena
nuo 10-tos iki 12-tos adynos 

priesz pietus.
CHICAGO. ILL.

Anerican Gold Filled
UI akmenų. gwnrnntuo«l 
lietu, yra verti piningu, 
■ako! pirksi lafkrhhdy. 
amatvk pirmiau musu 
'ARDUODAMU8. Lam- 
onui au Lsxcicusi.ii; 
a <-4..’tO. Isakjrpk tai 
pganinitna ir prulusk 
mini su latro adresu, o 
les ntaiuslma tau Jy C. 
I. D aut apatvrejiao. 
trakiai i»akwieikuota», 
1 k. auksu plettyUs dwi- 
ubaia luksstaia. ausuke 

užsukamas ir užstato
mas. aut daug akmenų, gnarantuotas rodymas 
laiko, ir aat pažiūros lyginasi 486.00 vertes laik
rodėliui. Bu koku u laikrodėliu gausi storai auk
sinta vyriuką arba rooterisrka lenciugeH ir 
GVaRANTUOJA antai METI'. Kada pamaty
si. J*‘igu tau pasidabos, užmokėk espreso agen
tui t-i.lSO ir už atvėsima ir laikrodėlis su len- 
eiugeliu tavo. Primink koki nori, vyrisska ar 
moteriažka laikrodėli. Adresuok:

IMainanti Jewelry 
Dept B. 22., 225 Dearborn Et.,

ledger* assets............................ 20,443,80
Amountof all otber eapeditar- 

es,...............     76,762.10
Totai expenditures, 31,347,4^1,41

MISCELLANEOU8.
Totai risks taken during the 

year In Illinois....... 3, .7,816,625.00
Totai premiums received 

during the year in Ilf'a, 3 ... .80,368,00
Totai losaes ipourred dur

ing theyear fn Illinois 3 ... .63,504,05
Totai amonnt of outstand- 

ingrisk*... ...................3161,958,466,00
CHA8 B. WHIT1N’G. Peeb.

JAMES U- TAINTOR, Sec't.
Subscribed and svorn to before 

this 19th day of January 1899. 
CHAS. A. DODD. 

Notary Public.

(includingfees and etc, 
of Insurance departmėnta) 

Locs on sales, or maturity 
of ledger assests............ ..

Amountof all otherespend-
turec.................................... ........................

Totai expendituree... 3967.115.37 
MI8CELLANEOU8. 

Totai risks taken during the
year in IliinoiB............ .  316.513 226,00

Totai premiums received
during the year in Illi
nois................................. 167.802.88

Totai losses ineurred dur
ing the year In Illinois.. 61.408.39 

Totai amount of outstančU"
ing risks...........................3920.922.900.00

ALFRED JAMES Pres. 
WELFORD M. PATTON Sec’y.

Subscribed and svorn to before me 
this 19 day of January 1899.

FRANCIS BLOODGOOD 
Cotnmtaioner for Illinois in 
Millvsukee, Wisconsin.(Seal)

84.698.56

254.29

52.381.74

M. Goodmoii Peal Katate,
Room 5O:i, I1S Dearliorn HL. 
(Telefoną* Mala 4M5I CHICAGO. ILL.

Perka, parduoda ir iszmaino lotus, na
mus ir visokes propertes Chicsgoje. Jei
gu nori pirkti, parduoti ar iszmainyti sa
vo propertes, ataiszauk pas mane. Sute
ku lietuviazkai.

me

(Seal.)

Aukos aut Paryžiaus 
parodos.

* P. Kryževicze. Chicago
“ M. Dovidaitis, “

K. Jankauskis,

Ant Kankytiniu.
P. Kryževycze, Chicago,
M. Dovidaitis,

ANT PAWARGU81O RASZTINIKO.
M. Dovidaitis, Chicago

•25c 
50c 
50c

25c
50c

Balius! Balius!
Subatoj, 30 Rugsėjo, 6 valandą vaka

re darau pasilinksminimo balių, ant ku
rio grajys gera muzika ir bus smagus 

’ pasilinksminimas, ant kurio užpraszau 
visus aplinkinius ir pažįstamus atsilan
kyti. Su guodone,

P. Kareckas,
1193 8. Oakley ar.. Ohieago, III.

APGAR8IN1MA8.
Kas norite, kad iszsiųsti į 

krajų piuįgai gerai ir greitai su- 
vraiksscziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greičiau
siai suvraikszczios. U t greitumu ir 
teisiugump kasdien apturime salin
tus padėkawonių nuo lietuwių isz 
irisų Amerikos krasztų.teiposgi ir 
ui gerumu szifkorczių pas mus isa- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas penvaiiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite .szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinjgus ant szifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresu:

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

LOTAI! LOTAI!
Ant 33czioe ulyczios prieszai duris lie- 

tuviszkos bažnycsios, lotai puikiausi 
viso Bridgeporto po >675. Pigesnių 

vietos negalite rasti ant 
‘‘Lietu-

ant iriso Bridgeporto po 3675. 
ktttj ir geresnės vietos neolite 
vtao-B^idgeporto. Atsiezaukite 
▼os” redakciją.

Dr. Leonard Landės,
Lietuwi8zkae Daktaras.

184 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir -mo

te riss U ų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; prakukavo hgonbucziuosėi 
Wiedniuje, Berlyne, kamliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtlniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduate 
Hospital College ir Lt.

W. 8L0MINSKA,
679 Mflwaiikee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtume tapo 
Apdowanota 

DVIEMS MEDALIAIS
doaot

HAJ3WA
luiukos Paro- 
►retinga, tei-

Ar Kenti Silpnybę
Jeigu teip tai ra

szyk, o asz atsiusiu 
tau dykai užpeczety- 
toje gromatoje pamo
kinimą kaip iszsigy- 
dyti namieje ir apra- 
szysiu kokiu badu 
iszsigydžian nuo 
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai isz 
gydys susilpnėjimą tavo lytiszku 
ir sulaikys naktine poliurija, 
sziadien pas:

Chas Johnson, 
Box 516, Hammond, Ind.

daliu
Raszyk

C. A. Bnchbinder,
Wokiukai-Amerikoniszkas Aptiekorius,
64 Graad St., Breoklyn, N Y.

Dirba'geriausias nuo kosulio gydyklas 
•*Wild Cherry A Tolu” vadinamas ir 
"Reumatic Mizture No 79000." ant gy
dymo reumatizmo. Bonkeles po 25c. 56c 
ir 31.00. Prisiunczia pacztu. (29-12)

Pifftal ant pardavimo arba ant 
iszmainymo ant fermos lotas su dviem 
namais po nr. 33*19 S. Morgan St.; teip- 
gi 2 lotai |vie S. Morgan str. ir 34 Ct. ir 
2 lotai prie 52ros ir Robey. ui , ir 3-penl- 
ru mūrinis namas aut kertė* 29tot> ir 
Throop ui. Atsiszaukite po nr. 2935 S. 
Throop St. (13—10)

UŽ 15. IN EUROPA.
Prie trumpo laiko darbo ant laivo; 

kiekviena norinti už*5.00parkeliaudami 
į Lietuva. Laivai iszplaukia utarnykais 
ir subatoms. Agentas*.

Henry J. Jacoba, 
38 Canal st., New York, N. Y.

(15—12)

Lietovisdas Kotelis V. Rondo,
7 Wash ington St, New York, N. Y.

Kurie važiuojat į ir isz Amerikos, 
kreipkitės prie manęs su agentiszkais 
reikalais. Teipgi užlaikau nakvynes ir 
valgius pigiau kaip visam Nev Yorke. 
Parleidžiu į Europą už darbą ant laivo. 
Teip-gi galite gaut‘darbą isz mano offlso. 
Tėmykite ant mano Butelio yra lietu- 
viszkas parnszas.

Bu guodone, Vincas Rozukas 
________________ _____________ (15-13)

Offlcial Pubiication.
Annual Statement of the Orient In- 

scranck Compaivt of Hartford, i n the 
State of Connecticut on the 31st day 
of December, 1898: made to the Insur
ance Superintendent of the State of 
Illinois, punuant to La v:

CAPITAL.
AmountofCapital stock paid- » 

upincash........................ 3500,000.00
LEDGEK ASSETS.

Book value of real estateovn- 
ed by the company

Mortgage loanson real estate 237,140.66 
Loans on collateral security * 
Book value of bonds and 

stoeks...... ........................
Cash on hand and in bank.
Agentą* debit balaneee

3111.936 96
Special depocit in Nev Mezico

•10,000.00 121.936.96
Totai.......... 33,364.795.22

Dednct ledger liabilities... 1,826.69
Totai net ledger assets........ 32.362.968.53

NON-LEIK4ER ASSETS.
Interest and renta due andac- 

erued.......................................316,939.22
Market value of bonds and

stoeks over book value........  58,439.18
Net. amount of uncollected

premiums.......................   78,326.33

Grosą assets........ 32,516,673.26
Ijesa special deposits to secure 

liabilities in Virginla, Geor- n 
gia,Oregon and NevMexico3118,240.00

Totai Admitted Assets 32,398,433.26
LIABILITIES.

Loses, in procesą <ff adjustm't 
or Jn suspense....... 3208,819.49

Losses resisted.......... . .. 17,289.45
Totai amount of claims

for losse*.....................3226,108.94
Deduct re-insurance

due or accrued
Net amount of unpaid losses 3306,098.27
Totai nnearned premiums... 
Reinsurance in Lloyds...........
Dne fųr commissions and 

brokerage salaries, ren s, in 
terest, bills etc.............. ... 2.763 32

Totai liabilities. .31,203,128.2K 
Less liabilities secured by zpe-

eial deposits in Virrinia, 
Georgia, Oregon and Nev

95,141.74

1,750.00

1,809,680 33
98,186.53

20.010 67

993,766.64
500.00

Offlcal Publicattoii.
Annual statement of the Norvale 

Fire Insurance Company ofNorvalk, 
in the State of Connecticut on the 
31st day of December, 1898; made to 
the lusurance Superintendent of the 
State of Illinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock paid- 

up in cash..'.........................3200,060,00
LEDGEK ASSETS

Book value of bouds and
• stoeks. .............. .*..............

Cash on hand and i n bank, 
Totai..............

Deduct lerger liabilities,..
Totai net ledger asaets,

NON-LEDGEK ASSETS.
Interest due and accrueS.3........ 5,356,22
Net amount of uncollected

premiums....,...........................15,400,76
Ali other assets,...........................7,13

Totai Admitted Assets.. ..3534,944,95
LIABILITIES.

Losses, adjusted and
unpaid............................3.3,956.00

Losses, in procesą of ad- 
justment, or in 
suspense...........

Losses resisted. ...
Totai amount of

claims for losses. 3.21,973,00 
Deduct re-insurance

due or accrued............1.570.00
Net amount of unpaidToaaes,. .i-Vy403.00 
Totai unearned premiums,.. .105.350,91 
Re Insurancepremiums...............2.811.04

Totai Habilitięs, ..... .3128,564.95
INC<|ME

Premiums received during 
the year.............................3148,339,50

Interest,and dividends rece
ived during the year,  ........... 17,504,45

Profits from sale or maturity
of ledger assets over book
value.............................................11.437.17

Totai income 317*7,281,13

EXPENDITUKE>4.
Ix>ases paid during the year, t. .79,812,84 
Commissioni and salaries

paid during the year..............46,983,91
Renis paid during the year, . . .1,369,85 
Tazea paid during the year

(including fees. etc.,of In
surance departments)............ .5,764.77

Amount of all other expen- 
dituree,.......77............................7.861.96

Totai expenditures. 3141,799,33

MISC ELLANECU8.
Totai risks taken during the 

year in Illinois......... .  ,3.Į456,568,00
Totai premiums received

dtrring theyear in Ill’s, 3... .25.796,29 
Totai losses ineurred during ~ ~

the year in Illinois....22.745JI
Totai amount of outataod-

i ng risk.................... . 327,114,621,00

A. G. MclLWAINE Jn. Pers.
E. E. PIARCE, Sec’t.

Subscribed and svorn to before me 
this 23rd day of January, 1899.

Cbarlis Edgar Mills, 
(Seal.) Commissoner for Illinois.

0flicial Fublication.
Annual Statement «>f th<‘ North- 

vestern National Insubance Com- 
pamt of Milvaukee, in the State of 
Wisconsin on the 31st day of Decem
ber, 1898: made to the Insurance Sup
erintendent of the State of Illinois, 
pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stoek 

paid-up in cash.................3600.000.00
LEDGEK ASSESTS.

Mortgage loans on real
estate.....................................8 974.856,87

Book Value of bonds............ 1.326.388.54
<9ash on hand and in bank.. 134.757.74 
Agentą’ debit balanoee..... 79.824.59

Totai...... fe.515.827.54
Deduct agente’ credlt bal

anoms and all other liabil- 
itiec.............. ............... 6.382.81

Totą net ledger assests 32.509.444.73 
NON-LEDGEK ASSESTS. 

Interest accrned..............
Market value of bonds over 

book value.. . ..................
Net amount of uncollected 

premiums........................
Totai Admitted Assests 32.637.166.20

LIABILITIES.
Losses adjusted and an-

psid.............................>.• 9.168.82
Losses, in procese of ad-

Justment or in susp
ense............................... 82.148.43

Losses resisted.......... .  8.650.00
Totai amount of claims

foslosses...............393.967.25
Deduct re-insurance

due or acerued.., 14.104.03
Net amount of unpaid losses 85.863.22 
Totai unearned premiums. .1.194.531.88

Totai liabilities. 31 280.936.05
INCOME.

Premiums received during
the year................................31.058.473.22

Interest ant diyidends re
ceived during the year.. 3115.042.22 

Totai income...........31 168.521 44
EYPENDITURES.

•432.405 55

.474,106.28
...41,008,64
WT5.Ti5-.52
........933.08 
3514.190,84

DYKAI!
Del ligoniu reikalaujant pagelbos

Kas norite trumpam laikia sveikatos 
nuo visokių ligų, didelių ar mžų, mel
džiame atsiszaukti į musų kompaniją 
Garsingų Karaliauesisus D-rų rodų ir 
liekaratvų, kur randasi daugybė D-rų 
isz Europos ir Amerikos ant darymo ro
dų. Siuncziame gydyklas pagal geriau
sius Receptus į visus krasztus, kas tikt 
pareikalauja. Nereikia turėt gėdos pasi
klausti rodos apie slepema ligas. Mes 
siuncziame sziais minėtas garsingas gy
duoles Dykai: nuo skaukėjimas galvos, 
gumbo, drugio, skaudėjimo dar.tų, o 
skaudėjimas į 3 minutas nustoja ant vi
sados. Tik meldžiam ant kožnų gyduo
lių prisiusi už 20c. markių dėl prisiun- 
timo, o gausit per pacztą dykai. 8zila 
proga tikt dėl lietuvių yra: Mes velyjam 
pasiskubinti dabar ir siuneziam dykai 
visiems dėl persitikrinimo. Toji proga 
musų gykuolių suvis bus trumpa. Apie 
plaukų sudrutinimą galit pasiklaust ro
dos. o men užganėdysim ir ant plikų gal
vų slaugyti m naujus plaukus, vietoj 
inzpuolusių, jeigu ne senas ir isz pamili- 
jos ne yra plikas, be abejonės yra psgei- 
ba. Ne vilkinki!, bet raszykit. Adresas;

The J.M.Brundza & Co.,
Bok 2361, New York City.

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 
plaucuių. kepenų, skaudėjimą vidurių, 
galvos, n epo m i et į, apalpimą, skauduliu^, 
žaizdas, tynimą, motoriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikiniy prietaisas.

Lžerna Lirtiavizu Dalia . j 
iszgydysiu į kėlės dienas, teigogi li

gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvį- 
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimą pajiagų ir tt. Isz- 
gydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau siaptyb^-

1 Dr. Leonard Landės,
134 E. J 1 8t.,Cor.Lexlngfton Av.

Offiso valandrm-1 ■•o* rfa iki I po plot wmso vaianaos.į puciklgvakuo 
Xe4elloml.;nua B Iki 1<>K wal.ryto:nuot iki 41»|. 
po ptal.

R<xta oer Cirotnata. Dykai ' 
Užpraszydžml gydyklas prisiuskito 31.06 
tyJeigu sergi, tai panszyk kiek turi 

metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą. 0 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi.

REUMATYZM.
NEURALGI E i podobna choroby, 

k vyrablsny na ‘podetavta Saistyta 
įknuf *mcn°uh.

KrKOTWICZNY”%j 
PAIN EKPELLER. 
IIK MA Elf LKPftnOOI Pravdslvy tyl 
o ma „KOTVVICE' namarx» ochronn 

Ai. Kitatsr OOo..«» *•>' "•* *•*

17,367.00
.1,650,00 Ar tavo peciias reikalauja

PATAISIMO?
Jei teip, atei-zauk pas mane ar

ba parassyk |K>staIkortą, o ai-z 
pasakysiu kiek jo pataisymas 
karatuos.

Asz užlaikau sztorą peesių ir visų 
reikalingu dalių ant pataikymo visokių 
pecziu koki tik yra daryti Amerikoje ar 
Kanadoje. Perku staeziai nuo fabri
kantų ir per tai galiu parduoti ir patai
syti pigiau kaip visi.

FKED C. EWEKT,
3108 S. Halated 8t., Chicago.

0rTfOTAEIJUBZA8. CLAIM žDJUBTEE.

FfBradchulis
Užsiima visokiomis provomis ir isz- 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose-

Atsissaukite pas savo viengenti:
U64 33rd 8L, CHICAGO.

Telefon: Yards 709.

HILLE’8 FOTOGRAFAS,
34A2 8. Halated 8t.

Nuima puikias FutograBjaa: at latiBf *lkta

S2.00
rija* kuo naikiausiai

•19.398.92

54.811.45

60.711.09

NUO MANKETO pas NEŠIOTOJI.

liauaio Ex

tikru aukso Meteliu, ap- 
gaubeneals metalinius lak 
ūžtas, kas daro laikrodėly 
labai tvirta. Tikro Ame- 
rikonlaso darbo N i col 
Standard (ne pigaua atva- 
diaakoi ir gerai laika lai-

__V.n tr Inikrodelii tavo. 
3E M noBidnbo)* sugražink 
O itg»l ant mu* kanalo 
L_lru,n« centai no- 
<f kneetuou. Neūedoriuok ant 
K eyk daugiau kaip Z. net

talkrodoliua bet paduoda
ma juos taip pigiai kad na 
prekejai pigiau pirkt Bega
li. Szie laikrodėliai yra 
ranka taiviotuot I ir

me. vienam daugiau 
kaip 1 nlckitaa n«- 
garduod.mt, aa talk-

pinigai, p-r lai.aka Trl 
Ikrodell nori: myriai, 
ka, Mangta ar a U-

CONSUMERS WAT€1I CO,
424 Maln 8t.I>epB.,Burtalo,N. Y,

Loaaes paid during the yenr 
Dividendą paid during the 

y««..................................
OommiMioni ant aalaries 

paid during the year....
Renta paid during the year 
Taxea paid during the year

72.000.00

:«J3 592 23
11.788.00

KARŪNŲ, SZARPŲ.jĄ f
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BĖRIŲ, MARSZAL-« į “ ym"-
K1NIŲ LAZDŲ ir tt. I NM(

Turiu už garbę apreikszti guo- .■ I11
dotinieins Kunįgams ir guodotin. 1 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- \ 

sus angneziaus paminėtus dalg-
tus Pi<iaiuei, Tei8iE<tM3«ti
ir Geriauuei, nes per 30 metų flg BĮ
užsiimdama iszdirbimais įgijau . Į|y s
geriausę praktiką Ir dėl to galio “ H įfy & Sil 
viską pedirbt pigiau ir geriau ne-' ffll M|
gu kiti fabrikai. M

8v guodone Į • $
W. 8LOMIN8KA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

j-u, r-L j-. «-L — - — — — - -

iBgingiGgiiItSntSij tsc

C. W. DYNIEW1CZ & CO
805 MILWAUKEE AVENUE,

CHICAGO, ILLS. _____
KANT0R PTRMIĘŽBY, H.EALNY I ASZZUKACYJNY

WyaeJka ptenlgdzy do Europy, Sprzedaž

Kotejove do 1 s Basopy. Wymbtanle Pa

Realnožct, Zmlana
r, Wypožyuanie pientadry na Bnd«-

LlETUWltJ DAKTARAS

MARJA ,DOW!ATT.!
Kauno gub. Szauliu pavieto

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

Telefonas: Canal 78. £
Telefonuot galima isz kiekvienos 

aptiekta.
V

Geriausia proga pirkt gera laikrodėly

paul’s Co-OperativeWatch Co
: 3148 State St., CHICAGO, III.

“Vienybe Lietuviuku” 
iazeina kas aereda jau 13-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesxa evarbiausea ir teisin- 
giausee žinea isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apsiszvietimui rasztus. 
“Vienybe” ant meti} kasz- 
tuoja $2,00 o ant puses $1. 
Pinįgai turi būt apmokami 
isz kalno. Latakus ir pinį* 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

<i:

Mes Įjarduodame lieituwiams dauginus laikro- 
dėlių kaip wisos kitos kompanijos sudėjus sykiu. Ji J 
Jei nori gauti pigiai ger$ laikrodėlį, lenciūgėlį, 
kompasų, szliubiuius žiedus, bicyklį, siuvamų ma- 
sainų ir tt. ateik arba raszyk pas mus, o wiskų gan- 1c* 
ai. ji

Atsiųsk ant sutaisymo sawo laikrodėlį, o mes “4 
4 pataisysime gfcrai ir pigiau kaip kiti.
> PAūC^ CO-OPERATIYE IATCH CO. ji
j Įsteigta 1877 m, ii*
‘ 3148 State St, CHICAGO, ILL. g

J. WEIN8TEIN, 
pigiauaei panamdo karietas ant veeei- 

iių, kriksstinų ir pegrabų. 
2AO W. 14th Street,

- Telefonas Canal 450.

wyrai —

pas -

Wlsi —

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popieros dėl 

gromatų raszymo su puikiausioms 
Kvietkom8,spakaltimais Ir pavinraiavo- 
nems parsiduoda po neiszpsMkytai nu
žeminta preke. Kas prlkiųe 25c. paczti- 
nems markėms gaus tusiną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų nu kon- 
vertais; kas prisius SI.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntimo mes apmokame.

Perkupcztamaagentams ir pedlioriams 
duodame didelį pelną. Ant pareikalavi
mo iszaiuncziame į visas dalis Amerikos.

Užsisteliuodami popieras ir prisius- 
darni ant jų pinįgus visada uždekite 
szitokį adresą:

W. KUDARAUCKA8, AOO.,
Boz 234, Lavrknck.Mass.

kieku-ienns « 
yra pritaisyta ant -------____________ _ r-,_____. -K..
oenuptiss Isadundn ganius ir saldžius tonas kaip vargonai. Orajyjr

LAIMINGUOSE NAMUOSE IISADA YRA MUZIKA.
34500 I-*i|aniu< irą‘250Wnntonai Begaliniu, urlrszyti; dar 
nažiau Jie gali grajytl Sora ktavUziu turėdami. Home ktu.ic 
" -------*------- -------------- te k>,lr biedalauatam prh-lnama. Su Jeotn

ii kad ir aaoktauaiua tankiu.-. Muzika 
laema.ae popierinėm,, zpttkrfema. utak-

aa«. Oertauae vaiku nutaiataiaui 
vinį 1.00B utaltodlju. Yfa tai dyvii

>O, gražioje skrvnuteje. Gaure 
it daru didelius pinigus. Alsiu

taip pigi kaip ubova Sveria 16 tvaru.
. prisiusimo tau per expreaa. Agentai graliai 
i Žo. marke, o gausi kaulingus

LIETUHISZKA8 DAKTARAS.

iį OFFI8O WALC?iS5S 
Nubaiki 1B ryto, ana I IkiSpoptatu,

Rasite szaltp alų, seniauses ariel
kai, vyną net isz Europos, o 

cigarus net isz Turkijos. 
Atsilankykite po nr.

11 N. RIver Side SL,
Saterbury, Conn.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie 
peczisus dsiktus pas

Oūtlet Fornitire & Stove Co.,
3249 S. Morgan St.

o Jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi 
tarime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike

P. K. BRUCHA8,
užlaiko didelę

Krautuwe
WAŽIUOJU

NErtVlTA SuĮrružina nužadyta vyru 
_ L _. ttiprvBa ir drąsumą

?'!*? lmP°'*ocU» »'»bdo naktini* 
polnelja Ir wtaa* liga, innntaa per 
iaįvkumaarnealaantnmo. tiri.. ry- 

•Tdykla tadnltna Bernas tr daurlna ,%į JnA kraaja; pridnoda veidui raudos urna L >JvT ir sugražina žmoni Jaunęstla. Bl«n 
WgWMk ;”.t»,n*.P*e.n° "* **= '-»xaU «* « »

batelius Ir gwaralituojame itundy- »» vu. arba pioivu* sugražinti.
i rtarvita MaMicaiCo.,- 

Dplntotg* Jakapn St*., Chicago.
^ty1 gaunama jn tr Aptfekojn Clark U Vaa-

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

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

niszkose ligose.
8G7 32nd St., Chicago.

Lietuwiszkas
Užlaiko gerą alų, sentauses ir

užeiga dėl azviežiai atvaževusiųį Wa- 
torbury. Yra tai vienatinisesyseziau 
aea ir totaituriauses lietuvtazkaa saliu 
naa miesto Katorbnry.

J. F. DANI8EWICXIU8, 
768 Bąnk BL, 

Waterbnry, Conn.

1 jĘyĮ La:krialžių. I.Hiknxiėlių.Žif

SuKa Ssllubinius Žiedus
■UHv padaro ant orderio už pigiau

< ne prekę.

954 33fd St, Chicago, III

Attorney Beckermaoas, Į ADVOKATAS.
Gefiausei iszprovoja visokias provas 

visokiuose guduose, kaipo civtlisskuoee 
toipįir kriminaliszkuose. Peraenėjusias 
ir u|f liktas provas atjieszko ir daveda 
prie greitesnio termino.

’ 397 W. iąth St.,
Chicago. Illinois

OFlbO WALANDOS: 
Iki9 ryto, nuo ik—2popietų irpo3 vak 

Teleloesb Yabdb 885.

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

nuo 10—11 ryto.
Telefonas Canal 829.

Rts.. Chicago.
Ciut ir Yu.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkat - Lietuwiszka 

F APTIEKA
3310 S. Morgu St, Chicago, UI.

Turi geriauses gydyklas nuo visokių 
Ilgų; uslaiko visokes Europines žoleles. 
Bobro mėsa, ruskat gyvas dieles ir tt. 
Atsissaukusiems per laiszkus ir apra- 
sąantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paėstą arb* 
p^reapresą^

Aptiekoje visada randasi keli dsk- 
tarai. teipogi per telefoną gali pa
smaukti d ak tara kas tik koki nori.

Dr. Ii. P. Kossakauskas visada aptie-

l’ Tel. Yards 7O».

laema.ae
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