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Politiszkos žinios.
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Sziaurini Amerika.
Amerikoj ne trūksta Anglijos 

draugų, yra czia užtektinai ir 
laikraszczių ar isz persitikrinimo, 
o gal Anglijos papirktų, kurie 
hzrodinėja naudę, kokię Ameri
ka apturėtų, jeigu ji susirisztų į 
vienę ryszį su Anglija. Laike 
karės su Iszpanija ir Amerikos 
randas buvo labiaus susiartinęs 
su Anglija, kadangi tik dėl pas
kutinės pasitraukimo, kitos Euro
pos vieezpatystės ne įsikiszo į 
tarpę kariaujanezių pusių su už
tarimu už Iszpaniję. , Po karei 
vienok meilė Anglijos Amerikoj 
žymiai atszalo jeigu ne terp ran
do, tai terp Amerikos gyventojų, 
su kurių norais randas, ar nori ar 
ne nori, turi rokuotiesi, prieszais 
žmonių norus eiti ne [gali ypacz 
besiartinant rinkimams valdinį- 
kų. Už atszalimę meilės Angli
ja pati kalta, ant to labiausiai at
siliepė pradėta be jokios priežas
ties karė pietinėj Afrikoj priesz 
burus, kurie Amerikoj turi dau
giuos draugų negu anglijonai; 
angliszki karės vedėjai savo my- 
niojimu terptautiszkų tiesų,prisi
laikydami pritinkanezio nuož
miems karės vedimo, ne tik isz
naikino dar užsilikusię terp tūlos 
amerikonų dalies simpatiję An
glijai, bet pasėja jos nekentimę. 
Prie to turi taikytiesi ir Ameri
kos randas. Kad jis atsikreipė 
nuo Anglijos, tę Bisi galėjo užtė- 
myti Chinuose, kur Anglija

Y rodė šu~savo geismais viena be 
atsakanezių pajiegų ant’iazpildy- 
mo mierių; Amerika gi skubinosi 
pritarti Prancūzijos arba Masko- 
lijos užmanymams, bet ne Angli
jos. Ar per rinkimus pereis re- 
publikonai, ar demokratai, An
glija czia pritarėjų ir padėtojų 
bereikalo jieszkos.

Ant Filipinų salų, ant salos 
Mindanao, amerikonams pasisekė 
netikėtai apsiaubti vienę isz 
svarbiausių pasikėlimo palaikyto
jų, Alvarezę ir paimti į nelaisvę- 
su 25 kareiviais. Amerikonai ti
ki, kad su paėmimu szito vado 
vo nors ant salos Mindanao mai 
sztai pasiliaus. Ar tos viltys isz- 
sipildys, tę tik vėliaus galima 
bus matyti. Pereita sanvaitė ant 
Filipinų buvo ramesnė, susirėmi
mų buvo mažiaus, bet ir ameri 
konai nieko svarbesnio nenuvei
kė.

Kadangi vietinė kunįgija, pa
remta archivyskupo Chapalle, 
siūlosi amerikonams už padėtoja, 
jeigu kunįgams duos tokię valię, 
kokię jie turėjo prie iszpanijonų 
valdymo,tai prezidentas filipinisz- 
kos komi8^08, sudžia Taft užsi
manė isztirti.ar isztikro sugręžini- 
mas iszvytų kunįgų į parapijas 
gal kę gero atgabenti. Jis isz pa
sakojimo daugelio liudinįkų per
sitikrino, kad kunįgaKprie iszpa- 
niszkos valdžios ant pikto sunau
dodavo savo įtekmę-ir todėl vi
si fihpinieczięi jų fteužkenezia. 
Sugręžinimas zokoninkų ir pra- 
baszczių ne tik ne gali palen
gvinti suvaldymo salų, bet prie
szingai, gali pagi&dyti isz naujo 
maisztus net ten, kur jie buvo 
suvaldyti. Taft todėl prieszina- 
si reikalavimui isz Amerikos ant 
Filipinų atkakusio archivyskupo 
Chapelle.

Karė Chinuose
Matyt, kad Europos vieszpa- 

tystė? pradės tarybas kaslink su
sitaikymo su Chinų randu ir pri
pažįsta chiniszkę komisiję pas kir
tę tarj boms už atsakanezię. Mas
koliai kas ir vokiszkas pasiunti
niai gavo jįrisakymę keliauti į 
Pekinę; jų pkveikslę be abejonės 
seks ir kiti krasztai. Kasgi vie
nok bus isz padarytos sutarties,

jeigu pasikėlėliai ne bus suval
dyti? Jie juk ne pildys padaryto 
su Li Hung Czangu ir Czingu 
sutarimo. Isz tikro gi maisztinį- 
kai ne nupuolė ant dvasios, jie 
vien persikėlė isz apskriezių už 
imtų svetimų krasztų kariaunos 
kitur, kur europeiszka kariauna 
jų ne gali pasiekti. Kada euro- 
piecziai sziaip terp iszvalė nuo 
bokserų sziaurrytines Chinų pa
krantes iki Pekinui, maisztai ap- 
sireiszkė pietinėse Chinų provin
cijose, kur europeiszkos kariau
nos dar nėra.- Angliszkas laik- 
rasztis “Daily Chronicle” garsina, 
buk pasikėlėlius Sun Yai Seno 
remia amerikonai. Tam vienok 
ne galima tikėti, kadangi Ameri
ka viena ne jszdrystų dabar jau 
kę nors daryti prieszais norus 
visų kitų vieszpatysczių ir joms 
stoti ant kelio, ypacz kad ant to 
Amerika ne turi nė atsakanezių 
pajiegų Chinuose. Angliszki lai- 
kraszcziai žinomi jau isz leidimo į 
avietę melagingų žinių ant su- 
pjudymo kitų vieszpatysczių, ant 
pasėjimo terp jų didesnio nepasi
tikėjimo, kadangi iki sziol isz ne
sutikimų kitų Anglija mokėjo 
sau naudę isztraukti.

Pietinėse Chinų provincijose 
maisztinįkai naikina misijas, 
skerdžia perėjusius į krikszczio- 
nybę chinieczius ir misijonierius. 
Laikrasztis “Shanghai Mercury” 
pranesza, buk pietinėj dalyj pro
vincijos Honan į pasikėlėlių ran
kas pateko katalikiszkas vysku
pas Frontosati. Chiniecziai su 
peiliais nupjovė jam vienę po 
kitam rankų ir kojų sąnarius ir 
teip kankino per isztisas keturias 
valandas, nulupo odę nuo nuga
ros. Keturis kunįgus aplaistė su 
kerosimi, paskui uždarė į klėtkę 
isz geležinių sztangų -ir uždegė. 
Ir daugiaus kunįgų buvo nežmo- 
niszku budu nukankintų. 3000 
katalikų ohinieczių pasislėpė į 
prancuziszkų misijonierių bažny- 
czię; kada pasikėlėliai paėmė 
bažnyczię, baisiausiu budu isz- 
skerdė lygiai chinieczius, kaip ir 
prancuziszkus kunįgus.

Londono laikrasztis “Stan
dard” paduoda, buk provincijoj 
Kvang Tung chiniszka rando ka
riauna likosi chiniszkų pasikėlė
lių keliuose susirėmimuose su- 
muszta. Chiniszki jenerolai pro
vincijose Kvang Tung ir Kvang 
Si pareikalavo pastiprinimo, ka
dangi kitaip pasikėlėliai gali vi
sę rando kariaunę iazvaikyti. Ki
ta wėl skaitlinga pasikėlėlių 
“Driadų” armija renkasi pieti
niuose Chinuose ir pasirengusi 
traukti ant Kantono, kur yra vos 
keli szimtai klausanczios rando 
kariaunos.

Pereitos subatos dienę an- 
gliszki laikraszcziai pasigyrė, buk 
Chinuose terp Anglijos ir Wokie- 
tijos likosi padarytas sutarimas, o 
kaip kiti garsino net apie susiri- 
szimę terp Anglijo* ir Wokteti- 
jos, kuris buk atimsęs norę ki 
tiems krasztams kisztiesi su už
tarimu už burus. Wokiszkas 
randas per sau tarnaujanezius 
laikraszczius patvirtino, kad su
tarimas likosi padarytas ant se- 
kanezių pamatų: Anglija ir Vo
kietija pasižada pasirūpinti, idant 
Chinų portai butų atidalyti vi-į 
siems krasztams ant lygių tiesų ir 
kad butų užlaikyta czielybė Chi
nų. Taigi priesz tę sutarimę nė
ra visai reikalo drebėti kitiems 
krasztams; jis ne atims noro 
tiems krasztams,kuriejjanorės įsi- 
kiszti į tarpę kariaujanezių pusių 
su užtarimu už burus, jeigu tik 
toki atsiras. Anglijos gi gazdi- 
nimo ne labai kas nusigąs, kadan
gi visa jos silpnybė, netikusi ka
riaunos organizacija, niekumas 

, ginklų ir menkas sumanumas ka
rės vedėjų iszėjo į aiksztę karėje 
pietinėj Afrikoj. Wokietija gi,

nė jos draugai, pagal padarytę į Maži hurų pulkeliai pasirodė vėl 
sutarimę, juk ne pasižada gelbėti v
Angliję, jeigu ji pradėtų karę su 
tais krasztais, kuriems savo isz- 
puvusius dantis bando rodyti. 
Jeigu sziędien nieks į karę pieti
nėj Afrikoj nesikisza, tai ne dėl 
Anglijos galybės, bet todėl kad 
be karės gali iszplatinti savo 
valdybas kitur ir todėl, kad nu
mano, jog per priskyrimę būrų 
republikų Anglija ne taps tvir
tesnė, bet prieszingai, bus sil
pnesnė, kadangi reiks daug ka
riaunos per ilgas metų eiles lai
kyti Afrikoj ant dabojimo perga- < 
lėtų būrų. *Net tūli vokiszkl 
laikraszcziai, perkratinėdami Wo- 
kietijos su Anglija padarytę su
tartį kaslink Chinų, tvirtina, 
kad tas likosi padaryta ant suma
žinimo Anglijos godumo, kuri 
visaip stengėsi apvaldyti Yang 
tsekiango klonį. Pasižadėjusi už
laikyti czielybę Chinų, ne galės 
nė pamislyti apie užgrėbimę ko
kio nors Chinų kraszto. Apie tę 
sutarimę praneszė kitiems krasz- 
tams ir susitarusios vieszpatystė^ 
pakvietė kitus/tam pritarti ir 
ant to pamato pradėti tarybas su 
Chinų randu. Maskolija ne pami
nėta. Bet Maskolija turi užė
musi Mandžuriję, o kad jos Vo
kietija ne kvieczia pritarti suta
rimui padarytam su Anglija ir 
ant to pamato pradėti tarybas su 
Chinais, tai reiktų manyti, kad 
Wokietija palieka Maskolijai tie
sę pasilaikyti Mandžuriję; Angli
ja gi viena priesztarauti ne gal, 
kadangi ji žino,jog ant jos priesz 
taravimo Maskolija ne paisys. 
Taigi isz viso sutarimo Anglija 
ne turi pamato teip labai džiaug- 
tiesi ir garbinti savo ministerių 
sumanumę, Žinoma, isz dabarti
nių trumpų telegrafiszkų prane- 
szimų ne galima žinoti visų pas- 
lapczių sutarimo; vėliaus tasritz- 
siaiszkįs ir gal pats angliszki 
laikraszcziai paliaus garbinę savo 
ministerius, jeigu pasirodys, kad 
isz padaryto sutarimo Anglija 
tik tiek pelno kę ir visi kiti 
krasztai ir sutarimas ne sulaikys 
Maskolijos nuo pasilaikymo Man- 
džurijos.

aplinkinėse Kimberiey, taigi ir 
pirma buvusiose f angliszkose 
valdybose. Oranijoj ir 
vaaliuje nuolatai atrinka 
nių pajiegų susirėmimai; 
jonai ne žinia jau

Trans- 
mažes- 
angli- 

kelintę
kartę veržia nuo būrų tuos pa
ežius miestelius, kuriuos jau kelis 
kartus buvo užėmę. Angliszki 
jenerolai nuolatai giriasi dabar 
vien bandoms galvijų, kokias 
paima, tik ne žinia, kam tos ban
dos prigulėjo; greicziaus ramiai 
gyvenantiems fermeriams. Lor
das Raberts praneszė į Londonę, 
jog brolis jenerolo Bothos pasi
davė anglijonams, bet ir ežia ne
žinia ar vienas, ar su kareiviais 
ir kiek tų kareivių buvo.

Angliszkas laikrftaztis “Mor- 
ning Post” pagarsint buk neno
rinti vesti toliaus karės būrai, 
po vadovyste Barektti-Posterio, 
Putnamsbergo apskrityj uždėjo 
nauję būrų republikę ir buk prie 
jos prisidėjo ir jenerelas Botha su 
2000 ginkluotų būrų. Czia turbut 
bus laikraszczių iszmislas,kadangi 
turbut Botha tiek turi supra
timo, jog žino, kad anghjonai, 
suvaldę senąsias republikas, ne 
paliks savistovės ir naujos; pa
siskirstymas tik dar labisus ap- 
silpnytų kariaujanezių dabar bu- 
rų pajiegas, kurios ir teip ne per 
didelės.

Kare Afrikoj.
Prezidentas Krueger jau iszke- 

liavo ant holandiszko kariszko 
laivo •‘Gelderland” į Europę. 
Laivas atwež jį į pietinės Prancū
zijos portę Marsiliję, kur miesto 
valdžios rengia nelaimingam se 
neliui iszkilmingę ir szirdingę 
priėmimę. Isz Marsilijos Krueger 
per Prancuziję keliauja į Pary
žių; ant kelio visuose didesniuo
se miestuose prancūzai rengia jam 
iszkilmingę priėmimę. Paryžiuj 
atlankys jis Prancūzijos preziden
tę ir ministerius. Ar pasiseks 
jam rasti pagelbę nelaimingai tė- 

1 vynei, ne žinia. Greicziaus vis- 
- kas pasibaigs ant szirdingo pri

ėmimo ir gerų rodų. Rods kada 
atkaks Krueger į Paryžių, paro
da bus jau pasibaigusi, dėl jos 
Prancūzija ne reikalaus baugytie- 
si susipykimo su Anglija. Szię- 
dien Prancūzija jau ne ta pati, 
kokia buvo pradžioj besibaigian- 
czio szimtmeczio, kada prancūzai 
buvo apginėjais laisvės, per jų 
prisidėjimę ir pagelbę iszailiuosa- 
vo isz po Anglijos jungo dabar
tinės Suvienytos Walstijos Sziau
rinės Amerikos. Dabar, kaip jau 
susiriszimas su despotiszka Mas- 
kolija rodo, prancūzai užmirszo 
apie darbus ant žmonijos labo sa
vo tėvų.

Kad būrai dar vis laikosi, ma
tyt jau isz to, kad lordas Roberte 
atszaukė savo padavadyjimę, 
idant aukso kasėjai grįžtų atgal 
ant kasimo aukso. Nors aukso 
apskrieziuose yra daugiausiai an- 
gliszkos kariaunos, bet ji ne apsi
ima apginti kastynes nuo būrų.

^Vokietija.
Pasitraukė nūo urėdo Wokieti- 

jos kancleris kun. Hohenlohc. 
Wieni sako, kad jis pasitraukė 
dėl silpnos sveikatos ir senatvės, 
sulaukė mat jau 81 meto; kiti gi 
tvirtina, kad jis ne norėjo imti 
atsakymo už asabiszkę ciecoriaus 
politikę, kuris mat veda savo a- 
sabiszkę politikę visai nė kancle- 
riaus, nė ministerių ne pasiklau
sęs, o už jo darbus jie turi priesz 
tautę atsakyti. Wietoj Hohen- 
iohes.į kanclerius likosi paskirtas 
dabartinis užrubežinių dalykų mi- 
nisteris grafas Buelov, turintis 
tik 50 m.

Wokietijoa ciecorius iki sziol 
dar nėra apsivainikavęs nė ant 
ciecoriaus, nė ant Prūsų karaliaus. 
Dar szį metę jis ketina apsivai
nikuoti ant Prūsų karaliaus. Ce
remonijos atsibus, kaip visada, 
Karaliaucziuje, Prūsų Lietu
voj.

Widurinė ir Pietine 
Amerika

Revoliucija ant salos San Do
mingo dar ne suvaldyta, revo- 
liucijonieriai laikosi viduriuose 
salos, bet ne turi gerų ginklų, to
dėl juos greitai euvaldys ran
das.

Brazilijos prezidentas iazkelia- 
vo į Argentinę. Mat pietinės 
Amerikos republikoe, jausdamos 
pavojų nuo Sziaurinės Amerikos, 
nori susijungti į vienę ryszį ant 
atsigynimo nuo Suv. Walstijų 
Sziaurinės Amerikos. Pradžię 
padaro Brazilija ir Argentina, o 
toliaus pristos gal ir kitos repu- 
blikos.

Isz Wilniaus.
Wilniauė pirmoje gimnazijoje 

yra ant szių metų septynios sti
pendijos mokintiniams isz priva- 
tiszkų užraszų: 1 stipendija isz 
užraszo profesoriaus Gerbovskio, 
1 Jono ir Apolionijoe Znosko, 1 
Szemiot-Palubinskio, I kunįgo 
Jundzilo, 1 kun. Bodrynskio mo
kintiniams katalikisiko tikėjimo, 
1 Puzelevyczių ir 1 buvusio Wil- 
niaus jeneral gubernatoriaus 
Orzevskio. Wisoe szitoe stipen
dijos, iszėmus paskutinės, katali
kų užraszytoz, taigi turėtų būt 
vien katalikams mokintiniams

dalinamos; tuom tarpu gimnazi
jų užveizda dauginus maskolių 
negu katalikų apdalina stipendi
joms isz pnvatiszkų užraszų.

Wilniaus miesto teatre per 
visę žiemę davinės perstatymus ( 
miesto pakviesta operos truppa- 
Operų perstatymai bus naujame . 
Smaženievyczo teatre, kuriame 
yra 1500 vietų.

30 d. rugsėjo Wilniu]e siautė ( 
gana didelis gaisras: užsidegė 
brolių Gordonų namai. Ugnis : 
isznaikino stogę namų ir prie jų 
stovinczię krautuvę, teiposgi < 
dalį namų Mayzelio. Tuose na- , 
muoee buvo kelios pardaviny- j 
ežios, o isz jų vienę, Rosenthalo 
pardavynyczię ugnis su visu isz- 
naikino. Blėdį ugnies padarytę j 
skaito ant 50000 rubl.

Wilniau8 jeneral gubernato
rius iszdavė prisakymę ant rei- ( 
kalų kariumenės stovi.iczios ] 
Lietuvoj, kiek tik galima, pirkti 
arklius, ant vietos, o ne gabenti 
juos iez Maskolijoe. Kiekvienoj 
gubernijoj bus parengtos kelios 1 
vietos, kur norinti parduoti ar
klius galės juos suvesti. Karei- 1 
viszkos valdžios už paimtus ar
klius mokės kvitoms, už kurias 
kasos iszmokės prigulinezius pinį- 
gU8> - . 1

Kadangi dabartinėse mokyklo- ' 
se ne pate!pa norinti mokytiesi 
žydai, nes jų priima mažę nuo- 
szimtį, tai dabar Peterburgo vai- ' 
džius perkratiuėja klausytnę ren
gimo mokyklų žydų apgyventuo
se krasztuose, kuriose pastojimas 
žydų vaikų ne butų apsunkintas 
ir neaprubežinotos krikssezionių | 
skaitliumi.

Wilniau8 gyventojas Ferdinan
das Czižewskis užraszė isz savo 
turtų 20000 rublių ant visokių 1 
miesto labdaringų institucijų. 
1-je Wilniaus gimnazijoj szį metę 
isz baigusių mokslę, apart atesta
tų, gavo medalius: auksinius: 
maskoliai Pakrovskyj ir Šoko- ‘ 
lov ir žydas Kahan; sidabrinius 
lenkai: Chomski ir Walicki.

Maskoliszka apszvietimo mi
nisterija ant ateinanezių metų 
paskyrė virszaus 43964 rubl. ant 
parengimo naujų mokyklų Wil- 
niaus moksliniame apskrityj ir 
po 44040 rubl. kas metę. Isz tų 
pinįgų bus paskirta: 3434 rubl. 
68 kap. ant Wilniaus gub. vienu 
kartu ir po 8504 kas metę; ant 
Grodno gub. 1478-rubl. ir 7195 
rubl; ant Kauno gub. 5337 rubl. 
ir 6690 rubl.

Wilniau8 miesto rodą isz savo 
sąnarių sutvėrė specijaliszkę ko- 
mit>iję, kuriai pavesta parengti 
miesto būriuose mušėjų.

Wilniuje ir po visę Lietuvę 
neiszpasakytai pabrango silkės. 
Pernai baczka silkių kasztavo 17 
-18 rub.,azįmet gi kasztuoja dvi
gubai, taigi 36 rubl. Priežastis 
pasididinimo silkių prekių yra ta, 
kad szįmet jų labai mažai pri
gaudė.

29 d. rugsėjo naktyj vagiliai 
įsikraustė į gyvenimę masko 
liaus prekėjo Pimonovo ir atida
rę geležinę kasę, isztusztino ję; 
paėmė isz viso 1000 rubl. 
ant Wilniaus, tai vagiliai 
tai laimėjo.

Apart to sudegė teiposgi netoli 
valscziaus kanceliarijos 
vieno ukinįko kluonas 
sziųmetiniais javais.

19 d. rugsėjo, dvare 
ežiuose, Warnių 
Wįlniaus pav., sudegė namai ba
joro Jokūbo Aleksandravycziaus, 
kurį randavojo žydas Izraelski. 
Ugnyje pražuvo ir visi krutanti 
turtai randaunįko.

16 d. rugszjo, kaime Padva- 
riszkiuose, Wilniaus pav., sude
gė kluonai ukinįko Bagdanavy- 
cziaus bu visais sziųmetiniais ja
vais. Blėdį ugnies padarytę 
paduoda ant 2000 rubl.

17 d. rugsėjo, prūde kaimo 
Anaviliaus, Wilniaus pavietyj, 
rado prigirdytę kę tik užgimusį 
vaikę su pririsztu prie kaklo 
plytgaliu. Isz tirinėjimų pasiro
dė, jog minėtę vaikę pagimdė 
naszlė Akulevyczienė isz Gelva- 
nių valszcziaus.

Antroje pusėje rugsėjo mėne
sio Wilniaus gubernijoj buvo isz- 
viso 32 gaisrai, kurie užgimė: 
nuo neatsargumo 7, nuo szuvio 
1, nuo perkūno {trenkimo 9 ir 
nuo nežinomų priežasgzių 15. 
Wisuose tuose atsitikimuose ug
nelė pridirbo blėdies ant 95743 
rubl. Didžiausi gaisrai buvo: 
kaime Chotiluose, Szventėnų 
pav., kur užgimęs nuo perkun o 
įtrenkimo gaisras, isznaikino 26 
ukes. Blėdies pridirbo ant 
26365 rub^

Staigų niirezių per tę laikę at
sitiko 14. Patžudysczių 3, ne
gyvėlių rado 8. Wagystų pa
pildyta pavogta daiktų už 
1437 rub.,'•pinįgų 400 r^bl. Ar
klių pavogė 22; daugiausiai Ly
dos pavietyj, nes 10.

Wilniaus ukinįkų užveizda 
paskyrė prekes užmokesnio ukinį- 
kams paszauktiems prie gesinimo 
girių gaisrų. Pagal tę padava-1 
dyjimę, pats ukinįkas, dirbantis i 
prie gesinimo, turi gauti 50 kap. 
už dienos darbę, o jeigu atkaks 
su arkliu arba su pora jauezių, 
turi gaut dvigubę užmokestį, tai
gi 1 rubl. Apie tę padavadyji- 
mę ukinįkai ne žino ir žemesni 
urėdnįkai jiems tankiausiai nieko 
ne užmoka, uždirbtus ukinįkų pi
nigus terp savęs pasidalina.

Giriose Keiranų, grafo Tisz- 
kevycaiaus, likosi nudurtas uki
nįkas maskolius Sliepin. Nudū
rė jį girių užveizėtojas Kas tauti
nas Tchorznicki, paeinantis isz 
Pilviszkių gminos, Senapilės 
pav. Ukinįkai mat aprištojo gi
rioj naktyj ir sukurė ugnį. Pa
matęs tę Tchorznicki, liepė ugnį 
užgesinti, o kad nepaklausė, isz- 
sitraukė peilį ir su juom užpuolė 
ant Sliepino ir jį perdūrė. Žmog
žudys likosi suaresztuotas.

spraudo: ji atsiliepė į Lietuvos 
gubernatorius reikalaudama pa
skirti kreditę isz žemiszkų surin
kimų 425000 rubl. ant parengimo 
ministerijos užmanytų Lietuvoj 
naujų pradinių mokyklų.

Isz Suwalkq.
Susitvėrė ežia žemdarbių 

draugystė ant visos Suvalkų 
gubernijos. Žemdarbystės mi
nisterija susineszė su Warszavos 
jeneral-gubernatoriumi ir su vi
daus ministerių; kad ir szitie ne- 
siprieszino, tai įstatai naujos 
draugystės likosi užtvirtinti. 
Į szitę draugystę priguli vien 
dvarponiai. Priderėtų ir ukinį
kams pabandyti, sutverti kitę 
isz ukinįkų. Reiktų pabandyti, 
o gal valdžios ir nesiprieszintų.

Isz Kauno.
Kaune susitvėrė nauja drau

gystė turinti už mierį tarpinį- 
kauti žemdarbiams prie pirkimo 
i r pardavimo žemdarbystės pro
duktų ir įnagių, maszinų ir tt. 
Įstatai naujos draugystės likosi 
jau ministerijos užtvirtinti. 
Sąnariais draugystės gali būti ly
giai vyrai kaip ir moterys žemės 
valdytojai, randaunįkai, teiposgi 
dvarų administratoriai. Kiek
vienas sąnarys, pristodamas į 
draugystę, moka 100 rubl. įsira- 
szymo, paskui po 10 rubl. ui 
kiekvienę akciję; už akciję gali
ma pinįgus užmokėti arba iszsyk 
arba dalims per pusę metų. Ad
ministracijos biuras bus Kaune. 
Mieris draugystės yra iszliuoftmti , , 
žemdarbius nuo žydų tarpinįkų 
isznaudojimo: ji pirks nuo žem- 
darbių visokius žemės produk
tus, priims ant pardavimo; pa- 
rupįs žemdarbiams visokias rei
kalingas sėklas, įnagius, page
rintų veislių naminius galvijus 
ir tt. Draugystė stovės ant koo- 
peratyviszko pamato. Priderė
tų ir Lietuvos ukinįkams pristoti 
prie dabar susitvėrusios draugys
tės, nes kitaip ję paims dvarponiai 
ir jie, teip kaip pirma žydai, su- 
monopoližuos visę žemdarbystės 
produktų prekystę Lietuvoj.

Isz Jewjes, Wilniaus gub.
Prieszais geležinkelio staciję 

Jevje, ant linijos bėganczios 
nuo VVirbaliaus į Wilnių, 'ant 
stovinczio prie stacijos tavorinio 
trūkio užbėgo atėjęs nuo stacijos 
Žaslių kitas tavorinis trūkis. - 
Keli vagonai susidaužė ir isz po 
;ų griuvėsių davėsi girdėti vai
tojimai sumankytų žmonių, kurie 
mat slapta važiavo pasikavoję 
tuszcziuose trūkio vagonuose. 
Wienas isz jų teip sunkiai likosi 
apkultas, kad czisjau pasimirė, 
tris gi sunkiai apkultus be žado 
gulinczius atgaivino ir nugabeno 
į Wilnių- Lengviaus apkulti, bi
jodami bausmės už slapta važia- 
vimę tavoriniąme trukyj, pabė
go. Wisi tie žmonės buvo lie
tuviai kaimiecziai.

Pradines mokyklos Lietu- 
woj.

Nors daugumas maskolių pripa
žįsta, jog cerkvinės mokyklos 
ne kam vertos, jos daugiaus pik
to negu gero atgabena, maskoliai 
tokias tik Lietuvoj veisia, ėsan- 
czių po užžiura apszvietimo mi
nisterijos mokyklų Lietuvoj yra 
ne daug; tik dabar maskoliszka 
apszvietimo ministerija nuspren
dė atidaryti į 5-—10 metų 170 
pradinių mokyki ų Lietuvoj: 
Wilniau8 gubernijoj 50, Kauno 
gub. 100 ir 20 Garteno guberni
joj. Dėl stokos vienok pinįgų, 
atidarymę tų naujų mokyklų 
velka: ant pradinių mokyklų vi
soj Maskolijoj iždas poškina tik 
9660000 rubl.,aut užlaikymo mo
kyklų Lietuvoj randas paskiria 
isz iždo pinįgų vos po kelis

Isz Panewčžio«
Neseniai pasibaigė czia pareng

ta szį metę arklių ir naminių 
galvijų paroda. Arklių atvedė 
ant parodos 176 visokių veislių • 
ir 83 pagerintų veislių raguotų 
galvijų. Buvo ant parodos ir 
javai isz dvarų Beinariszkių ir 
Libiriszkių ir audeklai isz dvaro 
Szterna. Pagyrimo laiszkus ga
vo: Karpas ir Wenclavovicz; 
sidabrinius medalius: Komar, 
Raczkauskas, Karpas, Togins ir 
Wenclavovicz; bronzinius me
dalius gavo ukinįkai: Mikszta- 
lis, Zeinis, Grabauskas, Žilnis, 
Petrulenas, Mikulis, Živikaa, 
Stanianis. Apart to ukinįkai ga
vo dar 23 pagyrimo laiszkus, 8 

_____ r___ rf_.r __o__ __ _ _ .. - . plugus, 10 pagerintų veislių par
bėgę Mickūnų dvaro tarnai. ja nori sukrauti ant valszczių j 8r.ų ir 190 rublių pinįgais.

Isz Wilniau8 gub.
27 d. rugsėjo, kaime Mickūnuo

se siautė gaisras. Užsidėgė valsz
cziaus kanceliarija ir ugnis greitai 
apėmė visę triobę,kuri ir sudegė. 
Spėjo iszneszti tik pinįgų skry- 
nię, stacziatikiszkę ikonę ir kiek 
daiktų rasztinįko, kurisai, begel
bėdamas savo daiktus, be mažo 
pats ne sudegė. Wisi gi rasztai, 
davadai szelmystų valscziaus po-
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Isz Liepoj aus.
Isz Liepojaus. porto gabena 

garlaiviais cukrų į Finlandiję. 
Dabar yra ežia parengta ant isz- 
gabenimo 1800000 pūdų cukraus; 
atgabentas jis ežia isz pietinės 
Maskolijos.
■ 11 d. rugsėjo rado gyvenime 
negy vę Liepojaus didžturtį Neu- 
manę. Daręs sekciję daktaras su
sekė,kad Neuman buvo užmigdy
tas su chloroformu ir matomai 
jam uždavė per daug, tai jis, sykį 
užmigęs, jau nepabudo daugiaus. 
Gyveno jis vienas be tarnaitės, 
buvo ne vedęs, turėjo 60 metų. 
Kambaryj viskas buvo iszvarty- 
ta; daug pinįgų rado po grin
dims ir už szėpos. Langas buvo 
atidarytas. Namų gyventojai 
pasakoja, kad jie matė į Neuma- 
no gyvenimę įeinant dvi kokias 
ten moteriszkes, iszeinant jų 
nieks ne matė. Neuman buvo 
turtingas, laikė namieje daug pi
nįgų, kuriuos žadėjo palikti savo 
broliui, jeigu jis teiposgi liks ne
vedęs. Matyt, kad į gyvenimę 
įsikraustė vagiliai ir užmigdę 
Neumanę, norėjo pinįgus paimti, 
tik mat davė per daug chloro
formo ir per tai užmigdytas jau 
nepabudo. Kiek pinįgų pavogė, 
nežinia, kadangi nieks nežino, 
kiek jų Neuman namieje turėjo.

Isz Dusmenų, Trakų paw.
6 d. rugsėjo, laike smarkios 

vėtros du Dusmėnų žvejai užsi- 
manė mažoje valtelėj plaukti ant 
ežero. Atsiradus valtelei su 
žvejais ant ežero vidurio, smarki 
vilnis ję apvertė. To atsiti
kimo nieks ne matė, todėl ir 
gelbėti ne buvo kam. Wienas 
isz įpuolusių žvejų tuojaus pri
gėrė, kitas gi įsikabino į valtelę 
ir ilgai laikėsi. Tik ant rytojaus 
žvejai pamatė vėjo atnesztę prie 
kranto valtelę ir suprato, kas at
sitiko; pradėjo jieszkoti kūnų. 
Wienę kunę rado netoli kranto, 
kito gi visai ne rado, matomai 
nuskendęs ant dugno, užsikabino 
ir negalėjo į virszų iszkilti.

f

Isz Dinaburgo, IVitebsko 
gub.

Dinaburge rengiasi parengti 
ant ulyczių elektriszkus žiburius, 
teiposgi pritaikyti elektriszkę 
pajiegę ant varymo ulyczinių ka
rų, Miestas pakvietė jau viso
kias kompaniją paimti darbę pa
rengimo elektriszkos pajiegos 
stacijos ir visko, kas reikia elek- 
triszkiems karams ir žiburiams. 
Iki sziol a t ai szaukė 7 kompanijos 
norinezioe paimti darbus. Miestas 
iki sziol dar neiszsirinko ir laukia 
daugiaus atsiszaukimų; paskui 
padarys kontraktę su ta kompani
ja, kuri apsiima už pigiausię pre
kę visę darbę atlikti.

atkakti lietuvys kunįgas, kuris 
atimtų lenkui gėrę pelnę, paras zė 
Glasgovo katalikiszkam vys
kupui praszydamas, kad jam da- 
leistų apsigyventi Glasgove. 
Wyskupas priėmė lenkę, kadangi 
mat kun. Waitis savę persistatė 
lietuviu. Isz to kilo ežia dabar 
didelis nesikentimas terp lietu
vių, mat nekviestam kunįgui 
pasisekė juos supjudyti. Kun. 
Waitis prikalbėjo vyskupę ir 
Glasgovo kanaunįkę nedaleisti 
lietuviams parsikviesti isz Lietu
vos kunįgę (Lietuviai gali 
vyskupui iszaiszkinti, kad Wai- 
tis ne moka lietuviszkai ir reika
lauti lietuvio kunįgo, o gal len
kas taptų iszvarytu. Red.).

Lietuviai ant savo susirinki
mo nutarė užlaikyti du kunįgu; 
tokiu budu lietuviai galės parsi
traukti ir lietuvį kunįgę, tik ne
žinome dar, ar angliszka bažuy- 
czios valdžia sutiks ant lietuvių 
nutarimo ir ar musų pakviestas 
isz Lietuvos kunįgas norės būti 
po valdžia lenkiszko intriganto.

Pribuvęs į Glasgovę lenkas 
lietuviszkų duszių ganytojas 
tuojaus ėmė griauti viskę, kę 
lietuviai ežia gero buvo sutvė- 
rę: norėjo sugriauti ir lietuviszkę 
szv. Kazimiero draugystę užsidė- 
jusię keturi metai atgal. Szita 
draugystė mat suriszta su para
pija, isz tos paezios kasos moka 
paszelpę apsirgusiems sąnariams 
ir kunįgui algę. Kun. Waitis 
net per savo pamokslus stengiasi 
iszardyti draugystę, siundo vie
nus parapijonus ant kitų. Isz 
ambonos szaukia, kad ne reikia 
draugystės, ne reikia virszinįkų, 
nes toki paskui pastoja ponais, 
už jūsų pinįgus turi dirbtuves ir 
szopas (argi visuomenės pinįgus 
tik kunigams butų daleista var
toti ant savo naudos ir už juos 
rengti, kas kunįgams patinka? 
Red.); szaukia kad jam nesztų 
pinįgus, o jis apmokesęs, kur tas 
bus reikalingu. Draugystės vir- 
szinįkai žada apskųsti kunįgę į 
svietiszkę sudę už neteisingę isz- 
niekinimę per pamokslę.

Skoczas.

Apvogė paczto baksiu
Fremont, Oh. Nesusekti vagi

liai 17 d. spalių, naktyj,isztuszti- 
no beveik visus paczto baksus 
mieste. Kadangi Amerikoj tan
kiai siunezia pinįgus paprastuose 
laiszkuoee, tai be abejonės vagi
liai isz baksų iszimtuose laiszkuo- 
se rado ne mažai pinįgų. Žino
ma, kad policistai nieko ne ma
tė.

Isz Amerikos

mo- 
mo- 
lat- 

nėra
Rods ir

Isz Gorkų, Mogilewo gnb.
Mieste Gorkuose yra jau nuo 

seniai rando parengta ir užlaiko
ma vidutinė žemdarbystės 
kykla. Iszėmus maskolių, 
kintinių daugiausiai yra ežia 
wių, kadangi mat Latvijoj 
panaszios mokyklos.
visoj Lietuvoj nėra panaszios 
mokyklos, bet lietuvių Gorkuose 
mokinasi labai mažai. Szį metę 
latvių norinezių į Gorkų mo
kyki ę pastoti ateiszaukė 40, bet 
priėmė tik pusę to skaitliaus. Da
bar szitoj mokykloj yra isz viso 
58 latviai; nors latviams ežia 
daug toliau negu lietuviams, bet 
lietuvių beveik nėra.

Isz Szkotij os.
“Lietuvos” skaitytojai jau 

no, kad Szkotijos lietuviai karsz- 
tai rūpinasi apie parsitraukimę 
isz tėvynės kunįgo lietuvio ant 
aprūpinimo dvasiszkų reikalų. 
Kadangi tuom tarpu ne turime 
savo kunįgo, tai atlankydavo 
mus isz Manchestero, Anglijoj, 
kunįgas Waitis, lenkas. Atsi
lankydamas pas mus, iszbudavo 
Szkotijoj po kelias sanvaites. Ži
noma,kaipo svecziui lietuviai su
dėdavo diktai pinįgų: už porę 
sanvaiezių savo darbo kun. 
Waitis iszsigabendavo po’ 40 
svarų sterlingų ir daugiau*. To
dėl jam lietuviai ir jų pinįgai la
bai pakvipo. Mes gi du mėne
siai atgal radome lietuvį kunįgę, 
kuris žadėjo pribūti į Szkotiję, 
iszsidirbo jau reikalingus rasztus 
nuo Lietuvos vyskupo ir rengėsi 
keliauti į Szkotiję. Dagirdęs 
kun. Waitis, kad ežia rengiasi

ži-

Susidaužė laivai.
St. Johns, N. F. Prie St. 

Pierre salos, laike smarkios vė
tros susidaužė laivas “Fiona”. Su 
juom prigėrė 20 žmonių. Pra
žuvo teiposgi laivai Amalia, 
Rossbud, Angles, Huntres; su 
jais prigėrė 23 žmonės.
Augsztesnes mokyklos Suvienyto 

se Walstljose.
Amerikoj yra su virszum 200 

kolegijų ir universitetų. Turtai 
tų augszcziausių moksliszkų in
stitucijų bondais ir hypotekose 
siekia $150 milijonų doliarų ir 
tiek jau vertos triobos įir žemė. 
Turtingiausias universitetas yra 
Harvardo, jo turtas bonduose ir 
žemėj siekia 10 milijonų doliarų. 
Turtai Chicagos universiteto sie
ki a$8000000, Cornell $6000000, 
Yale $5000000. Isz viso yra 100 
kolegijų, kurių turtas pereina 
$1000000. Už tai didesnės dalies 
kolegijų turtas ne pereina $200- 
000. Algos profesesorių viduti- 
niszkai yra po $2000 ant metų, 
bet yra ir gaunanti tik po $1500, 
taigi tiek, kiek gauna paprastai 
klerkai didesniuose bankuose. 
Trijuose universitetuose garsesni- 
profesoriai gauna po $7000 algos 
ant metų; deszimtyje gi univer
sitetų gauna po $4000 ant metų. 
Taigi, sulyginant su algoms poli
tikierių ir biznių pagelbinįkų, 
mokslinczių darbas ir Amerikoj 
ne geriausiai yra apmokamas. 
Wisoj Amerikoj vienok nėra iki 
sziol dar nė vieno universiteto, 
kurio turtai galėtų lygintiesi su 
turtais Paryžiaus ir Berlyno uni
versitetų; turtingiausias ant 
svieto yra Paryžiaus universite
tas.

Auksas Labradore.
Amerikos laikraszcziai paprato 

leisti paskalus apie naujus atras
tus Amerikoj aukso plotus. Da
bar garsina apie aukso plotus su
rastus ant pussaPo Labrador.Czia, 
kaip laikraszcziai garsina, buvo 
Amerikos kapitalistų iszsiųsta 
specijaliszka komisija, kuri tirinė- 
jo per 3 mėnesius Labradorę ir 
rado ten daug aukso. Labrador 
vienok ne priguli prie Suvieny- 
tų Walstijų valdybų, bet priguli 
Anglijai.

Tvanai.
Muscatine, Ia. Mississippi pa

kilo ant 13 pėdų augszcziaus pa
prasto vandens pavirsziaua ir 
iszsiliejo per krantus; užliejo 
12000 akrų kornais užsėtų dirvų 
ant kranto nuo Illinojaus pusės.

Muszls terp žveju.
Vancouveb, B. C. Pne įtakos 

Skeena upės, ant Didžiojo ocea
no, užgimė kruvinas muszis terp 
baltveidzių kanadiszkų ir ame- 
rikoniszkų žvejų ir jsponieczių. 
Paskutiniems atsėjo bėgti, jų ma 
žiausiai penki likosi užmuszti.

Wagillai banke.
Nevada, Mo. Trys vagiliai, 

19 d. rugsėjo, naktyj, įsikraustė 
į farmerių bankę. Su dinamitu 
iszardė geležinę kasę ir isz jos 
paėmė visus pinįgus, isz viso 
3000 dol. Policistas Maron, isz- 
girdęs explioziję, atbėgo ant vie
tos ir paleido kelis szuvius į va
gilius; tie teiposgi szuviais atsi
liepė ir vienas jų szuvis policistę 
užmuszė ant vietos.

ln tris metus nralobo.
Cvmberland, Md. Į Berley 

Spring, W; Va. sugrįžo dabar 20 
metų vaikinas Jonas Adams isz 
Klondikes kur įsai trys metai at
gal iszkeliavo ten be pinįgų. 
Parsivėže jis daug aukso, kurį 
iszsimainė ant pinįgų ir gavo su 
virszum milijonę doliarų. Tė
vui davė 20000 dol. ant pasista
tymo naujų namų, į bankę gi pa
dėjo 100.000 dol. Klondikej tu
ri aukso kastynės, kurių vertė 
pereina milijonę doliarų.

Iszmete namus su dinamitu.
Hot Springs, Abk. 14 mylių 

nuo ežia, vietoj vadinamoj Sėlis, 
likosi su dinamitu iszmesti į pa
dangę* Jeffo namai. Namai li
kosi sugriauti, o jų savinįkas, jo 
pati ir 4 vaikų tapo užmuszti. 
Piktadarių padėjusių dinamitę 
iki sziol ne susekė. Mena, kad 
tai buvo kerszto darbas, bet už 
kę, nežinia.

Už mergą.
Netoli kastynių Dolores, Me

ksike, vienas vyriszkis iszvogė 
merginę, kurię mylėjo ir laike 
per isztisus tris mėnesius paslė
pęs netolimoj nuo kastynių oloj. 
Dasižinoję apie vietę, kur mergi
na paslėpta, jos tėvų draugai už
simanė ję atimti nuo paveržėjo, 
bet tas ne pasisekė; prie veržimo 
10 žmonių taikiais ginanezio 
merginę szuviais likosi užmusztų.

Waris AlaskoJ
Sugrįžę isz Alaskos enumera- 

toriai, kurie ten buvo iszsiųsti 
ant suskaitymo gyventojų, pasa
koja, buk nuo rando inžinieriaus 
Schraedero jie dažinojo, kad pa
upiuose Copper upės tapo surasti 
labai turtingi vario plotai. Kaip 
tik bus ežia padirbtas geležinke
lis, pradės varį kasti.

Negyvėlis be galvos.
Lynn, Mas. Netoli nuo ežia, 

Gienmero prūde, rado į maiszę 
įkisztę negyvėlio, kunę; truko 
prie jo galvos ir rankų. Paskui 
ir likusius sąnarius rado iszmėty- 
tus prūde. Kūnas buvo baisiai 
supjaustytas su peiliu. Isz su
rastos vėliaus galvos persitikri
no, kad negyvėlis yra farmerys 
Bayley. Bayley prapuolė isz na
mų 8 d. spalių, susipykęs su savo 
paezia, kuri vienok, kaip paskui 
pasirodė, ne buvo jo pati. Po
licija mena, kad prie užmuszystos 
bus prisidėjusi ir ta netikroji pa
ti ir vienas bernas, 
norėj, kur miega darbinįkai, 
do apkruvintę kirvį.

Apvogė p&czta.
Nev York, N. Y. Laikrasztis 

“World” paduoda, kad bevežant 
ant didžiojo paczto, nuo kitro ne 
sugauti vagiliai paszlavė tris 
siuntinius, kuriuose buvo mar
kės, czekiai ir pinįgai vertės 
40000 dol. Apart to pavogė 
daug registruotų laiszkų su pini
gais, bet kiek juose buvo pinįgų, 
paczto užveizda nežino. Paczto 
virszinįkai stengiasi tę vagystę 
laikyti paslaptyj nors teip ilgai, 
kol nesuseks, kaip tuos siuntinius 
ir kur galėjo pavogti.
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Ir treczia* kaltas
Geobgbtovn, Ky. Kę tik pa

sibaigė czia prova treczio repu- 
blikouiszko urėdninko, Henry 
Yotseyo, apkaltinto už uimuezi- 
mę buvusio demokratiszko gu
bernatoriaus Goebelio. Sūdąs 
Yotseyę rado kaltu ir nusprendė 
į kalėjimę ant viso amžiaus.

Auka geltonojo drugio.
Havana, Kuba. Majoras Pe- 

terson, perdėti n ia amerikoniszko 
komisarijato, kurisai buvo ap
sirgęs ant geltonojo drugio, nuo 
jo pasimirė. Jo pati, neseniai 
atkeliavusi pas vyrę isz Cincin- 
nati, pamaeziusi jį negyvę, grie
bė už revolverio ir paleido sau 
8zuwį į galvę. Geltonasis dru
gys pradeda siausti czia smar- 
kiaus. Turtingesni amerikonai, 
atkakę czia tikėdami atrasti leng- 
vę pelnę, isz baimės kraustosi 
atgal į Suvienytas ^Valstijas.

Nelaimes ant geležinkeliu. 
Indianopolis, Ind._ Ant 

ui., važiuojant skersai Lake
Erie geležinkelio linijos, ant uly- 
czinio karo užbėgo lokomotyvą 
ir karę sudaužė. Kare buvo 20 
pasažierių; juos visus iszmetė 
ant kelio. Prie to 12 žmonių li
kosi sunkiai apkultų, o terp jų 
vienas apkultas mirtinai; kiti 
apkulti ne pavojingai.

Caibo, III. Netoli miešto 
ausimuazė tavorinis trūkis Mo
bile & Ohio geležinkelio su ren- 
kanezia vagonus lokomotyvą. 
Prie to kelio agentas ir vienas 
italijonas likosi ant vietos už- 
muezti.

tVetroa.
Nev York. Smarki vėtra, ku

ri 16 d. spalių siautė ties Nevar- 
ku ir Nev Jersey.ne mažai namų 
pagadino; vieni naujai statomi 
namai likoei su visu sugriauti, o 
juose tapo užmuszti 3 žmonės.

Gaisrai.
Nev York. Ant Heststr uly- 

czios sudegė dideli nakvynės na
mai. Ugnyje pražuvo teiposgi 
8 žmonės. Kaip matyt isz pra
vardžių, visi sudegę buvo žy
dai.

Detro^t. Ant Jetferson ui. už
sidegė guminių czeverykų dirb
tuvės. ‘ Nuo karszczio explioda- 
vo sukrautas dirbtuvėse Rubber 
Cement. Expliozijos du žmonės 
likosi užmuszti, 
kulti ir nuplikyti.

Lincoln, Neb. 
viduryę miesto 
isznaikino kelias dirbtuves ir 
daug pardavinyczių ir triobų. 
Blėdį jos padarytę laiko už labai 
didelę.

St Paul, Min. Sudegė czia 
pjovinyczios Hinman & Ca Blė
dį ugnies padarytę apskaito ant 
$130000. Prie gesinimo 4 ugna- 
gesiai likoei nugriuvusios sienos 
užmuszti, du gi sunkiai apkulti.

o 8 Sunkiai ap-

lezdegė visas
Laurel. Ugnis

Isz darbo lauko.

Kel-
ra-

J o liet, III. Darbai eina 
ežia vėl menkiaus.

Fbemont, Oh. Pradėjo dirb
ti neseniai pastatyta ežia cukraus 
dirbtuvė. Gavo joje darbę 200 
darbinįkų.

Connellsville, Pa. Dar
bai prie kokso peczių vėl truputį 
pasigerino. Pereitę sanvaitę de
gė ežia 14180 peczių.

1 Darbai Indianos anglių kau
tynėse eina gerai, tik dėl stokos 
karų negalima iszgabenti dau
giaus iszkastų anglių.

Ruinct, Mich. Dirbtuvės 
Portland Cement Co. likosi užda
rytos ir per tai 200 darbinįkų ne 
teko darbo.

Joliet, III. Rockdale dirb
tuvėse American Steel and Wire 
Co. paliovė dirbę naktimis ir per 
tai 400 darbinįkų ne teko dar
bo.

Bessemeb, Mich. Colong 
rudos kastynės likosi uždarytos 
ir per tai 300 darbinįkų ne teko 
darbaDunn & Tobin, Corrigan ir 
McKinney kastynės bus teiposgi 
uždarytos.

Mo Kebsport, Pa. Czia- 
nykszcziose National Tube Co. 
dirbtuvėse pagarsino, kad darbi
nįkams dirbantiems nuo sztukų 
numažina užmokesnį ant 10%. 
Nežinia dar, ar darbinįkai ant to 
sutiks.

kelios

1 Pettsbubg, Pa. Czianyksz- 
czios American Bridge Co. gavo 
didelį reikalavimę isz Japonijos, 
todėl tose dirbtuvėse dirba dabar 
labai gerai.

Depev, N. Y. Darbai eina 
ežia prastai. Neturinti darbo 
darbiu įkai kraustosi kitur, ka
dangi mat ežia nėra vilties greito 
paaigerinimo sanlygų.

Youngbtovn, Oh. • Netoli 
nuo ežia, ant Shieldo f ar mos, ra
do naujus anglių plotus. Susi
tvėrė jau kompanija, kuri atida
rys naujas kastynės.

•Į Haverstrav, N. Y. Darbai 
eina ežia labai prastai,
czianykszczios dirbtuvės, dėl sto
kos reikalavimų, dirba mažai, o 
kaip kitos visai sustojo.

•[ Kram, III. Aplinkinėse an
glių kastynėse darbai eina labai 
gerai. Iszlavinti kalnakasiai 
greitai gali gaut darbę. Moka 
darbinįkams pagal unijų tabelę.

5 Pereitę sanvaitę ant viso 
Suvienytų Walstijų ploto buvo 
209 nusibankrutinimai; pereitę 
metę per tokį jau laikę buvo jų 
tik 145: Kanadoj nusibankrutiui- 
mų buvo 26, pereitę gi metę 
tik 20.

1 PimsBUBO, Pa. Carnegie 
Steel Co. gavo nuo Hoiandijos 
rando reikalavimę padirbti 12000 
tonų geležinkelių szėnių, dirba
miems naujiems geležinkeliams 
Holandiszkose valdybose ant In- 
diszko oceano.

1 Minneapolis, Min. 800 mo- 
teriszkų drabužių siuvėjų pakėlė 
sztraikę. Jos reikalauja užmo
kesnio už darbę virsz paprastų 
darbo valandų ir ilgesnio laiko 
ant pietų. Dalis darbdavių ant 
to sutiko, bet visi dar ne sutin

Streikai kietų angl*ų dis- 
triktuose Pennsyvanijoj artinasi 
prie galo. Iki sziol darbinįkų 
reikalavimus kaslink pakėlimo 
užmokesnio ant 10% ir užlaikymo 
jo iki balandžio mėnesio ateinan- 
czių metų ir numažinimo prekių 
parako iki $1.50 priėmė tik 
kastynės Shuykillo di strik to, ku
rios vienok produkuoja 65% an
glių. Kitų kastynių savinįka’. 
dar nesutiko ant darbinįkų reika
lavimo. Todėl sztraikai trauk
eis dar toliaus, kol kastynių sa- 
vinįkai ne priims darbinįkų nu
tarimo. Yra vienok 
einant darbinįkams isz 
tynių savinįkai turės 
ir priimti darbinįkų 
mus.

viltis, kad 
vien, kas- 
nusilenkti 
reikalavi-

ISZ
Lietawiszku dirwu.
Isz Philadelphios, Pa.
8 d. spalių atsibuvo pas mus, 

Pennsylvanijos salėj, balius pa- 
rengtas’lOtos kuopos Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoj. Ant 
baliaus pribuvo draugystės: Szv.. 
Antano, Juozapo, Algirdo karei
vių, Petro Armino ir Lietuvos 
Dukterų. Draugystės mfcrszavo 
salėj su muzika;, kiekvienos 
draugystės prezidentas iszreiszkė 
kuopai savo prilankumę ir priža
dėjo visos laikytiesi vienybės, 
ranka už rankos visuose reika
luose su Sus. kuopa. Kuopos 
prezidentas priėmė kiekvieuę 
draugystę, iszreiszkė dėkingumę 
už pribuvimę. Po tam kuopos 
giesmininkai pagiedojo patrijo- 
tisžkę giesmę. Prezidentė Lie
tuvos Dukterų Draugystės, p. 
Zaldarutė dekliamavo eiles 
apie Lietuvę ir jos didvyrius. 
Antra dekliamatorka, p. Matu- 
laicziutė isz Shamokin, Pa. de
kliamavo eiles apie Lietuvos isz- 
gamas. Paskui kun. Matulaitis 
prakalbėjo apie rūtų kvietkę. 
Kun. Milukas savo kalboj nuro
dė ant reikalo mums mokslo, ra
gino visus skaityti laikraszczius 
ir moksliszkas knįgas, iszrodė 
kaip sunku lietuviszkiems raszti- 
ninkams iszleisti savo rasztus, 
kadangi žmonės ne nori jų skai
tyti,per kę tos knįgos guli ne isz- 
pirktos. Toliaus iszrodė var- 
gingę laikraszczio “Ūkininko” 
gyvenimę per pirmutinius 10 
metų; iszrodė darbus Daktaro 
Basanavicziaus nuveiktus per 
25 metus jo darbavimosi ant 
tautoe labo. Toliaus dsinoriai 
uždainavo “Wilija” ir “Kur

banguoja Nemunėlis* sykiu su 
muzika. Wisi susirinkę szaukė: 
“Tegul gyvuoja Basanaviczius; 
tegul gyvuoja “Ūkininkas”, te
gul gyvuoja lietuviszka tauta 
per eiles metų^ Mes teiposgi dė- 
kavojame draugystėms ir pavie- 
nioms ypatoms už atsilankymę 
ant musų baliaus ir szaukiame: 
“szalyn iszgamos, szalyn veid
mainiai, hypokritai! Mes ir be 
jūsų apsieisime ir dabar apsiei
name!” ' * -1

Pelno nuo baliaus nors dalį 
paskyriame ant tautiszkų reikalų: 
ant paminklo Dr. Kudirkai 11.00 

,, kankintinių................ 2.00
„ besimokinanezios jaunuo

menės/.  ............  1.00
Kadangi vienok “Motinėlės” 

konstitucija yra vienpusiszka, o 
dabartiniai virszinįkai ne nori 
jos perdirbti, tai mes nežinome, 
kur ant naudos besimokinanezios 
jaunuomenės paskirtus pinįgus 
persiųsti. Su mieriais Daukanto 
Mantos Draugystės mes teiposgi 
sutinkame, bet ne pažįstame jos 
virszinįkų ir nežinome,kaip jiems 
musų aukę perduoti (Daukanto 
Mantos Dr. aukas galima siųsti 
ant vardo “Varini” knįgininkės 
į Prusus. Red). ,

S. L. A. 10 kuopos vyriausybė.

reikia apsaugoti tę draugystę ir 
ne duoti tiesos prieštara s traukti 
pinįgua ant neprilankių T. M. D. 
organizacijų.

Isz Scranton, Pa.
Laikraszcziai jau praneszė apie 

susirinkimę czianykszczios “Tė
vynės Mylėtojų Dr.” kuopos, at
sibuvusį 17 d. rugsėjo, ant kurio 
atkako kunįgai kalbėtojai. Apie 
jų kalbas raszė jau “Tėvynė” ir 
“Vienybė”, antrinti jas butų per 
vėlu, kadangi laikraszcziams ne 
paranku atkartoti senas žinias. 
Užtenka, kad kunįgai niekino 
svietiszkus rasztus ir svietiszkus 
rasztinįkus, ypacz tokius, kurie 
dryso kada pavadinti moteris 
pataitėmis (tegul kunįgai pasirū
pina paversti musų moterių dau- 
gumę į žmonis, tęsyk jų patai
tėms nieks ne vadys, kol jos 
vienok atlieka vien gamtos pa- 
skirtę užduotę, nuo ko iszsiliuo- 
suoti ne gali, atlieka vien patai 
ežių užduotę. Už tokį jų nu- 
puolimę ir kunįgai ne bus be kal
tės, nors jie savo kaltes stengiasi 
ant kitų sprando sukrauti. Red). 
Czia turiu dar pridurti, jog kun. 
Kaupas, uždarydamas susirinki
mę, praszė, kad apie prakalbas 
nieko laikraszcziams ne raszyti. 
Mat pats turbut ne pripažino jų 
už labai protingas. Liepė dar 
padaryti kplektę, isz kurios susi
rinko $3.60. Fotam pagarsino, 
kad tuos pinįgus apverezia ant 
naudos kunįgų sutvertos “Moti
nėlės”. Mes, būdami sąnariais T. 
M.D.drystame užklausti,keno bu
vo parengtas susirinkimas: T. M. 
D. K. ar Motinėlės? Laikrasz- 
cziuoee buvo pagarsinta, jog su- 
sirikimę rengia T. M. D. K. Tai 
kokię tiesę kunįgai turėjo suko- 
lektuotus pinįgus apversti ant 
ko kito, kaip antrT. M. D. K. 
naudos? Su mumis tame sutin
ka daugelis T. M. D. sąnarių ir 
reikalauja paaiszkinimo. Mes 
tik tęsyk pripažinsime kunįgams 
tiesę kolektuoti ant jų parengtų 
ir rėdomų organizacijų, jeigu jie 
daleis kolektuoti bažnycziose ant 
naudos T. M. D. arba ant kito
kių tautiszkų reikalų; kitaip mes ' 
nesutinkame, kad kunįgai rinktų . 
kolektas ant musų susirinkimų. , 
Juk terp T. M. D. m i erių yra , 
szelpimas besimokinanezios jau- 1 
nuomenės, bet to mierio iszpildy- > 
tviki sziol negalėjo dėl neprite- 1 
kliaus pinįgų. Jeigu sukolek 1 
tuotus pinigus atiduosime kunį- ] 
gama ant naudos kitų organizaci- j 
jų, tai juk niekada tų mierių isz- 1 
pildyti ne galėsima Kadaji turės j 
kasoj atliekamų pinįgų, tai galės 
pati isz jos paskirti pagal iszgalę ] 
paszelpę besimokinantiems; ant 
to kunįgų malonės ir tarpinįkys- 
tės visai ne reikia. Todėl mes 
turime tiesę reikalauti, kad ant 
T. M. D. K. suiirinkipio surinkti 
pinįgai butų kuopai atiduoti, o 
ne paszaliniams. T. M. D. yra 
ne kunįgų valdoma parapija, 
tegul todėl jie ję iszliusuoja 
nuo parapijinio budo suvartoji
mo pinįgų. Iki sziol kunįgai ne 
pasirodė draugais T. M. D., vien 
kun. Milukas paaukavo jai kiek 
savo iezleistų knįgų; visi jie per 
sau tarnaujantį “Garsę” kėlė er
gelius ir nesutikimus sėjo ant isz- 
griovimo liuoeos nuo jų globos 
draugystės. Nuo griovėjų todėl Į lenkų.

T. M. D. sanariai.

Isz Torrington, Con.
Ant vieno czianykszczių lietu

vių susirinkimo, atsibuvusio pe
reitę mėnesį, vienas isz prakil
nesnių lietuvių užmanė sutverti 
ežia kuopę Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės. Susirinkę ant už
manymo sutiko, tik norėjo pama
tyti įstatus draugystės, kad galė
tu geriaus jos mierius pažinti. 
Nuraszėme pas sekretorių, p. Da
mijonaitį, nuo kurio gavome 
įstatus ir reikalingus paaiszkini- 
mub ir juos iszdalinome terp tau- 
tieczių. Kaip gi vienok nusi
stebėjom ant kito susirinkimo, 
kada užklausus, kas nori prie T. 
M. D. prisiraszyti ir užmokėti 
mokestį po 60c. ant metų, už kę 
gaus po 4 knįgutes, visi tylėjo. 
Ant galo vienas atsiliepė, kad 
mokant ant mėnesio po 60c. tai 
ant metų užpuola 17.20 ir už to- 
kię brangię mokestį sanariai ne 
gaus nė paszelpos ligoje, nė po- 
8m erti n ės, Tai už kę, girdi, pi
nįgus mokėti?

Kada jam pradėjo aiszkinti, 
kad mokestis 60c. yra ant visų 
metų ir kad už tokię ne galima 
gaut nė paszelpos, nė poemerti- 
nės, bet surinkti pinįgai eina ant 
iszleidimo lietuviszkų knįgų, tai 
tas gudragalvis net iki ausų isz- 
sižiojo. Kur,girdi,girdėta, kad į 
draugystę mokėtų tik vienę kar
tę ant metų ir tai tik po 60c. 
Turbut, girdi, nori mus tik ap
gauti? Atailiepė dar vienas, kad 
isz tautiszkų dalykų nė jokios 
naudos nėra. Pradėjo visi skir- 
stytiesi ir ant to susirinkimas pa
sibaigė. Prie rengiamos kuopos 
pasiliko tik du sanariai, arba ki
taip sakant, kuopos sutverti 
sziuom kartu nepasisekė. Tiki
mės vienok, kad toliaus praszvis 
galvose ir tų, kurie sziędien ne
supranta naudos isz tautiszkų 
darbų ir jų ne kenezia, o tęsyk 
galima bus sutverti ir pas mus 
kuopę Tėvynės Mylėtojų Drau
gystės. Galima vien geisti, kad 
supratimas zuo veikiausiai musų 
mieganezius brolius atlankytų.

Buvęs ant susirinkimo.

Isz Aszlaud, Wis.
17 d. spalių atsilankė ežia re- 

publikoniszkas kandidatas ant 
gubernatoriaus Wisconsino Robert 
Marian Lafollette. Miesto gy
ventojai, veikszeziodami po mie- 
stę, szukavo: lai gyvuoja Ro
bertas Lafollette! Kandidatas, 
kalbėtojai, miesto virszinįkai ir 
partijos vadovai 9 valandę at
kako į salę Sz. Agnieszkos para
pijos, kur pirmiausiai pats gu
bernatorius laikė prakalbę. Kal
bėjo gana ilgai, iszrodinėdamas 
nuopelnus republikonų per 4 
metus, paminėjo tikrus ir neėsan- 
czius nuopelnus. Kalbino susirin
kusius balsuoti už republikonisz- 
kus kandidatus. Kiti kalbėtejai 
teiposgi gyrė republikonus, kal
bino už jų kandidatus atiduoti 
balsus (Ant republikonų susirin
kimo kitaip ir būti ne galė 
ja Red.)

Žinoma, iezgy rimams dau
gelis patikėjo ir padarys 
teip, kaip ‘ kalbino kal
bėtojai, bet kaip padarys lietu
viai, to dar nežinia; kad tik jie 
ne atiduotu balsų už alaus stik
lę. Už tę juos iszjuokia jau czia- 
nykszcziai laikraszcziai: “Ash
land Daily Press” sako, jog mas- 
koliszki lenkai balsuoja už alų! 
(Ir amerikonai balsuojanti už ge
rai apmokamas keliems politikie
riams be darbo vietas teiposgi 
ant didelės garbės neužsipel
no. Red.). Lietuvos Artojas. ’

Lietuwiszki kuningai Ir 
lenkiszkas fondas.

Lenkiszkas laikrasztis “Zgoda” 
paduoda, kad laike atsilankymo 
pulkauninko Milkovakio- (Ježo) 
Pittsburge, prie jo priėmimo da
lyvavo ir lietuviazki kunįgai. 
Kun. Sutkaitis likosi iszrinktas 
komisoriumi lietuviszkos dalies 
lenkiszko patrijotiszko fondą 
Kitur vėl kun. Czepanonis pa
sveikino p. Milkovskį varde 
lietuviszkos tautos, iszreiszkė jos 
; ausmus, nors darė tę ne turėda
mas tauto* mandato. Dieve mie
liausias! mes turime gana savo 
reikalų, kurių be pinįgų ne gali
me nuveikti, o ežia lietuviszki 
kunįgai tveria lietuviazkas dalis 
lenkiszko fondo, ant suszelpimo



Naujos knįgos.
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Kaip maskoliai persekioja Lietu-, 
▼ą. Pagal L’oppression Russe en 
Ldthuanle.papieue kn. V.Demb- 
skls. Kasztais Susivienyjimo 
Lietuviu Laisvamaniu Ameriko
je. Chicago, Iii. Spausta Lietu
vos. 1900 m. 15 pusi.

Telpa ežia swarbemės tiesos 
lazduotos maskoliszkų waldiių 
ant panešiojimo lietuvių ir nu- 
puldymo Lietuwos. Weikalėlis 
szitas apdirbtas pagal f rančų z isz- 
kį) szį metą Paryžiuj iszleistą 
brosziurą. Tiesos vienok ežia 
patilpusios ne visos, maskolisz- 
koa valdžios iszleido ant stabdy
mo lietuvių kilimo daugiaus tie
sų. Žinoma, teip mažoj broszu- 
rėlėj visų negalima patalpinti. 
Autorius te i po sg i ne iszreiszkia 
ežia skirtumo, kokį maskoliai da
ro katalikams ir protestonams; 
paskutiniai turi daugiaus tiesų 
negu katalikai. Knįgelė verta 
perskaitymo. Daugelis lietu
vių nė nežino, kokioj maskolisz- 
kos valdžios iszleistos tiesos ir 
padavadyjimai ant lietuvių ne 
naudos.

Trumpa Istorija didžiosios 
Prancūzu Revoliucijos (Isz len
kiuko). Iszleido P. L. S R. 1900 
46 pusi. ‘

Svarbiausiu politiszku at s įtiki
mu 19 szimtmetyj buvo didėji 
prancūzų revoliucija. Ji Pran
cūzijoj perkeitė sanlygas gy
venimo, atsiliepė teiposgi ant 
gyvenimo kaimyniszkų vieszpa- 
tysezių. Ji atėmė valdžią kuni
gijai ir bajorijai.atėmėnuo jų mo
nopolių valdymu kitų luomų. Szi- 
toj broszurėlėj iszaiszkintas surė
dymas vieszpatyszczių prieez re
voliuciją ir permainos, kokias 
revolicija įvedė. Knįgutė nau
dinga ir verta perskaitymo 
kiekvienam norineziam apezvies- 
ti savo protą ir geriaus viską 
suprasti.

Dirva, nr. 3, kn. 15. Tvanas, 
H. Senkevrycziaus. Tomas II.

Yra tai antras tomas (trūksta 
dar tnecziojo) istoriszkos apysa
kos Senkevycziaus. Apie antrą 
tomą nieko naujo ne galima pa
sakyti, bet vien tą patį ką pasa
kėme apie pirmą tomą. Apysa
ka szita yra labai didelės vertės 
ir nusipirkęs ją, žinoma, visus 
tris tomus, nesigailės iszleistų pi
nige _____________

NAUJI ISZRAD1MAI.
| Garsus italijonas Marconi, 

kurisai iszrado budę siuntinėjimo 
telegramų be dratų,dabar teip pa
gerino savo iszradimę, kad siun- 
cziant telegramą per orę, nieks 
paszalinis jo ne gali perimti. 
Pirmutinio jo telegrafo telegra
mų ne galima buvo apsaugoti 
nuo perėmimo.

| Ant Bodenseo ežero darė an
tras bandavones su orlaiviu Ze- 
ppelino, kurisai po pirmutinių 
bandavonių atliko daug pertai
symų. Antru kartu bandavonės 
buvo pasekmingesnės, orlaivys 
lėkė geriaus priesz vėję. Kada 
pasikėlė, vėjas putė su greitumu 
10 metrų į sekundę, bet orlaivys 
priesz tokį gana smarkų vėję nu
lėkė lengvai 6 mylias ir sugrįžo į 
tą paczię vietę, nuo kurios buvo 
pasikėlęs.

| Inžinierius Mark isz Berlyno 
padirbo modelį nai ') orlaivio, su 
kuriuom atlizo pasekmingas ban
da vonee. Marko orlaivys tuom 
skiriasi nuo Zeppelino, kad pasi
kėlimui ant oro ne turi baliono, 
bet sparnus panaszius į pauk- 
szczių sparnus. Laike bandavo
nių orlaivys pasikėlė ant oro 16 
pėdų ir į 5 minutas, apsukęs ratę, 
pats nusileido toj paezioj vietoj, 
nuo kur buvo pasikėlęs.

Wietines Žinios.
—o---■ - . ■ -į

— Isz Chicagoe lietuviszkos 
parapijos užmanymo apdovanoti 
lietuvius dykai faunomis, turbut, 
nieko ne bus: buvę ant apžiū
rėjimo vietos sako, kad žemė ten 
netikusi, jos ir dykai imti ne 
verta. Isz didelio triukszmo už
gimė pelė I

— Ant N. Clark ui. nuo uly- 
czinio trūkio nusikabino pilnas 
pasažierių karas ir bėgo greitai 
paskui motorą. Kada motoias 
austojo, karas teip smarkiai už
bėgo ant motoro, kad abubu su
sidaužė. Prie to 14 pasažierių 
likosi apkultų.

— Koksai Petras Moershbauer 
porę metų prisiraszė prie Royal 
Leagne draugystės. Paskui užsi
dėjo saliu n ę, bet prigiilintį mo
kestį mokėjo. Kada numirė, jo 
pati pareikalavo iszmokėjimo 
posmertinės; draugystė atsisakė, 
kadangi jos konstitucijoj yra, 
jog saliuninkai ne gali gaut po
smertinės. Naszlė kreipėsi į sū
dą, bet ir ežia nieko ne laimėjo, 
kadangi audžia jos skundą at
metė.

— Pn. 1148 W. 63 ui., Elkės 
galiūne,keli draugai sėdo prie ka- 
zyrų; bekazyruodami draugai 
susibarė, o paskui susipeszė; lai
ke pesztynių vienas kazirnįkas 
tapo su peiliu mintinai perdurtas. 
Nugabeno jį į ligonbutį,bet ant iš
gijimo nėra vilties. Suareszta- 
vo du vyriszkiu, kurie drauge 
kazyravo.

— Frank Steiner, kurisui pra
džioj szių metų nudurė anglių 
iszvažiotoję Karusę, likosi sūdo 
ant pakorimo nuspręstas. Ad
vokatas padavė apeliaciję ir ape
liacijos sūdąs panaikino pirmuti
nį sūdo nusprendimą dėl kokios 
ten klaidos. Steinero prova bus 
antru, kartu perkratinėjama; gal 
jis ir iszsisuks nuo kartuvių.

Szėnių nustatytojas Chicago 
Milvaukee & St Paul geležiu 
kelio, Jonas Jordan, likosi trūkio 
pervažiuotas ir užmusztas ant 
vietos. Jordan mat buvo užim
tas sukabinėjimu vagonų, atsi
stojęs ant szėnių; ne matė atbė- 
ganezio trūkio,kuris tiesiog ant jo 
užbėgęs, parmuszė ir sudraskė.

Draugyscziu Reikalai
Metinis Apwalkszcziojimas.

Chicago, Dr-te Slm. Daukanto turės 
metini apwaikszcziojima dienos Simano 
Daukanto nedelioj 28 spaliu, Freiheit 
Turo saleje, 3417 S. Halsted st. Apwaik- 
cziojimas atsibus tuom patim budu kaip 
ir pernai. Paroda prasidės 3 valanda 
po pietų ir visos draugystes imanezios 
dalywumą isz m a ražuos isz susirinkimu 
sales nuo 33czies ui. ir eis didžiausioje 
parodoje į apvaikszczjimo salę. Paroda 
susidės isz peseziu, važiuojaneziu karie
tose, raitu ant arkliu ir bicikliu. Todėl 
Dr-te S. Daukanto kvieczia visus Chi- 
cagos lietuvius prisidėti prie parodos 
kaip tik kas gali: važiuotus, raitus ant 
arkliu, bicikliu ir tt. Sanariai 8. Dau
kanto Dr-tes teiksis visi susirinkti į 
Liaudanskio sale ant 12 vai. vidurdie
nio, su baltoms piraztinaitems ir žen
kleliais. Draugyscziu sąnariams iman- 
tiems apvaikszcziojime daly vuma įžen
gę į salę dykai; visiems kitiems inžen- 
gos tikietas 25c.; moterims ir merginoms 
dykai. Suėjus visai parodai in sale 
prasidės kalbos, deklamacijos, dainos ir 
muzika, o paskui bus draugystes balius, 
kurs tesis iki vėlyvai valandai. Visus 
lietuvius ir lietuvaites ir visas lietu- 
viszkas draugystes szirdingai kvieczia 
atsilankyti ant apvaikszcziojimo tau- 
tiszkos Simano Daukanto szventes.

Komitetas.

Chicago, sanariai Dr-tes Teisybes My
lėtoju su baltoms piraztinaitems ir Dr-tes 
ženkleliais teiksis susirinkti į K. Liau
danskio salę 3301 S. Morgan st. nedelioj, 
28 Spaliu, 2 valanda po pietų, reikale 
ėmimo daly vumo apvaikszaziojime die
nos S. Daukanto. Kurie neturi ženkle
liu, teiksis atsiszaukti pas sekretorių.

J. K. Chmielauskas, 880 33rd st.
Chicago, Dr-te Lietuvos Sunu ant sa

vo prieszmetinio susirinkimo laikyto 21 
d. Spaliu aprinko nauja administracija 
isz sekaneziu sąnariu: Aleks. Bijanskas, 
prez., Vincas Vabalas, vice-prez., Ant. 
Radauskas prot. raszt., Jonas Norwai- 
sza knygius, Laur, Ažukas iždin. Juozas 
Czepkauskis, Tad. Szliogeris ir Andr. 
Viszcziulis turto dabotojai; Jurgis 
Viszcziulis, Vinc. Viszcziulis ir Ant. 
Sukurskls knygų revldentais; Zigm. 
Mikszevicziamarszalka. Teip pat Dr-te 
Lietuvos Sunu nutarė imti dalyvuma 
apvaikszcziojime Simano Daukanto 
szventes 28 d. Spaliu. Todėl visi sana
riai, su baltoms piraztinaitems, privalo 
pribūti ant 1 valandos po pietų 28 d. 
Spaliu į L. Ažuko sale 3301 Auburn avė. 
isz kur draugyste pilnoje parodoje isz- 
marszuos į apvaikszcziojima.

Ant. Rudauskas, raszt. 
3252 8. Morgan st.

Chicago, Dr-te 8z. Kazimiero turės 
savo metini balių nedelioj 11 lapkriezio, 
saleje Pulaskio, 800 S. Ashland avė. terp 
17 ir 18 ui. Prasidės 5 vai. vakare, 
įženga vyrams 25c. moterims ir mergi
noms dykai. Visus lietuvius ir lietu
vaites kvieczia atsilankyti.

Dr-te 8z. Kazimiero.
Brooklyn, N. Y. Dr-te “Lietuvos Su

nu” turės savo susirinkimą subatoj, 3 
Lapkriezio, 7:30 vai. vakare, saleje po 
nr. 73 Grand st., ant kurio bus galuti
nai apkalbėta rengiama konstitucija ir 
kiti svarbus reikalai. Todėl visi sana
riai teiksis būtinai pribūti.

A. Lesnievskis, sekr. 
27 E. 3rd st. Nev York, N. Y.

Atsiszauklmas.
Kurie laike seimo prisiraszete prie 

“Susiv. L- Laisvamaniu Amerikoje” o 
nepadavete savo adresu, teiksite* to
kius prisiųsti, nes jie yra reikalingi. 
Siuskite juos ant adreso: Susiv. L. L. 
Amer. 73 Grand st. Brooklyn, N. Y., 
nes toje vietoje 4 d. Lapkriezio bu* su
sirinkimas.

J. Naujokas, sekr.

Del wl.su žinios.
Pittsburg, Pa. Liet. Soc. Darbininku 

kuopa ture* savo prakalba* ir dainas 
sekaneziose dienose: subatoj ir nedelioj 
27 ir 2 spaliu Lietuviszko knygyno rui
me, 2030 Sarah gatves 8. 8. Paoedilyj 
ant Odd Fellovs sales, kerte 18-th ir 8a- 
rah gatvių 8. 8- bus balius ir prakalbos, 
įžengs ant baliaus vyrams 25c., mote
rims ir merginoms dykai. Ant prakal
bu pribus D-ras J. Szliupa* ant 6 vai. 
nedėlios vakare. Terp prakalbu bu* 
dainuotos proletariszkos dainos. Ant tu 
visu 3 vakaru kvieczia kuodaugiausei 
lietuvius susirinkti.

Administracija.

PaHilinkMiulninio Baliai
Subatoj, 27 Spaliu, 7 wal. vakare da

rau pasilinkiminimo balių, ant kurio 
grajy* gera muzika, bu* szokiai ir sma
gus pasilinksminimas. Todėl visus ap
linkinius ir pažystamas kviecziu atsi
lankyti.

P. Kareckas,
1193 8. Oakley avė.; Chicago.

Subatoj, 27 Spaliu, 7 valanda vakare 
darau pasilinksminimo balių, ant kurio 
grajys gera muzika ir bus kitos zobo- 
wos. Todėl visus aplinkinius ir pažį
stamu* kviecziu atsilankyti.

Jonas Kudulis,
1073 Blue Island avė., Chicago.

4MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Lunke vyčių ir kitus.

(T^sa.)

Pn jieszkojimai.
Pigiai ant pardavimo pirmos kliasos 

Saliunas, arti Lietuviszko Gedimino 
Kliubo, prie didelio klijų fabriko; aplink 
daugybe lietuviu ir lenku gyvena. Ra- 
szykite po adresu:

Vom Meter, 
3301 E. Richmondst., Philadelphia, Pa.

(11-2)
Pajieszkau savo pusbroliu: Kazimiero 

Mikelionio ir Petro Stulgos, isz kaimo 
Paveiku, Panevėžio paw , Kauno gub. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti žine 
ant adreso:

Ant. Juzėnas,
Box 145, Falls, Creek, Pa,

Pajieszkau savo brolio Jono Gavenio, 
Kauno gub., Jurbarko vai., isz kaimo 
Walucko. Jis pats arkas kitas teiksis 
duoti žine ant adreso:

Jurgis Gavėnia,
638 S. Canal st., Chicago, III.

Pajieszkau savo vyro Augustino Ba- 
ranaucko, Suvalkų gub., Wisztyczio 
gm. Asz jo pati pribuvau jau 3 nedė
lios į Amerika ir nęžinau kur jis gyve
na. Jis pats ar kks kitas teiksis duoti 
žine ant adreso:

Marijona Baranauskiene, 
Box 728, Naugatuck, Oonn.

Pajieszkau Baniuko Kondroto, isz 
kaimo Slabados, Jezno vol., Wilniaus 
gub. Ji* pat* ar kas kitas teiksi* duoti 
žine ant adreso;

Aleks Dumolack, 
161 Oak st., Clintou, Mas*.

Pajieszkau savo brolio Domininko 
Czepreckio isz miestelio Kaltinenu,Kau- 
no gub., Raseinių pav. Jis pat* ar kas 
kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Petras Czepreckis,
8820 Houston avė.

South Chicago, III.
Pajieszkau savo sesers Onos Lavrinai- 

tea, isz Gargždu miestelio, Kauno gub., 
Telsziupav. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti žine ant adreso:

Mrs. Bessi Lavrin,
5 Balęs Blk, Leviston, Me.

Pajieszkau savo brolio Andriaus Nau
jalio, isz kaimo Wesolovos, Marijampo
le* pavieto, Suvalkų gub. Ji* pat* ar 
kas kita* teikai* duoti žine ant adreso:

Mikola* Naujalis,
South Wilmington, Iii. 

Gruody, Co.
Kas toks isz Forest City,. Pa., prasze 

Adomo Linkevicziaus dasižinoti apie V. 
S. Jokubinę nuo Liubavo? Liutkevi- 
czius užmirszo ju vardu*. Todėl turin
ti į mane reikalą teiksis raszyti ant ad
reso: -

V. S. Jokubinas,
Box 339, Ashland, TCis.

"Lietuvos” keliaitjanti agentai.
Sziaurrytiniuoee ateituose “Lietuvo*” 

kėliaujaneziai* agentais yra: Wincas 
Kudarauckas isz Lavrenoe, Msss. ir Jo
nas Tareila isz Waterburv,Conn., pietry
tiniuose steit iose Jurgi* Kazakevicziu* 
isz Pittston, Pa., ir Juozas Petrikis isz 
Scranton, Pa., o vaiste j e Illinois 
Antanas Žvingilas isz Willi*ville, III. 
Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai 
gali pas juos užsiraszyti “Lietuvę” 
ir prenumeratę jiems užsimokėti; pi- 
nįgai bu* teisingai mum* priduoti. Pa* 
juos teipgi galima gauti visoke* knįgas 
už tę paczię prekę kaip ir redakcijose. 
A. Žvingilas silose dienose atlankys lie
tuvius East St. Ix>uis ir aplinkiniu mies
teliu.

Wietiniais agentais: Jonas Naujokas, 
New Yorke, Stanislovas Rinkeviczius 
Brooklyne N. Y„ Andriu* Maczis She- 
nandoah, Pa., Petras Bieliauskas Mt 
Carinei, Pa.

" Likto vos" Iszlkibtuvk

Jis pageltonawo.
P. ChasCubr. 337 E. 71*t St., Nev 

York City, buvo susirgęs kokia tai ne
paprasta liga, apie kuria Jis tztai ka pa
sakoja: “Liga mano paėjo isz sugedimo 
vidurių, teip kad asz paskui visai pra
žudžiau norą valgyti kad ir skaniausius 
valgius. į trumpa laika asz visai su
blogau ir pageltonavau teip, kad manęs 
jau nė nepažint buvo. Gyduoles jokios 
negelbėjo. Bet kada asz dažinojau apie 
Trinerio American Elixir of Bitter Wi- 
ne ir pradėjau jį vartoti, po iszgerimui 
dvieju bonku asz jauesiausi jau gana 
gerai, o įsigenu puse tuzino visiszkai 
pasveikau. Už toki stebuklinga užgy
dytu a m* nė atsidėkavoti nežinau kaip, 
ir viiiern* velyju ta vyną naudoti. Tri
nerio American Elixir of Bitter Wine 
gausi visose aptiekoee ir pas pati iazdir- 
beja Jo*. Triner, 437 W. I8'8t., Chicago. 
Reikia tik saugotis, kad aptiekoriai ne
įbruktu jumis neteisiai sudaryto po to
kiu pat vardu vyno. Kad tas vynas y- 
ra pagelbingas, lai parodo tukstancziai 
gaunamu rekomendacijų.

Temykite Tautiecaial.
Pabaigoje szito menesio man tenka ke

liauti su kalbomis in vakarines valsti
jas; nuo 26 iki 30 d. Spaliu busiu PIT
TSBURG E, 31 d. perleistų VVESTVIL- 
LEJE, ILL.; 2 ir 3 diena Lapkriezio, 
lankysiuos SPRINGVALLEYJE, ILL.; 
4 d. Lapkrieziobusiu CHICAGOJE. Jei
gu kolionijos Lietuviu, esanezioe pake
liui, tuomlaik reikaladtu menes su kal
bomis atlikancziose dienose, lai praszy- 
cziau, kad urnai duotu man žinia, idant 
asz gaiecziau prie reikalavimu prisitai
kinti. Wienu keliu ir žygiu galima bu
tu apsieiti ir su mažesniais kasztais, ir 
su mažesne trota laiko.

Pabaigoje Lapkriezio turiu pakvieti
mą in NEW BRITA1N, CONN.; tal-gl 
tuomlaik gaiecziau pasiūlyti kolioni- 
jom* Lietuviu Naujos Anglijos—jeigu 
tos kolionijos isz anksto panorę* kelione 
teip pat suorganizuoti. Reikalaujantie- 
jie tegul isz anksto per gromatas duoda 
žinia. Su guodone,

J. Szliupa*, M. D.
421 Penn. A ve., Scranton, P*.

Temykite.
Spaliu 30 d. iszplauks isz Nev Yorko 

į Brema greicziaiuias laivas “Kaiaer 
Wm der Grosse”, kurs su 7 dienoms per
plaukia jūres. Todėl, norinti gauti grei
ta laiva į k raju važiuoti, tegul pasiren
gia ant nedėlios 28 Spaliu iszvažiuoti isz 
Chicagos. Toje dienoje važiuos į Nev 
Yorka kompanijos klerkas, tai ji* vilus 
pasažierių* dažiure* kuogeriausei. 8*if- 
kortes galite gauti "Lietuvos” redak
cijoj.

Laike sekaneziu 20 dienu gali gauti 
lotus prie pat lietuviszko* bažnyczios 
ant 32nd place po *750, kurie kasztavo 
•900. Po 20d. vėl j u preke bus *900. 
Tie lotai priguli vienam bankleriui.kurs 
laike szios 20 dienu turi iszmoketi dide
lius pinigu* ir todėl reikalaudamas pini
gu parduoda tuo* lotu* po *750. Jeigu 
per 20 dienu ju neparduos, tai toliau 
vėl ju preke 'pakeis iki *900. Norinti 
juos pirkti gali dasižinoti “Lietuvo*” 
redakcijoj.

Aakos ant kanklntlnlu
J. Singley, Carterville, Ui. .50
Nežinoma mergele, Thorp, Wi*. .75

Wardawla balius.
Subatoj, 27 Spaliu, 7 vai. vakare da

rau savo varduvių balių, ant kurio gra- 
jy* gera muzika ir bus svetinga* priė
mimas. Todėl visus lietuviu* ir pažys
tamus kviecziu atsilankyti, o busite kuo 
gražiausei priimti.

8. Lelsszhis, z
68 W. 25th st. Chicago.

Dūdelė su pūsle. x

Neužilgio pamatysite, kad vanduo dū
delėj paraudonuos ir pasikels augštyn. Taigi 
čia aišku, kad parvuotas spiritas iš indelio 
persigėre per čielę, neperplėštę pūslės plėvę 
ir prisigriebė pirmiausiai į pūslę, o paskui ir 
į dūdelę.

Guodotina* Kuninga* Tarasievicz, 
klebonas szv. Kazimiero parapijos, Mil
vaukee, sztai ka raszoaple kartųjį vyną 
Dro Božynczo.

Kad persitikrinti apie gydytino veik
me kartojo vyno Dro Butines, dairiau jį 
sergantiem* savo žmonėms ir atradau, 
kad Jis isztikro daug gero padaro, ne* 
sudrutina pajiegas. Tūla ypata, kuria 
perdaug metu “rėmuo” be paliovos 
grauže, veik pasveiko, kaip tik ta vy
ną pradėjo vartoti.

Kita ypata turėjo visai sugedusį pil
vą; po iszgerimui tik vienos to vyno 
bonkos, jaueziasi dabar visai sveika ir 
linksma.

Su guodone,
Kn. Idzi Tarasievicz, 

992 Bremen ui. Milvaukee, Wis.
Rugpj. 30, 1906.

Kartųjį Wyna Dro Božincz gali gauti 
visose aptiekose. Fabriko ofisas: 519 
Milvaukee avė., Chicago, III.

Naujos kuygeles.
Mindaugis, Lietuvos Karalius, Istor; 

jo* paveikslas 5-*e aktuose. Lenkiszkai 
paraszė Julius Slovacki. Lietuviukai 
vertė Vincas Kapsas (Dr. V. Kudirka). 
Iszleista kasztais ir spauda “Lietuvos". 
Puiki tragedija teatrui in laiko Min- 
daugio Lietuvoje Karaievimo. Raižy
ta eilėmis. 86 puslapiai. Prekė 25c. 
Gaunama “Lietuvos” reakcijoj.

Olga Liubatovycziutė,, vaisdeii* iss 
gyvenimo nihilistu. Yra tai gražus ir 
užimati* apsakymas isz gyvenimo nihi- 
stu Rosijoje, kaip mergina Olga Liuba- 
tovycziutė, prigulėdamaį nihilistu drau
gystę, daug sykių ap<awo rusku* czi- 
novnyku* ir gudriai gaudom* (ištruko 
isz jų ranku. Prekė knygutės tik 10c. 
Gaunama “Lietuve*” redakcijoje.

Dr. Leonard Landės,
LietutoiszkM Daktarai.

134 E. 24 UI., Nevr York.
Garsingas gydytojas vyriukų ir mo 

teriszkų ligų. Mokinosi universitete 
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale 
Hospital Oollege ir 1.1.

UaZtikrina IsZsydjmia
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių, kepenų, skaudėfimę vidurių, 
galvos,nepomietį, apalpimę, skaudulius, 
žaizdas, tynimę, moteriszka*' liga* ir ne- 
vaisingumę. Gydymui nerviszkų ligų 
reikia naudot elektrikinlas prietaisas.

IL,ytieZlra Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, taipogi li

ga* pilvo, uždegimę žarnų, iszdfiuvi
ro ę pieno, skaudSjimę lupų, nosies, a- 
kių, ausų, nustojimę pajiegų ir tt. Iss- 
gydymę užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chroniszka* ligas gydau pasekmin
gai, ir slėpėmės liga* užlaikau slaptyb*-

Dr. Leonsrd Landės,
134 E.24th 8t-,Cor.L«xlngrton Av.

Otpro valandos: | ^iki i^put 
Nedėliotais: aso S iki 10Hwal.ryto.«uot tkl< vai. 
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Rodė per Gromatas Dykai 
Užpraszydami gydykla* prisiuskite *1.00

QF*Jeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 
metų, kiek sveri ir apraszyk savo Ilgę, o 
asz prisiusiu gydykla* kuriomis iszsigy- 
dyzi.

Šakniniai plaukeliai.

Šakniniai plaukeliai esanti ant šakninių 
siūlų atsako visai tokioms dūdelėms užrištoms 
su pūsle, jie atlieka tokį jau darb$, kę ir 
musų dūdelė; kitaip sakant, jiė yra tokios 
jau dūdelės, tik laibytės, neužmatomos 
liuoeoms akimis, su labai plonutėms sie
noms. Plaukeliai tie, kaip jau žinote, išsi- 
keroja po žeme į visus kraštus, glaudžiasi 
prie smulkiausių grumstelių ir dulkių že 
mėj. Žemėj, kurioje auga medis, krūmai, žo
lė neatbūtinai turi būt vanduo, o kaip žino
te, ypač po lytui jo žemėj yra diktai; vande
nyj tame sutirpsta, teip kaip cukrus arba 
druska, visokios dirvoj esančios medegos rei
kalingos ant maisto augmenims, kaip antai: 
potažius, salietra, druska. Tos tai sutirpu
sios vandenyj dirvos medegos pereina, teip 
kaip į dūdelę užrištu su pūsle spiritas, per 
plonutes šakninių plaukelių sienas.

Jeigu šakniniai plaukeliai patinka dir- 
ovj medegas ne tirpsta-nčias vandenyj bet 
teiposgi ant augimo augmeniui reikalingas, 
paveikslan, geležines rudis, tai jie ant tokių 
medegų iš savo vidurių išleidžia ypatiškę 
rūgštį, kuri ir tokias medegas su tarpi na ir 
drauge su kitoms įtraukia per savo plonutes 
sienas. Sutirpusios tokios medegos pereina 
per laibytės šakninių plaukelių sienas kaip 
ir anos lengvai vandenyj tirpstančios mede- 
g08-

Medegos, iš žemės šakninių plaukelių 
įtrauktos juose ne pasilieka, bet eina toliaus: 
pirmiausiai į šakninius siūlelius* iš jų į lai
bąsias šaknų šakas, iš tų į storąsias, iš tų į 
kamienu ir į virkščią, toliaus į medžių ir žo
lių šakas ir ant galo į lapus. Tokiu budu 
visos augmenų dalys gauna reikalingę sau 
maistą ir tiek, kiek jo augmeniui reikia. Au
gmenis, įtrauktas šaknimis medegas, vienas 
padalina atsakančiose dalyse, kitos gi palie
ka be permainų. Tokias medegas, kaip an
tai potažių, fosforinę rūgštį, salietrą trau
kia nuolatai, kaip tik jos susinaudoja atsa
kančiose augmenies dalyse. Tokių gi mede
gų, kaip antai druska, augmenis, pritraukęs 
kiek reikia, paliauja traukęs. Reikia čia 
vienok dar pridurti, kad ne visi augmenys 
reikalauja vienokio daugumo visų sudėtinių.

Reikia čia dar pridurti, kad augmenys 
turi teiposgi savo maisto medegų krautuves; 
tokias atliekamo maisto krautuves augmenys 
turi šerdyj ir brazde.

? VII. .

. Pripilkite stiklą vandens ir užriškite jį 
drūčiai su pūsle. Apatinė pūslės pusė su
šlaps, viršutinė gi bus sausa. Padėkite ant 
pūslės viršaus truputį druskos. Po valandai 
Qką gi užtėmy si te? Pama

tysite, kad druska nuo 
aprišto su pūsle stiklo iš
nyko: ji iš palengvo su
tirpo, persisunkė per pū
slės plėvę ir pateko į van
denį, kuriuom stiklą pri
pylėme.

Padėkite ant to paties 
pūslės viršaus truputį 
 kreidos arba geležinių ru- 

Stiklas ažrišta* su pušie, džių: jos tiktai sudrėks, 
sušlaps, bet pasiliks tokioms, kokias padėjo
me, ne prapuls, ne persisunks per pūslės 
plėvę, kaip tai atsitiko su druska. Kodėl gi 
teip? Todėl, kad druska vandenyj tirpsta, o 
kreidadr geležinės rūdys ne.

Pabandykite vienok į stiklą su vande
niu įleisti kelis lašus kokios nore rūg
šties, kad ir drūto paprasto uksuso. Kas 
pasirodys? Į kokį laiką paniatysite, jog su 
kreida , i r geležinėms rūdims atsitiko tas pats, 
kas pirma atsitiko su padėtu ant pūslės vir
šaus druskos šmoteliu, taigi teip kreida, kaip 
ir geležinės rūdys sutirps ir per pūslės plėvę 
pereis į kitą pusę, į stikle esantį vandenį. 
Tas atsitiko tik todėl, kad vandenyj yra tru
putis rūgšties, kuri sutarpino kreidą ir gele
žines rudis. Tas pats bus ir su kalkėms.

Pažiūrėkite ant paveikslėlio parodančio 
šakninius plaukelius. Ant jų matote dau
gybę smulkių pieskos grūdelių drūčiai prili
pusių. Kiekvienas toks grūdelis, kai pi įsi
pjovęs į šakninius plaukelius, yra tai kaipi 
kreidos šmotelis padėtas ant viršaus užrišto 
su pūsle pripilto vandens stiklo, kuriame 
kreida ne tirpsta; jeigu teip, tai ir toliaus ne 
sunku jau bus suprasti, kaip viskas atsibu- • 
va: rūgštis,' esanti dūdelėse šakninių plauke
lių, sutarpina prilipusias prie jų kietas žemės 
dalis feikalingas augmeniui; sutirpusios gi, 
patekusios į vidurį plaukelių, eina toliaus ir 
išsivadžioja po visas augmenies dalie, kur tik 
jos reikalingos; tokin budu augmenys įtrau
kia iš žemės netirpstancias, bet reikalingas 
ant augimo medegas.

Tas vienok dar neišaiškina, kad augme- 
nyš savo šakniniuose plunkeliuose turi kokią 
nore rūgštį tarpinančią ne tirpstančias papras
tame vandenyj medegas. Ant išaiškinimo to 
privesime čia vieną dalyką, iš kurio pats su
prasite, jog augmenų šakniniai plaukeliai 
turi tokią rūgštį.

Paimkite gerai nulyginto marmoro šmo
telį ir padažę šipulėlį kokioje nore rūgštyje, 
kad ir paprastame uksuse, vadžiokite su 
juom po nulygintą marmoro paviršių. Pa
matysite, kad ten, kur uksusas arba kitokia 
rūgštis pasiekė mannorą, ten pasidarė lomu- 
te; suprantate, kad ją uksusas turėjo išėsti 
ant lygaus marmoro paviršiaus.

Gal skaitytojai dar nesuprato gerai, 
kaip augmenys traukia šaknimis maistą iš 
žemės ir norėtų platesnio paaiškinimo ypač 
apie tai, kaip augmenys traukia iš dirvos to
kias medegas, kurios vandenyj ne tirpsta; 
gal ne vienas norėtų aiškesnių davadų, kad 
augmenys iš šakninių plaukelių išleidžia 
rūgštis, kurios tarpina tokias reikalingas ant 
maisto medegas, kurios vandenyj ne tirpsta.

Kad tą patį padaro augantis augmenis, 
matote čia ant padėto paveikslėlio.

Au^meną išrėžyta marmurine lentute.
Ant viršaus matote mažą indelį panašų į 

geldą su žemais krantais. Ant dugno jo įdė
tas nulyginto marmoro šmotelis apibertas 
plonute pieskos eile. Į pieską pasodyti keli 
pupų grudai.

Užtenka pieską palaistyti kasdieną, o į 
trumpą laiką pupų grudai išleis diegus, 
paskui gi šaknis, kurios išsikeros į visus 
kraštus pieskoj ir po marmorines lentutės 
paviršių. Palaikę pupaš kelias dienas augti 
liuosai tame indelyj, paskui išraukite, iš 
dugno indelio išimkite marmorinę lentutę, ją 
gerai numazgokite, nuvalykite nuo pieskos, 
tai pamatysite, kad jos paviršius persikeitė, 
iš lygaus pasidarė ne lygus, išrėžytas grabu
tėms. Išrodys teip, kaip matote apatinėj 
paveikslėlio dalyj. Kasgi padirbo tas gra
butes? Padirbo jas šakniniai plaukeliai pa
sėtų ant marmoro pupų: ten, kur gulėjo tie 
plaukeliai, marmuras tapo išėstas; išėdė gi 
jį rūgštis, kokią leidžia iš savo vidurių šak
niniai plaukeliai. Tas rodosi gana aišku. 
Jeigu į teip pritaisytą indelį ne sėtumėte 
augmenų, bet teip vien laistytume pieską, 
tai ir po ilgiausiam laikui marmoro pavir
šius bus lygus, kaip ir pirma, prieš jo įdėji
mą į indelį.

(Toliaus bus.)
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tindamos kur reiki*. Jo*

intl penkiolika

lOc

3315 Suoth Morgan Str.

Q67 First St., Elbabeth, N. J.
Te težinąs:1 Long Olatanee .ta B- traukt l*z namu, kad gydyti** ir »zie nampelial pnrody* Jiem*, kaip lengva lauigydyt nue lytis* 

ku liga, kada vartojai! ataajrancsio* gyduole*. Initltute ne vieno ne atmeta. Kožnaa, kur* 
atstezauk*, gaus dailiai spipeczetyta pakely, kad kiti nežinotu ka* ten yra-Ba*zyk dabar,neatidek

A. Sukurscis & Co

■

Knyga kataliogas.
Knygos sawos spaudos.

Jkkywi A peireiasklmal Buriate, ant kuri* žmo
ne* nuolatos žiuri, bet ju gerai neeupranta; 
■u T abroseliate. Naudingiau** knygele ant 
svieto draižinojimui isz ko daroel žal 
bei, griausmai, lietu* ir sniegas; kasyra 
debesiai ir ant ko jie laikosi...................3Oc

Ukrttmetika. Knlga issslmokinimuirokundu.
Preke...................  SSc

UYGIENA- Dsktarisska knyga arba moksle* 
apie užlaikymą sveikatos, isz kurio* gali be 
nageiboe daktaro isuigydyti nuo daugybes 
ligų. Szlta knygele privalo rastis k lėk vie
nuose namuoee, ne* ka* ją su atyda perskai
tys, patalky* apeisaugot! nuo tukstaneziu vi
sokiu ligų, patalky* užlaikytiezielybejesavo 
sveikata, pailginti **wo amži ir mokė* užau
ginti sveikais ir tvirtais savo vaikeliua 
rntaL<>..............................................3So

Oeografija arba žeme* aprašoma* Pagal Gei 
kie, Nalkovski ir kitu*, *uta>*« Szernra. Yra 
tai naudingiausia isz vi*dSulyg»ztol i«zeju
si u lietuviszku knygų. Aiszkiai ir supran
tamai aprėžo visa musu žeme, jo* pavidala, 
diduma ir platuma, jo* kalnus, ju vardu*, 
augszti. vulkanu* metanoliu* isz save* ugnį: 
isz kokiu žeme sluoksniu susideda, kur ir 
klek joje yra anglių, geležies, aukso, drus
kos ir kitu gerybių; kiek mariu, aieru, upiu, 
ju vardai, plotis, gylis; koki kuriuose van
denys: sūrūs, prėski, saldus, ar kartus, ko
ki juose gyvūnai gyveua irtt. Žeme apra
išyta dalimi*, issskaltytoe vinte vieaspaty*- 
tea, karalyste*, kunicaiksztystes, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemeje yra gyvento
ju: koki ju tikėjimai, kalbos, paproosiai, už
siėmimai. pramones, iszdirbiai Ir tiesos; ko
ki miestai, su kiek gyventoju, fabriku, pra
monių; kur koki orai: szalozial ar karsz- 
eziai. lietus ar giedros; kur koks ilgis dieno* 
ir nakties; kur visada yra lygi diena ir nak
tis kur saule per keletą dienu nenusileidžia 
arba neužteka ir tt. Knyga didele 6x9 coliu. 
490 puslapiu, ant geros standžios popieros 
spaudini*, su 71 paveikslėliais: mapu. gyvu
liu ir tt. ........................................ Ssd.OO

Ta pati, apdaryta audimu kietuose apda
ruose. auksinėmis literomis atspausti para 
asai ant nugaros ir szono. Preke. Ssž SO

Istorija Suvienytu Walstiju Sziaurines 'Ameri
kos. Apraszo kaip Koliumbas atrado Ame
rika, koki czla tada žmones gyveno, koki 
žmones pirmiausiai isz Europos pradėjo va
žiuoti in Amerika, kokios kares buvo, už ka 
karevo ir kokiuose meluose; kiek prezidentu 
buvo, koki ir kiek kuris gero padare szlai 
žemei. O ant pat galo talpina*! Konstitucija 
Suvienytu IValstiju, kuri yra reikalingiausiu 
dalyku perskaityti kiekvienam žmogui 
•šioje Amerikosžemeje gyvenaneziam,idant 
suprastu kokes jis ozus tiesas turi, kas jam 
vra wale daryti, kas ne sale. Turi puslapiu 
te4. Preke...........  .,..$1.00

Drūtuose, gražiuose apdaruose81.35 
TCrasiu Skerdyne.Apraišo ana balsu atsitikima 

kada 1993 m. maskoliai užpuolė ant balny- . 
ežios miestelyje Kražių, musze, szaude ir p jo- Į 
ve nekaltu* žmonis, iszgriove altorius ir už- 
peczetijo basuyezia. Aiszkiausiai apraszo j 
ta visa atsitikima................  15c

Uetuviszka* Lementonus su poteriais kate
kizmais ir mistranturu. .......15c

Mokslas apie Žemą Ir kitus svietus, ju būvy ir 
pabaiga. Aprėžo kas yra žeme, isz ko ji su
sideda, ant ko laikosi Ir kaip sukasi; ka* 
yra saule, žvaigždes, menu lis; kaip toli yra 
i n kitas žvaigždes; kas yra pllanetos. korne
to* ir kito* retai matomoe žvaigždes. Su 30 
astronomiszku abrozeliu, turinti 225 pusi* 
pius. Yra tai vienatine knyga, iss kurio* 
tikrai žmogus gali apsiszviesti.....75c

Drūtuose, gražiuose apdaruose........... $1.00
Kaip Maskolija persekioja Lietuva. Pagal L'op- 

pfession russeen Lithuanie supiesze kun. V. 
Dembskls.. .... ..........................   iOc

Kaip geriausiai laidoti numirėli’ Pieszinys Dro 
L. Wehlam. Iss angliszko iszgulde kun. V. 
Dembskis..............    15c

Lenkai ir Lietuviai nuo 1228 iki 1430m. Paraaze 
pagal lenkiszkus istorikus Žemkalnis. įsi
leista “Tėvynės Mylėtoju Draugystes’’.—Yr» 
tai apraszyma* Lietuvos su Lenkija suslvie- 
nyjimo ir jo pasekmes. Czla aiszkiai yra ap- 
raszjrta lenku politika kaip jie pasielgė su 
Lietuvos kunigalkszcziais: Kelstucziu. .Vy
tautu IT kitais. Isz szios knygeles skaityto
jas aiszkiai supras, ar lenku prietelyste yra 
mums naudinga ar bledinga............ 15c

Lietuviu prateviai Mažojoje Azijoje nuo senove* 
iki jie pateko po valdžia persu. Parasze Lie
tuvos Mylėtojas. Knyga turi 283 puslapius 
ir 4 dideles mapas. parodanezias vietas, kur 
senove)* gyveno Uetuviuurateviai. Apraszo 
iletnvin padėjimą dar 800 metu priesz Kris
taus gimimą..............................  ...5Oc

Naujausi* Lietuviszkas Sapnlnykas, surinktas 
ir suredit. iss daugel svetimtautiszku sapnl- 
nyku ir surėdytas pagal tikra Persiankai 
Eglptiszk* sapninyka,—su 310 alszkiu abro- 
želiu,—su apraszymu planetų ir paalapcziu 
kokia* senove* žmones vartojo inspejimui 
ateite*.—Geriausei issguldo visokius 
sapnu*..............      5Oc
Apdaryta*................................................ <J5c

OUtypa. apysaka iaz laiko tarpaavlazkoa kare* 
Indijonu Amerikos.............................85c

£»uikl istorija ape Kantria Alana,kuri per 22 me
tus vaiksKžiodama po svietą, daugybe 
bedu ir vargu kantrai teškentojo.... ..SOc

Rankvedis Gromatu raszymui. Yra labai 
naudinga knygai*, kuri mokina kaip reik 
rassytie gromata* in:pažystamus, priete- 
11 u s, giminias, mylimaisias ir myiimuo- 
s.us priesz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupu* ir kita* augsztai stovsn- 
czlas ypata*.Pa*Teikinimai(pavincsevo- 
nes) ant Nauju Mėtų, dienoje varduvių, ’ 
gimimo ir kituose svarbiuose atsitiki
muose.................................................5Oc

Robinsonas Kražius, moraliszka ir žingedi 
apysaka pasivesta jaunume nei.... lž5c

Pamokslai Iszmintie* ir Teisybe* iszguldinetl 
Galvocziu visu amžių. Czia yra palilpą 128 
gražiu.juokingu ir išmintingu pasakadeziu. 
Kas nori turėti gražiu juokingu ir pamoki- 
nanoziu akai t imu tegul nesiperka szląknln- 
gelą. o gardžiai pasijuoks, žmonėse ture* ką 
papasakoti ir ant kiekvieno užklausimo mo
kės duoti iazmintinzą atsakymą.... 5Oe

Senu Gadynių Isznyke Gygi Sutvėrimai. Pagal 
Hutchinsoną; sutaisė Szernas. Ji apraszo 
seniausiu gadynių įvairius sutvėrimus gjrve- 
nusius ant žemes dar priesz žmogaus ant jos 
atsiradime. Sziandien tu sutvėrimu kunus 
žmones kasdami giliu* nulinius, kanalu* ar 
imdami isz žemes anglis, randa giliai palai
dotus žemeje. Tulu sutvėrimu atrado czie- 
ius, nesugadintus, kunus, užklotus eile ke
liolikos sieksniu storio žemes. Tie atrasti 
žemeje kūnai yra sziandien iszatatytl ivai 
riuose muzejuose, isz kuriu žmones mokinasi 
pažinti, kaip sena yra musu žeme, klek daug 
milijonu metu reikalavo pakol ant mirusio 
žvėrie* kūno užaugo jo* eite keliolikos sieks
niu storio. Mokslincziai isz to semi* bran
giausia moksle susipažinimo; kaip ir kokia 
badu gyvi sutvėrimai keliesi iaz žemesniu 
in augsrtesnes veisles, ir pagal storuma ir 
senumą žemes sluogsnlu, kariuose tu sutvė
rimu kunus randa, gali be apsirikimo sprens- 
ti, kaip seniai Ir žmogus ast musu žemes at
sirado. Knyga turi 373 puslapiu stambaus 
draro, ant grai.oe popieros ir apie 150 pa
veikslu invairiu senu gadynių ismykusiu su
tvėrimu. Preke............................ $1-00

Trumpa Geografija. Butais* Neris. Trumpai Ir 
suprantamai apraszo visas 5 dalis svieto. Su 
74 paveikslėliais: mapu, žmonių, gyvuliu ir 
medžiu. Tinkamuose geografija in pradine 
mokslainą...........................................25c

Žmogus Napliuszkis Verte iss szvediszko Ne
ris. Graži apysakėlė: kaip turtingo preketo 
sūnūs apeivede su varginga mergina ir lai■ 
minglau gyveno už kitus, su turtingoms ap
sivedusius. Britą apysakėlė užima kiekvie-

giszko* dorybe*

Knygos Swietiszkos įtal
pos.

Anlma Vili*. n*uj«g*l* ir mžtautta pasaka, ku
riai skaitytoja* atsidkiatfgt negale*... 75c

Anegdotai iszsitanmal Ir patarle* isz gyveni- 
mo senowe> Grekonu bei Bymionu M •* 10c

Apteka Dievo, pasaka.....................   $100
Apie kalbu pradžia ir tikro* rodo* dėl apeiiaugo- 

jimo nuo neprieteliu vedaneziu isz tikro ir 
Iszganingo tikėjimo kelio in prapulty. Csia 
raszeja* nurodo kurio* yra senlaualo* ant 
svieto kalbos, nuo ko jo* paeina, nurodo kad 
lietuviszka kalba v ra seniausia Ir kad turi 
daugiausiai neprieteliu, kurie stengtasi ja 
isznaikintl; ant galo paduoda rodą* kaip 
nuo te neprieteliu apsisaugoti . 10c

Arielka yra nuodai paeinanti iss girtybe*. Czla 
apnašo ka* yra arielka, kaip Ji kenkia žmo
gui, parodyta su keturiai* abrozeliai* žmo
gaus pilvo kokio* iss girtybe* ilgo* pastoja 
ir paduoto* rodo* kaip nuo to galima uulgy- 
dytL .... 30e.

Birute* dainos “ “ 10c
Buda* gydymo. Daktariszka knyga................40c
Dievaiti*, apysaka »sio* gadyne*. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad

eocDelnu skrynele ,, 
KtaoliogiMko* smulkmenos 
Bale žalosiu karaliene ir issgriovlma* Kauno 

pilie* !3tB ra., dn pulku* dramai purasijrti A- 
ieksandro Oužuosio .... 26c

Genu Dede. Graži pasak* Ina sziandlenlnlo Lie
tuviu padėjimo ..... 190

Gyvenimas Stepo Raudnoelo pasako* ISc 
Gyvenimas Genavaite* (Genovefo*). Yra 

tai labai puiki ir pamokinanti paraka, 
apie kuria lietuviai jau daug kurtu gir- 
deja yra 500

Gyvenimas Ktemen»o Marijos Hofbrauero, ra 
trumpu apsakymu apie pargabenimą Dr-tes 
Atpirkejistu iss Italijos in žiemiu karalyste* 
įkertai kainos Alpomia vadinamus, per
versta ant lietuvisiko Kn Petro Saurusaicsio. 
Ka* nori turėti dwa*i*xku nauju pasiskatinau 
tegul nusiperka szj kningelj...... ........SOc

Istorija Europos su mapom* Šito
Istorija gražio* Katruko* “ ” 10c
Istorija iss taiko Franoura vainos ataitlka- 

eio* Afrikoje .... -
Istorija gražio* Mage>«««* •» lfcs

• I*tori> septynių Mokytoju
Istorija arba apsakymas apie Lietuvos praei

ga. Paraižė Zana«ryk*s.
Iraganlma* vargdienio. Knigete pamoki

nanti kaip pagerint rawo gyvenime
Intekme Soojaltetiszku sgnlygn ant visu kultu- 
Imtyne* varguoliu ra bagoesiai* ir Soolaitetu Su

vienytose Valstijose platforma.....„...10o

LIETUVA
ro* *z*ku. Gert pamokinimai darbiniu 

kam* kaip pagerint savo b«*i.,............
osupa* Koniuaievtkl*, arba kankinime*

Vnljotu po valdžia maskoliau*
Juokinga* pasakojimu* apie 8zaltabulxiu*

ir dn gražu* straipenlal i*x ukinlkyste* 5o
Ka daryti*, kad butams *w*Uti ir ilgai gy

ventume . ......... ..............   lito
Kenkle*. llet*vl«xko* dainos natomis,

sutaisyto* ant 4 balsu, dėl vyru ,. 86c
Kaip įgyti* pinigu* ir turtą „ 10c
Kaip apsiginti nuo koleto* Ir kiti naudingi 

skaitymai , , , , lito
Ka* teisybe tai nemota* pulkio* apysaaele* 

iss lietuviu gyvenimo „ 15c
Kristijone* Duonelaiti* ,, ,, . lito
Ka* yra, o ka* bu* „ ,, . lOo
Krumpliu Jone* pasak* „ 10c
Kelete* žodžiu apie lietuviu* ir naudingi pa

mokinimai dėl Lietuvos žmonių. Pusk M lito
Kabala* talpinantis savyje visokiu* užmini- 

mu* ir ant ju reikalaujanti atsakymai. lOo
Kelios istorissko* dainos. Gražio* ir svarbios a- 

pte Lietuvos praeitie, jo* lietuvissku* ku 
nigalkszoziu*. Kražių skerdyne* ir tt..10c

Keistuti*, tragedija 5 aktuose dėl teatru.......... 20e
Kelete* žodžiu apie Rymo popiežiau* neklai

dingume ..................................................10c
Keletas ra*xtu apie Kražių*, paraižyta D. Butke- 

ralozlo. Aiszkiai apmato pjovyne Kražiuose, 
kaip ta* viskas atsitiko, klek ir koki žmones 
buvo aresztuoti, kiek sužeistu, kiek už- 
musztu, kiek nusudy’u ir tt.................15c

Lietuvriszko* Pasako*. Medega lietuvlsskai my- 
tologijai. Surinkta Dro J. Basanaviorian*. 
Cxi* telpa 14 seniausiu lietuwisxku mytolo- 
giszku pasakų, kaipo tai: Dievas ir velnias: 
Perkūnas it velnias. Žmogus ir velnias; Apie 
raganas ir raganius; Avie Deives. Laume ir 
Laumes; Apie Dali; ApteGiltlhe; ApleSzal- 
n* irszalti; Apie veju*. Apie milžinus; Apie 
žalėsius ir smakus; Apie vilktaklus arba 
vilkulokus Yra tai juokingiausios pasa
kos girdėto* nuo seniausiu laiku in kure* dar 
ir sziądien daugybe lietuviu tiki buk tai wis 
buvus teisybe..................................... 11.50c

Lengva* bude* paežiam per save* pramok
ite raszytle, dėl neinokancziu lOo

Lietuviizko* dainos iss visur *iirlnkto», 
apie keturi szimtai dainų “ Ri.00

Mieli Broliai!
Tapęs elektrikinio d ra to sužeista* ir 

negalėdama* sunkesnio darbo d irbti, už
sidėjau todėl prekyste: visokiu knygų, 
abrosu, stovylu. sskapleriu, rožancziu, 
popieros gromatoms raszymui, plunksnų 
užlaikančiu savyje atramenta, dru- 
kuojamu massynu nuo SI.00 iki 3300.00, 
revolveriu, karabinu, sspilku į kakla- 
ralszcsius metancziu isz save* ugnį ir tt. 
Prtsiusk už 2c. marke o gausi katalogus 

kitus apraszymus dykai.
M. A- Ignotas-

902 8. Front 8l, Philadelphia. Pa.

Linksma bus tavo namuose,
Jei nusipirksi viena musu Home Music Boi a.

Yra ta! puikiau*! ir pnegtam 
pigiausi instrumentai, kokia* tik 
•ztadie* galima pirkti. Jteduo- 
'a daugiau linksmumo negn 

IOO varta* vargonai, kadangi 
visados gali graintL Jokio* 

mušiko* pažintie* oria ne*i- 
reikalanjė. ir kožna* valka* 
gali ant ju gralnti. Kožna* 
pirkėja* stebi* ir džiaugiasi 
fra jo, nes* ta* instrumentas

Jlla ra virsi. KO meliodilu, 
jodyta ant ll«to, kuri pride- 

lame prie kiekvieno instru- 
leato.
Home Music Bax'a galim* 

naudoti namie lavinimui vaiku 
dainuoti, viešinamuose ir latrai-

S

. ............... "■■■' . 1 ----- ---- ---=■

Li6i>iiwi§zKa RPilcka.
257 Hanovcr St., Boston, Mass

Pilna visokiu spliekorlszku taworų ozionyksscsiu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wisada galima raeet DAKTAKA, kurs duoda ligoniam* 
rodąs dykai.

Naudokitės!

prisius $8.00 aplakys geriausi* ir 
naujausios mados maazlnuke grumstams 
drukuoti Szi maszinuse teip gerai pnialslta, 
kad kiekviena*, nors ir mažiausiai mokint**, 
per 10 mlnutu iszmoksta dailei drukuoti. Prie 
kiekvieno* maszinukes duosim dovana* istorisz- 
koms knigoms bei popieroms su puikiom* kviet- 
koms ir gražiai* apskaitymais gromatu raižy
mui. Tokiu popieru tuzinas kasztujaSSc; S tu
zinai *1.00. Agentu reikalasjame kiekvienoj lie- 
tuviszkoj eplgardo) ir duodame gera uždarbi. 
Raszyk szladien.

W. Kudarauckas, 
Boi 234, Lairence, lass.

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

Gydo wisokez .igns, turi geriausg prakti 
ką ligose moterių, vaikų ir chronisz- 
kose ligose. Teipogi geriausei atlie 
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

867 32nd St. Chlcago
OFISO WALANDOS: ‘ 

Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 v ak 
Tklelonas Yards 885.

STERN
3431—8433 So. Halsted Str.

-----Parduoda-----
Czewerykus, Waiku dra

panas, Lowu ap- 
redalus,

Wuolaktinius Ta vorus, Szalikus, Apa
tinius apredalus, marszkinius ir kelnes. 
Tavorai geriausi. Prekes pigiausios.

įėjimas musu sztoran tik po nr. 343 
So. Halsted St. į visus, departamentus

O*
trrzij.nl. duokim, uu. ant kokio 
Baliukoarnokta. JI* grajlj* gana 
balti*) ir turi meilu balza. Himnu*, 
maracua, vaicuz polkas r - %** 
mazurka*, kadriliu*, dr ndr.kuz.Duiseviczio, 

ne* p** 11 randa 
■1 geriau v* 

•snapas* ir sius.

WAŽIUOJŪ^

tai gabin mnzlkant* galima butu Jaru 
prisilygintl. Vaikai gauna iaz to didele linksmybe, kaip ir kožna*. kurt* tik girdi jin grajljant

Wolell*. parodyta* ozl* ant paveikslėlio, yra prismalgyta* plieninėm!* adau lemi*, kario* ra
kande* voleli*! Usdaod* tonu*. Ji* atkartoja daina* arba taokiu* be ■■stojimo.

Sala in.tabu* instrumentai kaaaiUoja tik 3S.OO. Apdaryma* jo yra paiko*. J*i ta- 
m!*t* nori, ■riaitinak $2.00 mam* ant pasitikėjimo, o likusiu* pinigu* gale*! prislnnstl po 
aplalkjrmui Instrumento Agentai daro garus pinigus. Prislnnsk 80 mark*, o gausi 
wl*u* cirkulioriM,arba priaiunsk K 00, oapiaikyii Home Music Boz'aplrm negn laminto* kai
mynai toklnssiplrs*. Ji* visi nore* loki turėti, kaip lik jin pa* tamlsta pamatys.

Standard Mfg. Co.,45 Vesey St., New York, Dept. 62.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Bzsuliu pavieto.

Tikrai Lietuvinzkas

A k I U N A SS
Užlaiko gerą alų, seniauses ir esystas a- 
rielkas ir kvepenezius cigarus. Gerinuse 
užeiga dCl siviežisi atvaževusiųį Wa- 
terbury. Yra tai vienatinis ezyseaiau 
sės ir teisingiauses lietuviszkas saliu 
nas mieste Waterbury.

J. F. DANISEWICZIU8, 
839 Bąnk, kampas S Leonard st. 
Waterbury, Conn.

THEO PROULX
ADVOKATUS IR KONSŪUS.

JONAS MOŽEIKA,
Assistcntas ir Notary Public.

ROOM 601-602
87-89 E. lishiBgton st, Chicago, III. 
Užsiimame civiliszkom* ir kriminalisz- 
koms provoms. Geriausei iszvarome pro- 
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Možeika gyvena po nr. 31 W, 
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

Dr. O. C. Heine,
DENTYSTAS

Kerte 81 et irHalsted ulicziu, 
wirazui Aptiekoe. Chicago.

Pigiau kaip kitur!
Csysto aukao, 14 ir U K rallnblaial žiedai; 

Laikrodžiai ir laikrodėliai pa* mane pician kaip 
vt*«r. Darau nauja* ir taisau sugadintu* laik
rodžiu, ir laikrodėliu*. žiedu*, draugyste** ran
kate* ir visokiu* sukslniu* ir sidabriniu* daik
tu* pigiau kaip wi*i ir visa darbe gvaraatuoju.

F. Prozanskis,
934-33 str. Chicago, III.

Mes dirbame geležiniu* ir blekiniu* 
darbus, bučiukams rynas, kaminams 
virszua, komisus irtt. Prekes musu pi
giausioj.

Fred C- Ewert,
3108 8o. Halsted str. Chicago. III.

HEI! WYRAI! HEI!...
..Didelis Lietu wiszkas Kataliogas Dykai!

Kelpsch & Co

Lietuwiszkas Kataliogas auksiniu 
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu, 
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų, Brit- 
wu, Pustu, Instrumentu ir daug ki- 
tu daigtu bus prisiųstas kožnam dy
kai, kas prisius sawo adresa:—

Adresuokite teip:

Succ. to Kelpsch, N ore ik o A Co.
220 Orchard St., Chicago, III.

LIETUWISZKAS DAKTARAS,

JI, L. GĘglGZUĘflSB 
n n ■■ 
iy Juozo Leszczynsko aptiekoje
s kasdien kiekvienoje valandoje.

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

Telefonas: (Janai 78.
Telefonuot galim* ias kiekvienos 

sptieko*.

, Aptiekoje galima*susikalbėt: lenkisskai, rinkai, lietuvlsskai ir 
daugely] kitokiu kalbų.

GELTONA PAR\VA >i:-S APTĮERO^257

Kaip kiekviena niaazina, teippat ir žmogaus organlz- 
inaM su laiku genda.—Kad maszina ir tol i aus pasekmingai 
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai 
įeippai dedasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsem- 
tas sunkiu darbu spėkos, reikia ką ners imti.—Mokslas aiszkiai 
parode, ksd ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per dieną 
Isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasiseks man su
vienyti įvairius vaistus su wynu, kurs sudrutlna visą organiz
mą, pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas, 
gumbą, nežlebcziojimą, dispepsiją,neuralgiją, nerviszkuma, eta., 
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartos Wynas Dro ECužyn- 
czlo.

Kartus Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami 
temykit ir reikalaukit Ūktai Kartaus WynoDro Božynczo.

Gali gaut wisose aptlekose arba pas
Drą Božyncz, 519 Milwaukee avė. Chicago.

TIKTAI DEL WIRD

Lietuviszkas
CIGARO ir TABAKO FABRIKAS.

Dtrba Cigarus Isz tikro Havano* taba
ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinka- 
miauseant papierosų isz Bosijo*. Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriam* dasiun- 
csia tabako ir Cigarus Į visus Amerikos 
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas: 1126 N. Maplewood avo. 
Ofisas ir Krsutuve: 3269 So. Halsted 

CHICAGO.

F.PBradchulis
Adwokatas ir Notary Public. 

Wienintelia lietuvy* advokatas, baigas 
mokslą jurisprudencijos csion Amerikoj, 
Lake Foreat universitete. Weda pro v a* 
kriminaliszkas ir eiviliszkas. Atjieszko 
užsentjusias provas, iszdirba visokius 
dokumentu* ir duoda rodą visokiuose 
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų 
gal rodą pasiekti per gromatas. Tuiin- 
tiejie reikalą tesiszaukia tuoj aus. 
3259 S. Halsted st,, Chicago, 111 

Telephone Yards 772.

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas 
pacztu kožnam wyrui, katras prisiu? 

sawo warda ir adresa.
Sugražina sveikata ir smagumą urnai.

Pakelis stebuklingu gy
duolių bus atsiustas ko4 
aam, ka* pažasty* in Sta
te Medinai Inžtitute. Jie 
'tek iszgyde vyru, kurte 
per metu* ėmėsi su pro 
tiszkais ir k uniszkai* ken
tėjimais, teip kad Instltu-

Telefonas: Yards 709. - 
Telefonu©t galima isz 

kiekwietios aptie 
koa dykai.

Tad. Stankewiczia,
Lietuiriszkas Laikrodniokas,

3201 S. Halsted,kerte 32 ui.
Užlaiko didele Krautuvo:

Laikrodžiu, Laikrodėliu
Szliubiniu Žiedu

ir daugybe visokiu kitu au
ksiniu ir sidabriniu daiktu.

Teip pat taiso laikrodėlius 
ir visokius Jubileriszkus dai
ktus. Prekes pigesnes kaip 
kitu. Ateikite o persitkrin-
site.

JAMES J. HIGGLNS, 
Succeseor to M. Durning.

Rėdytojas Pigrabo ir 
Balsamnotojas Kodo.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS SPECIJALISTAS 

Chrooiszku, Ner- 
viszku ir privalisz- 
ku ligų vyru, mo
terių ir vsiku. Li
gonius gydo per 
laiszkua.

SI,000
NngfH'l08 duos 
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgy- 

a. - dys tiek ligoniu su 
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl 
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių, 
Kuriuos kiti gydytojai laike už neissgy- 
domus. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szyk tuojaus prie Dr. Kallmertkn. o 
rodą gausi dykai. Apraszyk gerai savo 
liga, lyti (vyrasar moteriszkejamžy.kiek 
sveri, intftk truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi a tanky ma ar 
galima iszgydyU ar ne.' Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

Zenilapis Lietuvos ir 
Latvijos.

Lietuviszkoje kalboje, atspausta* lo- 
iniaikoms literom* Peterburge, gauna
mas pas: Iniinieriu A; Maciejevikį.

Nevsklj proepekt, n. 111 b. 73.

Susitaisykit sawo peczius 
ant žiemos.

Ass duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
nam kurs pas mane atslszauks ir ui- 
czediaiu Jums pinigu*.

Fred. C. Ewert,
3308 S. Halsted st. Chicago.

Wisi —

—Tikrai Lietuwiszkas—

SalilinaS

Geras alui, seniausio* arielkos, kve
pianti cigarai ir csysta viela dėl tiiei- 
viu. Apart to didele ir czysta sale ant 
mitingu, bailu, veseiliu ir kitokiu zabo-

Jonas Petroszius,
16!«. 1IU t ltrte Union. ainio.

MANE
KMTSOk ui
LAOISS Vt>------

Gražu* 4K 
dvigubai auk 
■u pavilkta* ir 
dengtai* ar at
darai* luk*z-

užsukama*, gražiai kvletkuota*. t ik r* lameriko- 
nltzkal* viduriais, gvsrantuota. »ot so meta 
irarodo kaip 90 00 auksini* laikrodėli*. Atainsl- 
me C.O.D. Ir let pasidabos, užmokėk ant expre*o 
agentui $S.M ir laikrodėli* tavo, jei ne.sugražyk 
atgal ant mu* karato. Ra*xrk koki nori vyri.ka 
ar moterisnka.Prie kiekvieno laikrodėlio d noda 
me DYKAI auksu lieta tenelngell jeigu ra orde
riu prisiasiSZ.SS, Ir apmokame karatu* prisluntl- 
mo. Apslstelisok ssendlen. nesą)u preke* eina 
surast y U Rarayk o prisluaime a» pustu Kata
logą parodanti tukstanoslu* visokia puikiu dai
ktu. ROYAL SARGAIS HOU8E, M L>e*rborn St 
Cbiongo. IU.

bandymo pakeliąs tiems, 
kurie papraazys.

Užsigydys! namie nuo 
kies vienos lytiaakot ligos, 
paeinauczios auo Jaunys
tes iszdykumo, s o graži nr 
patrotyta pajiega. ir at 
minti, panaikys skaude)! 
ma strėnų, šudratys silp
nus lytis ižus sąnarius.

Gydroles yra labai sma
gios ir pamaezlyvoa, ro
dos plaukte plauki* prie

vienam s teĮtikime vislss- 
kal iszgyde. A tauza ak in 
State MedicsJ lestilute 864 
Elektron Bnlldlng. Ft. 
Wsyne, Ind., o apturėsi t 
už dyka sa-upeli. Iužtilo
te stengiasi susinant* su 
didžiausiu skaitliam žmo-

Diemanto Elektros Kryžius
Wadlnama* taipsrl Voltą Kryžium, keletą metu atgal to

po iszrasta* Anurijoje, ir paeidekavojant savo naudai 
Kryžius ta* veik prariplauno Vokietijoj, Francuxi)oj; 
Skandinavijoj ir kilote Europos szalyse. ir asendieji yra la
biausiai pageidaujama* kaipo galingi* vaiste* nuo BeoSto- 
lizino ir daugelio kitu kūno negaliu.

Etektroe Diemanto Kryžiui gydo Reumatizme teip mus
kulu kaip ir «unarin. Neuralgija ir kitu* kūno skaudėj! 
mu*. Nervink urna. Nervu nusilpnėjimą. Silpnume, Pras
tota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą, Nemiga, Abejo 
tingume, Dvasio* MupuoUma. Hyttorija, Paralyžtu, 8us- 
tengima. Drebuly, Neuralgija, Apopleksija. Muomara, 8xw. 
Wito Szoki, Rzirdie* Plakime.Galvroe skaudejima ir wlraa 
Nenrtezko Syetemo sugedimu*.

Veikme jo *psireiszki* pati per save begyje keleto* die
nu. bet kartais užtrunka kete* diena*.

Kryžių reiki* neszint diena ir nakty, pakabinta anteril- 
kin ic *znlnriuko ant kaklo, augaseziau szirdines indą u bos. 
Mėlynoji puse turi bet in apaesia apversta. Prie** naudo
jimą ir viena syki ant dieno* po to indek Kryžių tn truputi 
drungna geriausio uksuso skystimą rr laikyk per keletą 
minuosiu, W aikama, žiūrint pagal amūUu, ukauea nik *u 
vandeniu atskiesti. Preke to Krvžlaus yra Viena* dole- 
11* ir gvarantuojera*. kad ji* suteiks takia net nauda kaip 
kad geriauaiejie elektriszki diržai, kraštuojanti penkiolika 

— bei dvMeszimt* sykio daugiau. Kožna* eseimynce sąnarys, 
Iteelkra ar ligota*, niekados neturi būt b* to Klektrtuko Kryžiau*, kurs yra geriausiu gelbėto 
jum prieesai visokia* kūno negales ir sksL.mu. Prifiusk viena doleri per expre*a. ar money 
orderi arba registruotoj crotnatoj. o me* lamstai sava* kasstai* pasiuelm viena Klektriszka Die
manto Krykiu, arba 6 UŽ I5 00 Gaunamo* tuastancslate rekomendacijos nuo ypatų, kurios su 
pagelbs *xio Stebuklingo Kryžiaus isuigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo magiarirnę galybes. 
Sitai pora tokiu rekomendacijų:

A*z naudojausi lasu Diemanto Elektros Kryžium nuo 21 Kovo ir persitikrinan, kad tas kryžius 
tikrai taip pagelbinga*. kaip sakėt* Per ilga laika a*z negalėjau valdyti savo deezine* rankos 
ir daug kentėjau: visada turėdavau laikyti ja parlszta. Po naudojimo begyj dvieju *anvaleliu 
jutu Diemanto Etektro* Krykiau* galėjau apsieiti ja* be partssimo. Dabar gi ta ranka nesza 
pilna kibirą "a*den* Aks ir nežinau, kaip atidekavot jum* uk teip didele suteikt* man neesl- 
be —ANDRĖS M ADSEN. $556 Qulnoy Avė , Oenn. Utab.. April U, !8M.
The "Diamond Electric Croeus Co., 306 Milwaukee avė., CHICAGO.

Ar Tawo peczius 
reikalauja pataisymo?

Jeiga taip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pas

Ootlet Furnitiire & Stove Co.,
3249 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgl 
turime didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią preke, pigiau kaip fabrike.

pas-

wyrai —

Baltriikoi}!!!
Rasite szaltjt alų, seniauses ariel- 

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

Atsilankykite po nr.
11 H. RiverSideSL

Viterbnry, eonu.
A. M. Matusawiczia,

AGENTAS
Wargonu, Pijanu, Siuvamu Ma- 

szinu, Cigaru ir Papierosų.
Warst>n«a, Pijanu* ir Massina* duoda ant K 

dieno ant isstneįdnimo. Jaica per ta laika pa
sirodys pabūta* Instrumentą, nepvru. »r per 
braniium, a*a ji atsiimsiu ataal ir už ta laika 
niek** n*ka*ztuo* Vžtlkrlna kad nuo m»ne- 
plrksita viską pigiau kaip viso! Amerikoj gale* 
umet gauti, ne* a»x visokiu* daiktu* imu *ta- 

ezlal tet fabriko ir todėl galiu pigiau juo* per
duoti Kaip tte kurie tex vholesale ima. Meldžiu 
tik pamėginu, o užtikrinu kad barite ažg 
dtntl.

A- M. Matnsawiczla,
Sbenandoah, Pa.

Žingeidus awietui dalykus.
Tikrai vienstinfi gydykla ant užleldini- 
mo plauku ant prapliktųjų gaivu, teipgi 
į trumpa laika Belaiko plauku slinkimą, 
už ką gvrarantuoįu. Prof. Brundza šutei 
kia puikius, ssYelnius ir tankius plau
kus, ką Uudyja daugumas prisiųstų pa- 
dikavronių per laisskua ir laikrasscsitu. 
Pagelbs yra visiem*, tik atsissaukite. 
omasi; įg

NorMami paaiklauat rodos per laisskus, 
adresuokite: The J M. BRUNDZA OO., 

2361,' New York. U 49. A.

STATE 
MEDICAL

Dispensary
76 E. Madison Str., CHICAGO, ILL.

(arti McVickers Theatre.)
Klausk rodos pas seną Daktarą. ;^ "-Į!;
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu neruriszku ir chronlazku Ilgu. Tuk- 
stancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo priesslaikinio kapo, sugražintas 
jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.

rrasioias wynszKumas,silpnumas nenra, isznaudo-
č "tas systemas, prastota at

mintis, neapkentimas draugy stes, prastota energija. prieHzlaikinis 
susikūprinimas, ineszlungis nei abelnasnusilpnqjinias, vištai yra pa
sekmėms jaunystes istdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadlume, bei atminkit, kad jus sparesiai artinatės į paskutini. Taigi 
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo per- 
velu gydytis, Ir tad giltine juos palipstejo!
Limnanczios liffOS,k“P «‘flli«wi«uo»e«wo susumuota: plr- 

r O ’mame, antrame ir treczlame, puwimas
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogl ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir mesKlungls, pasekmes nevalystee ar iszdykavimo bus 
veikiai issgydytos. Mes gydome virseminėtas ligas teip, kad netiktai jas vei
kiai prassaliname, bert Ir visisska sveikata ligoniui sugražiname.

Atmink, kad mes pilnai gvaraniuojame iszgydytl kiekviena liga, kokia 
‘ tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj, 

tai rassykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome 
taipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga Ilgos apraszyma ligonis prisiunezia 
Gyduole* mes supakuojsme latsskanczia deže ir siuneziame jas pacientui, tain 
kad neatkreipti jokios žingeidystos pasz&liniu ypatų. F

AASAA

i Muša prekes yra pigesnes u bet kokio oflcijalisto visoj 
szalyj ir todėl kiek vienam ligoniai prieinamos.

OfflSft A(lvnW l Dno 10 nto K! * P° platu ir doo 61M8idire. VUIDV dUJllUO. J ledeitoms tttBBO 10 IKI 1! ryto
Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu.

trrzij.nl
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Pradinis apszwietimas 
Maskolijoj.

Maskoliazka apszvietimo mi
nisterija iszleido “St'itistiazkas 
žinias apie pradinį apszvietimy 
Maskolijoj.” Žinios surinktos iki 
pabaigai pereitų metų. Isz jų 
matyt, kad pradžioj pereitų mok
slinių- metų ant viso Maskolijos 
ploto su jos 130 milijonų gyven- 
tojų, buvo isz wiso 78699 pradi
nių mokyklų (ant 38 milijonų 
gywentojų Prancūzijos yra 
87000 pr°dinių mokyklų) su 
154652 mokintojais ir 4203246 
mokintinių. Mokyklų po užvei- 
zda apszvietimo ministerijos buvo 
tik 37046 su 84121 mokintojų ir 
2650058 mokintinių. Po užžiura 
stacziatikiszkosdvasiszkijos buvo 
40028 mokyklos su 67907 mo 
aintojais ir 1476124 mokintinių. 
Tame skaitliuje ne priskaitytoe 
žydūzkos ir mahometoniszkos 
mokyklos, kokiose mokinosi apie 
20000 vaikų.

Kadangi Maskohja užima plot} 
18704785 ketv. wiorstų, ant ku
rio gywena 130 milijonų gyven
tojų, tai viena pradinė mokykla 
iszpuola ant 237 ketvirtainių 
viorstų ir ant 1652 galvų gy
ventojų. Daugiausiai mokyklų 
ant savo ploto turi gubernijos: 
Tūlos, Podoliaus, Maskvos, Ki
jevo, Mogilevo, Poltavos, Kalu
gos ir Latvijos ir Estijos. Szi- 
tose gubernijose viena pradinė 
mokykla iszpuola ant ploto 14—- 
27 ketvertainių viorstų. ^Ma
žiausiai gi mokyklų yra Siberijoj 
ir kitose azijatiszkose Maskolijos 
valdybose (Turkestane, nors ma
žai yra maskoliszkų mokyklų, 
bet užtai ežia yra mahometonisz
kos mokyklos prie kiekvieno me- 
czeto). Jakutų apskrityj viena 
mokykla iszpuola ant ploto 
46433 ketvirtainių viorstų, tai
gi beveik ant tokio ploto kaip 
visa Kauno gub.

Ant gyventojų gi skaitliaus 
daugiausiai mokyklų yra guber
nijose: Oloneco, Ėst landi joj, Tū
los , Lr.'landijos, Archangelsko, 
Novgorodo, Grodno, Jaroslavo, 
Kurlandijoj ir Tvero. Tose gu
bernijose viena mokykla iszpuola 
aut 638—1179 galvų gyventojų. 
Mažiausiai gi yra gubernijose: 
,Ufos, Turgajaus ir Fergano ap- 
skricziuoee ir.Siberijos gubernijo
se. Fergano apskrityj viena 
mokykla iszpuola ant 70927 gy
ventojų.

Wisas skaitlius mokyklų suau
gusiems, ėsanezių po užveizda ap- 
szvietimo ministerijos, pasiekė 
35968; daugiausiai tokių moky
klų buvo:Kubaniszkų kazokų ap
skrity/ ir gubernijose: Wiatkos, 
Tūlos, Sta uropoliaus, Cherso- 
niaus, Kursko ir Peterburgo.

Terp mokintinių visų pradinių 
mokyklų fnergaiczių buvo vos 
29,8%,taigi mažiaus negu treczia 
dalis; mokintojų gi moterių mo
kyklose buvo 43,8%, o vakari
nėse ir nedelinėse mokyklose net 
67,7% viso mokintojų skai
tliaus.

Ant užlaikymo pradinių mo
kyklų ant visos Maskolijos buvo 
paskirta 40616149 rubl.: isz 
vieszpatystės kasos 8665274 rub. 
isz žemiszkų surinkimų 8940200 
rubl., nuo kiemionių valszczių 
7290111 rub., nuo miestų 5446- 
472 rub., paaukavimų ir kitokių 
szaltinių 505708 rub. Taigi isz- 
davimų ant pradinių mokyklų 
iszpuola po 31,2 kap. nuo kiek
vienos gyventojų galvos. Liau
dės apezvietimas kasztuoja Mas- 
kolijai tik 7% jrisų kitų iszleidi- 

* mų.

Užlaikymas vienos vienkliasi- 
nės mokyklos kasztuoja viduti- 
niszkal 689 rubl. 67 kap., dvi- 
klašinės 2049 rub. 40 kap., ausr- 
sztesnės pradinės mokyklos 5269 
rubl. 2 kap. Iszdavimai ant 
vieno mokintinio vienkliasinėee 
mokyklose iszpuola po 9 rub. 7 
kap., dvikliasinėse 15 rub. 14 
kap., augsztesnėse gi 37 rub. 30 
kap.

Privatiszkų draugysezių tu
ri nez i ų už mierį žmonių apszvie
timy buvo visoj Maskolijoj 193 
su 36200 aanarių, kurios iszleido 
441160 rub. 88 kap.

Skaitinyczių prie mokyklų bu
vo 3427, liaudės knįgynėlių 
3934. Pamokinanti skaitymai 
buvo parengti 4830 vietų.

Kaslink mokintojų apszvietimo, 
tai tame isz visų Maskolijos 
krasztų augszcziausiai stovėjo 
mokintojui W i I n i a u s mo
kslinio a p s k r i c z i o, 
kadangi ežia 94% mokintojų 
baigę specijaliszkus ant mokinto
jų mokslus arba iszlaikę egzami
nus ; kitur gi veik pusė mokinto
jų ne turi supratimo apie mokini
mu. Pradinių mokyklų szitame 
apskrityj buvo 1886. Savo na
mus turėjo 1379 mokyklos, 479 
tilpo pasamdytuose ruimuose; na 
kvynės kambariai ir kazartnės 
buwo prie 686 mokyklų. Mo
kintojų buvo 4544. Tame skai
tliuje tikėjimo mokintojų 1860 ir 
paprastų mokintojų 1891, mote
rių mokintojų 7 §3. Mokintinių 
lankanezių mokyklas Wilniaus 
moksliniame apskrityj buvo isz 
viso 148719; tame~skaitliuje vy
riškos lyties 119163; mergaiezių 
gi tik 29556. Bibliotekų prie 
mokyklų buvo 1815,vieezų skai
tinyczių 807; amatų mokyklų 
42; mokyklų rankų darbo 289. 
Pinįgai ant užlaikymo Wilniaus 
apskriezio pradinių mokyklų susi
rinko isz sekanezių szaltinių: iž
do paszelpa 403589 rub, nuo 
valszczių 454813 rub., nuo mies
tų 67847 rb.,paaukavimų priva
tiszkų ypatų 30403 rb., isz užmo 
kesnio už moksly 202587 rb,kito
kių szaltinių 193827 rb.,Isz viso 
1353066 rub. Draugysezių re- 
mianezių liaudės apezvietimy vi
same VVilniaus apskrityj buvo 3 
su 1092 sąnariais; jos ant žmonių 
apszvietimo apvertė 3555 rub. 
78 kap. ir turėjo 9978 rub. 28 
kap. geležinio kapitalo. Mieriai 
tų draugysezių yra vienok vien 
szelpimas beeimokinanezių. In 
stitutų ant mokinimo mokintojų 
visame apskrityj buvo 7. Pamo 
kinanti skaitymai buvo parengti 
723 vietose. Liaudės skaitiny
czių buvo 579. Isz ivisų lietu- 
viszkų gubernijų žmonių ap- 
szvietimas stovi geriausiai Grod
no gubernijįoj, kur viena moky
kla iszpuola ant 1025 gyventojų.

Žinios tos,apszvietimo ministe
rijos surinktos ir įsileistos, pas
kirtos buvo ant Paryžiaus paro
dos, todėl iszėjo dviejose kalbo
se: maskoliszkoj ir praneuzisz 
koj.

Isz wisnr.
| Mieste Wloclavke, Warsza- 

vos gubernijoj, likosi parengta 7 
kliasų prekystes mokykla.

C Ant upės Ob, Si berijo], 
iszlėkė į padanges neseniai Ame
rikoj padirbtas maskoliszkas gar- 
laivys •‘Eugene”. . Prie to visi 
inžinieriai, asztuoni garlaivio 
tarnai ir 3 pasažieriai,isz viso 50 
žmonių,likosi užmusztų.

| Ant Maskolijos geležinkelių 
pereituose metuose 3000 žmonių 
patiko nelaimės, isz ko 1115 Ii 
koei užmusztų, o 2385 sužeisti.

| Į Peterburgo kalnakasystos 
mokslų inslituty szį mėty atsi- 
szaukė 1244 norinti pastoti; 
egzaminus iszlaikė 229, pr.ėmA 
gi tik 70.

| Paryžiuj, ant požeminio ge 
ležinkelio terp Champs Elysees 
ir Place de la Concorde susimu- 
szė du karai, prie ko 29 žmogys
tos tapo apkultos, o terp tų dvi 
mirtinai.

|| Japonijoj, Nagasaki apskri
tyj, apsireiszkė cholera. Wisuo- 
se Azijos portuose tapo parengta 
kvarantena laivams atkankan
tiems isz Japonijos portų, kad jie 
ne galėtų atvilkti choleros.

| Ant salos Tortugos, Kalifor- 
niszkoj užlajoj, indijonai cziabu- 
w iai iszskerdė tirinėtojų expedici- 
jy susidedaneziy isz 9 mokslin- 
czių, o paskui užmusztų kunus 
suvalgė.

| Mieste Kaazire, Tūlos guber
nijoj, siautė smarkus gaisrys, lai
ke kurio sudegė dvejetas vaikų ir 
pati užveizėtojaus kanceliarijos 
oberprokuroro szveneziausio 
stacziatikiszko sinodo.

| Widurinėj Amerikoj, repu- 
blikoj Costa Rica,beveik su visu 
iszdegė miestas Port Limon, tu
rintis 7000 gyventojų. Blėdį 
ugnies padaryty apskaito ant 
12000000.

| Mieste Rio Jane iro, Brazili
joj, apsireiszkė azijaliszkas ma
ras, kuris nežinia kokiu budu li
kosi ežia atvilktas. Buvo iki 
sziol jau kelios mirtys nuo maro, 
o nauji apsirgimai kas dieny pa
silaiko.

| Wasaiiniame pus mėty j Wo- 
kietijos universitetus lankė isz 
viso 618 merginų ir moterių. 
Daugiausiai jų lankė Berlyno uni 
versitety, nes 293 (pernai jų bu
vo 406), Bonno 61, Halles 47, 
Breslau 41, Godingos 31, Leip
cigo 27/ Gieeeno 16, Karaliau- 
cziuas 15.

| Angliszkas laikrasztis “Dai
ly Telegraph” pranesza isz Se- 
vastopoliaus, buk besilankant ca
rui Mikalojui Klime, tūli anar
chistai buvo pasirengę jį nužudy
ti. Priesz iszvažiuosiant carui 
suareszlavo vieny Maskvos uni
versiteto studenty, kurį sugriebė 
ant caro kelio, netoli vieno tune
lio bekasinėjant žemę. Netoli 
tos vietos, kur suaresztavo any 
studenty, rado daug dinamito. 
Taigi sukalbinįkai mat norėjo, 
įbėgus caro trūkiui į tunelį, jį su 
dinamitu iszgriautl, kur be abejo
nės caras butų radęs galy.

| Radomiaus gubernijoj, Pieti
nėj Lenkijoj, beveik au visu isz- 
degė miestelis Tarlov. Sudegė 
suvirraum 50 namų ir daug ne
gyvenamų triobų. lazliko kata- 
likiszka bažnyczia. Ugnis užgi
mė rando degtinės pardaviny 
ežioj, o kad miestelis susidėjo isz 
medinių triobų, iezsiplatino su 
neiszpaaakytu greitumu. Apart 
triobų, sudegė teiposgi daug na
minių galvijų; sudegė teiposgi 
viena 18 metų žydelkaitė, joa gi 
motina sunkiai apdegė. Blėdį 
ugnies padaryty apskaito ant 
100000 rabi.

§ Ant patekusios nuo Chiuų 
Japonijai salos Formose smarki 
vėtra daug nelaimių pridirbo. 
Pajūriuose iszgriovė daug 
miestų ir kaimų. Prie to daug 
žmonių likosi užmusztų, o dar 
daugiaus sunkiai apkultų.

| Kurdai įsiveržė į nelaimingy 
Armenijy į apskritį Diarbekir ir 
per isztisas penkias dienas skerdė 
beginklius armenieczius. Gyven
tojai 8 kaimų likosi beveik su 
visu isz»keroti, triobos iszdegin- 
tos. Turkitzka kariauna, nors 
matė tas krikszczionių pjovynes, 
bet visai nė ne bandė jų stabdy
ti.

| Aplinkinėse Assal ežero, 
Abisinijos parubežiuoee,likosi po 
sidavusių už draugus cziabuvių 
i s zs kers ta prancuziszka ar an- 
gliszka expedicija susidedanti isz 
200 žmonių. lazsiųsta ant nu
baudimo užpuolikų kita expedi 
cija teiposgi ne sugrįžo. Mena, 
kad ir antryjy toks jau likimas 
pasiekė."

J Wirszinįkas policijos miesto 
San Francisco atsiszaukė į masko
liszkų miestų policijos virszinį- 
kus praneszdamas, jog prie kro
vimo laivo Cross, porte San 
Francisco likosi pavogtas siunti
nys su visokiais auksiniais, dei
mantiniais ir sidabriniais daiktais. 
Kas prisidės prie suradimo tų 
daiktų, tam paskirta dovana 
250000 rubl.

| Msskoliazka apszvietimo 
ministerija iszleido prirakymy į 
visus Maskolijos universite
tus, kad juose katalikų ne 
butų daugiaus 5% imanezių 
stipendijas. Gak todėl ir Mas
kvos universitete sumažįs skai
tlių lietuvių stipendija tų; • iki 
sziol ežia buvo 12 stipendijų pa
skirtų lietuviams.

| Ant paskutinio antropologų 
kongreso Hallej, Heidelbergo 
profesorius Klaalsch iszrodė klai
das Darvino teorijos kaslink pa
ėjimo žmogaus. Klaatach tvirti
na, kad žmogus ne gali, nuo bež
džionės paeiti, kadangi žmonės 
turi visai kitokius raumenis. Kas
link gi visos organizacijos, žmo
gus ne stovi ant augszcziausio 
laipsnie terp žvėrių; vien kas
link didumo ir vertės smegenų 
jis stovi augszcziaus už žvėris.

§ 26 d. rugsėjo, ties Helsin- 
forsu, Finlandijoj, žmonis iazgaz- 
dino nepaprasta baladonė, pa
našai į kamiolių szuviuz. Nuo 
ko tas paėjo, tiktai nieks- nežino, 
bet baladonę girdėjo visame 
mieste; vieni mena, kad ji paėjo 
nuo puolimo meteoro isz dan
gaus, bet puolanczio meteoro 
nieks ne matė; kili tvirtina, kad 
tai buvo žemės drebėjimas, bet 
jo nieks ne pajuto.

| Angliszkas vice karalius In- 
dijose, lordas Curzon, praneszė į 
Londony, kad nors tūluose Indi- 
jų krasztuose galima laukti gero 
užderėjimo, bet užtai distriktuose 
rytinio Dekkano, Bijapur, tūlose 
dalyse Belgaum ir Dharvar už- 
d erėj imas menkas dėl stokos ly
taus; tuose apskriesiuose gyven 
tojams atseis baduoti. Taigi mat 
ynglijonų valdymas Indi jose ty 
puikų kraszty įvarė į tokias jau 
sanlygas kaip ir carų valdymas 
Maskolijoj, kur gyventojus kas 
mėty tai vienoj, tai kito] jos da- 
lyj kankina bedas.

| Netoli miesto Baku, ant 
Kaukazo, Maskolijoj, pasigėręs 
inžinierius nusileido su žiburiu į 
kerosino saulinį. Nuo žiburio 
užsidegė prisirinkę .kerosino ga
rai, atsiliko baisi ezplozija, ku
rios ne tik girtas inžinierius bet 
ir daug darbininkų tapo užmusz
tų ir sunkiai apdegintų.

| Londone universiteto stu
dentai patiko ganų Chicagoe ste- 
buklingy gydytojy Dęvie labai 
ne prilenkia!. Ant vieno susi
rinkimo, kaip tik Dovis pradėjo 
kalbėti, studentai griebė kėdės ir 
metė į Chicagos “pranaszy". 
Tam daugiaus nieko ne liko, 
kaip dumti isz salės per užpaka
lines duris.

| Maskvoj likosi ' atidaryti 
augezeziausių mokslų kursai mo- / 
terims arba moter.szka akademi
ja. Ant tų kursų užsiraazė apie 
600 moterių ir merginų, bet priė
mė tik 200. Isz to skaitlius pa
stojo ant gamtos ir matematikos 
fakulteto 47, o 153 aut filozofijos 
fakulteto. Paskui miniateris da- 
leido priimti dar 50 merginų 
virezaus. Taigi isz viso į ty 
moteriszky akademijy pastojo 
250 merginų ir moterių.

| Pereituose metuose daugiau
siai aukso iszkasė Suvienytose 
Walstijose Sziaurinės Amerikos 
(pirmy viety turėjo Transraalius, 
bet dėl karės, pernai kasimas au
kso ežia apsistojo), nes už |100 
975260, pietinėj Amerikoj už 
6634220, vidurinėj Amerikoj už 
13620741, Europoj už $26379199, 
Afrikoj už $73903611, Azijoj už 
$17487825,' ant salų Indiszko 
oceano už $524997, Australijoj 
už $79206130.

| Pereituose metuose Masko
lijos geležies ir plieno dirbtuvės 
iszdirbo: lietos geležies 163,155- 
811 pūdų, kaltus 34,553,916 pū
dų, plieno 80667140 padų. Ne
žiūrint vienok ant gana didelės 
produkcijos, Maskolijos fabrikai 
ne iszdirba tiek geležies ir plie
no, kiek reikia :isz svetur jų Mas- 
kolija parsigabeno 35333000 
pūdų.

| Londono laikrasztis “Times” 
paduoda, buk cholera isz Indijų 
prisigriebė į Afganistany ir 
smarkiai siauezia pietinėse ir vi
durinėse provincijose; emiro 
sostapilėj Kubulė numirė 4000 
žmonių. Pate emiraa su savo 
kariauna apleido sostapilę ir 
persikėlė į sziaurius į kalnuotus 
krantus, tikėdamas, ksd ežia jo 
cholera ne ras. Mieste visi biu
rai, mokyklos ir daug pardavi- 
nyczių likosi uždarytų, turtinges
ni gyventojai bėga isz miesto-

| Maskoliszkas caras iszleido 
savo prisalrymy valdinįkams 
Lenkijoj dabeti, kad nieks ne 
mokytų lenkiszkos kalbos net 
privatiszkai, namiejie, jeigu mo
kinasi dvi ypatos ar daugiaus ar 
tai vaikai ar suaugę. Peržen
gianti ty caro prisakymy turi būt 
be sūdo administraty viszkai nu
bausti arba kalėjimu iki 3 mė
nesių, arba bausmėmis iki 300 
rubl. Apart to, tokias ypatas 
gali dar bausti ir sūdai ir admi
nistraty v iszka bausmė sūdo ne 
bus paskaityta. Po bausme pa
puola ne tik mokintojai,' bet tei
posgi tėvai vaikų, tarnai, 'net 
namų sargai. Na argi gal būt 
kvailesnis kur nors už ssity caro 
iszleisty prieakymy?



9 Ryme, ant popiežiaus dvaro 
susekė priga vystės su psrdavi 
nėjimu bajoriszkų dipliomų, ko
kius ui pitiįgua pardavinėjo vys
kupai, po kurių uiveizda yra po 
pieiiauš diplomų biurai. Ui 
markyzų vien diplomus, ne 
skaitmt kitų, parduotus ameri- 
koniszkiems mi ijonieriams, po- 
pieiiaus d varo virszmįkai į ke 
lis metus surinko 30 milijonų do 
liarų. Laikrasztis “Populo Ro
mano” raszo, kad popiežius su 
szauks konklavę ant uidėjimo 
bausmės ant nusidėjusių vys
kupų.

| Nelaimingu Galiciję, kurios 
gyventojus be mielaszirdystės 
surbia ponai, iydai ir kitoki, pa 
siekė dar kitokia nelaimė, taigi 
baisus tvanai, kurie isznaikino 
laukų vaisius ant labai didelių 
plotų. Tvanai pasiekė 19 pa- 
vieczių, 564 valsczių, 32934 
ukes; žmonių nužudžiusių tva
nuose savo turtus yra 246159; 
laukų vandens apsemtų yra 141- 
238 margai. Blėdį tvanų pada
rytu iszviso apskaito ant 9130- 
580 kronų. Kaip ant nuvargintos 
ir be to Galicijos yra tai neiszpa- 
sakytai dideli nelaimė.nuo kurios 
iszsurbti žmonelės ne greitai 
atsigriebs.

| Szveicarijoj, ant kalno 
Szvento Bernardo, likosi isz Kuo
sų aukų, surinktų ne tik Szveica- 
rijoj, pastatytas puikus pamin
klas szun bernardinų veisles Bar 
ry. Saitas keturkojis žmonių 
draugas per 10 metų savo gyve
nimo iszgelbėjo nuo mirties 40 
žmonių, kurie, paklydę kalnuose, 
apalpo arba tapo sniego užberti. 
Wienę kartę Barry rado kalnuose 
pusiau suszalusį sniege 10 metų 
vaikę. Apszildė jį ir prikėlė. 
Kada tas atsitiko, azuoelis atsigu
lė szale vaiko ir rodydamas su 
saukiu, ragino vaikę apsižergti 
raitam ant nugaros. Po ilgam 
laikui vaikas suprato, ko Barry 
geidžia ir sėdo ant jo nugaros. 
Tęsyk szuo atsistojo ir nugabeno 
vaikę raitę į kliosztorių. Szitę 
keturkojį žmonių gelbėtoję nu 
szovė žmogus. Kada po vienai 
darganai Barry užbėgo isz klioaz- 
toriaus į kalnus jieszkoti sniego 
užbertų ir paklydusių, pamatęs 
vienę keleivį, norėjo jį atvesti į 
kliosztorių, bet tas, ne suprasda
mas, tikėjo kad Barry nori jį 
draskyti, griebęs už revolverio, 
szovė ir užmuszė tiek nuopelnų 
turintį keturkojį žmonių gelbė 
toję. Nuopelnai jo yra apraszyti 
ant paminklo pastatyto ant kai 
no. Isztikro nuopelnai saito 
szuds yra didesni už nuopelnus 
daugelio dvikojųiszminlingų su
tvėrimų besigirianczių savo 
augsztu supratimu ir dora.

Algos darbininkų walsti* 
joj Illinois.

Kę republikoniszka partija pa
darė algos pelnytajame?

Įvesdino įstatymiazkę asztuo- 
nių adynų darbo dienę.

Uždraudė dirbti moterims ir 
vaikams daugiau kaip asztuones 
adynas per dienę, arba keturias 
deszimtys asztuones adynas per 
sanvaitę malūnuose, fabrikuose 
bei sziaip darbavietėse.

Užgynė darbdaviams atkalbi
nėti arba drausti darbininkus nuo 
prisiraszymo į darbininkiszkas u 
nijaa. ,

Uždraudė sunkų darbę vai 
kams iki 16 metų amžiaus.

Uždraudė firmoms ir korpora
cijoms įgyti darbininkus melą 
gingais prižadėjimais užmokesties 
arba sanitariszkų aanlygų vieto
se, kur toks jų darbas yra pagei
daujamas, ypacz akyvaizdoje 
grasi nanczio aitrai ko dirbanczių 
jau darbininkų.

Įvesdinosygtemę prižiūrėjimo 
sanitarisakų sanlygų kastynėee, 
fabrikuose, malūnuose ir kitose 
vietose, kur tik reikalaujamas y- 
ra žmonių darbas.

Įkūrė liuosue dar*to biurus, su 
kurių pagelba jau apie 40.000 
vyrų ir moterų gavo sau užsiė- 
tnimę, nereikalaujant mokėti už 
tę pagelbę rffe vieno cento.

Įkūrė paskolos ofisus, kurių 
pelnai aprubežiuoti yra tiktai 6 
procentu nuo įdėta kapitalo, kas 
duoda progę darbininkams pasi
skolinti pinįgų už menkę procen 
tę ant nusipirkimo reikalingų sau 
daiktų ar įrankių, nereikalaujant 
tokiu budu mokėti nuomininkams 
po 120 procentę per metus ui pa
siskolintu nuo jų sumelę. TėmyK, 
Samuolis Akchuler, demokra
tų kandidatas ant gubernatoriaus 
agitavo, veikė ir balsavo prie
szai įvedimę tokių paskolos ofi
sų.

Užgynė darbę vaikams iki 14 
metų amžiaus.

Užgynė panaudoti ginkluotus 
darbininkus ir abelnai ginkluo
tus žmones apgynime turtų ko
kios nors firmos ar korporacijos, 
kada ten įvyksta sz t r ai kai, arba 
panaudoti skapsus ant vietos 
sztraikierių.

Panaikino mokestį “tavorais” 
ir “orderiais”, o įvesdino pri
verstinę mokėstį už darbę pini
gais, ir priverstinus tszmokėji- 
mus kas sanvaitę.

Pagerino kastynių įstatymus, 
užttkrinanczius kalnakasiams tei- 
ningę svarstį iszkastų anglių; 
panaikino “kompaniszkas krau
tuves”, uždraudė darhę vaikų 
ir merginų viduj ar ant v'.rszaus 
kastynių; apsaugojant pagal isz 
galėjimę sveikutę ir gyvastį 
darbininkų pavojingose kastynių 
vietose ir parengi int kastynių 
įstatymus valstijoj Illinois,—jei 
gu ir toli dar nuo tubu luino,-tai 
visgi geriausius už visus, koki 
tik szioje szalyj randasi.

Demokratų partija ir tras
iai.

Kiekviena įstatymų eilelė, pa
ženklinta musų Statutų knygose, 
yra tik republikonų parūpinta.

Kiekviena įstatymų eilute, pa
talpinta Suvienytų Walstijų si a 
tūtų knygose prieszai trustus ir 
neteisias komercijos kombinacijas 
parūpinta yra vien tik per re
publikonų szalininkystę.

O jeigu nesiranda daugiaus 
aaztrešnių tiesų prieszais tuos-gi 
trustus, tame kalte Demokratisz- 
kos partijos.

Tę aiszkiausiai parodo prieti
kiai, įvykę 1 d. Berželio 1900, 
kada kongresas, ant rodų susi
rinkęs, pakėlė klausymę kaslink 
trustų.

Tę dierfę tapo užbaigti balsa
vimai reikaluose priedinių tiesų 
užtvirtinanczių kongresę “dabo
ti, reguliuoti, drausti ir naikinti" 
trustus, monopolius ir kombinaci
jas, gy vuojauczius ar tai formo
je korporacijų ar kitokiais budais.

Kad nutarimai kongreso galė
tų būti vieszpatystės įsUtymda- 
vyaczių užtvirtinti, reikalaujasi 
dviejų-treczdalių balsų.

Ir minėtoj dienoj kongreso 
projektai prieszais trustus neper
ėjo dėlto, kad paremianczių bal
sų gauta 154, o prieezingų 182.

Isz 154 paremianczių balsų bu
vo visi republikonai ir tik 5 de
mokratai, būtinai: Campbell isz 
Montana, Naphen ir Taylor isz 
Massachusetts, Scudder isz Nev 
Yorko ir SiBley isz Pennsylvani- 
jos.

Isz 132 prieezingų baisų visi 
buvo demokratai, apart dviejų 
republikonų: Loud ir McCall.

Richardson, Lenta, Sulzer, 
Ruppert, Salmon ir Wisi kiti pro- 
fesionaliszki “tinstu naikintojai”

balsavo prieszai tę projek’ę. Jie 
priessinosi suteikti kongresui ga
lę kariauti prieszai trustus. Per 
dvi dieni demokratai siuto, de 
nuncijavo trustus, o laike balsa
vimų davė savo balsus už prail
ginimu trustų.

Wienoj isz paskesnių savo 
kalbų p. Bryan siūlė republiko- 
nams vaistus, kokius ir jis pa 
naudi sęs, jei tap>ęs užrinktas.

Kitais žodžiai, p. Bryan pri
pažįsta visame tiesę republiko- 
nams, bet jis norįs paipėgiuti dar 
ir kitokius vaistus. Koki tie 
vaistai, jis vienok nepasakė.

Tūli trustai yra iszrlėsti jau 
ant visos szaliee; kili-gi, kaip 
ve Nev Yorko ledų trustas, 
veikia viename kokiam mieste. 
Reikalinga pajiega ant pasiekimo 
;ųir pastitymo prieszai tedera- 
Kažkas tiesas tapo atimta kon
gresui 36 demokraliazkais bal
sais.

Kaskita yra denuncijavimas, 
ir vėl kaskita veikimas. Pono 
Bryan denuncijavimai trustų, a- 
ky vaizdoje jo partijos veikimų, 
žada mums ne daug kę geriau, 
kaip kad ir prižadėjimai jo keturi 
metai atgal; o kaipo pranaszas 
-ponas Bryan niekados dar netu
rėjo pasisekimą

Aiinnai Statement of the Pbwnstlva- 
hia Firb Insuramck Compakt of Phi- 
ladsiph<a,in the State of Pennsylvania, 
on the 31st day of December, 1899; 
made to the Insurance Superintendent 
of the State of Uiinois, punuant to 
Law:

CAPITAL
Amount of Capital stock paid 

up in caah........................ ...8400.000.00
LEDGEK A88ETS.

Book value of real eatate own-
ed by the company.................230.667.67

Mortgage loans on real eatate 719.900.00 
Loans on collateral eecurity.. 169.900.00 
Book value of bonds and /

stočių...'.................................3.579 797.15
Caahon hand in bank.........163,668.27

Totai net ledger asseta 84.813.927.00 
NON-LEDGEB A88ET8.,

Interest due and accrued.... 11.363.44 
Market value of bonds and

stocks over book value......... 85.293.85
Net amount of unooUected

premiums........................  268.890.50
Grosą asseta........... ŽB.1N.M6S

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Depreciation from book

values of real eatate.. 88.167.67
Special deposita to aec- 

ure liabilitiea in Vir
giui a and Oregon.... 80.000.00 

Totai.............. .
Totai Admitted Asseta 85.091.306.il 

LIABILTTIE8.
Lossea, adjusted and

unpaid........................18.696.47
Leonės, in procesą of 

adjustment, or in 
suspense.............164.964.86

Loaaes resisted........... 9.563.76
Net amount of unpaid loaaes 8103.215.06 
Tatai unearned premtums.. 1.556.237.80 
Amount reclaimed on perpet-

ual policies.......................... 840.018.57
Totai liabilitiee..........82.589.460.95

I«eas liabilitiea secured by 
special deposita in V ir
gi n ia and Oregon....... 23.743.00

Balance..........Ž2.565.^18^
INCOME.

Premiums re ce i ved during
the year............................... 81.648.619.66

Deposit premiums reoeived
on perpetual risks............  34.412.94

Interest, renta and dividends
received during the year... 228.353.47 

Proflta from sale or maturity
of ledger asseta over bookvalue^..................................... 11.518.75

Amount received from all
other sources................................... 435.00

Totai ineotne..........  ti.92S.^a
EXPENDITUKE8.

Leonės paid during the year 81.225.528.70 
Deposit premiums returned

on perpetual risks............... 17.768.15
Dividends paid during the year 100.000.00 
Oommissiona and salaries paid

during the year...................... 459.466.65
Taxes paid during the year

(inoluding fees eto.. of Insur
ance departmenta)................... 71.334.66

Lobs on sa es,or maturity of
ledger asseta............... 13.972.24

Amount of all other expendi-
turee........................................ •• .g™**

Totai eipenditurės....iži.M.’Sd.a 

MI8CELLANEOU8.
Totai risks taken during

the year in Illinois.......88:386.583.00
Totai premiums received

I during the year in III........... 892.497.66
Totai locssn ineurred dur

ing the year in Illinois..........858.804.06
Totai amount of ouV

standing risks....j... 8871.880.866.00 
R. DALE BEN8ON Pzas.
W. GARDNER CROWKLL8ac’T 

Subscribed and svorn to before me 
this 15th day of Jannary, 1900.

GE0W. UUNT, 
(Szal). Oommiseioner.

Official Publication.

Official Publication.
Annual Statement of the Pacmc Fi- 

lut brsuRAHca Compant of New York, 
in the State of New York, on the 31st 
day of December, 1899; made to the 
Insurance Superintendent of the State 
of Illinois, pursuant to Law:

CAPITAL,.
Amount of Capital stock 

paid up in caah...,.......... 8300.000.00
LEDGEK A88ET8.

Book value of real eatate ovn-
ed by the company............... 9.015.50

Mortgage loans on real estete 232.850.00 
Book value of bonds and stock 417.000.90 
Caah on hand in benk........... 18.328.87

Totai....................... Iėl6.004.37
Deduct agento’ credit balances, 

borrowed money, and all 
other ledger liabilitiea..;. 33.500.00

Tatai net ledger aaaets 1444.194.
NON-LEDGER AS8ET8.

Intereat and renta accrued... 1337M
Market value of bonds and

stoeks over book value......... 71.506.00
Net amount of unoollected

premiums................................. 68.317.63
Orom aa^ts...:‘miUM

DEDUCT AS8ETSNOT ADMITTED.
Special deposita to secure

liabilitiea in Georgia........... 83.500.00
Totai Admlted Aaoets

L1ABILITIE8.
Lossea, adjusted and

unpaid..................... 837.681.87
Lossea, in proceas of 

adjustment, or ia 
suspense............... 49.060.61

Lossea resisted........... 4.083.88
Totai amohnt of

claims for loaaes 890.813.81 
Deduct re-insuranoe

due or accrued.. 23.56164
Net amount of unpaid loases.. 868.363.17 
Totai unearned premiums.... 880.061.86 
Due for oommissiona and

brokerage, salaries, renta, 
interesta, bills, ete..............  19.808.88

Return and re-insuranoe
premiums................. ..........  11.036.31

Totai liabilitiea.... ■*4įo.in.80
Lesa liabilitiea aecured by

special deposita in Georgia 8.800.96
Balance......................

INCOME.
Premiums received during

the year.................................... 400.187.89
Intereat, renta and dividendą

received during the year... 27.383.96 
Froflta frotr sale or maturity of

ledger asseta over book value 493.50 
Totai inoome.,.... 84Ž8.064.2&

EXPENDITUKE8. •
Loseee paid during the year.. 276.278.81 
Dividendspaid during the year 30.000.06 
Commimions and salaries paid

during the year................ .. 135.635.88
Renta paid during the year.... 2.518.75 
Tasee paid during theyear

(including feea etc., of inaur-
ance departmenta)................... 13.850.37

Legal advertising proflt _
andlosaetc............................... 5.281.68

Amount of all other expend-
Itursa..................................... .. 39.447 39

Totai expsndi tursa 848Ž.6OŽ.M 
MISCELLANEOU8.

Totai risks taken during
ths year in Illinois..... 83.2-ą.494.06 

Totai premiums received
during the year in III..... 837.513.11

Totai lossea ineurred dur-
ing the year in Illinois.... 881.536.06

Totai amount of outatand-
ing rinks................... 887.900.249.00

FRANK J. 8TIN8ON, Pana. 
GEO JBRKMIAH, 8ac’v.

Subscribed and sworn to before me 
this 30th day of January, 1900.

GEO R. MRUN8ON.
(Skal) x Notary Public.

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas sereda jau 14-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra
neša. svarbiauses ir teiein- 
giauses žines isz Lietuvoa ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apeisi vietiniui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kaac- 
tuoja $2,00 o ant pusės 91. 
Pinigai turi būt apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pini
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth, Pa.

Lietu wiszka Grocerae.
Atidariau nauja Sstora, kuriame at

laikau visokius valgomus daiktus, aps 
tintus drebutius, cigarus, papiesosea 
tabake, gromatoms popieraa, pavinesa 
wonee ir visokius kitus daiktus nelmy- 
norns reikalingus. Wisi tavorai ssvieti, 
o prekes pigesnes kaip kitur. Utkvie- 
esiu visus atsilankyti, o busite užganė
dinti.

J. K, Chmelauskas,
878-880 W^8rd M,, CHICAGO.

. * Popieros Dykai!
Kas prisius savo atsakų adrese ir 10c. 

markomis, aplaikys turinę puikių gro 
matome popierų. Popieros su puikiomis 
kvietkomia, gražiais apskaitymas ir pa 
veikslais musų didvyrių bei kunigaikss 
erių. Adresuokite taip:

W. KUDAKAU8KA8,
Box234, Lawrenc«,MM

85.091.306.il
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