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Metas IV.

Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

—o— 
Pasikėlimas ant Kubos ir 

nesutikimai Iszpanijos 
šn Amerika.

Nusprendimas kariszko sūdo 
ant nužudimo 4 amerikonų, 
paimtų ant laivo “Competitor”

suojanezios žmonių panezius tie
sos, visgi bus tų žveriszkų vir- 
rszinįkų stabdomos.

Girdėt, buk Peterburgo val
džios atsiuntė katalikiszkiems 
vyskupams Warszavoj ir Peter 
burge užklausimę, kokiu budu 
galima geriausei pagerinti sto
vį katalikiszkos bažnyczios Len
kijoj ir Lietuvoj. Kiek vienok 
teisinga yra tojė žinia, mes neži-

(apie paėmirnę to laivo raszėme nome. Mums rodosi, kad neuž- 
pereitame “Lietuvos” numeryje),teks pagerinti vien stovį kata- 
uždengė visus kitus atsitikimas>Hkiszkos bažnyczios, bet reiktu 
ant Kubo^. Maži kubieczių su- į ir platesnių tiesų katalikams; 
siręmimai ne turi tokios svarbos Į l)e to katalikystė juk *vis musų 
kaip ansai iszpaniszko*’ kariszko! kraszte nepasikels.

Lenkiszki Kriokavos laikrasz-
Suvienytos ežiai pranesza (jiems mažiausiai 

galima tikėti), buk Maskolijoj li
kosi atidengtas nihilistų sukalbis 
ant gyvasties caro, laike jo ap 
vaitntarvymo. Sako buk daugel 
žmonių Peterburge, Maskvoje Ii 
kosi auaresztuotų, Maskvoj at-

sūdo nusprendimas, nes per tai 
užgautos likosi 
Wieszpatystės Sziaurinės A men
kos. Ant nužudymo nuspręsti 
likosi szitie amerikonys: Alfred 
Laborde isz Nev Orleano, Dras 
Elies Bedia, John Mitton isz 
Kansas irTeodoro Mata ir Wi-
lliam Gilder—angliszkas paval- radę pakastas minas ir dinamito 
dinys. Apart to, amerikonus er- į dirbtuves.
zina dar ir iszvijimas isz Kubos' Is Yokahamosraszo, buk tarp 
keleto reporterių amerikoniszkų ! Maskolijos ir Japonijos vedamos 
laikraszczių. Tie likosi pasodyti yra tarybos, kas link padalinimo 
ant laivo “Sesruranza” ir iszga- Korėjos terp Japonijos ir Masko- 
be'nti į Nev Yorkę, ^Reporteriai lijos. Kaip Maskolija, teip ir Ja

ponija stengiasi mat su savo ka
ri umene užimti tūlas Korėjos 
provincijas. Japoniecziams bu- 
senti pavesta sargyba ant tele
grafų linijų ir ant karaliaus rūmo. 
Dar pirmiaus angliszki laikrasz
cziai buvo praneszę, buk Masko
lija susitarusi su Chiniecziais, pa
gal kę: Chinieczių žemė papuolan- 
ti po Maskolijos virszinįkyste, 
Chinų gi provincijos: Mongolija 
ir Mandžurija busenezios priskir
tos prie maskoliszkos Siberijos.

garsina, kad jie tapo iszvyti 
vien todėl, kad platino teisybę 
apie . pasielgimus iszpanijonų. 
Tie visi♦ atsitikimai, drauge pa
imti, sukėlė amerikonus.

Isz Tampa, Fla. pareina žinios, 
buk to miesto bulmistras gavo 

‘ nuo. gubernatoriaus Mitchell’o 
telegramę, kuriuom paliepia pa
rengti i Floridos milicijos batali- 
jonę. Washingtone, prezidentas 
Cleveland ir užrubežinių dalykų 
sekretorius, Olney.rodavyjosi kę 
daryti, nes per Havanos sūdo 
nusprendimę likosi užgauta A- 
merika. Tuojaus tapo iszsiųsti 
telegramai į amerikoniszkę kon
solių Havanoj ir į pasiuntinį 

“Madride, kuriems paliepta pra- 
neszti, kad Amerika ne pripažįs 
Iszpanijai tiesos iszpildyti anę 

, kariszko sūdo nusprendimę. Jei
gu amerikonys taptų suszaudyti, 
tašyk Suvienytos Wieszpatystės 
Sziaurinės Amerikos turės su sa
vo pajiegomis įsikiszti į tarpę 
Iszpanijos ir pasikėlėlių ant Ku
bos. Ne žinia kę ant to atsakys 
iszpaniszkos valdžios. Jeigu jos 
atmestu Amerikos reikalavyma, 
tašyk galime wien laukti karės 
terp Amerikos ir Iszpanijos.

Fasral pareinanezias žinias, Isz- 
panijos-randas atsiuntė 
Weylerui paliepimę 
nužudymę apsūdytų 
nų.

jenerolui 
sulaikyti 
ameriko-

Mąskolija.
Maskolijoj visur rengiasi prie 

apvaikszcziojimo apvainikavy- 
mo ciecoriaus. Palicija visur li
kosi sudrutinta. Svetimi svecziai 
renkasi isz visų svieto krasztų 
pasveikinti vienaitinį Europos 
despotę. — Neseniai praplito ži
nios, buk, dienoje savo apvaini- 
kavymo, ciecorius Mikalojus ren
giasi apdovanoti Maskolijos gy
ventojus paiiuosavimu raisz- 
czių. Kalba teiposgi buk musų 
kraszto budeliai: Kauno gu
bernatorius Klingenberg ir 
perkriksztas Orževski, Wil- 
niaus general—gubernatorius
tapsę nuo tų vietų praszalinti. 
Bet ar į jų vi^tę taps paskirti 
žmones ar toki jau žvėrys, ne
žinia. Maskolijos urėdai pilni 
juk žvėrių, trūksta jai vien 
žmonių; todėl iszduotos paliuo-

liūs; todėl pasiliovus lytų lai
kui, galima laukti vėl smarkes
nių muszių, jeigu iki ruden san
dara neįgys.

Kaip pranesza isz Londono, 
Anglijos karės ministerija isz 
davė paliepimę sutraukti karisz- 
kas pajiegas isz Indijų. Pajiegos 
tos bus iszsiųstos į Egiptę, priesz 
derviszus. Du pulkai peksztinį- 
kų ūmame laike taps iszsiųsti į 
Suakimę.

Maisztai teubmvių ant Sa- 
loniono Salų.

Ant Salų Salomono, Oceanijoj. 
pasikėlė tenbuviai gyventojai 
priesz atėjūnus baltuosiuos. Ant 
Salos “Rubiano”, prigulinezios 
prie tų salų, tenbuviai iszpjo 
vė jurinįkus angliszko laivo 
“Rio Loge”. Trūksta dviejų 
ežia apsigyvenusių angliszkų 
misijonierių. Mena, kad juos tu
rėjo suvalgyti pasikėlėliai. Eu- 
ropeiszkų prekėjų stacijos liko
si sudegintos ir 3 europiecziai 
papjauti. Misijonieriai nuo salų 
Rubiano ir Tounon iszsigelbėjo 
persikeldami ant laivo, ant ku
rio iszplaukė į Sydney.

iszkilo tikėjimiszki
Fanatikai Moplakai

užsidarė bažny-

Indijose 
maisztai. 
pergalėti 
ežioj ir ežia ilgai gynėsi. Apėmus
tę bažnyczię rado 43 negyvus 
ir daugel sužeistų. Laukia ežia 
tolesnių susimuszimų su maisztinį- 
kais.

Pietine Afrika.
Pasitraukę nuo Buluvayo ma- 

tabeliai traukia ant miesto Gwe- 
lo. Absiautė jie baltuosius G vėloj 
kur yra tik liuosnoriai Ceciliaus 
Khodes’o.

Angliszki laikraszcziai laukia 
smarkesnių nesutikimų terp euro- 
piszkų galybių isz priežasties atsi
tikimų pietinėj Afrikoj.Sako jie, 
buk Wokietija iszsiuntusi iki >ziol 
500 vokiszkų kareivių aut pas 
tiprinimo transvaaliecziams, jeigu 
ant jų norėtų vėl užpulti angli- 
onys. Anglija gi isz savo pu

sės traukia ten kariaunę isz In
dijų. Trausvaaiiecziai, nepasitikė
dami anglijoniems,teiposgi apsi
ginklavo; 2000 jų, su drūta ar
tilerija isz revolvėrinių1*kanuo- 
lių, saugoja rubežių. Ant sudru- 
tinimo tų pajiegų traukia liuosno- 
liai isz republikos Orange ir liuo
snoriai holandiszkos kilmės isz 
visų angliszkų kalionijų Pieti
nes Afrikos. Taigi nors Anglija 
isztikro pasistengtu vėl Južpulti 
ant Transvaaliaus, negalės už
pulti isznetyczių, ras ežia jau 
parengtę pasiprieszinimę.

Serbiszki laikraszcziai prane- 
sza, kad provincijoj Senojoj Ser
bijoj pasikėlė gyventojai alba- 
niecziai. Laikrasztis “Narodni 
Listy” spėja, buk albanieczius 
sukėlė tyczia svetimos galybės, 
kurios visur isz maisztų stengia
si sau naudę isztraukti.

Per rinkimus ant prezidento, 
republikoj Bolivijoj, pietinėj 
Amerikoj, tapo iszrinktas pul- 
kaunįkas Pano, į vietę Mariano 
Baptisto. Naujas prezidentas a- 
pims urėdę nuo 6 d. Pjutės mė
nesio.

Republikos Widurinės Ameri
kos; Hondūras, Nicaragua, Cos- 
ta Rica ir San Salvador susijun
gė į vienę krnvę. Kiekviena 
vienok isz jų užlaiko savo pat
valdyste.

Ant salų Filipinų, prigulinczių 
Iszpanijai, Pietinėj Azijoj, pasi
kėlė gyventojai priesz Iszpa- 
niszkas valdžias.

— Matai, Jonai, apie tą,ką an 
tai eina, vakar raszė gazietos.

— Tai ežia didelio daikto! 
....jeigu aez rytoj pasikarsiu, 
tai raszys jos ir apie manę.

Nuo karės lauko Abisini- 
joj ir Egipte.

Italijos parlamentas paskyrė 
naujai pinįgus ant reikalų karės 
su Abisinija. Ministerių prezi
dentas, reikalaudamas tų pinįgų, 
iszsitarė, kad Italija geidžia san
daros ir nemislina apie naujus 
platinimus rubėžių savo valdy
bų Afrikoj, bet turi stengtiesi 
užlaikyti tę, kę jau turi.

Tvirtynė Adigrad tapo vėl 
italijonų užimta, nes pajiegos 
karaliaus Maneliko isz ežia pasi
traukė toliaus nuo rubežiaus. 
Widuriuose Abisinijos taiso ke-

Isz wisur.
Mieste Aleksandrijoj, Egip- 
apsireiszkė cholera ir gana 

smarkiai siauezia; kasdienę mir- 
szta kelesdeszimts žmonių. Kai
re, Egipto sestapilėj, taiposgi 
pasirodė cholera.

tė,

|| Upė Maldova baisei užtvi
no. Wisos žemesnės vietos Cze- 
kijoj vandens užlietos; dalis 
miestų Pragos ir Budiszino tva
no iszgriautos. Dideli tvanai ir 
Moravijoj. Bledys labai didelės; 
prigėrė ir daug žmonių.

t Isz Algier’o, Sziaurinėj Afri
koj, (priguli Prancūzijai) raszo, 
kad vietoje Sfax, į pįetus nuo 
Algiero, tapo iszpjauta visa szei- 
mynaangliszko misionieriaus Dro. 
Leach. Patsai Leach, jo pati ir 
sūnūs likosi arabų (vietinių ten- 
buvių gyventojų) iszpjauti. Daik
tai visi nekrutinti. Todėl nežinia 
kodėl juos papjovė; spėja, kad 
isz neužkantos.

laiusniai
55 *laip-

misi- 
Sierra 

vakarines

|| Partugalijoj baisus sausmetis 
ir karszcziai. Laukuose pasėtos 
pupos ir kukurūzai, arba tura- 
kiszki kviecziai, su visu prapuo
lė. Tie javai beveik vienaitinis 
maistas daugelio gyventojų. To
dėl laukia ežia bado metų.

Ii Isz amerikoniszkos 
jos Timpoje, republikoj 
Leone, pakrantėse
Afrikos (republika ta uždėta isz
seniaus, verguvės laikuose, isz- 
liuosuotų Amerikoj vergų mu
rinų),pareina szitokia žinia: vie
tiniai murinai, viename isz ap
linkinių kaimų, sudegino 11 gy
vų žmonių isz savo gimines, 
mat už raganavymę.

ant

raIsz VVarszavos, Lenkijoj 
szo, buk ežia likosi 5 socijalistai 
sūdo nuspręsti ant nugalabinimo 
užtatai, buk jie stengėsi iszgriau
ti namus mieste Lodž (Petro- 
kavo gub. ) apsigyvenusio ka 
pitalisto Kanitzo. Artesnių žinių 
apie tę atsitikimę trūksta.

|| Republikoj Ecuador, Pieti
nėj Amerikoj, provincija Mona li
kosi iszuaikiuta smarkaus žemės 
drebėjimo. Daugelis labai triobų 
likosi to žemės drebėjimo isz- 
griautų, o pogriu vėsiais labaidaug 
gyventojų užmusztų ir sužeistų.

|| Kaip paduoda lenkiszki laik
raszcziai, lenkai ir kreipėsi prie 
Paryžiaus pranaszės, merginos 
Concador, klausdami apie ateitę 
Lenkijos. Pranaszė mat žadėjusi 
jiems neužilgio patvaldystę. Kas 
nor, gal tiems pranaszavymas ti
kėti. Ūžta užmokėti pinįgų nerei
kės.

— Kę sakė mano tėvas, kada 
jo praszei, kad manę duotu už pa
ežiu?

— Kad noriai sutinka ant ma
no praszymo, kad tik paskui, ta
ve paėmęs, nerugoeziau ant jo.

|| Isz Algiero, Sziaurinėj 
koj (priguli Prancūzijai)

Afri- 
raszo, 

kad terp Adelia ir Vesoullie Iman 
susini uszė trūkis, kuriuom vežė 
kareivius paskirtus ant iszsi miti
nio ant salos Madagaskaro, su ki
tu trukiu. 5 oficieriai likosi už 
muszti, 3 £1 oficieriai ir visi gele- 
žinkelio tarnai ant to trūkio liko
si sunkiai sužeisti.

15 dieną Balandžio, ties kaimu 
Welika Sol i na, Kroatijoj, pieti
nėj Austrijoj, iszpuolė isz dan
gaus žvaigždė, arba kaip tai va
dina meteoras ir pataikė ant vie
nų namų, kuriuos uždegė. Gy
ventojai tąkart dirbo ant lauko, 
todėl namai, niekeno negelbėti, 
sudegė iki pamatų.

|| VViedniuje. Austrijoj, 
Landstrasse, pieskos užgriuvo 
daugel vaikų. Ant uk. Hainbur- 
ger yra mat olos, isz kur seniaus 
kasdavo pieskę; ežia tose olose 
susirinkdavo aplinkiniai vaikai. 
Wienoje didelėje oloje isziro 
krasztai ir užbėrė joje esanezius 
vaikus. Atkasė du jau negyvu 
vaiku, bet nežinia dar kiek ežia 
isz viso yra užbertų.

|| Anglių kastynėse Nivka, ne
toli Sosnovicų, Petrokavo gub., 
Lenkijoj, atsitiko darbinįkų mai- 
sztas. Darbinįkai mat ežia pakė
lė sztraikę. Stengėsi jie užliet 
kastynes, bet kad užžiurėtojas jų 
stengėsi nedaleisti, nuo to pra
sidėjo musztynės. Kastynių už
žiurėtojas paszowė du darbinįkų. 
Tada paszautų draugai metėsi 
ant užiurėtojaus, parmuszė jį 
ant žemės ir su kirviais kunę jo 
į szmotelius sukapojo. -'

U Wiedniaus (Austrijos sosta- 
oilė) policija suaresztavo žydę, 
Mcszulima Langerę, jo dukterį 
loiza ir dar vienę jauna merginę, 
kurię jų namuose rado. Langer ir 
duktė, drauge su daugelių dar 
ne sugaudytų piktadarių, parda
vinėjo, per . prigavystę, jaunas 
merginas į paleistuvystės namus. 
Jaugia usei merginų siuntinėjo į 
Nev Yorko paleistuvystės namus. 
Namuose Langero rado apie 100 
fotografijų, turbut jau parduotų 
merginų, ar gal tokių, kurias 
rengėsi parduoti.

H Mieste Alosno, provincijoj 
duelva, Iszpanijoj, atsitiko baisi 
nelaimė. Koksai piktadarys pa
degė namus, kur ant szokių bu
vo jaunimas susirinkęs. Besigel- 
jint, visi, kaip lai paprastai ne- 
aimei atsitikus būva, metėsi 

prie durų ir tokiu budu jos užsi- 
kiroszo. Ugnis labai greitai iszsi- 
platino. 6 žmogystos pražuvo 
liepsnose, o 15 sunkei apgruzdo.

II Lenkiszkas laikrasztis “Po- 
onia”, iszeinantis Kurityboj; pa

duoda žinięapie nelaimę pasieku- 
się važiuojanezius trukiu len- 
dszkus darbinįkus. Netoli nuo 
Barro Vermelho, provincijoj Por
tą G O5S?, Brazilijoj, bėgantis 
trūkis 
szėnių. 
gande, pradėjo szokinėti laukan 
isz trūkio, bet kad tasai buvo 
ant tilto, todėl iszszokusiejie puo
lė į žemai esanti upelį, kitus gi 
pagrieliė trūkio ratai ir sumankė. 
Trys lenkai ant.smert isz syk už- 
simuszė; tris buvo sunkiai susi
daužę, turėjo sulaužytas kojas 
arba szonkaulius; 4 gi lengviaus 
susikūlė.

iszszoko isz
Wažiojanti, persi-

gromatnyczia.
Praszcziokeliui. Užtenka 

ginezų isz priežastės kritikos. 
Wiena pusė vis tur nusilenkti. 
Tę mes darome.

Gulbiui:—Protokulas atėjo per 
wėlsi. Patilps į kitęnumerį.

jau

Baisus karszcziai Austrą- 
lijęs.

Per visę Sausį szių metų buvo 
Australijoj neiszpasakyti karsz
cziai. Žmonės ir gyvuliai krito 
kaip musės nuo saulės spindulių; 
daugelyj vietų augmens suvisu 
iszdegė. Užtenka pasakyti, kad 
Adelaidoj buvo 86 
karszczio ant saulės, o
sniai szeszelyj, pagal Celciaus 
termometrą; karsztis szeszėlyj 
buvo: Melbourne 56, Svane 58, 
o Bourke net 59 laipsniai to pa
ties termometro. Taigi daugel 
žmonių mirė tiesiog ant gatvių, 
užmusztų karszczio saulės spin
dulių. Po kaimus rasdavo ant 
laukų kunus negyvėlių jau su
gedusius. Wiena moteriszkė, be- 
dabodama savo apsirgusį wyrę, 
likosi saulės spindulių užmuszta. 
Seneliai, vyrai ir vaikai, nekartę 
užmigę jau ne atsikėlė daugiaus. 
Paukszcziai krito nuo medžių; 
milijonai vandeninių gyvuolių 
tiesiog isz virė karsztame įkaityta
me saulės spindulių vandenyje, 
laukai likosi su visu iszdeginti; 
nuo laukų nėra kęrinkti. Geležin
keliai numažino visur prekes ke
lionės, idant duot galėjimę žmo
nėms persikelti į vėsesnes szalis, 
į ‘-kalnus. Mieste Sydney teip 
daug žmonių mirdavo, kad tar
nus prie laidojimo numirėlių rei
kėjo padauginti du kart. Pasibai
gus tiems karszcziams, užgimė 
neiszpasakytos audros ir vėtros; 
karszcziai naikino žmonių gy
vastį, audros gi griebėsi žmo
nių padarų,triobų; keletas miestų 
likosi su visu baisių perkūnijų 
iszdegintų. Taigi mat nesmagus 
metai buvo tenyksztiems gyven 
tojams.

|| Prancūzijoj tapo iszrasta nau
ja maszina briežiukų darymui. 
Apie tę nauję maszinę pasakoja 
stebuklus, bet užtatai, vartojant 
ję dirbtuvėse, J darbinįkų tu
rės nustoti darbo, nes ji užstoja 
isz dalies žmonių rankų darbę. 
Taigi apie 2000 darbinįkų turės 
nustoti darbo. Randas Prancū
zijos nori suszelpti visus darbi
nįkus, kurie dėl tos naujos ma- 
szinos turės nustoti darbo: kiek
vienam isz praszalintų darbiaįkų 
briežiukų dirbtuvėse valdžios 
paskiria po 800 frankų. Pinįgai 
tie bus iszmokėti kiekvienam 
pasitrankiaut isz tų briežiukv

' " * ’ «•••■• Ar toj<
užganėdįs darbinįkut

|| Terp darbinįkų armenieczių 
ir kurdų, dirbanezių prie staty
mo azijatiszko geležinkelio, Tur
kijoj, terp Ahsher ir Kanich isz- 
dygo nesutikimai, o toliaus mu- 
sztynės. Keli darbinįkai likosi 
užmuszti. Kas ežia isztikro buvo 
kaltesnis: armeniecziai ar kurdai, Į dirbtuvių darbinįkui. 
nežinia. Atkakę žandarai sua- 1įpaszalpa 
resztavd daugel armenieczių. Į_ tai kits klausymas.

Jauna norėjo, prie senos 
likosi.

Lenkiszkas laikrasztis “Gazeta 
Radomska” paduoda žinia apie 
szitokį juokinga atsitikimę isz 
žydų gyvenimo. Savinįkas dva 
ro, žydas, apie 70 metų amžiaus, 
gana turtingas, įsimylėjo į jaunę 
žydelkaitę, dukterį jasztinįko 
prie girios. Tėvai tos merginos 
buvo neturtingi ir ne begalėjo duo
ti jai dalios, todėl ant pažadėjimo 
turtingo žydo duoti dukter 800 
rublių ant kraiezio, sutiko ati
duoti savo jaunę dukterį,pasitikė
dami nepailgum gauti visus ano 
turtus. Senis tuojaus parvaževvęs 
namon, persiskyrė su savo paezia 
ir iszvarė ję isz savo namų Tojė 
creipėsi prie vaikų, jieszkodama 
savo nelaimėj pagelbės. Taigi tie, 
neilgai męste, nukako pas jaunę se
nio sužiedotinę ir su ja padarė 
szitokię nutarti: iszmoka jie jai 
pažadėtus 800 rublius. Tojė 
greitai susitaikė, praszė vien, 
idant iki dienai szliubo niekam 
apie tę sutartį ne sakytu, idan 
tas pasiliktu paslaptyje. Šen s 
szliubo dienę apvaikszczioja e 
didele iszkilme. Po szliubui, kad • 
pargryžo namon ir kaip tai pa> 
žydus yra, padavė jaunave
džiams,atskirame kambaryje, val
gį, jaunamartė buvo užsidengusi. 
Cz»a jaunavedys patėmyjo,kad j * 
marti negal gerai kramtyti, to
dėl pakėlė uždaugę nuo jos. Kaip 
gi persigando atradęs vieton 
jaunas, į kurię buvo įsimilė'es, 
dukters girios rasztinįko, sawo 
senaję paczię. Susigėdęs iszvaže- 
vo isz namų ir tik po kelių sanvai- 

i ežio pargryžo pas >avo motėj į.
Turbut nuo to laiko jau perėjo 

; jam noras apsivesti su dukteie 
girios rasztinįko.
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Isz Amerikos

buvo

kad
me-

Auka girtuoklystes.
• Pereitą petnyczią, CIevelande,

’». ant linijos geležinkelio, ties 
i ivision ui.,rado sudraskytą kū
pą negyvėlio. Negyvėlis buvo, 
tiesiog sakant, pusiau perplėsz- 
tas. Toliaus isztyrė, kad negy- 

, -- vėlis yra Sulikan, darbinįkas
dirbantis ant “Nypano” geležin
kelio ir kad jis ketverge vaka
re buvo labai pasigėręs. Taigi 
turėjo atsigulti, ant szenių gele
žinkelio ir ežia tur būt užmigo; 
atbėgęs gi trūkis jį sudraskė.

Sudege Miestas.
Isz Paraga, Mich. raszo, kad 

miestas L’Anse, netoli uosto 
Keveenan sudegė beveik iki pa- 
ntatų. Terp kitko sudegė ir len
tų pjovinyczia “L’Anse Lumber 
Co” ir visos miesto krautuvės. 
200 žmonių likosi be stogo. 
Blėdį ^uąmes padarytą skaito į 
1| milijono dolierų. Lentų pjo- 
vinyczioj ne dirbo jau nuo po
ros dienų, nes darbinįkai 
ežia sztraiką pakėlę.

Didelis gaisras.
Isz Ashland, Wis. raszo, 

ežia 9 d. Gegužio užsidegė
džių krautuvė W. R. Durfee, ir 
nuo ežia perszoko ant lentų pjo- 
vinyczios “Store Lumber Co”. 
Kol ugnį spėjo užgesyti, 

. jau ji padarė bledies ant pusės 
milijono dolierių. Medžių krau- 

- tuvėj sudegė apie 20 milijonų 
kubiszkų pėdų medžių. Isz prie
žasties gaisro apie 400 darbinį
kų turbut neteks darbo. Wa- 
karė isztraukė isz uosto kūną 
darbinįko Petro Engemano. Be- 

7 gesinant ugnį užsidegė ant jo 
drabužiai, todėl jis szoko į van
denį ir ežia mat prigėrė. Apart 
Engemano, kaip spėja, dar 
žmones nustojo gyvasties.

Jakubinas.
v , Lynczuotas.

Netoli nuo East Miller, Mich. 
tapo lyneziuotas farmeris Redder 
Williams, apsigyvenęs ant far- 
mos Green County. Pereitą ket
vergę likosi jis suaresztuotas 
kaipo apskųstas už nedaleistą 
darbą ant savo locnos dukters. 
Isz tirinėjimų pasirodė, kad tėvas 
isztikro to prasižengimo dasilei- 
do ant savo dukters, todėl jį rei
kėjo atiduoti po sudu “Grand 
Jury”. Bevedant szerifui Mc 
Kracken jį į kalinį, 40 apsimaska- 
vusių vyrų jį iszveržė ir pakorė 
netoli nuo ežia ant medžio szakos.
Pesztynes lenkiszkoje parapi- 

f joje.
Lenkiszkoje parapijoj Szvento 

Stanislovo, mieste Bay City, 
Mich. atsitiko nesutikimai terp 
kunįgų. Isz to. iszdygo paskui 
mušztynės terp szalmįkų aBiejų 
besivaidyjanezių k|mįgų. Reikėjo 
patraukti policiją, po kurios ap- 
danga gal atsiprovyti dievmal- 
dysta.
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Per smarkus b] ai vystės sąna
riai.

• Mieste Londoma. Te$. 20 mo
terų, apsiginklavusių su vyti
niais,į puolė antSantaFegeležinke- 
lio stacijos ir visosdrauge užpuolė 
ant gydytojo Hancock, pradėjo jį 
szveisti be jokio pasigailėjimo. 
Žadėjo lynezuoti, jeigu jis tuojaus 
ne apleis miesto ir sugryž ežia 
kada nors.Hancock nieko peiktino- 
ne papildė; tos moterėlės jį teip 
skaudžiai nubaudė užtatai, kad ji
sai visiems silpniems ligoniams 

"arba gyjantiems liepė, ant susi- 
drutinimo, gerti po kelis kartus 
ant dienos po truputį degtinės ar
ba vyno. Mat tokia tai moterisz- 
ka iszmintis! Teisybę sakant, 
mums tokios moterės butu reika
lingos ant bai dimo mus 4 vientau- 
czių, kurie visą liuosą laiką saliu 
nuošė praleidžia.

Pagawo užmuszeją.
Isz Washingtono raszo, kad 

ežia likosi suimtas užmuszėjas 16 
metų Elzės Kreglo,dukters samdi
nį ko gy venanezio prie miesto ru- 
bežiaus, netoli zoologiszko sodo. 
Panedėlio vakarą mergaitė tapo 
užpulta, bet kad gynėsi, tapo 
papjauta. Po dviejų dienų jiesz- 
kojimo, policija suaresztavo, kai
po nužiūrėtą žmogžudį, negrą 
Irviną Fordą. Dabar Ford prisi
pažino, kad jis merginą užmuszė. 

f- •

Patžudyste.
Wiename kambaryje hotelio 

Colonnade.Nev Yorke, rado ant lo
vos kūną nepažįstamos moterisz- 
kės. Deszinys smilkinys buvo per- 
szautas, o ant lovos voliojosi 
revolveris. Moteriszkė tojė pri
buvo į hotelį ir užsiraszė į knį- 
gas kaipo Everet isz Bostono. 
Rodosi vienok, kad tojė pravardė 
ne tikra. Buvo ji puikiai pasirė
džiusį. Pirm nusiszovymo para- 
szė rasztą, kurį ežia surado. 
Raszte tame stovi, kad jį esanti 
apkvaiszusi ir praszė jos kūną 
sudeginti, užmokėti hotelio savi- 
nįkui kas priguli. Giminių netu
rinti. Kopertoje, kurioje buvo ta
sai rasztas, rado 89 dol. Daugiaus 
pinįgų nerado.

Liuosnoriai ant suszelpimo 
Kubiecziu.

Isz Nevarko, N. J. raszo, kad 
ežia teip vadinama kubaniszka 
junta renka liuosnorius, norin 
ežius traukti ant suszelpimo kubie- 
czių ant Kubos. Sako, buk net 12 
kareivių valstijos gvardijos pri- 
siraszė ir jau isz miesto iszkelia- 
vo, o dar daugelis nori sekti anų 
pėdoms. Kiekvienas liusnoris 
gaunaginklus, 100 dol isz virszaus 
ir po 22 dl. algos ant mėnesio. 
Kelionė teiposgi dykai.

Karszcziai Amerikoj.
Szį metą Amerikoj neiszpasa- 

kyti karszcziai: Naujorke, Phila- 
delphijoj, karsztis pasiekė 96 
laipsnių Farenheito termometro, 
Chicagoj ir buvo netoli 90 laip
snių. CIevelande Oh. jau keletą 
žmonių užmuszė saulės spindu
lių karsztis.

11 Užniusztu žmonių.
Isz Vicksburg, Mass. raszo,kad 

11 dieną Gegužio, ant garlaivio 
“Harry Brovn”, kurisai plauki
nėj© ant upės Mississippi, explio- 
davo garinis katilas. Laivas ex- 
pliozijos likosi su visu iszardytas 
ir suvisu paskendo, o drauge su 
juom ir 11 žmonių; kiti, o tame 
ir kapitonas to laivo, gydosi li- 
gonbutyj.

Giriu degimai.
Netoli Osvage ir Bradfordo 

Pa. dega girios. Daugel darbinį
kų dirba ant apstabdymo ugnies. 
Teiposgi užsidegė girios Hamil- 
tou Countyje, N. Y. Daugel far- 
mų ežia teiposgi yra ugnies isz- 
naikytų.

Kongreso nusprendimas.
11 dieną Gegužio, Washingto- 

ne kongresse tapo nutarta įleisti 
į Ameriką ir kontraktuotus darbi- 
nįkus amatnįkus ir 1.1..priimtus 
svetur, bet vien ant įrengimo 
Szimtmetinės Parodos, kuri yra 
rengiama Nashvilley.Ten. Teipos
gi nutarta paliuosiuoti nuo muitų 
svetimus iszdirbimus atsiųstus 
ant tos parodos. ,

Kruvinas muszis.
Netoli Blounssovn, Colhoun 

Countyje, Fla. atsitiko szaudy- 
nės, kurių aukomis liko kelios 
žmogystos. Gyvena ten jau£a 
naszlė, Johnsonienė, į kurią įsi
mylėjo Thomas House ir Henry 
Smith. Abudu jau ne kartą mu- 
szėsi ir neseniai Smith likosi sa
vo prieszinįko baisiai sumusztas. 
Norėdamas užtatai atkerszyti, 
susitarė su savo broliu ir su 
draugu Harrisonu ir visi drauge, 
laikydami revolverius, nutrau
kė į namus naszlės, kur radę 
House’ą, pasakė idant jis eitų sau 
laukan, bet tas iszsitraukė revol
verį ir pradėjo szaudyti; Smith 
ir jo tavorszcziai darė tą patį. Pa
sirodė vienok, kad House szaudo 
geriaus, nes abu broliai Smith’ai 
krito ant žemės; su paskutiniu 
szuviu, House paszovėHarrisoną. 
Potam su peiliu norėjo 
paszautajį nndurti, bet paslydo 
kraujų baloje ir puelė ant žemės; 
tą syk Harrison jį nuszovė.

House buvo žinomas žmo^žu- 
t?

dysjbuvo nuo valdžių paskir
ta dovana už jo suėmimą.

Deimantu kastynes.
Kaip raszo isz Milvaukee, 

Wis, pietvakarinyje kraszte 
Waukesha pavieczio, 30 anglisz- 
kų mylių nuo Millvaukee, tapo 
atrasti deimantiniai laukai. Kaip 
sako, deimantai ežia ėsą teip jau 
gražus kaip ir isz kastynių Pieti
nės Afrikos. Žinoma, jeigu tik 
teisybė, ką ežia raszo.

VVienas farmeris rado ant sa
vo lauko žibantį akmenaitį ir 
atsigabeno į miestą; deimantų 
prekėjai nusprendė, kad tai yra 
deimantas ir nusprendė, kad ta
sai akmenaitis vertas 500 dol.

| Anglių kastynėse Sugar 
Notch, Pa. No. 9, bedirbant gavo 
ūmai sumaiszymą proto darbinį- 
kas Ruszak. Wos trys kiti darbį- 
kai valiojo jį apmalszyti ir suri- 
szę iszgabenti laukan isz kastynių. 
Lauke gi, atsikvėpęs czysto oro, 
po trumpam laikui sugryžo vėl 
į protą.

t Isz Columbus Oh. raszo, kad 
ežia beproezių namuose atsitiko 
smarki gazo expliozija, kurios 
daugel beproezių ir darbinįkų 
kosi sunkei apdegintų.

Stachinską. Jo sandraugai metėsi 
jį gelbėti. Teisybė, isztraukė isz 
po žemės, bet apmirusi. Nugabe
no į ligonbutį, kur atrado, kad 

sulaužyjisai 
tus.

turi 3 szonkaulius

Isz Woonsochet R. 
gu&inis fabrikas 
pradėjo dirbti. Gauna ežia

Ateinan-

li-

Isz darbo lauko.
• T Isz Walkers Mills, Pa.

szo, kad tenai darbai eina labai 
dar-

ra-

I. raszo, 
“Atice”

18

ra-
44

nuo 1 
vienas

kad 
vėl 
darbą 1300 darbinįkų. 
ežią nedelią pradės dirbti ir dirb
tuvėj “Millville”, kur gaus dar 
bą apie 1000 darbinįkų. Abi dirb 
tuvės buvo uždarytos nuo 
Sausio szių metų.

5 Isz Kansas City, - Mo., 
szo, kad ežia susztraikavo
peczkuriai “Armour Baking Co.” 
užtatai, kad kompanija nesutiko 
mokėti darbinįkams po 2 dol. ant 
dienos už 8 valandas darbo. 
Iki dabar dirbo jie 12 valandų ir 
gaudavo po 2.25 d. ant dienos. 
Prie to rengiasi prisidėti ir kiti 
tos kompanijos darbiuįkai. Yra 
ežia jų 2500.

’j Isz Mt. Pleasant, Pa. raszo, 
kad ežia viens isz spekulautų, p. 
Rainey, uupirko 250 akrų žemės 
su anglių plotais, netoli no mies
to. prie lenkiszkų kapinių ir ren
giasi intaisyti porą szimtų peczių 
kokso degimui. Tai visgi pors 
szimtų darbinįkųgalės gauti dar
bą. Kad tik tasai darbas butu ant 
ilgiaus.

Bryne Bros rengia, netoli 
geležinkelio P. R. R. R., įtaisyti 
naują stiklo dirbtuvę. Statymą 
pradės neužilgio, pabaigs gi 1 
dieną Spalių. Taigi ir ežia 
ant rudens ras darbą diktai dar
binįkų.

Straikas dailidžių Nevarke 
pasibaigė. Terp kontraktorių ir 
darbinįkų tapo padaryta sutartis. 
Darbdaviai sutiko sutrumpįti lai
ką darbo iki 8 valandų ant die
nos. Iki Pjutės mėnesiui mokės 
po 2.50 dol. ant dienos; nuo 
Pjutes gi po 1.75 dol. ant dienos. 
Darbinįkai ant tų iszlygų suti
ko ir grįžta prie darbo.

* Lenkiszki darbinįkai (jie ne
priguli prie darbinįkiszkų orga
nizacijų) dirbanti dirbtuvėj “Il
linois Steel Co."Chicagoj, kertėj 
Ashland ir Archer avė. pakėlė 
sztraiką, reikalaudami pakėlimo 
užmokesnio iki 20 c. už valandą 
darbo. VVieton to, kompanija pa
žadėjo jiems mokėti nuo tonnos, 
vieton nuo laiko. Darbinįkai ant 
to nesutiko. Toje dirbtuvėj dir
bo apie 150 lenkiszkų darbinį
kų irtie pakėlėsztraikų. Kompanija 
į vietą susztraikavusių 
negrus.

priėmė

Wasalka ir jo draugai.
Kaip praneszeme pereitame nu

meryje “Lietuvos”, Wilkesbarre 
sūdąs nusudyjo ant nužudymo lie
tuvį VVasalką už žmogžudystę. 
Wasalka buwo vadovu plėszikų 
bandos, su kuriais užpuldinėdavo 
po visus aplinkinius. Jeigu isz prie
žasties pažinties pats negalėdavo 
užpulti ant ko, tai parsigabenda
vo plėszikus isz kitų miestų, ku
rie atlikdavo darbą pagal jo nuro
dymą AVasalkabuvo sudyjamas už 
užmuszimąJuozoKuprusevycziaus 
Draugas Wasalkos, koksai Saka
lauskas, kuris buvo prie užmuszi- 
mui Kuprosevycziaus, dar ne ap
sūdytas, yra dar kalinyj. Kada 
VVasalka likosi suaresztuotas, tai 
vietinis žydas, Salzberg, visaip 
jį stengėsi isz kalinio paliuosuoti, 
bet kad tas nepasisekė, stengėsi 
paskui liudinįkus papirkti; siūlė 
kiekvienam po 1 dol. Tie vienok 
apie tai praneszė sudui ir todėl 
Salzberg likosi teiposgi suaresz- 
tuotas ir pastatytas po kaucija 
5000 dol. Kokia giminysta jungė 
tą žydelį su plėszikų bandos va
dovu, pasirodys isz tolesnių sūdo 
tirinėjimo.

Lietuwiai Brazilijoj.
Iszeinantis Kurityboj lenkisz- 

kas laikrasztis “Polonia”, talpina 
žinias apie lenkiszkas kolionijas 
Brazilijoj. Raszte apie tai prime
na ir apie lietuvius. Terp kitko 
primena apie p. Jokubaucka, lie
tuvį, kurisai yra mokintojumi 
mokslainėj Massakondubie, pro
vincijoj Santa Catharina. Rasze- 
jas to straipsnio, Dr-as Klobu- 
kovski, belankydamas lenkiszkas 
kolionijas užtiko: Kolionijoj 
Santa, areziausei Paranos, lenkus 
ir latvius; kolionijoj gi Russland 
lenkų su visų uerado: buvo ten 
vien lietuviai ir vokiszki kolio 
nistai isz Maskolijos.

Į saliuną Juod- 
Pecziukonis ir 
Ruszkį; isz to

pasirodymą. Bet toj yra Susiw, 
priderystė, kad praneszti orga
ne apie reikalus, apie kuriuos 
buvo ant seimo kalbėta.

Taigi dar sykį atkartojame, kad 
Susiv. su anuom p. Didinsko 
rasztu suvis nieko neturėjo, nė 
neturi. P. Didinskas į Susiw. 
neprigulėjo, mes p. Didinsko iki 

’sziol nežinojome,nė nepažystame. 
Be musų žinios jis aną praszymą 
sau paraszė, be mus žinios per
siuntė jį į “Garsę”. Be mus ži
nios “Garsas” jį atspaudino. Su
si v. juk negali uždrausti p. Di- 
dinskui ką jis nori raszyti ir 
“Garsui” ką jis nori spaudyti.

Negalime mes, teisybė, uždraus
ti ir liet, laikraszcziams ir po
nams korespondentams ir sziaip 
visiems lietuviams, kuriuos tas 
tuszczias klausymas apeina, apie 
aną raszyti ir kalbėti ir protes
tuoti, bet dar sykį praszytumėm, 
kad tajpe dalyke vestu polemi
ką vien tikau tais, kurie ją sa
vo varde pakelė ir savo var
de ją vedė, o nekliudytu Susi-, 
vienyjimo. Cent. Susiv. Kom.

gerai ir kiekvienas 
ba gauna.

T Spring Valley, III. 
Gegužio, sustojo dirbęs
anglinis szaftas ir 600 darbinįkų 
liko be darbo.

* Geležinkelis Illinois,Central, 
Chicagoj, gavo daleidimą pasta
tyti naują rūmą prie Vau Buren 
ui. Darbai prie to jau prasideda.

Kansas Cityje, Mo. pasibai
gė sztraikas plumbierių. Abi 
pusi nuleidb sziek tiek nuo savo 
pirmutinio reikalavimo. Darbą 
jau ežia pradėjo.

•J 30 darbinįkų dirbanezių 
prie statymo namų ant kertės 52 
ir Jefferson ui. Chicagoj, pakėlė 
sztraiką. Priežastis straikoyra to
jė, kad kontraktorius nenorėjo pra- 
szalinti darbinįkų neprigulinezių 
į uniją.

Nev Britaine, Conn. ant 
susirinkimo miesto rodos tapo 
paremtas reikalavimas grabka- 
sių, lygiai prigulinezių į uniją, 
kaip ir ne unijonistų. Darbinįkai 
reikalauja, idant jiems darbda
viai mokėtu, už 9 valandas dar
bo, po 1.50 dol. ant dienos.

T Milvaukeej sztraikas tar- 
naujanezių prie elektrLzkų karų 
beveik pasibaigė. Darbinįkai ežia 
nieko nelaimėjo; daugelis isz jų 
tik vietas nužudė. Kompanija tu
ri sutraukusi isz kitur užtektinai 
darbinįkų, todėl su sztraikieriais 
ir nebando taikytiesi.

5 Bekasant kanalą ant Fulton 
ui. Buffaloj, N. Y. žėmė už
griuvo darbinįką lenką. Juozą i

Lietuwiszku dirwu
Amerikoje.

^Oiija liotuwiszka drau
gyste.

Smoke N. 2. netoli nuo She- 
nandoah, Pa. Lietuviai uždėjo 
naują broliszkos pagelbos drau
gyste, po vardu “Szvento Jono 
Kriksztįtojo Draugyste”. Isz syk 
prisiraszė į 30 sąnarių. Žinoma, 
draugystė augtu tolinus puikiai, 
jeigu musų broliai suprastu rei
kalu broliszkos meilės, reikalų 
tvarkos ir jeigu norėtu daugiaus 
aukauti ant visuomeniszko labo. 
Wos užd ėjome szitą draugystę, 
jau iszdigo nesutikimai. Iszdirb 
ti czarterį likosi iszrinkti pp. B. 
ir J. S. Jie nukako į Pottsvilles 
sūdą, ant to isz draugystės kasos 
buvo paskirti kasztai kelionės ir 
dar po 50c. ant asabiszkų iszlei- 
dimų. Sugrįžo jie atgal ir, nors, 
czarterio ne iszdirbo, bet ant su
sirinkimo draugystės, 10 d. Ge
gužio, pareikalavo sugrąžinimo 
$l,30c. kuriuos Pottsvillej pragė
rė. Žinoma, ant tokio begėdiszko 
pareikalavymo draugystėj paki
lo barnys, per ką tvarka isziro 
kilo nesutikimai terp draugų. 
Toksai elgimąsi draugystės isz- 
rinktujų labai peiktinas, nes ardo 
sutikimą. Isziro ežia “Susi- 
vienyjimas anglekasių darbinį
kų.” kurio jau Bziądien nė vardo 
nėra. Zanavykas.

Isz Shenandoah, Pa.
Pereitą Subatą, kaip pranesza 

“Garsas”, atsitiko ežia muszty
nęs terp lietuvių, kaip papras
tai pėdės dienoje, 
kojo atėjo koksai 
pastūmėjo 'Miką 
prasidėjo barnys.
liūno liepė Pecziukoniui sėdėti, 
bet tasai, vieton paklausyti, isz- 
sitraukes peilį,7 dūrė jam į pecziu-. 
Juodkojienė metėsi ant pagelbos 
vyrui, bet Pecziukonis ir tai dū
rė į krutinę; jeigu ne pasiekė gi
liai, tai vien todėl, kad peilio 
aszmenis užlaikė garsėtas. 
Ruszkis teiposgi likosi sunkei su
žeistas. Atėję poliemonai tą bro
lių skerdiką suaresztavo.

Urszė Sziukevyczienė, Kiczie- 
nė, Szimas ir Wincas Matulevy- 
cziai likosi suaresztuoti už rik
smą ant ulyczios. Mat girtuok- 
levimuose ir riksmuose ant uly
czių ir musų dailios moterėlės 
ima jau dalyvumą, pavvidėdamas 
tos garbės musų vyrams.

Isz Gilbertono, Pa. pabėgo su 
jaunikiu Magdė Kirikiaviczienė, 
palikusi savo vyrą. Iszdumė ne
žinia kur.

Žodis nuo Susiwienijymo
Laikas jau butu užbaigti kalbe

sius apie aną p. Didinsko para- 
szytą, o “Garse” ir “Ryte” at- 
spaudytą praszymą pas carą 
Tuszczia polemika ir ne naudos 
raszymas.

Beje, neapeina mus pati pole
mika ir praszome mes tik liet, 
laikraszczių ir ponų koresponden
tų ir visų, kuriuos tai apeina, 
kad į aną p. Didinsko praszymą 
nemaiszytu Susivienyjmo L. A. 
O kaip tai dabartės yra mada 
protestuoti, užprotestuojame tie 
siog priesz visus tuos, kurie isz 
nesupratimo arba tyczia, kad Su
siv. užkenkti, iszrado tame p. 
Didinsko raszte Susivieniyjmo 
dalyvumą.

Susiv. su tuom p. Didinsko 
rasztu tiek tik turėjo daly v ūmo, 
kad dažinojęs apie jį, o paskiaus 
pasirodžius jam “Garse”, savo 

i organe padavė žinią apie ano

Pirmas Liėtinviszkas Pik- 
n y kas Chicagoje.

Chicagos Lietuviszkos Drau
gystės rengia pirmą lietuviszką 
piknyką ant nedėlios, 31 Gegužio, 
1896. Piknykas bus puikiame 

( darže, vadiname Palos Springs, 
kuris yra tik 19 angliszkų mylių 
nuo Chicagos į pietvakarius. Yra 
tai didelis kaip giria, pilnas viso
kių medžių ir kvietkų daržas, su 
dideliu ažeru ir tekaneziais upe
liais, kur kiekvienas nuvikęs 
atsikvėps sveiku oru, pasivaik- 
szczios po žalią girią, pasivažinės 
luoteliuose ant czysto vandens, 
paszoks grajįjant gerai 
muzikai, pagrajįs bolia, eis lenk
tynėmis ir atras szimtus kitokių 
zabovų ant pasilinksminimo. 
Trukiai Wabash geležinkelio 
iszvažiuoja,isz Polk dypo, 8j ir 
9| valandą isz ryto. Pakeliui 
paims pasažierius ant sekanezių 
stacijų: ant Archer avė., 33-czios, 
41-os, 47-tos ir 63 ežios ulyczių ir 
Auburn Junction. Taigi gyve
nanti ant pietinės miesto dalies 
nereikalauja važiuoti ant dypo, 
bet gali sėsti ant minėtų stacijų. 
Geležinkelis VVabash randasi 
prie Stevart avė. Lietuviai isz 
Bridgeporto eis į geležinkelį su 
iszkilme. Einant grajys muzika 
po direkcija Kazimiero Kigo. Pri- 
sirengkite visi ant szio piknyko, 
o busite užganėdinti.

Wakare gryžta namon 8 j ir 9 
valandą.

Tikietas ant Piknyko su nuva- 
ževvimu ir pargryžimu kasztuoja 
tik 50c.; vaikams nuo 8 iki 12 
metų — 25c.

Tikietus ant piknyko jau dabar 
galite gaut pirkti pas sekanezius 
ukėsus: pas L. Ažuką, 3301 Au
burn avė.; 
Laurel st.; 
33-rd st.
33-rd st.; Petrą Kazlauską, 927 
33-rd st.; Joną Jacksztą, 688 
Van Horn st.; Petrą Jonaitį, 925 
33-rd st.; Kazimierą Pocių, 59 
So. Canal st. ir Povilą Možeiką, 
142 W. 18-th st.

Jeigu 31 Gegužio lytu, tai pik
nykas bus atidėtas aut kito laiko. 
Tikietai bus tie patys geri.

Komitetas.

Juozą Urbą, 3244 
Joną Norvaiszą, 925 
Antanu Žemaitį, 954

Padekawones.
Mes žemiau pasiraszę siunezia- 

me szirdingiausią aeziu Kelpsch, 
Noreika & Co. už teisingą pri- 
shintimą apsteliuotų daiktų ir 
už dovanas, kokias no jų aptu
rėjome. Laikrodėliai ir lencugė- 
i iai yra labai gražus ir dovanos 
puikios, isz kurių visi esame už

ganėdinti; ir užtai visiems lie
tuviams velyjame viską pirkti 
)a8 Kelpsch, Noreiko & Co.

P. Balseviczius,
D. Balseviczius, )
A. Zaranka, \ Toluca,.
A. Petraitis, j III.
J. Jurgutis,
J. Rimkus,
F. Staniszevskis.
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LENGWAS BUDAS SAUL.V1 TOLUM^ PLANETŲ 

Apraszydami planetas, mes padavėme jų di
duma tolumą jų nuo saulės irt. t.; padarėme tą 
todėl, idant skaitytojai suprastu geriaus tą viską, 
kas apie jas buvo pasakyta; toliau# gi pamatysime, 
kad stowinczios žvaigždės atsiranda dar kur kas 
tolians. Kas norės geri aus su tuom viskuom 
susipažinti, tam skaitlinės tolumos tų dangiszkų 
svietų pasiliks galvoje; ant galo, jeigu pamirsztu, 
ras apie jas knįgoje. Kas neretu pats, be knįgų, 
tas tolumas savo galvoje palaikyti, tiems paduo
dama lengvą būdą iszrokavymo tolumos planetų 
nuo saulės. Paimkime eiles skaitlinių: 3, 6. 12, 24, 
48, 96irt.t. (lengvai jas atminti, nes kiekviena 
tolesnėje yra du kart didesnė už pirmiaus stoviu 
ežią, paveikslan 6 yra dusyk didesni už 3; 12 du 
syk didesnė už 6; 24 du syk didesne už 12 ir t t.); 
padėję ant pradžios 0, tai gi szitokią eile skaitli
nių. turėsime: 0,3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384; prie 
kiekvienos isz jų pridėję po.4, gausime kita eile: 
4,7,10,16,28, 52, 100, 196, 388. Ant galo 
kiekvieną isz paskutinių padauginę dukart, gausime 
vėl eiles skaitlinių:

8,14, 20, 32, 56, 104, Ž00, 392, 776.
Tų paskutinių skaitlinių eilė ir rodo mums tolumą 
visų planetų po eiliui nuo saulės, milijonuose my
lių. Teip, paveikslan, pirmutinė skaislinė tos ei
lės, 8, reiszkia, kad pirmutinė, areziausei saulės 
atsirandanti planeta, t. y. Merk u r a s, atsiranda 
8 milijonai mylių nuo saulės; antroji 14, reiszkia, 
kad antroji planeta Wenus arba VVenera atsiran
da ant* 14 milijonų mylių; treczioji 20 reisz
kia, kad treczioji planeta, t. y. musų žemė, yra 
ant 20 milijonų mylių nuo saulės. Ketvirtoje skait
linė rodo tolumą ketvirtos planetos Marso nuo 
saules; penktoji skaitlinė rado tolumą planetoidų 
arba asteroidų; szesztoji Jupitero, septintoji {Sa
turno, aszt imtoj i Urano ir—9 ta —Neptūno. Skait
linės tos rodo vidutiniszką tolumą planetos nuo 
saulės; nesutinka jos tik su tolumu Neptūno, ku
riam ežia iszpuola 776 milijonai mylių, nors jis 
atsiranda tik 600 milijonų mylių nuo saulės. 
Taigi tosai raip, kad matome, kad planetos turi 
pasiduoti • kokioms mateniatiszkomis tiesoms, ma
tome, kad ir tame pasaulėj yra tvirta rėdą, ku
riai viskas tur pasiduoti. Apie tas pasaulės tiesas 
tolians plaeziaus pakalbėsime. Mokslincziai pir- 
miausei kitokiu budo iszmatova tolumą vieno 
nuo kito dangiszko svieto, apie szitą būdą jie pir
ma ne žinojo, tik toliaus, sulygindami skaitlines 
tolumų, jie patėmyjo ant ko jos riamiasi. Astero
idai, Uranus ir Neptūnas dar tą syk buvo visai 
nežinomi mokslincziams, atradus ir tas ir sulygi
nus jų tolumą nuo saulės, persitikrino, kad tolu
ma tų duodasi visai pritaikinti su toluma anį pir
mutinių, seiliaus pažistamujų, taigi, kad toluma 
jų sutinka su parodytomis augszcziaus eilėmis 
skaitlinių, iszimant vien vieną Neptūną. Kodėl 
toluma paskutinio nesutinka, dar neiszaiszkinta.

PLANETŲ. MENULIAI
Žinote jau, kad apart planetų yra ir kitoki 

dangiszki svietai, paveikslan, žinote, kad aplink 
žemę sukasi mėnulis, visai teip, kaip žemė arba 
kitos planetos keliauja aplink saulę; žinote, kad 
mėnulis yra apvalus apskritys, kurisai sukasi ap
link savo aszj ir aplink žemę, o drauge su ja ir ap
link saulę. Taigi tokių mėnulių, kaip musiszkis, yra 
ir daugiaus; sukasi jie ne vien aplink žeme; bet ir 
aplink kitas planetas sukinėjasi jų mėnuliai, kurie 
tokiu jau budu pasidarė, kaip ir žemės menulis, 
isz tų paežių planetų aplink kurias jie sukasi, ir 
.prie to sukimosi priverezia juos teip jau planetos 
pajiega: kaip musiszkį stumia priszakin musų že
mės traukimo pajiega, teip kitus mėnulius stumia 
ta pati pajiega tos planetos, aplink kurią jie suka
si. Musų žemė turį vien vieną mėnulį, bet kitos 
planetos turi, kaip katra, po keletą mėnulių, 
arba kaip juos vadina satelitų; jie atsiranda viso
kiose nuo savo planetos tolumose. Kiek 
vienas mėnulis yra apvalus, visada daug mažes
nis už savo planetą, aplink kurią keliauja ir to
dėl jis daug ankszcziaus atszalo už savo planetą; 
sukasi jie aplink savo aszį vistfda isz vakarų ry
tų link ir į tą pacziąpusę keliauja ir aplink savo 
planetą, keliu panasziu į truputį suplotą ratą, arba 
elipsa ir drauge su savo planeta keliauja aplink 
saulę. Wien mėnuliai keliaujanti apbnk Uraną 
atsiskiria nu6 tų abelnų tiesų, bet ir tą asisky- 
rimą galime iszaiszkinti. Kiekvienas mėnulis ne 
vięnu laiku apsisuka aplink savo aszį ir aplink 
savo planetą, tas paeina nuo jo didumo ir nuo to
lumos, kokioje jis randasi nuo savo planetos, ap
link kurią tur keliauti. Pirmutinės planetos: 
M e r k u ra s ir W e n u s ne turi mėnulių arba sa
telitų, Žemė, kaip žinome, turi vieną; Marš 
turi du, nors labai mažu, Jupiter arba Joyiszas 
turi keturis; Saturnas, apart savo žiedų, apie ku
riuos jau kalbėjome, turi dar 8 mėnulius; Uranus, 
teip kaip ir Jupiter, turi jų 4; Neptūnas gi tik vie 
na. Taigi gražios turi būt naktys ant tūlų planetų, 
kurioms tamsą nakties apszvieezia keletas mėnulių 
ir tokiu budu atlygina kur kas tamsesnes neng pas 
mus dienas. Apart paprastų saulės ir mėnulio už
temimo, kas ant planetų turinezių po keletą mė
nulių tur taukiaus atsitikti neng pas mus, būva 
dar ten užtemimas vieno mėnulio per kitą. Nekar
ta, kaip antai ant Marso, vienas mėnulis užteka 3 
kartus per dieną; antras gi per isztisi dvi dieni 
nenusileidžia visai. Didžiausiais už visus mėnulius 
yra menuliai Jupitero. nes isztikro ir pats Jupi- 
teras yra didesnis už kitas planetas; galima juos 
•matyti per paprastą žiūroną, o jeigu Jupitero 
> :wiesa butu ne teip drūta, galėtume juos maty
ti liuosomis akimis.

KAS PRI\V'.. < ’ ’. A MF.NULIUS IR PLANETAS SUKTIESI 
* M įsa^ :<.vi'?tas; kinį mes iki sziol pažinome, 

ne stovį aut vietos, bet uuolatai, be perstojimo, 

kruta ir atlieka savo užduotą kelionę. Saulė suka
si aplink savo aszį ir toliaus keliauja aplink ko
kią ten ne matomą žvagžde, o aplink ją sukasi 
daugelis planetų su mėnuliais ir tie maži apskri- 
cziai, kuriuos pavadinome asteroidais. Kodėl gi 
viskas kruta ir keliauja ir per amžių amžius ne 
pailsta ir ne apsistoja, kas viską priverezia prie 
to nuolatinio szokio? Priežastį tą gal kiekvienas 
skaitytojas įspėja; nes žinome, kokios priežastys 
priverezia musų mėnulį suktiesi aplink žemę, 
o žemę keliauti aplink saule. Atminkite tas prie
žastis ir atkartokite tą, ką mes kalbėjome apie ak
menį pririsztą prie szniuro, kurį laikome rankoje 
ir kurį sukame aplink ranką; atkartokite, kokiu 
budu, ant to pasirėmę, galime iszaiszkinti kelionę 
musų mėnulio aplink žeme ir kelione žemės' ap
link saulę. Wisos planetos yra toki jau apskrieziai, 
kaip ir musų žemė, jos keliauja teipjau aplink 
saule, už kurią jos vienok kur kas mažesnės; tai 
gi prie kelionės jas priverezia ta pati pajiega, ku
ri priverezia prie to ir musų žemę. Isz tikro, vi
sos planetos, teip kaip ir žemė, traukia su dideliu 
greitumu svieto ruimuose, keliauja uuolatai ne 
atrasdamos niekur kliuezių. niekelio nesulaikomos, 
todėl galėtu teip keliauti tuomi keliu vis tolyn ir 
tolyn, jeigu galinga ir stipri pajiega jų ne sulai
kytu. Pajiega toje, tai yra ansai didelis apskritys 
— saulė, patilpęs viduryj terp planetų, kuris 
viską valdo savo aprubėj; jis savo pritrauki
mu sulaiko planetas ir nedaleidžia nuo savęs at
sitraukti, jis priverezia. jas uuolatai aplink save 
suktiesi. Tokiu pat budu žmogus laikydamas už- 
virvės ir vaikydamas arklį, priverezia jį bėgioti 
uuolatai aplink save. Tokiu pat budu žemė pri
verezia suktiesi aplink save mėnulį, tokiu jau bu
du ir kitos planetos priverezia aplink save suktie
si savo satelitams arb i mėnuliams.

Isz Lietu wos. Numažinimas niokesžczių 
nuo žemes.

Ką kasztuos Kaunui ap- 
wainikawynias cieco- 

riaus?
Ant savo susirinkimo, Kauno 

miesto rodą nusprendė paskirti 
1000 rublių ant kelionės bulmist- 
rui (miesto gaivai) į Maskvą, 
ant apvaiuikavymo maskoliszko- 
jo ciecoriaus; 1000, rublių ant 
iluminacijos miesto dienoje ap- 
vainįkavimo; 100 rublių ant 
girdymo tą dieną tarnaujanezių 
miesto urėduose; taigi mat isz 
įviso 2100 rublių. Dabar gi klau
symas, ką miestas naudos nuo to 
apsivainikavusio valdono? Be 
naudos, mums rodosi, nepri
gulėtų miestui pinįgus mėtyti.

Motina nužudė sawo Mal
ką.

Mieste Naujame Alexandrove 
(Ažerosuose), Kauno gub. pra
puolė 5 metų mergaitė sziau- 
czians Rimszos, kurią ant ryto
jaus atrado ant ažero kranto jau 
negyvą, tik su vienais marszki- 
naieziais apsidengusią. Kūnas jos 
buvo visas ant kranto, vien gal
vutę galėjo užgriebti ažero vilnys. 
Kada mergaitė prapuolė, tėvo 
ne buvo namiejej.pargryžęs na
mon jis nuo paeziosdažinojo, apie 
prapuolimą savo numylėtos mer
gaitės. Tojė pasakojo, kad pasiun
tus ją į kromelį parneszti 
gazo ir kad tojė nesugryžo ir 
nors jieszkojo po miestą, niekur 
nėjokio pėdsako surasti negalėjo. 
Rimsza tuojau s nužiūrėjo, kad 
motina pati turėjo ką nors mer
gaitei padaryti. Jieszkojimai ant 
rytojaus viską patvirtino. Kai
mynai pasakojo, kad motina 
jieszkodama savo mergaitės, pa
sakojo nie vienaip: vieniems 
pasakojo, kad mergaitė iszėjo 
parneszti gazo, kitiems; kad isz 
bėgo su vaikais pasibėgioti, ki
tiems dar kitaip. Didžiausiu gi 
apkaltintoju motinos buvo nu
mylėtinis jos, dar jaunesnis Rim- 
szų vaikas. Tasai, paklausus tė
vui kur yra Urszulė, atsakė: 
“motina ją iszrėdė, apvyniojo 
ir iszneszė’’. Ant to pasirėmusi 
policija suaresztavo motiną; 
Kaip pasakoja, ji j tu prisipažino 
sudžiai tirinėtojui, kad ji nužudė 
savo mergaitę.

Trakų paM. Ui luinus gub.
Apie m. Kronį priviso neisz

pasakytai daug visokių plėszikų; 
beveik kasdieną girdėt apie jų 
darbus. VVagys iszdrasko stogus, 
laužo užraktus ir griebia turtus 
gyventojų. Pabaigoj pereito mė
nesio jie stengėsi iszplėszti 
Kronės valszcziaus kasą. 
Wagys lengvai įsiveržė į 
valszcziaus kanceliariją ir, kad 
jų isznetyczių ne užkluptu, užri- 
szo duris nuo kambario raszti- 
nįko; rengėsi mat užmuszti sar
gą ir iszsigabenti kasą. Skrynu
tė su pinigais buvo kitame kam
baryj, kuriame miegojo sargas. 
Tasai vienok per anksti iszgirdo 
vagilių bala; dojimą ir padaręs 
riksmą,sukėlė aplinkinius gyven
tojus. Plėszikai vienok pabėgo, 
jų neįstengė suimti. Tapo pra 
neszta policijai, kuri dabar jiesz- 
ko vugių, bet ar juos suras, tai 
kits klausymas.. Daugelyj vie
tų Lenkijoj, kur teiposgi privi
so daugel plėszikų, pasirodė, kad 
jie plėszė su žinia policijos ir pa
skui su ja iszplesztais žmonių 
turtais dalinosi. Ar tik ir musų 
krasztuose ne bus tas pats?

Palijus truputį visame Trakų 
pav. laukuose rugiai pasitaisė; 
dabar visur pradedą žaliuoti; 
vietų prigėrusių ir iszszutusių ne 
daug matyt.

PesztynčN ^Vilniuje.
Karczemoj Rezniko, ant Wilk- 

mergės ul.‘ Wilniuje, 4 atsira
dę ežia, tur būt \Vilniaus arkla- 
vvagiai, užpuolė ant atkakusio į 
miestą ukinįko Martyno Man 
guno. Besimuszant, Mangunas 
gavo 4 smūgius į galvą Už
puolikai spėjo pabėgti. Mangu- 
ną gi nugabeno į ligonbutį.

ISZ KO PASIDARĖ PLANETOS IR MENULIAI?
Ant to klausymo lengva yra patiems atsakyti, 

kaip ir ant pirmiaus stovi nezio. M isos planetos ir 
jų mėnuliai arb i satelitai yra toki jau dangiszki 
svietai kaip žemė ir jai tarnaujantis mėnulis; 
žemė ir kitos planetos, t »i sesers, dukters vienos 
motinos, vienokiai klausanczios savo gimdytojos 
saulės, vienokiai jai tarnaujanezios, vienokiai besu- 
kinėjanezios aplink saulę, vienokį turinezios pa
vidalą, pavidalą sferoidos, t. y. paveikslą po- 
liuse suploto apskriezio, gumulo; kol jaunos, į 
kaitusius, karsztos, bet sėsdamos atszala, auszta, 
ir juo labiaus pasena, juo labiau# pavirszius atausz- 
ta, susiraukszlėja, visai kaip tai yra su žmogumi 
ir su jo veidu. Jeigu todėl visos planetos vis- 
■kuom panaszios vieną į kitą, jeigu kiekviena isz 
jų vienokius atlieka darbus, taigi kiekviena isz 
jų turėjo ir atsirasti panasziu budu: kiekviena isz 
jų turėjo užgimti teip, kaip ir kita. M ienok 
pradžia svieto visada bus nuo mus paslėpta, nors 
mes ir kasžin kaip stengtumėmės tą pradžią isztir- 
ti: negalime mes matyti, kaip pasidaro svietai, 
galime vien spėti. Taigi spėdami turime tiek 
stengtiesi, idant mums nieks tamsumo ir nesupra
timo užmesti ne galėtu, spėkim i teip, idant tasai 
nors pasirodytu galimu.

Tą, ką galime įspėti apie būdą, kokiu pasi
darė žemė ir mėnulis, jau pirmiaus apraszėme. Ai- 
szku bus, kad jeigu žemė ir mėnulis tuom paro- j 
dytu budu pasidarė, tokiu pats budu turėjo atsi-| 
rasti ir kitos planetos ir jų satelitai arba menu- Į 
liai. Ant kokio pamato tą savo spėjimą remia
me, apraszysime tą toliaus. Tuom tarpu atkarto
kime tą, kas buvo pasakyta apie atsiradimą že- i 
mes ir mėnulio, nes ir kitos planetos ir jų mėnu
liai turėjo užgimti visai panasziu budu. Jeigu 
todėl visos planetos, net ir toliausei nuo saulės 
esanezios, kaip antai: Uranus ir Neptūnas yra tik 
dalimis saulės; jeigu jos nuskilo, nuplyszo nuo 
saulės, tai ir kaipo atskiros jos dalys pasiliko to
kioje nuo jos tolumoje, kokioje buvo pirma, ka
da dar buvo isz vien su ja; tai kaip gi l>e gulo 
didelė turėjo būt kitą kart saulė, jeigu užėmė 
visą ruimą terp vietos kurioje ji yra sziądien ir 
paskutinis isz mums žįnomų planetų, Neptūno. Ži
nome jau, kad saulė kitą kart turėjo būt kur 
kas didesnė, neng sziądien. Saulė buvo kitą kart 
labai didelis gazinis apskritys, kuris susitraukdamas 
prie savo vidurio, raukėsi, kaip ir visi gariniai kū
nai spausdamiesi uuolatai labiau vis tokiu budu,pakol 
ant galo užsidegė; toksai karsztis, koks nuo to 
užsidegimo buvo, buvo neiszpasakytai didelis, tai 
vienok, kaip ir kiekvienas degantis daiktas tu
rėjo su laiku sziek tiek atauszti, o ir dabar, nors 
szilumos saulės užtenka dar ant daugelio milijonų 
metų, tai vienok apdovanodama svietą tokia 
smarkia sziluma, turi ji isz palengvo auszti. Kaip 
kiekvienas daiktas arba kūnas auszdanias susitrau
kia į krūvą, teip ir saulė turėjo trauktiesi ir rauk- 
tiesi, o kad apart to dar skilo nuo jos tokios di
delės dalys, kurios toliaus pavirto į planetas; 
taigi nieko nėra žingeidaus, kad toks didelis pir
ma apskritys, kaip pirma buvo saulė,ant galo susi
traukė ir susitraukė iki tokiai didumai, kokia ji 
yra sziądien, nors ir toje mums rodosi labai 
dideli*. Buvo laikas, kada aplink tą didelį apskri
tį nesisuko nė viena planeta, jis buvo vienas.

Saulė besisukdama apiink savo aszį plojosi 
ties savo poliais ir skėtėsi ties ekvatoriumi vis 
labiaus, teip kad ties ekvatoriumi darėsi vis pla
tesnė, storesnė ir pats ekvatorius teiposgi didino
si, bet surisztas drauge su visa saule, turėjo drau
ge su ja suktiesi; ir per tai vietos ties ekvato
riumi, kada tasai isz prieiastės to saulės aplink 
savo aszį sukimosi didinosi, turėįo suktiesi vis 
greieziaus, idant paspėti drauge su kitoms vietoms 
apsisukti. Traukėsi tasai teip ilgai, pakol diržas 
saulės nuo ekvatoriaus, atsitolįdams nuolatai, per 
skėtimasi, nuo jos vidurio, turėjo būti 
to vidurio silpninus pritraukiamas, ir nuolatai 
greieziaus besisukantis, turėjo ant galo nuplyszti 
paveiksle žiedo, besisukanezio toliaus aplink sau
lę per savo nesulaikomą įsibėgimą. Žiedas tasai 
turėjo būti teip didelis, kaip visas kelias, kuriuom 
keliauja sziądien toliausei nuo saulės atsirandanti 
planeta, Neptūnas,kurisai ant galo susirinkęs į krū
vą- ir sutvėrė tą planetą.

(Toliaus bus.)

Iždo Ministerija, Maskolijoj, pa
gal laikrasztį “Russkija Wiedomo* 
sti”rengiasi numažinti mokeszczius 
nuo žemės, arba kaip tai Lie
tuvoj vadina,“czyžią”. Wietose, 
kur mokama yra po 10 kap. nuo 
desiatinos, mokestis taps numaži
ntas ant puses to; vietose gi kur 
moka po daugiaus kaip 10 kap, dau
giaus kaip ant pusės senosios nor
mos. Iki sziol Maskolijos iždomi- 
nisterija krovė mokeszczius vien 
ant ukinįkų, o prekėj u« ir fabri
kantus czėdyjo; per tai žemdar- 
biai daugiaus turėjo sunkenybės 
pakelti neng anie. Tokiu budu, 
nors žembardystė Maskolijoj nie
kada ne buvo augsztai pasikė
lusi, dar labiaus nupuolė. Ūki* 
nįkai, negalėdami pakelti visų 
sunkenybių, buvo priversti par
duoti savo ūkę, negalėdami ją 
iszlaikyti. Ant syk atsirado dau
giaus norinezių parduoti žeme, 
neng norinezių ją pirkti; per 
tai vertė žemės visur, ypacz 
gi Lietuvoj, nupuolė. Ar užma
nytas numažinimas mokeszczių 
jos verte pakels, pamatysime.

Priwerstinas sodinimas 
medžių.

Į Žemdarbystės Ministeriją, 
Maskolijoj, tapo paduotas už
manymas naujų tiesų, kas link 
priverstino sodinimo medžių ant 
netinkanezių žemdarbyetei le- 
kenezių pieskynų. Pagal laik- 
raszti “Peterburgskija Wiedo- 
mosti”, taps iszd notos ta m tikros 
tiesos, pagal kurias pats ukinį- 
cai turės, savo kasztu, apsodyti 
medžiais jiems prigulinezius pieš 
synus, idant apsaugoti aplinki 
nius laukus nuo užpustymo. Wal- 
džios gi rengiasi paliuosuoti u- 
tinįkus nuo mokeszczių už tuos 
žemės plotus.

Ant paliepimo Wilniaus guber
natoriaus, miestelyj Jezno, Tra
kų pav. esanti nedėliomis prek- 
dieniai likosi nuo nedėlios per
kelti ant Ketverge. Yra ir dau
giaus miestelių, kuriuose turg- 
dieniai atsibuna nedėliomis. 
Reiktu ir apie perkėlimą tų pa
sirūpinti.

Ant pastatymo naujų staezia- 
tikiszkų cerkvių Latvijoj, ant 
szių metų Maskoliszkas iždas 
paskiria 500000 rublių.

pieriniai pinįgai stovi truputį 
augszcziaus tokios savo vertės. 
Taigi mat ežia ant tos permainos 
iždo ministeris nori ką nor# pel
nyti ir, žinoma, tą jo pelną turės 
užmokėti žmonės, kurie už popie
rinį rublį gaus vos apie 67 kap.

Nauji maskoliszki auksiniai pi
nigai bus po 10 rublių, ant rub
lio po 100 kapeikų. Bus kiekvie
noje tokioje deszimtrublinėje 1 
zolotnikas ir 78, 24 dolės gryno 
aukso; ant muszimo pinįgų bus 
vartojamas auksas 900 dalių 
aukso ir 100 dalių vario. Isz 
vieno svaro tokio miszinio tur 
būt 47 naujos deszimtrublinės, 
6 rubliai ir 3,30 kapeikos. Taigi 
viena deszimtrublinė padaryta 
isz tokio miszinio svers 2 zolot- 
niku ir 0, 6 dolės. Taigi tokia de
szimtrublinė ant treczdalio yra 
mažesnės vvertės, neng tai turėtu 
turėti auksinė, lyginant jos ver'ę 
su verte aukso, tokiu budu rub
liai ir kapeikos pasimažina ant 
vieno treczdalio.

Sziądieniniai cidabriniai pinį- 
gai bus priimami mokant mokes- 
czius pilnoje jų vertėje, teip 
kaip ir dabartiniai popieriniai pi
nįgai, taigi žmones už rublį po-\ 
pietinį arba cidabrinį gaus tą 
naują auksinį rublį, t.y. rublį ant 
treczdalio mažesnį. Privatisz- 
kuose gi reikaluose, prie didesnių 
rokundi|, cidabru galės mokėti 
vien iki 50 rublių, ne daugiaus; 
mokant gi mokeszczius—kiek 
kas turės. Dabartiniai popieriniai 
pinįgai galės būt iszmainomi ant 
aukso.

Nauji maskoliszki rubliai, pri
lyginant juos prie vokiszKų mar
kių, bus verti 2 markės ir apie 
14 fenigių; sziądieninius gi popie
rinius rublius ima Prūsuose po 2 
ir 20 fenigių, tai gi maskoliszkas 
iždas moka už kiekvieną popieri
nį rublį ant 6 fenigių mažiaus 
neng už jį sziądien moka užru 
bežiuose. Žudant po 6 fenigius 
ant rublio žmonės vien tą laimėk, 
kad vertė rubliams nuolatai ne 
szokinės, bet visada jau pasiliks 
ta pati. Wisgi už tą permainą 
žmonėms reikia primokėti.

Naujas užmanymas Mas
kolijoj kaslink auksi

nių pinįgų.
Maskolijos iždo ministeris jau 

nuo seniai stengiasi įvesti į Mas- 
koliją auksinius pinįgus, vieton 
iki szioliszkų popierinių. Idant 
tam tikslui surinkti auksą, tapo 
iszleistas padavadyjimas, idant 
muitai ant įvežamų į Maskoliją 
svetimų iszdirbimų butu mokami 
vien auksu. Tokiu budu, per ke
letą metų, įždo rankose auksas 
pasididino iki 750.000.000rublių. 
Taigi iždo ministeris dabar nus
prendė, kad to aukso užtenka ant 
įvedimo auksinių pinįgų, jeigu 
ne ant syk, tai nors iszpalengvo.

Nuo auksinių pinįgų žmones 
jau atprato, nes jų nebuvo daug 
matyti; seiliaus vartojamais 
auksiniais pinįgaisMaskolijature 
jo iezmokėti kontribuciją prancū
zams po teip vadinamai Sevasto- 
poliniai karei. Idant vėl prie auk
so gyventojus pripratinti, jau se
niau# tapo iszduotas padavadyji
mas apie normas mokant auksu 
prie visokių pirkinių. Dabar vi
durių ministerija vėl iszdawė pa- 
davadyjimą, i lant alga urėdinį 
kams butu iszmokama isz dalies 
auksu isz dalies gi popieriniais 
pinįgais. Dabar rengiasi iszleis- 
ti nauju# auksinius pinįgus 
po 10 rublių ir vertė jų bus 
pritaikyta prie vertės sziądie- 
ninių popierinių pinįgų; taigi 
daugumas aukso juose bus ma
žesnis, arba kitaip sakant, ru
blio vertė pasimažįs ant vieno 
treczdalio, nors dabartiniai po

Wisokios Žinios.
—o--

* Astrachaniui, prie Kaspijaus 
Jūrių. Maskolijoj, neseniai darė 
bandavones su pavandeniniu 
žiūronu. Iszradėjas to žiūrono 
yra p. Malachovski. Per jį gali
ma matyti kas gelmėseį ant dug
no yra; galima nuimti Tr paveik
slą dugno jūrių.• • •

* Juo toliaus, juo daugiaus 
iszranda naujų pritaikymų Roent- 
geno szviesos. Anglijos sūdė to
jė szviesa buvo pritaikinta kaipo 
liudytojas. Czia viena aktorė ap
skundė teatrą už sužeidimą ko
jos. Nuimta su ta szviesa foto
grafija parodė, kad* blausdkaulis 
isztikro yra suskaldytas ir todėl 
skundžianti laimėjo provą. Da
bar wel Norfolke ( Anglijoj),pacz- 
to direktorius darė bandavones 
su ta szviesa sujieszkoti slapta, 
gromatose, siuneziamus pinįgus 
ir kitokius auksinius ir cidabri- 
nius daiktus. Profesorius Ed- 
vards greitai nuėmė paveikslą 
auksinio pinįgo iįvynioto į *ga- 
zietą ir apsiūto audimu, teipgi 
nuėmė paveikslą cidabrinio szi- 
lingo įdėto į storą knįgą į tarpą 
knįgos lapų. Anglijos paczto už- 
žiura rengiasi iįtaisyti fotografisz- 
ką staciją, kurioje visi siuntiniai 
bus su pagelba tos szviesos foto
grafuojami, Taigi ne bus galima 
nieko slapta gromatose persiųsti. 
Maskolijoj, pacztų užveizėtojai, 
nors dar Roentgeno szviesa ne
buvo pažįstama, surasdavo vis 
pinįgus slapta laiszkuose siųstus, 
nes czia jiems tapo duota nuo 
valdžios tiesa iszimti visai pinį
gus gromatose slapta siunezia
mus; slapta gi atėję,registruotose 
gromatose, pinįgai isz užrubežių, 
Maskolijoj būna konfiskuoti ne 
visi, bet ketvirta jų dalis.



^Vietines Žinios.
— Pereitu utarnįką, audžia 

Clark, nubaudė ant 25 dol. ap
sigyvenusį ant kertės 71 ir Cot- 
tage Grove avė., Augustu Beu- 
ke, užtatai, kad jis ne pakvietė 
gydytojo pas apsirgusį savo vai- 
ka.

— Pereitu utarntką miesto 
chemikas padarė analizą gėrymui 
vandens ir atrado jį neczystu, ir 
labai nesveiku. Dėlto miesto 
sveikatos priežiūra rodi ja vi- 
siems, gėrymui vandenį virinti.

— 11d. Gegužio, t. y. perei
tu panedėlį, po nr. 123 ant 14 
ui, labai paveiksliugai atsipro- 
vyjo veselija musų vientauczio, 
Stanislovo Markeliuno su Jieva 
Witkyte. Wisi: praszyti ar ne-

Laiszkai ant paczto.
I, Adamowicz Jozef
4. Andruszko Adolf

20. Biromin Levonarda
39. Cuculic Frank
45. Deikus Georg
48. Docis Jozef
74. Gailevicz Jonas 

134r—Komitis Piteris 
213. Mozei ko ^Vincentas 
828. \Vejda Pranciszkus.

Pajieszkojimaj.
Pajieszkau savo draugo Kazimiero 

Bražauskio.paeinanczio isz Kauno gub., 
Raseinių paw., kaimo Labardžių. Kas 
apie jį žino, teiksis daneszti ant adreso 
szito: Joe Ennis

Box 36, Gibson, New Mex. .

Asz, Ona Barcziauskienė, pajieszkau 
sawo wyro, Antano Barcziausko, paci- 
nanczio isz Kauno rėdybos; Reseinių 
pavieto, sodžiaus Skirmemuni; du me-

PIRMA LIETUU’ISZKA
praszyti, sawiejie ar svetimi 
buvo dailiai, meilingai priimti. 

* Jeigu galima ką nupeikti, tai 
'wien daužymą torielkų. To 
paproczio reiktu jau iszsižadėti.

‘— Firma J. M. S. Package 
Co. bus per nekokį laiką uždary
ta, nes jos locninįkas serga; ir 
dėlto tegul nieks jokių pinįęų ne
si unczia piera kam jų priimti. Kaip 
pasveiks,tada visiems, nuo kurių 
pinįgus priėmė, tavoms iszsiunti- 
nėeft

— Petras Jonaitis, sekretorius 
Dr-tės Sz. Kazimiero, persikėlė 
į kitą vietą, po nr. 925—33rd 
st. už tai sanariai minėtos drau
gystes, turėdami reikalus į savo 
sekretorių, tegul raszo ant nau
jo adreso.

— Neužmirszkite, kad mitin
gai piknyko komiteto būna kas 
nedalios dieną, tuojaus po miszpa- 
rų, salėj L. Ažuko. Užtai visi, 
kurie prigulite prie komiteto pik
nyko, pribukite.

— Pereita ketvrgąe vidur 
dienos, kada VValancziunienė 
(lietuvė) ėjo Fisk ui. isz groser- 
nios, užsznekino jądu vaikai apie 
13 metų klausdami koke cze ui. 
ir nei nejuto, kaip jie jai isztrau- 
kė isz kiszeniaus $500. Pasijuto 
kada vaikai pradėjo bėgti. Mo- 
teriszke pradėjo rėkti, vytis ir 

. kiti žmonės pamatia wijo, bet 
vaikai zoulkose isznyko.

tus buwo Pittsbunr’e ir du Philadel- 
phijoje: dabar nežinau kur. Teiksis at 
siszaukti ant adreso tokio:

Ona Barcz.auskienė 
2519 Point Breeze pi. Philadelphia Pa.

Grand Opening.
Jonas Szemaitis atidarė naują 

lietuviszką aaliuną, po nr. 650 S. 
Canal st. ir ant subatos ir nedė
lios, 16 ir 17 Gegužio, rengia ba
lių įkurtuvių, ant kurio grajįs 
puiki lietuviszką muzika, bus 
szokiai ir kitos zabovos, ant ku
rių susirinkę svecziai bus gra 
žiai priimti ir alum paezėstavoti. 
Užpraszo visus, Jonas Szemaitis.

BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriau*.- wieta dėl fermeriu yra pavietas Prai- 

rie, valsteje Arkaiiso Jau tenai apsipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuvOgzka* kuni
gą* J. BalceVicaius ir pastate lietuviszką ba- 
žnyteha, kurio* ir paveiksja cm paduodame. Ta 
wiėta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“LIETU VV A”.
Visi, kurie norite pirktis geras fermas. atsi«zau 

kitę m redakcija ‘•Lietuvos” 954 33rd St., Chi
cago, 111. arba raszykit pas Juozą Butku, Bos 
89. Hazen, Ark., arba in kompanija

Union Land Co.,
163 Washington St., Chicago, III.

— Ant 63-czios ulyczios nauji 
'namai dauginasi, netrukus ir 
bažnyczios statinius ketina prasi
dėti, taigi lotai ant tos ulyczios vi
si eis brangyn. Už tai kurie misli- 
jate sau lotą pirkti, pasiskubinki! 
pakol da pigus. Norinti pirkti at- 
siszaukite į redukciją“Lietuvos”.

— Kas užsiraszo “Lietuva” ir 
užsimoka už ją $2 isz virszaus 
gauna dovanų dvi puikes knyge
les, tai yra:Sapnų knygelę ir Ka
lendorių ant 1896 meto.

— Dr-tė Doyvido Karaliaus 
Giedorių ir Muzikantų laikė sa
vo metinį mitingą,-26 dieną Ba
landžio, ant kurio iszrinko nau
ją administraciją isz sekanczių 

-ukė-ų: K. Kigas — prezidentu, 
J. Rosinskas — vice-prez.; St. 
Wedluga — sekr. prot.; J. Skėrys 
— sekr. fin.<j N. Kavaliauskas — 
kasier.; apiekunai kasos: A. Jaku
tis, A. VVaitkus ir J. Novogroc- 
kis;-marszalkos: P. Szlekysir P. 
Astrauskas; sudzia A. Jakutis. 
Ant to paties mitingo prisiraszė 
28 nauji sanariai.

K. Kigas, prez.

Stanislovas Feiza atidarė nau
ją saliuną, po nr. 8526 Green Bay 
avė. So. Chicagoj, ir ant subatos 
ir nedėlios, 16 ir 17 Gegužio,ren
gia balių įkurtuvių, ant kurio 
grajįs puiki lietuviszką muzika, 
bus szokiai ir kitos zabovos; užtai 
visus aplinkinius szirdingai už
praszo atsilankyti.

Su guodone St. Feiza. 
(16—5)

Biblija!!
Bibelės, tai ėsti visas szventas 

rasztas Senojo ir Naujojo Testą 
mento (vokiszkoms literoms, 
nes kitoms mus kalboj nėra), 1456 
pusi, skursniuose luobuose su pri- 
siuntimuį Ameriką 2,00 dol. Nau
jas Testamentas, teipjau su prisiun 
timu, 35c. Naujas Testamentas 
žematiszkas ir su prisiuntimu į A 
meriką, 35c. Gaunamas pas VV. 
Kalvaitį Tilžėje. Pinigus pasab- 
na poperiniais bei paczto markėse 
gromatose siųst ant adreso: W. 
Kalvaitis Tilsit (Germaniu).

rrt“. BVT A II Aukaitaatikru H iit!° U I nnl kMr- “Uk»u Lai- ‘V.L, krodeli* ir len-
ct*H ciugeli* bus prisiųsta kiek- 

SIZC ------------- *-------—vienam ant pamatinio ir isz- 
exaininawojiiuo kas iszkirpa 
ir prisius szita apgarsiniiua, 
su »a wo pilti u ward u ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niazkas Laikrodėlis, aukai- 
tas tikru 14 karatu-auksu.su 
Tikrais Amertkoniszkais vi
duriais, gvaranluotas ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszaboja H<) Ap
žiūrėk jy nuėjus ant espreso 
ir jeigu mhillm kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 37.50 ir 
katztus espreso ir laikrodė
lis tavo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk-

sita lenciuzely, kkitose krautuvese mokėtum 
33, gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.

Gera naujiena dėl biznie
rių.

Kas isz Lietuvių nori turėt 
gerą saliuną, kokio Chicagoje 
dar nevienas ne turėjo ir neturi: 
ko negali gauti ne brangei pirk
ti. Yra visi reikalingi prietaisai, 
su gražia mebliuota hale ir biz- 
niseinagerai, labjausei tarpe lietu
vių. Locninįkas parduoda dėlei 
senatvės, kad nebegali toliau 
dirbti. Atsiszaukite pas locninįką 
Fritz Schleyer, saliune632 S. Ca
nal st. arba pas F. P. Bradchuli 
630 S. Canal str. (16—5)

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czeweryku
pas

M.IV.Goodana, 593 Gay St. 
BALTIMORE, MD.

Užlaiko didelę daugybę czebatu ireze*. 
ve ryk u vyriszku, moteriszku ir dėl 
tvaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
perka czeverykus už $2,oo arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kitą porą

Užmokėjo už ,,Lietuva”.
J. Petroszus Tbomas l.oo
P. Beržinis Irvin III. 1.00
Ch. Wilkas Morengą 1.00
A. Kaunas Foxcroft 1.00
A. Buczinskas Wilkes Barre 1,00
S. Smith Willock 1.00
J-. Walinczius Pittston Pa. 1.00
L. Ringis «< 4< 1.00
D. Tamaszauckas Baltimore 2.oo
Kliubas Gedemino Philadelphia 2.oo
J. Cranovski Popuonock 1.00
M. Baczeliunas Long Island C. 2.oo
G. Udiski New Castle 2.oo
M. Povilaitis Luzerne Bor. 1.00
J. Adomaitis Shenandoah 2.oo
Fr. Czuži<uskas 1.00
D. Jerkmin Port Washington 1.00
St. Feiza S. Chicago 1.00
Jos. Czesna Lincoln 2.co
A. Krantauskas Pottsville I.co
F. Sidor Grand Rapids 2.oo
A. Guz. ■Grape Creek III. 1.00

už dyką.
Pamėgykit o nesigftilėsit.

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė *zwiežiau*ia mėsa, kawa, arbata, myl 

tus. cukru. lardinkas ir wi&us kitokius žvalgomus 
daiktus. Taworai szwieži ir ozystai užlaikomi, o
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE
IR TO WISO PABANDYTI E!

S737 Commercial a?., South Chicago.

D. Butkewiczius Scranton l.oo
A. Petruszkewiczius Elizabeth’Port l.oo
Ig. Paszkeviczius Walkers Mills 2.oo
j. Saulenas Haverhill 1.00
<L Korsak Blisvile 2.oo
J. Koons Shaft 2.oe
Antanas Biežis Chicago 2.oo
A. Bijanskis - 1.00
F. Jakaitis < • 2.oo

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui. 

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai 

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Jeigu nori persikraustyti in 
kitą wietą. tai nueik pas

AUGUSTĄ K1LEV1CZIU 
3252 Laurel str. ant 3 pentro, 
užpakalyj; jisai perkraustys už 
pigiausę prekę. Teipogi pristato 
visiems lietuviams anglis į na
mus pigiau kaip kiti. Wisi eikit 
pas lietuvį. (16—5)

No 1 — $70,oo 
No II — $60,oo.

^Vargonai.

Grajyjanczios dėžiutes, 
užsukamos su rakeziu- 
ku. No 1 — $17.oo.

No II — $10,oo.
No III—$7,oo.

Žiūronai.
No I — $10,oo.
No II — $6,50.
No III — $4.50.

No II — S30.oo.
NoIII — $25,oo.
No IV — $20,oo.

dviraeziai.
No III — $50,oo.
No IV — $4" — CERIAUSE*8iuwama maszina yra Lietuva, No I. Pre 

kč tiktai $21,oo. Gwarantuova ant 10 metų.

Turime maszinukiudel drukavojimogroma- 
tu. Atraszykite, o prisiusime prabas di ukt 
ir paduosime prekes.

$55,00.

Naujausio gatunko laikrodėliai, Luksztai isz “Silver Nic- 
, iszrodo kaip gryno sidabro, gražiausei iszmargyti. Su Ei 

Igino viduriais, tiktai $8,00. Jeigu netiks, sugražinsime pinįgus-

ADRESAWOK1TE TEIP: KELPSCH, N0REIK0 & CO.
35(> V. 12th Street, CHICAGO, 1LL.

nu V JI kausi szita |7.50 verta laikrodėly Ir len- 
VI Arti ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius, ftas^yk szendien,-nes ta preke yra 
tik ant 00 c'ienul.

ROYAL MF’G CO.,
760 Unity Bldg, Chicago. III,

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo viso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, pour. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
\Visada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

UETUWISZKAS SALIUNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

AP TIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkewi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožuoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

CZEDYK PINIGUBEN. ABOTT,
Sukcesorius 

M. RUBIN’O.
Paduodu dėl žinios wisu, kad asz 

dabar užlaikau didžiausia krautuvia:
ARIELKU, WYNU ir LIKIERIU,

po nr. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 
ir kad nuo l-mo* d. Kowo parduodu wi*u* tuos 

gerymus po tokia pigia prekia, kaip kad **whole 
sale” sztoruose, per ka kiekvienas pirkdama* 
gerymus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepamirszkit numerio*

544 Blue Island Avė. kerte 18-tos ui.
CHICAGO, ----- ILLINOIS

(&-«)

GERIAUSIA UŽEIGA 
' dėl Lietuviu

R. Susmana
61 Hudson Avė.
Brooklyn. N.Y.

Užlaikau szaltą alų, tikrą ru
ginę degtine ir cigarus isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionai atkeliausi, pas 
Susmaną viską gausi. (19-9)

Dras. M. Meyerowitz,
speoijaliszkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
Pabaigė mokslu daktarystes Rosijoje ir tenai 

per kelis metus gydė ligonius su geriausia vase- 
kmia. Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausy pasi
sekimą.

Ofisas ir gywenimas

17k9?Vff2th8?tM Chicago.
i nuo 8 iki 12 ryto

Adynos Ofiso: a ir nuo 4 iki 6 po pietų.
į Nedelioms nuo 1—3 po pietų

Telefonas: Main 4838.

E. ZANJEWSK1S.
476 W. 12th. st. Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja visuose suduose, 

iszpildo sawo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Ra ndol p h St.
Giweiiimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

A. SILHA 3. CO. 
551-555 Blue Island Avė.

kerte 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausią krautuvę

DRAPANŲ ir AP AUTU W0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu

vėms naujausių vasarinių paltų, žipocų 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokius 
kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

Lieluvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje if lietuviams, tenai

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavorus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorą ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz .

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
, ir atgal per nauja garlaiviniadiuija

BALTIC LINE.
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai «u vriaom* naujausiom* prietaisoms plaukia tarp 

STETINO IR NEW YORKO.
Stic* linijo* garlaiviai plaukia isz Stetino in manus naujuomju kanalu, kury Prutu valdžia 

i*zbudawojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams gręžiausi u portu ir kasztuoja 
Ejr Prusu* tik pusią, ka 1u Hamburgu arba Brema. Szita nauja linija turi sawoofisus Stetine.

ydtkunuoee, Uajorine, Pro*tkaw«-, Illawe. Ottloschine, Tilžeja ir Klaipėdoje. Y’ra tai

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kaliaujancziu in Amerika. ne» pribuvia in Tilžia bus paimti per szios paežio* linijos agentus, ap
žiūrėti tikietais ir pa-iodyti ant trūkio, be jokio klapate. '’tas “-ri -**v*-*—la -a—o giminaiezius 
in Amerika, arba Kas norite važiuotie in Europa, pamegiKite p«r sz.,. a»uj* baiuc” Unija, o ne- 
sigraudysit. Laivakortias galite gautis teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų.

Generalna agenta Baltic Linijos, Hansa Linijos etc.

THEO. PHILIPP,
147 E. Washington St. arti La Šalie. CHICAGO.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKBODEUUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

ir teip toliau.
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 

Karatų, ant 16 akmenų, su tikrais Elgino wi 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes- 
cziu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė
tos.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o
pirksite viską pigiau kaip kitur.

Ben. Hatowskis.
527 S. Canal kerte Jndd, Chicago, III.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

auksu.su

	1896-05-16-Lietuva-00285
	1896-05-16-Lietuva-00286
	1896-05-16-Lietuva-00287
	1896-05-16-Lietuva-00288

