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Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

— o--
Maskolija.

Maskvoje, prie apvaikszczio- 
jimo iszkilmės apvainikavimo 
atsitiko baisi nelaimė, kuri kuo. 
geriausei rodo supuvimą pama
tų, ant kurių stovi teip iszgiria- 
ma maskolKzkuose laikrąszcziuo- 
se “samoderžavija”. Tukstancziai 
žmonių nustojo gyvasties, bet 
ne per kokį netikėtą atsitikimą, 
tik per demoralizuojnnczius žmo
nis darbus tų paežių valdžių, 

.kurioms prigulėtų vien rupintie- 
si apie gerovę žmonių, o ne va
džioti juos ant pikto kelio. Ar 
szitasai negirdėtas atsitikimas 
iszmokys supuvusias maskolisz
kas valdžias tolinus elgtiesi do 
riaus? Žuwo žmonės norėdami 
gauti stiklelį degtinės arba ko
kia nors dovaną be vartės. My
niojo vieni kitus, idant geresnį 
daiktą gauti.

• 30 diena Gegužio buvo mat 
paskirta ant vaiszinimo žmotvų 
ir ant apdalinimo visokioms be 
vertės dovanomis. Susirinkę ant 
teip vadinamo “Chedinsko lau
ko”, pagal apgarsinimą, prasti, 
neapszviesti žmonės turėjo gau
ti tas vęaikiszkas caro dovanas. 
Buvo pastatyti stalai ant vaiszi
nimo iszalkusiųbeturczių žmonių. 
Minios rinkosi ant Chodiniszko 
lauko nuo pat rtto, atėję anksti 
rinko sau geresnes vietas arti 
pastatytų stalų. Apie 5 valandą 
ryto susirinko į 200000 žmonių. 
Atidalytos nuo iszbadėjusių žmo
nių giliomis grabėmis buvo isz 
lentų sukaltos budos, kuriose 
buvo gėrymai ant vaiszinimo 
paskirti. Terp susirinkusių var
guolių sukrutėjo, nežinia kodėl. 
Turbut kas pasakė, kad gėry mus 
ir valgį pradeda dalįti. Stovin
ti užpakalyj pradėjo stumti sto 
vinezius pryszakyj. Prasidėjo ko
va už kasrį pusžalės duonos ir 
stiklelį smirdinezios degtinės. 
Užtvarai likosi sulaužyti, areziau- 
sei tų lentinių būdų stovinti 
likosi įstumti Į grabe, toliaus sto 
vinti užklojo j iu grabėje esan- 
czius. Laužė viens kitam kautus, 
daužė akys; kiti jau apjake 
džiojo savo kaimynus, o 
szaukė ne savo balsu kaip 
keiktiejie pragare. Prie tų
dų buvo vos tūkstantis tarnų 
Tie nieko negalėjo padaryti ant 
apstabdymo tų nežmoniszkų terp 
baduojanezių musztynių. Tapo 
į pagelba pakviesti ugnagesiai. 
Kada tie atėjo, jau buvo po vis
kam ; budos tos likosi jau sugriau
tos, szale gi ir grabėj voliojosi 
sumynioti negyvėliai. Beveik 
nyeks isz to didelio skaitliaus 
baduolių neiszliko su visu svei
kas. Ant rytojaus tapo valdžių 
apgarsintas skaitlius nustojusių 
gyvasties už cariszką dovaną. 
Policija padavė
wų į 3600, bet isztikro yra jų 
daugiaus. Ant
1282 negyvėliai, kurių nieks ne- 
pažįsta. Ligonbucziuose mirszta 
dar tukstancziai sumyniotų. Terp 
negyvėlių nėra svetimtąuczių: 
visi maskoliai. Caras paliepė isz 
iždo duoti kiekvienai nustojusiai 
gyvasties szeimynai po 1000 rub.

tikus. Nereikia vaiszinimo ir 
girdymo, bėt reikia vien, idant 
valdžios elgtųsi teisingai, dorai, 
idant jų virszinįkai rūpintųsi apie 
gerove žmonių, o užteks Masko- 
lijoj duonos kiekvienam. Tik 
prie sziądieninių iszlygų gyveni
mo, į kokias paezios valdžios į- 
stumė gyventojus, teip placzios 
valdybos negal savo gyvento

'jų iszmaityti; tik prie supuvusio 
budo valdymo yra czia milijonai 
baduojanezių ir szimtai tukstan- 
czių nupenėtų žmonių prakaitu 
valdinikų.

Po tokiai nelaimei pasiekusiai 
pavaldinius, caras ramiai linksmi 
nosi sau tolinus: vakarė buvo 
ant baliaus pas prancuziszką pa
siuntinį, kur ramiai linksmino 
savo szirdį szokiais.Bet kad 5000 
žmonių, jo pavaldinių, nustojo 
gyvasties— tai “niczeho”, atsa
kys kiekvienas valdinįkas, pa
gal kurių nuomonę gyvastis žino 
nių juk ir teip priguli carui, 
gul Dievas apsaugos žmoniją 
tokių valdytojų!

YYrokietijos ciecorius ir
valdonai atsiuntė telegramus 
iszreiszkianczius savo pasigailė
jimą maskoliszkam carui isz prie 

J žastiės nelaimės pasiekusios to
kią daugybę pavaldinių, kurios 
nelaimės jis pats yra priežaszczia, 
bet kas pasigailės nelaimingų nu
stojusių gyvasties vien dėl kvai
los, tikrai maskoliszkos, rėdos?

Te- 
nuo

kiti

Nuo Salos Kretos.
Maisztai ant salos Kretos auga: 

miestuose kareiviai užpuola krik 
szczionis, pjauja juos tiesiog ant 
gatvių, užtatai, kur tik įstengia, 
ant kaimų, toliaus nuo miestų 
krikszczionys atligma saviszkai 
mažoms kariaunos dalims ir ina- 
hometonims. Europiszkos galy
bės iszsiuntė į Kretą savo karisz- 
kus laivus ant apgynimo savo 
pavaldinių, apsigyvenusių ant sa
los.

Kareivių virszinįkas, Abdullah 
pasza, sumuszė po Tsivara pasi
kėlusius krikszazioms ir paskui 
nuvyjo juos nuo tvirtynės Va
rnos, kurią laikė apstoję. Mu- 
szis po ta tvirtyne buvo labai 
kruvinas. Mieste Potimo atsitiko 
vėl krikszczionių pjovynės. Ap
siginklavę mahometonys ir tur- 
kiszki kareiviai iszploszė namus 
krikszczionių. Salos sostapilėj, 
mieste Canea,pjovynėskrikszczio
nių jau pasiliovė; aplinkiniuose 
gi triaukiasi vis toliaus. Sveti 
mi konsulatai prisikimszę mote
rų ir vaikų, kurie czia pasislėpė 
nuo įsiutus'ų turkiszkų kareivių. 
Angliszkas kariszkas laivas 
“Hoed” atplaukė į portą.

Isz Lietu wos.

Maskoliszkas civvilizato- 
rius.

Imz Panevėžio, Kauno gub. 
raszo, kad Wilniaus tiesdarių bu
tas nubaudė vieną maskoliszką 
ei vilizatorių, caro numylėtinį, 
kurisai mat maskoliszkai, ariat 
saviszkai civilizavo ir platino 
szviešą teip musų žmonių. Nu
baustas likosi pirmsėdis sudžių 
susivažiavimo Panevėžio pa v, 
koksai Somov, už prisisaviuimą 
*hu randavų pinįgų. Sūdąs ra
do jį kaltu ir nusprendė ant pra- 
szalinimo ant visada nuo tarnys- 
tos (jis niekada negal užimti nė- 
jokio randavo urėdo). Kas žin- 
geidžiausias, tai kad visi jo 
pagelbinįkai ir sądraugai, su 
kuriais isz vien lupo musų žmonis, 
kai|M) liudinįkai, apkaltino savo 
*eną perdėtinį ir draugą. Apgy
nėjai Somovo apskundė tą sūdo 
nusprendimą.

Stoka darbinikų.
Rigos laikrasztis “Rigaische 

Rundschau”, korespondencijoj 
isz IVendeno pavieczio, Kurszėj, 
paduoda žinią, kad czia trūksta 
darbinįkų. Daugel ukinįkų, ypacz 
gi dvarponiai, likosi be bernų 
ir be darbinįkų;
ežių ir piemenų. Dėl tos stokos 
dirbanezių rankų užmokesnis už. 
darbą ant lanku pasikėlė. Atsi
rado dvarponiai, kurie kvieczia 
darbinį kus isz Maskolijos. Ro
dosi, Lietuvos žmones galėtų 
czia ant darbo traukti, kad tik 
nedaleisti prisi veisimo maskolių.

trūksta tarnai-

Smarkios audros.
Isz VVolkovisko, Grodno gub., 

raszo, kad czia 1 dieną Gegužio 
siautė ties miestu smarki audra. 
Nuo 5 iki 8 valandos vakare py
lė teip smarkus lytus, kokio nieks 
sziiame kraszte ne atmena, ti
peliai urnai užtvino, vanduo už
liejo kelius ir laukus, paplovė 
geležinkelio liniją. Pasakoja apie 
nustojimą gyvaszczio kietos 
žmonių. Wanduo nuplovė 
dirvų pasėtus ką tik gludus.

nuo

kan- 
vi>i

bu-

skaitlių negy-

kapinių sudėti

Nuo Salos Kubos.
Kubiecziai iszardė,su pugelba di

namito,geležinkelio trūkį vežantį 
kareivius. Terp stacijų: Cardenas 
ir Jucaro padėjo jie ant geležinke
lio relių tris dinamito bombas. 
Expliozija buvo teip smarki, kad 
isz syk į szmotus sudaužė trūkį. 
Szeszi geležinkelio tarnai ir 25 
kareiviai likosi sunkiai ir pavo
jingai apkulti.

P-42faT?žinias ateinanezias nuo © 
iszpanijonų. pulkaunįkas Monca- 
da sumuszė, viename susirėmime, 
kubieczius. Pagal tas žinias, ku
biecziai turėjo 30 užinusztų ir 
120 paszautų. Jie likosi isz vaikyti. 
Havanoj likosi, 28 dieną Gegužio, 
suszaudytas vienas isz žymesnių 
kubieczių virszinįkų, Jose 
tustino Sanchez. Stengėsi 
persigriebti per iszpaniszkas 
gybas, bet likosi pagautas, 
chez labiausei atsižymėjo tuom, 
kad surinko didelius pinįgus ant 
pasikėlėlių reikelų.

Pagal paskutines, ateinanezias 
nuo Kubos žinias, terp iszpanisz- 
kos kariaunos platinasi ligos, la
biausei gi ją naikina geltonasis 
drugys. 28 Gegužio atėjo į Ma- 
tanzas geležinkelio trūkis su 60 
kereivių drugiu serganezių. Dau
gel jų kelionėj numirė. Teiposgi 
daugel iszpaniszkų kareivių pa
bėga ir pasiduoda kubiecziams. 
Pereitą vien pedėlią 90 kareivių, 
isz Madras butalijono, paliego ir 
su ginklais atėjo pas kubieczius. 
Priežastis pabėgimo, kaip sako, 
yra badas, nes iszpanijonims 
trūksta maisto.

Iszpaniszkas randas iszsiuntė 
specijaliszką komisiją į Genuą, I- 
talijoj, kuriai įsakyta nupirkti 
czia du apkaustytu geležia ka- 
riszku laivu, kurie į keletą dienų 
bus padirbti. Iszpanija užmoka už 
tuodu laivu 18.000,000 frankų.

Matebelių maisztas.
Kapitonas Plummer vėl sumu

szė, apie Buluvayo, pasikėlusius 
m a tabelius. YViename muszyje 
baltųjų pusėj priėmė dalyvumą 
ir juodjejie Bechuana giminės,ku
rie ir numuszė pirmiausei mata
belių užpuolimą, Matabelių pusėj 
tame muszyje krito per szimtą 
kareivių. Kapitonas Napier, ap
skrityje Indisa, turėjo teiposgi 
smarkų susirėmimą su matabe- 
liais. 1500 matabelių užpuolė mat 
ant jo pajiegų, bet likosi sumusz- 
ti. Matabeliai paliko ant lauko 
200 užinusztų ir pabėgo; baltųjų 
gi pusėj krito 5 kareiviai.

ap- 
cie-

Au- 
jisai 
sar-
San-

Waldonas žemes Swazi.
Angliszkas laikrasztis “Times” 

gavo telegramą isz Pretoęijos, 
Pietinėj Afrikoj, apie žveriszką 
elgimąsi valdono Svazi žėmės, 
parubežiuose Transvaaliaus. Lai
ke kokio ten pasilinksminimo, 
karalius Svazi kraszto perszovė 
6 savo tarnus vien todėl, kad 
norėjo iszbandyti. ar jis gerai 
szaudyti moka. Krasztas tasai 
yra po valdžia Anglijos, todėl 
pradėjus anglijonėms tirinėti tą 
atsitikimą, tasai žvėriszkas kara
lius su savo tarnais iszdumė į kal
nus, kur pasislėpė.

ysz Wilniaus.
Miestas YVilnius, dienoje 

vainikavymo maškobszkojo 
coriaus, dovanoja jam cidabrinį
bliudą- ir druskiuyczią. Ant bliu-' 
do yra pa veikslas maskoliszko- 
jo dvigalvio erelio iržirgvaikio.' 
Bliudas tasai jau seniai padirb
dintas. Klausymas, ką ciecorius 
p^dovanos Wiinini? Ar prnsza- 
lįs jis savo czia pastatytą bude
lį Orževskį.

10 dieną Gegužio, darbinįkas 
Motiejus Dainoviczia, dirbantis 
prie iszvalymo szulinio ant kie
mo namų perdčtinio mokslisz- 
kos aprubės, ant Didėses ui. 
leidosi žemyn, ’ liet jam belipant 
kopeczios sulužo ir jisai puolė 
gilyn į szulinį. Isztraukė paskui 
jį, bet apmirusį. Nugabeno tuo- 
jnus į ligonbutį.

Nauji pliantai.
Maskoliszkas randas i 

statyti naujus pliantus Suvalkų 
gubernijoj: 1, nuo i---------  ---
reczo, YVilniaus gub., ant Leipunų 
į Kopciovą ir nuo Leipunų į Sie- 
rejus, Suvalkų gubernijoj. 2, 
nuo Augustavo ant miestelio 
Lipsk, per kaimai Dulkovszczizną 
į Lososną ir nuo Dulkovszcziznos 
į Sopockinę, Suvalkų gub.

atmestas vietinių valdžių. Jeigu 
žinai, kad toki, rodosi, negalimi 
atsitikimai ne vienaitini, su per- 
sigandimu žmogus klausi: kam ir 
kodėl reikia sėti skriaudą ir nesu
tikimą terp svetimtikių pavaldi
nių.

“Musų sostapilėj yra dabar 
praszytojas nuo parapijonų Med- 
viedicu katalikiszkos bažnyczios, 
Slucko pav. Minsko red. 
YVienuoliką metų atgal jiems 
daleista buvo, į vietą senos 
bažnyczios, pastatyti naują. 
Jie suvežė medegą; seną gi baž- 
nyczią valdžios uždarė, o pasta
tyti naują paskui jau užgynė. Ir 
sztai 5000 žmonių bereikalo mel
džia Dievą ir praszo ciecoriaus, 
kad jiems ne veržtu d vasiszką gy
venimą ir kad sugražintų nors tie
są atidaryti uždarytą su visu įtai
symu seną bažnyczią. Argi kentė
jimai tų parapijonų ne sukrutįs 
akmenines szirdis dienose atei- 
nancziios YYrelykų Szventės.”

Turbut nesukru!įs, kaip liesu- 
i krutino beszirdžių valdinįkų per 
eiles metų. Žodžiai Peterburgo •

užgj rė |aį|cra8zczj0 pasiliks perlais bar- 
.>vuo ^uvalkų .... . ..
miestelio Me- st^ta,s l ^ulkus bitelių. Musų

Pagal lenkiszkus YYrarszavos 
laikraszcziue, Lenkijoj ir tūluo
se Lietuvos krasztuose atsirado 
prigavikai, kurie bruka žmonėms 
jų padirbtus, netikrus, pusiimpe- 
rijolus, t. y. netikrus auksinius 
maskoliszkus pinįgus. Todėl, i- 
manl tokius pinįgus, reikia labai 
saugotiesi. Padirbti jie visai pa.- 
nasziai į tikrus; atskirti galima 
vien pagal skambėjimą: pa- 
dirbtiejie ne skamba, kaip pri
dera. .

MinasBrazilijoj, provincijoj 
Geraes,užgimė m-iisztai. Atsitiko 
susirėmimas kariaunos su maisz- 
tinįkais,kurie toje provincijoj no
ri apgarsinti ciesorystę.Maisztinį- 
kai užmuszė provincijos prefek
tą.

Austrijos sostapilėj, YViedniuje 
ir Czechijoj, Pragoję, iszkilo stu
dentų maisztai. YVisi studentai 
rumuniszkos, vokiszkos ir sla- 
viszkų kilmių pakėlė protestą 
priesz įsteigtą magyarų tūkstant
metinę parodą su kokia magyar.u 
nori pasigirti. Magyarai, valdan
ti dabar Vengrijoj, nors jų yra 
vos trecždalys, spaudžia, teip 
kaip Maskolija.kitus tame krasz
te gaivalus: rumunus, serbus, 
slovakus ir vokieczius. Taigi 
studentai, protestuodami priesz 
magyarų parodą, tuom paežiu nu
peikia jų pasielgimą su kitomis 
kraszto tautomis.

Nauja cerkvve.
Žemaitiszkoje .dalyje Kurszės, 

ant Baltmario pukranczių, mies
telyj Palangoj tapo pastatyta nau
ja stacziatikiszka cerkvė. Palan
ga, laikuose Keistuczio ir W i- 
taulo, buvo tai vienaitinis Lie-l 
tuvos portas. Czia atkakdavo 
angliszki ir holftndiszki laivai 
su svetimais isždirbimais ir pa
imdavo Lietuvos praduktus: 
medų, vaszką, skuras. Isz Pa
langos paėjo motina YVitauto, 
garsi ir garbinama Lietuvoj mo
teris Keistuczio, Byruta. Painu 
gos portas tapo paskui szvedų 
iszgriautas; jūrių vilnys užbėrė 
jį paskui pieskomis. Sziądien 
Palanga 
vinįkas, 
gė czia 
kintojų
žinių sargų czia nėra iki eziol 
kitokių stacziatikių. Palangoj 
yra gentarų dirbtuvės.

Isz YY'ilniaus gubernijos, ant 
apvaikszcziojimo iszkilmės 
vainikavimo ciecoriaus tapo 
iszsiųsta ukinįkų deputacija, į 
kurią priguli 7 starszim 8, arba 
valszczių virszinįkai.

ap-

Jeigu tie pinįg ii butų buvę ant Kaip sako, Suvienytos YY ieszpa- 
reikalų gyviems paskirti, nebū
tų buvę tiek baduojanezių, ne-

ItvstėsSziaurinės Amerikos sten- 
Įgiasi teiposgi tuodu laivu nusi

botų ir tokia baisi nelaimė atsi-j pirkti.

mažas miestelis; jo sa- 
grafas Tyszkievicz, įreti 
maudynes. Apart mo- 
progimnazijos ir parube

Isz Paryžiaus raszo, kad mar
kizai Mores rengi įsi keliauti į 
Sudaną, Afrikoj.norėdamas prisi
griebti į derviszų krasz'ą. Nori 
jis tvirtai suorganizuoti dervi
szų pnjiegsa ir vesti jas prie-zais 
įsiveržusius czia anglijonis. An-
glijonys gi rengiasi partraukti į kius re 
Egiptą kariauną isz Indijų. įna’g ‘ų-

Suimtas užmuszejas.
Rigoj likosi suimtas ūkinį kas 

Sziaulių pavieczio, Antanas Ema
lis, apskųstas buk jis užiuaszė žy
dą Joselį Szneidurą. Policijos 
virszinįkas gavo žinią, buk E- 
inulis stlapstosi vienoje trioboje 
netoli Lindenruhe. Nuėjo ten su 
keletą p.’ilicijantų ir suėmė Ema
lį netolimoj girioj. Emalis už 
si gynė buk jis uimuszęs Szne’de- 
ią, liet už tai prisipažino, kad 
<i:mg papildė vagyszczių: paivo- 
gė daugel arklių. Numuie**, kn- 
riuosc jis sla|Mi6r, w4r d<* *<■»<•

Atsiszaukimas maskolisz- 
kų laikraszczių.

Laikrasztis “Peterburgskija 
YViedomosti” patalpino, po už- 
vardiuimu “Povile, Povile! ko
dėl manę persekioji?” atsiszauki- 
mą į maskoliszkus Lietuvos val- 
dinįkus. Atsiszaukimas tasai szi- 
teip skamba;

**Atsiszaukiame į krikszczio- 
niszkus jausmus tikrai masko 
liszkų žmonių. Mes per- 
spaudinome vakar straipsnį 
“Graždanino” nupeikiantį perse
kiojimus kryžių Lietuvoj (Sziaur- 
\Vrakariniame kraszte). Tekių 
atsitikimų galima surasti ne ma
žai. Sziądien ant paveikslo, mes 
gavome dokumentą, kurisai pats 
už save kalba. Tasai yra szitokis< 
“P. YY^itebsko Gubernatoriui. 
Nuo Dinaburgo pavieczio virszi- 

nįko.
“Nuo ne atmenamų laikų, už 

užtvaro Kreslaviaus katalikisz- 
kos bažnyczios, tiesiog priesz įe- 
jiiną, buvo medinis kryžius ap- 
musztas bleke, 1 sieksnio ir 2 
mastu augszczio, ant pamato isz 
plytų, augszczio 1 sieksnio ir 2| 
mastų. Kryžių tą 1 dieną Lapkri- 
4-zio szių metų vėjas hz vertė.

“Todėi turiu garbę nužemintai 
melsti jūsų Mylistos daleisti pas
tatyti naują tokį jau kryžių.
1K95 iit, 19 Gegužio No. 311.

' 4‘Pasirodo, kad potam aisiran
da aor-eikaliugas susiraszinėjimas 

l>o 70 dienų (1 kowo 
praszimtu* tasai, be 

mimo, tampa(taki > in»io

žmonės ir lietuviszki laikrasz- 
cziai per eiles metų reikalauja 
ir meldžia maskoliszkų valdžių 
sugražinti žmoniszkas tiesas, bet 
apart naujų skriaudimų, mes nie
ko daugiaus nelaimėjome.

Nupeikdamas naują padava- 
dyjimą YVįluiaus jeneral-guber- 
natoriaus, apsunkinantį statymą 
Lietuvoj kryžių, “Graždaniu” 
sziteip kalba:

“Tie kryžiai Lietuvoj yra nuo 
amžių; nieks isz senovės nieka
da negirdėjo užmetinėjimo poli- 
tiszko nepasitikėjimo tiems kry
žiams ir nukryžavotiems. Neno- 
roms kiekvienas tėmytojas turi 
užduoti sau klausymą: kam gi 
dabar,kada Lietuvoj viskas nuti
lo,iszsyk stato klausymą apie rei
kalą paduoti nukryževotus ir 
kryžius ant tarpkehų tam pa
ežiam likimui, koksai reikalin
gas atidaranti kokią nors įredne ar 
pradedant tokį darbą, apie kurį 
galima turėti dvojopą nuomonę: 
vieną apie jo naudingumą, antrą 
gi—apie blėdingumą,delko tampa 
iszduotos tiesos apie iszpraszymą 
daleidimo valdžių”.

“Jeigu Lietuvoj kiltu maisz
tai, tai juk juos keltu žmonės o ne 
tylinti paveikslai”!

“Sztai kur yra tasai mažas 
briežiukas, kuris gal uždegti ir 
įstumti krasztą į ugnį po 30 me
tų tvarkos joje ir dar tada, kada 
vieszpatystė geidžia praszalinti 
ir mažiausią priežastį pakėlimo 
nacijonaliszkų nekentimų arba 
tikėjimiszkų klausymų”.

“Kaip nė kalbėti, bet tie, kurie 
prie to prikalbėjo Lietuvos jene- 
ral-gilbernatorių, ne toli stovėjo 
nuo mislies prikalbėti jį ir prie 
kito panaszus padavadyjimo: pa
reikalauti, kad už namų durų ir 
už bažnyczios durų nieks neiszdrys- 
tu persižegnoti be daleidimo vie
tinių valdžių”.

“Kiekviename atsitikime,gyvą 
žrpogų besižegnojanl į ant uly- 
czios, greieziaus galima nužiūrėti 
kaipo piktadėją, neng tylintį ir 
nuo amžių stovintį ant terpkelis 
kryžių”.

“Klystu ar ne—parodys laikas, 
bet asz,pagal saužinią pasakysiu: 
bijausi asz tokių menkų (turbut 
beprotiszkų) padavadyjimų, nes 
jie visada nelaimę atgabena”.
’ Tiek sako “uraždainin”. Isz 
to galima vien spėti, kad YVd- 
niaus perkriksztas jau kur kas 
mažiaus pradeda atrasti pritaran- 
czių jo beprotiszhiems padu v a- 
dyjimams- Kplnjgp vienok savo 

‘ ypata YVilnių terszia, musų, jo ir 
s įo rujos nuvargintas krasztas ne* 
ilgai laukti geresnių laikų.
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27 Gegužio-baisaus smarkumo 

vėtra, arba kaip tokią vėtra va
dina, ciklonas, perbėgo per mies
tą St. Louis ir lyg rodos, szluote 

. nuszlavė viską ir triobas ir žmc- 
' nis. Isz viso vidurio miesto yra 

tik krūva plytų ir akmenų; szim- 
tai užmusztų ir szimtai upėj pri
gėrė; užmusztiems ir Sužeistiems 
nėra vietos, nėr kur jų patai pyti. 
Mieste naktyj su visti tamsu, nes 
ėlektriszkų žiburių dratai' likoąi 
sutrankyti; vagonai • strytkarių 

"•'bėgioti negali Per visą dfeilą 
J i!btrvo neis&pksakyta kaithi.1 A'pi

vftlahdą užkilo1 vėtra li^drauge 
J ^‘sirja' IHus ^b£rfctiiljjk;; ^Ulyfczios 
-Din .s-m ,rm; uL'iJr. ūrfo.-ii .£i/(i>: y

tfinan- 
-1 jodu ai ir mėf:ė į: trioba, ;arbp, į te 
BHilęgrafųįJtulpue j drauge su tuom 

L'tititraukti eldktrišžki dMtAi'piolė 
ant jų ir daugel užmuszė1.' Ant u- 

‘ pės teiposgi daug riėlaimiį.atsiti
ko; girdėt kad 7 garlaiviai, ku, 
ii e buvo porte, nuskendo su wis- 
kuom ir su žmonėmis. Isz visų 
garlaivių prie East St Louis isz- 
liko vien vienas, kiti paskendo 
drauge su jų tarnais ir 8u keleir; 
viais; kiek tų keleivių buvo ir

- i žinoti negalima. Kiek isz viso
* yra užmusztų isztikro, turbut, nie- 

kada nežinosime. Iki sziol pada
ryti tik suraszai isztrauktų išz po 

j ' griuvėsų kūnų. Pagal tąsuraszą; 
/ St Louis yra 250 užmusztų; East 

St Louis 150;Brakenridge, 111.2; 
Brinken Stition, III. 8; Gatiot, 
Mo. 4; Centralia III. 45; Jeffėb>

’ son City 54, apie Mount Vernon 
j. 6; apie Mexico, Mo. 5: apie Van- 
•r dalia 13; Nev Madrid 7; Ne v 

Baden 38; Richfield 4; Rushyille 
j 4. Isz viso užmusztų '500.V Sų- 

, žeistų gi yra 750 žmonių, kurių.
isz St.Louis yra 300; 250 isz East 
St Louis.

j . Aparti to, kaip pranesza isz
• Drake,IH., prie Alton geležinke- 

’> lio, didelė vaikų mokslainė likosi
eiklono iszgriauta ir 80 vaikų 
likosi užmusztų. 1 -

Priemiestyj St Louis,. Coron-
- dolet, vėtra sugriovė ligonbutį; 

isz po griuvėsių isžtraukti' paskui 
60 negyvėlių.

Brooklyne, III. netoli St.Louis, 
( geležinkelio magazinai likosi su

griauti ir 35 žmogystos prie to 
užmusztos. Ciklonas traukė pa^

- gal VVahaslrgeležinkėlįiki Staun- 
ton.

Beone likosi sugriauta mergai- 
czių mokslainėir 3 mergaitės už- 

x musztos; kitoj vėl vietoj, 6 my
lios nuo ežia, sugriovė vėtra 
kitą mokslaine, kur teiposgi 4 
vaikai likosi užmuszti, o daugel 
sužeistų.

Isz Andersono, Ind.: baisi aud
ra atlankė miestą, kuri daugel 
triobų apgriovė. Pacztos rūmas

vertą papeikimo, 
nuncijuoti, skųsti pri
men
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1 • — TiMsvbA t$9X _w> jot

y. j. I it Ilt^Uli

"aiTg+ių kastynCse Buuh Ridge at~7t^ 
kurios j!

au ((Us bupo nrieszr, ta )■ J
sitito)^toxjiioztfa,| kurios v ./(UtI/T *oLfiK OITif ___ Hi 1 .............  . - - ,

•r?YT7’<7 -1 !••• prof. Lamanski ir dęcenfas MroUb[zęjQtadją, turėjo, irTturi,Uefrą aittbszeazi darbinįkai likosi sunkiai iri:pm. *nJe-r J jge t J? -• , f ,.-5R . Iier užtaria iieiųvių reiKaiavymą 
'Žlt'ils JIojImiM ' VCpa'taliifno'Ui'ęrasziiyje ’'**ė%į-il

1 Milwauk£e„tarybos darf>iiįį’- 'buTskjja WTijo^o!s<i’"pniaTianli 
,8,i koyWalli’-1, t><in riišaiawyn(nii,1Iitral|isni.!':- . . 

».*iai/fflSWi,lihifilll,7M,»'^ S**1' ' ^ro^soriui'.’tamlAšiii he.'vian. 
į -M. dabw' prįicl^a' užtarįi-' lofesįs-

iė-Nbtf yM-koPattl^ių t0AW ’>•»".Įftfėr** Ifė.įuti^iKižnis''

p.K’Gtsai-.Kaiakin^a^lMieitp^i į pavojingai “apkulti.. 
ateikių.užžiuEoa kwui šorių,.f-r JUM*,Į v 1*>.eUiiiX/i1.0 
faloj, p^DctBary ndpaabak^tėsjus

irnisz M&įkoRjofc. Jrjpta^fik < kad 
Amerikos, rando,ikaaUaie . įsugi); 
Ž1nti 'pttivynę^ Dei iBkuji) peldml/ 
į_.__  ~r._______
kokių jsžlygi/7kalįli’i^^^ t,a|>» 

17 .■Ht.ąirffff yj<Ų!KTJllH JŠilIEKf

ikymiupkąd jteais atk^kpi (PSCsity 
rudenpigzc’Wars0afvo»ini .pasiriųn 
dė 'įeiefrbu;1 ?attii‘viJu,-?i'ne9xyrtt/ 
jaunai šWėlk^8:iP tupėjo Južtfekv 
t!n“kPiBin)l MW'awi"^ 
siu m u n nik u. Ant to pasiremię^ 
p? De Bary,pasakė,'j kicl nė gal 
iszpildjli jo prašymą • kaslink' 
sugrąžinimo į Euroi^ą, nes yra)! 
sveiku ir tinkaneziu prie darbo,į 
taigi gal uždirbti ant savo gy-- 
venimo reikalų ir pastoti geru 
Amerikos ukėsu. >jpr TT'/j t P L Ouvll j•

Nepagavvo wyro. ;
Isz Pittsburgho, Pa. raszo, 

kad lenkiszka mergina, Marė 
ManęVskar Įtos pųrą jfedėlių at
gal pribuvusi isz Europoj, kur 
turbut jai kas papasakoję, kad 
Amerikoj.: kiekvieną ,wyrą \g*jĮ, 
mergina priversti apstVestif* ap-. 

'skiltelė kokį teų Waitiėkų \Vai- 
tą, norėdama kąd sūdąs privers-, 

S&į) jiJ#njps ,^sajt
...

* ^ '’ldariun 1 ^ŠztttiiftaWb ’iBz1
7,1WlkdiI(M'darbib|kU>.v/J f> ^'l Ji i L

padaręs, ją nefezczia.j Parodų,^ad 
neszOzfiA j| bu vu jau Europoj; gū
džia pažadėjo rr ją-uždaryti drau7 
ge j4unrkrtf‘. ^szjUoktsir hnergi- 
įla atšėrii^'it^l 'šktrrida. Lehg-

opUJJsri.J? f.7.1; 4vai £įaųti jauniki, kurisai uždeng
tų į Europą vafaiųt mat mąrgį-9; 
nai nepasisekė .j ,< ii n .s.

Žmogžudyste. 11
Isz San Jose, Cal. raszo; Mie^J,< 

telyj Campbel,James Dunvam už
muša© pulkaunįkąMcCIincy,jo mo
terį, dukterį ti savd paczią,Jamesą 
Wells, tarnaitę Minnie Schesler 
ir darbinįką Jamesą Brissve, pas
kui pabėgti. Dunvam buvo žen
tų ptrlktiHuįko McClincy/ Žmog
žudystę papildė jis naktyj; vie
nus nuszaudėsti revolveriu, ki
tus subadė su peiliu ir sukapojo 
su kirviu/ Kaimynai McCIincy, 
koksai Page, girdėjo szuvius,atė
jo ant vietos, bet rado jau tik 
kuhtis. užmuiztų''balsei sukapo-. 
tusJUžmuizėj&'s gi, Sėdęs ant ar
kliai nupleezkėjo nežinia kur. Isz 
vfaų / narnų gyvontojų atliko 
Vien mažas vaikelis, sūnūs už-1 
muszėjo. Priežastys žmogžudys*' 
tė» yra,:, nesutikimai ^zeiray-

pi’fKBgerrbinufni 7/rų;>r j

’ t0W \rpI^11?r^7Mda
ja^SAilojIhjmi Jam ir.*iiuA į .x 

iJi-1[] RHsato skifcėjni spaitatuvės^, 
ii UJesp i fKtirkęt-ittti vįso jjų^yrtv- .apie 

itiOOO, .etotikm ipp fcietią nuošimtį 
nwO'Miwv‘^uždarbio i //atttivfe'U&zel^ 

f[pinu>b4>eitla^o//fl6ttn(*iųj tiądrau- 
. Jgųujbu8 .pgįnių p z/«biiin uit 

li Hl 'DaVWj*"fcbtmkorni& ' itežtėte. 
' ^Maih’ViiJskįltė;' kad maištai' in 
"gjK^ėlfiVn^šf’^u ‘kufu1 ttižibtiriu', 
Ka^žt^ojif'' 'aJiMi v*ėd Us iatn ’' diiriii- 
nįkdl 21' tentas, ti ne vedusiam 
4ikd:¥alrgi 'daugtauš riting ‘dvigu
bai
ii;e oiiiJbtJip: .fuJjo l^ ,w| r, 
, , Pąiiidės įpiestę Buff^lo, N. 
X- ^gyrė abeįną sztraiką. Ima 
jame dalyvumą ląbai daug žmo
nių. Wisi darbai apsistojo. Dar- 
binįką>|^itų juri/jij [tužpdėjo rem- 

tda-ty4p*u. m;
^pildyti 

fpį^vrjmąj o 
i,ia!^,tjleVjėhtiide^^l(>.‘,i jft<^l|ė 

dfifrbrtlJjlriį»!(id1rbbn^iiį11 
’*‘Giabė įtoh Wor^J-’ 

’Ckti'biiiįkUPtizik iaitifrėjb, "ne$ da^bp- 
dM^šrt ^ivetktfrbiiGo tftiky^ięsi

Nelaimes persekiojamas. "
Isz Denisou, Tex. raszo: 9 my- 

lios ųųp DenUon gyvena vokie* 
tys. farmęris,' Frider. Krutger, 
kurip, tęip^^&kanfa nelaimę , lai
kosi įir7ųedajeįdžią. jam uždėti sa- 
vo szeimyng. ‘Metai atgaj gy ve- 
no jisai Jpyoj, Užėjo baisi vėtra,'■ 
kurį sugripvė jo.namųą. Griū
vanti. sienų užmušą,ė jo paczią ir, 
,3; |Wąikų.' Pptąmb ^negalėdama\ 
toliaus gyventi pietoj,/^ur jį to
kia nelaimi ^.p^ie^, persike^ jis 
į Texasą; era nusipirko sau far 
mą. 4 dienos atgal apsivedė ji« 
su jauna męrgina, bet j.^ieaa.. 
szio mėnesio užėjo audra, pej’ką-; 
nas trenkė į jo uamys jr užmuszė 
ant vietos jaunamartę; laukė gi 
užmuszė 2 arkliu.

—
t Lexingtone, Ky.. nusūdytas 

ant nugalabinimo, už užpuolimu 
ant vienos moteriszkės, negras, 
denry Smith, likosi ežia pakar
tas. ' į

.įd>wfti i(.) ii

;sl«wm lfj&nxsm ,»• itfĮi*' 
2QR9.

kų.d^fbo. lytį nutarimu 
(pft<Žąyė ^usicinke VVąlcĮorfo Hpto 
lyj, lĮięift Verkę, | savinįkai deg- 
tinis Jeį^nyczjių. .

11 1 PortfeviLLE, Pa; Readingo 
anglekasyklos dirba po tris die
nas ant nedėlios, \ po 8 valandas 
ant diėW6^, ’Eebation* Valley vi
saip?! po ;3, 4 ir pilną laiką.Gazr- 
piai fabrikai dirba, pi J uą laiką die
nomis, ir pęktimis.^ bet .mokestis 
inąžas, nes yra daugybė darbo 
reikalaujanėžity žmonių.
// ii ou\MjJ?i’✓! ufoio'
J VVidutįuiszkM uždarbis kal
nakasiu P^sylvanijoj isznesza 
136 ddl. ant .melų. Dirbdami už- 
dttba jie rfAtigikus, bėt’Yiėk isz-j 
pilotą* n ifįflnfttiisžlrai ’ ’■ ttrtt viso 
skaidinys kaimu kasių, ti'y.l drau 
g* it s unkštu nę#įų*a darfay.uKal-

,.flirto, Isz-
szkasė jie. 64 milijono tonu an«r- ęjpvTpJLkl ftinj;nnnj»g-ii Qx

.iJir: JI ,<»;.\ >ii i-i-JI ,į t-, f '
,, Maskolia4ki>^Mikrawzyu’>Prfti

to dadgiaus kaip reikia ; isz . tos i’-Tttž jfrintoaejSi , .n.Lpriežasties . uždarbis darbinįkų 
siinitfžėjdr^Ddbar4 HėlhgJvkir'**gku< 
paprs dftrtfn |k^ frop.i,
geniaMpjp Amatinįk^' už.\?0‘‘.ifap. 
ily^ųVlmį.^ntiMdį^s.jjį^^pke

jaį I U,
ga.uti darbo. . ’ -Ji
į*rnb'I |r 3i»lKixf)KjK pi >ioji >1

.r£>v/i/ n i-ii 1) piidneg n

t Pereitu nedėlią Suvienytose 
Wie8zpatystėse Sziaurtnės Ame
rikos buvo 239 nusibrankrutini- 
mai; Kanadoj gi 20.

.tMMi/lihib putfijeg l;1r;
Sugaukit WagĮ.

■ *WiVA rfUtll," M&n.ntW 
isz pHpruAO^s ^yVirbailnaui ^arap? 
MsiWado|o/ įx Amerikp |: ig \kaip 
<«r*,,ąųdėfMPias save. 
1.2reczi* ,^w&-paĖ°n .■j““® 
$300 su virszumi, crdybrinj ’laik; 
rbdelį k isidilbiė. Jikri^ra vidu
tinio tigki^rtisvų^phiukų/FAinų 
akių; laszuoto veido,apie 20metų 
amžiaus, ūsai da k p tik pradeda 
sprogti, kalba: lietuviszkai, i len- 
ki8zkai,‘>ma*koli8zkai ir wokisz- 
kai. Kas jį sugaus ir duos žinip 
kur jis yra, gaus |25.Duokit žini?, 
ant adreso szitoc ik \

Izidorius Czerekaviczius, 
Mahenoy Plane, Pa.

Į musų miestę nese-
Trnri—isz—Lietuvos Kuzi in i eras 
K v įpila ii HtAtgiiheim ilimiup »y

»jWlW,-WtW*^ yfib.^iienjį 
Gegužio Gerflrhdnytė, Elizabeth’o

»p- 
kriksztyta į katalikiszk^ tikėji- 
mf. Kuu^/ŽĮDdiūis apkriksz- 
tyjo ję varau Magdalena. Potam 
T^^lėVfVį^daU^lužsliku/iF^neuž- 

dž'ftlytfeH. omii 
j/iiojI ,vniu.-)9fi iHiid (jjlijieja

įin^o c^iž ’d'a^’/fmbtib^s tferpPbe • 
't'''Ap^i'tėBdėinp. 
A tigustiis ‘ S k ė&lhrtįskds* fen 'p. ’Ka- 
rolina Luk<>sze^ieziėte. lJŠŪWHn- 
kę sveOzFai <visi gražiai el^C-i. 

mis auisoiii įonsilfKiineb’i9ij xil
ŠblhV p sp:o ,pj /Lidllib -iu 

■ . t Philadeiphijoj lietuviai uzsi- ' ' U ' b ■ ■ ' 1 ‘ -Oi ! /,
dėjo kareiviszka draugyste . no Jri o jono s
vardu : < “Algirdo Gvardya”. 
I>z >yk prisipaszė 30 sąnarių.

ewpr|- 

vąiįių,.; jMas^pUjoS;,Jfcfcųvjų,

■nertam i Jin ^st^pių
pąr^zų,_ < pę-

^įyiepyjim^. 4rrM^w .Ttfiffoda 
p ą^up ta* p neoriu’,

ftftįii ^i%i^erMikęft!.|Midę,bįMtut 
Pfl$i*ęta%. tęjptisgi pįftpfcpb 
bWi< )ArpH’ .Mėty^sęįm^ra 
jau kits dalykas. .«>!iniblew 1

* fi
ieuioiftMcfar įeinmlen biijĮoj o*I

i įsa Twp>;,Vh(lw«<) i ” 
llh.Gau<įnmj -.įStoiig u 
^uE; y užklaMfynia^ (-pkMs t ijink 
e^ionyksztėsni derlingumo, 
ir,'am isok i ų; i sz lygu p irkime .žemės, 
turime daug priklaus ffarbo.ysu 
.vienodtffa atsakymais, todėįma
tome reikalu paąiszJkįti per ‘‘L.’’, 
norintiems pirkti žen>ę, — ir kuo
mi sau darbą sutrumpįti, ■ \ 

i Fnrodom sziuomi ; i^szteliu 
derlingumą žeipūs jr kitas iszly- 
gas į farmieriui >reikalingas.. ■ 1895 
(Ui„ yvuisiaiėbuVO:; szioki«.btųgių 
jbųszeUfi d*w£ -jki )t32 ; buizelių1, 
Žirnių ;buhzt.:u..du^ė:!. 1QO ^busz. 
j(3 busn, tUit akrOfiSjęfasiM* P 
kiti Mpiisibit beje ^ bulvės i^dnf- 
žoveS Huga pmkub^ i tūminlun ’’ 

ifi ĮiŽemūjcbtactfių kilpų <^onKnė'-' 
wtų akimis t<>b.g>dium2 iyžftĮa4<ytų 
iin t ,‘jtf ek > iljik ’ (fazkifarj ;žewė|k, Jdg 
vanduo greitai nubėga; ant1

raolik
Žiemos laike farmeriąi užsii- 

ma kiriimb’ak’tąinVų' isk fefltme- 
d|io,f buriuos, iszdžiovinę; kfair 
ja į kitus miestus, Isz liepos dir-s 
ba szulus ir dugnus baczkoibs. 
Farmeriai pristato teip gi ir gai
sas dėl geležinkelio ir ger£ isz 
to tur uždarbį. Miestelyje Thorp 
yra 2 miltų malūnėliai, 1 dieli- 
nyczia ir sviesto pabrikas, į kurį 
Smetoną renka nuo 6 mylių aplinkui 
nuo fermerių 6 vežimais. Neto
li nuo ežia yra sūrio pabrikas, 
kur pieną patys farmeriai tur 
pristatyti. Kas mėgsta karves 
laikyti, turi sau pusėtiną uždar
bį. Gyvulių auginimas czion y- 
ra apmokamas, kuriuos supirki
nėja į Chicagos pjovinyczią. Taip 
gi Thbrpė yra pecziai, kur an
glis degina isz medžio, siekia su 
lyg 15 kortų per metą.

Žemės galima pasirinkti pa-1 
kaktiAai.7 rrekė nuo 6 doL už 
akrą iki 12 aol. su miszku. Isz- 
dirbtos žemė* arti1 miesto 100 
dol. už akrą, bet mums tokia že- 
įnęjNJ.<] i-’5 .2ei. 'X < Mė-zl oiuj o'i me arti, miešto perbrangi; zmo- ’O'.II .zrifJmo e< MI ki iti"?.- .ma, tunncziam pm|gų galima 
nusipirkti, peš pitiįgas greitai 
sugry-Žta. į vftkąrųs, 7 mylias 
nuo musiį, yra didelė' garbarn^, 
kui^'f reikalauja aglės luobų, 
skarų isžctirbimui. ’ ‘. '* / ’• ‘i 

1 ;To3ęV, kiltie myli ukTnįkyste 
bet l.uęsybe tegul pašisten-

l“Y7j3l) Vl ? V. . azirdiųgai u^pp
^ųusipirkti skl?P? žerpes, ku-T ‘ 7*_ r 1 ? KAui 
rj" gali irt a gauti ant iszmokesczm 
aXnt 5 metų ir ant ilgiau. Tada 
nežinos, kas yra bosas, ir sztrai- 
kų ne jaus. Nenorėdami užimti 
daug vietos laikrasztyje, placziau 
neraszome. Reikale apie žemės 
pirkimą reikia kreiptis ant že
miau padėto adreso, ir ant kiek 
vieno klausimostengsimėsi greitai 
ir'teisingai atsakyti.

Waitkevyežius & Co.
, Thorp Wis.

Primicijos.
Shenandoah Pa. 7 diena 

lio, atsiprovįs primicijos

l!:

>. ii 'i!ll«U,i«d:UMli:iĮ.«:ili S f n H kas literas lietuviszkiems rasz- 
l r.o>'- i-h jud liniuotouiod!^’ tam^; darė tą iau ir se.maus: tą- 
-nęz 'ly'iį' jcJ‘A/1 i ėtimi^sji .rėė.F / syk, kada aar Amerikos lietuviai 

onifui'irK Jim;. ruv/ml , 91 ir ne mislyjo kelti savitarpines 
^otenFi^as isz'tos priežasties. ^al;r 
sąs.p. .VVolterio ne turi, svarbos, 
•JlulM/. ^KjįiiLUV.ljyz uIv*u/n:A nes tasai ne dideles'godonės, ne 
’CLi V18J ou uA^nrue įtekmes ne turi terp maskolių, 
Zr» 'L -JI .-M!iųxrs->rnjt 'UHUOjjI '.* • Profesorius Lamanski. pirmiausei 
su užtarimu Lotyųiszkų literų isz-[ 

Ki u j fj'tii “ ” sitarė 1882 m.; nintens gi at- 
sili(U)ė bu tuoni D&CZ1U Geogra- 
fi'zkuj braugystei, 1889 m., bet. 
likosi pasinėrusio prufusoi iau- 
lUBBKolrszkos dvusiszkos akade- 
nujos, li^tuyiszko renegato 
Kojalowiczo, užrėktas.

Isz laikraszczių, lotyniškas Ii. 
terfis užtarė pirmiausei, dar 1879. 
m mėnesinis laikrasžtis “Wrest* 
nik Jewr<>|;y \ i-z kasdieninių gi: 

ųpftfiį libęįajj^k.os pakya(pbią_()yik-i 
raszeziąiaoifiiip/imt^);,!ir- 
“Foriadok”. Tuom keliu vaiksz- 
czitift J N<* hBH dA hęb kl j alA Viedb- 
flUJBt^v; TtirtlnnUja* (Kouųippvuį,. 
idiHūibtafairt' savinjkui aitra ata-( 
^HfVki^^^ifieto**.' Laike faz'-

,-/ii m, i j.ii u į',1ruui j,
n!&k»*wrfl?.to,rdw ,hulr -AiM* 
.vęnĄi ‘Widurjų,ų;niinį^P’fI1 tp»‘8 
M eb k otru i, n->War»awoa jeneral- 
gnbehitftoridi‘’’AIbefcliUfckuk kada 
'<l Watszh!v’škį. ‘Dhl.diinik ę” rėdt?

“ŲaiJČ|pv''pIpdawbJ 
teipusgi()irtraipiniyū ųžtai;i^ntj 1d- 
tyniszkas literas lietuviszkuose1 
ržszJtuose. Pasitraukus ’ Lori?-*- 
Melikov'ul nuo vietos mlnistetid, 
viskas persimainė. ‘'.Gįolos” ir 
“^Poriadok^ nustojo Uzėjė; redak
ciją Peterburgskų Wiedomosti4' 
užėmė Avsiejenko, VVarszav- 
sko gi Dnievniko—Szczebalski, 
neprilankus jau musų reikalams. 
Per wi^ laikai reakcijos, t. y. vai 
dant Maskolijjt Aleksandrui III, 
vien “Novoje Wremia” iszdryso 
užtarti lotyniškas literas lietu- 
wiszkuose rasztuose.
i1 Kaip matome, seiliaus visgi 
daugiaus turėjome musų fcpaudjį 
(ižtuHžiiCžių;. kas setiiatiš buvb 
mums prilaukus, tas pasilieka h? 
dabar., Jfelnyti dar visgi niekti11 
nepelnėme, tik skaitlius užtariau*'• rl n'ii nuėjimi LC$|U sumažėjo.,p; tę/p.-ilgąi niekti- 

i nepelnysime,< pakol, M?-p*faraak- 
CijoniktRi waldinikairbu^ant tsa^ 
trd' I vi etų.:' ‘ ’Peterburgstii j a W i e$ 
domosti” yra neprigulmingasf.nirti 
vąldžių Jaikrasztis. jis priguli 
mokslo ;’Akademijai,kaip 
‘‘.Ypskovy^P i/^L^P’P^V’jprU* 

; guli Mortkvęs, /universitetui. Kati 
faoipHrsisumdoj ghl1 rėdyti kaip 

’jatn pktinkaV’ *OaV valdžių tte^ I 
klausdamas.

z Ųpol^ikQ9;gąl|įuA)yt ’.nauįfay 
goį, Jeigu polemistai kritiszkži 
motiwuotu, bet musų pblemikosė1 , 
bnvo wien kolojimai tai vienos; j 
tai kitos pusės. Koliojimais juk ] 
nieks prieszinįk^ nepertikrina*). 
Musų palemištai griebėsi formos 
užvardyjimo praszymo, o ne pa- 
czios mislies praszyme iszreiksz, 
toe., Abi gi pusi, k$ laikome už

o *) Mes talpinome tas polemikas no
rėdami parodyti kiekvieną nuomotu, 
bet po joms buwo polemistai pasiraszg. 
taigi jie viąn už jas ir atsiko. Musų da
ly wumas jpse wien tasai, kad wien tru
putį kaip kur paszwelninome anų rasa- 
tę. kur polemistai griebėsi formos ir žo
džių nėtinkanczių į spauda. Red.

f

Birže - 
naujai

Imperfect in original

^Visokios Žųiios.'
1/ Netoli Tobasco. Mexike, gyve
na jauna > indijųnytė, kuri praųa- 
szauja didelį gaisrą, kurisai isz 
naikins labai.daug triobų. Žmo
nes labai tiki į tuos pranašžaVImas.

f#?* r i i 9
* Manei Gama, i^Z miešto Me

diko, iszrado ntiują ėxplioddojAc- 
ezią medegą. SmarkiMuas'tos nau- 
Jos'l eęplioduojanczip^j ųiedegos 

H jura,du.ftykdidę^is;^jSiųąy^ą
, <ws!
tas, kaip sako, nevertas jai ne 

'cžfetofij'jiubiioti. ’ •’'“'-‘•‘I <IWL'>I
! "<»(' X pi: i t iJ ?•»< ' [> .J>;;
,s '■*' Paįįal piisk’utitiį1'kuSkkitį4ną 
AWgl2jos!! seiėtkp ii ė; miestai- Lon- 

’don,turi dabar 4411214 gyvento
jų.' .Priaugti mat, 20^528gywjęjuto- 
jų. l^igi Lpndoųas turi daugiąu- 
sęi gyventojų už kiekvieną kokį 
.nors1 miestą v'ikdj pagaulėj. Turi 
jis daugintis žmonių,1 rieng .irifcas 
lietuvių skaitlius. ; - p cd

moins pi

* Sodaunįkai ir ukinįkai augi
nanti vaisinius medžius žino,kad 
užpuolus jaunus cziepus skruzdė
lėms jos isznaikina; daugel, 
medelių. Del atgrasinimo skruz 
dėlių nuo jaunų cziepų, arba ir nuo 
Genesnių Vaisinių medžių, užten
ka kelmą isztepti suodžiais su- 
maiszytais.su aliejumi. Nč viena
skruzdėlė, kaip sako soduuuįkai, 
ne lips per tokį užbrauktą nuo 
suodžių su aliejumi žiedą.

1;-° Lo’l i.fnrv/
■ 4-tas- Piknykas o

Dr-tCs Sžverito Antano’šPhila- 
delphijnjy Pa, /bus - 8ubatoj,h 13 
Sėjos, tai yra dienoje,$z,.Antano, 
Sc-hentzen Parke Cnmclęnt Kk>J. 
\Vl»os draugystės teiksis susi
rinkti įšalę po ur. 214 Pine ' st. 
o isz ten į bažnyczią, irrtt'10 ^va- 
laridoe n tyiti, Ant mlszių. Eis 
visi su muzika per miestą J lAir- 
kąvi?1Ant pikuyko kętiua ipiti 
jfyĮy^ųnaą jr; l^ito^ .^rau^y^ės, 
kaipo tai: Sz.1 ’Jfurgdo; oz. 
Juozapo, ir Karefviai' AY^ii^io. 
Paritas atsidarys 12^ vahsmd^ • Xvi- 
•durdienio ir - bus ' atdaras - iltie 12 
nakties, jženga ant -pikuykojik 

J25ę. Dėlto visus iįetUjVių^ jr,|ie-
4.--- „1A------ :_u:---- : u^ppasz0.

(2—6) koMITĖTA^.
„, .a.......fi^fįn

Pa j i eszkoj ima f 7-
- Pajlfefeltiiū sawo brolio iVrh&yRudžiu 
no, paeina n tat k> Ės» SįekK*HU 
i^rianuų, woL,- Trąkų pav^ J^j|.pįaus 
gub.; Du metai buwo Chicagoje, o da
bar nežinau’ kur; Jis paK-aMJa^ksy ki- 
tas teiksis dnotžlndą Mudadfefab km<U>;

1 .u’oin AUke Bajęaiunąs,;uj .^.5 
123 Main str., Pittston, Pa. 13—6)

Pajieszkau savo paczlos.'tStepauijos 
Mjaczienčs, kpri 4 metai atgal apleido 
manę: girdėjau kad jį randasi Chicagoje. 
Teiksis at&iszaukti laike dviejų mėne
sių, nes tai yra dėl jos naudos, teipogi 
meldžiu visų lietuvių, jei kas žino a- 
pie jos buvimą, idant teiktųsi duot man 
žinią Andrius Maczis ■ 
445 Line st., Shenandoahi ?a-

(6-6)

i

urano; oz.

maiszytais.su


žiai besitesenti nuo branduolį 
darosi juo tolyn, juo szviesesi 
siartinus kometai dar labiau?

J £#1!pl&ė'fie tęsiasi; kasa fojė, j 
i iintj^tarunįuunt galo iszsiplati 
%■ 

cĮpsne matomą dangaus 
I Hfulnetos, reikia daleli 
• fcVs.AUšsk'“-'4' »u 
M, is^okios
bai rm, siipnisfeie. kae 

‘š&fcįTo’ didumo, 
vą- 'tekfe shih^u 
užimtų ji labai m 

ižu. kad netik 
^geriausius žiūroms 
jĮMtįjjpAtolim•ziaij sp 

žuvusios jau sei 
to, knrUtir Meilia 
ant štdilėš ‘ir^ie 
Ipmą . pakėlė* T 
aukajy \isiQ,-ąden^^Het 
ant kitų svietų, p

t Iszvisur,saulės link, kurie.į 
į kokį laiką, pri-* 

rie saulės į prieszin-u 
) toliaus, juo labinus 

po neiszpasaky- 
kiai užima di-’-

galvą. Tas pats atsitiko ir šTAtC-i

•-fc - ‘ ^tihfe’ fcftibgžiįlvs
f . 4 .Jajpon^j’^mai^Ut^ki^czia <>if ų,fianfh’«^ Wbdfr$ri«iifdi(
*zi1tinės. \Vienoj tik prvfaliturofi * **" ;

1«. UCHlll.l VLI-f- * tb,.- ,
t ant tolumo>4;K*T,>w«'r *umė ir ano-»bgcfa'

kasa taij-Fp^OtK) žimmių, ; -
hd-lMribęt I l

e imi*

ir <____
... .. . .. 

c .oisosiv/t'utjfftljdid^Uvrtuplotus. teip.

Iii ptoitrątau Bipnis^rJ "imrt 
-r7.0b emabonb mat auastiiv suri->ilob udfe<^l' 
MZvi^HožnfohMes^kiiinebtliTjiįkp ūžti i<H>klą_ Duftvo- 
IimiMnptt, ik)lKių^^gų4t>ki,^ol|)ų4 
niją nelaimių Net ir mokslineziai, žmones supran 
tanti kad ant sviętojurį bųt rėdą, bijojo kometų, 
nežinodami kas jos yra. kokjaįs keliais jos keliau
ja; bijojo, kad jos wf>fvą*Aes 
tikusios su žeme, k d ne.isznaikiptų musų apgr-<( 
venfo J ’Ni^s i§žfik?o išztiiltf'kelki tfAVrgikk- 
kb _kn^iul&ri#1iMsitodO'-’i¥i‘t!ik4tiii.‘tt*fi«skiiž.' fMtfp 
tikėjo? «IprųpuntaiczLoI h vėl aini? viWosv bu w u tni- 
stHiki; Uždu«|ė.b(į,iyi(TjQitįek*\ltiKį;k^įiąį.kJ<)m9tų,^ 

k:U atei-' 
na įos isz; toli ų- artinasi lyg tiesiu keliu, artinasi 
wis artyn prie saŲrėJ'Si’ps^rbųa ja'nėioiriYiib JdfClr 
vėl 'htslFollna tbkiė jitn t lesi h kefitr?* kbkim ir^a^ 
keliavo; žinojo, "'kAd kl'TitU jų perkerta" pfrmetų 
kelius ir 7w*T JBįĮgi»p lm^nią>4
mokBJjneziaj A įstengė isztirti. areziaus tuos nepa- 
prąšiiLį dangisžkušivieiul1, iszškaRė jiį kel&sFkif-' 
i’i*ai9.jfo^1faiii^.,''f&z:6y pksiV'b'cfc, kad1,7 kiri'p kttj> 
dmigtkžki svietai4 k<>iM0tds^-tinf >pa8jduc^i- 
t^m^ paozioma?tieoomsę. Bazinęųg0riiln?s žmones 
pajiow$ jų, bijoję, teip kad. .^ziądieu pasišodjnųv? 
koĮMįeV’S iuu,£mo.iuųjigis^gazdĮtm;.. Bet pirmiąu/ 
sei turime papasakoti, kaip iszrodo korijeros, ir kas 
jos yra, toliau? pažįsime kėtlaį Tttfrikiš joĮrbėgnija 
svieto ruimuiisb.1 ' H: ,r b1'*" gido.l r-

ŽEMĘ
BlllOUOtlfS -r 

-9!'J
Ut —• .XiHM

fcžtii itetakėlė! gaivią
If išimitAė 

MbteiV'^kr^gy tdrbdt*itu.
' iA Irti m i rfi ? PotahV d žm tfs ^u i

b G<
pi! I;H JEtillBU hu, artinasi

flfr\IP£ELIAUJA

PA t V11) A L AS K H M IR ISZ KO .!(A ? .
■ Kometos, U(5sJtS4 SĮiX'ŽiiląJ>e1t Uflk- 

kiiuijidifcuHklėdii;)j(Vi i)z teip vadinamos ga^cą^ ttfi 
yra isz žibanezio apskr>taus debesėlio, viduryj ku- 
vio yru vieta labinus žibanti vadinama viduriu, 
arba branduoliu ir isz teip vadinamų kasų, tai yra 
ilgos uodegos iszsipliekusios nno galvos. Kasa ar 
ba szluota kometos, juo toliaus a t.si tol na, nusi
driekia nuo galvos, juo labinus iszsiskeczia ; kaip 
kada susilenkia ir priima paveikslą pjautuvo; 
tūlos isz kometų turėjo ir po 2 arba ir dauginus 
kasų arba szlubtų, szale kits kitos. Wis t kome-

MUMI

A \ jN- - t 1

Paweiksl<-lis 25.

retina TJTO 
.WihKą B9H

'ni< 1 —
, pįąskpliszktfs laįk-

.KM- 
kia.politiką maskolinimo ne mas- 
ffc^jszt ų1 ‘kėTrur”ko
įj a iš wai fcszcž'ib] A-*1 rA^skiil iii t oj iii: 
Konsę^wdtj^lsz&as maskM^Žkks

i 
‘paskutinio ierįkij m£i&td ’h&kskė- 
TystŽ'netik’ kad
voj, bet' pasiraukė J^t^al.‘ ^Tft^i 
imti pirmo P*Ž»fd«i^nty5i{ pa^iro- 
įdyži žmgejdžiu* jeįgUiJjaį^B^ąį^. 
io nkUiįkai bąwo; Ma^kojįjos pu- 
l<eį. oj pn ipws?tni>og4^o,jjųio 
•maskolįų veistįB&ką aptQnpppją

Kriokavoj, Galicijiįį^ taj o :fcrowėMWrtfėfeioj irMtf'ytadegė,

W8>r»«lo
fh87 :j b *obnuiloT er-n .f.moniž

1 ‘•“bvKfi Jin; hia aifllaS .Foisev :

Pa" įfėūgta pirmutinė visamekrflFŽtie* 
ru-'^t’ , . ei,-[7. .■•--A--.,. » Jn^ S motenszka gimnazija. Įrengė-' 
na-4“'* profesoriai: sulenkėjęs fietu- 

o ti i- 1>er vys Bujvid ir Cybulski | l-o ariu T j • 
irP«<l **->atx°ui---- |

|| Antv erpėne, Belgijoj, arų e 
’v rikųuis^kam0 cirke Lockhardty 

a tšltikciij didelė, nelaimė.;; $uširin- 
’ * ► 

trapai, kak i&zgazdino susirihku- 
juus Pradėjo vi<1 ant syk vi 
tiesi ' Mk*• Quri^.UB Dvbdeszimts 
žnf^ArųJ liVospJu/iUiJi^Mii4?vniot ų.

— »(,q _

ežiai pfra 
ngiszko su ie-1 
alti, nupuolu -----  — -- >—

• • zji.»kus žmonėms į cirką, užgriuvo 
si-

: svieteli,7 pli^rtul'am - S KAižujL ir
■nežiuriit^uatrt'^ę^jb'ypktjszkd h’ tapkįni peikei- 
^iaiietiitti-^vidph’ ir ūmo pMsn'odyirio. impasidn- 
ą’iO.jpąiąi^ b^t^tlieka kelionę, kurią galima .užimu- 
tu,otį. P^tųi;Holey 0^/-J< Y’f11!
tų. Kefiapja' apĮųdųa ^ųlį^eip. .kkip r ir glau^tols,’ 
eHptišzku'krlių ir kad tą kelione atlieka j 75 mo
tus; teip kad iszvirszaus iszmatavo kada ta kome
ta -vfel pzsinodys, kas ,iskt^ikWi41zMpiidtJ. Nuo to 
laiko, kiti tirinėtejai- iszrfkaitė ketina daugdirti'ki
tų planetų ir iszaiszkino, kad yra kometos apke- 
|gĮgjąn<^daą aplirtkAgldlęl įlfrLibkdųrf .LtuUJįibė- 
ga į 5 arba 7 metus, .ibeb>M;:<laj>geBv|tpkių. ku
rios ant tokio apibėgimo reikalauja ir keiktos 
deszimczių arba ir kebų sziuitų įimtų. Dažinojo, 
kad visos kometos, kokias iki sziol pažino, bė
ga aplink saulę- teijiosgi, Kaip - ir, pLu u-.n lst £>J i įu 
tiszkais keliais. ’ ‘
riomis keliauja 
mažai skiriasi nų< _ _ _
kometos yra labai susiplojusios, labai il^fosv nsiuuros~ 
■U14- kur kftfi^yl t<dimis nuo saulėę paMtraukit neng 
planetos; savo kelionėj tankiai kdmetos perkertą 
kelią planetų. Saulė ne Afiduryj tokios ilgos elip- 
sbK£ et prie vieno jos galo, teip kad kometa kaip 
kad; u visai arti saulės, paskui vis tolyn nuo

raukia ir priėjus kitą savo elipsos galą I 
ą kur kas nuo saulės toliaus. neng folian

btf ti<4i skhiasi, Atidek hll|Kofc. ku- 
Tblneto^ yi}> ’betveik.uwvalias ir 

ižito,tai elipsei. kiwįprtnSVrlfe^ijii

Chinieczių, pasirodė džuma (lįga 
lietuvių vadinama juodoji),. Liga 
tk maudžia smarklausei apie ' A u’ 
.ping, kur vįdufipiszkai mirsžta 
ant dienos po 15 žmonių^ •• i

P*i‘o#tn(fij^p Wi&{irii)ių' jiPfugJ, 
parlibežyj irti^^Maskdlijoog tAsdo,^ 
ItVti maškbiisuln rlibežiuiai šsargąi 
(obježdczikai’Jf' p^rbC^ė"^niUėŽių 
pagriebi jauną u^FglfJą isz kaimp

b-‘Cu“1“ka

r tok į dąrbą maskpli^ko ca^čį tąf- 
nų; nuvpŽJun^ 4i•.
koiiszką»muitiayBzią - Ajesundra* 
v(W VVarszahtbe £ub>), iP Wieft<jaib 
pilsi $ek£ tszHiiošAolį tlnlPl e- 1

J T. p: 1» -Ob.h* J.“ Uė 'IĮ isz nagų maį^ų^Aį .Mį™.
žinių sargu. Girdėt, kad PrGsų

J|^n^lij|Aa$ty<0ę| į petf cuo- 
se,“H engrijoj,‘atsitiko baisi^gazų 
expliozija, kurios kelesdeszimts 
darbinįkų likosi užmusztų. Tūli 
skaito ušmuszlų į szimtą/ 30 
dutbmįkų isztraukė. isz kastynių 
baise i sužeistų.

• Ii Netoli Toruniuu^, Prūsuose, 
netoli , lenkiszko rubežiaus, be-

dė į Berlyną ir pareikalavo nuo1 
savo VAldiių 1 iaįig’i^tr^feežių'1 
nuo užpuoflnjd^n'iAskyiiszkij pą- 
rubežiniiį ksi/ęivfiį? ‘’ '1

te

viams, atsitiko nelaimė. Explio-' 
dawo patį padėta ruii»a;( pulkau- 
nįfoas, dar du oftcieriai ir daugel 
kareivių .likosi ( Jos fęsplĮpzijos 
sunkiii'SužėDtilU ’. I’.i z U

ta turi vienodą szviesą, matomai atmusztą nuo Į 
saulės, nors rodosi, kad tūlos isijų užsidegė urnai Į 
ir kokį laiką žibėjo sawo locna. szyviesa. Szvięsa 
kometos kaip kada būva teip didelė, kad galima 
ją pamatyti ir aiehfk nors tas atsitinka labai retai. 
Seiliaus tikėjo,- kadkoiimtų y m/čžai ir kiid-juė 
pasirodo fetai;kpei<itiki4im vHnok; 'kirti fų yrž 

. labai Kdaug, tukstaneziai, bet kitas galima nraty- 
tyti vien per gerus žiūronus; liuosomis akimis re

mtai jas matome. Debesėlis, isz kurto pitsid.Triusi 
kometos galvja ir jos pratęsima* arlm szlupUi, pa
sidarę w; laliii lengvos fr tetpK- -medegod, kad 
per j;fe nuttmne ŽVMgždds esahczias dž jnsį ]Wko- 
uietą, kaip !>«; kiekvieną permetomą drožtą, matp- 
me kas už joa-yra. Tasai jau rodik. kaip retos yra. 
kometos, kaip lengvos jos turi, būt.; l.'įzskilityta, 
kad medege, isz kurios yra kometos, turi būt tuks- 
tanezius kartų lengvesnė už musų orą. L z to 
^iuu uumiuiyti, kad susitikimas, teįy^leiigvp ir 

. -kj’stu kūno jsumu'ų žeme niekf ypiitj|szk<Į
rvti negalėtų irisztikro toki susitikimai, susi- 
muszinmi jau ne kartą pasitaikė, buvo net musų 
atmintyj, 20 Liepos 1873 m., iriszėmus vien mok- 
slincziuB ir žvaigždžių tėmyt<»jus» apie tokį susi- 
muszinią musų žemės su kometa nąeks beveik isz 
žmpnių * ir nežinojo. Turime'dar dauginus daro- 
dyiiių, kad masa kometos yra labai rebi, lengva; 
apie tulus darodymus pakalbėsime vėliaus. Net ir 
galva kometos arba branduolys, nors tirsztcsiw ui 
kasą arba szluotą, yra dar ir jis teip retas,^kyL^n- 
kiai ir per ją gulime matyti žvaigždes a^gszcžiaus 
esanezias. 'Kaip galima vienok .spręsti,’ masa, ia& 
kurios yra kometos, ne yra guzu, bet ^ideafijiz 
smulkių dulkių, kurių dalelės iszmėtytos didelėj 
viena nuo kitos tolumoj, o drauge daro kaipo de
besį kybantį tušztnmoj pasaulės u-apszviestą sau
lės spindulių Tiktai dėl didelės- nuo-įi;ų^ tolumps 
pasirodo tasai debeais susirinkąs j . tyg ro* 
dosį- pasidarąs ir vienodos medegos. Ne visos ko
metos turi augs^eziaus parodytą pavidalą ra

hutų ^ubuĮkę. Ofupjeįilų^l^ųppįijų. 
Tasai ijfięnęktangvąįąigfti^k'įga- 
nma liuflnomia jĮ4ąjdqrn&,(jųį^ų 
politikos”. .tSnideioin sei 

griebėsi vienatinėsjai ats&kan- 
cziq8 dirvos—bažnyiinė'š ir tilSe- ' 
jimisžtpš puses ' ^katali£iszlų 
kramto .gyventojų, tai į ta pusę 
metėsi ir represija maslSlj&kos 
valdžios, loki u budū^peršekioila - 
ui8. platinloiuB lenkystės^ vergsi 

O| ’J -n, Acfo. S0ff9u
pikcziansei į labiapsei jauslią ąjr- 
wą tenbuvių katalikų; Kitaip sa
kant, represija priesz kunįgūs, 
ne^ziotojus ir užialky^djus len- 
•kiszkųddejų, pasirodė represijo
mis priesz nieku nusidėjusius1 ka
talikus, kraszto ' ''gyventojos. 
Teip paVe'ikšlaa: procesijas da- 
leista Atlikti tik vidurjj bažny- 
ezios,xkas 'susirinkus daug žtao- 
hių, didesnėse Szvėntėse, anksz- 
tose bažuycziošė, neretai gimdo 
nelaimes laikė dtevmaidvstds. •/ ‘
Procesijos lydint numirėlius liko
si uždraustos; numirėlius b Lydi 
ant kapihių vien vienas ein&ntis 
pryszakyj su kryžiumi ir t'U Pri
dėkite dar, kad daboti'tuos pada- 
vadyjimųs pavesta žemia_u_8iems 
ueapszvieistiems,oii mažai 
,vintiema> ppliųijai^įųsj^pild^n- 
Tieii# prieiki mą^tiesiog, : jo jtio
Įei$inun<b Tai mu^/^okią jįU^zi 
dirva v^iięld^p^ji^irigųsiei^s.Be- 
•usi pra ti m am$ ię ,wzj na n ti e m s.N e - 
sirppmanczioą^apje pplįtįką „mi
nios liekasi užgautos iš erzinamos 
tvireziausiuose savo, jausmuo
se. Toki darbai valdžių reprezen
tantų ir reikalingi platintojams 
enkystės, kaipo pastovas, aut 

kurio audžiasi visokios kvietkoa. 
Nejuokingi visai yra toki atsisi- 
tikimai, kaip nubaudimas ant 100 
rublių garsios giesmin^tės, Sem- 
brich, Wilniuje, užtatai, kad ji 
ant koncerto iszdryso padainuoti 
enkiszką dainą. Rodosi, kad mas- 

kolystė negal turėti nė jokios 
naudos isz uždraudimo lenkiszkų 
plėszkių, lenkiszkų drabužių ir 
t.t.Tokiais mažmožiais ir apsunki
nimais auginasi piktumas ir ne- 
kentimas, o jos nieko naudingo 
atgabenti negal”.

'< •  !? 1
• .j"t t-ina; :.v;- . >//? { ;’£>

f Mitingai.
jv^Nedėlioį .7 Sėjos, gojaus po 
sumai, bažnytinėj salėj., draugystė 
Simano Daukanto laikys pawo 
mitingą,ant kurio užpraszo yrisus 
sąnarius susirinkti; teipogi už

kerus lietu- 
aszyli prie

i 
s'. kAip isz

į Isz*ParyžiaUs', PraticUzijoj^ 
raszo: viei^ad prateiiiatitiš 'pamatė 
ilgą szniurą kybanti "ant medžio 
szakos, MarndsUp^paikrantėj, kits 
galas to Bfcnruro buw6 vandenyj. 
Prie szniurb buvo’toblyčaaifė su 
paraszuj ‘*pafraukT* Praeinantis 
pnĄHdukėtaž s^binrf VfaiĮdęns 
Užtraukė lavoną jaunos merginos. 
Patėmyjęs vienok, kad. isz apa- 
ezios kas laiko; patraukė' smar-. 
kiaus ir isztraukė vėl laviną jau
no vaikino,. Pranesžė apię tokį 
radinį į policiją- Ta isz)yf:ė,^ad 
mergina likotią^iuszauta iszjeVol
terio, vyras gi neturėjo ant kūno 
jokio fnižeidim6. Jo ktszeiNujefja- 
do szitokį fąs^ą: “Musu pravar
des: Leoiiąš durrelljH^'Lud vikš' 
Thięrry, lįktiįva
palaidoti drauge, Paryžiuje. Priė- 
žastis nužudymo yra ta, kad te- 

faįisivedibijiilpti^ippsi.

H Kaimas Krienholz, netoli"planeta, teip kad ant atlikimo tos
iįnes teikalauja daugelio metų, paskui Berno, Szveicarijoj, pastatytas 
Į^la grįžti prie sml ės .Idant dar geriausi Hnf; kalno szono, parplautas nuo 

adno tekąųczio vandeny drauge, 
jynst?rtyn<

SUK 
vieb

įM^flfiiėt suprasti; škįrtvbokęlį^ P^f^Jį ¥’ kp* 
mėtų, paduodame, pavyikslelį. ant kurio ratai rcu 
do kelius keleto^'.piiribti) aplink saulę, 
klintą literą S, kuiį atsiranda beveik v 
ratų; suploti gi ratSTi, papiešti sutrauk 
do kelią tūlų komMų. Aplink treezią mlo; saulėj 
planetą, t, y. afillrt-'M* -sukasi niJ»m|liX k u ri
ša i vra paženkihitas. Kometos _keĖaujax. aplink 

. / / uvl —

/Raželi- 
Luryj tų 
iiis, ro-

^irtėmrąnĮ Įnrrlusi^u 
ta*, nuczuioitfienttT 
visu Užgriautas. tyVv 
nok ?pėju jiabėgti

PaweiKBj«lia 2n.

'saule Kpriverstos prie to saulės pritraukimo; teip 
jarf kaip ir jdanetos, pasiduoda tiesoms iszreik- 
sztoms Kepplero (atsiminkite apie tą).. Bet kad 
masa,. stangumas kometų yra labui mažas, sulygi- 
nųfyt ČFfff^a planetų, szale kurių jos traukia, tė- 
*dėtx papuola po įtekme planetų pritrau
kimo ir todėl tankiai turi pasitraukti nuo sawo

d.Ttnnd—nirrnlkiiT'*^cmrtų:-k-HFm>< guhm.i matyti 
vien per gerai padidinanezius žiūronus, kurios

1 A bet susideda 
a ir toki 
atbulai, 

žvaigždėsMb

Įj 1<> dieną Ge 
vadinamo gruzin 
Maskoliuos ir u 
dybų, . įvaževus

0ip 
erp 

adkazfni^' re- 
we- 
už

?ru
žimams į staezią*<£ 
griuvo uolos nuo kalno. □ 
žiniai važuojanti likosi užmusz- 
ti; užmuszė teiposgi nupuolu
sios nuo virszaus uolos ir 8 ark
lius.

jas visai ant kito.k.<ty»r, nuo tu, kiirimunį iki fTTt* 
keliavo. Todėl keliai kometų, ypacz tų,; kurios 
tolimą turi atįj 
mė planetų ai 
tankiai perkeic; 
isžskirstyti ją į c 
m tą suprasti.
besfezįulkių, k ui ^ dalelė- lakioja 
na tuo kitos ir ik v s m&sspip* 
mas, kurį ji 
iszskaityta, kudjj 
tos, užėmė ne 
sąį debesis di 
lietą, tąsytt k rasotas to'<Mi 
tą bt&'dttiėzHii Sos pėtra 
nuo <0 krašzt^^Ktfužląrko 
tas gi knisztary a 
liaus, bus kur kus $

^^^^Meretjai perzibeiėziB. Įtek- 
’ėtų yi*a teip didelė, kad jos 

“'vį^i. paWid»lą kometps, gal 
“k ir suvj\u' iszuaikyti. 1 Leng- 

“* ' ’ etų yrli. tai de-
galia toli viė- 
maŽa. bet rui- 

rbįj) tapo 
szluo- 

ifgu tok- 
elę pilk, 
lį plane-

vn w ietį* >? kę

U Ant salosFuerterentura (pri
guli prie Kanariszkų salų, Siau
rinėj Afrikoj. Salos tos priguli 
Iszpanijai) Atlantiko vilnys isz- 
metė didele isz lentų sukaltą 
skrynią. Atidarius ją, atrado vi
duryje kūną labai dailios, 20 me
tų amžiaus nioteriszkės,. puikiai 
kpsirėdžiusio^ CiTVOila S turėjo 
žaizdą ant kaktos; aky9. buvo 
iszluptos. Iszi kur atplaukė^ kas 

"yra negyvoji, nežinia, nežinia nė 
kas ją užmuszė,

|| Po Warszavą praplito žinia, 
buk ežia terp žydų yra draugys
tė, kurios užduotė yra parūpinti 
merginas į paleistuvystės namus 
po visus svieto krasztus; dau
giaašei jų siuntinėjo mat į Ar
gentiną. Dabar, kaip raszo bVVar- 
szavskij Dnievnik”, paskalas ta
sai pasirodė teisingu. Apsigy
venusio ant Kietosios *(Twarda) 
ui., po nr. 16, WiesenbergtF pra
puolė 19 metų duktė, Cirla. Tė
vas pasiskundė policijai, kur pa
pasakojo, kad su duktere norėjo 
susidraugauti koksai Zabludovicz, 
a [įsigyvenęs, ąpt Pęvązįkų ir pri 
kalbinėjo ją važiuoti' į Argenti
ną. Tėvas, nukakęs pas Zablu- 
dawiezą ne rado jo namieje. bet 
ežia dažinojo, kad tasai iszva- 
ževo, nežinia kur, su dviem ne
pažįstamom merginom. Waldžio* 
tą dalyką dabar paėmė, j sawp 
rankas. • ...• ■ . •• - ■■ ■ ->! r

neturi suwisu kasų arba szluotos, 

kurios , ir branduolio ne turi, ai bu t 
wion branduolį, t. y. fežrddv 
gi, pagal pavidalą, panaszios į planetas. Nėwil 
vienok kometa ne užlaiko ant visada sav\^g|Į 
widalo; persikeiezia ji po įtekime/ saulės^ 
kimo, prie kurios kpllrietos prisiartina 
me saulės szilumos, prisiartinus jaįi^ne saules 
a5*ba nuo jos atsitolinus, lasai rodo, kaip inedega, 
isz kurios kometos yra- pasidarusios, yra silpnai 
susijungusi. Dėl tos nuolatinės, permainos pavi
dalo negalima niekada pagal, pavidalą, pą^nti 
kometą, ar ji yra ta pati, kurią jau syu^į matėme, 
arba visai kita, kurios niekada nemateflie; ta^ai 

. apsunkina iszmatavimą jų kelių ir pažinimą į kokį 
laiką jos sugrįžta. Iszpradžių kiekviena kometa 

• iszrodo kaip debesis su zibaneziu branduoliu; pri- ■ 
siartinus toliaus prie saulės, pasirodo debesyje dią-l

|į Niekur gal ant^svieto nėra 
tiek žemėj aukso ir ..deimantų, 
kaip Tranivaaliata republikoj, 
pietinėj Afrikoj. Daugiausei aukso 
yra plotuose nuo pat galo pieti
nės Afrikos iki upei

Sultingi'
plot ak Pietinės Afrikos

‘U Grmnniszkas laikrasztis “I- 
weria’\ N86, paduoda žinią apie 
prapuolimą wiehb.‘ kaimO, susi
deda nez i o isz 30 su virszum ko
lonijų. Tokio atsitikimo dat Kami 
kiizo gyventojai neatmena. Pra 
žuvo kaimas Chreiti (Kutai** 
gub. ant Kaukazo). Pirmą dieną 
NVelykų (pagal tnaskoliszką ka* 
■ltmdoi>ų)^MWbd4 P°
pietys i Birgriuft-o i;q Vtfąs kaimas, 
teip, kad negalima /buvo atrasti 
ne kur jis buwo. Požeminė pa- 
jiega sugriovė, tribbas, \ pavver- 
tė jas į smulkmenas ir isznaetė 
toli nuo seninus buvusio kaimo; 
kur bėgo kelias, ten pasidarė kal
nas. Baczkas su vynu isz kelnerių 
sudaužė ir isznesziojo po blukus. 
Kur augo vynmedžiai, ten atsi
rado ckrlkma dirva: žemė nuslin
ko ir nuneszė su savim vynme
džius. Namai ant 2 užlų, savinį- 
ko Loladze, įpuolė į pasidaruaią 
nežinia kokiu budu klampynę ir 
isz vandens matyt tik virszus 
stogo; pats savinįkas namų, jo' 
pati ir 12 vaikų likosi tik prie- 
to, kuom buvo apsirėdę eidami į 
bainyczią.

praazo vi^us kitus, f 
wiu8 ateiti ir prisiri _ 
Simano Daukanto^ Dr-tės o bus 
geriaus užganėdintais :"”
visų ^įtį draugysczių, neš Sima- 
no Daukanto Dr tė ddoda 
sąnariams laike ligos ir a' 
me smerties' tą paezią f 
kąip irki tos, p da prie to 
už’^yką^kaity.if visokias knįgas 
iy/aikraszKJziųs .isž savo kiiįgyno 
dykai, p’ laikrasztį ’ “Lietuvą” 
duoda ant viso meto už tl.OO. 
įTeipogi tur savo Ibciią daktarą, 
kurs įlaike ligos "kiek vieną Įigonį 
gydo dykai. Mokescziai toki pa
tys kaip kitoše draugystėse, o 
nauda dvejopa. Užtaigi broliai, 
pasinaudokite isz tos progos ir 
raszykitės prie Simano Daukanto 
Dr-tės kuo daugiausei.

J. Aleksandraviczius prez.

mbezi. 
e yra 
maątų 
pitalis- 

tų drfnigystė, nuo $869 * in.’flH 
pradžiai szių nu tų, pard^tt-ė Užkas
tų deimantų už 66,500,000 dol.; 
aukso gi nuo 1871 m. iki pabai
gai pereitų metų už: 2,300,000, 
000, dol.1/

į JL4WQD Žfity lių 10- 
 _____ planetom- pritraukia- 
TočTel tŲj^daJfš- grmįzuiųs, nęng dA- 
ziaus planetos ėsanėzfo^ Taigi' dvdsrlš dėbe-5 

1 įP4r. îr 
kornetu turi įtekmė saiiiė, kada kome- 

b$gal /l ųrf diftįetfą Ikonjėtpsjyicuribs 
__ ’ " tiosnA^'b kbHtow}‘ per-Emilės ai4>a 

ianetų pritraukimą ųWisivėlluH .tavo- begime ir 
1 paskui 

vo keli* 
kart 

tikro'
kometa, trą syk pasirodžiusi, jau kur kas silpninus 
žiba, tgi turbut žudo dalį savę mędegęs, mate
rijos. Tokiu budu, ta pati pajiega, atrasta garsaus 
NewtoiF», kuri pri vverczia kometas ir planetas nuo- 
latai bliauti aplink saulę, arba mėnulius keliauti 
aplink planetas, t. y. pritraukimo pajiega, j^ra 
teiposgi priežasezia permainos pavidalo kometų, 

I jų iszsiskirstymo fyr ^ęj-puinos szviesos.

mas ir 1
lys arczi:

turi iszsi
esne ant kfljjjętU 
letoli jos br 

įasi sulaikė

r i

it^ftiyta.

ToFiu Judu ko-' 
ir sa*vą | kūno ir 
[f |i4<*to savę 

l&U*Wek viens

1 C1 • l< y 'I t! o ..tonyžotl ■. >i
’’ || Savin įkas kaimo Lunovskie 

Ląki, Daehnkė, Boznaniaus pro- 
wincijoj, Prūsuose, priėmė berną 
ką tik paleistą isz kalinio. Wieną 
kartą, už negerai atliktą darbą, 
nubarė tą berną, Tas užtatai su- 
mislino atkerszyti savo darbda- 
wiui. Pasislėpė naktyj arkliny- 
czioj ir kada ežia Daehnkė atėjo 
apžiūrėti sergantį arklį, pasislė
pęs bernas su kirvių perskėlė jam

a savo 
atfcitiki- 
|nįgelbą 
:o duoda

— Kas nori gaut Įąįkrasztį 
“Lietuvą” ant metų už $1.00, te
gul prisiraszo prie Dr-tės Simano 
Daukanto.



LIETUVA.

NAUJAU8IS LIKTUWISZKA8 8APNINYKA8. 
surinktas isz daugel swetimtautis/ku sapnl- 
nyku ir su rėdytas pagal tikra Persisak ai 
Egiptiszka sapninyka.—*u S10 aiszkiu abro
želių.— su apraszymu planetų ir pa-lapeziu 
kokias senove* žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateitos. —Geriau**! i*zguldo visokiu* 
•apnu*. koki tik žmogui pruapnuot gali. 
Prtke........................................................... 50c
Apdaryta* ...............................................7fcc

Isz Lietuwiszko piknyko. I
Pereitą ik dėlios, d., 31 Gegužio, 

Chicagos lietuviai turėjo savo 
pirmą piknyką. Diena buvo gra
ži, taigi ir žmonių ausivaževo 
pusėtinai. Daržas gražu-*, oras 
sveikas, taigi visi gražiai 
linksminosi, musztynių nė 
pesztynių nė jokių nebuwo. Kiek 
turės pelno isz piknyko, da nėra 
žinoma, nes rokundos dar ne su
vestos. Pelnas eis ant naudos lie- 
tuviszkos parapijos. Wiskas bu 
wo labai gražiai, tik wienaitinė 
nelaimė: Ramanauskas, apie kurį 
yra žinia VVietinėse Žiniose, neti
kėtai smėrtį gavo.

Wietines Žinios.
— Į Lenkiszką bažuyczią ant 

32 ui. pereitą sabalą įtrenkė per
kūnas, bet bledies nepadarė.

— Sulygsziol Chicagos lietu- 
• wiszkoje parapijoje buwo tiktai
wienas kunįgas,
Krawczunas, bet nuo 
pribuko už assistentą guod. 
Steponawiczius ir jau dabar 
siszkai ežia apsigyvveno.

— Pereitą nedėlią, apie 2 
landą po pietų, ant kertės 53 ir 
Paulina ui., perkūnas užmuszė 
ant vvietos 6 metų Williamą Mc 
Nieholsą, apsigyvenusį po nr. 
16^9, 51 ui. Einantis drauge su 
juoni,7 metų Eddie Agniew,iszli- 
ko neužgautas, vien isz baimės 
parpuolė. Grįžo mat jie namon 
isz mokslainės.

— Ant kertės Humboldt ir By- 
ron avė. užsidegė liuteronų’ Kaž 
nyczia. Atkakus ugnagesiams 
wisa trioba buwo jau liepsnose. 
Ugnagesiai metėsi gelbėti ir bes- 
tovvint sargams 19 ugnagesių da
lies ant kopėczių paremtų prie 
sienos, siena griuvo ir visi įpuo
lė į ugnį. Iszgriebė juos, bet 
viens, Jonathan Cullen, turbut 
turės pasimirti.

— Poreitą nedėlios dieną, Chi
cagos lietuviai laikė piknyką par 
ke Palos Springs, kur dailiai pa
silinksmino. Begrįžtant vienok 
namon ne apsėjo be nelaimės. 
Wienas isz grįžtanezių isz parko, 
Antinas Ramauskas, apsigy
venęs po nr 3254 ant L įurel ui., 
tapo ant kertės 34 ir Stėvart avė. 
trūkio suvažinėtas. Norėjo jisai 
mat nuszokti trukiui bebėgant, 
bet puolė po ratais ir teip baisei 
likosi suvažinėtas,' kad į pora 
minutų pasimirė.

*— Tą paezią dieną, į alaus par- 
davvinyczią Johnsono, po nr. 121 
ant Dearborn ui., atėjo du nepa 
žystami vyriszkiai ir pareikalavo 
alaus. - Tąsyk pardavinyczioj 
buwo wien kelneris Bovman. Pri
pylęs alaus sklėnyczias, pastatė jas 
svecziams, bet vienas isz jų, isz- 
traukė revolverį ir isztiesęs tie
siog į kelnerį, pareikalavo, kad 
tasai nesikrutintų; antrasis 
nuėjo į kasą ir paėmė isz jos $55 
40c. Abudu plėszikai iszėjo. Tapo, 
praneszta policijai, bet ir tai iki 
sziol suimti plėszikus nepasisekė.

— Grosernėj prigulinezioj
“Grocery and Packing House 
Co.”, po ur. 880 W. Madison ui., 
neįeitos pėtnyczios vakarą, apie : Pti7igita.wojima*ant*merczi6 •• ” r J r t j Trumpos Katekizmo* pagal kunigą
9 wal8nd?, atėjo du apsimaskatvę I Trk*m“^«P.™okln1m'.1 >ritalo, hiimu ... 
plėszikai, laikydami rewolwerius[
Rankoj, nUO ėsanezių pardaviny- Wadowa*aplankaucziukanczia Wie*zpatie* 
... ,, • •• • . i -• Jezu*o Kristuso “

CZIO] jos pagelbinįkų ir pirkėjų Kasdienines Maldo*
j Živatai Szventuju Dievo

M.
Wolykų 

kn. 
wi-

w.«-

— Kas norite partraukti į A- 
metiku sawo gimines ar pažįsta
mus, tai pasiskubįkite pakol dar 
įleidžia nemokįtus, nes netrukus, 
pagal naujas tiesas, A- 
merika uždarys rubežių nemokį- 
tiems: įleis tik tuos, kurie moka 
skaityti ir raszyti. Szifkortes 
ant geriausių laivų galite gaut 
redakcijoj “Lietuvos” ir tai pi
giau kaip kitur.

Pa**koiima* Antano Tretiniu t o “ ••
Pirmutini* degtines varytojas, komedija 
Puiku* apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 
Palangos Juze •• “
Petro Armino rasztai “ ••
Puiki istoriia ape Kantria Alana. kuri per 22 me

tu* vaikszcziodamn po stvieta. daugybia be
du ir vargu kantrai isskentejo 80c

Rinalda Riualdina “ “ “ 91-50
ROBINSONAS KRUZIUS. moraliszka apysaka 

dėl jaunumene*. •• •• 25>
Rutu Lapeliai naujausio* dainoa “ •* 15c
Talmudas žydu •• •• ' 10c
Terp *kau*mu in trarbia ,, „ SOc.
TikusPersu karalius talpinau i juokinga* pa- 

sakaitia*...........................................................25c
We*elijoo „ „ 20c.
Žiponas bei Zipone 25c
Wi*oki abrozdelei in knvga* 5c
Abroza* “Kražių skerdynes perstata kaip 

maskoliai pjovė lietuviu* prie bažnr- 
ozioe Kražių mžtuose 184)8. Ganėtinai ai 
deli*. Preke „ SOc

o su prisiuutimu * „ 90c
Abroza* Gedemino. Lietuvos kunigaik*z 

ožio, dideli* ir labai puiku*; Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu 151

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSK1
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuwys: taigi lietuviui .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

25C 
10c

aoc 
10c

Nedėlinis Laikrasztia, iszeina kas subata ir paduoda. žmonėms 
naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir viso pasvieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metą tik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz virszaus tam duodame dova- 

nų knįgą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokiai no
ri. Kas neturi kataliogo musų knjgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Spaustuve “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgaa, konstitucijas, tiksė

tus ant 1 ioterijų, teatrų ir wesiailių, ir visokius kitus drukas, koki 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa
vo locna nauja namą budawojama dabar prie pat lietuviszkos baž- 
nyežios, kur wisa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso- 
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti durgeriaus it greieziaus.

Gromatos ant paczto.
1002 
1011 
1015 
1020 
1112 
1119 
1126 
1131 
1134 
1145

Andrylai Kuzimir 
Bary s Valenty 
Bedekas Anton 
Blaazis Mikols 
Ladonovskis Benedikto 
Maciutis Pit. 
Meyerovicz M. 
Mackevicze VVilIiam 
Menkievicz Ale. 
Paįaoin Tamosziu

Nnri’nfio parsigabendinti sau
III ILS LoDkiszku Kntngu 

visokios intalpbs, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku,pasakiszku, dai
nų, dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu, giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo *

Kningu Kataliosa, 
kreipdamasi in.GERIAUS!A

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynienicziaus, 

532 Noble St., Chicago Jul.

PIRMA LIETUVVISZKA
BAŽNYCZIA ABKANSE.
Geri*ūse vieta dėl farmeriu yra pavietas Prai

rta, valsteje Arkanso. Jau tenai apsiplrko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno UetuvįszKas kuni
gas J. Baloevlczlus ir pa«ta te lietuviszka ba- 
znytelia, kurios ir paveiksią cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“L1 E T U W A”.
Visi, kurie norite pirktis geras farmas. atai«zau 

kitę in redakcija •‘Lietuvo**’ ¥54 —39^81.. Cbi- 
cago. III., arba raszykit pas Juozą Butku, B oi , 
89. Hazen, Ark., arba iu kompanija

. Union Land Co.,
163 Washington St.,- ChicBfo, III.

A. 01szewskis, i&zduotojas “Lietuvon”,
Parduoda t-zifkortiaa ant geriausių laivui, siunezia pinįgirsį 

Lietuva ir į visas dalis »w>eto. Pinįgai per mus isz siusti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz wisų kitų agentui Mes taipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietu w isz ką bažnyczia;
tne farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, 
kelintas metas lietuwiai yra apeigyvvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai.

Kasz.int į mus su kokių; bent reikalu arba pinįgus siiineziant, 
visada uždėkite szitokį adresu: , • «

parduoc’a-

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai 

S2.00
▲ntveseliv ir kitokiu reikalu nujima Fotoura 

fijas kopuikiausel.

$>54 33rd Street, CHICAGO, ILL

Užmokėjo 
Fr. Goodman 
S. Katauskis 
A. Bakutis 
Fr. VVenckus 
J. Bartkus 
A. Kalvaitis 
Fr. Jur?wicz 
St. Stankūnas 
St. Poteliunas 
A. Daugeli 
J. Etinis 
A. Sudeikis 
J. NVaitkus
L. Dziaulžikns New Britaiu

už
Ladd

Kevranee 
Waukeegan

S. Chicago 
Pictou 

Pittston
Homestead
Plymouth 

Westville 
Gibson 
Chicago

Lietuva”. 
1,00 
1,00 
1 .oo 
2.oo 
l.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo 
1 .oo 
2.oo 
2.oo

PIGIAUSIAS KROMAS

Czebatu ir Czewervku•/
pas

M.lV.Goodana, 593 Gay St. 
BALTIMORE. MI).

Užlaiko didelę daugybę czebatu ireze- 
A-eryku vyriszku, moteriszku ir dėl 
vaiku, o parduoda pigiau kai|fkiti. Kas 
perka czeverykus už $2,oo arba branges
nius, o jeigu j u skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kitą porą 
už dyka.

Pomėgy k i t o nesigailėsi t.

CZEUVK riNĮCVStBEN. ABOTT,
Sukcesorius

Paduod“ dėl žinios visu, kad asz 
dabar užlaikau didžiausia krautuvia: 

ARIELKU, WYNU irLIKIERIU.
po nr. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 

ir kad nuo 1-iuoad. Kovo parduodu visus tuo* 
gervinu* po tokia pigia prekių, ^arpkad “vhole 
sale” aztoruose, p»r ka kiekviena* pirkdnrnas 
Kerynių* pa* mane, uiezedy* s*u nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepatnirszkit r>«in-rio'

544 Blue I«land Avė. kerte
CHICAGO, - - - _ ILLINOIS

(8-«)

Pinįgus siųskite registrawotose gromafose arba per “money order”, tai 
niekada ne pražus. Iszpirkę “money order" nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunezian gromatą registrawoti nerei
kia, prisiųskile prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paeito 
ne gaus. 'į

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio* iki G vakaro. Chicagieoziai turinti 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Katalogas knygų.
Istorija seno istalimo no pat sutvėrimo 

pasaulės iki užgimimo Kristaus 25c
Istorija seno ir naujo ištarimo *u abrozelei* 15c 
istorija szventa seno ir naujo įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristau* .
Katalikiszko* Katekizmo* ., .,
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip npspakajitie sumianija
Kanczia Wie»zpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
Mokslas Rymo Kataliku
Misija ., .. .•
Nekaltybe aug«ztybe ir grožybe* tos dorybes 20e
Pamokslai ape suda Dievo “ “ 15c
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos
Pamokslai ir Ganytojau* kalbos 
Pekla arba amžinas pragaras 
Moksias kataliku,

I Perspejima* ape szventa tikėjimą
1 D»> rioo in 11/rAG m <1 C O n t amMFn7in

15c 
15c. 
15c 
15c 
15c
Bdc 
40c

pareikalawo pinįgų. Pasirodė 
wienok, kad isz septinių ypatų 
ėsanezių pardavvinyczioj tik dwi 
turėjo pinįgų. Kasiere, Mc Bean, 
atidawė plėszikams$7i, t. y. wis- 
ką, ką sawo kasoje turėjo, o kok
sai Stapleton, kurisai atėjo pirk
ti į pardavvinyczią, atidavvė $8. 
Plėszikai persitikrinę, kad isztik- 
ro kiti pinįgų neturi ir kad ežia 
nėra ką daugiaus laimėti, iszėjo 
aiekeno nesulaikyti.

— D ir pereitą metą likosi sa- 
wo kąntore užmusztas gyvvulių 
prekėjas Hunter. Nežinia kas isz 
užpakalio muszė jį su akmeniu į 
galwą ir mirtinai galwą suskal
dė, teip kad Hunter į porą walan- 
J.ų pasimirė. Policija ilgai jiesz 
kojodr keletą kartų likosi ant 
klaidaus pėdsako tyczia užwesta. 
Tirinėtojaįs tos žmogžudystės, 
p. Healy, nuspr ndė, kad žmogžu
dystę turėjo papildyti, arba nors 
prie to prisidėti koksai nors kon
kurentas Huntero, todėl Healy 
laukė ir tirinėjo. Dtbar, ro
dosi, kad atėjo ant tikro kelio, ir 
kad nžmuszėjai Huntero yra jau 
kalinyj. Tapo suimti kaipo nu
žiūrėti užmuszėjai: Loveli, gy
vulių prekėjas isz Carolton, Mo., 
Jokūbas Goldman, wos atsėdė
jęs bausme kalinyj už kitą kokį 
nusidėjimą, kur tszbureo 10 metų 
ir Frank AVilIiams, apie kuiį poli
cija nieko pasakyti nenor. Prie 
to priguli dar koksai John Bates. 
Bates prisipažino, kad 
mokėjo jam $200 už 
Huntero.'

Loveli už- 
užmifszimą

50c 
į2O0 

75c 
“ 15c

1 10c
40c 

PiL
15

10 
40c 
15c

15 
5c 

50c

20c. 
tino

Knygos mokslyazkos.
Abecela geriause mokiu tuwe dėl vaiku 
AKYVI APSIRE1SZKIMAI, ant kuriu 

ne* nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
ka* yra debesiai ir ant ko jie laikosi, 

Preke.... .............................
Budai gydimo „ •<
Etnoliogiszko* smulkmenos 
Istorija Europos su mapoms 
Ka darvtie, kad butume sveiki ir ilgai gyventu

me..............................................................
Lietuviszki Rasztai ir Rasztlnvkai ! 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ., 
Lementoriu* Lietuviszka* *u poteriais, 

kotekizmai* ir mistranturu.
Lengva* būda* paežiam per save* pramok- 

tie raszvtie, dėl nemokaneziu
Nauja* Lementorius lietuviszka* ,,
Spasaba* greito iszsimokinimo a n gels k o* kai 

bos ne apdaryta* “ “ *'
o apdaryta* “

Pr.adžemoksli* rankos raszto ., 
Pilmre szimtmetinis kalendorius su plane

tomis
Žodynas keturiose kalbose: lietuviszkai 

latwi*zkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norinezin isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la- 
tviszkos kalbos „ „ 4 2.oo

30c 
40c.
95c
50c

.10c.
50c.
10c

10c

iOo
10c

11.00
I 1.25

10c.
15c.

Knygos istoriszkos, swietlM- 
kos, pasakų ir giesmių.

ANDERSONO PASAKOS. Wieno> knyge
lėje 10 gražiu pasakaicoiu.................................  15c
Ape seuowe* Lietuvos pili* “ 10c
Amerika Pirtyje 10c
Aukso IVerszis, komedija vienoje vreikmeje 20c 
Birutes dainos " “ 10c
BolesU>was arba antra dalis Oenowefoe 30c 
Budas Senowes Lietuviu Kalnėnu ir'Zemaicziu, 

parasz Simano Daukanto H 00
Dievaitis, apysaka szios Kadynes. Yra tai gra

žiausia pasaka, kurio* lietuviai da niekad 
negirdejo. Preke " “

Darnu skrynele ,,
Graži vaikų knygeie M “ 
Gyvenimas Stepo Rauduosio 
Istorija gražios Kstrukos ‘
IstBija užlaiko Francuzu wainos 
1'tBriJa gražios Magelenos 
Istorija septynių Mokytoju 1 —
Juokingas pasakojimas ape Szaltabufzius 5c 
Kankles, lietuvis/kos dainos su nat< mi*, sutai
sytos aut 4 balsu, dtl wyru „ ,.
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemetas puikios apysakėlės 

isz'lietuviu gyvenimo „
Kristijonas Duonelaitis „
Kas yra. o kas bus „ „
Krumpliu Jonas 
Lietuviszkos dainos 1*1 visur surinktos, 

ape keturi szimtai
Ltetuviszkas sziupini* 
Lietuviszka* Kalendorius ant metu 180ž 
Lietuvos Kankles, nauju dainų knygele turint, 

72 dainas. ,
Namelis pusteln vko 
Negirdėtos daiktas ir geros rodos musu mo

terėlėms „ »

41.00 
20c.
10c 
15c 
10c 
30c 
SOc 
50c

85c. 
• 10c

15c 
15c. 
10c. 
10c.

92.00
5c 

“ 15c 
’ I 
15c.
75c

53

ftU 17 1 II Aukiita*tikru 14 
**y UI Nnl!kar auk,u Lal- . “L “itrodeh* ir len- ct*r» dugeli* bu* pri*iu*U kiek- 
---- vienam ant pamatinio ir i»z- 

ezaminavojtmo kas iszkirp* 
ir prtei** szita apgarainima, 
*u ravo pilnu vardu ir adr*- Į 
su. Yra tai Tikra* Ameriko- 
niszka* Laikrodėlis, auksi- 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrai* Amenkoniszkal* vi
duriai*. gwarantuou* ant 20 
metu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja r40 Ap
žiūrėk jy nuejas ant expre*o 
ir jei** mistini kad gana yra 
pigu, tai užiųokek 47.50 ir 
katztu* uxpreso ir laikrodė
li* tawo. jeigu netinka, tai 
nemokėk uieko.Gražu* auk- 

sita lenciugelv, kakitose krautuvėse mokėtum 
43, gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DYKaI •*aus* 47.50 verta laikrodėly ir len- 
U1 l\nl ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZB- 
SZIS tokiu*. Kaszyk azendieu, nes ta preke yra 
tik ant 60 Vienui.

ROYAL MFG CO.,
760 Unity Bldg, Chicago. III, >

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriauaei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pa« jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre- i 
sas: 3121 Laurel et. Telefonas: ( 
Yards 695

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko- viską czystai ir puikei. 
Wisada azaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikiu salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

SlZt

AP TIEKA
— Geriause lietuviszkai-lenki- 

szka Apseka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nede- ■ 
lioras no 10 iki 12 adyn. vidui> 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie i n 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme ytvairias gy- 
diklas wi«ur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

GERIAUSIA UŽEIGA
dėl Lietuviu

— pa» — f A

bOn A ve.
Brookljni. N.Y.

Užlaikau szaltą alų» tikrą ru
ginę degtinę ir cigaru* isz pat 
Turkijos.

Jei tik czionai atkeliausi, 
Susmaną viską gausi.

pas 
(19-9)

E. ZAN1EW«K1S.
3307 Auburn avė, Cbieago.
Lietihvtnzkas knauezius.

’ Užlaiko puikiausiu kriaucziszkp 
Sztor^ ir geiiau»ei padirbti wiso_- 
kius vvyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių,, ir už pigesne 
preke kaip perkant gaiawas. Tei
pogi taiso ir czvsiyji vvisokius 
drabužius. Darl>^ ai lieka gerui, 
gražiai, greitai ir pigiai.

Vyrai! pa* Ma- 
jsuska važiuo

sim
Su juom pa*iro- 

uawo*lin;
Ten gardaus A- 

laus iszger»im 
Ir daug pinigu 

ne prug»rsim.

UETUVV1SZKAS SALIUNAS.
K n sparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

4ŪT iirzemaLa,
— LENKLSZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo sawo didikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
ei tie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja pro v u.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St

Telf. N 4923

Kas norėtų pamatyti, kaip musų ma- 
szinukės drukuoja, tegul raszo į mus, o 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukawojimo gromatų. sako kad musų 
maszinukės yra. geriausios.

Tos maszinos yra ne ant vienos die
nos, bet ant visados,

GERIAUSIOS
Siuvamos maszmos, sukamos 
ranka, kasztuoja $ i 3.00su

Jeigu dar neturite musų lieluwiszko kataliogo wbokjų 
daiktų, raižykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
356 IV. 12th Street, CHICAGO. ILL.

551-555 Blue Island Avė.
kertė IS-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

L žlaiko didžiausia krautuve
• *.

DRAPANŲ ir APAUTUWO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

wems naujausių wasarmių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių^ marszkiaių, 
czevverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip wisur. Prie to užlaiko visokius 
kufarėlius, dėžiutias (vvalizasj. Paran
kiu yra priwažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

Lietuvvys Kazimieras Rtminauskas, 
x kurį czeant fotografijos matote, yra kler-

ku toje krautuvėje ir lietutviams, tena 
perkantiems, patarnauja isz Bzirdies. Parodo tikrus taworus ir 
paduodu teisingas prekias, per k$ kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu tawoųi ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
827 S. Ganai kerte Judd, Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lcii<iiigėliu>, Žiedus. Špilkas, auskarus 

ir t ei p toliau.
Kas nori izali gaut puikių “<;,,!(] Fn-llud". 1 I-..- 

K a ra 1 ų, ant 13 a k iih-iiu. su tikrai.' I<,_ii.o w ' 
. vi u: ..

» Kas tik ko reikalaūjete ateikite pas mane, o
ptrksite viską pigiau kaip kitur ‘
Ziegoreia uzistyiimv*50c. Sprendzyna 50c. Styklaa ir skazupkos P'C 

SzJuhim-j ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrinį w 
“Elgin” zipgorej $7.00. VVyska garantawoje ant metu.

auksu.su
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