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Metas IV.

Isz Užmarės

vie- 
tvirti- 

Masko- 
užteks, 
krasztų

Madagaskar (ji didesnė už visą 
Prancūziją) prie pracuziszkų val
dybų. Apie tą užrubežinių daly
ką ministeris, p. Hanotaux, prane- 
szė svetimoms vvieszpatystėms. 
Traktatai svetimų vieszpatysczių 
pirma padaryti su salos karalie
ne, žudo per tai savo verte. Kon
cesijos iszduotos ir amerihonisz- 
kiems kapitalistams Madagaska
ro karalienės ant įrengimo aukso 
kastynių ant salos, tapo prancu- 
ziszko randef atimtos.

Gyventojai giminės Fahanva- 
los, ant salos Madagaskar, pasi
kėlė priesz prancūzus. 1500 pa- 
sikelelių užpuolė ant miesto An- 
krirade ir dalį jo sudegino. Pran- 
cuziszkus kareivius jjinanezius 
namus norvegiszkos misijos per 
tris dienas laikė apsiautę, pakol 
neatkako su pastiprinimu prancu- 
ziszkas rezidentas isz Antanari- 
vo. Fahanvalosai likosi su- 
muszti. Muszyje puolėjų 200 
žmonių. Pasikėlė priesz 
prancūzus ir gyventojai hovasų 
giminės.

Į Paryžių atėjo tolegrafiszkos 
žinios, kad dalis prancuziszkos 
kariaunos iszsiųstos isz Sulago, 
pakraszcziais upės Niger, vidų 

j ryj Afrikos, likosi tenbuvių juo 
dujų gyventojų visiszkai sumusz- 
ta ir isznaikyta. Tik likucziai 
jos sugrįžo į Siaco. Trys prancū
zai ir daugelis juodųjų kareivių 
likosi užmusztų.

Nuo salos Kubos.
Žinios pareinanczios nuo salos 

Kubos, pranesza apie naujus atsi- 
•tikimus žvėriszko elgimosi iszpa- 
nijonų. Netoli Calimeto, virszinį- 
kas vienos iszpaniszkos kariaunos 
dalies, Jabio, sukapojo visai mo
terį vieno kubieczio wien užtai, 
kad toji nenorėjo pasakyti kurjos 
vyras yra. Už tokį pasielgimu, 
vienas gyventojas, Nadarize, ap-

Isz Lietuvos.

Parduoda dwarus.
Maskoliszkas bajoriszkas 

kas apgarsino, kad 15 ir 30 die
ną (pagal naują kalendorių) Sė
jos mėnesio taps priverstinai par
duoti, už skolą bankui, szitie 
dvarai Lietuvoje: WilniauBgub: 
Lonka, Klei, Ketutenai, Pavlo- 

skundė Jabią pulkaunįkui Molina; į ki; M itebsko gub: Blynai, Ulja 
tasai, vieton isztirti tą dalyką, i kovo, Zavist, Tiapino, Ostrov, 
liepė skundžiantį suszaudyti. Antį Pudniki, Novoselije, Sovoliszki,

ban-

pradeda
Masko-

Pagal
VV ienos

- Politiszkos žinios.
— o--

Maskolija.
' Nelaimė pasiekusi maskolius 
Maskvoje, kaip pasirodo, buvo 

t didesnė, neng isz pradžių garsi
nio. Prancuziszkas laikrasztis, 
“Eclair”, skaitlių nustojusių gy 
vvasties, ant Chodiniszko lauko 
žmonių,paduoda į 3873, o sunkiai 
sužeistų 4000, isz kurių daug la
bai mirtinai. Tūli isz užrubežinių 
laikraszczių klausia, ar tasai bai
sus, negirdėtas atsitikimas ne bus 
ženklu ar persergėjimu Maskoli
jos? Yra toki, kurie isz to spėja, 
kad valdant Mikalojui II, Mas- 
koliją turėsiant pasiekti didelė 
nelaimė. Porą metų atgal, 
nas angliszkas laikrasztis \ Cj

no, kad ant pergalėjimo 
lijos nereikia kariaunos;
kaip sakė, uždaryti kitų
rubežius grūdams isz Maskolijos, 
o tąsyk pats maskoliai pradės 
vieni kitus ėsti. Atsitikimas ant 
Chodiniszko lauko } ando, kad 
toksai pranaszavimasgal iszsipil- 
dyti ir be uždarymo svetimų ru- 
bežių.

Sumiszimai terp susirinkusių ant 
iszkilmės apvainikavimo Masko-

> lijos valdono Maskvoj, atsiliepia 
ir kitur, ir kituose krasztuoee 
žmonės iszdrįsta pakelti protestą 
priesz supuvusį būdą valdymo 
Maskolijoj. Isz to galima būt 
spręsti, kad jau dabar 
irti pamatai iszgiriamos 
lijoj “samoderžavijos”. 
žinias pareinanezias isz
( Austrijos sostapilė), Peterburge 
teiposgi atsitiko kruvini maisztai 
dienoje apvainikavimo cieco- 
riaus. Minios pasigėrusių, vaik- 
szcziodamos kuo puikiausiomis u- 
tycziomis daužė pardavinyczių 
langus ir užpuldinėjo ant vaiksz- 
eziojanezių. Policija savo pa 
jiegomis ne įstengė suvaldyti. 
Tapo paleisti kazokai, kurie my
niojo kaltus ir nekaltus muszda- 
ini kitus su kanęziais. Minios 
žmonių prieszinosi kaip įstengė. 
Apie 250 žmonių likosi užmusztų 
arba labai sunkiai sužeistų. A- 
part tų, 500 suaresztavo. Tie liks 
pavesti kariszkam sudui. Mat 
pasirodo, kad numylėti caro pa
valdiniai pradeda vis mažyn 
-avo valdoną mylėti.

Kaip galima spėti, jaunas caras 
pradeda isz palengvo suprasti 
klaidas valdymo ir, kaip galima 
matyti, liuosuoja raiszczius jo tė
vo uždėtus. Maskoliszkuose laik- 
i’aszcziuose galima patėmyti to 
kius straipsnius, koki, valdant 
Alrxandrui UI. niekada nebūtų 
galėję i juos patilpti. Kaip gir
dėt, didžiausiąs liuosybės prieszi- 
nįkas^' Pabiedonoscev, taps nuo 
s-hvo vietos praszalintas.; kalba, 
kad ir Lietuvą paliuosuos nuo 
lenkiszko perkrikszto, Orževs- 
kio. Teisybė, ant apvainikavi
mo iszkilmės, isz-
siųstoms deputacijoms uždrausta 
kokius nors praszymus padavi 
nėti,.bet pirm to tapo surinktos 
nuomonės vietinių valdžių ir 
luomų reprezentacijų apie viso 
kius reikalus visokių vieszpatys- 
tės krasztų. Ar musų,Orževskio 
ir jam panaszių, nuvargintas 
krasztas ir ką nors laimės, 

x ilgio pasirodys.

Prancūzija.
Paryžiaus pasiuntinių 

vienbalsiai užgyrė priskirti

Chinieczių krasztus.
Maisztas pasikėlusių gyvento

jų priesz valdžias, Provincijoj 
Konsuh,auga ir juo tolyn, juo di
desnius užima plotus. Kariauna 
iszsiųsta, po jeneroluTung, pasi
kėlusių gyventojų likosi sumusz- 
ta.

Wisi vokiszki aficieriai, kurie 
likosi pakviesti ant mokinimo 
chiniszkos kariaunos,grįžta atgal 
į Wokietiją,^nesnuo tūlo laiko 
valdžios pradėjo su jais bjauriai 
elgtiesi. Du vokiszku aficieriu 
neseniai sumuszė aficieriai chinie- 
cziai, o valdžios už sumusztus ne 
užstojo, prieszingai: sargai gu
bernatoriaus Nankino užpuolė 
ant vokieczių. ^Vokietija isz- 
siuntė kariszkus laivus į chinisz 
kas pakrantes ant apgynimo savo 
aficieriu. ' Kaip sake, skriaudi
mai vokieczių aficieriu tapo Mas 
kolijos į-akyti, nes Maskolija, no
rėdama į savo nagus paimti chi- 

I niszką kariauną, stengiasi, kad 
vokiszki aficieriai taptų prasza- 
linti, o į jų vietą kad maskoliai 
taptų paimti.

neuž-

butas 
salą

vienos fanuos,kareiviai pulkau- 
nįko Molinos suszaudė vieną mo- 
teriszkę,o jos vaiką užmuszė: pa
ėmė už kojųirmuszėį sienągahvą. 
Netoli San Jose de los Ramos 
pakorė farmerį Fuenterą ir jo 
draugą vien užtatai, kad jie skun
dėsi, kad jiems kareiviai farmą 
iszplėszė. Kitur' vėl aficieras 
kariaunos Molinos, patikęs kokį 
ten farmerį,Garcią, paklausė ar 
numatė maisztinįkų. Tas atsakė, 
kad nematė. Tašyk aficieras at
sakė :“turbut tavo akys tau ne
reikalingos,jeigu joms ne matai”, 
ir liepė j im iszlupti akis. Tą pa
liepimą kareiviai iszpildė.

Egiptas.
Angliszka ir egiptiszka kariauna 
traukia vis tolyn į derviszų 
krasztą, muszduma pakeliui ma- 
žus_derwiszų pulkus. <. 3 cL.Sėjos 
apleido ji miestą Akaąheh ir slap
ta prisiartino prie apsistojusių 
derviszų. Tie iszvyde netikė
tai prisiartinusius prieszus, aplei
do savo stovyklas ir nubėgo Su- 
ardos linkon, bet ant kelio likosi 
snmuszti. Skaitlių užmusztų der
viszų anglijonys paduoda į 1000 
žmonių. 5 d. Sėjos anglijonys ap
ėmė Tirket ir ežia apsistojo.

Rutuliu, Ludvinovo, Konstanti- 
novo, Pepjany, Dubenka, Sodov- 
skija, Bogdanovka, Podol, Kark- 
linikai, Molovka, Stružanai, 
Wirszkusala; Kauno gubernijoj: 
Anelin (Reseinių pav.), Marti- 
niszkiai (Sziaulių pav.), Wirba- 
lai (Panevėžio pav.J, Medemisz- 
kiai hu 3 palivarkais (Panevėžio 
pav.), Poragovdze (Reseinių 
pav.) ir palivarkas Priježžik 
(Telszių pav). Dvarai tie prigu- 

jguli, turbūt vien maskoliams ir 
į vokiecziams; lenkai gi musų 
kraszto neturi tiesos skolinti isz 
bajoriszko banko. Isz priežastės 
mažo skaitliaus pirkėjų bus jie 
pigiai parduodami. Jeigu musų 
žmonės norėtu isz to pastnaudo 
ti, galėtu susidėję pirkti pigiai, 
kur kas piginus neng perkant u 
kinįka žemę. Dvarus galėtu 
pirktiįjjr musų, valszcziai.. Tokiu

bos). 418 savitarpinės pagelbos 
draugystės priguli vien ukinį- 
kams valszczioniems. Tokios 
draugystės pirmiausei atsirado 
terp estų; latviai toliaus jų ta
kais sakioti pradėjo. Labdarin
gų draugyszczių vien Rygoj yra 
16. Paskutiniuose metuose keletą 
valszczioniszkų labdaringų drau
gyszczių mat valdžios uždarė, 
nenorėdamos, kad žmones szelp- 
tu pagelbos reikalaujanczius. 
Moksliszkos, literariszkos ir dai
lės draugystės yra vien Rygoj 
ir Dorpate. Blai vystės draugys
tės atsirado pirmiausiai terp es
tų. 1889 m. valdžios daleido į- 
steigti 1 blaivystės draugystę; 
1890 m.— 6; 1891 —13; 1892 
6. Nuo 1893 —1895 m. valdžios 
ne daleido įsteigti nė vienos 
blaivystės draugystės; jos mat 
randa kur kas naudingesnių jei
gu gyventojai, ypacz krasztų 
ne maskolių apgyventų, girtuo
kliauja, neng jeigu atliktu ko
kius nors naudingus darbus, ko 
valdžios ne kenezia. 23 draugyt- 
tės turi už mierį pakelti žemdar- 
bystę; 4 yra paskirtos bitinįkys- 
tei, 3—auginimui vaisinių- me
džių, 1 auginimui- kitokių nau
dingų medžių; 1 — auginimui 
naminių paukszczių. Yra 2 jau- 
numenės draugystės, turinezios 
už mierį savo sąnarių apszvie- 
timą.

czios cerkvės isz viso 33913 
rubl.; 22 cidabrinius ir auksinius 
laikrodėlius ir kitokių daiktų, 
isz viso ant 256 rublių. Taigi 
iszviso 36770 rublių; abrozdėlių 
ir kryžuczių iszklotų brangiais 
akmenėliais, matomai pavogtų 
nuo szventų abrozdų isz cirkvių 
ir daugel kitokių bažnytinių gra
žumų su akmenims, ir be akmenų, 
2 rovol veriu, o vieną už pro vy
ty, daugel visokių raktų ir va
gims reikalingų įnagių, apart to 
visokių nuodų ir užmigdinanezių 
medegų; užmigdinanezius popie- 
rosus ir tokią jau taboką taba- 
kierkoj, matomai užmigdimui tų, • 
kuriuos rengėsi apiplėszti. Wisus 
pinįgus ir rasztus policija atida
vė sudžiai tirinėtojui, o suimtasis 
likosi patalpintas Minsko kalinyj. 
Mat geras tai tur būt pauksztis.

Oceanija.
Wokiecziai, remdami tai vieną, 

tai kitą pusę gyventojų, stengia
si po šavo valdžia paimti salas 
Samoa, Oceanijoj. Dabar remia 
jie szalinįkus karaliaus Tamasese. 
Stengėsi jie, pirma dar, įvesti vo- 
kiszką kalbą į visus kraszto urė
dus, bet tam pasiprieszino konsu
lini Anglijos ir Suvienytų VViesz- 
patysezių Szinurihės Amerikos.

Anglija stengiasi po savo val
džia paimti salas Sandvich arba 
Havai, bet kaip sako, gyvento
jai nori pasiduoti Suvienytoms 
NVieszpatystėms Sziaurinės Ame
rikos. Krasztas tasai jau nuo se
niai atsiranda po įtekme Ameri
kos. Praszalinus kraszto karalie
ne, salos tos apgarsino ežia ne- 
prigulmingą republiką. Skait
lius gyventojų ant tų salų pasie
kia 300,000 žmonių.

Turkija.
Maisztai ant salos Kretos nesi

liauja, bet platinasi. Turkiszki 
kariaiviai drasko ir plėszokriksz 
czioniszkus. kaimus aplink di
desnius miestus. Daugelyj vie
tų, vakarinėj salos daiyj, turkai 
užpuolė ant krikszczioniszkų kai
mų ir iszpjovė gyventojus; kitur 
vėl krikszczionys atlygino tur
kams. Girdėt, kad net masko- 
liszkas caras kreipėsi prie Turki
jos sultano, reikalaudamas apstab- 
dymo tų krikszczionių pjovynių. 
Azijatiszkose Turkijos valdybose 
maisztą pakėlė mahometoniszki 
kurdai. Užpuolė jie ant armenisz- 
kų kaimų ir daugel armenieczių 
iszpjovė. Užpuolė paskui ant 
dirbanezių geležinkelį nuo Smir
nos į Korabą, Užmuszė ežia kė
lės deszimts dirbanezių darbinį- 
kų, daugiausei: anglijonų, pran
cūzų ir grekų.

Repulikoj (Jhili, pietinėj Ame
rikoj, pakilo maisztai. Mat rengia 
ežia rinkimą prezidento. Maisztą 
pakėlė szalinįkai liberaliszko pre 
zidento, VVincento Ryaso.Iszvaikė 
jie szalinįkus kitų partijų ir už 
ėmė klubą Erraruez, mieste Val- 
paraiso. Policija turėjo su jais 
smarkų susirėmimą, pakol juo’ 
isz ežia iszvijo. Daugel žmonių 
likosi sužeistų.

Prūsų valdžios iszvijo isz Ber
lyno 100 maskoliszkų pavaldinių, 
daugiausiai studentų vietiniųaug- 
szcziausių mokyklų. Kas do prie
žastis tokio tų valdžių pasielgi
mo, nežinia, apgarsino wien, kad 
iszvytiejie buwo ežia negeisti
nais.

badu geriausei iszliuosuotume 
musų brangią tėvynę, be dide
lių aukų, nuo visokių svetimų, 
mums nedraugiszkų atėjūnų. 
Ant iszpildymo to mažai reikia: 
vien noro ir supratimo Lietuvos 
žmonių. Bet kada tas terp jų at
siras?

Tiek dvarų parduoda vien ba 
joriszkas bankas; nereikia vie
nok užmirszti, kad musų krasz- 
te juos už skolas parduoda ir kiti 
bankai, kaip antai: Wilniaus ir 
Tūlos žemiszki bankai, isz kurių 
gal pinįgus pasiskolinti ir dvarų 
savinįkai katalikai. Kaip mato
me, daugiaus Lietuvoj priversti
nai parduoda dvarų, neng gal 
būt pirkėjų. Todėl parduoda 
juos labai pigiai: ne kartą pirkė
jui desiatina, prie priverstino 
dvarų pardavimo, iszpuola wos 
>o 2 arba ir dar mažiaus rublių. 

Musų žmones vienok isz to ne 
moka pasinaudoti lyg, rodosi, ty- 
czia atsisakydamį nuo iki sziol 
dar paliktos jiems tiesos pirkti 
lėmę. Todėl kas meta privysią 
musų kraszte svetimų, tveriasi 
musų tėvynėj po visus krasztus 
vis naujos burliokynės, auga 
vis didyn prispaudimas. Mes, ga
lėdami namieje užsilikti, bėgio
jame isz ežia ir pripildomo k an
ty nes Pensylvanijos, arba pasto- 
jame pavaldiniais visokių darb
davių ar tai Amerikoj, ar Pie
tinėj Afrikoj. Rugojame, kad 
tėvynėj sunku, bet ar darome 
ką nors, idant pajtegą spaudžian- 
czios rankos sumažinti? Iki sziol 
mes to ne darėme, todėl ir spau- 
dėjai įgauna wis didesnę drąsą.

Amerikonis Burnham. su savo 
liuosnoriais, isztraukė isz Bulu- 
vayo prieaz matabelius ir patikės 
jų 900, užpuolė ir sumuszė juos. 
150 matabelių krito ant muszio 
lauko.

Negerai nepažįstamus vė
žyti.

Miestelyj Stokliszkiuose, du 
nepažįstami atėjo pas gyventoją 
miestelio, Adomą Baliukeviezių 
ir pasisamdė nuo jo pat vadą į 
kitą miestelį. Apsinakvojo ant 
kelio Kronej (Kauno gub) o pra- 
szvitus iszkeliavo tęliaus. VVos 
atsitolino keletą viorstų nuo 
Kronių, Baliukeviczia pajuto, kad 
keliaujanti jo vežime ki ten pa
degė, paleido durnus tiesiog jam 
į nosį, teip kad i’uo to 
aptemo jam akys. Supratęs, 
kad tą daro jo keliaiviai, pradėjo 
jiems iszmetiųėtVL Tie vienok, ne 
ilgai mąstę, nustūmė jį nuo veži
mo, o pats nuvažiavo toliaus. Į 
porą valandų keliaujanti tuom 
paežiu keliu, rado Baliukeviezių 
pusgyvį grabėj begulint, paėmė 
ant vežimo ir pargabeno namon. 
Nabagas sirgo namieje per iszti- 
są nedėlią, pakol suvisu atsigai- 
valiavo. Arkliai vienok ir veži
mas prapuolė. ’

Sudege namai.
Kaip paduoda “Ūkininkas”, 

kaime Nedelberžio, Antanavo 
vaitystes, Suvalkų gub. sudegė 
triobos ukinįko Pietuko; su trio- 
boms sudegė ir visi gyvuliai. 
Kaip kalba, uždegė jį tyczia mer
gina Dembinskiutė, kurią sūnūs 
to ukinįko buvo žadėjęs imti už 
paezią. Tėvams draudžiant, sū
nūs paskui atsakė tai merginai. 
Taigi toje mergina, atkerszydama 
už suvadžiojimą, uždegė tėvų 
vaikino triobas. Dembinskiutė 
likosi suimta ir patalpinta kali
nyj. Eina tolesnis tirinėjimas. 
Kuom viskas pasibaigs, dar neži
nia.

Isz Pernowo.
Kaip raszo laikrasztis “Esti 

Postimees”, visuose miestuose 
Baltmario pakrantėse prekyba 
pasikėlė: daugiausiai isz ežia į 
svetimus krasztus gabena lentų 
ir linų isz Lietuvos. Kasdieną į 
Pernova atkanka daugel vežimų 
su linais, kuriuos tuojaus veža 
j užrubežius. Prekės linų dabar 
visur pakilo, tik mažai kas jų 
dar turi; daugumas jau ankszcziaus 
pardavė, kada jie buvo dar 
pigesni.

Lenkiszkas laikrasztis “Pa- 
tryota” pasėmė žinią isz “Nau
jos Lietuviszkos Ceitungos” buk 
mokslainėse Prūsų Lietuvos pra
deda mokyti lietuviszkai. Butu tai 
labai linksma žinia, jeigu ji butu 
teisinga. Mes apie tokį padava- 
dyjimądar ne girdėjome.

Draugystes Latvvijoj.
Nė viename Maskolijos krasz 

te nėra tiek draugyszczių visokius 
turinczių mierius, kaip Latvijoj 
ir tai daugiausei jų yra Liflandi- 
jos gub. Mat musų pusbroliai 
latviai perėmė gerą paveikslą 
nuo vokieczių, po kurių įtekme 
buvo jų krasztas. Wisokių drau
gyszczių Lif landi joj, pradžioje 
szių metų, buvo isz viso 976 

'(ant 1200000 gyventojų rėdy-

Paėmė WagĮ.
Isz Minsko raszo: vienam ho 

telyj policija suaresztavo atkaku
sį į Minską isz Moskvos kokį ten 
Joną Nikitą. Atkakęs ežia, pada
vė jisai pasportą ir ant jo patėmy- 
j<» iszmazgotas vietas ir į tą 
vietą įraszytus kitus žodžius. 
Padarius kratą hotelyj, Nikitino 
daiktuose atrado 6 paspartinęs 
knįgutes paraszytas ant visokių 
pravardžių, su paraszais ir be pa- 
raszų iszduodanczių knįgutę, 2 
peczecziu Užbaikalinio geležinke
lio pavogtu isz* to geležinkelio 
kancilarijos, Apart to, rado pas 
jį: 1622 rublių pinįgų, isz kurių 
900 ^rub. buvo įsiūti į ranko
galius ir į apikaklę ir po szimtą 
rublių įkisztus isz abiejų pu
sių į burną ir kitose kūno vieto
se, tris užezedyjimo kaso* knįgu
tes aut 9J9 rublių, vieną ant 
vardo Andriaus Emilijanovo, ki
tą gi ant vardo vienos cerkvės 
Krasnojarske, Siberijoj; procenti
nių popierų aut vardo tos pa

Pradėjo statyti Latvijoj naują 
geležinkelį. Naujas kelias sujungs 
Rygą su Ribinsku ir su Maskoli
jos iszdirbystės apskrieziais.

Latvijoj dirba dabar dar vieną 
geležinkelį: nuo Pernovo į Walką 
Kelias tasai bus suvisu 
padirbtas 1897 m.

* Neseniai randas provincijos 
Quebec, Kanadoj, iszleido tam 
tikras tiesas, pagal kurias: tė
vas turintis 12 vaikų gauna 
szimtą akrų žemės dykai. Iki 
sziol randas provincijos iszdali- 
no 174000 akrų terp 1742 szei- 
mynų. Yra Kanadoj ga/a szei- 
mynų turinczių ir po 30 vaikų. 
Buvo ir toki tėvai, kurie po tris 
kartus kreipėsi į valdžias, reika
laudami dovanos, nes skaitlius 
vaikų, nuolatai augdamas, pasie
kė 36.
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Isz Amerikos
Maišiai szeimynos nesutikimo.

Isz Clay Center, Kans. Sūnūs 
farmerio, Johno-Mc Coy, Roberts 
ii; Agnės mirtinai perszovė sa
vo tėvą, o po tam pats pasida
vė valdžioms. Metai atgal t ė- 
vai vaikų persiskyrė. Neužil
gio potam McCoy vieną kartą 
sgo^vė, patikęs kur, į savo mote
rį. Sūdąs jį vienok paleido, nu
sprendęs, kad jis szovė pasiuti
mą igijęs. - Nuo- to laiko sūnūs 
vaikszcziojo visada su revolve
riais, bijodami, kad tėvas ant 
jų neužpultu. Pereitą nedėlią, 
John McCoy iszsirengė raitas į 
namus, kur jo pati ir vaikai gy- 

, Aveno. Pakeliui apsistojo pas vie
ną farmerį. Ten patėmijo jį ,jo 
sūnūs ir paveržė nuo jo arklį. 
Mc Coy pasiskolino nuo farmerio 
kitą arklį ir leidosi vytiesi pa
bėgusius su jo arkliu vaikus. 
Prisivijo bėganezius; tuodu- 
szovė į tėvą ir mirtinai jį su 
žeidė. Potam nuėjo į policiją ir 
pats apsiskundė.

Užmusze didžturti
Garsus Nev Yorke didžturtis, 

milijonierius Austin Corbin, isz- 
važiavo pasivažinėti sugavo 14 
metų vvaiku ir su jo mokiritojumi, 
Dru Kungeru. Tuojaus vienok 
iszvažiavus isz rūmo arkliai pa
sibaidė ir pradėjo daužyti, lei
dosi pakalne žemyn. Wisi isz 
karietos iszpuolė: patvadnįkas 
Stokes, atsimuszė į medį ir teip 
sunkiai susikūlė, kad neužilgio 
pasimirė. Corbin iszpuolė isz ka
rietos ir susidavė į sieną namų, 
susilaužė kaulus ir į porą valan
dų pasimirė. Waikas nusilaužė 
koją, o jo mokintojas mažai ir ne- 

, pavojingai apsikulė: puolė jis ant 
pievos. Corbin įrengė maudyk
las ant Long Island; milijonus 
uždirbo
vietose. Nuo nelaimės ir milijo- 
nai vienok neapsaugojo.

Žmogžudyste Milvaukee.
Iszvažiavus trūkiui elektriszko 

geležinkelio isz Cudahos, ant pu
sės kelio terp priemieszczio ir 
miesto Milvaukee, įbėgus trū
kiui į auganezią ežia giraite, mo- 
tormonas trūkio, patėmyjes ant 
szėnių sukrautus kelmus ir akme- 
uis, sustabdė trūkį. Kondukto
rius Schvartz nubėgo numėtyti 
nuo szėuių tą sukrovymą, bet tą 
syk pasislėpę giraitėj pradėjo 
szaudyti ir pataikė jį į koją ir ka
da tasai parpuolė, motormonas 
įsitraukė ji į karą ir važiavo to- 

. liaus, bet pasislėpusiejie nesi- 
z liovė szaudę; dar vienas szuvis 

pataikė motormoną į pilvą. Nu
vežė jis dar trūkį į miestą. Abu
du paszautu nugabeno į ligon- 
butį, bet ežia nusprendė, kad 
motormonas turės mirti. Žmog
žudžiai pabėgo. Spėja, kad tai 
turėjo būti koki nors draugai

už lotus tų maudyklų

sztraikuojanczių to geležinke
lio tarnų. Geležinkelio kom
panija paskyrė 2000 dol. tam, 
kas prisidės prie sujieszkojiino 
žmogžudžių.

Nuo Milwaukees straikie- 
rių.

Į bėgantį elektriszko geležin
kelio trūkį, pilną žmonių, dau
giausiai moterų, bebėgant jam 
Wells ui., likosi įmestas explio- 
duojautis patronas. Nužiūri, 
kad tą patroną įmetė vienas isz 
sztraikuojanczių, buvęs pirma 
ant to geležinkelio kondukto
rium. Patronas tasai expliodavo 
vagone, nuo ko važiuojanezios 
moteriszkės persigandusios iszszo- 
ko isz trūkio. Apie pusiaunaktų, 
ant VValnut ui., į bėganezius 
trukius piadėjo szaudyti. VViens 
isz važiuojanezių vagone, kok
sai E. Thomas, isz Philadelph’jos, 
likosi paszautas į koją. Kompa
nija pareikalavo nuo szerifo pa- 
gelbos; jeigu gi tasai nepanorės 
apginti jos turtų, pažadėjo kreip 
tiesi į gubernatorių reikalauda
ma kariaunos. Szerifas iszsiuntė 
50 pagelbinįkų į Silver City.

Užmusze tewą.
Isz Minot, S, D. raszo: bu ves 

pirma pavieczio komisoriumi 
Ward Countyje, A. Baker, likosi 
ant savo farmos, 20 mylių nuo 
Minot, perszautas. Perszovė jį 
mat jo sūnūs, 17 metų VVilliam. 
Baker pirma smarkiai nuplakė, 
ne žinia už ką, savo Sūnų, tas 
mat tokiu budu atkerszyjo tėvui. 
Nesutikimai terp szeimynos trau
kėsi ežia nuo seniaus, sūnūs laikė 
motinos pu^ę.

Zniogžudystos.
Isz Fresno, Cal. raszo: 5 my

lios nuo ežia rado kunus nužudy 
tų: 55 m. Steve bhamarain, 19 
metų jo sunaus Benjamino ir 30 
metų dukters. Wisi trys likosi 
nuszauti isz revolverio į galvą. 
-Užmusztieje yra armeniecziai; 
gyveno ant mažos farmos. Kunus 
jų rado toli nuo namų. Shama- 
rain buvo vienu isz seniausių ar- 
meniszkų kolionistų Amerikoj.

Ramsay Harison Co. Ind.: su
degė netoli nuo ežia esanti farma 
G. Cradeno ir jo 30 m. pati ir sū
nūs. Užsidegus namams, Cradeno 
nebuvo namieje. Sugrįžęs naktyj 
rado degėsiuoso kunus sunaus ir 
paezios. Nėra nė jokios abejonės, 
kad pati ir sūnūs likosi pirma už- 
muszti ir paskui namus iszplėszę, 
norėdami užslėpti žmogžudyste, 
plėszikai padegė namus. Teisybės 
iki sziol dar susekti negalėjo.

Auka wetros.
Isz Bay City, Mich., raszo: len

kas Jokūbas Urban, farmeris, apsi
gyvenęs 12 mylių nuo ežia, vietoje 
Tovn Gilfard, nustojo visų savo 
turtų. VVėtra nuneszė jo namus. 
Atsitikus vėtrai Urban su savo 
szęimyna buvo namieje. Ant syk 
pojuto, kad namai, o drauge su 
jais ir jie pats, likosi vėtros pa 
griebti. Ant kelio buvo kluonas 
į kuri namai susida vė ir iszbiro, 
o kluonas pakilo į virszų ir liko
si vėtros nunesztas. Isz esanezių 
namuose nieks ne tapo užgautas. 
Beneszant namus, per pa- 
sidarusią grindise skylę, iszpuo
lė 2 metų duktė Urbano ir įpuo
lė tiesiog į szulinį. Iszsiliuosavęs 
isz po namų griuvėsių, Urban pir
miausei užsiėmė sujieszkojimu isz- 
puolūsios, be neszant vėtrai na
mus, mergaites ir surado ją szuli- 
nyj. Nusileido ir iszneszė isz jo 
sveiką mergaitę. Szulinis buvo 
gilus, bet priesz įpuoląnt mer
gaitei, vėtra sunesziojo į jį viso
kių daiktų, kaip antai: sziaudų 
drabužių, paduszkų; taigi ant tų 
ir puolė mergaitė.

Audros ir lytus.
Wėtros Sziaurinėj Amerikoj 

dar nepasiliovė: kur ne kur jos 
dar vis siauezia. Pereitos nedė
lios petnyczioj vėtra perbėgo 
per priemiestį Missouri Valley. 
Iszvertė namus Benjamino Pur 
cell’o; Purcellį ir jo szeimyną už
vertė iszgriuvusių mįmų sienos 

Apie Saliną, Kansase, atsitiko 
baisus lytus ir debesų praplyszi- 
mas. Upelis Gipsum užtvino ir 
apsėmė aplinkinius laukus; van
duo ežia ant laukų pasikėlė ant 
10 pėdų augszczio.

Isz darbo lauko.
T Shenudoriaus kastynėse vėl 

darhinįkams pradėjo numuszi- 
nėti 5 nuoszimczius nuo uždarbio.

’.| •[ Chicagoj, ant Bridgeporto,
dirbtuvės “Illinois Steel Co.” pa
liovė dirbusios. 1000 darbinįkų 
per tai nustojo uždarbio.

Savinįkai kastynių Birming* 
ham, Ala., pakėlė užmokesnį už 
darbą dirbantiems kastynėse, ant 
2|c. nuo kiekvienos iszkastos to
nos anglių.

5 Dirbtuvės Carnagie, Pitts- 
bnrge, Pa. drrbdina dabar plieni
nius laivams apkaustymus; tuos 
apkaustymus dirba Maskolijai,

T Philadelphijoj darbai eina 
prastai. Cukraus dirbtuvėse dir
ba tik pusė darbinįkų ir tai tik 
pusę laiko. Skurų dirbinycziose 
ne geriaus. Dirbtuvė Crampso 
praszalino dabar tūkstantį dar
binįkų.

5 Lenkiszkas laikrasztis “VVę- 
droviec” paduoda žinią, buk 
Nev Yorko “Eųuitable Gas 
Light Co” numažino visiems 
darbinįkams užmokesnį už darbą 
aut 50c. ant dienos, t.y. ant trecz- 
daiio iki szioliszko uždarbio.

Niiomohes niaskoliszku 
laikraszezių.

Maskoiiszkas laikrasztis “No
voje VVremia”, perkratinėdamas 
lenkiszkus dalykus, ant numaži
nimo įtekmės lenkystės, szitokį 
paduoda maskoliszkoms val
džioms savo reikalavymą. “1,

5 Mieste Mineapolis, Min. su- 
sztraikavo raszto statėjai spau
st u w ės e kasdieninių laikraszezių 
miestų Mineapolis ir St. Paul. 
Reikalauja jie 20 dol. užmokesnio 
ant nedėlios už dienos darbą ir 
po 23 dol. už naktinį. Reikalau
ja, idant normaliszkas laikas dar
bo butų 50 valandų per nedėlią.

Clevelande, O. susztraika- 
vo darbinįkai liejinyczios Do- 
mero ir Duttono, ant Hamilton 
ui. Savvinįkai dirbtuvės buvo 
parsitraukę darbinįkus neprigu- 
linczius į uniją, bet 200 astrai* 
kuojanczių unijonistų nutraukė į 
dirbtuvę ir iszvaikė visus nepri- 
gulinezius į uniją dąrbinįkus.

• Buffalloy, N. Y. daugumas 
kontranktorių sutiko ant sutrum
pinimo laiko darbo iki 8 valandų 
ant dienos, todėl daugumas dai
lidžių sugrįžo prie darbo. Sztrai- 
kuoja jų dar spie 150. Tie gauna 
po 6 dol. ant nedėlios paszalpos 
nuo dailidžių unijos. Tūli kon- 
traktoriai bandė partraukti daili
des isz Kanados, bet tie turėjo 
tuojaus pasitraukti.

•j Sztraikas dailidžių Detroite, 
Mich. pasibaigė. Darbinįkai su 
šitaikė su kontraktoriais ant szi- 
tokių iszlygų: darbinįkai, dir
bant po 8 valandas ant dienos* 
iki 1 Sausiui 1897 gauna po 20c 
už valandą darbo; nuo pradžios 
1897 m, gaus po 25c. už walan- 
dą darbo. Jeigu dirbtu ilgiaus 
kaip 8 valandas, tai užinokesnis 
už valandą virszaus turi būt ant 
ketvirtos dalies didesnis.

Lietuwiszku dirwu
Amerikoje.

—o----

Mat pagawo jaunik'Į.
Isz Lietuvos atkako į Ameri

ką lietuvys Pangonis su Jusz- 
kevycziute ir tai dar už jos pini
gus. Užtatai Pangonis žadėjo 
Amerikoj tuojaus su ja apsives
ti. Atkakus vienok į Nev Yor- 
ką, įgriebęs dar daugiaus pinįgų 
nuo savo sužieduotinės, nuo jos 
pabėgo. Mergina isz Nev Yorko 
atkako į Wilkesbarre Pa. Czia 
netikėtai patiko ant ulyczios 
Pangonį. Pasinaudojo isz to ir 
kreipėsi į sūdą skusdama savo 
jaunikį. Tasai likosi*paimtas į ka
linį ir,norėdamas nuo užrakto isz- 
siliuosuoti, žadėjo vesti prigau
tą Juszkevycziutę. Sudžia ant 
tų iszlygų žadėjo jį paleisti.

Nelaimė lietuwio.
“Garsas” paduoda žinią apie 

nelaimę pasiekusią musų vien
tautį, Praną Gvazdaucką, paei
nantį isz kaimo Petrakės, Kal
varijos pav. Suvalkų red. Nuė

jo jis į užgriuvusį Szenandorės 
kastynių brastą auglių pasikasti, 
bet czia jį užgriuvo akmenys ir 
žemė. Braste buvo tą kart Sa- 
kalaucka>, tasai pamatęs, kad 
nuo virszaus žemė slenka, per
sergėjo Gvazdaucką, bet tasai ne
klausė. Neužilgio potam ir už 
griuvo jį bruste. Sakalauckas,pa- paskirti į vyskupus, ypacz Lie 
matęs, kad pats neįstengs at
kasti, nubėgo į miestą, pasikvie
tė daug žmonių. Tie atkasė už- 
griuvui-į, bet jis buvo jau ne gy
vas.

Isz Worcester Mass.
Skaitydamas lietuviszkus laik 

raszczius, atradau liūdną žinią, 
kad kunįgas Masziotas tapo sus
penduotas, arba kad nuo jo likosi 
atimtos miszios.

Apie tai, placziai raszė: “Vie
nybe”, No. 21. “Lietuva”, No. 22, 
“Rytas”, No; 13; ir kiti laikrasz- 
cziai apie tą patį paraszė,

7 d. Sėjos kunįgas Masziotas 
giedojo miszias Sz. Kazimiero lie
tu viszkoje baznyczioje.

Mieste VVorcester Mass. apie 
tą suspendavimą nieko negirdėt. 
Nežinia ar tai teisybė arne.

F. P. Parapijoms.

Geriaus mylėti sawaji neng 
žydą.

Į Bostoną atkako isz Lietuvos 
du musų broliai: viens jau pir
ma buvęs Amerikoj, kitas gi dar 
pirmą kart czia atkakęs. Nė 
vienas, nė kitas, žinoma, kaip 
ką tik atkakę, pinįgų neturė
jo. Iszsipraszė pas lietuvį grocer- 
niką, kad isz jo kromo galėtu im
ti be užmokesnio valgomus daik- 
tus. Žadėjo už juos užmokėti už 
dirbę kiek pinįgų. Teip mat mito 
keletą nedėlių. Gavę vienok 
darbą ir uždarbį, ne tik kad dau
giaus nieko nepirko pas lietuvį 
grocernįką, bet ne užmokėjo ir 
skolos už seniaus paimtus daik
tus. Už pinįgus pirko toiiaus vis
ką pas žydą grocernįką. Kol ne
turėjo pinįgų, tąsyk jieszkojo lie
tuvio ir praszėsi, idant tasai gel
bėtu juos nuo bado, bet uždirbę 
kiek, jau pirmutinį gelbėtoją ap
leido ir >neszė sunkiai uždirbtus 
pinįgus pas žydą. Gėda tai, jei
gu lietuviai teip elgiasi!

Pesztynes lietuwiji su slova
kais.

Duryeoj, Pa. saliune Jankov
skio atsiliko pesztynėg terp lie
tuvių ir slovakų. Musztynėse 
keletas pesztukų laimėjo sudau
žytas galvas, nors jose ir be to 
mažai te buvo smagenų. Savinį 
kui saliuno teiposgi perskėlė 
galvą. Nugabeno jį į ligonbutį, 
bet gydytojai nepasitiki, kad jį 
galėtų nuo myrio iszgelbėti. Sa
liune visi langai likosi iszdaužy- 
ti, stiklines sukultos, baras su
laužytas. Policija gaudo dabar 
pesztukus.

f Elizabeth Port, N. J., 21 ^e- 
jos, 4 valandą po pietų, lietuvisz- 
koj parapijoj bus paszventini- 
mas naujo varpo, sverianezio 
700 svarų, kurį įtaisė savo kasz- 
tu tenyksztė “Sz. Jurgio” Dr-tė. 
Ant paszventinimo pribus vys
kupas Wiger isz Nevarko, ir 
daug svetimų kunįgų. Už tai 
visus lietuvius, isz visų aplin
kinių nuėstų ir miestelių szirdin- 
gai užkvieczia ant tos dienos 
atsilankyti. Parap. Komitetas.

f Isz Minersville, Pa., raszo, 
kad tenai dar tik pirmas lietuvys, 
Andrius Czerkauskas, pirkosi lo
tą ir namą, nors jau tame mieste
lyj nuo seniai daug lietuvių gy
vena. Raszėjas ragina ir 
lietuvius prie pirkimo sau 
vietų.

kitus 
locnų

dienąt Northamton, Mas. 16 
Gegužio szių metų likosi ežia 
trūkio suvažinėtas lietuvys Žy- 
donis. Sužeidė ji mat teip sunkiai, 
kad tas neužilgio pasimirė.

f Waterbury Conn. Jurgis Ro- 
meika nuo persigėrymo pasimi
rė.

tuvoj, vien ypatas isz tos tau
tystes, į kokią priguli dailgumas 
gyventojų vyskupystės. 2, mal 
dos bažnycziose, apart tų, ku
rios turi būt atkartojamos loty- 
niszkoj kalboj, turi būt toje 
kalboje, kokią vartoja daugu
mas parapijos gyventojų, vie
ton lenkiszkos (toksai, rodosi,yra 
jau bažnyczios valdžių iszduo- 
tas padavadyjimas, tik kad jo 
ne visur prideraneziai prisilaiko). 
3, moktlas tikėjimo mokslanėse 
turi būt mokinamas tokioje kal
boje, kokią vartoja namieje vai
kai”. •

Apart to, reikalavymas “No
voje Wremia” siekia ir toiiaus. 
“Labai butų naudinga, sako “No
viję Wremia”, padalyti isz Wil- 
niaus, teip Sakant, vidurį augsz- 
tesnio maskoliszko apszvietimo: 
ar ne priderėtų ežia perkelti 
Dorpato universitetą? Dorpate 
universitetas nužudė savo seną 
mierį nuo to laiko, nuo kada pa 
liovė buvęs vokiszku univer- 
sitetų trijoms pribaltmarinėms 
gubernijoms. Ne skaitlinga prie- 
baltmarinių gubern. vokiszka 
jaunumenė pradėjo szalintiesi 
nuo Dorpato universiteto; jei
gu negal lankyti vokiszku už- 
rubežinių, tai velyja traukti į 
sostapilių universitetus. Latviai 
ir estai, kaip sako laikrasztis, 
dar ne pasikėlė iki supratimui rei
kalo universiteto, ir jie ne daug 
savo jaunumenės į juos siun- 
czia; maskolių gi kraszteyra ma
žai. Matomai tasai universitetas 
geros ateitės ne tur, ir klausy
mas apie jo perkėlimą į kitą vie
tą buvo pakeltas ir tas gal yra tik 
klausymu . laiko. Perkėlimas jo 
į VVilnių duotu maskoliszkiems 
elementams Sziaur- Wakarinio 
kraszto (Lietuvos) svarbų 'ap
sz vieeziant į vidurį (centrą), ku- 
risai duotu galingą įnagį ant 
jungimo szio kraszto su likusia 
Maskobja ir pastumtu pryszakin 
maskoliszką kultuvą, maskoliszką 
apszvietimą, maskoliszką rasz 
lavą ir mislį ir, isz palengvo 
dirbdamas nuolatai, paszapuotu 
isz cziabuvių gyventojų apszvies 
tus ir pertikrintus maskoliszkus 
darbinįkus szitame kraszte”.

Tam maskoliszko laikraszczio 
reikalavymui galima pritarti. 
Ar perkėlus ežia, arba uždėjus 
kiią universitetą, Wilnius, mu
sų kraszto sostapilė, pasidarytų 
vien viduriu siauro maskoliszko, 
ar abelno apszvietimo, tai jau 
nuo musų paežių paeitu. 
\Vilniaus universitetas galėtu 
pastoti vien nesziotoju siau
ro maskoliszko apszvietimo ir 
mokslo vien tąsyk, jeigu mes 
isz to mokslo szaltinio pasinaudo 
ti ne mokėtume,, jeigu mums mu
sų apszvietimas nerūpėtų. Jeigu 
gi terp mus noras mokslo atsiras 
tu, ir jeigu musų mokslincziai pa
norėtu patarnauti ant pakėlimo 
lietuviszko mokslo ir lietuvisz- 
ko apszvietimo, tąsyk Wilnius 
galėtu pastoti tokiu jau viduriu 
lietuviszko mokslo,kokiu sziądien 
yra nors Wan-zava, nors ir ežia 
ne lenkiszkas bet maskoiiszkas 
yra uni versi tas. Maskoiiszkas 
mokslas rinktųsi vien universi
tete, lietuviszkas gi galėtu sa
vo spinduliais apdalinti vi.-ą 
krasztą. Ar butų teip, žinot ne 
galime. Pirmiausei reikia, kad 
VVilniuje butu universitetas, pas 
kui jo vaisiai pasirodys.

Dowanos ciecoriaus musų 
žmonėms.

Neseniai padavėme isztrauką 
apie dovanas žmonėms suteiktas 
maskoliszkojo ciecoriaus dienoje 
jo apvainikavymo. Apart pami
nėtų seniaus dovanų, yra dar jų

ir daugiaus, kaip antai: Dova
noja visiems skolas į vieszpa- 
tystės iždą iki 300 rublių, dides
nes gi ant tiek sumažina. Per 
metų, pradedant nuo 1896 m. 
sumažina mokestį už žemę (czy- 
žią) ant pusės to. ką mokėjo se
iliaus. Ant tiek jau numažina 
Lenkijoj mokama teip vadinama 
padidintą nuo žemės mokestį. 
Jeigu per tą laiką mokestis tap
tų numažintas, tai žmonės per 
tą 10 mėtų mokės tik puse ir 
tos numažintos czyžios.

Dovanoja skolas mokintiniams 
už mokinimas! už antrą pusmetį 
szių metų vidutiniszkose *ir 
augszcziausiose mokslainėse; jei
gu tos skolos tapo užmokėto?, 
tai jos gal būt priskaitytos kaipo 
užmokesnis ant ateinanezių metų. 
Dovanoja studentams užmokėsiu 
už užbaigtinus examinus ant di
plomų, t.y. po 20 rublių.

Dovanoja uždėtas administra- 
tijos bausmes už nedaleistą pe
rėjimą rulieziaus, iszemus vien 
dalį pripuolanczią miestams.

Dovanoja su visu, nežiūrint 
ant jų didumos, paszalpą duotą 
isz iždo žmonėms arba valsz- 
cziams padegusiems 1890 m. 
Devanoja bausmę nusidėjusiems 
už mažesnius peržengimus liesų, 
didesniems gi bausmę numažino 
ant dviejų treczdalių. Esanti 
policijos užžiura liekasi nuo 
užžiuros paliuqąuoti.

Pabėgėliai isz Maskolijos,
me ir pabėgę nuo tarnavymo 
kariaunoj, gal grįžti atgal: toki 
ne bus po sudu atiduoti, Ant su
grįžimo jiems palikti vieni me
tai.

Kiekvienas nusikaltėlis pabė
gęs nuo bausmės į užrubežius, jei 
gu nor pargiįžti,visadaga!kreip- 
tiesi prasėdamas malonės, per 
tarpinįkystę tiesos ir vidurių 
ministerio.

Svarbesnių dovanų nėra tame 
manifeste. Kitos liekti tokiomis, 
kaip pirma padavėme. Daugiaus 
neng žmonėms, paskirta visokįų 
dovanų augsztesniems urėdnį- 
kams. Savo laiszkeiszgyrė Masko
lijos valdonas i^gar-ų kitų tikė
jimų kankintoją, Pobiedonoscevą, 
apdovanojo ir VVilniaus guberna
torių Freze. Wilniaus perkrik- 
sztas Orzevski pakeltas į kava
lerijos jenerolus. \Varszavos je- 
neral-guliernatorius likosi paskir
tas į sąnarius vieszpatystės ro
dos, bet pasilieka ant savo vie
tos Warszavoj.

po- 
tas

ta-

GR0MATNYCZ1A.
P. Konstantinavicziui. Kiek

vienas privalo vartoti savo tik
rą pravarde. Kaslink lietuvisz- 
kų pravardžių su lenkiszkomis 
užbaigomis, jeigu jos paeina nuo 
vardo, tai jos lenkų valdymo 
laikuose likosi sulenkintos, jos 
netikros; daugelis yra tokių, ku
rie ir turėdami tikrai lietuviszką 
pravardę, per nesupratimą, pride
da lenkiszką užbaigą ir tokių bu- 
du pasidaro pravardė semta isz 
dviejų kalbų: szaknis pravardės 
lietuviszką, užbaiga gi lenkiszka. 
Tokios pravardės, nors ir metri
kuose užraszytos, netikros, bet 
perdirbtos Yra Lietuvoj ir gry
nai lenkiszkos pravardės, tos yra 
arba isz lietuviszkos kalbos į len
ki sz ką perkeistos, arba paeina 
nuo leukiszkų į Lietuvą atei
vių, kurie gyvendami terp lietu
vių į lietuvius pavirto. Lenkai 
puikiai mokėjo lietuviszkas pra
vardes perkeisti: padarė jie isz 
Užupių—Zarzeckius; isz Juod
varnio, Krukovskį; isz Oszkin J 
—Kozlovskį ir daugel kitokių. 
Priversti vartoti sziokią ar tokią 
pravardę negalima; kiekvienas 
vartoja tokią, jeigu jau sykį sa
vąją pametė, kokia jam patinka 
arba kokia vartoja jo tėvai, Są
narius tautą galima pažinti isz 
pravardžių; teip visur ant svie
to yra, vien lietuvio pagal pra
vardę negalima pažinti nes dau
gumo jų pravardės ne tikros: ar
ba jie pats jas permainė, ar len
kams valdant Lietuvą, lietuvių 
pravardės likosi perkeistos į len- 
kiszkas. Prūsuose lietuviai per
keitė daugel pravardžių į vokisz- 
kas, Lietuvoj į lenkiszkas. War- 
tojant lietuviszkas pravardes ne 
reikia iszsižadėti tėvų, nes jeigu 
ir tėvai vartoja ne tikras, per
keistas, galima ir tėvams sugra
žinti lietuviszkas.
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ŽEMĘ ir KITUS SMTETUS, 
JŲ BŪVĮ ir PABAIGA.
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(Tąsa.)
Po įtekme 

svarbumo pajiegos kometos ne tik iszbarsto savo 
medegą, bet ir skirstosi į dalis, kaip tai tapo mu
sų laikuose patėmyta su kometa B i e 1 o, teip pra
minta todėl, kad ją pirmiausei surado Austrijos 
afii iei«is vaidu Biela. Kometa ta, kada ji pirmiau
siai tapo atrasta, 1826 m., buvo susidėjusi, kaip ir 
kitos kometos, isz branduolio, debesies ir kasų 
arba szluotos. Neužilgio potam tapo pažinti jos 
keliai ir tapo iszskaityta, kad ji sugrįžta kas 6 
metus ir 3 bertainius. Isz tikro, kelis kartus d-r 
paskui matė ją laike isz virszaus parodytam, bet 
metuose 1846. kada ji prisiartino prie siūlės, jos 
brauduolis pasidalino į 2 branduoliu, kurie viens 
nuo kito atsitolino, kiekvienas su dale galvos 
ir kasų; taigi isz jos pasidarė kailio dvi atskiri ko 
meti. Tolumas vienos nuo kitos buvo 4(k)00 my
lių. Pasirodžius jai vėl po 6 ir 3 bertainių metų, 
dalys tos atsitolino jau viena nuo kitoą ant 340000 
my lių. Nuo to laiko, kometa ta jau daugiaus ne
pasirodė; matomai pasidalinimas į dvi dali buvo 
tai pradžia visiszko jos isznykimo; g.dima spėti, 
kad iszsiskyrstė ji visai; tolinus pamatysime, kas 
su ją atsitiko. Lengvai jgalima suprasti, kad jei
gu kometa po įtekme saulės ir planetų pritrauki
mo palieka nuolatai dalis savo medegos, kaip tai 
iszreiszkėme pirmiaus, tai į kokį laiką bekeliau
dama savo keliais, grįždama vis prie saulės, 
po įtekme jos ir planetų savo kelionėj prirau- 
kimo, turi ant galo visą savo medegą, susideda n- 
czią-isz dulkių, iszmėtyti, iszbarstyti^šavtrkelio- 
nėj, teip kad ant galo pati kometa isznyksta, o 
visas jos kelias, kuriuom ji keliavo bus iszbertas 
nuo jos pasilikusioms dulkėmis. Tuojaus 'pamaty
sime, kad tasai atves mus į supratimą kito ap- 
sireiszkimo pasaulėj.

PUOLANCZIOS ŽAVAIGŽDES.
.Nuo seniai žmonės tikėjo, kad isz dangaus gal 

puiti akmens, nors mokslincziai ilgai su tuom 
žmonių įtikėjimu ne sutiko. Sziądien visi jau 
žino, kad gal pasirodyti deganti apskrieziai, ku
rie perbėga per musų orą ir palieka ant savo 
•kelio besidriekianezius valandą lyg rodosi Mir

ažus, ant galo paprastai su dideliu griausmu su
trūksta ir puola ant žemės. Dalys tokio apskri- 
czio atauszusios iszrodo lyg kieti akmens, pa- 
naszus į akmenis atsirandanezius ant žemės, bet 
tankiai juose yra gryna geležis ir kiti meteliai. 
Ant žemės grynos geležies nėra, yra ežia tik ru
dos, isz kurių gryną geležį isztarpina. Gryna go
ži- yra tik akmenise nupuolusiuose isz dangaus 
kailio deganti maži apskrieziai; isz ko galime 
spręsti, kad tie nupuolę nuo augsztybių akmens 
ne ant žemės pasidarė. Tokius nupuolusius ap- 
skriezius vadina a e r o 1 i t a i s arba bolidais. 
Isz to kiekvienas supranta, kad apart planetų ir 
kitokių dangiszkų svietų kybo svieto ruimuose 
maži kūnai, kurie, jeigu per daug prie žemės 
arba prie kitų planetų prisiartina, liekasi žemės 
arba kitos planetos pritraukti. Dėl jų mažumo ir 
todėl, kad jie neturi savo locnos szviesos, jų pa
prastai ne galime matyti, bet puolant ant žemės, 
prisigriebę musų oro, dėl smarkaus, bepuolant, try
ny mosi oro plotuose, kurtuos turi perbėgti, Aiž- 
sidega, įkaista, kai ii kiekvienas drueziai trinamas 
daiktas, todėl matome juos kaipo deganezius ma
žus apskriezius. Wienas isz tokių didesnių degan- 

-cziųi apskriezių. Sausyje 1868 m. perlėkė ties 
Lietuva ir nupuolė ties Pultusku, Lomžos gub. 

, (Lenkijoj). Daug taukiaus, neng aerolistus arba 
hojidus, galima matyti p u o 1 a ne z i’a s ž v a i g ž- 
des. Nevienas isz skaitytojų gal matė apsireisz- 
kimą puolanczių žvaigždžių, nes tas atsitinka be
veik kiekvieną naktį. Daugel žmonių tiki, kad 
tai isztikro žvaigždės krinta, bet lengvai persi
tikrinti, kad tai ne tiesa, nes nors ir daugiausei to
kių žvaigždžių nupultų, visgi ant dang-us ne 
trūksta nė vienos: matome ant dangaus vis tas 
paezias žvaigždes. Tos puolanczios žvaigždės yra 
tai smulkus dangiszki kūnai iszsiskirstė po svie
to ruimus, kuriuos žemė, piisiartinus prie jų 
sawo kelionėj, prie save drueziaus pritraukia. 
Bet kad jie smulkus, todėl susitikę su žemės oru, 
kurisai yra tirsztesnis, užsidega ir puola, nors 
nenupučia ant žemės. Aerolitai ir puolanczios 
žvaigždės vien tuom skiriasi, kad pirm utiniai yra 
didesni ir tirsztesni ir todėl nupuola ant žemės, 
antrosios gi yra tai dulkės i-zmėtytos svieto rui
muose, o žinote jau, kad tokias dulkes iszbnr-4-u 
savo kelionėj kometos. Aerolitus ir puolanczias 
žvaigždes vadina meteoritais. Nors puolan
czias žvaigždes matome kas kart, tai vienok tū
lose metų dienose skaitlius jų puolanczių būva ne 
Įia prasta i didelis. Puola jų tąsyk teip daug, kad 
negalima nesuskaityti; į valandą kaip kada per
bėga jų tukstaneziai, ypacz gi terp 2 ir 3 valan
dos po pusiaunaktų. Tokį neiszpasakytai didelį 
skaitlių puolanczių žvaigždžių matome du kart 
per metus, kaip antai: terp 10 ir 12 dienos pjutės 
ir terp 13 ir 15 dienos Lapkriczio. Tėmijant į 
kuri krasztą jos puola, matome, kad jos puola isz 
vienos vietos, isz teip vadinamos vietos gara- 
v ymo, kuri tai vieta kas kart yra kita, teip ro
dosi lyg kad toje vieta ir bėgtų aplink saulę sa
vo eleptiszku keliu. Persitikrino, kad keliai puo
lanczių žvaigždžių yra tie pats, kaip ir keliai tū
lų kometų, o kad žinome jau, kad kometos sayo 
kelionėj iszbarsto daug savo medegos, isz kurios 
jos pasidarusios, t. y. dulkių, taigi puolanczios 
žvaigždės, tur būt, yra tiktai medegą isz kurios 
buvo pasidarusios kometos, iszbarstyta ant jų 
kelio, žemės smarkiai pritraukiama tąsyk, kada 
ji perkerta kelią, .kuriuomi keliavo kometa. Sa
kėme jau pirmiaus, kad teip vadinama kometa 
Bielo pasidalino į dvi dali ir ant galo isznyko; 
turbut iszbiro ji visai ir paliko ant savo kelio tik 
daugybę meteoritų, kurie prisartinus žemėj arba 
kitai planetai prie to kžlio, kuriuomi seniaus pra
puolusi kometa keliavo, būdami smarkiai pri

traukiami, padaro daugybę puolanczių žvaigž
džių. Isztikro, metuose 1872, dienoj kurioj lau
kė pasirodymo kometos B elo, kuri vienok ne
pasirodo, visoj Europoj patėmyjo neiszpasakytą 
daugybė puolanczių žvaigždžių, kas musų spėji
mą vien paremia. Gal būt, kad tą dieną musų 
žemė susitiko su paezia kometa, kad apart pada 
lininio kometas į milijonus milijonų dalių, nie
ko daugiaus musų žemei nepadarė.

SVV1ETAI PO SAULES REDA.
Pažinome jau visus daugiszkus svietus, mu

sų žemės kaimynus ir gimines, saulės rėdomus. 
Kaip dideli turi būt saulės pajiega, jeigu ji įsten 
gia rėdyti ir užlaikyti tokią daugylię ir tai dar 
tokių didelių svietų kaip planetos, mėnuliai irtai 
dar nuo tokios didelės tolumos Kaip dideli tu
ri būt jos traukinio pajiega, jeigu per amžių am
žius įstengė užlaikyti beveik vienokioje nuo sa
vęs tolumoje toliausiai nuo save esanezius svie
tus, kaip, paveikslan, Neptūną, kuris nuo jos at
sitolinęs ant 600000000 musiszkių mylių ir ueda- 
leidžia jam prasiszalinti nuomavo kelio, o dar tu
ri įtekmę ir kur kas toliaUs, kaip tai matome ant 
tūlų kometų. Wisi tie dangiszki svietai, kuriuos 
iki sziol pažinome, turi pasiduoti saulės pajiegai; 
jie artimiausi musų žemės kaimynai ir gimines ar
ba, kitaip sakant, jie tveria teip vadinamą saulės 
sistemą. Widuryj tų visų svietų yra saulė, jų 
valdytoja, aplink kurią sukinėjasi jos pa valdi
niai: planetos su savo satelitais arba mėnuliais ir 
nepanaszios į jas, mažiaus jau klausanczios savo 
valdono, kometos. Apart vienok tos sistemos, t. 
y. apart musų saulės, jos planetų su mėnuliais ir 
kometų yra dar kiti dangiszki svietai, kiti siste
mai, apie kuriuos žemiaus pakalbėsime. Idant ge
riaus suprasti musų sistemą, apie padėjimą svie
tų po saulės įtekme esanezių, paduodame ežia 
paveikslėlį, ant kurio tą musų saulės sistema yra 
parodyta. Widuryj, ant to paveikslėlio, žvaigždė, 
reiszkia saulę, ratai aplink ją, tai keliai kuriais 
keliauja planetos, laszai ant tų ratų — tai plane
ta: ant pirmo rato laszas reiszkia pirmą planetą 
Merkurą, ant antro Wenus arba W enerą, ant 3 
žemė, aplink kurią keliauja mėnulis; ant 4 Marš 
su savo 2 satelitais arba mėnuliais; platus tam
sus diržas už kelių pirmų keturių planetų rodo 
kelią planetoidų. toliaus bėga dideli ratai, kuriais 
keliauja užpakalinės planetos (Joviszas arba »lu- 
piter su 4 mėnuliais, Saturnas su 8, Uranus su 4 
ir Neptūnas su vienu). Ilgos elipses, suplotos, 
papiesztos sutraukomis, reiszkia kelius svarbes
nių kometų. Žinoma, kad vi-os planetos ant Į>a-

A.

Isz wisur.
11 Kastynėse Indiana, sziauri- 

nėj Iszpanijoj, užgriuvo ant dir- 
banczių darbinįkų didelė uola ir 
16 suwisu sutrynė.

U Galicijoj, ties kaimu VVielkie 
Konczyce, netoli' Ostravos, 14 
darbinįkų, mažoje valtelėj kėlėsi 
per užtvinusią upe Ostraviec. 
Nuplaukus vienok nuo kraszto 
waltelė p įvirto ir bfrtkelnti 
įpuolė į upę. 10 žmonių spėjo isz- 
sigelbėti. 2 moterys ir vienas vy- 
riszkis prigėrė.

II Iszvaževus isz Konstantino* 
poliaus, Turkijos sostapilės, pasi
važinėti už miesto, plėszikai pa
gavo tris moteris: prancūzę Bran- 
zean ir moterį ir dukterį wieno 
turtingo armenieczio. Paėmė ka
rietą, kurioje važewo ir arklius. 
Potam nusiuntė laiszką į gimines 
paimtų ir pareikalavo 10000 dol. 
ant iszpirkimo; jeigu neiszpirk- 
tu,žada paimtąsias užmuszti.
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|| Wietoje Bills, Armėnijoj, 
apsireiszkė cholera, nuo kurios 
d><ug žmonių mirszta. Krasztas 
tas likosi turkų isznaikįtas, gy- 
gy ventojai nuo seniai badą ken- 
czia, taigi pertai ir cholera pra
deda labinus siausti neng Egipte, 
nors ir ten ji daug žmonių į kapus 
nuvaro.

veikslėlio parodytos vienakio didumo, nes jeigu 
norėtume papieszii daugiszkus svietus pagal jų 
didumą ir tolumą jų kelių, nerastume tam tik
slui užtenkaneziai didelio popieros lapo. Atmin
kit paveikslėlį 22, ant kurio planetų didumas 
proporcijonaliszkai yra parodytas; daleiskime, kad 
sumažintame ant paveikslėlio didumą žemės ir 

kitų planetų iki ketvirtos dalies, tai saulę visgi 
reiktu papieszti turinezią 3 colius skerbruksznio 
ir tie 3 coliai turėtu reikszti aszį saulės sistemos, 
t. v. reįkszti 200000 musiszkių mylių, nes toks 
skersbruksznis saulės isztikro yra; norėdami gi 
proporcijonaliszkai su tuom papieszti tolumą nuo 
saulės iki Neptūnui, turėtume turėti popieros 
lapą 375 mastų ilgio ir ploczio.

Swetimi swietai. Sudėjimas dangiszkų 
kimų.

STOW1NCZIO8 ŽVAIGŽDĖS, SUSIRINKIMAS ARBA 
Ž W AIGŽI )Ž IŲ KON S TI TE L ACI ,R )S.

Kalbėjome jau, kad i-z nesuskaitomos daugy- 
bės žvaigždžių, kokius kas nakt matome ant 
dangaus, tiktai tūlos isz jų yra planetomis; visos 
gi kitos, apie kurias dabar kalbėjome — tai teip 
vadinamos sto v i n cz i os žvaigždė s. Jos 
atsižymi tuom, kad nors jas tėmytume per isz- 
tisus mėnesius, jos ne maino savo vietos, visada 
toj paezioj vietoj pasilieka; žiba jos aiszkiai, dria- 
banezia szviesa, taigi locna, ne paskolinta, ne at- 
muszta nuo kitų; rodosi jos mums mažesnės už 
planetas ir iszmėtytos po neiszmieruotas nuo mus 
tolumas. Matome jų neiszpasakytą daugylię iszmė- 
tytų svieto ruimuose, o per žiūronus ir telesko
pus (daugiszkus žiūronus) randame jų dar daug 
daugiaus. Juo turime geresnius stiklus, juo dau
giaus galime matyti žvaigždžių. Taigi kaip di
delis, nesuskaitomas turi būt skaitlius žvaigž
džių dar toliaus nuo musų, kurių ir per geriau
sius stiklus, arba žiūronus užmatyti. Neįstengia
me? Į kurį krasztų nepažiūrėsime, niekur ne už
matomo galo žvaigždėtų ruimų. Wienos žvaigž
dės žiba labiaus, kitos silpninus, kas paeina nuo 
jų nevienokios nuo mus tolumos, nes nors mums 
rodosi, lyg kad žvaigždės hutų vienokioje nuo 
mus tolumoje, teip kaipi kad jos butu prilipintos 
prie dangiszko dangezio, tai vienok tasai mums 
vien teip rodosi, isztikro tokiodangezio nėra, yra 
vien ne aprubžeiuoti, neturinti galo, neiszmieruotj

(Toliaus bus.)

|| Anglių kastynėse Fontane-*, 
netoli Roche belle, Prancūzijoj, 
atsitiko baisi gazų explioz>ja. O- 
los kastynėse nuo expliozijos už
griuvo ant dirbanrzių jose darbi
nįkų, 25 darbiu į kai nustojo gy
vasties; kelesdeszitnts gi isztrau- 
kė sunkiai sumankytų.

1| Maskoliszkai-Chiniszkas ban
kas įgavo nuo chiniszkų val
džių daleidimą statyti gele
žinkelį chinieczių žemėj. Tasai 
naujas geležinkelis liėgs' per 
Mandzuriją, chiniecziams prigu- 
linezią provinciją, prie masko- 
liszkojo rubežiaus, į Pekiną, 
chinieczių kraszto sostapilę. Kasz- 
tuos gi apie 100000000 rublių.

|| Isz Belgrado, Serbijoj, ra- 
szo: žandarai apsiautė, netoli 
nuo miesto, garsų plėsziką Po
li janą ir jo visą bandą. Polijans 
buvo tai viensisz baisiausių plė- 
szikų visame kraszte; žmonės jį 
vadino “girių valdonu”. Susi
tikus su žandarais, plėszikai karsz- 
tai gynėsi, bet po ilgam szaudy- 
mui jų vadas likosi užmusztas, 
o pavaldiniai visi suimti. Da
bar likosi Serbijoj tik vienas 
plėszikų pulkas vadovo Borkico; 
kitus pasisekė žandarams i szg liu
dyti.

| Konstantinopoliuj vis tau
kiaus atsitinka žmogžudystės. Nė 
kas užmusza, rodosi, nekaltus 
žmonis, nė kodėl, susekti valdžios 
neįstengia. Paskutine nedėlią, to
kiu budu, likosi užmusztos 7 y- 
patos. Paskiausei likosi užmusz
tas albanietis, sąnarys sultano 
muzikantų; užmuszė gi jį kok
sai nepagautas armenietis. Už ką 
vienok užmuszė, nežinia, nes 
terp užmuszėjo ir užmusztojo ne 
buvo nė jokios pažinties.

|| Tulone, Pietinėj Prancūzijoj, 
atsitiko didelė nelaimė. Magazi
nuose pirotechniszkos mokslainės 
užsidegė trys skrynios rakietų, 
nuo ko pasidarė baisi explo- 
zija, kurios dvi darbi n į k ės liko
si ant vietos užmusztos, o daug 
sunkiai ir pavojingai sužeistų. 
Priežastis užsidegimo buvo ta: 
100 žingsnių nuo krautuvės, da
rė mat bandavones su padirb
toms rakietoms; nuo to, tur būt, 
ugnis užsikrėtė, kokiu nors bu 
du ir krautuvėj, nuo kurios ir 
užsidegė ežia sukrautes rakietų 
skrynios.

U Isz Berlyno, P rusuose, ra- 
szo: Apie 250 vietinių mokslai- 

nių vaikų,drauge su mokintojais, 
iszvaževo ant garlaivio ant aže- 
ro Gremmen pasivažinėti. Nu
plaukus garlaiviui toli nuo 
kraszto, ant virszaus, kur buvo 
susirinkę vaikai ir mokįtojai, a- 
tėjo garlaiviomaszimstas, Slager, 
ir pasakė: “vaikai ir mokintojai, 
atkalbėkite savo paskutinę mal
dą.... ne užilgio garlaivys isz- 
lėks į padanges.” Isz tikro pasi 
rodė, kad Slager teip pritaisė 
viską, kad turėjo atsitikti explio- 
zija garinio katilo. Kapitonas, 
apie ią persitikrinęs, liepė* tuo- 
jaus nuleisti nuo garlaivio - visus 
luotus -ir į juos susodino visus 
vaikus su mokintojais. AVds spė 
jo nuo garlaivio nuplaukti, tasai 
isziro: garinis katilas expliodavo 
ir jį iszardė. Slager mat tokiu 
budu norėjo atkerszinti savinįkui 
garlaivio; beproeziu jis nebuvo.

; Isz Barcelionos, Iszpanijoj. 
raszo, kad nesugaudyti piktada
riai, kaip spėja anarchistai, ar
ba kokį beproeziai, jau antru 
kartu metė dinamito bombas į 
procesiją einanezią per devint’- 
nes. Pirmą syk, nors bombos 
expliodavo, bet susirinkusių ant 
maldos žmonių ne užgavo. Ant
rą kartą, mestos į krūvą žmonių 
einanezių su procesija dinamito 
bombos expliodavo. 14 ypatų li
kosi užmusztų, 50 gi sunkiai 
sužeistų. Baimė apėmė likusius, 
kiekvienas bėgo szalyn; nieks 
ne pamielino apie gelbėjimą su
žeistų. Ant ulyczios gulėjo su
žeisti ir užmuszti. Sužeidimai 
pirmutinių labai sunkus; isz jų 
dar daugelis pasimirs. Sienos 
triobų buvo kraujais aptaszky 
tos; nutraukyti kūno sanariai 
voliojosi ant ulyczios. Expliozi- 
ja atsitiko prisiartinus procesi 
jai prie bažnyczios Motinos 
Szvencziausios.

IszOrleadon, netoli San Sebas 
tian, Sziaurinėj Iszpanijoj, kaip 
raszo, po durimis prabaszcziaus 
vietinės bažnyczios expliodawo 
pamestos kokių piktadarių, ar gal 
beproezių, dinamitinės bombos. 
Dalis klebonijos likosi iszgriauta. 
[sz žmonių, ant laimės, nieks ne 
pražuvo.

|| Lenkiszkas laikrasztis “Ga- 
zeta Lubelska” raszo, kad prie 
statymo geležinkelio nuo Lubli 
no į Lukową (Sedlecų gub.) mas- 
koliszkos valdžios partraukė 
800 darbinįkų isz gilios Masko
lijos, isz Smolensko gub., nors 
gyventojams Lenkijos visur 
trūksta uždarbio: badas ir sto 
ka uždarbių priverezia daugy
be gyventojų kraustytiesi į sve
timus krasztus, daugiausei į 
Ameriką. Mat kaip elgiasi pra
keiktos maskoliszkos valdžios jų 
užimtuose svetimų gaivalų ap
gyventuose Maskolijos krasztuo- 
se! Ir dar tos valdžios, per savo 
laikraszczius drįsta begėdiszkai 
kalliėti,kad jos suteikia laimę 
gyventojams Maskolijos užim
tuose krasztuose. Kur tik vieti
niai gyventojai galėtu rasti už 
darbį prie vteszų darbų, prie 
tų darbų užžiurėtojai maskoliai, 
parsigabindina ’darbinįkus isz gi
lios Maskolijos. Kad vietiniams 
per tai gyventojams trūksta dar
bo, jau pasmirdę valdinįkai ne
sirūpina. Tiems cariszka malonė 
daleidžia badu mirti. Teip jau 
kaip Lietuvoj, elgiasi mat Mas- 
kolija ir kituose ne maskolių 
apgyventuose krasztuose.

|| Kaip estai moka apginti sa
vo reikalus, rodo tą szitasai at
sitikimas. Bažnyczia Oberpale 
ne, Estlandijoj, likosi uždaryta. 
Protestoniszko tikėjimo virszinį- 
kas (superintendentas), susitaręs 
su maskoliszkoms valdžioms pa
skyrė kitą valdžioms patinkan
tį į Oberpaleną pastorių, Wit- 
roką, bet parapijonys nutarė jo 
nepriimti. Superindentas, žino
damas apie tą, atsiszaukė į svie- 
tiszkas valdžias, reikalaudamas 

pagelbos. 17 dieną Gegužio s.m. 
atkako į Oberpaleną pavieczio 
virszinįkas, 7 uriadnįkai, kele
tas policistų isz Fellino, valss- 
czių starszino®, keletas kaimi
niu policijantų, Visi sanariai pa
rapijos konvento ir 1.1. Kebą į 
bažnyczią apstojo policijantai; du
ris bažnyczios gynė pavieczio 
virszinįkas su policijantais. Isz 
pastorale tuom tarpu iszvuževo 
superintendentas ir naujai paskyr- 
tas pastorius; karietas, kuriose 
jie važevo, sergėjo uriadnįkai. 
Pavieczio virszinįkas paliepė į 
bažnyczią neleisti para pi jonų. 
Žmonių aplink ją vienok buvę 
daug susirinkusių. Privuževus 
superintendentui ir naujam pas
toriui prie bažnyczios, susirinkę 
parapijonys pakelė riksmą; mi
nia žmonių, kiek tik įstengdama 
szauke: “szalyn, ne norime!” U- 
riadnįkai ir policistai, kaip ma
tai, likosi prie sienos prispeistu 
Superintendentas ir naujas pas
torius turėjo grįžti atgal, nes 
parapijonys jų į bažnyczią ne 
leido.

^Visokios Žinios.
* Artilerijos kapitonas. Bal- 

lon, Paryžiuje, iszrado prietaką, 
su kurios pagelba galima per
skaityti kiekvieną telegramą 
beganezią telegrafų dratais. Ga
lima girdėti Kuosai bėgauezią 
dratais telegramą, ir isztolo nuo 
drato esant lengvai perskaityti. 
Tasai iszradimas turi didele swar-c.

bą karės laikė, nes su pagelba tos 
prietaisos lengvai galima bus 
perskaityti visas prieszų iszsiųs- 
tas telegramas ir visokius pri
sakymus.

* Kiekvienas žino, kaip sunku 
yra vasarą Hgiaus apsaugoti nuo 
pagedimo mėsą, ypacz ant kaimų, 
kur ledo negalima gauti. Norint 
vasarą užlaikyti ilgiaus mėsą, tai 
gi ją apsaugoti nuo pagedimo, 
reikia ją iszkepti arba iszvirti; 
paskui užvirinti pieną, į jį įbėrus 
saują druskos ir stiklą uksuso, 
atszaldžius paskui tą pieną, į- 
deti į jį mėsą. Czja galimąją už
laikyti ilgoką laiką, nes piene 
ji nepagenda.

* Daug dauginus žmonių tam 
pa perkūno užmusztų kaimuose, 
neng miestuose. Perkūnas, kaip 
likosi isztirta, 7 syk taukiaus 
musza į triobas dengtas sziau- 
dais ir skindeliais, neng į deng
tas plytomis, bleke. Atsitikus 
perkunyjai daug mažiaus pavo
jaus bus būvant kambaryj, neng 
lauke. Terp perkūno užmusztų 
yra daugiausei tokių, kurie lai
ke perkunyjos slėpėsi po me
džiu, ypacz gi po medžiu augan- 
cziu kur prie vandenio; geriaus 
jau stovėti ant lytaus, neng po 
medžiu. Isz medžių, tankiausei 
perkūnas trenkia į aržuolą, re- 
cziausei gi į buką; retai teposgi 
musza ir į popelį. Todėl bukais 
ir popeliais apsodytos triobos 
geriausiai jas nuo perkūno sau
goja. Perkunyjoj, būvant kam
baryj,geriausiai būti viduryj kam
bario, kuo toliausei nuo kamino, 
lango ir nuo durų.

Į| Kiekvienas žino, kad pasi
rodžius, paveikslan cholerai, dau
giausei nuo jos mirszta žydų. 
Teipjau yra ant svieto tautos, 
kurių tūlos ligos su visu negrie
bia. Pasirodo, kad kalmukų neuž- 
griehia niekada nė tymai, nė dif
teritas, nors nuo tų ligų daugybė 
maskolių vaikų kas metą mirsz
ta ir kalmukų kraszte. Kalmu
kams visai nepažįstama yra liga 
difteritas, nors prie ją neszva- 
raus gyvenimo, suskretusiose bū
dose, rodosi geriausia dirva 
ant platinimosi ligos. Patėmyįo, 
kad nors ir pasirodo difteritas 
arba tymai kalumukų apgyven
tuose apskrieziuose, tai tos ligos, 
ežia įsigriebusios, kabinasi 
vien tarnaujanezių tame kraszte 
maskolių urėdnįkų vaikų o vi
sai nusigriebia vaikų kalmukų. 
Kokia priežastis, kad tos teip bai
sios kitoms tautoms ligos nesigrie- 
bia su visu kalmukų, iki sziol 
neisztirta. Užtatai tokios ligos, 
kaip antai: sifilis, sziltinės, raup
lės, drugys, labai kalmukus myli 
ir labai tankiai juos lanko.
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Wietines Žinios.
— Chicagoj pabaigė medisz- 

ką mokslainę, kaip sako,lietimai- 
tė Doviat, bet ar ji isztikro yra 
lietuvaitė ir ar jai rupi reikalai 
ir vargai musų žmonių lietuvių, 
mes nežinome.

— Pereitu nedėlią Chicagoj 
buvo labai dideli karszcziai. Fa
renheito termometras rodė 95 
laipsnius szeszėlyj. Trys žmogys
tos likosi saulės spindulių už- 
musztos, o 7 dar yra ligonbu- 
eziuose; gal ir isz jų kas dar pasi
mirs.

— Mikolas Szaputis ir Stan. 
Fraze laikė,ant 97 ui. South Chi
cagoj,alaus pardawinyczią. Sekėsi 
jiemdviem ne geriausei, padarė 
daug skolų. Skolintojai apskundė 
ir,žinoma, provą laimėjo. Gery- 
mai pardavinyczioj likosi užgrob
ti, Nė Szaputis, nė Fraze wienok 
ant to nežiūrėjo: pardawė juodu 
užgrėbtus gėrymus kitam. Tapo 
užtatai abudu suaresztuoti.

Italijon)s, Tony Rosa, eidamas 
Sherman ui., netoli Polk ui. pati
kęs einanczią negriutę, apsistojo 
ir pradėjo su ja kalbėti. Negriutė 
užmetė jam rankas ant kaklo ir 
pasakiusi, kad jį labai myli, įsi* 
traukė į vieną priemenių. Czia 
vienok atsirado du baltiejie, ku
rie užpuolė ant Rosos ir iszkraus- 
tė kiszenius, o mylinti negriutė 
laike rankas. Tokiu budu atėmė 
viską, ką turėjo ir sumuszę pali
ko apsvaigusį.

— I grocerne Meine & Hin- 
kle, po nr. 27 ant Wells str. apie 
8| valandos vakarė, kada ten 
buvo dar savinįkas pardaviny- 
czios Hiiikle, klerkas Philip, ka- 
sięrė Hulbert, jos tavorszka, Ni- 
land ir dvi pirkėjo*, įėjo du vy- 
riszkiai. \Viena9 isz jų iszmetė 
laukan kasierės tavorszka Niland, 
paskui iszsitraukęs revolverį, 
pareikalavo nuo kasierės atiduo
ti jiems pinįgus, kitas tuom pa
ežiu gazdino Hinkle. Paėmę pas
kui isz kasos czeką ant $44,95 ir 
$36,90 pinįgais, pabėgo.

— Antanas Rekleviczius, kurs 
yra pražudęs abi savo koji 
ant geležinkelio, guli sziądien 
Sz. Elzbietos ligonbutyj. Jau 
apie ketvirtą sykį daktarai jam 
kojas pjauna ir vis skaudėjimas 
eina augsztyn. Paskutiniu sykiu 
pjaunant, iszėmė ir kaulą isz vie
nos, kojos. Dabar vargszas skun
džiasi, kad negali nė isz lovos 
atsikelti—serga ir szaukiasi prie 
lietuvių susimylėjimo. Jeigu kas 
isz savo meilės, teiktųsi jam ant 
pasgęlpos kiek paaukauti, tegul 
prisiunezisr p “Lietuvos” redak
ciją, o busjam priduota,

— Apsigyvenęs po nr. 2974 
antj Deering st., Jonas Sculan. 
kreipėsi į policijos virszinįką ir 
apskundė! du policistu: Johną 
Dovnesą ir Jamesą Kennedy. Pa
sakoja jisai, kad grįžtant jam na
mon, tuodu sulaikė jį netoli nuo 
jo gyvenimo ir paklausė ką jis 
czia veikia. Atsakius, kad eina 
namon, policistai iszkraustė jo ki
szenius, kaip sakė, norėdami pa
žiūrėti ar netur jis revolverio. 
Wiens laikė už rankų, kitas 
kraustė kiszenius. Pargrįžęs na
mon persitikrino, kad bekratyda- 
mi isztraukė jam isz kiszeniaus 
62,50. Taigi tuojaus nuėjo ant 
policijos stacijos ant Deering 
str. pasiskųsti, bet ten gazdino 
jį nuszovimu, jeigu ne pasi

trauks tuojaus. Policijos virszi- 
nįkas tirinėja dabar tą dalyką.

Pereitos nedėlios petnyczioj, 
likosi Chicagoj pakartas užmu- 
szėjas kasieriaus Bircho, Win- 
drath., kurisai, nuduodamas l»e- 
protį, stengėsi nuo kilpos iszsi 
huosuoti, bet expertai daktarai 
pripažino, kad beprotystę jis 
wien nuduodi. Kada jį iszwedė 
isz kalinio ant pakorymo, bandė 
jis gintiesi ir stengėsi pabėgti; 
sudavė kunįgui Dorė, kurisai 
stengėsi jį prikalbinti ant iszsi- 
spaviedojimo. Tikėjosi mat, kad

lapginėjams pasiseks dar nužudy- 
I mą nuvilkti, bet kada tie jam pa
pasakojo, kad nėra jau nė jokios 
vilties, bandė jis vėl beproeziu 
pasirodyti, bet ir tas ne gelbėjo. 
Priesz pat 12 valandą tapo jis 
pakartas. Apart urėduįkų ir gy
dytojų, labai mažai žmonių susi
rinko ant žudymo.

— Pereitos subatos vakarą, į 
pardavinyczią Kleino, ant kertės 
15 ir Halsted ui., apie 10 valan
dą vakare, kada pardavinyczioj 
buvo į 1500 pirkėjų, kada kas- 
sierė pardavinyczios, Berksen, 
isztraukėszuklėdą su pinįgais, pa
juto, kad ją kas isz užpakalio su
griebė už kaklo ir pamatė tuojaus 
prieszais akis isztiestu du revol
veriu ir kas ten isz užpakalio lie
pė jai ne&ikrutinti, jeigu nori gy
va iszlikti. VVienas isz plėszikų 
pagriebęs isz szuklėdo pundelį 
popierinių pinįgų, kaip pas
kui pasirodė 230 dol,, pasi
traukė ir stengėsi isz pardaviny
czios iszbėgti. Paleista kasierė 
pradėjo szaukti, parodė began- 
czius. Pardavvinyczios užžiurėto- 
jas, Mayers, leidosi vytiesi ir pri
sivijęs vieną isz plėszikų, pagrie
bė už peczių, bet tas iszsiliuosa- 
vęs isz nagų griebė už revolve
rio, nurėjo szauti, bet revolveris 
neiszdegė. Antrasis gi, norėdamas 
iszgelbėti savo tavorszczių ,su-O •

Lietu wjszkas Pik nykus.
Nev Yorke, 20 dieną Sėjos, tai 

yra s ubą toj, Uniją lietuviszkų 
Kriauczių, “United Brotherhood 
of Tailors”, turės savo piknyką 
darže “Ridgevood Colleseum 
Park”, ant kurio visus lietuvius 
ir lietuvaites, vietinius ir aplin
kinius, szirdingiausiai praszo atsi
lankyti. Su guodone

A. Lesnievskis. sekr.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio Winco Balcziu 

no. paeinanezio isz Siekionių kaimo, 
Kriaunų wol., Trakų pav., Wilniaus 
gub.; Du metai buvo Chicagoje, o da
bar nežinau kur. Jis pats arba kas ki
tas teiksis duot žinia ant adreso szito:

Mike Balcziunas.
123 Main str., Pittston, Pa. (13—6)

GERAI 
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Liąnors Co.
384 Blue Island avė. ir 475 Ctftre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas preke*. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnią prekią kaip ki 
ti. ORDERIUS ISZPILDO GE
RAI, GREITAI ir PIGIAI.

Teipogi czystyj visokius Spi
ritus.

Nepamirszkit adreso:

PIRMA L1ETUVVTSZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriame wietadel fermeriu yra p*wiet*s Pr*i- 

rie. wal»te)« Arkanto. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietusiu ir ap*iryweuo lietuwi»zkae kuni
gai J. Halcewicziu» ir pa«tate lietuwiszka ba- 
tnytelia, kurios ir paweik*la cze paduodame. Ta 
wieta, kur lietuviai apsigvweno. praminė

“L I E T U W A”.
Visi, kurie norite pirktis geras firmai. atshzau 

kitę in redakcija “Lietuvos” 954-33rd St., Chi
cago, Iii., arba raszykit pas Juozą Butku, Box 
83 Hazen. Ark., arba in kompanija

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
.3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
riko: “dega”. Ant to pradėjo u- 384 Blue Islane Avė.
mai visi veržtiesi laukan ir krū
voje pleszikai pabėgo nesulaiky
ti.

Del žinios giminių ir pa
žįstamų.

Antanas Ramanauskas, kuris 31
Gegužio, grįždamas nuo lietu-

viszko piknyko tapo trūkio su
važinėtu, apie kurio myrį 
buvo praneszta jau pereitame 
numeryje “Lietuvos,” paėjo isz 
Dragonių kaimo, Smilgių ivol. 
Panevėžio pav., Kauno, gub.; 
turėjo 21 metą amžiaus. Buvo 
dar ne vedęs. Chicagoje gy
veno szeszti metai, dirbo prie 
stalorių. Prigulėjo prie Dr-tės 
“Apveizdos Dievo”, taigi kasz 
tais draugystės ir jo giminių tapo 
gražiai palaidotu. Wisus gimines 
ir pažįstamus užpraszo atsidusti 
prie Dievo už joduszią.

A. Žekas ir J.Žilį s, jo pusbro
liai.

Mitingai.
Nedėlioj, 14 Sėjos, tuojaus po 

miszparų, bažnytinėj salėj, bus 
mitingas komiteto praeito pikny
ko. Wisi tie, kurie pardavinėjo 
tikietus, gėrymus ir kitokius da
lykus laike piknyko, turi pribūti 
ir suneszti neparduotus tikietus, 
idant būt galima pabaigti pikny
ko rokundas.Tegul pribūva irtie, 
kuriems priguli užmokesnis, o 
kiekvienas gaus savo pinįgus.

Komitetas.

— Nedėlioj, 14 Sėjos, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje salėje, bus 
mitingas Chicaginės kuopos “Su- 
sivienyjirno L. K. A.”, reikale 
apsvarstymo apie mirusius bro
lius. Žemaitis prez.

Turiu ant pardawimo už pu
se vertės mėsos parda vinyczią ir 
mažą grosernę, lietuvių ir lenkų 
apgyvento] miesto dalyj. Geras 
bisnis dėl lenko arba lietuvio. 
Wieta iszdirbta jau nuo szeszių 
metų. Turi būt parduoti į tris ne- 
delias, nes cuvinįkas iszkeliauja 
į kitą mietą. A .aukite ant ad
reso: 4426 S. Wood str. Toun 
of Lake, Chicago.

Lotas ant pardavvinio labai 
pigiai, ant Auburn avė., tiktai 
szesztas lotas nuo lietu viszkos 
b.tžnyczios. Atsiszaukite pas A. 
Piekalkevicziu, 3328 Auburn 
avė. arba į redakciją “Lietu
vos.” (20—6)

Gromatos ant paczto.
1297 Birgiolas Kaz.
1299 Blazevicz Ivan
1307 Budrecki Frank
1400 Mietus Jozef
1401 Murin Paul
1411 Pakapris Adam
1430 Ramosko Frank
1447 Sokut Gervas
1456 Sztasztus Peter
1489 Zokencas Petras

ir 574 Centre Avė. (13-12)
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

f i jas kopulkiausei.

GERIAUSIA UŽEIGA
Geriausias Saliunas

VVIDURYJE MIESTO
— pas —

A. J. KOWALSKI
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi garimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra

Brooklyn. N.¥.

dėl Lietimu

R. .Susmana
61 Hudson Avė.

“LIETUVA”,
Nedėlinis Laikrasztis, iszeifaa kas subata ir paduoda žmonėms 

naujausias, svarbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tuvos ir wiso pasvieczio.

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

nų kiųarą vertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no
ri. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiszaukti o prisiu
sime dykai.

Spaustuve “Lietuvos”
Spausdina (drukuoja) visokias knįgas, konstitucijas, tikie

tus ant lioterijų, teatrų ir vesiailių, ir visokius kitus drukus, kok 
tik geriausiose spaustuvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa
vo locna nauja namą budavojama dabar prie pat lietuviszkos baž
nyczios, kur visa spaustuvė taps dvejopai padidinta ir tada viso
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greieziaus.

A. 01szewskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda szifkortias ant geriausių laivų, siunezia pinįgus į 

Lietuva ir į visas dalis svieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. Mes teipgi par
duodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažnyczia; parduoda
me farmas geriausiose lietuviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuviai yra apsigyvenia, ir atliekame visus kito
kius lietuvių reikalus operai ir teisingai.

Raszant į mus su kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant, 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. 01szewskis,
954 33rd Street, CHICAGO, ILL.

Pinįgus siųskite registrawutose gromatose 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. prisiųskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo 7tos waląndos ryto iki 9 va
karo, o nedėliomis nuo 12tos widurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
reikalus teiksis atsilankyti minėtose valandose.

lietuwys; taigi,lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

MAX DRZEMALA,
— LENKLSZKAS — zAdwokatas,J

praktikuoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodyjame visiems lietu vnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi- 
neją provų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenymas 1256 N. Halsted St. I

Telf. N. 4923

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, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada 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.

— Geriause lietuviszkai-lenki-
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o preke* 
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- 
kns randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.
^i^ATelefonas Yard 709

Užlaikau.szaltą alų, tikrą ru-
gine degtinę ir cigarus isz pat 
Turkijos.

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

PIGIAUSIAS KRŪMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas

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

Užlaiko didelę daugybę czebatu ir cze- 
-veryku wyriszku, moteriszku ir dėl 
iraiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
perka czewerykus už $2,oo arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kita pora 
už dyką.

Pmnėgvkit o nesigailėsit.
Aukiitai tikru 14 
kar. auksu Lai
krodėlis ir len

ciūgėlis bus prisiųsta kiek-- 
srienatn ant pamatinio ir isz- 
ex*minawojimo kas iszkirps 
ir prisius uita apgarsinima, 
su ’.a'vo'piluu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, nukai
tąs tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Arnenkoniszkais wi- 
luriais. gwarantuotas ant 20 
netu ir iszrodo kaip Tikro 
\ukso ka kaszsuoja |40 Ap

žiūrėk jy nuejas ant expreso 
ir jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 97,50 ir 
katztus expreso laikrodė
lis tawo. jeigu netinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk-

jc.ugeiy, kaKitose krautuvėse mokėtum 
93. gausi prie jo vž dyka.

MUSU DOVANOS.
n v |7 ii gauai sžita 97.50 werta laikrodėly ir len- 
VI HAl ciugeįy. jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius, ftaszyk azendien, nes ta preke yra 
tik ant 00 Vienui.

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

’?• DYKAI! laOltt o« ct«r» SUC

E. ZANIEWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriau*ei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, hruslotus 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.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS.
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

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

Tos maszincs yra ne ant vienos die
nos, bet ant visados.

GERIAUSIOS
Siuvamos maszinos, sukamos 

su ranka, kasztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų lietuviszko kataliogo visokių 
daiktų, raszykite, o mes prisiusime jį dykai.

• PASISKUBINKITE SU ADRESAIS.

Kelpsch, Noreiko & Co.
356 W. 12tli Street, CHICAGO, ILL.

A. S1LHA & CO. 
551-555 Blue Island Avė.

kerte IS-tos ir Looinis ui., CHICAGO.
L žlaiko didžiausią krautuve

DRAPANŲ ir AP AUTU WO
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

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

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena

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

pirkaite viską pigiau kaip kitur.

Ben. Hatowskis.
527 S. Canalkerte Judd, Chicago,-III.

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

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino wi 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė- 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, o

Ziegorelaczistyimas50c. 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
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