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Isz .Užmarės
Politiszkos žinios.

—o---

Labengulės. Tapo iszrinktas su 
nūs Labengulės. Tokiu budu juo- 
diejie tapo suvienyti į vieną 
kruwą po virszinįkyste naujo val
dono.

kariauną po jenerolu Ochea. 60 
isžpanijonų krito ant susirėmimo 
lauko.

Isz Lietuvos.

Pamątai, ant kurių stovi Tur
kija, pradeda griūti: sultano val
džių pradeda jau ir kareiviai ne
klausyti, nors ant kariaunos pa
remta yra galybė vieszpaczių:ne 
bus kariaunos ant apgynimo viesz
paczių sostos, o daugel Europos 
valdpnų, o tame ir maskoliszkas 
caras,taptų jų pavaldinių iszwyti. 
Mieste 1 edda, priklausanczioj 
Turkijai Arabijoj, pasiprieszino 
dn batai i jonai kareivių, kuriems 
buvo paliepta traukti ant salos 
Kretos ant apmalszinimo pasikė
lusių krikszczioniszkų salos gy
ventojų. Kareiviai ant valdžių 
paliepimo atsakė, kad jie eis kur 
bus paliepta vien tąsyk, kada 
jiems bus užmokėta alga nuo 1894 
m. Tuom tarpu užsidarė meczete 
ir nieko prie savęs neprileidžia.

Paczioj Turkijos sostapilėj ir 
negeriaus. Bijosi ežia revoliuci
jos priesz sultaną. Į Konstanti
nopoliu tapo sutraukta daugybė 
raitelių. Į sultano koncelariją a- 
teina laisžkai su visokiais gazdi- 
nimais; raszėjai reikalauja įvesti 
visokias libėraliszkas reformas. 
To padaryti negalima, nes šaita
nui trūksta pinįgų. Tapo nuo 
vietos atstatytas gubernatorius 
Damaszko, nest pasirodė, kad jis 
savo pasielgimu sukėlė Mažosios 
Azijos Druzus.

Bijosi, idant maisztai czion ne
pagimdytu karės terp Europos 
galybių. Turkiją negalėdama su
valdyti pasikėlusių Kretos kriksz- 
czionių, kaltina Grekiją, buktoje 
szelpia pasikėlusius kriszczionis. 
Isz to kyla nesutikimai terp Gre- 
kijos ir Turkijos. Jeigu Turkija 
panorėtu Grekiją, už tą szelpimą 
pasikėlėlių, nubausti ir ant jos už
pultu,! tarpą turėtų įsikiszt ir Eu- 
ropeiszkos galybės. Maskolija tą
syk užstotu Grekiją, o Anglija ir 
norėtu isz to pasinaudoti. Prie to 
prisidėtu ir susijungusios vidu
rio Europos vieszpatystės, kaip 
tai: VVokietija, Austrija ir Itali
ją. Tokiu budu visoj Europoj tu
rėtu užgimti baisi karė terp wisų 
jos vieszpatysczių.

• ietinč Amerika.
Pietinėj Amerikoj, daugelyj 

republikų pakilo maisztai. Isz 
tikro maisztai jose niekada nesi
baigia. Republikoj Peru priesz 
valdžias pasikėlė gyventojai 
provincijos Loreto. Maisztai ežia

Egiptas ir Sziaurine Afri
ka.

Prancuziszkas laikrasztis “Fi
garo” paduoda žinią, buk terp 
Anglij os ir Wokietijos tapo pa
daryta sutartis. Pagal tą sutartį, < nesimažina bet platinasi ir auga: 
Wokietija prižada nesiprieszinti; provincija ta nori su visu atsi- 
Anglijai, jeigu ji panorės užimti skirti nuo republikos Peru ir už- 
Sudaną, t.y. krasztus žemės į pie- dėti atskirę 
tus nuo Egipto. Užtatai Anglija 
atiduoda Wokietijai Didžuvių 
uostą, pietinėj Afrikoj.

Apart to, ėsanti padaryta ir 
sutartis Italijos su Anglija. Pa
gal tą sutartį Italija atsisako nuo 
savo valdybų Afrikoj, už kurias 
vedė kruviną karą su Abisinijos 
karaliumi Meneliku, kuri teip 
daug pinįgų nuvargintai Italijai 
kasztavo ir kurioj teip daug ita- 
lijonų pražuvo, atiduoda 
jas Anglijai. Kuom gi Angli
ja atlygįs Italijai už tas aukas, ar besiprieszinanczius tapo iszsiųsta 
gi jos pasiliks be naudos? Papras
tai tautos ne daro dovanų ki
toms; nepadovanos turbut nieko
tokio be atlyginimo ir Italija An- į musztos, o apie 70 yra sunkiai su- 
glijai. Jeigu tokia sutartis iszti- 
n-o likosi padaryta, tas vien aisz- 
rintu, kad Italija savo pajiego
mis nepasitiki pergalėti Abisini- 
os.

Derviszai sutraukė savo pajie- 
gas į Dongolą. Susirinko czia jų 
20,000 kareivių. Todėl apie tą 
miestą laukiamas yra didesnis 
susirėmimas angliszkų ir e- 
giptiszkų pajiegų su derviszais. 
Jerviszai pasirengę prieszintiesi 
tiek galėdami anglijonims.

vieszpatystę. Re
publikoj Bolivija, rubežiuojan- 
czioj su Peru, pakilo gyvento
jai provincijoj Sucze; vietoj Ig- 
nitas teiposgi pakilo maisztai. 
Czia pasikėlėliai priguli prie par
tijos jenerolo Pando, kurisai nori 
paveržti valdžią nuo iszrinkto 
didumu balsų dabartinio kraszto 
prezidento. Kruvini maisztai už
gimė ir republikoj Kolumbijoj. 
Gyventojai miesto Cogui, netoli 
Bogotos, atsisakė mokėti mokės- O 7
ežius į vieszpatystės iždą. Priesz

kariauna, su kuria tuoj aus susirė
mė pakilę miesto gywentojai. Su
sirėmime 22 žmogystos likosi už

žeistų. Paskutinės isz ežia parei- 
nanezios žinios paduoda, kad pa- 
sikėlėliai likosi ant galo kariaunos 
suvaldyti.

tystos), 2 margai su triobomis; 
licitacija prasidės nuo 250 rublių; 
Baltrakiuose, po nr. 8, 6 marg. 
licitacija prasidės nuo 300 rubl.; 
VVisztytyj, ūkė po nr. 139, 7mar. 
licitacija prasidės nuo 180 rubl. 
Žuliszkiuose, Griszkabudžio vai- 
tystos, Naumieszczio paw. ūkė po 
nr 2, 30 margų, su triobomis; li
citacija prasidės nuo 460 rublių,; 
Morginįkuose Roželskių, Pane
munio vaitystos, ūkė po nr. 1, 
21 marg. su triobomis; licitacija 
nuo 400 rublių; Grabove, jFre- 
dos vaitystos, ūkė po nr, 14, 8 
marg. licitacija nuo 120 rubl.; 
Sodybose, Pagermonių waityetos, 
ūkė po nr. 5, 12 marg. su triobo
mis; licitacija nuo 285 rubl.; 
Pentupiuose, Gudelių waitystos, 
17 margų su triobomis; licitacija 
nuo 365 rublių.

213 
lygiai 
ėsan- 
savi-

Dziowiniinas Polesiaus 
klampynių.

Darbai prie džiovinimo Pole
siaus klampynių, Minsko gub, 
trauksis ir szį metą. Naujų ka
nalų bus iszkasta apie 
viorstų ilgio, apims jie 
plotus rando savaszczia 
ežius, kaip privatiszkų
nįkų. Seniaus iszkasti kanalai 
taps pagilinti ir upės bus iszva- 
lytos apie 30 viorstų jų bėgi
mo. Ant naujų kanalų taps pas
tatyti 35 tiltai. Žinoma, iszdžio- 
vinus dar daugiaus klampynių, 
vertė žemės Minsko gubernijoj 
pasikels,

jo 
du- 
isz 

pa-

Pietine Afrika.
Pietinėj Afrikoj maisztai juo

dųjų vis traukiasi savą keliu: 
Anglijonys iki sziol dar neįsten
gė pasikėlusių suvaldyti, nors 
Londono parlamente užrubežinių 
dalykų ministeris iszsjtarė, kad 
kariaunos ėsanezios Pietinėj Af
rikoj užteks ant suvaldymo pasi
kėlėlių; angliszkos kariaunos czia 
yra iszviso 5700 žmonių; tapo 
szviežiai iszsiųstas pastiprini
mas. Nežiūrint vienok ant to, 
pjovynės baltųjų traukiasi ten 
savo keliu ir juo toliaus, juo 
daugiaus juodųjų prie maiszto 
prisideda. Juodiejie suvienytomis 
pajiegomis rengiasi vėl užpulti 
ant miesto Buluvayo. Mieste 
trūksta gyventojams maisto.Pek- 
sztinįkai isz kolionijos Cape likosi 
nusiųsti į matabėlių krasztą. Pre
zidentas minislerių agliszkų kolio- 
nijų bijosi, kad nepa«ikeltu juo
diejie ir aplinkinėse Cape Tovn.

Angliszkas laikrasztis “Chro- 
nicle” paduoda isz Buluvayo, kac 
vadovai pasikėlusių juodųjų, su
sirinkę po Mattappo, iszsirinko 
naują karalių, vieton užmuszto

Nuo salos Kubos.
Ant salos Kubos mažesni 

rėmimai traukiasi savo keliu, nors , 
toki maži susirėmimai ne turi di
delės įtekmės ant stovio dalykų, 
iuom czia viskas pasibaigs, ži

noti dabar negalima. Isz Iszpani- 
os siunezia vis daugiaus kariau
nos ant Kubos, bet tankiai ir di
džiausia kariauna nieko padaryti 
neįstengia, jeigu ne atranda to- 
cių, kurie kariaunos mieriams pri
taria, arba jeigu nėra geidžian- 
czių ant paduotų iszlygu užbaig
ti karę. Pradžioj pasikėlimo, su
teikiant gyventojams atsakan- 
czias tiesas, galima buvo apstab- 
dyti maisztą, bet duoti tokias tie 
sas Kubos gyventojams Iszpani- 
ja ne panorėjo. Sziądien kubie- 
cziai tiek aukavę jau nepasiganė- 
dįs tuom, kuom butu pasiganėdine 
isz pradžių. Apie reikalą tokių 
tiesų iszsitarė ant rodos ir bu
vęs ant Kubos iszpaniszkos ka
riaunos virszinįkas Martinez 
Campoa, bet kodėl jis, būdamas 
czia kariaunos virszinįku, tokio
mis tiesomis Kubos isz syk ne ap
dovanojo? Sziądien jos gal būt 
jau pavėlintos. Kaip girdėt. Isz- 
panijos randas siunezia vėl ant 
Kubos jenerolą MartinezCamposą 
pasiūlyti didesnę liuosybe Ku
bos gyventojams, bet ar tas pa
siūlytas iszlygas priims maiszti- 
nįkų virszinįkai, kaipo ateinan- 
czias per vėlai, galima paabejoti. 
Už aukas visur reikalauja atsa- 
kanezio atlyginimo.

Paskutinės nuo Kubos parei- 
nanezios žinios paduoda apie vie
ną susirėmimą pasikėlėlių su isz- 
panijonėmis. kuriame iszpanijo- 
nys likosi sumuszti. Kubiecz’m 
vadas Z iyas sumuszė i&zpaniszką

suši

Maskolija.
Ciecorius ir ciecorienė jau su

grįžo isz Maskvos į Peterbur
gą; įvažiavimas į miestą buvo 
atliktas su didele iszkil- 
mę, nes Maskolija iszkilmėms 
užslepia savo silpnumą, viską 
ežia atlieka teatraliszkai, su prie 
varta. Daug žmonių, kaip sako 
policijos suvarytų, susirinko pa
tikti grįžtantį po apvainikavimui 
savo nekeneziamajį valdoną.

VVokiszkas laikrasztis “Vor- 
vaerts” garsina, buk terp masko- 
liszkos kariaunos, lygiai terp pa
prastų kareivių, kaip ir terp ofi- 
cierių platinasi nihilistuos (nepri
pažinimas ciecoriaus valdžios). 
Karės ministeris iszsiuntė pas- 
laptą rasztą į visus augsztesnius 
kariaunos virszinįkus, kuriuom 
uos persergsti ir prisako daboti, 
tad nėjoki nihilistų raszstai terp 
kariaunos ne galėtu platintiesi. 
Taigi ar tik ir “szventos Masko- 
lijo?” valdonui nesiartina laikas 
atlyginimo už skriaudas pavaldi
nių, teip jau kaip dabar toks laikas 
atėjo Turkijos sultiniui. Ar tik ne- 
aimė ant Chodiniszko lauko ne 

bus ženklu, kad valdimas dabar
tinio valdono bus ir jam paežiam 
nelaimingu.

Karė terp holandieczių ir at
czinieczių4 ant salos Sumatros, ne 
pasibaigia,bet su trumpais persto- 
jimais traukiasi jau nuo keletos 
metų. Holandija turi mažai gy
ventojų (skaitlius jų nepereina 
lietuvių skaitliaus)o kolinijų turi 
daug, todėl ant valdinio visų 
užimtų krasztų neturi užtektinai 
kariszkų pajiegų; į kolionijalisz- 
ką kariauną ji samdo svetimus 
pavaldinius; jos agentai, kaip 
praneszėme, verbuoja ir lietu
vius. Dabar labai tankiai atsitin
ka susirėmimai atczinieczių su 
holendiszka kariauna. Paskutinia
me susirėmime 112 atczinieczių 
likosi užmusztų, hotandiecziui gi 
turėjo 9 užmusztus ir 39 paszau- 
tus. Holandiecziai potam miežiui 
paveržė atczinieczių tvirtinę 
Sibrah.

Pleszikas žmogžudys.
Wilniuje, netoli Užupinio pek- 

sztiems tilto, yra namai ant 2 už
lų prigulinti Tovciukienei. Ant 
II užlų gyveno pati namų sa- 
vinįkė ir jos sesuo, Stankevyczie
nė: Tovciukienė 60 metų, o 
Stankevyczienė 70 m. amžiaus. 
Apaczioje tų namų, koksai Stol- 
per užlaikė mergų namus, bet 
ne seniai palicija tuos namus 
uždarė. Stolper su savo szeijrny- 
na ir czia gyveno. Daugiaus gy
ventojų tuose namuose ne buvo. 
Mergų namuose, priesz jų užda
rymą, bu vo už tarną koksai“Tamo- 
szius”. Po tam Tamoszius tan
kiai užeidavo pas Tovciukiene 
ir žadėjo jai parūpinti gyven
toją vietoj uždarytų mergų na
mų. 16 dieną Sėjos jis užėjo ant 
kiemo namų ir pasznekėjo su pa- 
czia kiemo sargo. Pasznekėjęs, 
trepais užlipo pas namų savinį- 
ke. Pamacziusi jį Tevciukienė, 
lyg prijausdama, nenorėjo 
įsileisti ir isz vidaus užkiszo 
ris. Radęs duris uždarytas, 
priemenios pasitraukė, bet
matęs langą atidarytą, įlindo į 
Tovciukienės kambarį. Ta pa
macziusi netikėtai jį, persigan- 
do ir paklausė, kaip jis czia įeiti 
galėjo, bet tasai ant klausymo 
nieko neatsakė, tik iszsitraukęs 
isz po skverno kirvį, su juom 
sukirto kelis kartus jai į galvą. 
Ant riksmo sužeistos, atbėgo senu
tė Stankevyczienė, bet tąsyk 
žmogžudys, parmuszęs pirmą au
ką ant žemės, szoko prie antro
sios ir tai su tuom paežiu kirvių 
sudavė kelis kartus į galvą. Su
žeistos moterys pakėlė riksmą, 
ant ko pradėjo rinktiesi žmonės; 
žmogžudys greitai nusileido tre
pais žemyn ir czia susitiko su 
paežia kiemo sargo ir kada ta 
paklausė, kas atsitiko, žmogžu
dys pasakė: “begk greitai, susi- 
peszė terp savęs bobutes”, ir už- 
sikėsė su kirviu ir ant sargo pa- 
czios, bet ta paspėjo sugriebti 
už rankos ir isztraukė kirvį. 
Žmogžudys tą syk iszbėgo ant 
ulyczios, ir kad žmonis gaudan- 
czius sutrukdyti, pradėjo szauk- 
ti policijantą, perbėgo tiltą ir 
prapuolė. Atėjo po visam ir po
licija. Paszauktas gydytojas ra
do sužeidimus senuezių labai pa
vojingais. Isz pradžių nieks ne
žinojo tikros pravardės žmog
žudžio: visi jį pažino vien po 
vardu Tamosziaus: toliaus vie
nok susekė, kad jis yra ukinį- 
kas VVilkmergės pavieczio, Kau
no gub, Tamoszius Wiazevy- 
ežius. Jis yra jau suimtas. Turbut, 
norėjo, užmusręs senutes, 
iszplėszti jų turtus.

Lietuvviai pietinėj Afri
koj.

Lenkiszkas laikrasztis “Prze- 
gląd Wrzechpolski,” iszeinan- 
tis Lvove, Galicijoj, paduoda, 
kad Transvaliaus republikoj 
mieste Elendsfontein, gyvena 
szimtas kėlės deszimts lenkų isz 
Kauno gubernijos. Lenkų, ypacz 
gi kurie butų iszkeliavę isz Kau
no gubernijos į Pietinę Afriką, 
nepažįstame. Iszkeliavusiejie isz 
Lietuvos į tą krasztą iszeiviai 
buvo visi lietuviai. Taigi ir tuos 
neva lenkus, apie kuriuos garsi
no Przegląd Wszechpolski, reikia 
už lietuvius palaikyti. Lenkai 
iki sziol dar į Pietine Afriką ne
si krausto. Musų vientaueziai, su 
labai mažu iszskyrimu, iszkelia- 
vo ten per tarpinįkystą Bremos 
agento Misslerio , vien kelintas 
galėjo tiesiog per Londoną ten 
keliauti. Raszėjas lenkiszko laik- 
raszczio sako, kad vien geri a- 
matinįkai gal gauti ežia uždarbį; 
darbus gi paprastų darbinįkų, t. 
y. tokius, prie kurių reikia vien 
rankų pajiegos, atlieka vien lau
kiniai kafrai — taigi ne amati- 
nįkams nėra ką į Afriką keliau
ti.

Ūkės ant pardawimo.
Suvalkų gubernijoj szitos u- 

kės bus priverstinai sūdo parduo
tos: Starapolės pavieczio: po nr. 
41 kaime Balsupiuoee, 46 mar
gai žemės su trioboms; licitacija 
prasidės nue 7500 rublių arba 
nuo mažiaus; ūkė po nr. 25, kai
me Tursucziuose, 28 marg. su 
triobomis; licitacija prasidės nuo 
790 rublių, arba nuo mažiaus; 
Oszkasviliuose, ūkė po nr. 21, 
6 margai; licitacija nuo 270 rub.; 
kaime Kirmėlynėj, Kvietiszkio 
vaitystes, ūkė po nr. 2, 11 marg. 

i licitacija prasidės nuo 550 rublių. 
1 Wilkaviszkio paw.: Zvirgždai- 
! ežiuose, ūkė po nr. 1 (Gižų wai-

Iszdege miestas Berezino.'
Miestas Berezino, Minsko gub. 

ne pagarsėjo nė savo prekyba, 
nė amatais, arba iszdirbyste; gy- 
wentojai ir apszwietime neatsižy
mi, bet apie jį placziai ne tik 
musų kraszte, bet ir užrubežiuo- 
se žino. Berezino garsas yra 
tuom, kad 1812 m. prancūzų cie- 
corius Napoleons I, grįždamas 
isz Moskwos su sawo kariauna 
netoli to miesto tapo maskolių į 
upę įvytas. Prancūzai smarkiai 
maskolių stumiami pastatė tiltą 
gerėjimui į kitą upės Berezinos 
jusę. Kada dalis kariaunos perė- 
o, draugia su ciecoriumi, pasili- 
cusiejie kitoj pusėj smarkiai pra
dėjo ant tilto weržtiesi; tiltas 
neiszlaikė ir kariauna sukrito su* 
wiskuom į upę, dar toliaus nuo 
tilto stovinti, stumiami isz už
pakalio, negalėdami susilaikyti 
puwo teiposgi į upę įstumti, 
^edas tos snnkenybės neiszlaikė 

— daugybė prancūzų pražuwo 
ežia upės wilnyse. Taigi tuom 
pagarsėjęs miestas dabar iszde
gė. Į trumpą laiką sudegė 130 
tromų, 60 namų ir trys žydų si
nagogos. Bledys labai didelės. 
Gywentojams trūksta duonos ir 
stogo.

Isz Suwalki| gub.
Kaip tai bjauru, jeigu brolis 

brolį iszduoda, o dar kur kas 
bjauriaus, jeigu lietuvys lietuvį 
apskundžia, jeigu už stiklelį pas- 
mirdusios degtinės pasisamdo į 
neteisius liudinįkus. Toki atsiti
kimai pasitaiko musų kraszte. 
Teisybė, kad judoszių ne daug tu
rime, bet ir tie daug pikto pada
ro. Musų kraszte po dvarus pra
dėjo vaikus mokyti lietuviszkai, 
žinoma, slapta. Netoli Wirbaliaus, 
prie Prūsų rubežiaus, yra dvaras 
Semanėliszkiai. Ten buvo įreng 
ta tokia paslapta lietuviszka mok- 
slainė; vaikus mokinoezia netur
tinga naszlė. Mokinimas mat ne
patiko kokiam tamsą pamėgu- 
gusiam lietuviui, kuris apie 1ą 
papl.auszkė policijos virszinįkui. 
Atvažiavo 
palicijantų su virszinįku, žino
ma užtiko 
nant; atėmė 
vaikus, kurie tą paslaptą mok
ėtame lankė. Mokytoja mokslai- 
nės dar ir sziądien yra po prova 
ir nežinia, ką su ją darys. Bu voap- 
skųsta ir apie mokslaines kitose 
vietose, bet jų užlaikytojus per
sergėjo geri žmonės, todėl, atka
kus czia policijai, vaikai iszbėgio- 
jo ir nieko surasti nepasisekė, l>et 
dabar mokyti negal. nes kasdieną 
atsivelka zemskiai. Mat kaip

Gaisrai Wilniaus gųb.
Antroje pusėje Gegužio mė

nesio Wilniaus gubernijoj buwo 
isz viso 27 gaisrai, kurie pada
rė blediės ant 24732 rublių. 
Isz to: 3 buvo nuo perkūno į 
trenkimo; 5 — nuo neatsargumo 
paežių padegėlių; 5— nuo pade
gimo; 16 užsidegė nežinia kokiu 
budu. Taigi ir tuose atsitikimuo
se dar keletą galima priskaityti 
prie užsidegusių nuo padegimo. 
Musų kraszte turbut jau per 
daug priviso padegėjų.

Latvijoj, o isz dalies ir Lietu
voj, szį metą sodus užpuolė ne- 
iszpasakyta daugybė kirmėlių, 
kurios isznaikino vaisius. Del 
tos priežasties obuolių ir griu- 
szių szį metą bus mažai.

Miesteliai: Kalvarija ir Beržą - 
nai, Kaunogubernijoj, visai iszde
gė. Beržanuose sudegė 100 namų; 
gyventojai likosi bo stogo ir tur
tų.

dvarą guja

tvaikus besimoki- 
knįgas, suraszinėjo

Miestas Kobrin, Gardino gub. 
beveik suwisu iszdegė 500 namų; 
2000 žmonių nustojo stogo.

Dideli nelaimė.
v Duktė j motiną.

— Mama, wakar atsitiko dide
li nelaimė.

— Kokia, mano dukrele!
— Wakar walgant vakarienę, 

asz pasakiau Jonui, kad sziądien 
diena mano gimimo.

— Taigi tai kas ežia do nelai
mė?

— Nuo deszimlies 
žinojo, kad asz ėsu 24

musų žmonėms maskoliai stal>do į žiaus, o nuo rytojaus 
apszwiei imą. VVikbalietis. | tai prisidės virszaus.lai prisidės virszaus.

metu wisi 
melų am- 

wieiM roe-
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Isz Amerikos.
Kruwinas piknykas.

Isz New Yorko raszo: Sevello 
parke, Maspethe, L. J., draugystė 
buvusių maskoliszkų kareivių 
laikė piknykę. Dr-tė ta susideda 
isz dviejų dalių: teip vadina
mų neprigulmingų kareivių ir 
regulariszkų. Apie vakarę, terp 
susirinkusių ant piknyko tie- 
dviejų dalių maskoliszkų karei
vių užgimė nesutikimai, paskui 
gi kruwinas muszis. Ant wietos 
tapo iszsiųstas szerifas isz Qeen 
Co. su 50 žmonių; tie apsiau
tė besimuszanczius. Po walandai 
smarkaus muszio suaresztawo 
59 žmogystas* Apie 100 žmonių 
likosi sužeistų, o terp tų ir kon- 
stableris Sherry, kuris turi žais- 
dę nuo peilio: įdūrė mat jam 
maskoliszkas kareivis į pilvą; 
konstableris Brovvman likosi tei- 
posgi sužeistas su peiliu ir pa- 
szautas. Abudu turės pasimirti. 
Apart tų, dar 8 žmogystos yra 
mirtinai sužeistos, o 30 reikėjo 
tuojaus gabentį į ligonbutį.

Bjaurus darbas.
Kaimynai VVilliamo Brodero, 

apsigyvenusio Covedalej, netoli 
Cincinnati, Oh. patėmyjo, kad jo 
triobos užsidegė. Subėgo gelbėti, 
ir ežia miegstubėj rado kunę 
Broderienės su perpjauta gerkle. 
Paties Broderio ne buwo namie- 

/ je: jis mat buvo iszvažiavęs ant 
keletos dienų; visi gi namai bu
vo palikti po uzžiura jauno so- 
daunįko, Williamo Haas, kurio 
subėgę ant pagelbės kaimynai 
niekur surasti isz syk negalėjo. 
Pasirodė, kad papjautoji likosi 
sužagta, todėl nėra abejonės, kad 
žmogžudystę papildė tas pats 
Haase, po kurio globa namai bu
vo palikti. Papjautoji yra 20 
metų moteriszkė. Haase likosi 
suimtas Hamiltone. Jisai pasako

ja, kad apie pusiaunaktį iszėjo 
laukan, o sugrįžęs atgal, patė
myjo duris miegstubės Broderie
nės atidarytas, įėjo ten ir rado 
ję papjautę. Persigando, kad jo 
nepalaikytu už užmuszėję, todėl 
padegė namus ir pabėgo. Tam 
vienok pasakojimui nieks ne tiki.

Pabėgo kaliniai.
14 kalinių, kalinio Guthrie, 

Okla. užpuolė ant sargų ir atėmė 
nuo jų ginklus ir paskui pabėgo. 
^Vadovais teip sakant tu pasikė
lusių kalinių buvo Doolin ir Diek, 
sanariai iszgaudytos plėszikų 
bandos Daltono. Wisi pabėgę 
kaliniai buwo pasodyti už žmog
žudyste. Kaip tik sargai atidarė 
duris jų kambarių, wisi ant syk 
užpuolė ant wieno užveizėtojaus, 
atėmė nuo jo revolverį ir kara
binu, o paskui su tais ginklais ki
tus užži urėto jus suwarė į vienę 
kambarį ir ežia juos užrakino, o 
paskui pats pabėgo. Tapo iszsiųs- 
ti detektivai gaudyti pabėgė- 

i liūs.

Darbininku musztynes Cleve- 
lande, Oh.

Akmenų kastynėse Berea, ne
toli Clevelando, atsitiko smarkus 
susirėmimas terp darbinįkų ir 
szerifo tarnų. Sztraikuojanti ak
menų skaldytojai užpuolė ant 
kastynių, norėdami. iszwyti dar- 
binįkus neprigulinezius prie uni
jos, kurie susztraikawus unijonis- 
tams, gavo ežia darbę. Szerifas 
su 40 apginkluotų tarnų norėjo 
iszvaikyti užpuolikus. Abi pusi 
iszsitraukė revolverius ir prasi
dėjo szaudymai. Straikieriai liko
si nuwyti. Szerifas pasamdė ir 
prisaikino daugiaus tarnų ir Bu 
jais nutraukė į akmenų kastynes 
ant apgynimo dirbanezių darbinį
kų priesz užpuolusius straikie- 
rius. Atsiszaukė jis į gubernato
rių, praszydamas ant suwaldymo 
sztraikierių atsiųsti miliciję, bet 
tas duoti miliciję atsisakė. Pir
mame susirėmime darbinįkų, 4 
sztraikieriai likosi paszauti, yra 
tai lenkai. Mirtinai likosi paszau- 
tas Maszynski. Apart to dar yra 
paszauti: Paczkovski, Wavrzo- 
nowski, Potok. Pasirodė, kad pir
miausiai szaudyti pradėjo szerifo 
tarnai. Darbinįkai iszdirbo dalei- 
dimę suaresztuoti szerifę už už
puolimu ant darbinįkų.

Debesų praplyszimas.
Baisus lytus ir debesų praply- 

szimai atsitiko paviecziuose O. 
hio ir Marshall ir labai daug pri
dirbo blėdies. Dvi linijos gele
žinkelių likosi wandens užlietos 
ir isz dalies iszgriautos. Wisi 
tekanti per tuos pawieczius upe
liai neiszpasakytai užtwino. Na
meliai farmerių beweik wisi liko
si nuneszioti nuo pamatų; dau
gel gywulių prigėrė. Daugiau
siai blėdies twanas padarė apie 
Moundsville. Du plieniniai tiltai 
likosi iszardyti ir nuneszti; viens 
hotelis ant Greve Creek likosi 
sugriautas. Apie Moundsville pri
gėrė du žmones; gelažinkeliai tu
rėjo nustoti keliavę, nes dauge- 
lyj wietų geležinkelio pylimas 
likosi paplautas.

Nuo užgriuwusiu Pittstono, 
kastynių.

Pereitame “Lietuvos” nume
ryje mes praneszėme skaitytojams 
apie užgriuvvimę Pittstono kasty
nių, kuriose yra daugel užgriu
vusių darbinįkų, o terp tų ir ke
letas lietuwių. Pasirodo vienok, 
kad ne wisi užgriuwę likosi už- 
muszti, nes dabar esanti isz lau
ko girdi baladojimę isz vidurio 
užgriuwusių kastynių, kas gal pa
eiti tik nuo iszlikusių gyvais už 
griuwusių darbinįkų. Stengiasi 
dabar kaip galėdami anuos atkas
ti. Kad tik ne atkastu per vėlai, 
kad tik užgriuwusiejie badu ne 
numirtu, nes jie ten olose maisto 
netur.

Lynczuotas.
25 diena Gegužio szių metų, 

ant farmos Buxtono, netoli Gai- 
therburg, sanariai jo szeimynos li
kosi naktyj kokio ten negro su 
kirviu baisiai apkapoti ir jau
niausioji Buxtono duktė neužilgio 
potam nuo sužeidimų pasimirė, 
tėvai gi ir vyresnėje duktė likosi 
iszgydyti. Buxton tiek žinojo,kad 
užpuolikas bu wo negras, bet kaip 
jis iszrodė,ne žinojo. Neužilgio po
tam policija suaresztavo besival
kiojantį negrę Randolphę kaipo 
nužiurėtę žmogžudį ir tas negalėjo 
iszsiteisinti, ne galėjo pasakyti 
kur buvo ir kę veikė tę naktį, 
kada ta žmogžudystė atsitiko. 
Suimtasis liko pasodytas į Rock- 
villes kalinį. Pereitę petnyczię, 
apie 4Cf apsiginklavusių farmerių 
įsiveržė į kalinį ir isz jo iszvedė 
Randolphę ir nors tasai teisinosi, 
kad jis nepapildė tos žmogžudys
tės—pakorė jį netoli nuo Rock- 
villes. Tas teip įerzino apsigy
venusius aplinkui negrus:—visi 
susirinko į kruvę ir nori lynczuo- 
ti Buxtonę, nes spėja, kad jis 
turėjo būti vadovu lynczaunįkų 
pakorusių Randolphę. Szerifas 
surinko apie 200 žmonių ir su 
jais nutraukė į Gaithersburgę ant 
apgynimo Buxtono,

Užberti.
6 darbinįkai dirbanti prie sza- 

linės alkūnes Nashville, Chatta- 
nooga &St.Louis geležinkelio, ne
toli Centravilles, likosi užgriau
ti žemės ir uolų. Tuojaus kiti 
griebėsi atkasti užgriuvusius ir 
po dviejų valandų tris isz jų 
isz tikro, atkasė, sprendžia, kad 
kiti likosi užmuszti. Anuos tris 
atkastus nugabeno į ligonbutį.

II Wirszinįkas policijos isz Dės 
Moines, la. atsiuntė rasztę į Chi- 
cagos policiją,praszydamas suras
ti suakmenėjusį numirėlio kunę. 
Kunę tę iszkasė ant farmos Da- 
viso isz Dės Moines, bet tapo jis 
pavogtas. Davis paskiria 50 dol. 
tam, kas suras tę pa vogt ę kunę 
ir kilę 50 dol. už suėmimę va
gies. Numirėliui tam trūksta vie
nos kojos, o ant pirszto kairės 
rankos turi jis auksinį žiedę. Pa- 
licija iki sziol jo nesuranda.

t Pereitę nedėlię buwo Suvie
nytose VVieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos 257 nusibankrutinimai, 
Kanadoj gi 22.

29 dienę Sėjos szių metu mies
te Issaąuah persiskyrė su sziuom 
svietu Ona Martinkienė, gimusi 
Bulkate, 22 metų amžiaus, vos 
10 mėnesių kaip apsivedusi. Paė
jo isz Kauno gub. Plungės valsz- 
cziaus, Knlnų parapijos, Paolan- 
tų kaimo. Paliko jį vyrę ir du 
broliu. Wisus pažįstamus ir drau
gus praszome atsidusti už jos du- 
szię.

f VVilkesbarre, Pa. 16 Sėjos, 
lietuviszkoje bažnyczioje tapo su- 
vincziavotasFranciszkus VVirpsza 
su pana Anastazija Sznipiute. 
AVesiailė atsibuvo kųogražiausiai. 
Jaunai porai velyjame geriausios 
kloties.

Isz darbo lauko.
T Boston, Mass. Czia kriauezių 

darbai eina labai silpnai. Daugu
mas siuvėjų apleidžia miestę ir 
važiuoja toliaus darbo jieszkoti.

500 darbinįkų tavorinių va
gonų dirbtuvės (United States 
Car Co) Hegevisch, prie Chicago 
paliovė dirbę užtatai, kad kom
panija norėjo jiems nutraukti 
nuo jų uždarbio po du nuoszim- 
cziu,

T Sztraikas darbinįkų Chica
go Steel Co. dirbtuvės baigiasi. 
300 darbinįkų grįžta prie darbo. 
Isz syk sztraikieriai nieko ne lai
mėjo: apie pakėlimę užmokesnio 
darbinįkai sutarė su kompanija 
pakalbėti vėliaus.

5 Sztraikas dailidžių Buffaloj, 
N. Y. pasibaigė. Daugumas kon- 
traktorių sutiko ant sutrumpini
mo laiko darbo iki 8 valandų ant 
dienos; kiti gi sutiko dirbti po 9 
valandas. Daugelis kontraktorių 
priima lygiai prigulinezius kaip ir 
neprigulinezius į uniję; sutinka kad 
unijoaistai dirbtų po 8 valandas, 
neprigulinti gi į uniję dirba po 9 
valandas—bet per tai dygsta ne
sutikimai terp paežių darbinįkų.

T Buffaloy, N. Y. rengia pa
ilginti 6 linijas ulyczinių geležin
kelių. Darbus žada neužilgio pra
dėti, jeigu tik kompanija iszpil- 
dys savo pažadėjimę. Rengia pa
ilginti liniję ant Clinton ui. nuo 
Elmvood avė. iki City line; ant 
Jefferson—nuo Ferty iki Main; 
ant Hartel avė.—nuo Elmvood. 
avė. iki Tannavoda; ant Loui- 
siana—nuo Exchange iki Ohio ir 
ir ant Florence; pors szimtų dar
binįkų rastų czia darbę.

T Pereitę nedėlię isz Buffalo, 
N.Y. pabėgo viens kontraktorius 
neužmokėjęs už darbę darbinį- 
kams už 2 nedėti. Nuskriaustų 
darbinįkų daugiausiai yra lenkų, 
o terp jų gal kaip koks buvo ir 
lietuvys. Dirbo jie prie kasimo 
miesto kanalo ant Abot Road. 
Panedėlyj darbinįkai per advo
katę pareikalavo nuo miesto už 
mokesnio už darbę, nes czia už 
kontraktorių atsako miestas. Ži
noma, užmokesuis darbinįkų czia 
ne prapuls, bet gal ilgai vilKtie- 
ai, pakol jį iszgaus nuo miesto.

Isz wisnr.
Ii Maskoliszkas randas vėl da- 

leido svetimiems žydams atsi
lankyti įMaskoliję; iki sziol jų 
visai per rubežių neleisdavo.

U Mieste Reissonardes, Belgi
joj, perkūnas trenkė į klioszto- 
rių; užmuszė 6 zokonįkų ir užga 
vd daugybę mokintinių klioszto- 
riaus mokslainės.

Į| Brazilijos randas iszsiuntė sa
vo konsulini įsakymę į Genuę, 
idant ant toliaus nedaleistu len- 
kiszkiems iszeiviams isz Galici
jos keliauti į Braziliję, nors tie 
ir norėtu važiuoti savo kasztu.

|| Laikė, laidotuvių numirėlio, 
Berlyne, ^Vokietijoj, užėjo smar
ki audra ir perkunyja. Perkūnas 
trenkė į kruvę iaidotojų ir už
griebė 8 žmogystas: keletę isz jų 
užmuszė ant vietos kiti gi tik likosi 
užgauti; tuos pasisekė atgavint!.

|| Isz Paryžiaus raszo: didelis 
omnibusas grįžtantis nuo arklių 
lenktynių lauko Paryžių, su 
daugybe važiuojanezių, sulužo 
ir parvirto. Apie 40 žmonių prie 
to atsitikimo likosi sunkiai su
mankytų, isz tų gi keletas turės 
pasimirti.

|| Pietinėj Austrijoj, provinci
jose: Stirijoj, Karintijoj ir Krai- 
noj iszpuolė didelė daugybė snie
go. Wisos klonys ant keletos 
pėdų giliai užklotos sniego. Ble- 
dys laukuose labai didelės; gele
žinkeliai sniego užversti, o tru
kiai -bėgioti negal.

|| KubaniszkųKazokųžemėj,ant 
Kaukazo, platinasi raupai. Pagal 
žinias surinktas sveikatos užžiu- 
ros, pereitę metę buvo czia 120 
raupuotų, isz kurių buvo: 57 ka
zokai, 47 mahometonys ir 16 a- 
tėjusių isz kitų krasztų. Apart 
tų, dar sveikatos užžiura turėjo 
žinias apie 20 raupais apsirgusių.

|| Peterburge, lyg tyczia, ant 
pasveikinimo sugrįžusio cieco- 
riaus, daugume mieste ėsanezių 
dirbtuvių darbinįkai pakėlė 
sztraikę; sztraikuojanczių yra 
170000 darbinįkų, taigi daugiaus 
neng kariaunos Peterburge. 
Sztraikieriai reikalauja padidini
mo užmokesnio už darbę.

t -
U Mieste Arad, Wengrijoj, kel- 

norėj vienų namų ant priemies- 
czio atrado 17 negyvėlių. Spėja, 
kad tuose namuose gyveno ir 
rinkdavosi žmogžudžiai, kurie 
savo užmusztas aukas czia su
vokdavo ir virindavo kunus jų 
teip ilgai, pakol mėsos nuo kaulų 
ne neatsiskyrdavo. Namuose 
tuose jau nuo tūlo laiko nieks ne
gyveno; jų savvinįkę surasti ne
gal,

|| Mieste Nižne Tagilsk, Per
ino gub. Maskolijoj, likosi poli
cijos suaresztuota maskalka, Jus
tina Kolpakova, už smaugimę 
svetimu vaikų. Merginos, ku
rias pasiekdavo nelaimė, pagim
džiusios veikę, tuojaus, norėda
mas savo nelaimę paslėpti, pa
vesdavo jį Kolpakienei, kuri 
paprastai juos tuojaus užsmaug
davo. Pasirodė, kad toje mas
kalka užsmaugė, pakol ję suėmė, 
50 suvirszum mergų vaikų.

|| Berlyne dabar iszdirbystes 
paroda. Ant tos parodos, Berlyno 
prekėjas surado skurinę masznelę, 
0 viduryj 20000 rublių masko
liszkų pinįgų. Neužilgio potam 
atėjo pas tę prekėję koksai mas
kolius ir pasisakęs esęs prekėju- 
mi isz Maskvos, Menszikovu, rei
kalavo atiduoti rastus pinįgus, 
nes jisai juos pametęs. Radėjas 
atidavė, bet pasirodė, kad tas 
neva Menszikovas buvo papras
tas prigavėjęs; pinįgų jis nepa
metė. tik svetimus prisisavino. 
Policija jo surasti negal.

|| Cholera Egipte nesiliauja, 
bet juo tolyn, juo smarkiaus plati
nasi. Sėjos mėnesyj apsirgo 4419 
žmonių, isz kurių 3598 pasimirė. 
Taigi pasirodo czia didesnis nuo- 
szimtis mirsztanczių negu kur ki
tur. Daugiausiai mirszta egiptijo- 
nų, kurie neszvariai ažlaiko savo 
gyvenimus, o žinoma, kad ne- 
szvarumas labiausiai! prisideda 
prie platinimosi visokių ligų- 
Tę kiekvienas galėjo patėmyti 
Lietuvos miesteliuose: atsiradus 
czia cholerai, neszvariai užsilai-
kanti žydai mirszta kaip musės; 
tas pats yra ir su egiptijonais.

|| Netoli Tomsko, Siberijoj, ta
po atkasti gerai užsilaikė kaulai 
mamuto, didelio žvėries buvusio 
ant žemės priesz didįjį tvanę. 
Profesoriai Tomsko universiteto: 
Kaszczenko ir Rzedski surado 
tuos kaulus žemėj 2 sieksniu gi
liai; szale tų žvėries kaulų buvo 
laužas ir akmeniniai žmonių gin
klai tų senovės laikų gyventojų. 
Ginklai toki, paveiksle akmeni
nių kirvukų randasi ir musų krasz- 
te,tik žmonės juos vadina perkū
no kulkomis. Kaulus tuos ir tuos 
akmeninius ginklus,iszkasę,patal
pino į Tomsko universiteto rin
kių.

* -
|| Lubline, Pietinėj Lenkijoj, 

maskoliszkos valdžios suareszta- 
vo 26 vaikyszczius vietinės gim
nazijos, o pas tėvus vaikų ir pas 
kunįja Sloneckį buvo padary
tos kiatos. Mat vaikai būdami 
bažnyczioj, rado ten lenkiszko re- 
voliucijonaliszko komiteto iszmė 
tytas proklamacijas, nurodan- 
czias, kad lenkai dienoje apvai
nikavimo ciecoriaus privalo sau- 
gotiesi imli dalyvumę maskolių 
pasilinksminimuose. Tokį rasztę 
mat kas patėmyjo pas viena mo
kintinį — paskui darė kratę pas 
kitus. VVaikai papasakojo, kur 
tuos rasztus rado, bet masko- 
liszki tirinėtojai tam ne patikėjo. 
Suėmė visus mokintinius ir patal
pino juos į kalinį, prasidėjo tiri- 
nėjimai, nes valdžios norėjo su
sekti, kas vaikams tas proklema- 
cijas davė. Negalėdami nieko 
isz vaikų iszkvoszti, muszė juos, 
norėdami prie prisipažinimo pri- 

Į versti. Mat maskoliszki civili- 
zatoriai ne moka kitaip, kaip 
tik su nuo totorių perimtu kan- 
cziumi civilizuoti!

|| Nors Maskolija, savo įstatais, 
nežmoniszku budu saugoja sta- 
cziatikystę: valdžios visokiomis 
beprotiszkomis tiesomis stengiasi 
užlaikyti nuo susimažiiiimo sta- 
cziatikyste, uždraudžia kuo Smar
kiausiomis bausmėmis arpultinuo 
staeziatikystės — bet niekur tur 
būt tiek ne atpuola nuo ca- 
riszko tikėjimo, kaip Maskolijoj: 
czia yra begaliniai skaitliai vi
sokių sektų, kurių pasekėjais ir 
yra vien atpuolė nuo tos caro 
numylėtos staeziatikystės. Sek
tos tos ne tik nesi maži na, bet 
dauginasi: nėra metų, kad neuž 
gimtų kokios naujos. Dabar, kaip 
pranesza “Moskovskija Wiedo- 
mosti”, Rytinėj Maskolijoj, ypacz 
Permo gub. užgimė nauja sekta 
teip vadinama nesimeldžianczių 
ir nemokanezių mokesezių. Jie 
sako, kad stacziatikiszka cerkvė 
tsiskyrė nuo krikszczionybės, 

ir esanti tik įnagiu irtarnu masko
liškų urėdnikų. Pasekėjai szitos 
sektos neina į cerkvę, ne stato 
bažnyczių ir visai nesimeldžia; 
apart to, jie atmeta valdžię ir 
ne nor mokėti nė jokių mokesz- 
c ių į viesspatystės iždą, negar
bina carę, bet jo nepripažįsta. 
“Wiens yra musų valdytojas, sa
ko jie, jis sutvėrė dangų ir že
mę. Tik jam vienam mes tarnau
jame. Žemė priguli Dievui, o 
Dievą mokeszczių nereikalauja 
— todėl mes atsisakome mokėti 
mokeszczius. Ne reikia tarnauti 
ir kariaunoj, nes tikri kareiviai 
vien tie, kurie kariauja su ne- 
tikineziais”.

Taigi mat staeziatikystė kokius 
caro tarnas gimdo! Terp masko
liszkų sektų yra dar kitokios — 

tamsios ir kvailos, kaip tamsus 
ir kvaili (nes juos per amžius 
kvailina maskolių valdžios) yra 
maskoliszki ukinįkai. Toj paezioj 
Rytinėj Maskolijoj yra sekta at
puolusi nuo staeziatikystės, teip 
vadinami “skopcai” — t. y. to
ki kurie savę romyja. ^Valdžios 
tas sektas persekioja ir todėl 
kad persekioja, jos dauginasi ir 
veisiasi.

Wisokios Žinios.
* Akmenyj iszpuolusiame isz. 

į daugaus apie Krasnoslobodskę,
Permo gubernijoj, — Maskolijoj, 
apart geležies ir kitokių sudėti
nių, atrado teipos£i ir szmotelį 
deimanto.

• *• 1
* Profesorius Hartet isz Lyo- 

uo, Prancūzijoj, darė eiles banda- 
vonių su Roeutgeno szvieša ir 
persitikrino, kad ta szviesa nai
kina bakterijas džiovos ir kito
kių ligų. Taigi ta szviesa gydo 
ligonius džiovos apimtus. Tę pa
ti patėmyjo dar pirmiaus du £hi- 
cagos gydytojai, apie kę jau pir
miaus ir “Lietuvoje” padavėme.

Kiekvienas žino, kaip vasa
ros karszczių laike pienas grei
tai surūgsta. Daugel yra būdų 
apsaugoti pienę nuo surugimo, 
bet budai tie painus; lengviau
siu gi yra szitasai: reikia iszka- 
sus krienų szaknų, nuplauti jas 
gerai ir įkiszli į puodinę su sal- 
dum pienu. Krienai užlaiko pie
nę ilgiaus nuo surugimo ir jį ne 
gadina, jeigu tik szaknys gerai 
buvo nuplautos.

•
* inžinierius Holland iszrado 

laivę, kuosai gal plaukti lygiai 
aut paviroziaus vandens, kaip ir 
po vandeniu. Po Vandeniu plauk
damas, gal padaryti apie 13 ang- 
liszkų mylių per valandę. Ame
rikos laivynė pasidirbdino jau 
vieuę tokį laivę mėtymui tor
pedų. Plaukiantį po vandeniu 
laivai geriausiai tinka mėtymui 
torpedų, | nes prieszas negal patė
myti piaukianezio po vandeniu 
mažo laivelio: jūrių vanduo 
paslepia jį nuo prieszo akių.

• •
* ĄP8igywenęs Manchesteryj, 

Anglijoj, viens techunįkas iszrado 
skystimę, kuriuom patepti viso
kį audimai, skdra ir 1.1, ne per
leidžia vandens ir kur kas darosi 
drūtesnė. Į audima patepta su 
tuom skystimų apsiuvo patronus 
ir virino vandenyj porę valandų; 
iszėmus gi isz puodo ir iszardžius , 
apsiuvimę pasirodė, kad tų pa
tronų drėgnumas visai napasie- 
kė. Darytos buvo bandavonės 
su skūra; pasirodė, kad patepta 
su tuom skistymu skūra pasidaro 
daug drūtesnė už paprastai isz- 
dirbtę ir niekada neperszlam- 
pa.

* Jau seniai gydytojai patėmyjo 
kaip didelę turi įtekme muzika 
ant serganezių ligonių. Dabar 
Londone net užsidėjo tam tikra 
draugystė, kurios užduotė yra 
su muzika raminti ligonius. Pas 
senovės rymionis irgrekonis mu
zika buwo vartojame kaipo vais
tas prie gydymo ligonių. Perei
tame szimtmetyje prancuziszki 
gydytojai vartojo muzikę kaipo 
vaistę nuo szitų ligų: histerijos, 
nuomari aus ir t.t. ir tankiai su 
didesne pasekme neng vartojant 
vaistus isz aptiekų. Didžiausię 
vienok įtekmę turi muzika ant 
bepfoczių: sziędien Prancūzijos 
beproezių namuose beveik visur 
yra muzikantų kapelijos, suside- 
danezios isz paežių beproezių.

* Daktaras Frank bandė lipin
ti suskaldymus galvos kaulų su 
celuloidu ir apie pasekmes ap
garsino laikrasztyje “Archiv fuer 
die Klinische Chirurgie.” Du li
goniai turėjo drueziai suskaldy
tas galvas: kaktos kaulai buvo 
suskilę. Iszėmus apmirusias 
kauloskeliaudras, į pasidariusias 
potam skyles kaktos kauluose, 
Frenkel įdėjo gana storus isz ce- 
luloido lopus. Lopas gerai įaugo 
ir ligoniai jaueziasi visai gerai. 
Tasai darbas pasisekė dar su vie
nu ligoniu, kurisai yra dabar su 
visu sveikas. Ant to pasirėmęs 
dras Frenkel rodyja gydytojams 
pasinaudoti isz to budo sulipini010 
su celuloidu. suskaldytų kaulų- 
Celuloidę kiekvienas pažįsta; isZ 
jo dirba: szukas, maszneles ir k1' 
tokius iszdirbimus; ne wienąs 
isz lietuvių gal isz jo turėjo 
popierosams masznelę,
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’ t • MIGLOTINĖS.

Apart dangiszkų kūnų, apie kuriuos iki sziol 
kalbėjome, matome dar ant dangaus kitokius, tu
ri nezius paveikslą szlakų balzganos parvos, pa- 
naszius į debesėlius. Jie yra teip toli nuo musų 
žemės, kad jų tolumos jau visai negalime išma
tuoti. Tulus isz tų debesėlių galime matyti ir liuo- 
somis akimis, daugumą gi matome tik per gerus 

• dangiszkus žiūronus. Iszrodo jos teip, kaip ir sto- 
vinezios žvaigždės, nekrutanc/.iomis. bet stovin- 
cziomis ant vietos; galbūt, kad jos kruta ir ke
liauja teip kaip ir visi dangiszki svietai, bet kru
tėjimo jų. isz priežastės neiszpasakytos tolumos, 
jau susekti ir užtėmyti ne įstengiame. Seniai pa
žino daUgiaus tokių debesėlių, bet juo toliaus, juo 
geresnius pradėjo dirbdinti žiūronus, su jais per
sitikrino, kad daugelis isz tokių szlakų, nors ro
dėsi jie debesėliais, susidėję isz gazinės medegos, 
buwo vien žvaigždžių surinkimai Daugelis su
sirinkusių į krūvą žvaigždžių tokioje tolumoje, 
nuo žemės gal pasirodyti kaipo palszas debesėlis 
arba szlakas, nes tarpai terp jų tokioje tolumojeteip 
susimažina, kad jų ne matome ir toki susirinki
mai žvaigždžių pasirodo kaipo vienodas palszas 
debesėlis. Teip pramintas p a u k s z c z i ų ke
lias, kurį kiekvienas pažįsta ir mato naktimis 
ant dangaus paveinsle ilgos palszos juostos, yra 
teiposgi žvaigždžių surinkimu, kurios, dėl didelės 
nuo mus tolumos, iszrodo mums kaip kad butų į 
vieną krūvą susiliejusios. Daugel vienok tokių 
balzganų szlakų, ir žiūrint į juos nors per geriau
sius žiūronus, matome vis kaipo gazinius balzga
nus debesėlius, negalime terp jų patėmyti žvaigž
džių, jie nesusideda isz susirinkusių; žvalgi 
galima butu tikėti, kad tie szlakai yra isztikro 
isz gazines medegos, i 
dangaus plotų, arba, kad toliaus, iszradus geres
nius žiūronus neng sziądieniniai, pamatytume 
ir juos kaipo žvaigždžių surinkimą. Tą abejonę 
vienok kas link to, kuom yra tie szlakai, iszrisza 
mums jau sziądien spektro padalinimas i r be pageltas 
žiūronų. Spektras tų szlakų, yra arba toks, kokį 
gauname nuo įkaitytų kietų arba nuo skystų kūnų, 
kiti gi szlakai duoda spektrą sutraukytą, sudėta isz 
szviesių bruksznių, tokį, kokį duodagilzai. Isz 
to jau sziądien galima spręsti, kad tūli isz tų szla
kų yra tai žvaigždžių surinkimai, bet kiti yra 
atskirtais ne apskrieziais kūnais, kao isztikro yra tai 
gazinė medega, pavidalo kaip paprasti debesys, 
užimanti didelį ruimą, nors iszpriežasties didelės 
tolumos rodosi jie mums maži. Antruosius, t. y. tuos 
debesų pavidalo užimanezius didelius plotus szla- 
kus iszmėtytus svieto ruimuose, ne sujungtus į 
apskriezius kaip kiti dangiszki kūnai, vadiname 
m i gi otinėm i s. Wieni isz tų szlakų neturi tvir
to pavidalo, kiti gi susideda -isz vidurio ir nuo jo 
driekiasi pailgos juostos apsirieezianezios aplink 
tą vidurį teip, kaip kad tasai vidurys suktųsi 
aplink, o tos juostos lyg kad negalėtu paskui tą 
vidurį paspėti, kitos turi apskritų pavidalą, yra 
ir visai apskriezios, kurias apskrieja žiedas teip, 
kaip ant paveikslo planetų Saturną. Tūlos isz tų

miglotinės, teip vadinamas miglotinės spiralisz-1 Isz MaskollSZkų laikraSZ- 
ko pavidalo. Tos miglotinės turi pavidalą žiedų' CZllĮ.
susirinkusių į vieną krūvą; iszrodo lyg kad mig 
lotine suktųsi aplink save aszį ir todėl isz jos me
degos pasidaro žiedai arba ratai: viduryj ma
žesni ir juo tolyn nuo vidurio, juo jie yra dides
ni. Tokią miglotinę isz žiedų pasidarusią turime raszczius prasideda jau užpuldi
nėtoji žvaigždžių koustelacijos pramintosSzunimis. Į nėjimai ant svetimtikių ir sve- 
Ziurint į ją per žiūroną, iszrodo ji lyg apskriti; pa- 
naszaus pavidalo yra miglotinė konstelacijoj Liūto. 
Konstelacijoj Dvinuczių matome miglotinę pa
veiksle pertrukusip žiedo apskriejanezio žvaigž
dę. Pietinėj dangaus dalyj atrandame, Wilko 
žvaigždžių konstelacijoj, miglotinę suringuotą 
lyg turbanas (paveiksle turkiszkos isz skepetos 
susuktos kepurės). Mjglotinė žvaigždžių konste
lacijoj Andromeda turi pavidalą suskilusio žie
do Miglotinė Konstelacijoj Szunų turi viduryj 
smarkiai žibinanezią vietą isz ko galime spręsti, 
kad ji turi apskritų pavidalą. Miglotinė ant 
pietinės dangaus dalies turi tokį jau žibantį vidu
rį ir apskritų pavidalą ir pertai ji panaszi į pla
netas. Yra ir tokios spiraliszkos (žiedo pavidalo) 
miglotinės, kurių vidurys vis?ii tamsus: — to
kia miglotinė yra konstelacijoj Andromedos. To
liaus eina miglotinės, kurių pavidalas panaszus 
į pavidalą planetų. Lapes konstelacijoj yra to
kia miglotinė turinti apskritų pavidalą, 
pietines dangausdalies ; 
vidalas :
jos yra kits smarkiaus žibantis apskritys. Mig- 
lotinėj konstelacijoj Driežo, viduryj apskriezio 
yra tik dryžiai. Žingeidžiausia gi isz visų szito 
pavidalo, yra miglotinė konstelacijoj VVanden- 
neszio. Susideda ji isz apskriezio apskrieto liue
sai kybaneziu žiedu ir per tai ji visai panaszi į 
musų sistemos planetą Saturną; miglotinė ta 
vienok daugel tukstanezių kartų yra didesnė už 
planetą Saturną.

Kaslink ruimo kokį užima tūlos miglotinės,tai 
pasirodė, kad didumas daugumo isz jų 30000 kar- 

. > kuri 
vidutiniszkai užima plotą 1200 milijonų mylių.

miglotinės: yra miglotinės sujungtos su žvaigžde; 
tokias miglotineA vadina miglotoms žvaigždėms. 
Žymiausia isz tokių miglotinių yra konstelacijoj 
Didėses Meszkos: ji panaszi į iszskėstą viename 
gale szluotą, laibame jos gale yra szviesi žibanti 
žvaigždė, kas iszrodo. kaipi kad žibanti medega 
esanti vienoj žvaigždės pusėj truktusi prie 
žvaigždės traukimo pajiega, nes žvaigždė tą 
medegą prie savęs traukia. Panaszu apsireiszki- 
mą matome ir miglotinej Wienragio konstelaci
joj. Paprastai ne visada galima iszreikszti susiri- 
szimą miglotinės su žvaigždė. Tankiai rodosi lyg 
kad dvi žvaigždi dalintųsi medega isz kurios yra 
pasidariusi miglotinė ir tą syk svėrimo vidurys 
paprastai buvo elipsas galuose, kuriuose yra tos 
žvaigždės. Taigi matome, kad miglotinės yra vi
sokio pavidalo, bet tirinėjant jas tapo užtėmyta, 
kad miglotinės paprasto debesėlio pavidalo sten
giasi persikeisti į spiraliszkas miglotinės, o tos 
vėl į apskriezius arba į teip vadinamas planeta- 
riszkas, t. y. turinezias planetų pavidalą. Her- 
szel, ant to persikeitino* miglotinių pasiėmęs, 
apgarsino spėjimą (hypotezą), kad giminista pa
vidalų miglotinių rodo mums kelius, kokiais 
kiekvienas clangiszkas svietas savo persikeiti
muose pereiti privalo ir kad toki persikeitimai 

dangiszkam kunui neatbūtini, kad

ežių.
Prfsibaigė iszkilmės apvaini

kavimo Maskolijds valdono, 
o su tuom po irtask'bliszkus laik-

urėduose, apsunkino

užtnuszė žmonių ap- 
persekioja lietuvių

- . . • Ant
dangausdalies yra miglotinė kurios pa- 
apskritus, silpnai žibantis, widuryj gi

igždžių didesnis už visą musų saulės sistemą, 
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iszsiskriejusios ant didelių; ,cįami toliaus, patinkame dar kitokio pavidalo

miglotinių turi savo palszą vienodą szviesą, ki-! kiekvienam ė...------
- - - * - * Jlp|įI1Įc kurią kiekvienas isz sziądienių saulių ir planetų turėjotos viduryj turi vietą šviesesnę 

apskrieja kaipo tamsesnis debesis ir 1.1. Wisų

Paweikslelis 29.

miglotinių, kurias moslincziai surado, skaito 
sziądien į 8000. Miglotinės pirmiausiai surado 
Herszel, vokietys apsigyvenęs Anglijoj, nes ji- 
pirmįausiai iszrado žiūronus. Isz pradžių jis tikės 
jo, kad miglotinės yra vieu žvaigždžių surinkimai, 
nes persitikrino, kad tūlos isz jų, žiuiint į jas per- 
geresnį, drutėsnį žiūroną isztikro tuom ir pasi
rodo; kaslink gitų, kurių jo geriausiai žiūro
nas į žvaigždes paskirstyti ne galėjo, tikėjo, kad 
tas yra vien todėl, kad jo žiūronas ant tiek jų 
nepriartina, idant galima būt žvaigždes užtėmy
ti. Nuomonę tą vienok toliaus perkeitė isztires 
miglotinių daugybę ir jų pavidalus. Pasirodė, 
kad nors miglotinės* visokį turį pavidalą, tai vie
nok terp vieno ir kito pavidalo yra susiriszimas. 
Jeigu matome dvi niiglotini panaszaus pavida
lo, tai netoli atsiranda ir treczia, viduryj dw iejų 
pirmutinių, kurios pavidolas yra persikeiezian- 
czia forma dviejų pirmutinių. Pradėsime nuo teip 
vadinamų be formių miglotinių. Aiszkiausia isz 
tokių yra miglotinė esanti Orijono žvaigždžių kon
stelacijoj. Pagal pavidalą ji panaszi į nasrus isz- 
sižiojusio žvėries, o pagal ruimą kokį užima, y ra 
tai didžiausia isz miglotinių. Apie sistemaiiszką 
padalinimą medegos nėra ežia dar kalbos. 1 ana- 
szaus pavidalo miglotinę randame netoli žvaigž
džių Medėjo konstelacijos: ežia galima jau už
tėmyti, kad miglotinė stengiasi perimti apskritų 
povidalą; kita gi miglotinė konstelacijoj Gulbes 
turi paveikslą juostos; panaszaus pavidalo yra 
miglotinė praminta Omega, nes turi paveikslą 
greikiszkos literos tokio vardo, tai yra dvigubos 
(). Miglotinė Krabo turi pavidalą to sutvėri
mo: isz abiejų pusių bėga simetriszkos szakos ir 
iszrodo lyg kad tos szakos svertu į storiausią 
miglotin dalį. Pereikime dabar į antros veisles

visas savo persikeitimo formas pereiti. Ant to 
pasirėmęs Hersul apgarsino savo spėjjimą apie bū
dą pasidarymų dangiszkų svietų. Pagal tą spėji
mą, pirmiausiai, kada darant svieto nieko ne 
mivo, buvo neiszmieruotuose ruimuose kosmisz- 
<os dulkės (dulkės isz kurių pasidarė pašvietė) 
žiabnezios savo locna szviesa, retai iszmėtytos 
svieto ruimuose bet turinezios sziek tiek savo loc- 
nos szilumos. Szilumos spinduliai nuo tų dulkių 
platinosi po szaltesniusdangaus ruimus, per ką jos 
auszo ir jų medega turėjo rauktiesi, spaus- 
tiesi į krūvą. Tas gimdo tamtikra krutėjimą me
degos. kuri pirmiausiai renkasi spiraliszkmne 
ja veiksle, paskui paveiksle apskriezių. Žie
das trunsta ir darosi isz jų daugybė, jų siste
mai, pakol permainos ne užsibaigia susitirsztini
mu medegos ir susirinkimu miglotinės į vieną arba 
į daugel saulių (žvaigždžių). Tokios muonės 
įpie pasidarymą svietų laikėsi ir garsus žinunas, 
vokietys, pasimiręs pradžioj musų szimtmeczio, 
buvęs Karai iaucziaus universiteto profesorius 
Kant. Tos nuomonės laikosi ir sziandieniniai žinu- 
nai. Tą iszrodysime tolias placziaus ir aiszkiaus.

timų tautiszkų gaivalų. Prasi
deda siundymai valdžių priesz 
kitokios kilmės caro pavaldinius. 
Laikraszcziai lyg rodosi pasida
lina darbu: vieni siundo valdžias 
priesz Kaukazo gyventojus, ki
ti priesz Finlandijos, dar kiti 
priesz lenkus ir lietuvius. “No
voje Wremia” užgriebia visus, 
tik ne visada vienaip: jeigu ra- 
szėjas sąnarys redakcijos, jis, jau 
kaip paminėjome, užtaria ir lie
tu viszką spaudą; koresponden
cijose gi isz Lietuvos tame laik- 
rasztyje yra vien siundymai, nes 
tas korespondencijas raszo mas
koliai musų kraszto urėdnįkai, 
kuriems naudingiaus jeigu Lie
tuva bus supaneziota, nes su- 
paneziotą jiems kur kas leng
viau® yra lupti: paneziai lupi- 
mą palengvina.

Dabai: korespondentui “Novo
je Wremia” nepatiko, teip sa
kant jį suerzino apvaikszczioji- 
mas iszkilmės apvainikavimo 
maskoliško ciecoriaus Lietuvo
je. “VVilenskyj Wiestnik” labai 
džiaugėsi (turėjo mat iszreikszti 
nuopelnus Orzevskio) isz to ap- 
vaikszcziojimo, pasakojo buk lie
tuviai ežia ir parodė tikrą ne 
paprastą meilę savo valdonui, 
tuom tarpu korespondentas “No
voje Wremia” raszo visai prie
šingai ir skundžia visus, kas 
tik jam ant mislies užeina.

“Daugel bažnyczių, sako kores
pondentas “Nov. Wrem”. buvo 
visai menkai papuopusztų, vos 
kaip kur galima buvo matyti 
kokį vieną vainiką, nes nuo to 
kunįgai negalėjo iszsiliuosuoti 
(tiesiog sakant, tas buvo įsaky
ta); kunįgai, kuriems buvo įsa
kyta laikyti iszkilmingai mal
das (taigi mat iszkilmės ne nuo 
liuoso noro paėjo), laikė miszias 
lyg nenoroms ir baigė maldas į 
pusią valandos, o ant susirinki
mų laikėsi isz tolo, tylėdami, lyg 
rodosi tuom norėdami parodyti 
žmonėms, kad jie nuo tos iszkil
mės laikosi i.ztolo, kad ne imu 
dalyvumo abelnoj linksmybėj”.

“Gal tas paėjo nuo pasivėli- 
nimo popiežiaus pasiuntinio A£- 
iardi ant iszkilmės apvanika- 
vyme į Maskvą, 
tai kariaujanezios 
lietuvėj palaikė tą 
už ženklą Vatikano
tikime vienok, kad logika isz- 
mokys iszminties ir Rymą, kuri
sai aukszcziaus ar vėliaus sup
ras, kad jeigu jie ir toliaus norė
tu prisilaikyti senos lenkiszkos 
politikos, suseis į susirėmimą ne 
tik su maskoliszka administraci
ja, bet ir su locna avinyczia”.

Kas link susirėmimo Rymo 
maskoliszka administracija, 
sai visada atsitiks, kada
Rymas ne panorės tarnauti tai 
maskoliszkai administracijai ir 
nepanorės savo rankomis anų su 
kurtos ugnies žarij-is žarstyti. 
Su avinyczia gi gaįėtu susiremti 
vien tąsyk, jeigu per daug pri
laukus butu reikalavimams mas- 
koliszkos administracijos, jeigu 
isztikro . panorėtu pasigerinti 
Maskolijos valdžioms. Taigi ežia 
galima pasirinkti: ar turėti pagy
rimą maskoliszkos administraci
jos ir korespondento “Novoje 
Wremia”, o nužudyti avinyczią? 
Katalikiszka Maskolijos aviny
czia laiko maskoliszką adminis
traciją už savo didžiausią perse
kiotoja (su tuom juk ir laikrasz
cziai ne visada slepiasi); prilan- 
kumas persekiotojams įurėtu at- 
szaldyti szirdis avinyczios. Ką 
gi galėtu Rymas pelnyti nuo mas
koliszkos administracijos tokio, 
kas galėtu atliginti nužudymą a- 
vinyczios? Ką korespondentas 
“Novoje VVremia” pasiulįs?

Iszkilmingai gyventojai, isz 
liuoso noro, galėta apvaiksz- 

. czioti apvainikavimą savo val
dono vien tąsyk, jeigu tasai 

[ valdonas kokiomis geradėjystė- 
mis butu užsipelnęs ant meiliės 
gyventojų. Kokiomis geradėjys- 
temis apdovanojo maskoliszki

valdonai Lietuvą? Atėmė mums 
spaudą, uždarė lietuvių vaikams 
vietas
pirkimą žemės lietuviams ūki- 
nįkams.
szvietimą, 
tikėjimą. Tų dovanų juk užten
ka, idant žmones nekęstu savo 
valdono, nors yra jų dar kur 
kas daugiaus. Tegul valdžios el
giasi teisingai, tegul neskriaudžia 
lietuvių, tegul pasistengia ką 
gero krasztui padaryti, tąsyk tu-1 
rėš tiesą laukti žmonių prilanku- 
mo; skriaudomis gi to niekada ne
užsipelnys: mylėti neteisingą 
valdoną nėjokia galybė niekada 
neįstengs žmonis priversti! 
Skriaudėjas reikalaujantis meilės 
visur yra laikomas už begėdį.

Kas buwo pereituwej?

Reprezentan- 
katalikystės 

pasi vėlinimą 
duotą. Pasi-

KAS TAI YRA SPĖJIMAS MOLSLE?

Pokol atsakysime ant klausymo: Kas 
pereituvėj, turime iszrožyti pirma antrą klausy
mą: Kas tai yra spėjimas moksle? nes tos tolimos 
pereituvės laikuose mes negyvenome, seniausi 
žmonių rasztai ne siekia toliaus 4—5000 metų į už
pakalį. Taigi tą kas buvo ant svieto milijonai 
metų atgal, galime tik ant spėjimo paremti; tą 
syk dar ir žmonių ant žemes ne buvo, ne buvo ir 
paezios musų apgyventos žemės.

Pažinome, kaip iszrodo pašvietė, matėme 
kad per neilstantį darbą l>e apsirikimo galime 
pažinti visokius kunus ir visokius apsireiszkimus, 
kurie ant pirmo pažvilgio iszrodo visai nesu
prantami, kurių isztyrimas rodėsi ne galimas; sie
kiame akimis tolimiausių nuo mus pasvieczių ir 
žinome isz ko jie pasidarę ir žinome kokios pajie- 
gos juos nžlaiko. Matėme jau pirmiaus, kad gali
ma sziek tiek žinoti ne vien apie tą kas dabar y- 
ra, bet ir apie tą, kas labai seniai buvo, nors apie 
tą jau teip drąsiai spėti ne galime, kaip apie tą, 
kas dabar yra, ir ten, isz kur negalime tikrų žinių 
apturėti, stengemėsi spėti. Su spėjimu vienok rei
kia elgtiesi atsargiai, teip moksle, kaip ir gyve
nime ir ne spėti ūmai, teip sakant ant vėjo pasi
rėmęs, bet spėti teip, kad musų spėjimai gilėtu 
būt teisingu.

(Toliaus bus.)

buvo

8U 
ta- 
tik

Neseniai “Peterburgskija Wie- 
domsli” patalpino strapsnį, ku
riame iszrodė kaip Apuchtin, 
\Varszavos moksliszkos aprubės 
virszinįkas, ir jam panaszus kiti 
augsztesnes užimanti vietas mas
koliszki urėdnįkai, ar tai Lietu 
woj, ar Lenkijoj, pats peržengia 
tiesas ir prisakymus apszvietimo 
ministerijos, kurios Apuchtin y- 
ra vien įstatytoju. Tiesos laz
duotos kitokios, o toki Apuchti 
nai arba Sergiejevskiai iszdrysta 
ciecoriaus užtvirtintų tiesų ne
pildyti, tveria jie savo tiesas, 
prieszingas anoms ciecoriaus isz 
duotoms. Spaudžia jie musų krasz- 
tą kur kas labiaus, neng jiems 
tiesos daleidžia, nors ir tos mu
sų ne glosto. “Peterburgskija 
VViedomosti” tik parodė skirtybę 
ėsanezių tiesų, bu tiesoms, kokias 
neturėdami valios, pats sau tve
ria visoki Apuchtinai, parodė kad 
tiems Apuchtinams prisakymas 
Maskolijos valdono neturi ver
tės, taigi kad ežia krasztą val
do ne ciecorius, bet visoki A- 
puchtinai, pradedant uuo uriad- 
nįko, baigiant VVilniaus arba 
Warszavos jeneral-gubernatoriu- 
mi.

Tasai teisingas “Peterbugs- 
kų Wiedomostių”, atsiszaukimas 
labai ne patiko kitam Peterbur
go laikraszcziui, “Svietui”, ku
ris užpuolė užtatai ant kunįgaik- 
szczio Uchtomskio, užmetė jam 
melagystę; “Sviet” sako, buk 
“Peterburgskija Wiedomosti” pa
sinaudoja apgavyste, stengdamo
si apginti reikalavimus katali- 
kiszkų kunįgų ir lenkų separa- 
tismą.

Ant tokio beprotiszko atsilie
pimo “Svieto”, “Peterburgskija 
AViedomosti” atsisako nuo gin- 
czų su “Svieto” redaktoriumi, 
nes kaip sako, “Svieto” redakto
riaus vieta esanti ne eilėse laik- 
raszczių rėdytojų, tik beproezių 
namuose, o su beproeziaisginezi- 
tiesi nepridera.

Isztikro “Sviet” neįstengė pa
rodyti kur “Peterburgskija Wie- 
domosti” neteisybę pasakė. Pri 
prato mat teip “Svieto” redak
torius prie melo, kad jam teisybė 
rodosi melu. “Sviet” isztikro 
ne vienaitinis maskoliszkas laik- 
rasztis, kuris teisybės bijosi: yra 
tokių daugumas, bet užtatai 
teisingų mažai — todėl ant atsi
radusio ir nžpuola ruja beproezių 
ar pasileidėjių besaužiniszkų žmo
nių.

Wieszpa- 
Amerikos. 
atsitikimų 
Ameriko-

Wietines Žinios.
—o——

— Chicagos vagiliai, matomai, 
isz saliunų dabar persikraustė į 
aptiekas; kaip pirma veržė pi
nigus nuo saliunįkų, teip dabar 
veržia juos nuo aptiekorių. Isz- 
plėszė pereitą nedėlią 2 aptiekas. 
Paskiausiai iszplėszė aptieką po 
nr. 657 ant N. Clark ui. Aptinka 
ta priguli Adolphui Gaul. Ne
dėlios vakarą atėjo į aptieką 3 
szvariai apsitaisę vyriszkiai. Ap- 
tiekoi buvo tą kart: Chester ir 
VValter Coron, laboratorijoj gi 
provizorius Pahnke. Atėjusiejie 
iszsitraukė revolverius ir pri
vertė nesikrutinti aptiekos tar
nus, o pats atsidarė kasą ir paė
mę isz jos 75 dol. iszsineszdino 
laukan ir pabėgo. Ant ulyczios 
iszsivijo juos provizorius Pahn
ke ir szovė į juos; konduktorius 
gi ulyczinio karo, pamatęs kas 
darosi, teiposgi nuszokęs nuo 
karo pradėjo vytiesi, bet pagau
ti nepasisekė; vagiliai pabėgo.

— Pereitą nedėlią atsitiko 
smarki expliozija olose, kurio
se nutiesti elektriszki požemi
niai dratai ant susikeitimo Wa- 
bash avė. ir South Water str. 
Laike expliozijos 4 darbinįkai 
taisė dratus tose olose nuties
tus. Turėjo jie deganczią lampą, 
nuo kurios, turbut, ir užsidegė 
susirinkę oloje gazai. Iszgirde 
balsą expliozijos daug žmonių 
subėgo prie olos ir isztraukė visus 
4 darbinįkus, bet baisiai apdegu
sius; isz jų du yra mirtinai ap
degę. Wisu8 4 nugabeno tuojaus 
į Merei ligonbutį.

— Direktorius Chicagos kali
nio, Whitemano, padawė miesto 
szerifui žinias apie kalinius, kurie 
buwo kalinyj nuo 1 Sausio iki
1 Liepos szių metų. Per tą pus
metį buvo kalinyj 3409 nusikal
tėlių. Isz tų nusikaltėlių daugiau
siai btųyo pasodytų už vagystą, 
nes 1030; 699 už iszplėszimą na
mų; 311 už užpuolimą ant uiy- 
czios, 36 už žmogžudyste, 16 ui 
neužlaikimą pažadėjimo kaslink 
apsi vedimo; 13 už padegimą; 
23 už nemokėjimą skolų, 19 už 
kreivą prisiegą; 31 už paslėpi
mą vagių; 11 už daugpatystę. 
Tai yra svarbiausi ir tankiausiai 
atsitinkanti nusidėjimai į kalinį 
pasodytų. ,

— 4 dieną Liepos wisur ap- 
vaikszcziojo iszkilmingai; isz- 
kilraė gi ta labiausiai ateiženk- 
lina szaudymais ir deginimu fa- 
jer verkų. Szaudant tankiai ne- 
iszmanėliai vartoja paprastus 
revolverius ir szaudo šu kulko
mis. Su kulkomis szaudė dauge
lis ir perėjusią 4 dieną "Liepos, 
ant paminėjimo įgautoj nepri- 
gulmystės Suvienytų 
tyszczių Sziaurinės 
Isz wisų nelaimingų 
dienoje tos tautiszkos
nų szventes buvo: dwi'žmogys
tos ant wietos nuszautos; 2 pa
simirė tuojaus nuo paszovymų,
2 gi yra dar ligonbueziuose mir
tinai paszauti. Lengviaus pa- 
szautų ir su išplikusiomis aki
mis irteip nuplikytų yra labai 
daug.

— Petnyczios naktyj, ant ker
tės Clark ir Taylor ulyczios nu
truko dratas nuo telegrojo stul
po ir puldamas susikeitė su dra- 
tu nuo elektriszkų stritkarių. 
Einanti skersai ulyczios pegriu- 
tė, Babe Mason, apsigyweriusi po 
nr. 406 ant State ui., netyczia 
prisiglaudė prie drato ir tuojaus 
puolė aut ulyczios negyva. Wiens 
praeivys norėjo ją pakelti, bet 
ir tą turbut užgawo elektriką, 
nes pametęs negywą negriutę ir 
sawo skrybėlę, nubėgo. Bandė 
paskui dratą nukirpti dras Wet- 
zel, bet ir tą užgawo elektriką, 
ir jis turėjo pasitraukti. Ant ga
lo atėjo darbinįkai kompanijos 
elektriszkų sztritkarių, kurie dra
tą nukirpo. Užmuszlągi negriu
tę nugabeno į ligonbutį.

• — Pereitą nedėlios dieną pra
eiviai ant tilto upės Calumet, 
ant 92 ulyczios, pamatė žmogų, 
matomai beprotį, kurisai kelis 
syk bandė užlipti ant tilto bari- 
jeros. Parodė jį ežia stowincziam 
policistui Basty, kurisai nuėjo 
■ant tilto ir sugriebė aną bepro
tį tąsyk, kada jis norėjo nuo til
to nuszokti į vandenį. Ant ne
laimės, atbėgo tąsyk elektriszkafi 
karas. Beprotis pasipurtė ir isz- 
siliuosavo isz policisto nagų ir 
puolė tiesiog po ratais atbėgan- 
czio karo. Policistas ne spėjo jo 
sulaikyti. Karas pervažiavo ir 
visiszkai sudraskė, Persigandę 
važiuotojai pradėjo isz karo szo- 
kinėti laukan ir keletas isz jų 
sunkiai apsikulė. Labiausiai nu- 
kentė p. Percy apsigyvenusi po 
nr. 903 S. Chicago avė, kuri be- 
szokdama parpuolė ir likosi pa
vojingai kitų sumyniota. Anas 
beprotis, kurį karas sudraskė, 
pasirodė esąs Frank Gosde; gy
veno jis po nr. 9029 ant S. Chi
cago avė.

— Atkreipėme atydą skaity 
tojų ant naujo apgarsinimo lietu- 
viszkos panos Marijos Doviatt. 
Ji pabaigė daktarystės mokslą 
Chicagoje ir gydo ligonius su ge 
riausiu pasisekimu.



Mitingas.
Subatoj, 11 Liepos, 8 walandą 

wakare, salėje L. Ažuko, bus 
mitingas administracijų tų drau- 
gysczių, kurios dėjo pinįgus ant 
surengimo praėjusio lietuwiszko 
piknyko, tai yra: Sz. Kazimiero. 
Sz. Jurgio, Apiveizdos Diewo, 
Simano Daukanto ir Karaliaus 
Dowido. Isz wisų augszcziaus pa
minėtų draugysczių tur pribūti 
prezidentai, vice-prez,sekretoriai, 
ir t.t.Teipgi, turi pribūti komitetai 
piknyko ir suneszti wisas rokun- 
das. Szis mitingas yra paskutinis, 
kas nepribus ant jo, bus patrauk
tas po kora pagal nutarimą vvi- 
suomenės.

P. Jonaitis.

Pajieszkau savo brolio Julijo
no Czeniauckio, paeinanczio isz 
Serakiszkių kaimo, Szaulių, paw. 
Kauno, gub. Pirmiau gyweno 
Johhnston, Pa. o dabar nežinau 
kur besiranda. Jis pats ar kas 
kits teiksis duot žinią ant adreso 
szito.
8737 Commercial avė.

So. Chicago.

Pajieszkau sawo draugo Juozo 
Savvicka, paeinanczio isz kaimo 
Podwengliszkio, Kvvietiszkio gm. 
Marijampolės, paw. Suvvalkų gub. 
Teiksis atsiszaukt ant szito adre
so: (27—7)
Chas. Paplowski, Virden, III.

Lietuvviszką Adwokatiszka Kanceliarija

_ STĄN. KTJBREENER’O =
J 87-89 Washington st. Ruimai 615-616 D.S. Eipress B’g, CHICACO. sL
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~ GUODOTIN1 WIENGENCZIAI!

Turiu už garbia pranešėt i Jumis, kad szeme mieste, po augszcziaus
. padėtu adresu, atidariau Lietuviszka Advokatiszka Kanceliarija, ir kad S* 

• mano kanceliarija yra sujungta su advokatiszka firma p.p. H. Gansber- 
X gen ir Cyrus J. Wood, kurioje, priimu visokias, kriminaliszkas ir ciwilisz- 
— kas, prowas visuos** suduose Suvienytu ^Valstijų. Kolektavoju visokias “ 

skolas, senas ir naujas, už algas, darba ir 1.1. Priimu prowas ant iszjiesz- 
kojimo daliu sename krajuje.

Iszdjrbu plenipotentias‘s(doviernost) in sena kraju be paszportų Pro 
2 vas sužeistu ar užmusztu per geleži nkelius,fabrikus ir 1.1.priimu be pinigu, 
S RODĄS DUODU DYKAI. . į

Atsid uodamas guodotiniems viengeneziams reikaluose J u ant patarnavi- —• 
mo, pasilieku Su GUODONE

Stanislowas Kubreeiier’as
Offisas atidarytas nuo 8 valandos ryto, iki 5 vakaro.

TELEFONAS 4541 .Main.

“LIETUVA’’,
Nedėlinis Laikrasztis, iszeina kas s ubą ta ir paduoda žmonėms 

naujausias. 8warbiausias ir teisingiausias žinias isz Amerikos, Lie
tu wos ir wiso paswieczio.

Isz Dr-tės Sim. Daukanto.
Pereitą nedėlią, 5 Liepos, Dr-tė 

Simano Daukanto laikė sawo su
sirinkimą, ant kurio tapo priimti 
szie nauji įneszimai kaslink 
metinių, pusmetinių ir czvvertme- 
tinių susirinkimų. Ant tokių 
susirinkimų privvalo pribūti wisi 
sanariai, o kuris be swarbios prie 
žasties nepribuvva, papuola po 
kora pagal konstituciją. Taigi, 
kada pareina kora mokėti, tai 
kiekwienas teisinasi, kad jisai tu
rėjęs tokias svvarbias priežastis, 
dėl kurių jokiu budo negalėjęs 
pribūti. Užtai dabartės wisi aug
szcziaus minėti susirinkimai bus 
garsyti po du sykiu, kas negalės 
ant mitingo pribūti, turės pirma 
mitingo duot sekretoriui žinią ir 
parodyt priežastį, dėl kurios be
gali pribut, Nedawes pirm to ži
nios sekretoriui, mokės korą be 
jokio iszsikalbėjimo.

Nutarta teipgi, kad laike kiek- 
wieno mitingo butu paskyrtas 
wiens isz sąnarių pridaboti du
ris, idant nieks į salę nereikalin
gas neįeitų ir kad sanariai be lai
ko neiszwaikszcziotu.

Teiposgi tapo iszmokėta už 24 
ženklelius, už 3 mėnesius už laik- 
rasztį, už peczėtį ir 1.1. Sąnarių 
naujų prisiraszė 1. Knįgų 
isz knįgyno tapo perskaityta 63 
egz. Pinįgų įplaukė į kasą $37,13, 
o iszmokėjimų szį mėnesį bu- 
buwo $78.64.

------- K. Pocius, sekr.

ADRESAI WIRSZINĮKŲ.
DR TĘS SIMANO DAUKANTO:

Prezidentas—J. Alcksandraviczius, 954 33-rd 
SU

Sekretorius—K. Pocius, 645 S. Canal st. 
Daktaras M. J, Stupniokis, 3121 Laurel st.

Padčkawonė.
n

Aaz žemiaus pnsiraszes siuncziu 
szirdingiausią padėkavvonę guod. 
Daktarui M. Stupnickui, kurs 
iszgydė manę nuo tokios ligos, 
kurią kentėjau per 10 metų ir 
kurios ne joki daktarai, isz wisų 
Chicagos daktarų, nemokėjo isz- 
gytyti. VVaikszcziojau prie wiso- 
kių daktarų ir nė wienas nepaži
no kas per liga, siuntinėjo manę 
į ligonbutį ir 1.1. lszsikasztaw»u, 
daugybę pinįgų iszleidau, bet wis 
kas buwo per nieką Ant galo nuė
jau prie daktaro Stupnickio. Jisai 
iszraszė mam gydyklas (liekar- 
stwas),'*su kurioms per pusantro 
mėnesio lengwai iszsigydžiau, ir 
kasztawo man tas wiskas tiktai 
keletas doi. Dėlto vvelyju vvisiems 
broliams liotuvviams savo ligose 
kreiptis prie jo, o užtikrinu; jogei 
iszgydys jus greicziau kaip wisi 

r kiti daktarai ir su daug mažes
niais kasztais.

' Jonas Subaszius
14 W. 14-th Place, Chicago, III.

Pajieszkau sawo draugo Ro 
berto Grau, paeinanczio isz Kau
no gub., Sziaulių paw., Kruopių 
wol., kaimo Girkanczių. Jis pats 
ar kas kits teiksis duot žinią ant 
adresu-szitoj

Kazimieras Kudulis 
1248 W. 21 st PI., Chicago, III.

Užmokėjo už ,,Lietuva”.
G. Shaloski Meriden l.oo 
A. Juodokas Spring Valley l.oo 
J. Pouksztis St. Charles l.oo 
W. Normantas El’beth Prt. l.oo 
W. Jasaitis “ “ l.oo
A. Mazurkewitzius Alderson 2.co 
J. Guntorius Wercester 1.50 
Ch. Peža “ • l.oo
A. Uoksas Ontonogon l.oo 
,1. Gribiuas ' Beadling l.oo 
P. Eudruszketviczius Gallit. l.oo 
J. Brush Adelaide l.oo
J. Krevveck Pittsbnrgh 2.oo
K. lwanauskas Mąh. Plane l.oo
Kn. j. Kurat\ Fofest City l.oo 
P. Skudris S. Boston l.oo 
F. Wirpsza Wilkes Barre l.oo 
J. Milchinskas Girardvills l.oo 
M. Oszkinis Potttsville l.oo
J. Czepanionis Hudson l.oo
Ch. Machulis Madison l,oo
J. Waitiekuuas Brookland l.oo 
S. Zubris Lolland 2.oo
A. Jonikas Chicago l.oo
W. Olszewski “ l.oo
J. Koliczius “ l.oo
J. Jurgaitis “ l.oo

— Lietuvviszką bažnyczia ant 
33 ežios ulyczios dabar statosi, 
namas “Lietuvos” redakcijos jau 
beweik yra gatawas, teipogi ir 
kiti namai ant tos ulyczios ivis 
dauginasi, taigi ežia lotai wisi 
greit pabrangs, dabar dar gali
ma ežia lotą pirkti už $700, o už 
kelių mėnesių bus jau gal $800. 
Užtaigi, kas mislinote pirktis lo
tą, tai pasiskubinkit. pakol dar 
pigus. Atsiszaukite į “Lietuvos”, 
redakciją

Ant pardawimo pigiai namas 
su lotu, vvirszui 6 ruimai, apa- 
czioj (besemente) 4 ruimai. Loc- 
ninįykė iszsvažiuoja į kitą miestą, 
per tai parduoda pigiai. Atsiszau
kite pas A. L. Karczmarek.

3258 Laurel str. Chicago, III.
(11-7)

GERIAUSIA UŽEIGA 
dėl ,Lietūwia

R. Susiu ana
61 Hudson Avė.

Grand Opening.
Feliksas Majauskas atidarė pui

kų, naują lietuvviszką saliuną po 
nr. 3301 Laurel st. kertė 33-rd 
st. ir ant subatos ir nedėlios, 11 
ir 12 Liepos, rengia balių įkur- 
tuwių, ant kurio grajįs puiki 
lietuwiszka muzika po direkcija 
p. K. Kigo ir dainuos choras 
lietuwiszkų giedorių. Prie saliuno 
yra dideli nauja salė, kur galės 
puikiai paszokti ir kuogražiausiai 
pasilinksminti. Prasidės 7 walan- 
dą subatos wakare. VVisus lietu- 
wius ir prietelius szirdingai už- 
praszau atsilankyti.

Su guodone
x F. Majauskas.

Brooklyn, N.Y.
Užlaikau szaltą alų, tikrą ru

ginę degtinę ir cigarus isz pat 
Turkijos.

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antwe*eliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Uilaikau swieiia 
bawarska Alų, ge
riausia* 
ir seniau 
sias A- 
rielkas, 
W yna. 
Liktorius
ir puikiausiu* Ciga
ru*.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu.

Gromatos ant paczto.
772 Bernak Piotr
775 Bobola Marcin
907 Miceiko John
625 Pečius A.
927 Pryszis Jurgis
930 Radowinas S.
991 VVajtkus Georgi

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to viso 

pabandy ie.
Felixas Majauskas, 

3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Geriausias Saliunas
VVIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI’ 
40 Ln Šalie Str.

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

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikuoja vvisuose suduose, 

iszpildo savvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rody jame vvisiems lietu vvnikams 
eitie pas Drzemalą gerausią apgi
nė ją prowų.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givvenymas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

— Pirmas lietuvviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, po nr. 3301 
Auburn avė. ir korte 33czios 
arti lietuvviszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atwažiuoja lietuvviai. 
gali atsilankyt ir spakainiai per- 
nakwot, teipogi ir rodą gaut.

AP TIEKA
— Geriause lietuvviszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynako, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiaiA- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetwergais ir Nedė
liotus no 10 iki 12 adyn. widur* 
dienio ir daktaras W. Statkewi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
ywairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

GERAI 
ŽINOMA

FIRMA

California Wine & Lięaors Co.
384 Bloe Island ate. ir 475 Centre are.

Padidino sawo krautuwę gėry
nių, o sumažino wisas prekes. 
Pristato į namus wisokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
wesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bowų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems wisiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ- 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

Daktaras M. J. Stupnickis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso- 
kias ligas. Rodyjame wistems 
lietuwiams sawo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuwius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos widurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

PIRMA L1ETUVV1SZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geri.uae wiet*de) farmeriu yra pawieta* Prai- 

rie, wal«teje Arkanto. Jau tenai ap.ipirko dau
gybe lietusiu ir apsigyveno lietuwn<zka* kuni
gą. J. Haloewicz.iun ir pastate lietuwiszka ba- 
inytelia, kurio* ir paweik.la cze paduotame. Ta 
wieta,kur lietuviai ap*igyweno, praminė

“L I E T U VV A”.
Wi*i, kurie norite pirkti* gera* farmas, atai.zau 

kitę in redakcija ••Lietuvo*” 4*54 33r d St., Chi
cago. III., arba raszykit pa* Juozą Butgu, Box 
82 Hazen, Ark., arba in kompanija

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

PIGIAUSIAS KRONAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas

M.W.Ooodana, 593 Gay St.
• BALT1MORE. MD.

Užlaiko didele daugybę czebatu ireze- 
<eryku vyriszku, moleriszku ir dėl 
«vaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Karf 
perka czeverykus už $2,oo arba branges
nius, o jeigu ju s k lira pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kitą porą 
už dyką.

Pamėgykit o ncsigailėsit.

. hVV A II Auk»it*» tikru 14 .M?0 U I 1\A1! kBr .auksu Lai- ‘*,1. krodeli* ir len-
ct.r* dugeli* bu* pruiusta kiek- 

SlZC vienam ant pamatinio ir isz- 
ej»wiinawojimo ka« iszkirp* 
ir prisius szita apgarsintai*, 
su -awu pilnu vardu ir adre
su. Yra lai Tikra* Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksl- 
tas tikru 14 karatu aukau.su 
Tikrais Amenkoniszkai* vi
duriais. gvarautuotas ant 20 
įlietu ir iBZ.rodo kaip Tikro 
Aukso ka ka.zsuoja |40. Ap
žiūrėk Jy nuejas ant expre*o 
ir Jeigu mielini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk f7,50 ir 
katztu* expreso ir laikrodė
lis tavo. Jeigu netinka, tai 
nemokėk nieko. Gražus auk-

šita leueiugelT, ka eitose krautuvėse mokėtum 
13. gausi prie jo už d vka.

MUSU DOVVANOS.
DYKAI gxiu J7-50 wert* laikrodėly ir len- 
U1 aftl ciugelv, Jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu*. Raszyk azendien. nes ta preke yra 
tik ant 60 c'ienui.

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

E. ZAN1EW8K1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba wiso- 
kius wyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, hruslolus ir tt. Siuwa 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesnę 
preke kaip perkant gatawas. Tei
pogi taiso ir czystyja vvisokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

1JETUWISZKAS SALIUNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 FiskSt. CHICAGO.

“Lietuva” kasztuoja ant metųdik $2.
Kas užsimoka abu dolierius isz wirszaus tam duodame dowa- 

hų knįgą wertės 50c., gali isz musų kataliogo iszsirinkt kokią no 
ri,. Kas neturi kataliogo musų knįgų, teiksis atsiazaukti o prisiu
sime dykai.

Spaustinve “Lietuvos"
Spausdina (drukuoja) vvisokias knįgas, konstitucijas, tikie- 

tus ant lioterijų, teatrų ir wesiailių, ir wisokius kitus drukus, koki 
tik geriausiose spaustuvvėse padaryti būt gali. Darba padaro gra
žiai ir pigiai. Netrukus redakcija “Lietuvos” taps perkelta į sa- 
wo locna nauja namą budawojama dabar prie pat iietuvviszkos baž
nyczios, kur wisa spaustuwė taps dwejopai padidinta ir tada wrso- 
kius drukoriszkus darbus galėsime atlikti dargeriaus ir greiczia’us.

A. Olszevskis, iszduotojas “Lietuvos”,
Parduoda czifkortias ant geriausių laiwų, siunezia pinįgus į 

Lietuva ir į wisas dalis swieto. Pinįgai per mus iszsiųsti grei 
cziausei suvvaikszczioja kaip isz wisų kitų agentų. Mes teipgi par 
duodame lotus ir namus aplink lietuvviszką bažnyczia; parduoda* 
me farmas gcriaiiNiose lietuvviszkose kolionijose, Arkanso, kur jau 
kelintas metas lietuvviai yraapsigywenia, ir atliekame wisus kito
kius lietuvių reikalus gerai ir teisingai

Raižant į mus su kokių bent reikalu arba pinįgus siuneziant 
wisada uždėkite szitokį adresą:

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

Pinįgus sii|skite regisi ra wotose grOmatose arba per “money ord er”, ta 
, niekada ne pražus. Iszpirke “money order” nelaikykite jį keszeniuje, beLtuo- 
jaus prisiųskite mums, “money orderį”: siunezian gromatą registravoti nerei
kia, prisiijskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto 
ne gaus. »

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

Kas norėtų pamatyti, kaip musų ma-' 
szinukės drukuoja, tegul raszo į mus, o1 
mes iszsiųsime prabas druko. Kožnas 
kas pirko nuo musų maszinukes dėl 
drukavojimogromatų. sako kad musų 
maszinukės yra geriausios.

Tos maszinos yra ne ant vienos die
nos, bet ant visadbs.

GERIAUSIOS
Siuwam<>s maszinos, sukamos 

su ranka, knsztuoja $13.00

Jeigu dar kas neturite musų iietuwiszko kataliogo wieokių 
daiktų, laszykite, o mes prisiusime jį dykai.

PASISKUBINKITE SU ADRESUS.

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

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

kertė IS-tos ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausia krautuvve

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

wems naujausių ^vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkini ų, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip wisur. Prie to užlaiko 
kufarėlius, dėžiutias (walizas).
kiu yra priįvažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

vvisokius
Paran*

Lietuwys Kazimieras Ramanauskas , 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuwėje ir lietuwiams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus' tavvorus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą taworą ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana- u Jud. (hųt. 111

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIU S 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgi no v 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmo kės 
ežiu, mokėdamas tik po vieną ooliery ant nedė 
ios. j

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

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkoa 10< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

Lietūwiszka Daktarka, paeinanti isz Kauno gubernijos
Marija Dowiatt, 817 W. 21st Place (Hinnian str.)

Priima ligonius adynose: įuuolre vak*re?et
Telefonas. Canal 51. (12—9)

aukau.su
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