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Politiszkos žinios,

reivių užteks ant suwaldymo Fi
lipinų — sunku įspėti, kadangi 
jeigu ne tilipinieezių ku’kos, tai 
skaitlių tų kareivių galės suma
žinti ne sveikas tų salų klimatas.

Iszpaniszkas randas, negalėda
mas sulaukti nuo amerikonų pa- 
liuosavimo tilipinieezių rankose 
ėeanezių iszpaniszkų nelaisvių, 
pradėjo pats tarybis tiesiog su 
Aguinaldu.

Amerika? '<
Ant Filipinų užstojo jau nesvei- 1 

ka^j lytų laikas, bet lygiai prezi - 
(lentas McKinley, kaip ir karės 1 
ministeris nutarė neliauti karės ir 1 
perlytų laikę, kadangi jai apsisto- 1 
jus, tilipinieeziai vėl užimtu su 
teip didelėms aukoms užkariautus 
krasztur. Kaip pirm lytų laiko, ' 
teip ir dabar, kada kareiviai sto 1 
vi ant kaip isz viedro pilamo 1 
lytaus, susitikimuose amerikonai 
nuveja hlipinieczius, * bet kaip 1 
tikt pasitraukia, tie vėl užima 
pirma apleistas pozicijas. Dabar 1 
vėl amerikonai bandė apsiausti : 
dlipirieczių pajiegas dar užsili- 1 
kusias provincijoj Cavita, į pie- 1 
tus nuo Manilles, bet kaip pirma, . 
teip ir dabar tas nepasisekė: fili- i 
piniecziai nesidavė apsiausti, bet 
pirma pasitraukė, nežinia kokiu 
budu dažinoję apie amerikonų 
mierius. Apleistuose tilipinieezių 
krasztuose buvo parengtos czie- 
108 apkasų ir tvirtynių eilės ir 
tai parengtos teip gerai, kad isz 
to jau matyt, kad filipiniecziams 
ne trūksta sumanių inžinienų. 
Amerikoniszkiems kareiviams 
reikia dabar daug nukęsti nuo 
lytaus ir nuo neiszpasakyto karsz- 
ežio: ne tiek kareivių puola nuo 
filipinieczių kulkų, kiek nuo 
karszczio saulės spindulių. Kaip 
paduoda svetimų krasztų laik
raszcziai, deszimta dalis ameri- 
koniszkų kareivių serga ir ne 
tinka į karę; paduoda teiposgi, 
buk terp paežių amerikoniszkų 
jenerolų nėra sutikimo ir vieny
bės, vienas kitam pavydi garbės. 
Jeigu isztikro teip yra, tai žino
ma, nuo to labiausiai kenezia 
amerikoniszki kareiviai, o filipi- 
niecziai moka pasinaudoti. Jene- 
rolasOtis nepaleidžia dabar nė tų 
liuosuorių, kurie pabaigė savo 
tarnystę ir turėtų būt sugręžinti 
į Amerikę; .reikalauja kuo dau 
giausiai szviežios kariaunos. Pa
gal jo apskaitymę, ant karės su 
filipmiecziais reikia 30.000 karei 
vių ir apart to dar 20,000 ant 
garnizonų užimtuose miestuose. 
Amerikoj dabar nėra tiek kariau
nos, todėl prezidentas rengiasi 
inzleisti atsiliepimę su pakvieti
mu naujų liuosnorių teip, kad 
laikoma po ginklu kariauna pa
sikeltu iki 65,000 žmonių. Ar tų 
reikalaujamų 50,000 naujų ka

Prancūzija.
Nekaltai nusūdytas Dreyfus, 

ant kariszko laivo Sfax keliauja 
jau nuo M elnio salos į Prancuzi- 
ję. Daleista jam neszioti oficie- 
riszkę uniformę, bet jis atsisakė 
į jį apsivilkti, kol sūdąs galutinai 
neiszteisįs. Dreyfuso užtarėjas, 
pulkaunįkas Picquart, kurisai už 
užtarimę ir iszrodymę visų pri- 
gavyszczių, kokių griebėsi tūli 
augszti oticierai, tapo į kalinį pa
sūdytas, dabar yra jau liuesu. 
Ant jo garbės, buvęs praneuzisz- 
kas tiesdarystės m misteris Tra- 
rieux parengė savo namuose ba
lių, ant kurio susirinko visi Drey
fuso draugai ir giminės. Garsus 
rasztinįkas Zola, kurisai už užtari
mę Dreyfuso ir reikalavimę tei
singo sūdo priverstas buvo bėgti 
isz Prancūzijos, dabar sugrįžo į 
Paryžių ir kaip sazosi, kaip sten- 
gėsi iszliuosuoti nekaltę žmogų, 
teip dabar pasistengs, idant kalti 
kariaunos virszinįkai butų nu
bausti. lokių kaltų, rodosi, ne 
trūksta terp augsztų oficierų, ka
dangi terp suaresztuotų už de- 
rfionst racijas priesz prezidentę 
yra ir oficierai. Policijos wirszi- 
nįkas Paryžiuj, teiposgi sūdo per- 
dėtinis, kurisai iszteisino Derou- 
ledę, likosi nuo vietos praszalin- 
ti.

Rojalistai (szalinįkai karaliaus 
isz Orleanu giminės) ir kiti pre
zidento prieszai rengė vėl de
monstracijas priesz prezidentę 
Loubetę, kada tasai atkako aut 
didžiųjų arklių lenktynių ant lau
ko Long—('hampe ant dalinimo 
didžiausios dovanos 200,000 
frankų. Kadangi vienok demon
strantams ne galima buvo prisi
artinti nė prie prezidento, nė prie 
jo karietos, kadangi jis buvo 
gerai saugojamas kariaunos ir 
raitų policistų, tai demonstracijų 
nebuvo. Wėliaus vienok tūlose 
vietose užgimė ant ulyėzių susi- 
muszimai terp szalinįkų prezi
dento ir jo prietzų, laikraszczių 
redakcijų neprilanklų prezidentui 
iszdaužė langus. Prie vaikymo 
besipeszanczių diktai policijantų 
likosi sužeistų:demonstrantai mat 
lupo nuo ulyczių akmenis ir metė 
juos į policijantus. Isz visko 
matyt, kad įtekmė prezidento 
kyla, demonstrantų yra ne daug. 
Net socijahstai pasirodė prezi
dentui prilankąs ir keliaujant jam, 
susirinkę ant ulyczių darbinįkai, 
darė ovacijas. Mat užpuolimas 
szajinįkų ^sutersztos garbės ka
riaunos virszinįkų besibauginan- 
czių teisybės ir monarchistų isz- 
ėjo ne ant prezidento nenaudos, 
bet ant nenaudos paežių užpuoli
kų, priesz kuriuos kyla dabar 
visa prancūzų tauta užtardama 
už įžeistę prezidentę. Reikia da
bar, kad prezidentas ir ministe 
riai tikt mokėtų isz to prilanku- 
mo pasinaudoti, o tęsyk randas 
teip susidrutys, kad nereikalaus 
baugytiesi kariaunos revoliuci
jos, jeigu doriszkai nupuolę jene- 
rolai bandytu ję pakelti, kadan
gi ir terp paprastų kareivų ne 
daug yra norinezių klausyt tokių 
netikusių oficierų. Ant nelaimės 
min steįiai to isznaudoti ne mo
kėjo ir ministerija priversta ta- 
po pasitraukti nuo savo vietos.

toriaus angliszkų pietinės Afri
kos valdybų Millnero kaslink 
praszalinimo užgimusių nesutiki
mų neiszdavė vaisiaus, nepasi
sekė mat iszrasti pamatus aut 
praszalinimo tų nesutikimų. Pre
zidentas Krueger užmanė atiduo
ti tuos visus nesutikimus ant 
nusprendimo santaikos sūdo išt
rinkto abiejų prūsių, bet Anglijos 
gubernatorius ant to nesutiko, 
ant tu tarybos pasibaigė, apie jų 
nepasekmingumę Millner pra- 
neszė Anglijos randui. Po įtek
me rando iszeinanti Londone 
laikraszcziai smarkiai užpuola ant 
prezidento Kruegerio, kūrinai 
mat nepripažino Anglijai tiesos 

Į kisztiesi ' į Transvaaliaus vi
durinius reikalus. Kaslink rei-Į 
kalavimo terptautiszko santai-1 
kos sūdo, tie laikraszcziai sako, 
kad Anglija niekad nedalei- 
sianti santaikos sūdo į savo 
vidurinius reikalus. Mat Anglija 
laiko Transvaalių už savo valdy 
bę, ko vėl jai prezidentas Krue
ger nepripažįsta. Nepasibaigė 
dar teiposgi nesutikimai terp An 
gi i jos ir Transvaaliaus už užpuo- 
limę ant paskutinio anglijono 
Jamesono: Anglija iki sziol. ne- 
iszmokėjo Transvaaliui atlygini
mo už tę užpuolimę, kokio tasai 
reikalauja. Isz tų nesutikimų Į 
Anglija nori pasinaudoti ir gaz- 
diuimais priveisti Traansvalių 
priesz savę nusilenkti: pietinėj 
Afrikoj padaugino skaitlių ka 
riaunos, o angliszki laikraszcziai 
pradėjo jau propaguoti karę. Ar 
isz titro vienok jos geidžia An
glija—apie tai galima abejoti: ji 
papratusi visada gandinti neno- 
rinezius priesz ję nbsilckti, bet 
jeigu tie nenusigąstą, Anglija 
darosi nuolankesni ir pati nusi
lenkia. Pietinėj Afrikoj ant ka
rės lauko Anglija nuo tenykszczių 
holandiszkų republikų gavo ga
na gerų pamokinimų, todėl dau- . 
giaus tokių pamokinimų vargiai 
bo nori: buvo jau atsitikimai, 
kad angliezka kariauna, iszsiųsta 
ežia ant užkariavimų, visai atgal 
nesugrįžo. To anglijonai dar 
turbut neužmirszo. Daugumas 
pietinės Afrikos angliukų val
dybų gyventojų yra holandiszkos 
kilmės; tie, užstodami už i»vo 
brolius Transvaaliuj, galėtu pasi
kelti, o lęšy k jau pradėta karė 
nežinia kuom galėtu pasibaigti. 
Jeigu tikt Transvaaiius uenusi 
gęs anglijonų gazdinimų. atseis 
Anglijai nusilenkti. Dabar an- 
gLjonai apleidžia Transvaalių, 
per tai visi dai bai kastynėse, ku
rios buvo anglijonų explaotuo- 
jamos, apsistojo. M it ir per tai 
nori Anglija nuolankesniu pada
ryti Transvaaliaus prezidentę, bet 
rodosi,kad ir tas neturi pasekmės, 
kadangi angliszkuose laikrasz- 
cziuoee papūtė,jau kitoks vėjas. 
Jie pranesza, buk į taikintojus 
Anglijoj su Transvaaliumi siūlosi 
Suvienytos Wieszpatystės Sziau- 
rinės Amerikos. Anglija nuo to 
ne labai purtosi, gal ant galo ir 
sutiks pavesti Amerikai sutaiky- 
mę jos su Transvaaliumi.

riaus reikalavimo tiesos priesz 
sztraikus, pagal kurias sztraikuo 
janti darbinįkai, jeigu bando at
kalbinėti nuo darbo norinezins 
užimti jų vietę kilus darbinįkus, 
turi būt baudžiami iki vienų me
tų kalėjimo, randa daug piieszi- 
nįkų ne tikt terp darbinįkų, bet 
ir terp kitų luomų. Priesz tas 
tiesas atėjo į parlamentę iki 
sziol jsu 16 protestų nuo visokių 
amatinįkiszkų ir pramoniszkų or- 
ganizacjų. Mieste Ciefelde, va
karinėj Wokietijuj policija ir 
žandarai bandė vaikyti su ginklu 
rainiui einanezius 
rztraikuojanczius 
szilkų dirbtuvių
Prie to ne mažai darbinįkų likosi 
sužeistų, o dar daugiaus jų 
suaresztavo.

ulyczioms 
tenykszczių 
darbinjkus.

Holandija.
Teisingų žinių apie bėgį sanda

ros kongreso sunku gauti, ka
dangi laikraszeziai paduoda 
priesztaraujanczias žinias: vienę 
dienę raszo,buk užmanymas terp- 
tautiszko sandaros tribunalo liko
si atmestas, kitp vėl dienę tam 
užgina. Nėra dyvų: juk tarybos 
turi būt laikomos paslaptyj, to
dėl ir laikraszcziai apie jų bėgį 
negali gerai žinoti. Wienas isz 
maskoliszkų delegatų, profeco 
rius Martelis, iszkeliavo isz Man
gos į Paryžių ant susirinkimo 
terptautiszkos santaikos sūdo pa
skirto ant iszriszimo užgimusių 
nesutikimų terp Anglijos ir 
Wenezuelės; Martelis yra vienu 
isz sąnarių minėto sūdo teip kaip 
ir buvęs Amerikos prezidentas 
Harrison. Kada tisai sūdąs už 
baigs savo darbę ir iszduos nu 
sprendimę, Martelis sugrįž vėl į 
Haagę ii ims daly vumę tolesnėse 
sesijose sandaros kongreso.

Isz Lietuvos.

Pietini Afrika.
Tarybos terp Transvaaliaus 

prezidento Kruegerio i< guberna-

VVokietija.
Anglija stengėsi nuo Wokieti- 

jos, kaipo atlyginimę už jos nu- 
p rktas nuo Ispanijos salas Mari- 
jnniszkas, Karoliniszkas ir Pelev 
gauti tūlas koncesijas ėsaneziuose 
po Wokietijos įtekme krasztuose 
Afrikoj, bet nieko nepasisekė i už
derėti, kadangi Anglija apie nu- 
pirkiraę iszpaniszkų valdybų da- 
žinojo tikt tęsyk, kada sutartis 
likosi padaryta, taigi per vėlai, 
todėl ir derybų stabdyti negalėjo. 
Dabar, kaip pranesza tūli laik
raszcziai, Wokietija stengiasi nu
pirkti ir prigulinezias Lzpanijai 
salas Fernando Po, vakarinėse 
Afrikos pakrantėse.

Parlamento užgirtos ant cieco-

dangi trūksta dar kelių gyvento- į sav* ųeiszmintingę darbę. 
jų; sudegė nemažai gal- J---- ' ’
vijų, arklių ir kitokių naminių 
gyvulių. Apart daugelio namų ir 
kitokių triobų, sudegė teiposgi: 
stacziatikiszka cerkvė, aptieka, 
paūžtas, rando degtinės krautuvė 
ir tt. Keli szimtai szeimynų nete
ko turtų ir pastogės. Padegėjas 
visiems pažįstamas, jis jau su 
aresztuotas. Per padegimę mat 
jis atkerazyjo užtai, kad ant 
valszcziaus susirinkimo nuspren
dė jį kapo netikusį valszcziaus 
sanarį iszkelti isz ežia ant gyve
nimo į Siberiję. Daugume užgi
musių Lietuvoj gaisrų nuo pade
gimo, padegėjai darė tę ant at- 
kerazyjimo už kę nors tiems, ku
riuos padegė.

.. Ka
dangi įam jau nepirmę kartę ne- 
iszinan|liai tę padarė, o jis turėjo 
senę kitrabinę, tai paėmęs jį ir 
paleido szu vį į vienę isz daužan- 
czių joitriobelės langus ir pataikė 
tiosioglį galvę. Gerai, kad kara
binas hįuvo ne kam tikęs, tai isz- 
muszė Įtikt du dantis, perlindo 
per lu|lę, nuo kaktos gi szruotai 
at>zok<|. Paszautas' nuo iszgęsz- 
c>io puolė ant žemės. Ant ryto
jaus garlaiviu nugabeno jį į Kau- 
nę, kuli daktarai iszėmė isz lupų 
szruotiįs. Pasiskundė dar jis po
licijai, liet toje ne įstengė kalto 
suiastij P.

ko ant neskaitlingų policistų, 
vienus sumuszė, kitų gi sudraskė 
drabužius. Paskui Didėja ulyczia 
nutraukė į miesto vidurį. Pabai
goj ulyczios žandarai ir policija 
užstojo kelię ir pradėjo demon
strantus aresztuoti. Kiek jų isz vi
so suėmė, dar nežinia, bet dauge
lis pabėgo ir pasislėpė teip, kad 
jų policijt ne įstengia surasti. 
DenionstfHG'joj, kaip sako, 
krikszczioniszki darbinįkai ne da
lyvavo, nors žydai juos kvietė.

Gaisral.
15 d. Gegužio su visu iszde- 

gė kaimas Diakovcai, Lydos pa
vietyj, Wilniaus gub. Pražuvo 
30 szeimynų visi turtai; ne teko 
jie nė pastogės, nė maisto. Ant 
rytojaus, nuo perkūno įtrenkimo, 
užgimė gaisras kaime Rusanovcuo 
se, Wasiliezkių vulszcziuje, 
to paties pavieczio; ežia ugnis 
isznaikino su visu 15 ūkių.

Pereitę maskolių Welykų die- 
nę miestelyj Dolginovo, Wilei- 
kos pavietyj, siautė didelis gas- 
ras: iszdegė ežia 47 gyvenami 
namai ir 39 kromeliai. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 
100000 rublių, užasekuruota gi 
viskas buvo tikt ant 12000 rubl. 
Ugnį pagimdė 14 metų žydei kai
tė tarnaitė, kuri, pildama į tampę 
kerosinę kromelyj, truputį jo 
paliejo, o bijodama, kad to neuž- 
tėmytų krūmelio savinįkas, už
degė palietę kerosinę. Nora jo bu
vo ne daug, bet nuo jo užsidegė 
popieros, kurioms buvo mzklijuo- 
tos kromelio sienos, o nuo ežia 
prisigriebė kampe stovinczios 
kerosi no baczkos, kuri užsidegė 
ir, expliodavo, pripildė visę k ro
melį ugnies teip, kad pagimdžiu
si gaiši ę tarnaitė vos spėjo pa
bėgti. Nuo ežia jau ugnis szoki- 
nėjo nuo vienų ant kitų žydiszkoj 
miesto dalyj sugrustų triobų 
ir daug jų isznaikino su visais 
žydelių turtais.

Miestelyj Porozovo, Garteno 
gub., 15 d. Gegužio siautė smar 
kus gaisras, kurisai. platinosi su 
neiszpasakytu greitumu; užgimė 
gi, kaip pasirodė, nuo padegimo; 
ugnis užgimė naktyj, kada visi 
miegojo. Pabudę gyventojai isz 
iszgetzczio nežinojo kę daryti, 
bėgu isz deganezių triobų ir rin
kosi ant lauko. Po degėsiais rado 
du suanglėjusiu kunu, bet tikisi 
rasti dar daugiaus sudegusių, ka

Wiluiaub žmonoms tea
trus.

Vilniau^ Blaivystės komitetas 
parengė kariaunos jojimo mok
ai a i nės ruime ant Szvento Jurgio 
ulyczios, Vilniuje, žmonėms 
teatrę ir vietę ant neva pamoki
na nezių skaitymų. Vietos teatro 
lankytojams pigios, nes pigiau 
sios yra po 5 kap. nuo žmogaus. 
Gaila tikt, kad teatro uždėtojai 
ne tiek rūpinami apie patarnavi- 
mę skęsta n tiems girtuoklystėse 
gyventojams, apie isztraukimę jų 
isz girtuokliavimo pragaro, kiek 
apie pasinaudojimę isz progos ant 
platinimo maskolystės. Teatras/ 
kaip ir tie neva moksliszki 
skaitymai bus vien maskoliszki, 
isz ko, žinoma, mažai ne masko
lių galės naudotiesi. Kad caro 
pasz'emėkai galėtų sykį suprasti, 
jog paskyriant teatrui ft* ekalty j gorint* 
mama ne atsakknczię užduotę — 
jie ne gali atgabenti žmonėms 
naudos! Lietuvos gyvehtojai nė 
ne reiaalaus, kad randas, arba 
caro tarnai rengtų žmonėms lie- 
tuviszkus teatrus ir lietuviszkus 
tikrai pa mok i na nei i n s skaitymus; 
tegul tikt daleidžia, o rasis ant 
parengimo to lietuviams doresni 
ir geresni negu visi Lietuvoj 
tunkanti cato paszlemėkai.

Darbinfkų gyvenimai 
PniMĮ Lietuvoj.

Atkgko į Prūsų Lietuvę Wo- 
tijos ciecorius atsilankyti į nese
niai jam patekusį dvarę Kadynus. 
Pėržiu^ėdamas savo savastį, 
užėjo ii į darbukams duotus gy
venimus, bet tie net ciecoriui ne 
patiko,! jis iszsitarė, kad Prūsų 
Lietuvos dvarponiai geresnius 
parengįa tvartus kiaulėms, negu 
jiems lėt>į kraunantiems darbinį- 
kams. Pripažino, kad gėda yra 
laikyti* žmonis tokiosė olose ir 
kad rei' :ia tę permainyti. Ne dide 
lę naucię darbinįkai turės, jeigu 
ciecorius Kadynų dvaro darbinį- 
kams i< suteiks geresnius gyveni
mus, lieįnt tokius kokius turi kiau
lės, jeigu szimtai Prūsų Lietuvos 
dwar|xįnų laikys savo darbinį
kus niekesniuose negu kiaulec. 
Pats c'icorias juk užmanė uždėti 
sunkiasi bausmes ant darbinįkų 
besisteųgianczių per sztraikus pa- 

būvį. Tas jau paro
do, kad jam ne daug rupi didž- 
turezių! skriaudžiamų darbinįkų 
gerovė.

Norėjo nusinuodinti.
Wilniuje, ant priemieszczio 

Antokoliaus, terp daržų, , tenyk- 
szcziai gyventojai iszgirdo szauk- 
smę pagelbos, szaukė gi jos jau
na mergina. Prisiartinę prie jos, 
rado szale gulintį lenkiszkai para- 
szytę laiškelį, kuriame mergina 
skundžiasi ant savo numylėtinio, 
kulisai ję apleidęs, privertė pat- 
žudystėj jieszkoti galo kentėjimų. 
Kaip pasirodė, mergina buvo su
sižiedavusi su vienu ant Antoko
liaus gyvenaneziu staioriumi, ku
ris vienok, iszviliojęs nuo jos pi
nigus ir daiktus—iszdumė, nežix 
nia kur. To mergina negalėjo per1 
neszti, nusiskuto sierinių briežiu- 
kų galvutes, sutirpino vandenyj 
ir iszgėrė. Nuvežė į ligonbutj, 
kurio daktarams pasisekė ję nuo 
mirties iszgelbėti.

Suimtas vagilius ir vėl 
pabėgęs.

Trūkyje bėganeziame isz Wi1- 
niuus į Warszavę žandarams pa- 
sisekė suimti svarbų vagilių.žydę 
isz Aszmenų.Haskelį Finnę,kuri- 
«ai jau daug papildė didelių va- 
gystų geležinkelio trukiuose. Fili n 
jau senas, su virazum 60 metų 
žydu,žilas. J>s matomai užtėmyjo 
Balstogės prekėję, kuriasi su di
deliais pinįgas važiavo į miestę 
Lodz, užsimanė prekėjo pinįgus 
paimti. Sėdo j tę patį vagonę ir 
kada, iszbėgus trūkiui toliau isz 
Marcinkonių, prekėjas b<ndė 
migdytiesi, Finu prie jo prisiar
tino ir pradėjo su pritaisytu su 
miegžolėmspopierosu besimigdan- 
ti rūkyti ir paskui kraustyti jo ki 
szenius- Prekėjas rods jautė vis- 
kę, net isz baimės ne drįso pagel- 
boa szaukti. Tuom tarpu į vagonę 
įėjo kanduktoriai ir žandaras ir 
rado vagilių prie darbo. Tasai 
bandė pabėgti, perbėgo tris va
gonus ir isz paskutinio rengėsi 
szokti per langę, bet likosi žanda
ro už kejų sugriebtas. Žandaras 
atidavė suimtę vsgilių Sabalenų 
starazinai ant pristatymo į Grod- 
nę, bet jam isz valszcziaus areizto 
pasisekė pabėgti. Jo iki sziol ne- 
suėmė.

Netikri pusiniperijoliai.
Po visę Grodno guberniję, 

ypacz į i Lietuviszko Brasto pa
vietyj,’ koki ten piktadariai pa
leido U rp žmonių daug netikį 
jų paeipų padirbtų naujų mask<£ 
liszkų auksinių penkrublinių. 
Tie pinigai ant pirmo pažvilgio 
nesiskii ia nuo tikrų, tikt jų gel
tona purvą greitai nusitrina pa
trynus 
mat pa lirbti isz balto kokio ten 
metaliaus, 
galvaniszkai paauksuoti. Ant 
jomarko miestelyj Lietuviszka- 
mu Kaimence sugriebė ukinįkę 
Rudko, pas kurį rado penkias 
tokias.i netikras penkrubline*. 
Suimtai Rudko pasakė, kad tuos 
pinįgus gewo nuo mieszczionio 
Masso už parduotę jam arklį. Ta 
sai pripažįsta, kad arklį pirko, 
bet ginpsi, kad jis nedavė neti
krų plnįgų. Lygiai Rudko, 
kaip ir iMass likosi suaresztuoti; 
isztirinię to dalyko pavedė gū
džiai tiri nė tojui.. Pas Massę pa
darė krįitę, bet nieko nužvelgtįno

Neiszmlntingi sztukoriai.
Naumieezczio pavietyj, ypacz 

apie Lekėczius, Zspyszkio parapi
joj, terp jaunų vyriszkių prisivei
sė gana neiszmanėlių neva sztu- 
konų, kurie, naktim* vaikazezio- 
dami po kaimus.daužo langus. Ne
seniai penki toki neiszmanėliai

koki ten piktadariai pa

milę arba gelumbę: jie

tikt ant pavirsziaus

Prieplaukos ant Daugu
vos.

palengvinimo iszgabeni-

Geležies plotai Kalvarijos 
pav., Suvalkų gubernijoj.

Lenkiszkas laikrasztis ‘‘Ameri
ka”, iszeinantis Toledoj, prane- 
sza, buk Suvalkų gubernijoj, ne
toli Kalvarijos surado turtingus 
geležinės rudos sluogsnius. Ant 
parengimo kastynių isz vietinių 
dvarponių rengiasi susitverti 
kompanija. Sluogsnių geležinės 
rudos Lietuvoj iki sziol niekur 
nerado, rasdavo vien kaip kur 
klampynių rudę, kurię perdirbi- 

Į nėdavo ant geležies, liet tas ne 
l užsimokėdavo. Ar dabar suras
ti nauji rudos plotai apie Kalva
riją yra geresni ir ar ežia užsimo
kės kasimas ir tarpinimas gele-

i žies, mes nežinome. ■■

Ant
mo į užLubežius medžių isz Mas 
kol i jos, i
viuti ppvežimę j ų į porlus. Ka
dangi j| daugiausiai sugabena upė 
Dauguva į Ryg?. tai maskoliszki 
kelių niinisterija rengiasi pareng
ti cziel|s eiles prieplaukų 
Dauguvos, kuriose, varant 
džius, Uotai ant tolo laiko 
lėtų atistoti.

Žydų

randas stengiasi paleng-

ant 
me- 
ga-

darbinįkų demon
stracijos.

Wagilka Anszros Wartą 
koplyczioj.

Wilniuje, prie stebuklingo ab- 
rozdo Auszros Wartų koplyczioj 
susirenka daug žmonių ant mal
dos. Isz to ir pasinaudoja visokį 
vagiliai,daugiausiai v agi 1 kos, ant 
tujztinimo besimeldžianczių kiszo- 
nių. 23 d. Gegužio, laike rytme
tinių miszių Auszros Wartų ko
plyczioj viena isz besimeldžian
czių sugriebė svetimę rankę sa
vo kiszeniuj, kuršę ir sulaikė. 
VVagilka pasisakė ėsanti Iva- 
nauckienė, gyvenanti viename isz 
netolimų kaimų. Ję nuvedė ant 
{Milicijos.

Trūkyje palikta mergaitė.
26 d. Gegužio, atėjus į VVilnių 

trūkiui isz Wirbaliaus, peržiūrint 
iszsitusztinusius vagonus, viena
me vagone 3 kliasos rado palik- 
tę trijų metų mergaitę, gerai 
aprėdytę. Aut visų klausinėjimų 
ji lenkiszkai atsakė, kad vardas 
jos Zose, ir klausė, kur dingo ne- 
sziotė; dauginus isz jos nieko ne 
galima buvo iszklausinėti. Ne
žinia todėl, ar minėfę mergaitę 
užmirszę tėvai paliko vagone, ar 
paliko ję tyczia.' Tuom tarpa 
pavedėję stacijos tarnui, kurisai 
žada, jeigu tėvai neatsiras, augin
ti ję kaipo dukterį.

Nauja plytnyczia.
Wilniaus aplinkinėse dvarpo

nis Parczevski rengia nauję 
plytnyczię, kurioje dirbs plytas 
ne isz molio, bet isz naujos mede- 
gos, taigi isz pieskos ir gipso. 
Kaip sako, tos pagal nauję budę 
iszdirbtos plytos yra drūtos, 
tinka geriausiai ant statymo ma
žesnių triobų, žiemos laike užlai-

Wiln uje.į Botaniszkę dųržę su
sirinko poras szimtų jaunų žydų 
smalinį tų, ir su raudona vėliava, 
ant kuri os buvo maskoliszkoj kal
boj pan azHS “liuosybė” — traukė

poras szimtų jaunų žydų

jilycziome. Stovinti 
--------  ... _ itai liepė jiems iszsiskyr- 
pliacinįko Pazerecko ir pradėjo ztyti, b^t jauni demonstrantai szo-

užsimanė daužyti langus Lėkė- miesto Įu 
ežiuose. Pirmiausiai nuėjo jie prie policijai ii 

T>--------u_
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ko szilutnę genaus negu isz molio 
uždegtos. Prekė jų bus daug 
mažesnė negu molinių. Kadangi 
azį me<ę Wilniuje stato daug 
naujų triobų, tai prie jų nauja 
medega bus bebandyta.

Padidina Wilnių.
Plotus musų tėvynės sostapi- 

lės, miesto Wilniaus rengiasi pa
didinti per priskyrimę prie mies
to viso buvusio Zvierincziaus 
ploto, kūrinai bus padalytas ant 
plačių, ulyczių ir iszparduotas 
norintiems namus statyti. Zvie 
rioezius dabar priguli Martin jo
nui, kurisai už priskyrimu jo prie 
miesto atiduoda miestui plotę 
10 desiatinų ant parengimo rin
kos, ir sutinka, ant parengimo 
ir iazklojimo ulyczių nuo savęs 
primokėti miestui 165,000 rubl.

El'zabethtovn, Kr. Atkakusį 
j Bris to v i>z - Glendale ptekėję 
Dovidę Raederę, pulkas susi r i n- 
kusių gyventojų naktyj i*zwedė 
isz narnų apsivedusius moterisz- 
kės, Lucy Thomson, pas kurię 
prekėjas atvažiavo, iszrėdė jį, 
paskui užtepė su derva ir iszvo 
lioję plunksnose, paleido. Mote 
riszkės vyro laike atsilankymo 
prekėje namieje ne buvo; 
kada jis apie wi*ę tę atsitikimę 
dažinojo, padavė į sudę reikala- 
vimę perskyrimo su paezia.

Ant mato, valtele* rengiasi in

Atchisom, Kas. lt mylių nuo 
Goffs iazszoko isz relių trukia 
Central Braoch Miseouri Pacific 
geležinkelio ir isz dalies susidau
žė. Prie to apie 30 pasažierių li
kosi sužeistų, terp kurių didesni 
pusė sunkiai sužeistų. Kada atsi
tiko nelaimė, didesni pasažierių 
dalis miegojo ramiai ant savo

Jawų prekės.
Pereitę sanvaitę ui lietuvisz- 

kus javus mokėjo L’epojuje: ui 
pudę rugių 78—80 kap. Kvie- 
cziai paprasti 85 kap,., vidutiniai 
90 kap. Avižos vidutinės 70-74 
kap., geresnė* 65—77 kap., ge
riausios 80—82 kap. Miežiai 64

griky kruopos 140 kap. Linų 
sėmens sausi 123—127 kap., 
drėgni pigiaus. Kanapių sėmens 
168 kap. Kvietinės kiynės smul
kios 55 kap., vidutinės 56 kai., 
stambios 57 kap.

Isz Amerikos

Kapitonas Tritsch, vokietys 
isz Milvankee, ant valtelė* galin- 

i ežios paimti 5 tonas sunkenybės, 
kūrę pats pasidirbo, iszairengė 
keliauti į Manillę. ant ko reiks 
jam perplaukti ne tikt didžiuosius 
Suvienytų Wieszpatyszczių aže 
rus, l»et ir apkeliauti aplink visę 
pietinę Amerikę. Tritecb tiki, 
kad jim kelionė pasi-eks, bet ki
ti nelabai tam nori tikėti.

Du vaiku pervaiiavo truki*
Roc'KHjff;i>, III. Gyvenanti 

miestelyj Poplar Grove moterisz 
kė Detloff, susodinusi į vežimėlį 
du savo vaikucziu, iszvežė juos 
pavėžinėti, bet atvažiavusi ant 
geležinkeliu szėn ų, paliko veži
mėlį, o pati užėjo ant stacijos su 
reikalais. Tuom tarpu vėjas 
pagriebė vežimėlį ir nuneszė ant 
kitų szėnių tiesiog prieszais atbė 
gantį trūkį, kurio ratai abudu 
vaikucziu suvisu sudraskė.

l'inuodintA* alus:
Milvaukbf., Wih. Gyvenanti 

czia, netoli invalidų namų. Mare 
Edgafpanimirė nuo nuodų, kurie 
buvo priniaiszyti į alų, kutį mo- 
teriazkė gėrė; jos gi sendraugė 
Ellingvood ir vienas veteranas 
(senas kareivis) nuo to alaus 
sunkiai apsirgo. ^Veteranas 
Woolsey parneszė alų isz saliuno 
ir tasai, kaip tikt vaisiai nuodų 
pasirodė — isz czia prapuo ė; jį 
ir nužiūri, kad jis į alų nuodų 
pr įbėrė.
Kelione In Europą in IMI valandų.

Nev Yorke susitvėrė kompa
nija, kuri žada pervežti per orę, 
taigi oriai viais,pAsažieriu8 isz Nev 
Yorko į Europę į 30 valandų. 
Neužtenka vienok žadėti, bet 

užpildyti.
Tuom tarpu iki sziol dar ne tikt 
Amėrikoj, bet ir Europoj nieks 
neiszrado tokio orlaivio, kuris 
visę kelionę isz Amerikos į Eu
ropę, taigi suvirszum 3000 an- 
gliszkų mylių, atliktu į pusantros 
dienos.

Chattanooga, Tenn. Netoli 
nao czia, 8 d. berželio susidaužė 
trakia bėgantis iaz Sbennan Hei- 
ght. Prie to 30 žmonių likusi 
apkultų, terp kurių nemažai yra 
mirtinai apkultų.

Kansab City. Bėgantis nuo 
czia į pietus trūkis Kanus City 
Pitteburg <£ Golft geležinkelio, 
netoli Grand View iszszoko isz 
relių ir i-z dalies susidaužė. Prie 
to 45 pasažieriai likosi sužeisti, 
o terp jų yra ir mirtinai sužeisti.

Holui v, Ark. Netoli nuo czia, 
siauroje terpkalnėje iiudinkusi 
nuo kalno žemė užbėrė 28 gele
žinkelio darbinįkus. Spėja, kad 
jie visi likesi užmuszti.

Lampasas, Tex.* Dėl ilgai be- 
sitraukianezių lytų užgimė d'de 
Ii tvanai sziaurrytinėj Terašo 
sztėto dalyj, kurie ypacz upes San 
Sabe t klonyj daug laukų užliejo 
ir isznaikino dirvas javais užsė 
tas. Apie Wagoner, Indijonų 
territonjoj, debesų praplyszimai 
nemažai blėdies pridirbo: netikt 
isznaikmo laukus, nuneszė trio- 
boa, liet prie to pražuvo ir tūla* 
žmonių skaitlius.

Tvanai, koki užgimė Texase 
nuo debe»ų praplyazimo ne mažai 
blėdies pridirbo: miestelyj Men- 
ardville užtvinę vandens nune
szė 30 namų; pne to diktai žmo
nių prigėrė, bet tikro prigėrusių 
skaitliaus dar než nu.

Gaisrai.
Youngstovn, Oh.

czia didelės baczkų dirbtuvės Ed
vino Bill ir Sūnų. Blėdį ugnies 
padaryty skaito ant 3100000 wu 
virszum. Per tai keli szimtai 
darbioįkų neteko darbo.

Augusta, Ga. 7 diena Berželio 
siautė czia didelis gaisras, 
kurisai pridirbo blėdies ant 
3250000 su virszum. Ugnisužgi- 
mė vienoje aptiekoje per nešt 
sargumę vieno darbinįko, kū
rinai, uždegęs briežiukę, įmetė jį 
į deganezių medegų miszinį.

Sudegi

Pairai maskolių būdą.
Boise, Ioaho. Sztraikų ap

imtuose krasztuose, atsiųstas ant 
suvaldymo szt'raikierių jenero- 
las Mirriam, kaip pranesza laik 
rasztia “Freeuans Libor Jour
nal”, elgiasi bjauriau* už masko- 
liszkus czinovoįkus: sodina be 
jokio* priežastie* nieko apie 
aztraikus nežinanezius praeivius. 
Neseniai kalinyj užgimė gaisras, 
kurį vienok greitai užgesino. 
Kaliniai meldė jenerolo, kad, at
sitikus kitam gaisrui, jiems su
teiktas butų galėjimas gelbėtiesi 
isz ugnies. Jenerolai vienok, 
Vieton suteikti vandenį, iszdavė 
paliepimę szauti tiesiog, jeigu 
kaliniai stengtųsi isz ugnies bėgti.
Isztikro toksai jenerolas geriaus reikia pažadėjimę 
tiktu ant Filipinų negu “liuosy- 
bės žemėj”. t

Kowa prieaz trustus.
Sztetas Texas. pradėjo kovę 

priesz trustas, pripažindamas juos 
už vodingus normaliszkam kili
mui kraszto. Tame sztete likosi 
lazduotos tiesos, pagal kurias 
trustai ant visos szteto teritorijos 
liekasi uždrausti, nedaleista pre
kiauti trustų dirbtuvėse iszdirb- 
tais tavorais. Kadangi vienok 
vienam sztetui negalima pasek
mingai su trustais kariauti, tai 
szteto Texss gubernatorius, ant 
30 d. Rugsėjo užkvietė į StLouis 
gubernatorius visų Amerikos 
aztetų ant apkalbėjimo, kaip tuos 
vodingus trustus suvaldyti ir ant 
padarymo reikalingų ant to visų 
aztetų nutarimų. Klausymas tik, 
kiek atsiras Amerikoj guberna
torių drystanezių stoti su kapita
listais į kovę.

Užsimanė sawę nakryžlavotl.
Burlington, Vt. Gyvenanti 

czia 42 metų moteriszkė Delia 
Dutully, įgavusi tikėjimiszkę 
proto sumaiszymę, norėdama, 
kaip tikėjo, Dievui įtikti, už
simanė pati savę nukryžiavoti 
ir teip kaip Christus numirti. 
Beprotė pasiskolino kirvį, nu
sipirko vinių ir užsirakinusi 
savo, kambaryj, prikalė 
vinimis kojas prie grindų, 
rięję raukę prie sienos, o kad 
deszinės prikalti negalėjo, 
laukė ir teip galo. Ant balado- 
nės vienok subėgo kaimynai, isz- 
liuoeavo ję nuo vinių ir nugabe
no į ligonbutį. Pasakoja ji, buk 
Dievas liepė nusikryžiavoti ir ji 
wieu pildė jo prisakymę.

Sugrąžino 43 atkakusius atei
vius.

Ant garlaiviė “Arragonia” isz 
Antverpeno atkako į Philadel- 
pbię 213 vengriazkų ateivių slo
vakų, vokieczių, lenkų, maskolių 
ir italijonų. Ant klausymo atei
vių užveizdos urėdnįkų 43 paro
dė adresę 898 Strand at. Chica- 
goj. Užveizda palaikė juos už 
kontraktuotus darbinįkus ir au- 
gręžino atgal, neleido jiems ke
liauti į paskirię vietę.

su-

per

reprezentantų

su 
kai-

Ui

YpatiszkM pacato siuntinys.
Nev York. Ant czianykszczio 

paczto užtiko siuntinį, kurį ati
darę, rado kūnelį negyvo kudy- 
kio. Kūnas buvo į laikrasztį 
įvyniotas ir užadresuotas ant 
vardo Christinoe Hansen; ir už jo 
siuntimę reikėjo primokėti 31-50. 
Ant nurodyto adreso nusiuntė 
pskietę, bet ten nė jokios Hunso- 
nienės ne rado. Km tę žmgeidų 
siuntinį siuntė—iki sziol ne 
sekė.

Prigėrė 30 indijonu
30 indijonų besi kol lanezių

Cloudes ažerę, netoli kranto, 
prieazais Canadian Pacific gele- 
žinkėlio liniję, apvirto su valti
mis ir prigėrė. Keliavo jie į re- 
zervaciję, kur dabar atsibūva 
susivažiavimas
visokių indijoniszkų giminių.

Karsz<’ziai Nev Yorke.
Kaip kituose Amerikos krasz- 

tuose, teip ir Nev Yorke užstojo 
dideli karszcziai, sziluma czia vi
durdieniais būva po 1009 pagal 
Fahrenheito termometrę. Pagal 
miesto pagaisintas žinias, tikt 7 
d. Birželio buvo czia 30 apsirgi- 
mų nuo karszczio saulės spindu
lių; isz apsirgusių 7 pasimirė.

VVetra
Minneapous.Min. Baisios vėtros 

ir audros siautė tūluose Minneso
tus ir Wiskon»ino krasztuose, 
kurios ypacz Minneapolis,St. Paul 
ir Nev Richmond, daug blėdies 
pridirbo. • Paskutinėj vietoj, 
250 žmonių likosi užmusztų. Ke
lis miestelius vėtra su visu isz 
griovė, kaip szluote nuszlavė.

20 prigereiiu.
Stockton, Cal. Netoli nuo 

czia, ant San Joaųuim upės 
plaukė draugystė susidedanti 
20 žmonių. Ant upės valtis 
virto ir visi pasivažinėtoje! 
puolė į vandenį ir prigėrė.

isz 
ap. 
su-

Isz darbo lanko.

5 Diamondville, Wtd. Dia- 
mondville Coal Co. rengia czia 
dvi naujas kastynes.

5 Cleveland, Oh. Tarnaujan
ti ant cziaoykazczių stntkarių pa
kėlė • t raikę.

Blffalo, N. Y. Wfil 1000 
frachtų perkrovėjų pakėlė sztrai 
kę; prie jų žada pristoti dar 2000 
darbioįkų.

5 Suritvėręs neseniai langams 
stiklo dirbtuvių trustas uždarė 
vii>as dirbtuves ir 14000 žmonių 
ne teko darbo.

Corning, Oh. Kastynės Nr. 
13 Nev Hamburge, kurios buvo 
uždarytos, neužilgio pradėsdirb- 
ti.”

5 Nev York. 4500 czianyksz- 
czių, teiposgi Brooklyno ir Bro- 
ovnvilles kriauezių pskėlė 
sztraikę.

Harrisburg, Pa. West Fa i r 
view geležies tarpinyczioj, kurioj 
nedirbo nuo tūlo laiko, pradėda 
vėl dirbti.

Wilke8harre, Pa. Blooms- 
burgo geležies dirbtuvėse suma
žino dienos darbinįkų uždarbį 
nuo 31.25, ant 31.00.

Altoona, Pa. Pudleriams 
Ahoona Iron Co. dirbtuvėse pa
kėlė uždarbį nuo 33.00 ant $3.25 
nuo tonos.

1 Steubenville, Oh. Sztrai- 
kas dūdų dirbtu vių darbinįkų pa
sibaigė. Darbdaviai sutiko pa
kelti darbinįkų uždarbį ant 15%.

5f Bridoeport.Oh. Langhlino 
blėtos dirbtuvę uždarė ant neap 
ru beži u o to laiko, o per tai 2000 
darbinįkų neteko darbo.

5Į Youngstovn, Oh. Darbai 
eina czia gerai, dirba visos dirb
tuvės ir yra viltis, kad darbai 
neis niekyn.

5[ Chicago, Iu.. 1000 darbinį
kų Norton Bros blakinių dėžių 
dirbtuvių May voode, III. pakėlė 
sztraikę. Nesutikimai terp darb
davių ir darbinįkų užgimė už už- 
mokesnį už darbę.

5 Leaihtixz, Colo. 8 uito 
1 szteto rudos kastynA^. koritu dar 
i 1896 m. likosi uždarytos, neužil- 
■ gio ketina pradėti vėl darbę.

5 Milvaukes, Wis. Blėtos 
dirbtuvė brolių Kickheferų boa 

i padidint* ir paskui prie darbo 
priims daugiau* darbioįkų.

I 1 Bvnox, Mich. Netoli nuo 
, czia rado naujus anglių plotus, 

ant kurių neužilgio ketina pa
rengti kastynes.

5 Comxell«viux, Pa. Darbai 
prie kokso |»eczių eina teip kaip 
ir pereitę aanvaitę: dirba po 5} 
dienos.

5 Bikmingiiam, Ala. Tenne- 
seee Coal & Iro n Railroad Co. 

, pakėlė savo 6000 darbioįkų už
darbį po 2|c. nuo tonos.

5 Ksozvtllk, Temk. Kalna
kasiai Soda distrikto aztraikuoja; 
todėl tegul nieks dabar neina czia 
darbo jieszkoti.

Seatle, W uH. Darbai uito 
szteto anglių kastynėse eina ge
rai; pajūrių kastyčių saviuįkai 
skundžiasi, kad ant vietos negau
na tiek darbioįkų, kiek reikia.

■ 1 Salamanca, N. Y. Darbai 
czianykszcziose dirbtuvėse eina 
gerai, aplinkinėse dirbtuvėse 
gazo ir aliejų pakėlė beveik vi
sų darbioįkų uždarbį.

1 Peterio*, N. J. 700 italisz
kų darbinįkų “East Jer»ey Wa- 
ter Ccmpaoy” pakėlė sztraikę. 
Darbioįkai reikalauja pakėlimo 
už darbę užmoke*nio, bet kom
panija ant darbinįkų reikalavimo 
ne sutinka.

* Hacket, Pa. Florscbeimn 
anglių kastynėse, kurios iszetovė- 
jo per isztisus metus, prasidėjo 
darbai. Darbę galima gauti ir 
iu kitur atkakusiam; moka po 
66c. nuo tonos.

1 Lebanok, Pa. Geležiesdirb 
tuvė»e Pennsylvania Co. pudle- 
rių ir tirpinimo dalyse pakėlė 
trecziu kartu darbinįkų uždarbį: 
dabar gauua jie po 33-25c. nuo 
tonos. -

•J Paekersburg, Iova. Prie 
dirbimo 2 naujų geležinkelių ir 
prie taisymo vieno seno geležin
kelio reikalauja darbinįkų. Mo
ka ant dienos po 31-35.

* Peoria, III. Cz'anykszczios 
Peoria Steel & Iro n Works dirb
tuvės, kurios stovėjo nuo pra
džios szių metų, pradeda dirbti. 
Gaus czia darbę 500 darbininkų.

5 Jknkt Lisd, Ark. Sztrai- 
kas ceianykszczių kalnakasių dar 
nepasibaigė. Kastynių savinįkai 
bandė vieton utraikuojanezių 
darbinįkų parsitraukti negrus, 
bet gubernatorius nedaleido.

Madrid, N. Mex. Darbai ei
na czia labai gerai. Darbę ne sun
ku gauti ir isz kitur atkakusiam. 
Kasiynėse minksztų anglių moka 
po 85c. nuo tonos, kastynėse kie
tų anglių po 31—1.05 nuo breko.

Pana, III. Santaikos su- 
dui nepasisekė sutaikyti nesutin- 
kanezių su kastynių savinįkais 
kalnakasių. Todėl czia dar toli 
nuo užbaigimo teip ilgai besitrau- 
kianezių i-ziraikų.

5 Indianopoms, Ind. Susitvė
rė czia didelis trustaa, prie kurio 
pristojo visos didesnė sės Ameri
kos alaus leidinyczios. Kapitalas 
trusto siekia vieno milijardo do- 
liarų. Teip turtingo trusto nėra 
ant visos musų žemės.

* Durango, Cal. Uždarė czia 
tris rudos kastynes ir per tai 500 
kalnakasių neteko darbo. Prie
žastis to yra ta, kad dėl sutraikų 
pasiliovė darbai Durango gele
žies tarpinycziose, kurios dabar 
nereikalauja rudos.

5 Chicago, III. Dailide ir 
stalioriai dirbanti prie triubų sta
tymo Oak Parko distrikte pakėlė 
sztraikę. Jie reikalauja tokio už 
savo darbę užmokesuio, kokį 
gauna unijų darbioįkai; pakėlę 
sztraikę nori visi pristoti prie 
unijos.

Baltimore, Md. Czianyksz
cziose laivų dirbtuvėse: “Colum- 
bian Iro n Works”, “Kelis Spaden 
Co.”, “E.F.Cood Co.”, “Reeder 
& Sons” darbinįkai pakėlė sztrai
kę: jie reikalauja sutrum
pinimo darbo laiko nuo 10 ant 9 
vai. prie seno už darbę užmokes- 
nio.

PmSBUBG, Pa. Czianyksz- 
cziams muriuįkams ir akmenų 
skaldytojams pakėlė uždarbį po 
5c.ant valandos. Tarpinycaiose 
Shenungo ir Mahoning teipos^i 
pakėlė darbinįkų uždarbį. 
Pudleriams Brovno Co. dirbtu
vių pakėlė uždarbį po 25c. 
tonos.

rinktų aakas ant to mierio. Kc 
mitetas reikalingas, o kad laika i 
parodos artinasi, reikia pirm jo i 
atidarymo pasirūpinti apie vieti t 
—tai ir su rinkimu Komiteto rei 
kia pasiskubinti. Kę rinkti į sa 
narius Komiteto—tegul apie ta i < 
sprendžia pati lietuviszka visuo 
menė paduodama savo kandida
tas ant pagarsinimu po laikrasz 
ežius. Kas gaus daugiau* visuo 
menės balsų, tas ir tegul būva l-r 
rinktu. Žmoni, kad .rinkti rei k ii 
atsakanezias, tinkaneziaa y patas 
kadangi, anot p. Biznieriaus, n< 
daug gero padarys sanarizi Ko
miteto, j ;igu jie vien lauks, kol 
jam aukas suneaz, o |>askui savin- 
sis sau garbę pats nieko nepadarę, 
ant garbės neužsipelnę. Jeigu rin
ktinę sąnarių Komiteto paliksime 
visuomenei, jau tuom paežiu pra- 
szalinsime priežastis nesutikimų 
ir vaidų; su tuom nesutiks vien 
tie, kuriems nerupi lietuvių ge
rovė, bet rupi tik asabiszka gar
bė.

Kę sakėme apie Komitetęaukų 
rinkimui, tę patį galima pasakyti 
ir apie delegatę ant parode*. Te
gul jį renka teiposgi visuomenė, 
bet teq> gerai pranciezkai mo- 
kanezių; nemokant s prancu- 
ziszkai iszsiųstas ant parodos į 
Paryžių ne daug galės gero pada
ryti, kadangi tokiam delegatui 
ataeis ten kalbėti ir atszkinti 
musų spaudos padėjimę parodos 
lankytojam*, daugume prancu- 
zitizksi kalbantiems; delega'as ne 
mokantis prancuziszkai todėl su 
daugumu lankytojų nesusikalbė
tu. Kadangi aut parodos nesu
rinksime per daug pinigų, todėl 
ir rupinkimča, kad ji mums atsei- 
tų kuo pigiausiai. Knįgos ruds 
ne kasztuos daug, kadangi jas 
paaukaus iszleislojai, bet jeigu J 
norėtume siųsti isz Amerikos ta
vo delegatę, tai vien jo kelionė 
ir užlaikymas Paryžiuj laike pa
rodos (per 6 mėnesius) kasztuo- 
tų apie 31000; apart to juk reiks 
užmokėti už vietę ir parengimę ' 
parodos, kas tei|>osgi ne mažai ’ 
kasztuo*-. Todėl, mums rodosi, 
priderėtų ant delegato rinkti ku
kį Furopos lietuvį gerai mokan
tį prancuziszkai. Tokių ne truks 1 
gy venanezių ne Maskolijoj, reikia 1 
su tokiais tikt susiraszyti. Mums 1 
reikalingas Paryžiuj toks delega
tas, kurs mus reprezentuotų priesz. 
lankanezię parodę publikę, kuriai 
aiszkintu padėjimę musų spaudos, * 
o ne norintis vien Paryžių 
matyti, arba ne mokantis su 
blika susikalbėti.

žiuj negu apdalinėti svetimtau- 
i ežios, kurie juk mvo pinįgų ant 
i lietuviszkų reikalų ne aukaus?

Paskutiniame laike Sav. Jurgio 
Draugystė nutarė laikyti balių 
ant naudos lietuviszkos spaudos 
parodos. Wisi isz to džiaugėmės. 
Palangos Juzės Draugystė iaz- 
rinko komitetę ant susineazimo 
su kitoms draugystėms ant pa
rengimo piknįko ant virs* 
minėto reikalo, bet tas nepasisekė, 
kadangi Szv. Jurgio Draugystė 
sutrumpino laikę ant parengimo 
tfavo.baliaus: buvo uutarę kelti 
jį Berželio mėnesyj, o kėlė 13 d. 
Gegužio; per tai suardė užma- 
nytę piknįkę Palangos Juzės 
Draugystės. Koresponencijoj pa- 
tilpusioj Nr. 21 “Lietuvos” pa
minėta. buk Szv. Jurgio Drau
gystė buvo parengusi ant savo 
baliaus ir kalbas, bet buk, kad 
ant jo susirinko daugiaas sve- 
timtauezių, tai kalbų ne buvo, 
kadangi tie ne butų supratę l>e- 
tuviszkų prakalbų. Bet apie tai 
kitiems nieko nepraneszė. Kiti 
tikt tašyk dažinojo apie kalbas, 
kada ant minėto baliaus prezi
dentas Szv. Jurgio Draugystės 
praszė Andruszio ir Švitros, kad 
tie kę nors papasakotų — bet tę- 
*yk buvo jau per vėlu. Taigi 
turbut kalbos ne buvo pareng
tos. Kasliok gi anos neva dau
gybės svetimtauezių, tai mes to
kių užtėmy j ome tikt 6: du saliu 
niniku-su paezioms ir du žydu; 
kiti gi visi buvo lietuviai. Taigi 
kalbų ant minėto baliaus ne bu
vo ne todėl, kad ant jo susirinko 
6 svetimtaucziai, bet todėl, kad 
apie užprsszymę kalbėtojų nieks 
nepasirūpino. Per užbėginėjimę 
kitiems už akių ir pati Szw. Jur
gio Draugystė neturėjo tiek pel
no, kiek galėjo surinkti. Jeigu 
lietuviszkas benas ne butų graji- 
nęs už pusę prekės, tai isz pelno 
gnl ne tikt L:etuviszkos Spaudos 
parodos fondas ne butų nieko 
gavęs, bet ir parengimo kasztai 
ne butų sugrįžę. Bijūnas.

ir isz savo kiszeoiaus paaukavę, 
po kiek kas galėjo, supirko po 
kelis egzempliorius visokių lie- 
lietuviukų knįgų irlaiknazczių 
ir parengė šiokį tokį knįgynėlį, 
ist kurio kiekvienas lietu trys 
gaus dabar pasiskaityti knįga-< 
ir laikrasaczius dykai. Toliau* 
rūpinsis skaitlių knįgų padaugin
ti. "ięi Elizabetho lietuviai no
rinti gauti dykai pasiskaityti knįl 
gas, tegul kreipiasi prie knįgyno 
komiteto: Simono Makaucko ir 
Petro Pectioko, 214 Ist Street, 
Elizabeth, N. J.

Atskaita paszelpos kom-] 
miteto Lattimero au

koms.
Sueit vėrę j ant szelpimo Marti

no skerdynių ankų Komitetą- pa
garsino dabar atskaitą surinktų ir 
iszleistų pinįgų- Isz tos atskaitos 
matyt, kad advokatams už vedi
mų provos užmokėta 32756.00; 
už drukus $95.32; paslaptį tirinė- 
jimai kasztavo $666.41; kelionė* 
3290.00; visokių kitų iezdavimų 
Komitetas turėjojprovoje su szeri- 
fu 3974.75. Taigi ant provos Už
leista isz viso $4751.58. Aukų 
naszlėms ir pasitikusiems vaikam-, 
iszmokėta 34305.60. Isz to visko 
matyt, kad prova Komitetui dau
ginus kasztavo negu iszleista ant 
paszelpos naszliųir jų vaikų; di
džiausia sulyginant dalis sudėtų 
aukų perėjo į advokatų kiszenių 
be jokios naudos.

Sprinjpalley, 111.
9 d. Berželio pasimirė Wlady- 

slovas Giedbutas. Prigulėjo jis į ■ 
Sz- Antano Draugystę, kurios 
likosi kuogražiausiai palaidotas.

I

nuo

ISZ
Lietuwiszku dirwu.

Parodos reikaluose.
„Viltis” pakėlė reikalę iszr in

kimo parodos Komiteto, kuriaai

Isz Mahanoy City, Pa.
Žiūrint į musų pradėtus darbus 

ant lietuvystės labo matyt, 
kad jie patinka daugiaus negu 
reikia trukdytojų. Wieni musų 
prakilnesni tautiecziai dirba isz 
visų pajiegų, kad tik nuveikti 
užmanymę parengimo musų spau
dos dalies ant ateinanczios viso 
avietinės parodos Paryžiuj, kiti 
gi tę trukdo.

Kad szis musų darbas įvyka,tai 
aiszkiai parodo aukos, kurios 
plaukia ant to mierio ne tik nuG 
pavienių ypatų bet ir nuo dau
gelio draugyszczių;aukos plauktu 
dar labiau*, jeigu kaip wisnrteip 
ir czia terp neva lietuvių vadovų 
ne atsirastų stabdy tojų. Wieni 
renka aukas ant visuomeniszkų 
reikalų, kiti rūpinasi tiktai lietu- 
viszkus doliarus sugaudyt nuo 
pavienių ypatų už savo rasztus,o 
apie brolių vargus ne kiek neat- 
simėna. Paimkim sztai “Saulę”, 
o pamatysim, kad ji netiktai prie 
visuomeniszkų darbų ne priside
da, bet dar rodyja aukų rinkėjus 
apskųsti.

Kadangi ant “Saulės” siuudy-
. „ . o mų nedaug kas paiso,todėl rody-

dę mums visiems, ypacz dores- cziau ponui Baczkauskui grieb- 
niems kunįgams, kurių garbę 
akyse žmonių žemina? I 
matėme kunįgę, kuriasi atvirai 
butų priesz jo pasielgimę protes
tavęs ir nupeikęs, - kaip jis ant to 
užsipelno? Ant apgynimo jo pa
ties pasielgimais suteptos garbės 
pradėjo provas, kurios žemina 
visos kunįgijos garbę, bet ar at
sirado kunįgai, kurie užtai butų 
be pamato besiprovojanlį kunį
gę nupeikę, arba parodę, 
Kad ne provos, tikt pagarsinimas 
teisingų rokundųgali jo sutersztę 
garbę pakelti? Tokių kunįgų ne 
matėme, bet tikt užtarianeziue už 
savo sandraugę be jokios kritikos 
jo darbų; jiems užtenka, kad nu
peiktas yra kunįgu, todėl reikia 
jį ginti nors ir bjauriausiai elgtų
si.

Pas mus terp lietuvių teiposgi 
ne truko nereikalingų prowų: 
Draugystė Szvento Jurgio ap
skundė jos paezios be pamato isz- 
mestus isz Draugystės sąnarius ir 
teip kaip kun. Kravczunas, pro- 
vę praloszė, o 90 dol. lietu visi
kų pinįgų pateko svetimtau- tuviai parengė lietuviszkę knįgy- 
ežiams. Ar gi ne geriaus juos 
buvo apversti ant reikalų lietu- 
viszkos spaudos parodos Pary-

pa
pu

isz Nevarko, N. J.
Kur nepažiūrime, visur patin

kame visokių nuomonių ir ver
tės lietuvių: jeigu pakeliam nors 
menkiauaię užmanymę, tai vis 
atrandame trukdytojų,arba tokių, 
kurie stengiasi kitiems už akių 
užbėgti ir tai tikt dėl asabiszku 
rekliamavimo ir savo garbės. Ne 
trūksta ir tokių, kurie tautiszkus 
reikalus vartoja kaipo ginklę ant 
apgynimo savo bjauriausių pasi
elgimų. Matėme juk isz kuo. 
Kravczuno provos, ir tolesnių 
jo darbų,- kad jam ne trūksta pa
sekėjų ir pritarėjų, nors matom*, 
kad jis yra bjauriausiu musų tau
tos į-rieszu. Argi jis ne daro.gė-

u į tia kitokio budo: jeigu ponas 
O argi 'Bacakauskas teip nori skųsti, 

tai priderėtų pasekėjams paro
dyti kelię, tai yra, kad Tamista 
pats butum pirmutiniu apskųsto- 
jumi aukų rinkėjų.

Kiek vienas juk aiszkiai mato, 
kad ponui Baczkauskui tiktai lie
tu viszki dol i arai reikalingi, ir jo 
numylėta “Ojczyzna” bei “Bracia 
Rodacy”, o apie lietuvius jam ne 
galvoj; tik tada jam lietuviai 
rei kai ingi, kada pats papuola į ne
laimę už savo rasztus. -Tuos sa- 
įvo pagelbinįkus, kurie nelaimėj 
jbunat užtarė, o dabar pastojo au
kautojais bei aukų rinkėjais,tuos, 
kurie dabar rupimui gelbėt savo 
brolius maskoliaus nelaisvėj ėsan- 
czius, ponas Baczkauskas per sa
vo “Saulę” skaito už vagilius, 
prigavėjus, ir rodyja apskųsti bei 
luarrsztuoti! Kuom tokius mo
kintojus galima pavadyt?

Aukų rinkėjas.,

Isz Elizabeth, N. J.
Czianykszcziai prakilnesni lie-

nę. Antsui inkimo reikalingų pi 
nįgų ant to mierio parengė balių, 
kuris atneszė keletę centų naudos

Isz wisnr.
Austrijoj beveik suvisu isz- 

degė miestelis Lina. Prie to su
degė 4 moteriszkės ir diktai vai
kų ir senelių.

lt Mieste San R mg, Chinuote, 
baisiai pradeda siausti azijatisz 
tiszkas maras. Pereitę mėnesį 
nuo jo ežia pasimirė 1000 žmo
nių.

| Mieste Sz tėti ne. Prosuose, 
užsidegusiuose vienuose namuose 
sudegė visa namų savinįko szei- 
myna susidedanti isz 7 ypatų,

| Pietinėj Lenkijoj, Lublino 
gub., iszdegė beveik su visu tu
rintis 3000 gyventojų miestelis 
Baranov. Prie to-sudegė ir 15 
žmonių.

| Mięste Nev Castle, Anglijoj, 
sudegė dalis Armstrongo kanuo- 
lių dirbtuvių. Blėdį ugnies pa
darytu skaito ant 1,000,000. dol.

| Deimantų kastynėse netoli 
Kimberley, pietinėj Afrikoj, ex- 
pliodavo dinamito krautuvė. Ex- 
plioz jos 17 darbininkų likosi hž- 
musztų ir 30 sunkiai sužeistų.

[ Kaip paduoda Rymo laik- 
raszcziai, ant konsistorijos Rymo 
19 d. Birželio, popiežius paskirs 
12 naujų italiszkų kardinalų. Ant 
konsistorijos atsibusianezios 22 d. 
Berželio taps daug naujų italisz
kų ir svetimų vyskupų paskir
tų.

1 Mieste Naumburge, Magde
burgo apskrityj, Prūsuose, pasto
rius Wolydorf pateko po sudu 
užtai, kad kalbėdamas ant vieno 
susirinkimo, iszsitarė, kad Bibli
ja yra tai žmogaus darbas., Už 
tokį iszsitarimę sūdąs pastorių 
nusprendė ant vienų metų kalėji
mo.

I Kaip Amerikoj, teip ir Eu
ropoj užstojo dabar neiszpasaky- 
tai dideli kan-zeziai. Londone 
antai nieks ne atmena teip anks
tybų karszczių. Czia buvo jau 
diktai mirezių nuo užgavimo 
saulės spindulių, daugelis gi nuo 
nepakeneziamo karazezio papildė 
patžudystę.

S Angliszkoje kolionijoje Nau- 
08 Pietinės VValijos, Australijoj, 
neiszpasakytas sausmetis isznai-: 
kino ne tikt javais uždėtas dir
vas, bet iszdžiovino pievas teip, 
kad esi e los gyvulių bandos stim
pa isz bado; vien avių auginto- 

, ai nužudė su virszum 20 milijo
nų avių. (



,įj 10 birželio baisus sūkurys isx- 
griowė miestus San Pedro ir A- 
larse, prowincijoj Valladolid, Isz- 
panijoj. Wėjas su wisu iszgriowė 
150 namų, kitus gi drueziai paga
dino, prie to prašu wo nemažai 
žmonių. Iki sziol isz po griuvėsių 
isz traukė 10 negyvėlių, bet spren
džia, kad jų yra dauginus. Toledoj 
vėtros ir audros teiposgi ne ma
žai blėdies pridirbo.

8 Wienas 20 metų jaunas an- 
glijonas William Trost, beskaity
damas evangeliją ir radęs joje 
szituos žodžius: ‘'jeigu tavę pik
tina deszinė ranka, nukirskie ję ir 
nieskie szalyn”, užsimanė tę 
evangelijos prisakymą iszpildyti: 
padėjo jis deszinę ranką ant azėnių 
prie, žais atbėgantį truk į ir davė 
ratams ją nupjauti. Likusi kū
no dalis buvo neužgauta,bet rado 
beprotį apmirusį nuo isztekėjimo 
kraujo gulintį ant szėnių; nuga
beno į ligonbutį, bet daktarai ne
turi didelės vilties iszgydyti.

|| Serbijoj, ant Balkanų pus- 
salio, daugely] vietų rado aukso 
plotus. Prabas rudos nusiuntė 
ant isztirimo mokslincziams į 
Wengrijąirį Londoną; tirinėjo 
tuos naujus aukso plotus ir vo- 
kiszki mokslincziai ir visi pripa
žino, kad aukso kasimas ėsia ge
rai apsimokės. Plotai tie yra prie 
upėsMaidenpek ir Timoko klonyj. 
Ant tūlų vietų prasidėjo jau dar
bai prie kasimo aplinkinėse Glo- 
govįcos, kurias parsisamdė sveti
mų kapitalistų kompanija. Dar 
laike rymionų valdymo Serbijoj 
kasė jau auksą; dabar mat vėl 
pradeda dirbti seniai užmirsztose 
kastynėse.

l| Neseniai japoniszkų mokslin
siu komisija, susidedanti isz 10 
japoniszkų ir vieno vokieczio 
profesorių universitetų Kobe ir 
Tozio iszkeliavo ant moksliszkų 
tir.nėjimų ant pussalio Lao— 
Tung, Chinuose, kurisai dabar 
atsirado po maskolių įtekme. 
Besidarbuojant mokdlncziams 
kalnuose, atjojo dalis maskolisz- 
kų raitelių, kurie suėmė mokslin- 
ezius ir be sūdo, kaipo sznipukus 
juos susiaudė. Reikalingus prie 
moksliszkų tirinėjmų instrumen
tus,rinkius, rasztus ir tt.,isznaiki- 
no. Tai tau ir platinimas ei vilizaci- 
jos Azijoj,kuom teip giriasi masko
liai. Puiki mat ta maskoliszka ci
vilizacija, o dar puikesnis jos 
platinimo būdas, kokio prisilaiko 
newa civilizuoto caro tarnai.

, 1 Wienas savinįkas Pietinės 
Afrikos aukso kastynių, atėjęs ant 
atsiftunanczioe dabar Windobo- 
noj bicyklių parodos, pamatė ten 
vieną puikiai padirbtą isz aukso 
ir sidabro bicyklį, o kad jis turė 
jo numylėtinę važmėjanczią ant 
bicyklio, tai užsimanė jai nupirk
ti aną ėsantį ant parodos. Pa
klausė, kiek kasztuoja; atsakė jam 
kad 50000 guldenų. Tas pasiro
dė jam dar per pigu; todėl 
liepė jį papuoszti brangiais 
akmenėliais ir žemcziugais ir už
mokėjęs 65000 guldenų., nu
siuntė savo numylėtinei. Geisti
na butų žinoti, kokį turi uždarbį 
darbinįkai ano aukso kastynių 
savinįko? Gal būt, kad tie užmo
kėti 65000 guldenų už auksinį 
bicyklį yra iszlupti isz burnos 
alkstanczių darbinįkų?

H Mieste Belfast, Irlandijoj, at
sibuvo didelis airiszkų nacijona- 
listų susirinkimas, ant kurio atėjo 
ne mažai suanglėjusių protesto 
niszkų airių; terp vienos ir kitos 
airiszkos partijos užgimė kruvi
nos musztynės, ant perskyrimo 
besimuszanczių policijos neužte
ko, reikėjo szaukti kariauną. 
Musztynėse, kaip ir prie vaiky
mo besipeszanczių, daug žmonių 
isz abiejų pusių likosi sunkiai su
žeistų. Mat netik lietuviai ant 
susirinkimų parapijų reikaluose 
arba ir ant tautiszkų susirinkimų 
moka sumiszimus pakelti, moka 
tą daryti ir airiszkos už tikėjimą 
nesikencziancz os partijos, kas la
biausiai airius silpnina, o drutina 
jų prieszus angį jonus.

g Netoli Helsingforso,wisa vie
no ukinįko szeimyna, susidedanti 
isz 7 ypatų, likosi isz i ūdyta. Ūkė 
ta yra toli nuo kitų, vakare dar 
kaimynai matė visus tos' szeimy- 
nos sąnarius beeidarbuojanczius 
ant kiemo. Kada ant rytojaus

užėjo ežia vienas isz kaimynų, 
ne buvo jau nė vieno gyvo isz 
visų tos szeimynos sąnarių. Wie- 
name kambaryj gulėję su sutru
pinta galva ūkės savininkas, lo
voj gi jo duktė ir tarnaitė, kituo
se kambariuose vaikai ir jų mo
tina. Isz namų prapuolė bernas, 
kurio kruvinus drabužius rado 
pamestus kerezioj; jį ir nužiūri 
kaipo užmuszėją, ypacz kad isz 
namų prapuolė ir visi gaspado- 
riaus p i n į g a i ir turinti vertę 
daiktai. Užmuszėjo iki sziol ne 
susekė.

|l Ant susirinkimo Peterburgo 
geogratiszkos draugystės, atsibu
vusio 10 d. Gegužio, pulkaunį- 
kas Artamanov skaitė praneszi- 
mą apie savo tirinėjimus pietinėj 
Abisinijos dalyj, taigi Afrikos 
dalyj mažiausiai isztirtoj ir ma
žiausiai europiecziams žinomoj. 
Artamanov su dviem kazokais, 
ant prisakymo Abisinijos valdo
no Meneliko, perėjo visą plotą į 
pietrytus nuo Adis-Abeha, į pie
tus nuo Ratodo, deszinį krantą 
virszautinio Niliaus ir krasztą Ma- 
teza, kalnuotą, iszkilusi ant 2800 
metrų augszcziaus jūrių pavir- 
sziaus. Krasztas tasai labai vai
singas, lytus beveik be paliovęs 
traukusi per 9 mėnesius; ki
nuose užtiko aukso gyslas. Ypacz 
daug yra tuose krasztuose biezių, 
todėl juos abisiniecziai vadina 
medaus krasztu. Gyventojai Me- 
tezos mėgsta karę, jie dideliai 
skinasi nuo abisinieczių, mato
mai priguli prie kitokios rasos, 
veidas jų baltesnis negu tikrų 
abisinieczių. visas jų tipas paro 
do, kad jie yra atėjūnais isz Eu
ropos, n rs užmirszo savo seną 
kalbą: sziądieninė jų kalba panė- 
szi į kalbą Katl'ų. Artamanov sa
ko, kad Matcziecziai yra tai vai
kai pasilikusių ežia rymiszkų arba 
greki-zų kariaunos garnizonų 
nuo Rymo ciecorystės laikų.

NAUJI ISZKAD1MAI.

| Lietuviai tiki, kad degtinė 
yra vien ant to, idant žmones ją 
gertų ir pasigėrę galėtų į neisz 
mintingą gyvulį pavirsti; tuom 
tarpų dabar, ypacz spiritą pa
dirbtą isz kornų, pradėjo vartoti 
ant dirbimo beduminio, kariaunų 
vartojamo parako. Anglija ant 
to mierio dabar isz Amerikos pa
reikalavo net 125000 galonų spi
rito isz kornų, Japonija gi isz 
Nev YorkSi pareikalavo jo 6000 
galionų; Amerikos randas teipos
gi jo ne mažai pripirko ant dirbi
mo beduminio parako, kokį likt 
nuo kasės su Iszpanija pradėjo 
vartoti.

U Ant susirinkimo “American 
Medical Association”, mieste Co- 
lumbus, Oh. likosi perskaitytas 
praneezimas apie naują vaistą nuo 
džiovoj iszntstą prancūzo Pran- 
ciszkatfi Grotte isz Paryžiaus, 
su kuriuom buk jis iszgydė apie 
1000 sunkiai džiova serganezių. 
Na u jis vaistas yra tai garai 
Formaldehydo, kuriais džiova 
serganti- kvėpuoja; tuos garus 
su pagelba etaliszkos .elektriko* 
iszvadžioja po visą kūną, kur 
jie isznaikina džiovos bakterijų 
lizdus. Grotte norys savo naują 
vaistą iszbandyti ant 500 džiova 
serganezių ligonių Amerikoj. Ne
galima ežia suprasti, kodėl Grotte 
su savo vaistu atsiszaukė į 
Ameriką, o ne ant nesentai atsi
buvusio Berlyne terptautiszko 
daktarų kongreso, kurie ežia 
specijalizzkai susirinko ant apkal
bėjimo, kaip pssekmingiausiai 
kariauti su pasibaisėtinai besipla- 
tinanezia liga.

R Danijos sostapilėj, mieste Ko- 
penhagene, D-ro F^nseno gydiny- 
czioj, parengtoj ant tirinėjimo į 
tėkmės parvuotų szviešos spindu
lių ant ligonių,darėdabar bandavo 
nesant persitikrinimo, kokią turi į- 
tekmę elektriszki spinduliai ant 
nuplikusių galvų. Isz tų tiiinėji- 
mų persitikrino, kad elektriszki 
spinduliai atželdina plaukus ant 
nuplikusios galvos. Isz- 
bandymus darė ne ant vienos, 
bet ant daugelio ypatų ir ant vi
sų pasirodė jau po 10 dienų pa- 
sekmingumas elektriszkų spindu
lių prie atželdinimo nuplikusių 
galvų, nors nuplikusią vietą po 
įtekme tų spindulių laikė tikt po 
vieną valandą kas dieną, VVieua 
moteriszkė tarėjo ant galvos tri

jose vietose nuplikimus; bandy
tojai ant dviejų vietų leido 
elektriszkus spindulius, trecz’ą gi 
paliko teip. Paskutinė vieta, tai
gi ta, ant kurios spindulių^ nelei
do, platinosi wis labinus, plikuma 
darėsi vis didesni ir didesni, ki
tos gi dvi,ant kurių leido po vieną 
valandą 4ant dienos elektriszkus 
spindulius, pradėjo želti vis la 
biaus,plaukai darėsi ilgesni ir ilges
ni, kol nuplikusios vietos su vi
su ne apžėlė. Tas aiszkiai parodo, 
kad plaukus ant tų vietų atželdi
no tikt elektriszki spinduliai. 
Taigi mat likosi jau tikrai suras
tas lengvas ir ne brangus būdas 
atželdinimo nuplikusių galvų. Isz- 
siplatinus jam po svietą, gal vi
sai ne matysime plikių, kurių da
bar vis datigiaus ir dauginus pa
tinkame nežiūrint ant visokių 
patentuotų ir nepatentuotų vais
tų.

Isznykusi matomai gana 
apszwiesta tauta.

- Ant R imiojo oceano yra maža 
sala ^Velykinė, praminta teip to
dėl, kad ji 1722 m. Welykų die 
noj likosi atrasta; nuo areziausio 
sausžemio ji yra aut 1100 anglisz- 
kų mylių. Sziądien ji užima plotą 
122 ketvirtainių augliszkų my
lių, taigi mažesnį negu miestas 
Chicago arba Nev York; visas 
dabartinis jos gyventojų skatlius 
nepereina 150 galvų vargingą 
vedanezių gyvenimą nuožmių, 
nepažįstanezių nė raszto, nė dru 
ko salieczių. Matomai dahar ežia 
gyvenanti yra atėjūnais isz kitur, 
seninus gi ir pati sala turėjo už
imti didesnį plotą, buvo ji tirsz- 
tai apgyventa ir gyventojai kul 
tunszkai kur kas augszcziuus sto
vėjo negu dabartiniai; kapuose 
rasti kaulai parodo, kad seniaus 
gyvenusi tauta prigulėjo prie 
visai kitokios rasos negu dabar 
gyvenanti varguoliai. Ant dabar 
užsilikusios salutės ant viro jos 
ploto ne matyt nė vieno medžio, 
nė krūmo, dabartiniai gyvento
jai minta vien isz žvejonės, jūrių 
sliekais, kokius renka pakrantėse 
ir isz auginamų visokių daržo 
vių.

Kad seniaus, pirm kokių 400 
metų atgal, gyveno ežia gana ap- 
szviesti gyventojai, parodo jų 
iszkalti isz akmens neiszpasaky- 
to didumo stabai su žmogaus 
paveikslais, sustatyti ant neisz 
pasakyto didumo isz akmens isz 
kaltų platformų. Ant vienos to
kios platformos sustatyta 17 sta
bų, isz kurių vieni turi 40, kiti 
gi net 60 pėdų augszczio; pati 
platforma, gerai iszlyginta, turi 8 
pėdas augszczio, 9 ploczio, 540 il
gio. Pakelti tokio didumo akme
nis net sziądieniniams inžinie
riams su visoms jiems pažįsta
moms prietaisoms ne butų len
gva. Stabai iszdirbti teip gerai, 
kad geriaus ir reizalauti ne gali 
ma. Iki sziol rado ant tos salbs 
555 tokius stabu*. Kaip tirinėto- 
jaj sprendžia, visi tie stabai yra 
tai etatuos vadovų ir kitokių 
atsižymėjusių ypatų.
< Stabai tie buvo dirbami pa- 
cziose akmenų skaldinycziose, 
kurios susidėjo isz vulkaniszkos 
sustengusios lavos, ir dabar už 
dengianezios visą salutės pavir
usių, bet seniai, kada ji buvo 
daug didesni, buvo ant jos vai
singos žemės plotai su apdirbtai, 
laukais ir girioms; laukai tie 
maitino didelę daugybę gana 
sugestai kulturiaškai stovinėsiu 
gyventojų.

Ant VVelykinės salos yra vul- 
kaniszkas kalnas Rana Roraka, 
1327 pėdų augaztas, krateras jo 
turi apie I angbszkos mylios dia
metro. Widuryj kraiero ma
tomai ir buvo senovėj stabų 
dirbtuvė, kadangi ežia yra dau
gybė jau beveik visai padirbtų, 
terp kurių yra net turinti 75 pėdas 
augszczio; yra teiposgi ir ką tikt 
pradėti dirbti, kurių vienok dir
bėjai neįitengė pabaigti; matomai 
jų darl>ą apstabdė ant syk kokia 
netikėta katastrofa. Isz lauko kra 
laro yra kita akmenų skaldi- 
nyczia, kurioje yra teiposgi ne 
mažai pradėtų, bet nepabaigtų 
stabų. Kratero viduryj buvo 40 
visai jau gatavų ant Usgabem- 
mo paskirtų stabų, terp kurių tūli 
svėrė po 50 tonų ir 43 nepabaig
ti. Skaitlius dirbanesių darbinįkų 
turėjo būt labai didelis,. bet ne 
tikt jų darbą, paežius darbinįkų* 
ir vi-us augusius ant salos me
džius, krumus, lankus isznaikino

ant syk netikėtai iszsiv>iržęs isz 
kratero degantis skystimas.

Apart szitų akmeninių stabų 
randa ežia teiposgi mažus žmonių 
paveikslus išdrožtus isz kieto 
medžio. Tie žmonių paveikslai 
turi iszpustus pilvus, laibas kojas 
ir rankas, iszrodo kaipi paveiks
lai badą kenezianeztų. Gal bbt, 
kad isznaikinus iszsiveržusiai isz 
vulkano kratero * deganeziai la
vai laukus ir girias ir uždengus 
kieta pluta vasingą žemę, pasilikę 
ant salos žmonės isztikro badą 
kentė, kurisai galėjo iuznaikinti 
dar užsilikusius anos apszviestos 
tautos likuczius. Randa ežia tei
posgi mediues lentutes su isz 
pjaustytais psraszais, bet tų pa- 
raszų iki sziol niekam nepasise
kė perskaityti. Ką tie rasztai 
rei*zkia, to nežino nė sziądien ant 
tos salos gyvenanti saliecziai, jų 
perskaityti ne moka. Matomai ly 
giai tie stabai, kaip ir tie rasztai 
palikti senos ežia gyvenusios 
bet isznykusios tautos. Jeigu ba
das atsilankė ant salos, tai jis ir 
galėjo isznaikyti dar pasilikusius 
nuo vulkaniszko iszsiveržimo 
žmonis. Persikelti baduojantiems 
kitur ne buvo galima, kadangi 
areziausia žemė nuo Welykinės 
salos, kaip sakėme, yra ant 1100 
mylių. Jeigu kokia dalis ir bandė 
keitiesi kitur mažose valtelėse, 
tai tie turėjo pražūti jūrių vilny
se, nepasiekė kaimyni^zkų salų. 
Su jais pražuvo paslaptis ir jų 
paliktųrasztų, nięks Jadar ne dir
ba jau tokių stabų, kokius jie dir
bo, taigi mat isznyko ir visa jų 
civilizacija.

Skaitlius dabar gyvenanezių 
ant Welykinės salos nuožmių sa
lieczių mažinusi, jie gal neužilgio 
isznyks su visu: 1865 m. dar 
buvo jų 1500, dabar gi likosi jau 
tikt deszimta to skaitliaus dalia. 
900 jų prancūzai pervežė ant 
Prancūzijai prigulinezios salos 
Tahiti ant darbo prie cukraus 
plantacijų, 300 perkėlė ant salų 
Gambier krikszczioniszki misijo- 
nieriai; tai ant salos jų liko jau 
tikt 150, bet ir tie į porą deszimt- 
meczų su visu isznyks.

Smegenys žmogžudžių ir 
kitokių nusidėjėlių.

Jau kelios deszimtys metų 
praėjo nuo laiko, kada italiszkas 
mokslincsius Lambroso pradėjo 
platinti naujas nuomones apie 
nusikaltėlius: jis tvirtino, kad 
nusikaltėlių ne visada galima 
bausti už nusidėjimus, kadangi 
daugelis isz jų elgiasi teip, kaip 
jiems pati gamta prisakė suteik
dama atsakanezius palinkimus. 
Lambroso nuomonė isz syk ne 
rado pritarimo, bet jis patraukė 
kitus moksliuezius prie reikalingų 
ant galutino apie tai' nusprendi
mo tirinėjimų, prie kurių griebė 
si pirmiausiai itabszki mokslin
cziai, o paskui jau ir kiti. Tirinė- 
jimai tie isz dalies patvirtino 
nuomonę Lambroso; dabar gi jan 
ir sūdai priversti taikintieji prie 
moksliszkų isztirimų: jie jau ne 
baudžia lygiai spangai kiekvieno 
nusidėjėlio, bet tulus duoda 
daktarams ant isztirimo. Kadan
gi visoki palinkimai, lygiui geri, 
kaip ir pikti paeina nuo smege
nų, tai mokslincziai ir pradėjo 
tirinėti smegenis ar tai pasimi
rusių, ar nužudytų ant sudų 
nusprendimų nusidėjėlių. Pir
miausiai mokslincsius Roncoroni, 
italijonas, užtėmyje, kad dau
gumo profesijonaliszkų nusidėjė
lių, žmogžudžių ir nuomariumi 
mirsztanczių smegenys skiriasi 
nuo smegenų normaliszkų žmo
nių: jis isztyrė, kad smegenyse 
nusidėjėlių ir epileptikų (nuoma 
rinįkų), ant smegenų žievės 
trūksta visai eilės smulkių celių 
arba jos ne (visai iszsivyszcziu- 
sios ir eilė didelių piramideiiszkų 
celių pereina isz syk į kitokias ir 
į baltą smegenų medegą, ir apart 
to užtėmyjo, kad eilė didelių pi- 
ramidų užima daugjaus negu bū
va normaliszkai vietos, yra jos ir 
baltoj smegenų medegoj, terp kaip 
tai paprastai yra ir smegenyse tūlų 
draskanczių žvėrių. Kitas mok- 
slinczius, teiposgi italijonas An 
gioletta, darydamas tolesnius tiri
nėjimus, visiškai patvirtino isz 
tinraus Roncoronio, pripažinda
mas, kad smegenų permainos 
galvose nusidėjėlių ir neomarinį- 
kų yra prigimtos, o ne vėliaus 
pasidarueios. Ar tos permainos 
atsiliepia ant palinkimo prie nu
sidėjimų tokių ypatų, ar kitokios 
priešas*ys tą palinkimą gimdo — 
apie tai minėti mokslincziai nieko 
ne sako, jie vien isztyrė, kad 
smegenys žmogžudžių skiriasi 
nuo smegenų normaliszkų žmo
nių.

Iiietiiviii Protėviai
MAŽOJOJE AZIJOJE^

nuo senovės iki jie pateko po valdžia Persu.

Parazzt Lietuvon Mylėtojau.

(T^r.
dramaturgas Phrynichos paraszė tragediją — 
Paėmimas Mileto—, kurią peritant taip 
skaudu pasidarė Athėnėnų klausytojams, jog 

aysudytas 
— ‘'priminimą 
Uždrausta bu- 

ir jijė pra-

jie verkė theatre, ir poetas tapė 
užmokėti koros 1000 drachmų už ‘ 
jiems jų paežių nelaimių” ”. U_.‘ 
vo Ui dramę kitu sykiu perstatyti, 
gaiszo.

Galutinai pasibaigus už va javinei Joni
jos, Artaphernės rįžosi organizuoti businezią 
jos valdžią, su dideliu gudrumu ir ^amislene, 
kas retai matosi Persų darbuose. įSuszaukęs 
pasius isz visokių miestų, jis privertė padary
ti suderybas dėl draugiszko sutaikymo gin- 
czų (per arbitraciją!), taip jog i nereikėtų 
ginklu kariauti vieniems prieaz kitįis. Prieg 
tam jis iszmieruodino territoriją kožno mies
to parasangomis (parasanga z 30 stadijų z 3j 
angį, mylių), ir paskyrė duonj palei tą isz- 
mieravimą—, rods su nežymiu skirtumu nuo 
anų suinų, kurias buvo mokėję pi: 
to*'. 
atsimainiusi isz priežasties maisz’ 
smarkavimų po apstabdymo maišzto, kaip 
Herodotas pasakoja kaslink liki:
Miestai buvo aptusztėję ir apgriauti, ir var
gas anose dienose, kaip raszo Hekįatajos ir 
kaip buvo pasakota paežiam Herodotui, tu
rėjo būti nemieruotas. Turbūt priiminėjo 
naujus gyventojus į miestus dėl jii papildy
mo, ir tokia infuzija naujo kraujo turėjo pa- 
drutinti reikalingumą organizacijoj, įvesdin
tas {>er Artapherną, idant aiszkiai apsklemb- 
ti pareigas miestų dėl Persiszkosiosl valdžios 
ir vienų dėl kitų. Herodotas sako,'kad toks 
d a vadas buvo labai geradaringas dėl Jonisz- 
kių ir kad duonis mokama pasilikusi neat- 
mąinyta iki jo dienų.

Veikiai po tam Mardonios būvi siųstas 
prieaz Graikiją su didele armija. Pasiekęs 
Kilikiją, tasai sėdo ant laivo ir pats kako į 
Joniją, o jo armija traukė per Mažąją Aziją 
į Hellėspontą. Nelukėtas buvo jo pribuvi
mas į Joniją. Mardonios numėtė despotus 
visuose Graikų miestuose*', palikdamas žmo
nėms tiesą valdyti savę, esant pataldiniais 
Persijos ir mokant tajai duonį.
pilningu pervertimu pirmykszczios polytikos 
Persų; matomai Persų vadovai buve 
byję, kad nepopuliariszkumą padidino ir šy
lą menkino palaikymas tokių despc tų. Tai 
duvo pamokinęs Persus maisztas Joi .iszkių.

maisz- 
Žinoma, populiacija miesti|o86 buvo 

ir anų

1) Serod. V. 21; VU. 152.
2) JĮerod. VI. 42.
8)B?rod. VI. 43

Mileto.

ai buvo

perailiu-

IX.
Persų administracija.

“Senovės Persų monarchija, kaip savo 
pradžioje, taip ir vidurinėje administraci
joje, labai paneszėjo į szių dienų Persų ir 
Turkų valdymą. Puolus Assyrijos ir Baby- 
lonijos karalystėms, valstijos Rytų vienokiu 
budu prasidėjo umu.užvajavojimu per noma
dų gaujas labiaus apsisėdusių ir civilizuotų 
draugijų. Toks Kyros, toks Džengis-Kha- 
nas, toks Timuras, toks Othman’as, toks Na- 
dir-Szach, vedę yra užgrudytus gyventojus 
tyrų, ar kalnynų, priesz minksztpautes veis
les, seniai įsigyvenusias szvelnesniose szalyse, 
ir atsidavusias vangumui bei goslumui. Pa- 
lengvios užvajavonės, ilgos imtynės vienos 
gentės su kita, susiliejimai į krūvą, netėmy- 
tinas ūgis ir iszsi pietoj imas polytikiszkų sys- 
tėmų, prie ko mes esame pratę užraszuose 
Vakarų, nėra žinomi szalims, gulinczioms į 
rytus nuo Hellesponto. Kožname atsitikime 
užvajavotojas greitai perbėga plotą territori- 
jos, apgyventos per daugelį įvairių tautų, 
parveikia anų pasiprieszinimą ar priima anus 
į padonystą, ir uždeda ant jų systėmą val
džios, rods nepainią ir žiaurią, bet paprastai 
užtektiną dėl palaikymo anų padonystės, iki 
ateina laikas, kada naujas Įsiveržimas ir 
szviežias užkariautojas paantrina tą processą, 
kurs rodosi esąs vieninteliu atnaujinimu, ko
kio Rytinės valstijos yra gabios. Pati-gi ant- 
dėtoji systėma, savo visatiname iszveizdyje, 
isz didesnės dalies, yra viena ir ta pati. Grei
tas tižkariavimas neprileidžia jokio susigenti- 
nimo! Tautos palaiko savo kalbą, papro- 
czius, būdą, religiją, įstatymus, ir kartais 
net savo naminius kuningaikszczius. Tokiu 
budu reikalas yra valstijai trupintiesi į pro
vincijas. Kažnoje provincijoje karaliszkas 
urėdininkas, reprezentuojantis monarchą — 
SatraĮ>as, K lianas, Pasza — turi neaprube
žinotą galybę, skeli karūnai atsakymą už 
taiką savo distrikto, ir turi laikas nuo laiko, 
ar ant pareikalavimo, pristatyti tytveikas 
žmonių ir gausą piningų, kame ir tvylo 
vertė užkariavimų dėl užkariautojų. Per šii
tuos urėdninkus vienybė visos karalystės už
silaiko, ir tųjų prietikiuose prie ypatų po 
jų valdžia ėsanezių. ir prie centraliszkoeios 
valdžios, gali isz didesnės dalies būti susek
tas visas pabudis systėmos, ir josios ypatin
ga iszžiura kokioj nors isz szitų karalysczių” 
(Rawlinson).

Persų monarchą buvo visam-kame abso- 
liutiszku savininku, ne tiktai visos territori- 
jos, bet taipgi ypatų ir lobių josios gyven
tojų. Satrapai buvo paskyriami per karalių 
pagal ano tikslą isz jeib kokios luomos jo pa
valdinių; be abejonės jie paprastai būdavo 
Persai, bet ne būtinai, kaip matyt galime isz 
paveizdų Danieliaus prie Kyro*', irMordekai

4) Dan. VI. 28.



LIETUVA

Wietines Žinios.
— Gyvenantis Park Bridge 

G. W. Michelson, porę sanwai- 
ežių atgal likosi pasiutusio szu- 
nyczio sukandžiotas; matomai 
apie tai nesirūpino, kadangi da
bar pasiuto. Nugabeno jį į ligon- 
butį, bet nėra nė jokios vilties, 
idant galėtu pasitaisyti.

— 1897 m. Albert Broe likosi 
Brigthon Parke pervažiuotas 
geležinkelio trūkio ir teip sun
kiai užgautas, kad paskui reikėjo 
jam nupjauti deszinę rankę ir ko 
ję. Jo tėvai apskundė geležinke
lį į sudę, kurisai pereitos subatos 
dienę prisudyjo 20000 dol.

— Szokdamas isz elektriszko 
sztritkario ant kertės North av. 
ir Diekson st., 44 metų Jonas 
Astrauskas teip nelaimingai nu- 
szoko, kad puolė ir perskėlė sau 
galvę. Nugabeno jį pirmiausiai į 
jo namus, isz ežia gi į ligonbutį, 
bet nežinia, ar daktarams pasi
seks iszgydyti.

— Ant kertės Krankliu av. ir 
Wells st. kelnorėse didelės trio- 
bos vadinamos Kranklio Klats.kur 
yra apkurimo prietaruos, nuo tūlo 
laiko kokia ten dvasia,kurios nie 
kaip negalima buvo sugauti, szu- 
viais pradėjo gazdinti tos triobos 
sargę Thomson^ ir jo pagelbinįkę 
Robertsę? Persigandęs sargas pa
siskundė į policiją, bet ir tojė isz 
syk nieko ne galėjo susekti. Kada 
szaudymai nesiliovė, policija pra
dėjo nužiūrėti sargo pagelbinįkę 
Robertsę. Tas, paimtas ant klau
sinėjimų, prisipažino Bir pasakė, 
kad tę darė norėdamas priversti 
Thomson^ pasitraukti nuo vie
tos, o tę«yk be abejonės sargo 
vieta butų Robertsui patekusi.

— Chicagoj dabar miesto gy
ventojai po prfeiega turi duoti 
teisingas [deklaracijas apie savo 
turtus. Wienas ukėsas atsiuntė 
deklaraciją, kad jo turtai verti 

, 10000 dol.. Prie galo deklaracijos 
priraszė: “prisiekiu teiposgi, kad 
jeigu neuždėsite tokių mokesz- 
czių ant milijonierių kaip ir ant 
mano-savasties, kurię asz isz sa
vo kruvino darbo įsitaisiau — tai 
asz su paniekinimu apleisiu Chi- 
cagę ir gyvensiu toliaus terp ci
vilizuotų žmonių. Chicagoj oras, 
kuriuomi kvėpuojame, perimtas , 
parsidavimais, valgiai pagadyti, 1 
vanduo užnuodintas. Net tikėji 
mo ne mokina teip, kaip reikia, , 
ant pataisymo to turi kada 1 
nekada atvažiuoti Col. Ingersoll. 
Ko gi toliaus galime laukti? Rei
kia net nusiminti”.

weža į Madison St., o Madišon et. 
dawež prie pat daržo wartų. Į* 
ženga 25c. Wisus lietuvius ir lie
tuvaites szirdingai užkvieczia at
silankyti. '

Su guod. Dr te Sz. Juozapo.

Didžiausias Lietuwiszkiis 
Piknįkas.

(Family Picnlc).
Chicagos lietuviai rengia didelį szei- 

myniszką piknįkąant4d.Liepos(Fourth 
of July). Bergtnan's Grove, Desplaines 
av. ir 27 st. Riverside, III; Prasidės 7} 
wal. ryto. Ant piknįko bus lenktynės, 
greieziausias gaus puikias dovanas 
Parkas yra gražus, dideli, lapuoti me
džiai; puikus takai ant pasivaikszczio- 
jimo; gera platforma dėl szokių. Im
kite virszutinį Metropolitan geležinkelį 
iki Garfield ir W. 48 av., potam ntrit- 
karį La Grange, kurs davež į vietą. į- 
ženga vyrams 25c. Moterims ir mergi
noms dykai. VVisus lietuvius ir lietu
vaites užpraszo atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Lietuwiszkas PiknĮkas.
Chicago, 111. Draugystė Liuosybės tu

rės savo piknįką, 9d. Liepos.1899, Uerg- 
man's Parke,prie D»-splainesave.,ir 27 
u). RiverSide, III. Parkas labai gražus, 
dideli uksmėti medžiai, puikus takai 
dėl pasivaikszcziėjimo,teipogi graži plat
forma dėl szokių, kieavienas bus užga
nėdintas. Ant piknįko grajys gera mu
zika; bus lenktynės, už kurias greieziau
sias gaus puikias dovanas. įžengs vy
rams 25c,Moterims ir merginoms dykai.

Imkite virszutinį “Metropolitan 48tos 
avė. Elevatorgeležinkelį, kursdavež iki 
\V. 48tos avė. tenai gausite “La Grange 
streetkarį” ant kurio bus isztiestas au
deklas su paraszu “Ijietuvinzkas Pikni-, 
KAž’Jįr tasai davež į vietą. Galima va
žiuoti ir visais streetkariais,kurie eina į 
W. 48 avė., o isz 48 avė. imkite I-a 
Grange streetkarį.

Su guod. Draugyste Livosvbes.

Lietuwiszkas Piknikas.
Kast St, Louia, III. lietuviszka para

pija turės savo antrą metinį piknįkąsu- 
batoj, 17 Birželio. 1899 Grosą Parke, ant 
naudos lietuviszkos bažnyczios po vardu 
Sz.P Marijos Ix>urdes. Dėlto visus lietu
vius szirdingai užpraszo atsilankyti.į- 
ženga 25c. Komitetas.

Latwių Piknikas.
Chicago, IllinojausLatvių Draugystė 

turės savo piknįką. 18 Birželio* 1899 m 
Bergman's Grove.Desplaines av.ir 27 st. 
Riverside, IŲ. Parkas yra gražus, dide
li, lapuoti medžiai; puikus takai ant pa- i 
sivaikszcziojimo; gera platforma dėl 
szokių. įžengs 25c. Imkite virszutinį 
Metropolitan geležinkelį iki Garfield ir 
W. 48 av., polam sztritkarį luz Grange. 
kurs davež į vietą. Wisus lietuvius 
kaipo savo sąbrolius szirdingai užpraszo 
atsilankyti.

Su guodone. Komitetas.

Mitingas.
22 Birželio, 7 valandą vaka- 
L. tVaitkevicziaus, 4800 5th 
L.K. Zigmonto laikys savo

Chicago, 
re, salėje 
avė, Dr-tė 
susirinaimą.ant kurio visus sąnarius už- 
praszo pribūti. Teipogi užpraszo ir no- 
rinezius prisiraszyti. įstojimas tik 91.00.

N. Urbonas, prez.

mu: namas murini*, ant 2 familiju. prieazakyj 
talpinusi grocerne: viską parduoda už 13 300. 
Atsiazaukit pas;

Al. Beriki,
3213 Fiak St. Chicago, Iii.

(14—6)

Reikalingas yra geras 
zeceris ir wienas waikas 
norintis mokintis zece- 
rystos. Atsiszaukite tuo- 
jans į •‘Lietuvos” redak- 
Cij»-

Pajieszkojimai.
Psjieszksu Aleksandro Kilkaus, 

neseniai gyveno Chicagoje. 
ar kas kitas, 
res".

kurs 
Jis pats, 

teiksis duot žinia ant ad-

Aukos ant lietuwiszkos 
spaudos parodos Pary
žiuj isz Brockton, Mas.

'Uudwikn8 Szležas............. . .50c.
Julijonas Norvilą............... .. 25c.
Kazimieras Seskauskis ... . .25c.
Kazimieras Butkus........... ..25c.
Franciszkus Luknszius.... .. 25c.
Leonas Stankus................. .. 25c.
Stanislovas Jukneviczia.. .. 25c.
Adolpas Bražas................. . . 25c.
Franciszkus Wirszula .. .. .. 25c.
Izidoras Lewins.................. ..15c.
Feliksas Tomkewiczia.... ..15c.
Antonas Szimkus............... ..10c.
Izabele Szležaitė................. .. 10c.
Liudvikas Ken8towiczia.. ..10c.
Marijona Dombrauskienė. . 5c.

Isz wiso.......................... $3.15.

Aukos nuo pavieniu ypatų.
Ant fondo lietuviszkos spaudos 

žirus parodai paaukavo: '
F.8tatkus,Scranton,Pa.
A. Jsuksztas. Chicago, Ili-
A. Kaunas, E. Hampdem.Me.
Ant nukentėjusių už lietuvyste 

valdžia Rossijos;
F*Statkus,Scranton,Pa.
A. Kaunas, Hampdem.Me.

Pary-

50c.
50e.
50c.

PO

50c.
50c.

Draugyscziu Reikalai
Lietnwiszkas Piknįkas.
Dr-tė Sz. Juozapo isz Melrose

Park, III. rengia sawo piknį^ji 
ant 2d. Liepos. 1899, darže Ga- 
den’a Grove, Harlem, III. prie 
Madison st, ir Desplajn avė. Prasi- 

« dės 8.30 wal. priesz piet Street- 
kariai 22, 21 ir 12 ulyczių duweža 
į W. 48ta »ve., W. 48ta avė. da-

I John Turą.
321 Lafiin Si., Chicago, III.

Pajieszkau savo szvogerio, Juozapo 
Staponaiczio, isz Kauno gub., Raseinių 
pa v.. Balno kaimo. Jis pats, ar kas ki
tas, teiksis duot žinią ant adreso;

‘Kaz. Trumpaitis.
Kelly St., South Troy.N. Y.
Pajieszkau savo sesers Domicėlės 

Misevicziukes,isz Kauno gub., Reseinių 
pa v., Birlaukiu kaimo. Ji pati, ar kas 
kitas, teiksis duoti žinią ant adreso:

Wlad. Misieviczia, Girard.IH.
Pajieszkau savo 3 draugų. Ludviko 

Jeszinskio, Juozapo ir Konstantino 
Butkų, wisi trys paeina isz Telszių 
pa v., Kauno gub. Teiksitės atsiszaukti 
ant adreso:

Jonas Kasparavicze.
347 W. SecondSt., 8o. Bot ton, Mass.
Pajieszkau savo brolio, Antano 8xle- 

gaus.isz Wilniaus gub.,Trakų paw.,Szal 
tinėnų'kaimo. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duot žinią ant adreso:

J. Žitkus,
120 S. Green Si., Baltimore.Md.
Pajieszkau Mikolo Norvilo, ir Petro 

Novicko, isz Kauno gub., Telszių paw., 
miestelio Laukuvos. Jie patys, arkas 
kitas, teiksis duoti žinią ant adreso:

Frank Gedminas.
76 W. 25thSt., Chicago. III,
Pajieszkau Tamoszlaus Margio, Miko; 

loPutczkaus ir Franciszkaus Stankaus, 
{Sz Staczunų kaimo.ir Povilo Stoczkaus 
isz Pakrojaus pa r a p., visi Kauno gub. 
Jie patys, ar kas kitas, teiksis duoti 
žinią ant adreso:

Jokūbas Gaubas,
198 Muskegon 8t., Grand Rapids,Mich.

Pajieszkau Jurgio Szileikos, kurs per
eitą žiemągvweno Seatonville, III. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią ant 
adreso:

J.JozavitM,
Box 120, - I^dd, III. .
Pajieszkau Pijuszo Franckevicziaus 

ir Jono Natkevicziaus; turiu svarbų 
reikalą. Jie patys, ar kas kitas, teiksis 
duot žinią ant adreso:

Geo, Gavienas.
2430 115th 8t., Kensrngton, UI.
Pajieszkau Franciszkaus Pomerecklo 

ir Baltramiejaus Sabo, abu isz Kauno 
gub.,Reseinių pav.,Bebirvių kaimo. Jie 
patys, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
antadresor

Joe.Plesauskas, Melroae Park, UI.

Grand Opening!
Atidaręs naują* saliuną, rengiu 

balių jo įkurtuvių ant subatoe, 17 
Birželio ant 6 valandos vakaro, 
ant kurio visus lietuvius ir pažįs

tamus užpraszau atsilankyti.
Su guod. Kaz-Palszis, 

8737 Commercial avė. ,So. Chicago.

Naujauslos knįgos,
PaoMkilai Itsalatlee Ir Teisybes isizaldiaeti 

Galvoozlu visu amiiu. Csia yra peilipe IK 
gražiosJaoklbzoe Ir issoilnliniros pasakaites. 
Kas nori taretl gražiu Juokingu ir pamoki.

rdžiai pasijuoks ir žmonai* 1 
U Imt kl«kwiew ažklaosli

Temikite.
“Lietuvos” redakcija iazėinė isz 

kriminaliszko budo kopiją buvu
sios Kun. Krawczuno prowos su 
“Lietuvos” iszleistoju ir redakto
riumi, isz kurios dabar padirbs 
puikię knįgę lietuwiszkoje kalbo- ( 
je. Minėtoje knįgojc talpinsią 
skundai Kun. Krawczuno, jo liu- 
dinįkų, iszrodymai netikusių 
Krawczuno darbų per liudinįkus 1 
“Lietuwos” pusės, kalbos (argu
mentai) abiejų pusių adwokatųir 
viskas iki wlemui žodžiui,kas tik 
dėjosi sude laike 5 dienų buvusios ■ 
pro vos; teip pat patilpti ir kelios 
fotografijos kaipo: Kn. Kravciu ] 
no,Olszewskio, Szerno, advakatų 
ir kitų. Apart pro v o« patilps ežia 
trumpa istorija Chicagos lietuvių 
ir jų parapijos. Bus tai dideli 
puiki knįga, interesuojanti kiek
vieną lietuvį, isz kurios kaipo 
isz veidrodžio (zerkolo) pamatys 
Ch cagos lietuvių parapijos sto
vį ir netikusius darbus jų dvasi 
szno vadovo- Prekė jos bus $2.00.

Parengimas minėtos knįgos 
kasztuos nuimi, apie $1000.00. 
Kas tuojaus prisius ant jos pinį
gus, gaus ję už pusę prekės, tai 
yrauži$1.00. Dėltogi atsiszau- 
kiame įj visus gerai velijanezius 
lietuviui ir lietuviszkae draugys
tes, kurie*-norėtu minėtu knįgę 

1 ga uti už pusę prekės, idant teik
tųsi tuojaus ją užaisteliuoti, 
ir prisiųsti $1.00, o kaip tik knį
ga bus gatava, kiekvienas užsi- 
stelevęs gaus. Kada bus gata
va, kasztuos $2.00. Užsisteliuo 
darni ję tuojaus, užezėdysite sau 
kasztus ir niurnu palengvinsite 
jos iszdavimę.

Prisiųsdami pinįgus adresuoki
te teip.

A. OLSZEW8KI8,
Sub-Station No. 60, Chicaico. f II,

DV9.
Padėk*wonė.

Lawren<-e. Mass., Gegužio 31. 
Guodojamas A. Olszewski! '

Sziuomi siuneziu Jumis szirdinga
padėkavonę už teisingą iszsiuntimą 2 
szifkorczių,kurias gawą mano moteris 
ir sūnūs laimingai atkeliavo į Amerika 
ir į ežia pribuvę teip giriasi, jog jiem 
kelionėj irisai kitaip buwo nei tiems, 
kurie turėjo pas žydus nusipirkę szif- 
kortes; sako su žydų szifkorlėms žmo
nis kaipgalwijus visur varinėjo, o mes 
turėjom visoj kelionėj prigulinčią pa- 
guodonę, maistą ir atilsį.

Weliju už j ūsų rūpestingumą ir nebro- 
liavimą su žydiszkom kompanijom tuk- 
stanezius kostumerių, o visiems, kurie 
nori dėl savo moterų laimingos kelionės, 
pirkti szifkortes pas Jus.

Su guodone, Jurgis Stražnickas
12 Cotnmon St .Lavrcnce.Maksi

Knigu Kataliogas.
Knygos musu locnos spaus

tu wes.

debmUI ir ant ko jta Isilkosl........................SOc
Aritmetika. Kalga dėl IsMlmokinimo rakan

dą..........................................................................Ko
HYOIENA. arba mokslse apie aAUikjrmą svei

katos. Šilta k nyseie privalo rastis k lekwie-

■okin ligų, pataisyt užlaikytinualybejesavo 
tvelgata, pailginti tavo amži ir mi-ket ažau- 
gintl ivcikalt ir tvirtais tavo valkeliai.
Preke....................................................................»c.

Ittorlja Suvienytu Valstijų Sziaurinet Auwri- 
koa. A prairo kaip Kuliam bai atrado Ame
rika, koki ežia tada žmona, gyveno, koki

buvo, koki ir klek kini gero podar* dėl szloi

saloje Amerikos žemeje gyvenanczlam 
Turi pualapln 384 Preke........................|

Ta pati druczial apdaryta................................
Kražių 8k*rdyne. Apraišo ana bala* atsitikima 

kada 1SM m. maskoliai užpuolė ant bažuy ~ 
ežio* mteaulrje Kreži a. muase, azaude ir pjo
vė nekalta* žmonis, issgnove altoriai Ir uA- 
pecaetljo bažoyczla. Aiazkiausial apraszo 
ta visa atsitikima..............................,...llc

Lementorius Lletuviszkas su poteriai* kate
kizmai* ir mistraatura............................ 10n

I1J»

yrstaule. ivaividea. menu H t; kaip toli In 
Ir kita* žvaigždes; kai yra plianetoe. korne
to* Ir kitos reUi matomos IvSlgžde.. Su 10 
aeironomi.zku abmaelta tanntl 2M pa.U 
piut. Yra Ui vienatine knyga 1» kurios 
tikrai žmogui gali įpiltivlettl................75c.

•i.oo.
NAUJAV8I8 LljgrUVISZKA8 8APN1NYKA8. 

išrinkta* lea daugrl awetimtautla*ku aapal- 
nvka ir surėdyta* pagal tikra Peniaakal 
Eglptlazka tapninyka.—*a ZI0 aiazkin abro- 
onlia.—au apraazymu planetų Ir pa*lapczlu 
kokia* senove* tmonea vartojo dėl laapeji-

< moateltea.—Oeriaueei laiguMo visokiu*

Apdaryta*./.......................................................«hc
Olitypa, apysaka tai laiko terpaavuakoa ka

ras Indljono Amerika*..................................*n
Paiki Istorija epe Kantria Alaaa. kari per n me

ta* waikazczlodatna po svietą, daugybia 
bedu Ir vargu kautrei laakeatejo....... SDe

Trumpa G*ografi)% Sutaisė Nerti. Trumpai Ir

kui. wy*kapu( Ir kitai aanztal paitaty- 
tu ypata*. Pasmilti almai (paviaoiao. 
nes) ant Nsaju Metu, dienoje vardovia, 
uicunimo ir kltaoee svsrbiaoee aUitikl- 
■uoee. Preke.................................................. |

ROBINSONAS KROEIUS. morslisska apy-

ket duoti liimlntlogf aUakymą................bte
Popularitikaa Rankvadis Fyzikoa Para»e P.

Nerii. Yra labai naadiagu kniagele wl,o- 
kiemf amatalakami kaipo lUllorama, dally- 
dema. kalviam*, maazlniatama Ir tt Kiek
viena* noriatla koki nori gera darbe atlikti 
ar kf naujo iaunialyti privalo apsinailntl au 
mokslu Iyalko*.kura jam viaokiua darbu* ir 
l*unl*ln* nelengvi*. Taigi azioje kningeleje 
yra lazguldytoe pa*lapty* fyrlko, ZodZiala Ir 
P*v*ik«lil,. kur Smogui per*kalcei ingaua 
daug iaunintlee p*le visokiu lisdirby*- 
ealu........................................................................ne

Lietuvlsiko* Pasako*. Nedega Uetauiiakii my- 
tologljaL Surinkta DroJ. Hasaonvlazlaus. 
Čile telpa H seniausiu lietuviaaku m r tolo- 
giaakU pasakų, kaipo tai;Dieve* Ir velnias;

iif ir įkalti; Apie vėjui. Apie miltinus; Apie 
talczlui i* imakui; Apie wilklakiui arba 
vilkalokui. Yra tai juokiegiauilo* i>aia- 
koi girdėto* nuo lemauiiu laiku I e kūrei dar 
ir *zltdi*n daagybe lietuviu likt buk tai via 
būva* teuybe........................  |1.3Ol-

Gyvenimai Klemento Marijos Hofbauero, au

KNIGU! KNIGU!!
Dabar gavome isz Prūsų jau seniai 

užpraszyus knįgas Mataa Aukso Al- 
toriuii, kurios musų katalioge yra pa
rodytos po numeriais: 1, 2 ir 5. Szių knį- 
gelių yra labai graži, balta ir slidi po- 
piera. Apdarai drūti ir gražus, krasztai 
ir kryžiai paaksuoti, katalikiszkų maldų, 
kaipo tai: maldos rytmetinės, vakari
nės, prie spavednes. komunijos, miszių, 
miszparųIr daugybė kitų: miszių mal
dos su abrozeliais: miszparai giedami 
lietuviszki ir lotyniazkkdaug lotyniszkų 
giesmių giedamų prie iautatymo88. Sa
kramento, procesijų, pakrapinimo ir tt. 
Yra fi litanijos: psalmės Sz. Mafijos P. 
ir Karaliaus Dowido, aktai, ražaneziai, 
stacijos, karunka, keliolika szventųgie- 
smių ir tt. Yra tai naujausia ir gražiau
sia knįgelė isz visų lietuviukų malda- 
knįgių. Miera3įx4| colių.

T

W. SLOMINSKA,
79 MUwaukee Avenue, CHICAGO^ 1LL»

Mano Dirbtuioe tapo
Apdowanota

DVIEMS, MEDALIAIS 
ant Kosciuszkos Paro- \ 
don už rūpestingą, toi-

KIAJOm 
1999

sinp* ir t 
dirbimą.

ARŪNŲ, SŽARPV? 
UKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
ERLŲ, MA RSZ AL
INIŲ LAZDŲ ir tt.

N

■kartai kalnu* Alpomi* vadinamu., par
varau aat lietuviuko Kn PetroSauruiuiczio. 
Ka« nori turėti dva>iazku nauju pa.i.katlmu 
tegul auzlperka zif kningelf........................ 30c

Parnaazahia. arba baltumai Dievo rūstybei Pa- 
rataa Szwenimikii Aptakymai itz tikru atal- 
tikimui tai Littuvo. Itatuvlizku iMirapi- 

.........................;........................ .

Prekė piiilgR.
Ruskas rublis po..................... 53c
Prushzkoa markės po...........24jc

Prie kiekvieno pinįgu siuntinio 
reikia pridėti 30c ant pacztokasz- 
,ų- .. »

Pinįgai iszsiųsti per “Lietuvos” 
redakciją greieziausiai suwaikaz- 
czioja ir niekada negali*pražūti, 
nes mes ?iuncziame per hugoeziau- 
sius bankas ir ktekwienę siuntinį 
asekuruojame.

Pigiai ant pardavimo, geras 
biznis Grocerne ir buezernė viename 
sztore. Wietoje paežiu lietuvių apgy
ventoje. Atsiszaukte į “Lietuvos' re
dakcija.

No.l. Drūtas gražus apdaras, kryžiai 
ir krasztai paauksuoti. Prekė... .50c

Turiu už garbę apreikszti guo- Į 
lotiniems Kunįgams ir guodotin. 1 ***<>
Draugystėms, kad asz dirbu vi- \ 
jus augszcziaua paminėtus daig- 
,us Pigiausei, Teisingtausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų M v
ižsiimdama iszdirblmais įgijau tCj m!
feriausę praktiką ir dėl to galiu įW Mį & U
iriską padirbt pigiau ir geriau ne- įm /gį
*u kiti fabrikai. H

Su guodone -■ ■
SLOMINSKA, 67D MILWAUKEE AV., CHICAGO, 1LL.

.P

E

f

W. DYNIEVVICZ & CO.. Jį
80S MILWĄUKEE AVENUE,
Pomifldzy VesiwivlsSM 1 Cleaver ullcami.

CHICAGO, ILLS. ItfflHI
KANTOR PIENIĘŽJfY, REALNY I A8EKTTRACYJNY

Vyseika plenlędzy do Europy, Sprzedai 
ftealnoici. Karty Podrožne, Okrgtove 1 
Koiejove do 1 z Europy, Wyrabianle Pa-

,9

D

NAUDOKITĖS.
PUIKIAUSIOS ant svieto popierosdel 

gromatų raszymo su puikiausioms 
k vietkoms.apakaitimais ir pawinczis wo- 
nems (tarsiduoda po neiszpasakytai nu
žeminta preke. Kas prisius 25c. paczti- 
nems markėms gaus tuziną tų puikiau
sių ant visos pasaulės popierų »u kon- 
vertais; kas prisius 91.00 gaus5 tuzinus. 
Kasztus prisiuntimo mes apmokatne.

Perku|>cziams,agentams ir pedlloriams 
duodame didelį pelną. Ant parelkalavi- 
mo'iszsiuncziame į wisas dalis Amerikos.

Užsisteliuodami jiopieras ir prisius- 
darni ant jų pinįgus visada uždekite 
szitokį adresą:

W. KUDARAUCKA8, A Co., 
llox 234, Lawhence,Mass.

No.2. Drūtas gražios sk u ros aĮidaras, 
kryžiai ir kraszaai ;>aauksuoti. Apkaus
tyta ir su kabute. Prekė...............75c.

aspyryrk„r:i, va Doniou. Gruntą i n» Kur 
Vypožyczanie pienl<dry na Budo- 

ranle InJb zakupno Realnork-i, Zmlsna pient«dzy Zngraaicznych. Notsryusse Pnbllcznl.

Li6tuwiszka flDiJuka.
257 Hanover St., Boston, Mass.

' Pilna visokiu a$tiekoriazku tavorų czionykazcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje vinada galima rast DAKTARA, kurs duoda ligoniams 
rodąs dykai.

’A

“Vienybe Lietuvniku” 
iszeina kas eereda jau 13-taa 
metas, Plymouth, Pa., ir pra- 
nesza svarbiauses ir teisin- 
giauses žinos isz Lietuvos ir 
visos pasaulės, talpina pui
kias apysakas bei kitus nau
dingus apeiszvietimui rasztus. 
“Vienybė” ant metų kasz- 
tuo ja $2.00 o ant pusės $1. 
Pinįgai turi *but apmokami 
isz kalno. Laiszkus ir pinf\ 
gus reikia siųsti ant tokio 
adreso:

J. J. PAUKSZTIS, 
Plymouth,. Pa.

No.3.( i ražus moroko skuros apdaras 
— nksztai iszkimszta. apvali kampu* 
miai, auksinti krasztai, kvietkutėir pa* 
czszai. Prekė............................... 91.25

No.4. Apdaryta fracuziszkoje sk u re
lėje, m i nksztai iszkimszta, apvali kam- 
pucziai, auksinti krasztai, kryželis ir 
kvietkelė, Prekė....................... -91.50.

i Aptiekoje galima sdsikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviszkai ir 
. dteugelyj kitokiu kalbų.

I 1 t -

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Szauliu paviete

838 W. IStli Street.
Nuo Stos iki 12tos ryto.

Telefonas: Canal 78.
Telefonuot galima* isz kiekvienos 

aptiekos.

9

' f Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinom Daktarai.

Gydo visokes ligas, turi geriause prakti 
ką ligose moterių, vaikų irchro- 

niszkose ligose.
867 32nd SU, Chicago.

ŪKININKAS, Lietuvos ukinįku lai- 
krantis, iszeina vieną karta kas mė
nesį. kasztuoja Prosuos ir Austrijoj 
2| markės, Amerikon prisiunėjant 4 
markės arba 1 amer. dolierį.

VARPAS, literatūros.politikos ir mok
slo, dvi mėnesinis laikrasztiš, k»si- 
tuoja Prusuoa ir Austrijoj* 3 auksi
nus, Amerikon irkiturprisiuhcziant 
4 auksinus (Markes).

Pinįgus ir laiszkus į Ūkininko ir Var-

J. LAPINAS, 
Tilsit (Ost-Pr.) Germany.

J. WEIN8TEIN, 
pigiausei parsamdo karietas ant vesei- 

lių, kriksitinų ir pagrabų.
250 W. 14th Street,

Telefonas Canal 450.

DOLIERIO VERTAS ŽIEDAS DYKAI.
Didžiame, pesiullclmet.

Niituoi tle- 
lu« Staone. neminja int 

irkenos 'rankos su deitnentl 
n tais. Žmones moki uZ juos p, f to. nes yra ara- 
Alal padirbti ir paikiai laskvietkuotl. N-w 
York* dabar daugiausiai žmones juos nessloja ir 
ii* tinki usoUerims it vyrami. Prekes iu yra 
100. bet nei norėdami praplatini mus pert u me

rijas dooslme jnos do*aaa kl»kwleoau kurs isi-

d* iizparduoil tada plalgyt 
prizlunzl o mei prlsiugsl-

ga ueatsltlk*. Jeigu neuo

meldžiam* priiiui-sti (1.00 ir ga.

19 Warren 8t., Nev York, N.Y.

APGARSINIMAS.
Kas norite, kad iszaiųsti į 

krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotų, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, ogreieziau- 
šiai suvaikszczios. L’i greitumą ir 
teisingumu kasdien apturime azim 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
už gerumu azifkorczių pas mus isz 
pirktų, nes mea laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die 
nas pervažiuoja per marias; 
o prekės mus pigesnės kaip kitų. 
Kas norite laimingai pervažiuoti 
per marias, pirkite szifkortes 
“Lietuvos” redakcijoj. Prisius- 
darni pinįgua ant azifkorczių ar 
ant iszsiuntimo į krajų, visada 
uždėkite szitokį adresą:

A. OL8ZEVSKT8,
Sub Station No, 60, Chicago, Iii.

No.5. Apdėta baltais sloniaus kaule
liais, su 3 sidabriniais medallkėliais ki-* 
baneziais ant sidabrinių lenciūgėlių, ap
kaustyta aidabrinemis Metelėmis ir su 
kabute. Prekė........-....................91.50.

■

k

No.6. Gražioje baltoje celluloidoje, 
iszkilusiomis celluloidinėmis kvietkelė- 
mis, celluloidinės dvi kabutės. Pre
kė...............................................................91.50.

No. 7. Gražioje baltoje cellulotdoje, 
kvietkelės iszklotos sidabru ir perlu, su 
dviem celluloidinėmis 
Prekė.

i Ar Tawo peczius 
reikalai pataisymo?

Jeigg teip, tai pirk visus reikalingus prie 
pecziaus daiktus pu

Outlet PunrituN 4 Stove Con
3249 8. Morgan St.

o jietoutaisys tavo pecziu dykai. Tcipgi 
turirie didelę daugybe visokių peczių 
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

-------- ----------------------------------

Wisi wyral pas

Ęaltrukony!
RasiSte szalta alų, seniauses ariel

kos, wyna net isz Europos, o 
cigarus net iss Turkijos.

Atsilankykite po nr.
JIN. River Slde St,

Waterbary,Conn.
NaUJas iszradimas ant su- 

drutinimoplHukų.
Sulaiko slinkimą galvos plaukų, vie

toj iatpuolusių atauga nauji, isznaikina 
pleislfanes, padailina plaukų parvą ir 
stabd o gal vos skaudėj imą. Yra tai nauja 
ir gei iiutie gydykla ant sudrutinimo

kabutėmis.
......... 92.00. mergh

OFISO WALANDO3:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vsk , 

Telefonas Yards 885.
Teipogi priims ligonius ofise po nF. 

2870 Archer Av., kerte Bonfield 
nuo 10—11 ryto.

Telefonas Canal 329.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

APTIEKA
331S S. Morgan St, Chicago, III.

Turi geriauses gydyklas nuo visokia 
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles? 
Bobro mėsa, ruskas gyvas dieles ir tt. 
Atsiszaukusiems per laiszkus ir apra- 
szantiems savo ligas, duoda rodąs ir 
prisiunczia gydyklas per paėsta arba 
per expresą.

Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi Įffer telefoną gali pt 
szaukti daktara ‘kas tik koki nori.

Tei. Yards 700.
Dr. SUtkieviczins tfvua ut Aplietos.

A 
žiur 
sziol 
tuos 
kį ai 
pask 
kuri< 
Kad 
pawi 
pini' 
aust 
susir 
glisž 
gi w 
nuol 
smai 
nuo 
szuv 
mini 
wusi

nesu 
Į szi 
poag 
teip< 
tolia 
Dabi 
daug 
isz 
rūgo 
sinai 
ant l 
deda 
Otis, 
tarai 
Apie 
prie 
ma i 
gars 
wen1 
tas | 
nille 
kus i 
gri*’ 
tina 
kalti 
k ra u 
singi 
teisii 
kada 
ma, 
gals 
užka

t
 P. K. BRUCHAS,

užlaiko didelę

KrautuweLaikrodžių, Laikrodėlių,Žie 
i dų, Špilkų ir tt.

SEliubiniUR Žiedus 

padaro ant orderio už pigiaa- 
•e prekę.

954 33rd St, Chicago, III
I# NOTARUU8ZAA. CLAIM ADJUSTER. *

F.PBradchulis
Užsiima viaokiomi* pro vo m ii ir in- - 

dirba visokius dokumentus. Rodąs 
duoda visokiuose atsitikimuose.

Atsiszaukite pu mvo viengenti: 
654 33rd St., CHICAGO. 
 Telefon: Yards 709.

ų kaipo vyrams teip ir moterims, 
Inoms ir vaikinams. Kurie užtemi- 

—"■■■ ■ 1 jote iawo plaukų -slinkimą, pasiskubin-
Užpirkone *isą szto- kite,io gausite pagelbą ant sulaikymo; 

iMiiknityjustoe ann<>*- *°t p likų galvų, jeigu tik nepersenas.at- 
u^dsm* *u<a n*uJi Plukai. Teipogi ant iszsi-
WrKS5Ž'AdKUi rydyP‘° wi,oki’i “toisenėjusių ligų duo- 
8 7Ą0 AMERICAN STV-I da rtįdą dykai. Raižydami įdėkitemar- 
soLrTHj*OLD°F!LLED •‘“‘‘J ™ adresuokite teip:

Prof* J*M* BRUNDZA, 
aLf '^k^vg W.ter SL, Nev York, N. Y.

I uodam* u* pigia nje-

Nev York, N. Y.
laikrodėliu duodame 

ant20nie- 
'U. Ku tikrai. Amerl- 
konlirkats viduriai t

lalkrod-iiat t. tM.id gold alled lūki'lala Ir gva- 
' anuoti antSO melu p> t* K tirkirpki’lta apear- 
■taima ir pritlutk mumis, m-• vau atlualme per 
C O. O. laikrodėli ant prržlarejlmo. Jeigu un 
patldaboja. tim- kek ei presui tS N ir atvežimo 
kaaitut Ir peaiimk laikrodėli:>• Iguneildabota ne
mokėk ne cento. Ar gali gerUn n«reUT Irrra- 
szydamaa primink k>-ki laikredrli mrl vyrlarka

HAFE VATCH OO..
19 W*rren St., Nev York, N. Y. > 

(•-<)

Attorney Beckermanas,
ADW0KATAS.

Ge^inuaei iazprovoja visokias provu 
visokiuose suduoee, kaipo ei viliszkuone 
teip ir kriminaliukuose. Pernenėjiuiu 
ir užirilklM provu atjieuko IFdaved* 
prie ireiteanio termino.

397 W. ląth St., 
Chicago. T

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Haluted St.

Nuima puikia* Fotografija*; oi tazlną tiktai
T *2.00
Illinois-

gars 
užm 
Lutu 
Eur<

czioj 
laiki
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