
Kater of advertlslng: ; Preke apgarsinimu: '
< t ooliai. 1 kolum^,per meta...........U2.00 !
< - - . pasta meta...7.00 )
J - *• . cxwerty moto.4.00 >
I - - .. menesy...........2.90 >
I 2 coliai, 2 icolumnM, per meta^7 ja) f» >
< - - ~ - .. pesia metu.. 12.00 I

.. czwerty m eta. 7 30 >
* •• - — • mėnesy...00 I

« r . •• - wiena syky.. .2.00 >< 3ooliai.2. - umnoa permeta.........290 00 I
< •• •• - pusią metu. .16.00 >
j •• - •• czwerty metu 7.00 I
1 ~ •• meneey........... 5 0G >
’ “rta ’.»* ~ w‘enasyky...8 00 I 
t . 4 metiny apgarsinima, puse pinigu ► 
I turi būtie už^^eta isz winzau&, • ki- I 
’ ta puse po 6 m .nešiu. ,
I Už wisus kitus apgarsinimus,paduotus i
< ant trumpesnio laiko kaip ant metu,turi •

bun.- užmok, ti wiu pinigai isz wirs7aua. I

>
»• one year.........«ip M i»alf * 
8 monthi........ 4.00 »

1 month..............2.00 >
____ one insertment. 1 oe ► ------------—-JHjnsx>ne year......... fėono I

•• •• - half year....... .‘,.1200 ►
- • 3 montha..........7.00 ►

- - 1 month........4.oq ►
■ **- “ * one insertment.. 2 00 I

7\°?.e year.............-130.00 ►- halfyear....................|je |
- - - a montha................ m >
- - - 1 month............ 0 I
“ “ ~ one inse;tment....< uO ►

< Ž'iDobet.feeion
I •• •• •• —
<" - T .
< .. ,. „
I 3 Inches. 9 oolamns.

i
► 
►

__ CHICAGO, ILL., SU B AT A, 9 Gegužio (May) 1896 m. --- -------- “Metas IV.'
 EnTERED AT THE ChICAGO, ILL P08T OFFICE A8 8ECOND CLA88 MATTEB. • ~ ■”

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o--
Pietine Afrika. ,

Sveti mtaucziai Transvaaliaus 
republikoj, kurie kokiu nors Hu
du buvo prisidėję prie užpuoli- 
limo Jamesono ant to kraszto, 
tapo po sudu paduoti. Sūdąs di
džiausius kaltinįkus buvo ant 
nužudimo nusprendęs; kitus gi, 
mažiaus kaltus: ant il«zo kalė- 
jimo, o potam ant iszvijimo isz 
Transvaaliaus. Terp kitko, ant 
nužudimo likosi -nuspręstas ir 
Amerikonis, inžinierius Ham- 
mond. Toliaus vienok visiems 
ant nužudymo nuspręstiems pre
zidentas Krueger numažino baus
mę ir jie ne bus nužudyti. Sąna
riai \Vashingtono kongreso bu- 
wo iszsiuntę praszymą pas Trans
vaaliaus prezidentą, melsdami 
jį paliuosuoti nuo nužudymo Ham- 
mondą.

Matabelių kraszte buvvo kele
tas muszių su pasikėlusiais ma- 
tabeliais, apie miestu Buluvayo. 
Susirėmimuose užpuolimai juo
dųjų ant baltųjų pajiegų wisur 
likosi numuszti. Matabeliai isz- 
siuntė kvieslius į krasztus kitų 
juodųjų Pietinės Afrikos gyven
tojų, kviesdami ir tuos prisidė
ti prie to pasikėlimo, idant su- 

* sivienyję galėtų baltuosius, t. y. 
anglijonis, isz savo kraszto isz- 
vyti. Earliui Grey pasisekė a- 
teiti su pastiprinimu į Buluvayo. 
Pasitiki, kad dabar esanczių mies
te pajiegų užteks ant nuvarymo 
pasikėlėlių nuo miesto. Apsigink
lavo' ir daugel liuosnorių wo- 
kieczių, anglijonų ir kitokių swe- 
timtauczių ir tie visur musza 
juoduosius. Matabelių pajiegos 
traukėsi nuo miesto į kalnus ant 
susidrutinimo, aplink miestu pa
siliko wos pors tukstanczių; to
dėl jau nėra baimės, idant jie ant 
miesto galėtu užpulti. Iszardy- 
ti telegrafai likosi isz naujo nuo 
miesto nutiesti, 

ta
Persija.

Persija, krasztas po Japonijai 
ir Indijų augszcziausei Azijoj 
kulturiszkai pakilęs, sziauriniais 
savo rūbeliais susMaria su Mas- 
kolijos Kaukazo valdybomis. Gy
ventojų skaito' -į 13 milijonų. 
\Valdonu to kraszto buvo szachas 
Nasr-ed-Din, geras pažįstamas, 
nes porą metų atgal, važinėdamas 
po Europą, atsilankė jis, terp 
kitko, YVilniuje ir VVarszavoje. 
Warszawdfiszbuvo net dvi san- 
waiti. Taigi tasai valdonas Per
sijos tapo savo kraszto sostapi- 
lėj nuszautas kokio ten fanatiku, 
Molloh Keža. Keža szovė į sza- 
cha tašyk, kada tasai žengė į 
koplyczaitę ant maldos. Pataikė 
j krutinę; paszautasis liko 
tuojaus nugabentas į jo rūmą, 
bet ežia nepoilgam pasimirė. Už- 
muszėją suėmė. Waldonu krasz
to likosi sūnūs užmusztojo, Muz- 
zaffer-ed-Din Mirza - Valiahd. 
Permaina valdytojo atsitiko be 
maiszto;. vien provincijoj Szy- 
ras žmonių minios pradėjo nai
kinti prekėjų krautuves, bet ir 
ežia maisztą gubernatorius grei
tai apstabdė. Mena, kad užmu- 
szėjas bųwo pasamdytas; kaip 
pasakoja, apart szacho jisai no
rėjo užmuszti ir pirmąjį jo mi-
nisterį. Daugel nužiūrėtų, kaipo 
prisidėjusių prie to užmuszimo, 
tapo suimtų.

Bulgarija ir Maskoiija.
Kaip girdėt, Maskolijos cieco- 

rius, laike atsilankymo Bulga
rijos kunigaikszczio, pareikala
vo, idant tasai pasirūpintu pa
duoti bulgariszką b.ižuyczią, teip 
kaip tai yra Maskolijoj. po val
džia maskoliszko ciecoriaus, ku 
risai savinasi sau valdžia aug- 
szcziausioa galvos stacziatiki&z- 
kos bažiiyczim Kad tas Mikai o 
jui gal patikti, nėra abejonės, 
bet ką per tą padavimą savo 
bažnyczios po valdžia maskolisz- 
ko despoto laimėtu Bulgarija? 
Bulgarai jau suprato, kad tai 
butu pavojinga atiduoti val
džia ant savo bažnyczios sveti
mam netikusiam valdonui, jau 
dabar protestuoja. Todėl galima 
tikėti, kad kunigaikszcziui nepa
siseks ežia pasigerinti Maskoli
jos ciecoriui.

Maskoliszkassosto įpėdinis džio
va serga ir dabar gydosi Pie
tinėj Prancūzijoj; padėjimas jo 
labai sunkus. Nėra nejokios vil
ties, .idant galėtų pagyti. Ant 
apvainikavimo Ciecoriaus Mas
kolijos, republikoniszka Ameri
ka, apart savo delegato, siun 
ežia ir kariszką laivą “Minnea- 
polis” į Kronstadtą.

Maisztas ant Kubos.
Amerikoniszkas gari ai vys

“Competitor”, vežantis kubie- 
cziams ginklus,, amuniciją (szu- 
wiams patronus) ir liuosnorius isz 
Amerikos, likosi iszpaniszko ka- 
kariszko laivo paimtas ir nuga 
bentas į Havaną. Ant to laivo 
buvo 25 liuosnoriai, o tame 15 
amerikonų. Wisi jie liks atiduo
ti kariszkam sudui.

Kubiėczių vadas Gomez, su
rinkęs provincijoj Matanzas 
10000 žmonių, su ta pajiega trau
kia tiesiog ant Havanos. Turi 
jisai ir artileriją, kurioje -tar
nauja gerai iszsilavinę artileris
tai amerikonys. Nori jis bandyti 
įtraukti iszpanijonis į didelį mu- 
szį. Isz tos priežasties baimė apė
mė gyventojus Havanos.

Prancūzija.
Prancūzijoj," į vietą pasitrau

kusios ministerijos Bourgeois 
likosi surinkta kita, konserva- 
tiszka ministerija p. Metine. Tas 
labai nepatinka visiems progre- 
sistams. Todėl sunkus bus pa
dėjimas tos ministerijos, nes vi
si progresistai stengsis daryti 
viską, kad ją nuo vietos prasza- 
linti. Nuo salos Madagaskar, ne 
perseniai prancūzų užimtos, pa
reina žinios, buk ten užgimė vėl 
maisztai: tenbuviai gyventojai 
hovasai pasikėlė priesz prancū
zų valdžią. Atsitiko jau ir ma
žas susirėmimas, kureme krito 
3 prancūzai, o apie 50 hovasų.

VVokietija.
VVokietijos kanclierius, kunį- 

gaiksztis Hohenlohe, kaip pasa
koja, rengiasi pasitraukti nuo 
urėdo, nes sveikata jo nyksta. 
Kas taps į jo vietą paskirtas, da
bar dar žinoti negalima. Mena 
kad Hohenlohes vietą užims Eu- 
lenberg, jenerolas Waldersee, ar
ba Ah ensleben.

Maisztai republikoj Nicara- 
. gua, Widurinėj Amerikoj, pasi

baigė. Prezidentas Zelaya per
galėjo savo prieszinįką Ortizą. 
Wadovai maiszto iszsigelbėjo 
persikeldami ant svetimų laivų; 
jų szalinįkams pergalėtojas atlei
do.

Isz visur.
|| VVokiszkose kolionijose Ry

tinės Afrikos atrado vietas su 
auksu. Rengiasi ttiojaus pradėti 
jo kasiriią.

|| Japonijoj iszdegė miestas 
Tuleishi. Tūkstantis penki szim- 
tai namų sndegė. Daugel gyven
tojų likosi be stogo.

‘•Razboinik”, ant jūrių, susimuszė 
su vokiszku laivu Dorada. Raz
boinik nužudė savo stiebus ir 
valtis. Kas atsitiko su1 Dorada, 
dar nežinia.

|| Kastynėse Michelfield, York- 
shire, Anglijoj, atsitiko baisi gazų 
expliozija. Mena, kad apie 100 
kalnakasių likosi užgriautų kas
tynėse ir gal užgriuvusių anglių 
užmuszti. 20 labai pavojingai su- 
grumdytų isztraukė.

Iszpanijoj nuo pats pavasa
rio dar nė sykio ne buvo szį me
tą lytaus. Jeigu į dvi sanvvaiti ne 
iszpuls lytaus, pasėti ant laukų 
javai gal su visu pražūti. Reiks 
valdžioms rupintiesi apie suszel- 
pimą žmonių, nes ežia badas ar
tinasi.

|| Isz Kalkutos, Indijų rando 
sostapilės, pranesza, kad Indijose 
pasirodė baisus badas terp tenbu- 
vių gyventojų. Randas 100.000 
darbinįkų priėmė prie vieszų 
darbų, idant tik suteikti uždarbį, 
to vienok neužtenka. Szimtai 
indieczių mirszta kas dieną nuo 
bado.

|| Dvare Welda, provincijoj 
Wakarinių Prūsų, Prūsuose,likosi 
smalkių užtroszkintos 28 mote
rys darbinį kės. Nelaimingos dar- 
binįkės atkako ežia ant darbo isz 
Lenkijos. Naktis buvo szalta, to
dėl jos pakūrė peczių savo gyve
nime. Rytmetyj atrado visas jau 
negyvas, smalkių užtroszkintas.

|| Isz miesto Simla, Indijose, 
Pietinėj Azijoj, (jos priguli An
glijai) raszo, kad ant trūkio be- 
ganezio isz miesto Bombay atsiti
ko smarki expliozija vagone, ku
reme buvo sukrauti fejerver
kai. Wažiuojanti indiecziai, persi
gandę, pradėjo szokinėti isz tru 
kio laukan, jam be bėgant. Trys 
žmogystos per tai užsimuszė, o 11 
sunkei susižeidė.

|| Maskoliszki laikraszcziai pra
nesza apie szitokį bjaurų atsiti
kimą. Isz Rostovo ant Dono, Do- 
niszkų Kazokų Žemėj, likosi ge
ležinkeliu iszsiųstas siuntinys ant 
stacijos Michailovka ir isz ežia, 
nežinia kodėl, jis tapo nusiųstas 
toliaus, ant stacijos Ostrogožinsk ; 
bet kad ežia jo turinys pradėjo 
gesti, todėl tapo jis atidarytas. 
VYiduryje atrado nukirstą jaunos 
moteriszkės galvą ir į sziuotus 
sukapotą kūną. ^Viduryje to siun
tinio rado įdėta szitokį rasztą: 
,,Du mylėjo, du ir užmuszė; jeigu 
norite — šildykite, jeigu ne — tai 
rūkykite”.

|| Paryžiuj, Prancūzijoj, atsi
rado dabar pranaszaujauti mergi
na. Kiekvienam, kurį pirmą syk 
mato, iszpasakoja viską, ką jis 
savo gyvenime datyrė; teiposgi 
papasakoja ir ateitę kiekvieno. 
Apart ateitės pavienių žmogys
tų, ji pranaszauja ir apie ateitę

L vies&patyszczių ir tautų. Atsitrau
kimą Prancūzijos ministerijos 
Bourgeois ji buvo iszpranasza- 
vusi pirm 6 nedėlių —nurodė 
ir laiką kada tasai atsitiks; isz 
tikro viskas pagal tą prana- 
szavymą ir atsitiko. Ji įspėja 
mislis kiekvieno žmogaus. 
Pranaszauja ji kruvinas kares 
laike pjutės ir vi nuogių rin
kimo. Sako, kad dabartinis 

. prezidentas Prancuzijos,Faure,at-
|| Maskoliszkas kariszkas lai vas . sitrauks nuo savo urėdo ir jo

vietą užimsHenrikas isz Orleanu 
giminės; pranaszauja apie kruvi
ną karę, kurioje Prancūzija liks 
baisiai sumuszta ir baisi nelaimė 
ją laukia. Sako, kad Anglija tei- 
posgi liks baisiai nubausta; de
vinta dalis jos gyventojų pražus, 
taps pažeminta ir turtai jos liks 
iszm|iKinti. Redaktoriui laikrasz- 
ežio “Temps” pasakė: “Bus ka
rė, kurioje ims d^fyvumą visos 
tautos. Europa persikeis: ežia 
bus daugiaus vieszpatyszczių ir 
mažiaus teip vadinamų tautų; 
Prancūzija nužudįs pusę savo že
mės, bet pirma bus ežia kruvini 
viduriniai sumiszimai.

Pranaszaujanti mergina yra tai 
22 metų amžiaus duktė advokato 
Conesdor. Daugelis žmonių isz 
visokių luomų pas ją renkasi: 
lanko ją mokslihcziai, politikai, 
gydytojai, tikinti ir netikinti. 
Už savo prauaszavymą nėjokių 
dovanų ji nepriima.

Darbiniku maisztai Euro
poj-

Europoj valdžios stengėsi visur 
nedaleisti darbinįkams apvaik- 
szczioti savo Szvente 1 d. Geguž. 
Isz tos priežasties daugely j vietų 
atsitiko susirėmimas darbinįkų su 
palicija. Wiedniuje, Austrijoj, fa
brikai ne dirbo. Po pietų darbi- 
nįkai susirinkę traukė pulkais į 
sodą. Iki vakarui susimuszimų 
ne atsitiko. Wakare, darbinįkai 
czekai susivaidyjo su suvinįku 
restuaracijos; darbinįkai iszdau- 
že butelius ir sulaužė stalus. At
bėgus policijai, darbinįkaj metėsi 
ant policijantų. Daugel žmonių 
likosi su akmenimis sunkiai su
žeistų. Ant galo reikėjo paszauk- 
ti kareivius. Atkako ant to su
sirėmimo vietos 2 szvadronai u- 
lanų ir 4 batalijonai pėksztinįkų 
su karabinais ir durtuvais. Jiems 
pasisekė iszvaikyti darbinįkų mi
nias. 50 darbinįkų likosi suimtų, 
,90 gi sužeistų reikėjo nugabenti 
į ligonbuczius. Isz viso pors szim- 
tų žmonių likosi sužeistų. Leng- 
viaus sužeisti gydosi namieje.

Belgijos sostapilėj, Bruxellej, 
3000 darbinįkų traukė ulycziomis. 
bet kad policija pasistengė, juos 
iszvaikyti, todėl atsiliko ežia tei- 
posgi susimiszimas. Darbinįkai 
patiko policijantus su akmenimis 
teip Smarkiai, kad tie turėjo pa
sitraukti. Policijantai pradėjo 
szaudyti. Atėjus su pagelba žan
darams, darbinįkai likosi iszvai
kyti.

Beri i ne teiposgi atsitiko pasi- 
prieszinimas darbinįkų policijai.

Mieste Bilbao, Sziaurinėj Isz- 
panijoj, sztraikuojanti darbinįkai 
susimuszė su policija. Reikėjo 
ant suvaldymo sztraikierių pa- 
szaukti žandarus. Bestabdant 
keletas žmonių likosi sužeistų.

Pietinėj Italijoj taiposgi atai- 
ko darbinįkų maisztai, ypacz gi 
aut salos Sicilijos.

Diena darbinįkų szventes per
bėgo be maisztų Prancūzijai ir 
Anglijoj.

A

Isz Lietuvos. _>

Nelaime žwejų.
Isz Liepojaus, Kurlandijosgub. 

Latvyjoj, iszplaukė 15 valczių 
su žvejais ant Baltiko jūrių žve
joti. Užtiko juos audra toli nuo 
kraszto. Nė viena valtis ne su- 
gryžo atgal; vilnys iszmetė ant 
kranto netoli Klaipėdos, jau Prūsų 
pusėj, vieną valtį bet tuszczią. 
Taigi tie nelaimingi žvejai turėjo 
prigerti.

Akmenines anglys Lietn- 
woje.

Begrežiant artezijinį szulinįant 
teip vadinauio“ZamkinioSkvero,, 
VVilniuje, gilumoje 154 pėdų, 
tapo atrasti plotai akmeninių 
anglių. Plotas su akmeninėmis 
anglimis tapo jau pirma rastas 
begrežiant szulinį ant kiemo na
muose Sucheckio, netoli teip va- o 
vadinamo “Zvierincziaus”.

Gaisrai Lietuvoje.
Wilniaus gubernijoj, Kovo mė

nesyj atsitiko keletas gaisrų. Iki 
pusei Kovo buvo iszviso guber
nijoj 13 atsitikimų. Bledys isz
viso ugnies padarytos iszneszė 
22990 rublių. Didžiausia buvo 
miestelyj Drujoj, Disnos pavie- 
tyj. Czia mat sudegė alaus lei- 
dinyczia žydo Taubmano. Ug
nis toje leidinyczioje padarė ble- 
dies ant 17000 rublių.

Žmogžudystė
Kaime Trumpucziuose, W Uk

mergės pavietyj, Kauno gub. ta
po užmusztas Jokūbas Jokucza- 
nis, pažįstamas visur aplinkiniuo
se valkiozas. Užsiiminėjo jisai 
visokiais peiktinais darbais, kaip 
antai: pardavinėjimu pavogtų 
daiktų arba prekiaudavo mer
ginomis. Neseniai pražuvo, po 
nakeziai, jauna duktė vieno sen
tikio maskoliaus (burloko). Bur- 
lokai nusprendė, kad Jakuczanis 
turėjo ją kam nors parduoti. Tai
gi jie susirinko, drauge ir tėvas 
pražuvusios merginos, ir tyko
jo ar nepatiks kur Jakuczonio; 
ant to nelaimes patiko jį ir pra
dėjo muszti. Muszė teip ilgai, pa
kol tasai po smūgiais ne pasimirė.

Dąr apie deputaciją Pru-
• nu Lietuwių.

Iszsiųsta į Berlyną deputaciją 
Prūsų lietuvių, kaip pranesza isz 
Tilžės, jau pargryžo namon. Pri
ėmė ją apszvietimo rainisteris, 
p. Bosse, kuriam ir likosi paduotas 
praszymas su 30J)00 paraszu. P. 
Bosse labai malonei deputatus 
priėmė; pasakė, kad jisai pasis
tengs viską pridereneziai isztirti, 
ir jeigu pasirodys ‘reikalinga, 
lietuvių praszymą iszpildįs. Sė
jos mėnesyj žadėjo atlankyti Prū
sų Lietuvą ir ten ant vietos rei
kalus mokslainių isztirti. Aut 
examinų bus pakviesti ir tėvai 
vaikų ir jie pats, tokiu budu, ga- 
lėse persikrinti, drauge su juom, 
ko reikalauja mokslainė krasz- 
tuose lietuvių apgyventuose. Kas 
link praszymo apie mokinimą ti
kėjimo lietuviszkoj kalboj, p. 
Bosse tą žadėjo iszpildyti.

Kas bus toliaus isz tų pažadėji
mų, pamatysime. Negalime vie
nok užmirszti, kad tas pats Bosse, 
porą metų atgal, ir lenkams žadė
jo, ant isztyrimo reikalų mokslai- 
nės, atsilankyti į lenkų krasztą; 
atsilankė isz tikro. Waisiai gi to 
atsilankymo buvo vien tie, kad 
nuo to laiko Prūsų apszvietimo 
ministerija visus lenkų reikala- 
vymus ir skundus ant neteisingo 
elgimosi su lenkų vaikais mok- 
slainėse, be iszklausymo palieka.

Gelgaudo pinigai.
Gyventojai parubežių, Prūsuose 

ir Maskolijoj, pasakoja, buk Gel
gaudas, lenkiszkas jenerolas len
kų pasikėlimo priesz Maskolius 
laikuose, garsus isz savo pasida
vimo Maskoliaus, kuris su savo 
armija likosi iszvytas į Prusus 
ir buk czia parubežinėj girioj už
kasė pinįgų 100,000 talerių. Pi
nįgų tų bandė jieszkoti lygiai 
Prūsų valdžios ir aplinkiniai 
žmones, kurie dar atminė, kada 
Gelgaudo armija rubežius peijo, 
taigi tie gerai žinojo ir vietą, ku
rioje lenkų kareiviai apsistojo, 
pakol juos prusai ne apėmė, bet 
surasti tų pinįgų nepasisekė. Da
bar, kaip raszo isz Karaliaucziaus, 
atkako isz Warszavos nepažįsta
mos žmogystos ir su planais ran
kose pradėjo tos Gelgaudo kasos 
jieszkoti ir ją surado. Atkasė ge
ležinę skrynią, bet pinįgų joje ne
buvo, buvo tik visokį Gelgaudo 
rasztai.

Nuo Liudwinawo.
Liudvinavoj, kaip pranesza 

“Vienybe”, pagarsėjęs Aleksa li
kosi maskoliszkų valdžių užtvir
tintas į sudžias. Per rinkimą jis 
mat ne tapo iszrinktas, tik kad ir 
kiti teiposgi ne turėjo atsakan- 
czio daugumo balsų, todėl val
džios Aleksą nuo savęs paskyrė. 
Taigi jis atsirado dar geresneme 
padėjime, nes dabar alga jo bus 
didesnė. Kiekvienam nuo val
džios paskirtam sudžiai raudos 
primoka isz savo pusės. porą 
szimtų rublių apart to, ką sudžia 
nuo gyventojų' gauna. Žinoma, 
dykai Aleksa ne tapo ant to urė
do paskirtas; turėjo užtatai gana 
ant kyszių pinįgų iszleisti.

Kiek mus yra.
Geografiszkame Žodyne Semio- 

novo. skaitlius lietuvių po val
džia Maskolijos paduotas yra ant 
2,458,825 žmonių. Žinios vienok 
czia semtos isz medegos surink
tos statistiszko komiteto 1877. 
Taigi dabar skaitlius tasai tur būt 
kur kas didesnis. Jeigu paimtu
me jau mažiausei, tai visgi per
žengs 3 milijonus. Nuoszimtis 
vienok lietuvių, prilyginant prie 
gyventojų kitokios kil
mės, mažinasi: 1858 m. Wilniaus 
gub. nuoszimtis lietuvių buvo 
46, dabar gi skaitlius pasimažino. 
\Vietose Wileikos pav., kur buvo 
grynai lietuviszkos katalikiszkos 
parapijos dabarten jau uėkatalikų, 
nė lietuvių nėra. Lietuviszkose 
gubernijose . auga vien skaitlius 
žydų ir tai jau perdaug skaitlius 
jų czia didinasi. Kauno gub. 1843 
metuose buvo žydų tik 80407; 
dabargi priaugo iki 300000. Wil- 
niaus gub. 1894 m. buvo žydų 
206,106. Prie dabartinio skait- 
liaus lietuviųMaskolijos, pridėjus 
musų iszeivių Amerikoj ir kituose 
krasztuse, teiposgi Prūsų lietuvius 
visas musų skaitliu^pasieks netoli 
4 milijonų žmonių; o pridėjus prie 
to musų pusbrolius latvius, tai 
jau visas skaitlius musų giminės 
pasieks skaitlių szvedų ir nor
vegų. Kaslink padalinimo lyczių 
—trūksta mums moterų: vyrų 
turime daugiaus neng moterų. 
Wakarinėj Europoj visur yra 
daugiaus moterų neng vyrų; pas 
mus gi vien Wilniaus gub. yra 
daugiaus moterų. 1894 m., pa
gal surinktas statistiszkas žinias, 
Grodno gub. buvo: 812756 vy
rų ir tik 764,111 moterų; Kauno 
gub. buvo: 780,000 wyrų ir tik 
776,000 moterų. Taigi vien tose 
dviejose gubernijose 52645 vy
rų daugiaus yra neng ųioterų.
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’ Isz Amerikos.
Narsios Moterys.

Isz St. Joseph, Mich., raszo, kad 
ežia 40 moterų susirinko ir paė
mė į sawo nelaisvę miesto bul- 
mistrą, Johną Sterr. Patiko jį 
ant gatvės ir nusiwedė su sawim. 
Pareikalaivo, idant mieste taptų 
apsunkintas pardąvinėjimas ciga- 
retų, ir apsvaiginanezių gėrynių, 
idantbulmistras iszduotų savo pa- 
"davadyjimą kaslink apsaugojimo 
merginų nuo suvadziotojų. Teip 
ilgai moterys laikė p. bulmistrą 
sawo nelaisvėj, pakol tasai 
nepažadėjo iszpildyti visą jų 
reikalavimą.

Indijoniecziu maisztas.
Isz Ottava, Ont. raszo, kad poli

cijos kontrolierius gavo žinią, buk 
gyventojai indijoniecziai, apsigy
venę Alaskoj, pasikėlė priesj bal
tuosius. Priežastis to yra toje, 
kad koksai tai baltasis “civiliza- 
torius” užmuszė vieną įdijonietį. 
Baltiejie atsirado ten labai dide- 
leme pavojuje, nes jų labai mažai 
yra. Jeigu randas Suvienytų 
Wieszpatysczių nepasiskubįs isz- 
siųsti kariumene, indijoniecziai 
gal iszpjauti baltuosius.

A
Mergų darinėtojas.

Isz San Francisco, Cal. raszo, 
kad ežia likosi suimta kokia tai 
žmogysta, kuri stengėsi patrauk
ti jauną merginą Į tarpulyczį. 
Piktadarys tasai laikė peilį ranko
je, matomai norėjo tą merginą 
papjauti. Palicija spėja, kad tai 
yra piktadarys, kurisai jau kele
tą jaunų merginų iszdarinėjo. 
Pasisakė esąs John Levis ir buk 
dirbąs vietinėj geležiesdirbtusvėj. 
Ar tai yra teisybė, pasirodys isz 
tolesnių tiri’nėjimų.

Baisi expliozija.
Panedėlio vakarą Cincinatije, 

O. atsitiko baisi expliozija gazo- 
linos, nuo kurios dideli, ant 5 užlų 

' namai iszlekė į padanges. Tuose 
namuose buwo alaus pardaviny- 
czia ir restuaracija Adolfo Drach. 
Savin įkas restauracijos turėjo sa
vo masziną elektriszkam žibini- 
mui. Motoras buvo gazolininis, į 
kurį Drach pylė gazoliną. Neži
nia isz kokios priežasties gazo
liną užsidegė ir nuo to pasidarė 
baisi expliozija. Namai iszlėkė 
į padanges teip, kad ne akmuo 

\ant akmens nepasiliko. Wisi, at
siradę tą kart tuose namuose li
kosi užgriauti. Aplinkiniudse vi
si langai iszbyrėjo; vagonai u- 
lyczinių karų likosi isz szenių 
iszmesti ir isz dalies sudaužyti. 
Drach likosi užmusztas; jo gi 
pati teip buvo užgriuvusių bal
kių suspausta, kad reikėjo pir
ma josjkojas nupjauti ir tik po 
tam galima buvo ją iszimti. Isz 
po griuvėsių iszgriebė 6 negy
vėlių ir kelioliką sunkiai suman
kytų. Yra dar daugiaus po griu- i 
vėsiais. i

Suimtas kaipo nužiūrėtas už 
žmogžudyste.

Pereitą Subatą, mieste Decatur 
III. likosi suimtas Joe Meyer,kai
po nužiūrėtas už užmuszimą Au
gusto Heckmano. Kūną užmuszto 
Heckmano rado girioj. Heckmann 
atėjo į miestą ir susipažino su 
Meyeru. Paklausė ar ne gal kur 
gauti darbo. Meyers žadėjo nu
vesti į vieną farmą, kur gaus 
dirbą; iszėjus jiems drau
ge, Heckman pražuvo. Turėjo 
jisai auksinį laikrooėli, kurio prie 
jo ne rado. Meyers gi tą laikro
dėlį norėjo užstatyti. Ar Meyers 
isztikro yra užmuszėjumi, pasi
rodys isz tolesnių tirinėjimų.

Nepaprasta wincziawone.
Cincinnatije, Ohio, buvo nepa

prasta vineziavonėterp italijonų. 
Jaunamartė, mergina Rosa Poz- 
zoni, stovėdama bažnyczioj mies
te Genuoj, Sziaurinėj Italijoj, pri
siekė būti už moterį ir visada klau 
syti savo vyro, Juozo Rossi, gy- 
venanezio Cincinnatyje. Rossi 
davė prisiegą pas notariju. 
Czia likosi iszdirbtos visos popie- 
ros ir tas tuojaus, drauge su szif- 
korte, iszsiuntė jaunamartei į Ita
liją ir su tuom tojė atkaks į Ame
riką pas wyrą, jau kaipo moteris 
p. Rossi. Jaunikis turi 30 metų, 
jaunamartė gi 24. Pasipažino juo
du nuo mažens ir mylėjosi nuo 
seniai, bet apsivesti galėjo vos 
dabar.

Antras gaisras Cripple Creek’e.
Miestelį Cripple Creek, į trum

pą laiką, antrą kart padegė koki 
ten piktadariai, turbut norėdami 
per gaisrą palengvinti sau plė- 
szimą turtu gyventojų. Antra 
ugnis buvo dar smarkesnė neng 
pirmutinė; iszdegėdabar beveik 
visas miestelis; atliko vien trio- 
bos toliaus atsiskyrusios nuo- ki
tų. 4000 žmonių likosi be stogo. 
Wisos krautuvės isznaikintos ar 
plėszikų padegėjų iszplėsztos. 
Wieną isz padegėjų sugriebė be
sistengiant padegti krautuvę Ne
vėli Hardvare Co. Blėdį ugnies 
padarytą skaito į 2 mil. doliarų.

Puiki dovana.
Isz Bostono, Mass. raszo, kad 

ant įtaisymo ligų tirinėjimo įred- 
nės koksai nežinomas dar Ameri
konas paaukavo 100000 dol. Ha- 
vardo Universitetui, po kurio už- 
žiura turi būt toje įrėdnė.

Isz darbo lauko.

GR0MATNYCZ1A.
Wyriausybė Dr-tės “Apveiz- 

dos Dievo”, ant isztartojai Dr-tės 
“Simano Daukanto” papeikimo 
No. 17 “Lietuvos”, už sugrąžini
mą tikietų ant teatro, prisiuntė 
ilgoką straipsnį, kuriame isžsitei- 
sina, kad minėtus tikietus sugra
žino ne isz piktumo ar puikybės, 
bet tik dėlto, kad isz apgarsinimo 
suprato, jogei, apart prisiųstų ti- 
kietų, reiks dar pirkti kititi kietai 
ant sėdynių. Tokiu budu nurodo 
tame kaltę Dr-tės Simano Dau
kanto” už ne aiszkų apgarsinimą 
prekės tikietų.

Mes to straipsnio netalpinome 
dėlto, kad yra per ilgas ir kad per 
tai butu turėję trauktiesi begali
niai ginezai už tuszczią maiszą; 
noki straipsniai veda vien į 
jarnius, platina piktumą, o ne
atneša nė mažiausios naudos nė 
vienai pusei. Red.

5 Isz Kansas City, Mo. raszo, 
kad czia 400 plumbierių pakėlė 
sztraiką.

Dailidės Cleve’lando, O. be 
sztraiko iszderėjo nuo darbdavių 
sutrumpinimą laiko darbo iki 
8 valandų ant dienos.

Nev Yorke tarnaujanti kom
panijoj “Adams ExpressCo” ren
gia sztraiką. Darbinįkų ir tarnų 
yra czia į 10000.

•į Isz Glenvood, Wis. raszo, 
kad czia fabrikų darbinįkai už
baigė sztraiką ir grįžta į darbą. 
Sutaikė juos su darbdaviais san
taikos sūdąs.

5 Darbinįkai prigulinti prie- 
unijos statymo triobų Pittsfielde, 
Masa«, pakėlė sztraiką. Reikalauja 
jie sutrumpinimo laiko darbo iki 9 
valandų ant dienos.

5 Milvaukeesusztraikavo dar
binįkai dirbanti “bedding fakto
rijose”. Reikalauja jie sutrumpini
mo laiko darbo, o pakėlymo už mo
kesnio. Jie priguli į Federation of 
Labor.

•[ Isz Seginav, Mich. raszo, 
kad czia susitvėrė kompanija,ku
ri, netoli nuo to miesto, rengiasi 
įtaisyti naujas anglių kastynes. 
Ant to pasisamdė 140 akrų že
mės.

5 Dailidės Nevarkė, N. J. pa
kėlė sztraiką. Nori jie iszderėti 
padidinimą užmokesnio už dar
bą nuo 2 dol. ant 2 dol. 75 c. 
int dienos. Prie sztraiko priguli 
1300 dailidžių.

•[ Milvaukeej, Wis. prasidėjo 
sztraikas darbinįkų ir tarnaujan- 
czių ant elektriszko geležinke
lio ir dirbtuvėse elektriszkų ži
burių. Darbinįkai reikalavo pa
kėlimo užmokesnio; kompanija 
gi nenorėjo visai priimti iszsių- 
sto su reikalavimu darbinįkų 
komiteto. Susztraikavus aniems 
darbinįkams, kompanija, į jų vielą, 
parsigabena italijonis ir nigerus 
isz Chicago. Bet kad negalima 
abejoti, kad sztraikieriai prie- 
szįsis naujai atkakusiems sve
timiems darbinįkams, todėl po 
licija likosi sudrutinta; priėmė 
daug naujų policijantų. Sztrai- 
kuoja apie 600 to geležinkelio 
darbinįkų.

Darbąnįkai gi dirbanti prie e 
lektriszkų žiburių pradėjo sztrai
ką nuo panedėlio dienos. Tų 
yra per 300.

T Isz Detroit, Mich. pranesza, 
kad unija darbinįkų, dirbanezių 
alaus leidinycziose, padavė darb
daviams savo reikalavymą. Rei
kalauja jie: numažinimo laiko dar
bo ir pakėlymo užmokesnio; rei
kalauja, idant nė vienas darbinį- 
kas, kurį prirodįs saliunįkas, ne 
butu prie darbo priimtas; idant 
dirbanti, laike darbo, alų gautu 
dykai. Praszalinti darbinįką gal 
darbdavys vien tąsyk, jeigu dar- 
binįkas tinginiauja, pasigeria ar
ba jeigu elgiasi neteisingai. Lei
dinycziose, kur dirba 5 darbinįkai, 
gal būt priimtw» viens mokinti
nis; didesnėse gi: ant 10 darbi 
nįkų viens mokintinis. Darbinį 
kai turi turėti tiesą valgyti ir gy
venti kur jiems patinka. Darbo- 
laikas—9 valandos: nuo 7 vai. 
ryto iki 5 vakare ir tame jau 1 
valanda paskirta ant pietų.

•J Darbinįkai prigulinti į ,,Brid- 
ge ant Structual Iron Workers 
Union” apgarsino sztraiką Chi- 
cagoj. Į tą uniją priguli apie 
lOOOdarbinįkųdirbanczių prie sta
tymo geležinių tiltų, kybanezių 
geležinkelių ir t. t. VVirszinįkai 
kreipėsi į kontraktorius turinezius 
tos unijos darbinįkus reikalauda
mi pakėlymo užmokesnio už dar
bą nuo 37j c. ant 45c., bet kon- 
traktoriai ant to nesutiko. Dar
bai prie statyčio geležinių tiltų 
ir kybanezių geležinkelių dabar 
visur jau prasidėjo, todėl darbi
nįkai pasitiki, kad kontraktoriai 
bus priversti sutikti ant jų rei
kalą vymo.

Apsisaugokite nuo Alaskos! 
Žmonių czia tiek privaževo auk
so kasti arba priėjo kasimo dar
bą gauti, kad nė vienas darbo 
gautnegal. Bosai užsirakina du 
ris nuo darbo jieszkanczių: žmo
nių pulkai vaikszczioja praszy- 
dami darbo, bet nieks jo neduo
da. Daugelis atkakusių nuke
liavo į Jukon County, bet ir czia 
ne geriaus. Auksą ne teip Alas
koj lengva surasti, kaip žmones 
pasakoja. VVargas didžiausias, 
kad ir ant jieszkojimo atkaku- 
siejie pinįgų netur.

J. Miller.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu 

Amerikoje. 
—o--

t Isz Elizabeth N. J. raszo, 
kad czia 14 dieną Balandžio, 
szių metų, prie rinkimų į miesto 
urėdus, mu^ų vientautis Jonas 
Smaidžiunas likosi į sudžias isz- 
rinktas.

Nepaweikslingo gyweni- 
mo iiioteriszkė.

Lenkiszkas laikrasztis “\Vedro- 
viec” paduoda žinią, buk Nev 
Britaine kok<ai lenkas, Juozas 
Cook (lenkai ir lietuviai Ameri
koj, turbut norėdami paslėpti sa
vo tautiszką kilmę, tankiausei 
savo pravardes perkeiezia ant 
svetimų), iszdumė su motere 
gerai mieste pažįstamo lietuvio; 
paveikslinga motina paėmė savo 
vaiką ir 800 dol. pinįgų. Wyras 
jos, laikydamas savo moterį už 
gerą moterį ir motinąsavo vaiko, 
mat pats padėjo jai isz banko pi
nigus paimti. Dailiai mat tokia 
motina vž augįs savo vaiką, nėr 
ką. Tas vienok mus gal paraminti, 
kad, kaip pasakoja, tojė moterisz- 
kė buvusi ne lietuvaitė.

Mergų musztynės.
Shenandoah, Pa. VVincas Stro- 

lis apsivedė su Magde Birszto- 
nyte. Ant vestuvių susirinko 
daugel žmonių ne tik isz Shenan
doah; isz Mahonoy City, 
Pa. pribuvo ir diktai merginų. 
Atsitiko vienok tas, ko nieks 
netikėjos!: mat merginos, pavy
dėdamos garbės vyrams, ypacz 
kad tie jau dabar liaujasi pesz- 
tynių, jos mat terp save snsipe- 
szė ir iszsikoliojo, prie susirinku 
šių žmonių, žodžiais, kokiais 
vyrai ne visada karezemose ko- 
liojasi. Mat narsios Mahonietės 
pradėjo Shenadorietes daužyti 
per žandus. Kas dabar bus? ar jos 
pradės musų vyrams konkuren
ciją daryti ir suduose? Mums ro
dosi, kad tokiu narsių merginų 
vyrai bijosis, visi vyrai nuo jų 
turės pabėgti, o tą^yk prireiks 
visą amžį rūteles sėti.

VVesELNĮKAS.

Tie jau turės kyboti.
Sūdąs Wilkesbarre, Pa. nusu- 

dyjo ant pakoryrno du musų 
vientaueziu: Žemaitį ir VVasalką, 
abudu už žmogžudystę. VVasalka, 
kaip pasakoja, dar Lietuvoj bū
damas, nužudė savo paezią ir to
dėl turėję isz ten bėgti. Ameri
koj gi teiposgi paliks savo pa
ezią ir 7 vaikų. Žemaitis kastynė- 
se užmuszė savo vientautį ir 
draugą. Tokių vi<ntauczių nėra 
mums ką nė gailėtiesi.

Bjaurus palydėjimas.
Lietuvy* Maskolaitis, turintis 

saliunąNev Britaine, Conn., liko
si apskųstas policijai, buk jis sa
vo suliune pardavinėja nedė
liojus alų. Apskundė jį jo kaimy
nas. lenkas Nožynski. Pereitą pa- 
nedelį buvo prova ir Maskolaitis 
likosi iszteisintas, nes pasirodė, 
kad tasai alaus nepardavinėjo. 
Taigi mat lenkelis isz pavidėji- 
mo norėjo žmogų į vargą įstumti 
Gera kaiminysta, nėr ką sakyti!

Pirmas Liėtuwiszkas Pik- 
nykas Chicagoje.

Chicagos Lietuviszkos Drau
gystės rengia pirmą lietuviszką 
piknyką ant nedėlios, 31 Gegužio, 
1896. Piknykas bus puikiame 
darže, vadiname Palos Springs, 
kuris yra tik 19 angliszkų mylių 
nuo Chicagos į pietvakarius. Yra 
tai didelis kaip giria, pilnas viso
kių medžių ir kvvietkų daržas, su 
dideliu ežeru ir tekaneziais upe
liais, kur kiekvienas nuvikęs, 
atsikvėps sveiku oru, pasivaik- 
szczios po žalią girią, pasivažinės 
luoteliuose .ant czysto vandens, 
paszoks grajįjant gerai 
muzikai, pagrajįs bolia, eis lenk
tynėmis ir atras szimtus kitokių 
zabovų ant pasilinksminimo. 
Daržjtj ir trukiai yra jau nusam
dyti. Trukiai VVabash geležinke- 
io iszvažiuoja isz Polk dypo 8j

Pirmas lietnwiszkas Ba
lius.

Dr-tės Sz. Juozapo isz Melrose 
Park. III, bus subatoje, 16 Gegu
žio, 1896, Czekiszkoj salėj, ponr. 
585 Centre avė, kertė 18-tos,Chi- 
cag°j; prasidės 7 vai. vakare. 
Grajįs puiki lietuviszką mu
zika, o salė yra graži ir didelė, 
užtai bus gerai paszokti ir pasi
linksminti. Prie gėrymo užkandis 
bus duotas už dyką. Tikietas vy
ro su pana tiktai 2čc. Dėltogi 
visus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszo atsilankyti, 
(16—5) Komitetas.

ir 94 valandą isz ryto. Pakeliui 
paims pasažierius ant sekanezių 
stacijų: ant Archer avė., 33-czios, 
41-os, 47-tosrir 63 ežios ulyczių ir 
Auburn Junction. Taigi gyve
nanti ant pietinės miesto dalies 
nereikalauja važiuoti ant dypo, 
bet gali sėsti ant minėtų stacijų. 
Geležinkelis VVabash randasi 
prie Stevart avė.

VVakare gryžta namon 8| ir 9 
valandą.

Tikietas ant Piknyko su nuws- 
žewimu ir pargryžimu kasztuoja 
tik 50c.; vaikams nuo 8 iki 12 
metų — 25c. Prisirengkite visi 
ant szio piknyko, o busite užganė
dinti.

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

Komitetas.

Wardan\įeisybės.
Mes, sanarei Draugystės Sima

no Daukanto atlikome teatrą 12 
Balandžio 1896. Apie įtalpą teat
ro buvo apgarsinta “Lietuvoje”. 
Po teatrui redaktorius “Lietuvos” 
užmanė peikti tą musu teatrą.(?) 
Apie peikimą arba gyrimą mes 
su visu nieko nesirūpiname, nes 
mes žinome,koksai tai buvo tasai 
teatras ir kokia buvo įtalpa. Bet 
kada redaktorius “Lietuvos” su 
savo melagystėmis perdaug toli 
nuvaževo, tai mes ant mitingo 
nutarėm užprotestuoti ir kož- 
nam^pasakyti per laikrasztį “Lie
tuvą,” kad redaktorius “Lietuvos” 
meluoja. Jis primelavo, kad mu
sų teatre (turbut autoriaus veika
le?) nuskriausti yra lietuviai 
jieszkanti mokslo augsztesnėse 
mokslainėse, kad musų teatre 
už normą yra paimta(?), jogei vi
si studentai yra valkijozai(?_!) 
Idant kas nemislytu, kad tai yra 
teisybe, ką redaktorius “Lietu
vos” paraszė, užtikrinam kiekvie
ną lietuvį, kad teatraiiszkame 
veikale: “Trys Sziauleniszkiai fi 
liozopai” nė vieno žodžio nebu
vo apie visus studentus lietu
vius, nė vieno žodžio apie nor
mą ir negalim suprasti,kas atėjo į 
galvą redaktoriui “Lietuvos,” 
idant teip perdaug meluotu. 
Musų veikale buvo perstatyta 
tiktai istorija vienos szeimynos, 
o ipatingai istorija sunaus Baka- 
no. Paszaliniai veikėjai yra tiktai 
tiek vartojami, kiek reikalinga 
buvo dėl istorijos to sunaus.

Mes laikome už savo organą 
“Lietuvą”, o redaktorius josbjau 
fina musų draugystę (kur ?).

Apie kitus dalykus dabar užty
lėsime, nes turime viltį, kad re
daktorius “Lietuvos” pasitaisys.

Draugystė Simano Daukanto.

Wardan teisybės talpiname 
mes “Atsiszaukimą” Simano 
Daukanto draugystės, atsiliepian- 
czios už autorių dramatiszko vei
kalo neseniai tos Draugystės pa
rodyto. Nieko tame Atsiszaukime 
ne permainome. Sulyginę su kri
tika veikalo, (už kurį ne drau
gystė atsako tik autorius), patil
pusią “Lietuvoje”, skaitytojai 
lengvai atras katra czia pusė rei
kalauja pasitaisyti. Isz szalies 
stovinti isz to pamatys, už ką pas 
mus kritika yra laikoma ir kokią 
jai vietą tūli musų autoriai pa
skiria. Autoriams nepritinka 
traukti musų draugystes į asa- 
biszkus savo reikalus ir po jų 
uždanga platinti nesutikimus.

Red.

Wisokios Žinios. <■
* Pasimiręs amerikoniszkas se

natorius Stanford užraszė Lelan- 
do Stanford o universitetui, mies
te San Francisco, 2,500,000 dol. 
Palaikėja turtųStanfordo tuos pi 
nįgus iszmokės universitstui.

•
* Du Chicagos gydytojai: Pratt 

ir Hugh Wightmann patėmijo, kad 
Roentgeno szviesa ne tik kad 
tinka nuiminėjimui paveikslų už
darytų nepermatomose pakavonė- 
se, bet ir naikina ligas gimdan- 
czias bakterijas, kaip antai: bak
terijas difterito, choleros, szilti- 
nės, plauczių uždegimo, džiovos 
ir 1.1. Daro dabar bandavones 
gydyti ligonius su ta szviesa. 
Apie pasekmes gydymo ligonių 
su tuom, jie žada apgarsinti.

* . •
* Szlezvige, Sziaurinėj Wo- 

kieti joj,, yra duktė prekėjo Jaro- 
nimo Schmidt, užgimusi 2 d. 
Kovo 1889 m. Užgimusi svėrė 
ji 7 svarus ir isz pradžių augo 
kaip ir kiti vaikai. Besibaigiant 
pirnpems metams jos amžiaus, 
mergaitė pradėjo nepaprastai 
augti ir po 2 metų svėrė jaiT 90 
svarų. Dabar gi, turėdama vos 
7 metus, sviaria tiek, kiek ne 
sviaria ir kiekvienas visai suau
gęs vyras, taigi 160 svarų. Drū
ta ji pagal savo svarbumą: ne- 
szioja lengvai savo tėvą.

• •
»

* Berlyno profesorius Assman 
apgarsino apie tirinėjimą oro aug- 
sztybėse. Sąnariai Berlyno orlai
vių draugystės iszlėkė ant orlai
vių 47 syk. Augszcziausei orlai- 
wys su žmonėmis galėjo pasikel
ti iki 30211 pėdų . augsztyn. 
Pats gi oriai vys, be žmonių, galė
jo pakilti iki 51050 pėdų augsz
tyn. 25500 pėdų augsztai oras tu
rėjo 36% laipsnius szalczio; aug- 
sziybėse 30211 pėdų, szaltis 
buvo 48 laipsnių. Augsztybėj gi 
51050 pėdų termometras parodė 
67 laipsnius szalczio. Augsz
tybėj 22000 pėdų oras per isz- 
tisus metus buvo vienokis: czia 
ne buvo jau nė szalcziau, nė szil- 
cziau, bet visada vienokioje czie- 
nioje.

• • *
* Prancūzus Therry, netikėtai 

atrado, kokiu budu žmones gal 
padaryti savo kūną visai ne jau- 
ezeneziu karszczio. Bedirbdamas 
savo laboratorijoj jisai susiszla- 
pino rankas su pikrinine rugsz- 
czia; potam labai pradžiugo, ka
da degantis fosforas užvarvėjo 
jam ant raukos ir jis vi^ii nejau
tė nė jokio skaudėjimo. Daryda
mas tolesnes banda vones, jisai per
sitikrino, kad vartojant pikrini- 
nę ruksztį prie apdeginau, netik
tai kad apdegusią vietą paliauja 
skaudėje, bet nesidaro ir pūslės ir 
tokiu budu apdegusi vieta 
greieziaus iszgyja. Rugsztis tojė 
yra labai nuodinga, kaip ir kitos 
rugsztys, todėl jos į vidurius imti 
ne galima.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugo Antano Mulei 

kaiezio, paeinanezio isz Suwalku gub., 
Namiesczio paw.,^m. Zyplių, kaimo Il
su. Teiksis atsitszaukti ant adreso szi • 
to: B. Naujokaitis

Alderson. Ind. Terr.

Pajieszkau sawo draugų: Mikolo Jo
ciaus, isz kaimo Peldzunų ir Jono Wai- 
cziaus, isz Kaimo Žvirgždžiu: abu Re- 
seiliių pavieto, Kauno rčd. Žinau, kad 
jie gyvefla Chicagoje. Teiksis atsi- 
szaukti ant adreso:

Frank Kacziuszis,
406 Jackson st., Joliet, III.

Grand Opening.
Stanislovas Feiza atidarė nau

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

Su guodone St. Feiza.
. (16—5)

Ant pardawimo 3 Pentru m u- 
rinis namas su lotu; ant pirmo 
pentro saliunas ir salė dėl balių, 
mitingų ir veselyjų, o ant antro 
ir treczio pentro talpinasi 6 fami- 
lijos; arti lietuviszkos ir lenkisz- 
kos bažnyczių; gera vieta dėl vi
sokio biznio; pati randa atnesza 
$80.oo ant mėnesio. Atsiszaukite 
į redakciją Lietuvos, arba pas 
A. B. Chmielevskį, 771 W» 
21-st., Chicago, III. (9—5) *



LIKTU VA.

Konstitucija
Suwienytu VValstiju

(Užbaiga.)

ARTIKULAS XV. (1870)
l.SKYRSNIS Tiesa ukesu Suvienytu Walstiju 

balsuoti© negali būtie atimta ar sumažinta per Su* 
vienytas Wa,lsiijasar kokia valstija dėl jo kilmes, 
spalvos, ar pirmesni© būvio verguvėje.

SKYRSNIS 2. Kongressas gali inveistie, per 
ats ikanczia inslatimdavystia, bzlygas szito artiku
las.

ARTIKULAS XII.
Budas aprinkime Prezidento ir 

Vice-Prezidento.
SKIRSNIS 1. Elektoriai turi susirinktie savo 

valstijose ir balsuoti per ballota ant Prezidento ir 
Vice-Prezidento, viens isz kuriu mažinusei ne turi 
būt gyventoju los paezios valstijos su jais; jie turi 
paminėti© sawo balintuose ypala votuola kaipo 
Vi< e-Prezidenta;ir jie turi padarytie atskirus su- 
raszus visu ypatų votuotu ant Prezidento, ir visu 
ypatų votuotu ant Vice-Prezidento. ir .-kuitliu ant 
\ ice-l lezidento, ir skaitliu balsu ant kiekvieno, ir 
ant suraszo jie turi pasiraszytie ir ji užtikriniie, ir 
užpeczetyta nusiunstie i n sostą rando Suvienytu 
\Valstiju, ant ranku Prezidento Senato; Prezidentas 
Senato turi, akyveizdoje Senato ir Namo Reprezen
tantu, atidaryti© visus paliudyjimus ir tada balsai 
turi būt suskaityti: ypata gavusi didesnį skaitlių 
balsu ant Prezidento, turi būtie Prezidentu, jeigu 

* tas skaitlius bus didžiausias isz wiso skaitliaus 
paskirtu elektoriu, ir jeigu jokia ypata negavo to 
kio didesnio skaitliaus, tada isz ypatų, ne daugiau 

• trijų, turineziu didžiausius skaitlius ant suraszo 
votuotoju ant Prezidento, Namas Reprezentantu 
turi iszrinktie tuojau Prezidentą. Bet renkant 
Prezidentą, votai turbut paimti no valstijų, kad 
reprezentacija kiekvienos valstijos butu tik vienas 
balsas (votas); ųuorum dėl szito reikalo turi susi- 
detie isz sąnariu isz dvieju treczdaliu witu valstijų 
ir didesnysis skaitlius visu valstijų neatbūtinai yra 
reikalingas dėl aprinkimo. Jeigu Namas Reprezen
tantu ne iszrinktu Prezidento, turėdama-1 ant to tie
sa ir šyla, i>irm ketvirtos dienos sekauezio Kovo 
nien., tada V’ice-Prezidentas turi veiktie kaip Pre
zidentas, kaipo atsitikime mirio ar kitokio kointitu- 
eijonaliszko neatsakantumo Prezidento.

SKYRSNIS 2. Ypata gavusi didžiausia skait
liu balsu, kaipo Vice-Prezidentas, turi būt Vice- 
Prezidentu, jeigu tas skaitlius bus didžiausias isz 
wiso skaitliaus paskirtu elektoriu; ir jeigu jokia 
ypata neturi didesnio skaitliaus, tada isz dvieju 
augszcziausiu skaitliu ant suraszo, Senatas turi 
iszrinktieVice—Prezidentą. ųuorum dėl szito reikalo 
turi susidetie isz dvieju treczdaliu viso skaitliaus 
senatorių ir didesnis skaitlius visu neatbūtinai 
reikalingas dėl aprinkimo.

SKYRSNIS 3. Nejokia ypata negalinti a pini 
tie, pagal konstitucija, urėdo Prezidettt^vjiegaii 
būtie ir Vice-Prezidentu Suvienytu VValstiju.

Deklaracija arba apskelbimas nepriegulmystes.

apibėgimo aplink saulę reikalauja 30 niusiszkių 
metų, taigi metai ant Saturno turi 30 musiszkių. 
Apsisuka jis aplink siwo aszį j 10j valandos, tai
gi diena kurkas ežia trumpesnė. Kas žingeidžiau- 
sia, tai tasai, kad ties ekvatoriumi Saturnas ap
siaubtas keletu szviesių ir tamsių žiedų, kurie nie
kur prie pavirsziaus szitos planetos neprisiglaudžia. 
Žiedus tuos galima matyti ir per nedaug padidinan
tį žiūronu ir isz jų lengvai galima t# planetą pa-

Už panaikinimą mu<u locnos tiesdarystes ir 
apskelbimą s»w» s pyloje davimo instatu visuo
se musu reikaluose.

Jis iszsižad»*jo valdžios ant musu, kadangi a- 
teme no inii-u snvo'užtanma ir stengiasi iniraukti 
mus į karia.

Jis plesze musu vandenis, drasko musu kran
tus, degino musu miežius ir atėmė gyvasty musu 
žmonių.

Jis irai kia dabar didelias armijas papirk
tu sveiimžemiu dėl Lzpildymo darbo isznakinimo, 
iszdraškymo ir lironystes, kuris jau yra pradėtas 
pu apielinkybias su než noni-zku pasielgimu ir su
laužymu insitikejimo. ko ne būda vo amžiuose bar 
barizmo, ir jis yra netikinusias valdonas visoje ei 
Vllizuotoje pasaiileje.

Jis užtikias mu-u ivienžemius pagriebė juos aut 
juriu, idant su ginklu rankose eitu ant savo krasz 
to ir butu skerdikais savo draugu, savo broliu, 
arba palis krist n noju smūgiu.

Jis šukele naminy maiszta tarpe musu ir sten
giasi pakelti mu»ii parnbežiuose gyvenanezius 
nuožmius Indijonua, kurie jau yra gerai žinomi, jog 
beperstojimo kariauja, skerdžia visus, be skyriaus 
amžiaus, lyties ir padėjimo.

Kiekviename priepuolyje tokiu apsunkinimu 
mes meldeme palengvinimo su didžiausiu nusiže
minimu; ant tokiu nuolatiniu musu meldimu bu
vo atsakyta naujomis skriaudomis. VVieszpats 
atsižimejas tokiais reiszkiancziais tironą darbais, 
yra netikins būtie valdonu liuosu žmonių.

Teipgi mes n e dasiekeme musu Britiszku 
broliu. Laikas no laiko mes juos persergejome apie 
pasikėsinimus ju tiesdariszkos valdžios, kuri plė
tė ant mnsu neteisingus instatus. Priminėme jiems 
apielinkybias musu iszeivystės ir musu apsigyve
nimo czion. Atsiszaukeme mes prie ju prigimtos 
teisybes ir didszirdystes, szaukeme juos, pasirem
dami ant musu abe'nos giminystos, idant pamestu 
tas piktadarystias, kurios neadbutinai turės per
tu lukti rvszius musu brolystes ir susineszimu. Bet 
ir jie buvo kureziais ant balso teisybes ir giminys
tes. Dėlto mes turime pasiduotie tam neatbūtinam 
reikalui, kuris verezia mus persiskirti ir laikysime 
uos, kaip ir kitas tautas: prieszais laike kares ir 

draugais laike sandaros.
Todėl mes. Reprezentantai Suvienytu \Vals- 

tiju Amerikos, Generaliszkame Kongresse susirin
ka, atsiszaukdami prie Augszcziausiojo svieto 
Sudžibs, kaslink teisingumo musu mieriu, vardan 
ir galyben geru žmonių szitu Kolioniju, iszkilmin- 
gai pripažinstame ir opskelbeme, jog szitos 
Suvienytos Kolionijos yra irisz teisybes tur bū
tie Iiuosos ir neprigulmingos Walstijos; jog jos 
iszsižada visokios prigulmystes no Britijos karūnos 
ir jog vi šoki polit i-*zki rysziai terp ju ir viesz 
latystes Didžios Britijos yra ir tur būtie visisz- 
cai sutraukyti; ir jog, kaipo Iiuosos ir neprigul
mingos \Valstijos, jos tur pilna galybia atliktie 
tokius darbus ir dalykus, kokius neprigulmingos 
Walstijos gali atliktie. Jog mes remsime szita de- 
daracija, su tikru atsidavimu, užtarimu Die- 
viszkos Apveizdos, abeluai priesz viens kita pri
siekiame ant mus gyvasties, musu turtu ir musu 
szvento unaro.

Ant szitos Deklaracijos pasirasze:
JONU HANCOCK.

Kongresse, 7 d. Liepos 1776. 
Apskelbimas per Reprezentantus Siiwieuytu Walstiju Ameri

kos, susirinkusius kongresse.

Kada, begyje priepuoliu žmonijos, atsiranda 
reikalas, dėl vienos jos dalies pertrauktie, ryszius 
politikos, sujungianezius juos su kiti tauta, ir už 
uutie terp galybių žemes atskira ir lygia vieta, 
prie kurios insiatai gamtos ir Dievo idaleidžia, 
tada, žinomas yra dalykas, akyvaizdoje visos žino 
nijos, jog'jie gali apskelbtie priežastis, kurios pri- 
verezia juos atsiskirti©.

Szitas teisybes mes laikome už akyvas: —jog 
visi žmones yra apdovanoti ne nykstaneziomis t»e 
somis; jog terp tu tiesu yra gyvybe, ir artiuidiasi 
prie laimes. Jog ant užtikrinimo tu tiesu yra per 
statytas randas terp žmonių, kuriam randui tik
ra valdžia arba 
niu; jog, jeigu 
tiems siekiams, 
pras^alintie jy, 
butu paremtas 
suorganizuota tokiu budu, kokie jiems iszrodys ge
resniu, de.l apsaugojimo ju no paojaus ir iszlaikimo 
laimes. Protas po toisybei pasakys, jog randai, 
senei insteigti, negali būtie atmainomi dėl leng
vu ir pranyks)aneziu priežaseziu. Sutinkmei su 
szituom, patyrimas parode, jog žmonijai geriau 
nukestie, jeigu blogas yra nukeneziamas, negu pa
tiems sau atlygmtie teisybia per panaikinimu tie
su, prie kuriu jie yra pripratia. Bet jeigu cziela ei 
le piktadaryseziu ir priespaudžiu, tunncziu ta pa- 
ty miery, nori žmonija pavergti© po neiszkenczia- 
mu despotizmu, tai ju yra tiesa ir ju prigulmyste 
numestie toky randa ir pasirengtie sau nauja ap
sauga dėl ju ateites. Tokie kantrus kentėjimai bu
vo szitu Kolioniju; o dabar yra tokis neatbūti
nas reikalas, kuris priverezia jas prie atmainytu© 
senosios systemos rando. Istorija dabartinio kara 
liaus Didžios Britijos yra istorija atnaujinamu 
skriauda ir prispaudimu, kuriu mieris yra užkrau
ti tironybia ant szitu VValstiju. Ant darodymo 
szito, paduosime pasaulės visuomenei faktus.

Jis atsisakė pripažintie instatus, neatbūtina' 
reikalingus dėl labo musu visuomenes.

Jis uždraudė savo gubernatoriams iszduotie 
instatus neatbūtinai rekalingus, o tik tada buvo 
galima tokius ingytie, kada jie buvo per ilgai 
užtensti, ko! gavo no jo daleidima ir jeigu pana 
szus instatai buvo per gubernatorius visai sulai
kyti, jis visai ant ju ne atkreipė atydos.

Jis atsisakė duotie kitas reikalingas dėl di
džiu apigardu žmonijos tiesas, iszemus lik tas, ’jei-

galybe yra duota nuo paežiu žmo- 
kokis nors randas pabiprieszintu 

yra žmonių tiesa atmainyti© arba 
ir pastatyti© nauja randa, kuris 
ant tokios papėdės ir jo galybe

ARTIKULAS XIII. (1865),
r SKYRSNIS 1. Wetguve, ne priverstina 

locno noro tamysta. atėmus tik bausmia už pikta- 
darysta, ant kurios žmogysta taptų instatimiszkai 
nusūdyta, visai neturi būtie Suvienytose Walsti-Į 
jose arba vietose po ju jurisdikcija (tiesdarysta).

SNYRSNIS2. Kongressas turi valia investiejgU tie žmones atsižadėjo savo reprezentacijos le-

be

szita tiesa per atsakanezia legislacija (instatus).

ARTIKULAS X1V.(18«8).
. SKYRSNIS 1. Wifi i

Suvienytose \Valslijose ir būnanti po ju jurisdikcija , 
yra ukesais Suvienytu \Val>tiju ir tos \Valstijos, j 
kurioje gyvena. Jokia valstija negali parengtie 
ne inveslie lokiu instatu, kurie sumažintu tiesas 
ir privilegijos ukesu Suvienytu \\ alstiju; nejokia 
^Valstija ne gal niekam atimtie gyvasties, liuosy- { 
bes, ar turtu be atsakanezio instaiimiszko processo, 
nei užgintie jokiai ypatai savo jurisdikcijoje lygio 
užtarimo instatu.

SKYKSMS 2. Reprezentantai turi būt paskirti 
atskirose valstijose atsakaneziai skaitliui gyvento
ju, priskaitant visus gyventojus kiekvienoj'* wals- 
joj, atmetus Indi jonus, ne apsunkintus mokeseziais. 
VVienok kada liesa balsavimo per jtųbkokitF^rinki ' 
mus: elektoriu ant Prezidento ir V ice—Prezidento 
Su vienut n \Valstiju, reprezentantu kongresso, isz < 
pild’ancziii ir tiesdarrszku uredininkų valstijos, są
nariu jos Legislat u ros, yra atimta no kokiu sąnariu 
tos valstijos, turineziu 21 metus amžiaus, ir esan- 
cziu ukesais Suvienytu VValstiju, ar jeibkokiu budu 
tiesa būt u numažinta, at metusdal i va vi masukil linuo
se bei maisztuose, ar kituose prasikaltimuose, sto
vis reprezentacijos joje turi būt sumažintas (pagal 
proporcija) atsakaneziai skaitlius tokiu vyriszku 
ukesu priesz visa skaitliu wisu vyru ukėsu 21 metu 
amžiaus toje VValstijoje.

SKYRSNIS 3. Jokia ypata negali būti Senato
rium ar reprezentantu kongresso, ar elektorium 
Prezidento ir Vice-Prezidento, ar užimtie koki u- 
reda civiliszka ar kareiviszka Suvienytose VV als- 
tijose arba jeibkokioj valstijoj kuri buvo prisiekusi, 
pirmiaus, kaipo sąnarys kongressa arba kaipo uredi- 
ninkas Su vienytu VValstiju arba kaipo sanargys jeib- 
kokios valstijos Legislaturos. arba kaipo iszpil- 
dantis ar tiesdariszkas uredinįkas jeibkokios vals
tijos. dėl parėmimo konstitucijos Suvienytu VVals
tiju, pristotu prie sukilimo ar maiszto priesz Su
vienytas VValstijas, ar duotu paszalpa ir prieglau
da ju prieszams. Bet'kongressas, per nubalsavima 
per du treczdaliu balsu kiekvieno namo, gali pra- 
"’zalintie ta uždraudimą.

SKYRSNIS 4. Svarbumas vieszos skolos Su
vienytu VValstijupripažintas instatais, pridėjus sko- 

• las už ne užmokėtas algas ir atlyginimus už tar- 
nysta nuumalszinime sukilimo arba maiszto, neturi 

> būt kląusinėjamas. Bet ne Suvienytos valstijosir ne
jokia valstija negali apsimtie moketie jokios skolos 
ar obligacijos padarytu laike sukilimo arba maiszto 

' priesz Suvienytas VValstijas; nieks negal reikalau
ti užmokesties už nustojima arba iszliuosavimo 
(emancipacijos) vergo; bet visos tokios skolos, 

i obligacijos ir reikalavimai turi būt laikomi 
’ už neteisingus ir tuszczius.

SKYRSNIS 5. Kongressas turi valia investie, 
per atsakanezia instatimdavystia, iszlygas szitoarti- 
kulo.

gislaturoje. — tiesas geras tik dėl tironu, o nepri- 
tinkanezias ir skriaudžianezias žmonis.

Jis suszaukdavo istatimdaviszkus kunus vie-.... ' . uis 8uszauKu;iwo iscaiiinaawiszKUS kuiius vie-
užgimia ir naturalizuotų t()ge nepapraatose, netinkancziose iratogei no krau-

tuviu wie>zu dokumentu, vienintelei tik dėlto, ; 
idant priverstie juos elgliesi pagal jo siekius.

Jis po kelis syk iszvaike reprezentantu mma 
užtatai kad su vyriszku stiprumu, stengėsi ap
ginti tiesas žmonijos.

Per ylga laika, po isz vaikymui reprezentacijos, 
jis prieszinosi aprinktie kitus; per ka instatimda- 
viszkos valdžios, neturėdamos sylos apginti žino 
uis, instume \Valstija, ūmame laike, in puoju nuo 
užrubežiaus ir in sumiszimus viduje. ,

Jis stengėsi sulaikytie apgyvendinimą szitu 
Walstiju; dėlto jis pneszinosi tiesoms natūraliza
cijos sveiimžemiu, atsisakė suteiktie kitas tiesas 
ant pakurstymo atei vystės in szita žemiu ir užbėg
davo kelia apvaldymui žemes^

Jis darę painias administracijai tiesdarystes 
atsisakydamas suteiktie reikalingus instatus dėl iu- 
steigimo tiesdarystes galybes.

Jis padare audžias prigulmingais no jo vieno 
valios, ant kiek tai riszasi su užlaikimu ju urėdu, 
iszdavimu ir iszmokejimu ju algos.

Jis sutvėrė daugybia nauju urėdu ir atsiuntė 
gaujas uredninku, dės erzinimo musu žmonių ir 
dėl ryjimo musu locnasties.

Jis laikydavo tarpe musu, laike sandaros, sto- 
vinezias armijas, be pristojimo ant to musu ties
darystes.

Jis padare armija nepriegulmįga ir augsz- 
cziausstovinezi^ už civiliszka randa.

Greta su kitais, padare mus pavaldiniais ties
darystes, kuri prieszinga musu konstitucijai ir ne
pripažinta per musu tiesas, užtvirtindamas darbus 
tos tiesdarystes.

Už užlaikyma dideliu daliu apginkluotu ka
reiviu tarpe musu.

Už apgynima ju, per tyczia iszduotas tiesas no 
bausmes už jeibkokia žmogžudystia, kurios jie da- 
sileidžia ant gyventoju szitu Walstiju.

Už pertraukimą musu prekybos su visomis da
limis svieto.

Už užkrovima ant musu mokeseziu be musu 
pristojimo.

Už ne daleidima musu, daugelyje priepuoliu, 
nauduotiesi isz savo tiesu per suda.

Už gabenimą musu per jurias dėl sudijimo už 
iszmislytus nusidėjimus.

Už atemima Iiuosos systemos Angliszku tiesu 
kaimyniszkoje provincijoj, invedima ten patval- 
diszko sūdo ir iszpletojima jo rubežiu teip, idant 
isz jos vienu sykiu padarytie paveiksią ir gera 
inranky, dėl invedimo tokios jau neapkeneziamos 
valdžios szitose kolionijose.

, Už atemima no musu charteriu,
■ i musu brangiu tiesu ir atmainyma isz pamato ga 

lybiu musu rando.

New H amimiiire:
Josiah Bartlett, 
\Villiam Whipple: 
Mat'. Thornton,

Massachcsets Bay. Abraham Clark, 
Samuel Adams,
John Adams, Pensylvania: 
Robert Treat Paine, Robert Morris. 
Elbridge Gerry.

Rhode Island:
Stephen Hopkins, 
\Villiam Ellery.

Richard Stockton, 
John Witherspoon, 
Francis Hopkinson. 
John Hart, •

Thomas Stone. 
Charles Caroll 
of Carollton.

Virginia:
George Wythe, 
Richard Henry
Thomas Jefferson, 
Benjamin Harrison, 
Thomas Nelson, Jr. 
F. Lightfoot Lee,

Lee,

Roner Sherman,
S. Hungt i nijton.
IVilliam Williams, 
Oliver Volcot.

tVilliam Floyd, 
Vhilip Ix*vingston, 
Francis Lewis, 
Lewis Morris.

Pawetkslelis 20
Besisukdamas apie saulę Saturnas nuo] 
avo žiedais, atsiranda kitoj vietoj; at- 

. tie žiedai ro-

žinti.
latai, su
sikreipus j žemės szoną aszmenimis.
dosi mums kaipo plonas bruksznis aprėžtas aplink
planetą. Atsikreipus savo platuma, matome juos

Benjamln Rush, 
Benjamin Franklin, Carter Braxton. 
John Morton.
George Clyiher, 
James Smith.
George Taylor.
James Wilson, 
George Ross.

Deleware: 
Caeser Rodney. 
George Read. 
Thomas M'Kean.

Nortii Carglina: 
William Hooper, 
Joseph Hewes, 
John Peu.

South Carolina: 
Edward Rutledge, 
Thom. Heyward Jr., 
Thomas Lynch Jr., 
Arthur Middleton.

Maryland:
Samuel Chase,
\Viliam Paca.

GALAS.

Georgia:
Rutton Gwinndtt,
Lyman Hali.
George Walton.

vie- 
kada

APIE

ŽEMI A ir KITUS SVIETUS,
JŲ BUWĮ ir PABAIGĄ.

Pagal Hei įpeni ji.
----- o-----

.(Tjisa.)
Tas paeina per tai, kad u.3 visada jis 

nokioje tolumoje; genaus jį matome tada,
jis atsiranda isz tos paezios saulės pusės, isz kurios 
yra ir žemė. Arcziausei prisiartinus jis atsiranda 
nuo žemės 78 milijonų mylių; tokioje vietoje jis 
buvo 1892 m. ’ir beveik ant vienos linijos su že
me terp saulės, kaip tai yra ant 
S reiszkia saule, J gi Jupiterį.

paveikslėlio 19.
Atsiradus Jupi-

Pa weikslelis 21.
aiszkiai kaipo žiedą apsiaubianti planetą. Žiedai 
tie labai dideli (skerslinija krasztinio turi 37000 
mylių); vidurinis žiedas atsiranda nuo planetos 
pavirsziaus 4000 mylių; platuma visų trijų iszne- 
sza 9000 mylių, storuma gi tik vos 20 mylių. 
Kas isztikro yra tie žiedai, mes nežinome, tiek ži
nome, kad jie isz labai skystos materijos pasidarę: 
trecziasis isz jų, kurį vien su labai gerais žiūronais 
galime matyti, yra teip skystas, kad per jį galima 
matyti planetos pavirsziu. Materija, isz kurios yra 
Saturnas, yra 2 syk lengvesnė už materija Jupite- 
ro; taigi ji yra lengvesnė ir už vandenį, 8 syk gi 
lengvesnė už materija žemės.

U r a n u s. Uranus atsiranda nuo saulės 400000 
000 mylių, taigi beveik 20 syk toliaus neng žemė. 
Isz priežastės to didelio tolumo mažai ką apie jį 
žinome. Jis apkeliauja aplink saulę į 84 metus, 
taigi metai ant jo turi 84 musiszkius metus. Aszis 
jo 4 syk ilgesnė už aszį žemės, o visa planeta 60 
kart didesnė už žemę, bet užtatai tirsztumas 5 
syk mažesnis. Lmosomis akimis sunku jį visada 
matyti; labjausei prie žemės jam prisiartinus iszro- 
do jisai kaipo vos znaimi žalsva žvaigždė. Ilgai 
jis buvo visai nepažįstamas; patėmyjo jį pabai
goj pereito amžiaus.

N e p t u n a s. Liuosomis, be žiūronų, akim is su 
visu nematomas; didumas jo lieveik tokis jau kaip 
ir Uruno. Aszis jo 4 syk ilgesnė už aszį žemės. 
Apie saulę apibėga į 165 metus, taigi ant *jo me
tai turi 165 musiszkių metų. Neptūnas yra jau 
teip toli, kad nuo jo žiūrint saulė pasirodytų vos 
užmatoma žvaigždė. Neptūnas yra nuo saulės su 
virszum 600000000 mylių. Jeigu nuo saulės gali
ma butu iki Neptūnui nuvesti geležinkelį, tai 
greitasis trūkis, bėgantis su tokiu greitumu, su ko
kiu jie bėgioja sziądien, nukaktu iki Neptūnui į 
8000 metų. Neptūną atrado 1841 m. Žingeidus 
yra labai atradimas tos plainetos, nes pasrodė, kad 
galima iszrokuoti: vietą, diduma ir kitokiąs 
ypatybes planetos visai jos nematant, vien 
pasirėmus ^int jos įtekmės ant kitų planetų. 
Žvaigždžių tėmytojai, arba astronomai žinojo se
ninus. kad Uranus savo kelionėj aplink saule, 
vieną dalį kelio bėgo greicziaųs, kitą gi paleng
vinus, neng iszpuolė isz aprokavimų; ant to pa
sirėmęs, Paryžiaus astronomas Leverrier ijzskaite 
padėjimą, sunkumą, didumą ir laiką į kokį apibėga 
aplink saulę ta nauja planeta, kurios niekada ne 
buvo matęs* kuri vienok turėjo būti, jeigu savo 
įtekme įstengė stabdyti bėgimą Urano. Iszskaity- 
mas buvo teip teisingas, kad atėjus laikui, kada’ 
jį geriausįai buvo galima surasti, bet kad Pary-. 
iiuj tąsyk negalime buvo jos pamatyti, todėl Le
verrier atsiszaukė į Berlyno žvaigždžių temyjimo 
įredne J(observatoriją) ir nurodė vietą, kurioje 
reikia* tos planetos jieszkoti. Isz tikro visai arti 
nurodytos vietos Neptūną atrado.

Apart to, ką kalbėjome apie didumą plane
tų, paduodame ežia, idant geriaus suprastumėte, 
paveikslėlį, ant kurio diduma kiekvienos planetos 
proporcijonaliszkai parodyta, t. y. kiek viena pla
neta didesnė arba mažesnė už musų žemę isz tik
ro, tiek kartu jos didesnės arba-mažesnės yra ir 
ant paveikslėlio; parodytas ir didumas mėnulio; 
©steroidai per maži, todėl jų parodyti ne galima, 
o saulė už tatai per didelė ir ant parodomo 
proporęionaliszko jos didumo mums vietos* ne
tektu. nes taikant jos didumą prie ežia esanezių 
planetų reiktu papieszti ratą turinti apie 13 colių 
skersbruksznio.

Pawe|kslelia 19. 
terui kitoj pusėj, vietoj J. bus jis nuo žemės per 
130000000mylių; tą syk jį vos užmatyti galime.

Saturnas. Antroji isz virszutinių planetų 
atsiranda nuo saulės apie 200000000 mylių, va
dinasi ji Saturnu. Aszis jo 10 syk didesnė, neng- 
aszis žemės, iszviso gi jis 770 kartų didesn’s už že
me. Jis dar labiaus savo poliuose susiplojęs ir isz- 

1 siskėtęs ties ekvatoriumi už Jupiterą. Yra tai ap- 
panaikinima Sritys per pusę dar skystas, kaip ir Jupiter, isz- 

duodantis dar locną szviesą ir szilumą. isz dalies 
atmuszantis saulės spindulius, be mirgėjimo. Ant Paweiktlelil 22.

(Toliaus bus.)
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AVietines Žinios.
• • t----- o------

— Ant Grove ui., pasiutęs 
szuo apriejo 4 žmogystas.; 2 vai
kų ir 2 suaugusiu vyru. Gydyto
jas įkandimo vietas iszd egi no.

— Szifkortes ant greieziausių 
expresinių laivų atpigo. Pirmiau 
buvo per vandenį $36.50, o 
bar tik $34. Ant pigesniųjų 
tos paezios prekės kaip ir 
miau.

— Ant 63-czios ulyczios nauji 
namai dauginasi, netrukus ir 
bažnyczios statimas ketina prasi
dėti, tai^i lotai ant tos ulyczios vi
si eis briingyn. Už tai kurie misli- 
jate sau lotą pirkti, pasiskubinkit 
pakol da pigus. Norinti pirkti at
siszaukite į redakciją“Lietuvos”.

— Pas parvų prekėja Martiną, 
po nr. 835 ant N. Parke str. atėjo 
koksai Olaf Olson pirkti parvų. 
Martin nusivedė jį į savo krau
tuvę, kuri buvo iszkastame skie
pe; bet kad ten buvo tamsu, to
dėl Martin padegė briežtuką. Nuo 
to vienok expliodawo susirinkę 
ežia gazai. Expliozija buvo teip 
smarki, kad Martin tapo toli jos 
numestas. Jis likosi baisiai apde
gintas ir sudaužytas. Nėra vilties 

«. jį nuo inirio iszgelbėti. Olson 
teiposgi sunkiai sužeistas, nors 
ne mirtinai.

— Į Prekinyczią audimų, ant 
kertės 12 ui.į Ashland bld. vakare 
kada .dar pardavinyczioj buvo 
keletas pirkėjų, o jos savinįkae, 

• James Jonės, užpakalinyj kamba- 
isz

aug- 
sto-

pardawinycztos,
gintiesi, bet ežia O 7

anuodu. Negalėda- 
turėjo plėszikams

ryj skaitė surinktus pinįgus 
girdo iis szuksma: “rankas 
sztyn” ir pamatė szale 
wintį plėszika su revehveriu ran
koje, ir draugę įeinan- 
cziu kitu du, teiposgi su revol
veriais, kurie užstojo kelią par
davinėtojams 
Jonės norėjo 
prisiartino ir 
mas atsiginti,
atiduoti $300 pinįgų, kokius ežia 
turėjo. Plėszikai niekeno ne stab
domi, pasitraukė. Tarnai Jones’o 
teip persigando, kad nė vviens ne 
iszdryso ateiti su pagelba savo 
darbdaviui.

— Trys neatrasti plėszikai, pe
reito ketvergo naktį, turbut norė- 

* darni pasistiprinti, pradėjo netikė
tai lankyti saliunus. Pirmiausei, į- 
lindę per langą atlankė, apie 2 wa- 

>’ landą isz ryto, saliuną JuliausBie- 
seske, ant South Port ui. Atplė- 
szė ežia visus užraktus ir paėmė 
diklai visokių smulkių daiktų. 
Pinįgų rado ne daug. Kaimynas 
saliunįko matė juos besikraustant 
laukan bet neįstengė sulaikyti. Po- 
tam nukako jie į saliuną Wagne- 
rio ir Glovienkos, iszmuszė langą 
nuo ulyczios ir per jį įsirangę į 
widų. Jiems ežia bekrausiant, 
pabudo Glovienka ir pasirodė su 
revolveriu rankose. Taigi plėszi
kai ežia nedaug pelnė. Nuo ežia 
nusivilko i groserne Guirando, 
pn. 904 ant George ui, ežia pa
vogė laikrodėlį, pinįgų kelis do- 
liarus ir visokių daiktų ant 50 
dol. vertės.

EXTRA MITINGAS 
Dr-tes Simano Daukanto.

Nedėlioj, 10 Gegužio, tuojaus 
po sumai, bažnytinėj salėj, bus 
extra mitingas reikale kas link 
galutinio nutarimo apie dirbimą 
vėliavos (karūnos). Užtai visi, 
kaip galėdami, pribukite, idant 
ta reikalu apsvarstyti, nes priesz 
piknyka turime žinot ar ją daryt 
ar ne. J. Aleksandraviczius

Gera naujiena dėl biznie
rių.

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

» I K T U V A.

Turime maszinukiudel drukawojimogroma- 
tu. Atraszykite, o prisiusime prabas diuko 
ir paduosime prekes.

PIRMA LIETUW1SZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
Geriause vieta dėl farmeriu yra pavietas Prai- 

rie, valsteje Arkanso. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuviszkas kuni
gas J. Ba)cewiczius ir pastate lietuviszka ba- 
znytelia, kurios ir paveiksią cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai apsigyveno, praminė

“LIETU VV A”.
Visi, kurie norite pirktis geras farmas. atsiszau 

kitę in redakcija "Lietuvos” 054 33rd St., Chi
cago, III., arba raszykit pas Juozą Butku, Box 
83. Hazen, Ark., arba in kompanija

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

PIGIAUSIAS KR0MAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

JLVV.Goodana, 593 Gay St.
BALTIMORE. MD.

Užlaiko didelę daugybę czebatu ir cze- 
Aeryku wyriszku, moteriszku ir dėl 
tvaiku, o parduoda pigiau kaip kiti. Kas 
I e.4a czewerykus už $2,oo arba branges
nius, o jeigu ju skūra pirmiau sutrūksta 
nei padai nuplyszta, tai gauna kitą porą 
už dyką.

Pamėgykit o nesigailesit.
Lietinviszkas Barberis.
Gražiausei ir pigiausei kerpa 

plaukus ir skuta barzdas Juozas 
Bartkeviczius, po nr. 4428 S. 
Wood st., tarpe 44-tos ir 45-tos 
ui. Nuo panedėlio iki petnycziai 
kerpa plaukus po 10c.; subatoms 
ir nedėlioms brangiau. Wisi lietu
viai eikit pas lietuvį.

Isz priežasties wažewimo iii 
Europą parduodu už pusę prekės 
gerą niesinyczią (buezernę' ir gro
serne su arkliu, vežimu ir visoms 
prietaisoins. Turi būt parduotai 
szį mėnesį. Gera vieta dėl lietu
vio kalbanczio lenkiszkai, nes 
jau biznis yra nuo 6 metų isz 
dirbtas. Atsiszaukite prie locninį- 
ko Konstantino Uzapek, 4426 
Wood st., Chicago. (9—5)

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

The Ricliin Bark Reniną 
tisui.

Yra tai naujai isz- 
tasta gydykla nuo daugel ligų: kaipo tai: ap
saugoja dantis nuo ’rupejimo skaudejhiio ir pu- 
vvimo smegenų, užlaiko juos wisada baltais 
ir czystais iki senatw«4: geriause! gydo reu
matizmu, skaudėjimu strėnose, kauluose, persza- 
limį, putmeną, drugį, kaltūnu ir uždegimu. Szita 
nauja gydykla yra pripažinta mokytu daktaru 
ir užtvirtinta per Amerikos waldžia. Kas da 
nepagijote iss augszcziau minėtu ligų, atsiszau
kite in mus o gausite patentuotas gydyklas.

Nuo dantų skaudėjimo 1 bonkute 25c, 3 bou- 
kutes už 91,00 perexpres8$.

Nuo reumatizmo: 4 bonkos už 93.00.
The Richin Bark Medical Co. 

3132 Emerald avė. Chicago, III.
(9—5)

Dwiracziai. — (Isz antrų rankų).
No I — $40,oo.
No II — $50.oo. — $20,o<».

$60,oo.

Nauji dviraeziai.
>• No III — $50,oo.

No IV — $45,oo.
GERIAUSE Siuwama maszina yra Lietuvva, No I. Pre 
kė tiktai $21,oo. Gwarantuota ant 10 metų.

Wargonai
No I — $65,oo.
No II — $55,00.

Žiūronai.
No I — $10,oo.
No II — $6.50.
No III —$4.50.

Grajyjnncziųs dėžiutes, 
užsukamos su ra keži u 
ku. No I — $17,oo.

No II — $10,oo.
No III—$7,oo.

?“:• DYKAI! Į 
LAOlCS 

CtUTl suc
AuksiUs tikru 14 
kar. auksu Lai- 
krodelis ir len 

ciugelis bus priaiusU kiek
vienam ant pamatinio ir isz- 
exuminawojimo kas iszkirps 
ir prisius sziu apgarsininia, 
su sawo pilnu vardu ir adre
su. Yra tai Tikras Ameriko- 
niszkas Laikrodėlis, auksi- 
tas tikru 14 karatu auksu.su 
Tikrais Amenkoniszkais vi
duriais. gvaranluotas ant 20 
melu ir iszrodo kaip Tikro 
Aukso ka kaszsuoja HO. Ap
žiūrėk jy nuejas ant expreso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 97.50 ir 

_ katztus expreso ir laikrode 
lis t:iwo. jeigu ne tinka, tai 
nemokėk nieko.Gražus auk- 

šita ienciugely, k^kitose krautu wese mokėtum 
13. gausi prie jo už dyka.

MUSU DOVANOS.
DVKaT kausi salta $7.50 verta laikrodėly ir len- 

eiugelv, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokius. Raszyk szeiidlen, nes ta preke yra 
tik ant 60 c lenui.

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

Daktaras M. J. Stupuickis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rodyjame visiems 
lietuviams savo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėlis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre- 

-saa£_3_121 Laurel st. Telefonas: 
Yards695

NAUJA LIETUVVISZKA
Grocerne ir Buczerne

Felikso Majausko,
Užlaikė szwiežiau8ia mėsa, kawa, arbata, myl 

tus, cukru. sardiukas ir wi.-.us kitokius walgomus 
daiktus. Taworai szwieži i/czystai užlaikomi,© 
prekes pigesnes kaip wisur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE!

8737 Commercial av., South Chicago.

Naujausio gatunko laikrodėliai. Luksztai isz “Silver Nie
kei ’, iszrodo kaip gryno sidabro, gražiausei iszmargyti. Su Ei 

‘gino widuriais, tiktai $8,00. Jeigu netiks, sugražinsime pinįgus-

ADRESAW0KITE TEIP: KELPSCH, NOREIKO & 00
:J5« W. 12th Street, CHICAGO. ILL.

pasKam .Jums vaikazczioti 
žydus ir būt jų apgaudinė 
tais, kad viską galite gauti pas 
lietuwius da pigiau kaip kitur. 
Jeigu ko reikalaujate, atsiszauki
te į J. M. S. Package Co., o gau
site viską. Ji užlaiko siuvamas 
maszinas senas ir naujas, nuo $13 
iki $30, gvarantuotas ant 20 me
tu; teipogi drukuojamas maszi- 
u u kės, laikrodėlius, lenciūgėlius, 
žiedus, abrozus, grajijamus in
strumentus ir t.t.

\Vyrai! pas Ma
jauską vvažiuo- 

sim
Su juom pasiro- 

daivooim;
Ten gardaus A- 

LAVa iszgersim 
Ir daug pinigu 

ne pragersim.

UETUVVISZKAS SAL1UNAS. 
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

— Geriause lietuviszkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D-ras M. P. Kosakaus- 
k4s randasi Czetvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur- 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
y vairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

su savo vardu ir pravardia, kū
rėme teipgi bus plunksna ir ala- 
vėlis raszimui. Kas paduoda 
savo fidre.-ą, tani iszsiuncziame 
viską per expressą Adresuokit:

J. M. S. Package Co.
3307 Fisk st., Chicago, III.
Jeigu nori pernikraiistyti in 

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

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Hateted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Ant par<lawinio mūrinis 2 
pentrų ir su basmentu namas, 
turintis 11 ruimų; teipogi užpa
kalyje medinis namas ir tvartas. 
$25 atnesza raudos ant menesio 
Wertas yra $4.000, o parsiduoda 
už $2.900. Atsiszaukite prie loc- 
ninįko, 3220 Auburn avė., antras 
namas nuo lietuviszkos bažny- 
czios. (2—5)

CZEDYK PINIGUBEN. ABOTT,
Sukcesorius

BF" M. RUBIN’O.
Paduodu dėl žinios wisu. kad asz 

dabar užlaikau didžiausia krautuwia:
ARIELKU, WYNU ir L1KIERIU, 

po n r. 544 Blue Island Avė., kertė 18tos 
ir kad nuo 1-mos <1. Kowo parduodu wisu« tuos 

gcrvmui po tokia pigia prekia. kaip kad ■ whole 
sale” aztoruose, per ka kiekwicnas pirkdama* 
gėry mus pas mane, užezedys sau nuo 25 iki 50c. 
ant dol. Nepainirszkit numerio-

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

(6-0)

GERIAUSIA UŽEIGA 
dėl Lietuviu j

— pas —

R. Susiiiana
61 Hudson Avė.
Brooklyn, N.Y.

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

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

Dras. M. Meyerowitz,
epecijaliszkas gyditojas

Gerkles ir Krutinės.
Pabaigė inok.lg daktarystos Rusijoje ir tenai 

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

Ofisas irgywenimas

179W 12thSt., Chicago.
kerte Jefferson St. ”

( nuo 8 iki 12 ryto
Adynos Ofiso: - ir nuo 4 iki 6 po pietų.

į Nedalioms nuo 1—3 po pietų
Telefonas: Main 4838.

E. ZANJEWSK1S.
476 W. 12th. st. Chicago.
Lietinviszkas kriaucziiis.

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

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Gi vedimas 1256 N. Halsted

Telf. N. 4923
St.

55T-555 Blue Island Avė.
kerte 18-tos ir Looinis ui., CHICAGO.

L žlaiko didžiausią krautuvę

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis szloras pilnai užverstas rietu

vėms naujausių vasarinių paltų, žiponų 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 

\ czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
1 kaip visur. Prie to užlaiko visokius 
ikufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran- 
;kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
/eina isz visų dalių miesto.

Lietuvvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuwėje ir lietuviams, tenai 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus taworus ir 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu ta v orą ir nė ant vieno cento nebps ap
gautu.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuwos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiwinia linija

BALTIC LINE
Nauji, gražus, plieniniai garlaiwiai su wisoms naujausioms prietaisoms plaukia tarp 

STETINO IR NEW YORKO.
< 8zios linijos garlaiwiai plaukia isz Sietino in marias naujuomju kanalu, kury Prusu valdžia 
iszbudatvojo kasztu 107 milijonu marku. Sietinas yra Lietuviams areziausiu portu ir kasztuoja 
per l rusus tik.pusią, ką in Hamburgą arba Bretna. Szita nauja linija turi sawo ofisus Stetine 
Eydtkunuoee, Bajonne. Proslkawe, Illaue. Ottloscbine. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra Ui

Geriause Linija dėl Lietuwiu
kaliaujancziu in Amerika, nea pribuwia in Tilžia bus paimti per szios paezios linijos agentus, ap
žiūrėti tikieuis ir palodyti ant trūkio, be jokio klapato. vaa’'ri giminaiezius
in Amerika, arba Kas norite wažiuotie in Europa, pamegiaitesz,& ,iauio *isaiu<3" linija, o ne- 
sigraudjsit. Laiwakortias galite gautie teip pigiai, kaip ant kitu pigiausiu linijų,

Generalna Hgenta Buitie Linijos, Hansa Linijos etc.

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

Ben. Hatowskis.
S27 S. Canal kerte Judd, Chicago, III.

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

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

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

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

Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10( 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantavoj^ ant metu.

auksu.su
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