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Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o--
Kelionės niaskoliszko cie

soriaus.
Maskolijos valdonas, pereit? 

panedėlį, apleido Angliją ir ant 
laivo “Polarnaja zwezda” nu
plaukė į Prancūziją. Angliszka 
laivyne lydėjo jį iki pusėj kelio 
terp Anglijos ir Prancūzijos, tai
gi iki wietai, kur jo laukė Pran
cūzijos laivyne, susidedanti isz 
13 kariszkų laivų. Prancūzijos 
prezidentas Faure iazplaukė pasi
tikti ciecorių Mikalojų, bet pas
kui sugrįžo į Cherbour^? ir ežia 
jau laukė ano pribuvimo. 9 va
land? vakare Mikalojus II isz 
Cherbuorgo iszkeliavo į Paryžių. 
Paryžiuj, žinoma, bus jis priim
tas su didelėmis iszkilmėmie. Er
zina Praucuzijos valdinįkus, kad 
Paryžiaus miesto rodą atsisakė 
paskirti kiek nors pinįgų ant pri
ėmimo Maskolijos despoto, nors to 
nuo josreikalawo valdžia. Randas 
ne turi ant to atsakanezių pinįgų 
—turėtu ant tokio iszleidimo iszsi- 
praszyti daleidim? tautos pasiun
tinių — kas jam ne paranku, 
nes jų susirinkime, besivvieszint 
Mikalojui Paryžiuj , galėtu atsi
liepti kas su kalbomis, kokios 
ne patiktu Maskolijos waldonui. 
Todėl randas dabar ir nesiskubi
na kreiptiesi į t? pusę. Kaip pa
sakoja, prezidentas Faure pasi
rengęs yra isz sawo keszeniaus 
uždengti visus iszkilmių priėmi
mo kasztus, nors ant to reiktu 
apwersti visus savo turtus.

Kaip raszo isz Londono, Mas
kolijos valdonas, grįždamas at
gal, atlankys dar sykį Wokieti- 
jos ciecorių ir vieszės Potsdame 
tris dienas. Ar isz Prancūzijos 
grįž tiesiog į Maskolij?, dar tik
rai ne žinia. Tūli laikraszcziai 
paduoda, kad keliaus dar į Rym? 
ant gobtuvių Italijos sosto įpėdi
nio su Montenegro kunįgaiksz- 
czio duktere, Helena. Gobtuwės 
tos bus 24 d. Spalių. Jauna
martė atkaks į Italij? 2 dieni 
priesz gobtu ves, bet jau per- 
sikrisztijusi į katalikiszka tikėji
mu, ant ko iszsipraszė daleidim? 
nuo mask'oliszkojo ciecoriaus, nes 
ji yra stacziatikiszko tikėjimo, 
kurid kaipo p^įfiežiumi yra Mas
kolijos ciecorius.

- Turkija.
Turkijoj maisztai ir krikszczio- 

nių pjovynės visgi nesiliauja. 
Buvo jau gana wisokių užmany
mų ant apstabdymo pjovynių, 
bet tie užmanymai wietiniai, jie 
negalėdami praszalinti erzinimus 
tai vienos tai kitos kaisziojanczių 
savo nagus Europos vieszpatys- 
czių, ne gal maisztų apstabdyti. 
Wien? užmanym? ant apstabdy
mo maiszto ant Kretos patalpino 
vokiszkas laikrasztis “Koelnische 
Ztg.” Nori jis, kad krikszczionys 
viso svieto surinktu 10,000,000 
swarų sterlingų (50,000,000 
dol.) ir su jais iszpirktų žemę 
nuo turkų. T?syk turkai nuo sa
los pasitrauktu ir tokiu budu 
maisztai pasiliautu.

Maisztai Macedonijoj platinasi; 
pulkai apsiginklavusių maiszti- 
nįkų didinasi—pereina ežia daug 
liuosnorių ir Grekijos. Tų pasku
tinių skaito dabar į 6000. Kon- 
stantinopoliuj nieks ne tiki, kad 
maisztai pasiliautu, bet laukia 
ežia dar didesnių pjovynių. Ban
kai weža isz ežia auks? ir popie
rinius pinįgus į svetimus krasz- 
tus.

Angliszkas laikrasztis “Daily 
Mail” pranesza dabar, buk terp 
Maskolijos, Anglijos, Prancūzijos 
ir Italijos tapo padaryta sutartis 
reikaluose apstabdymo pjowynių 
Armėnijoj. Susitarę terp sawę 
nori priversti Turkijos sultan? 
suteikti Armėnijai vietinę pat
valdystę po užžiura Europos 
vieszpatyszczių, teip kaip tai da
bar yra Bulgarija, arba kaip 
priesz paskutinę Maskolijos su 
Turkija karę bnwo Serbija ir Ru
munija, kurios po tai karei įgijo 
vis? patvaldystę. Isz Armėnijos, 
su laiku ir galėtu pasidaryti to
kia patvaldiszka wieszpatystė. 
Tokiam iszstliuosavimui Armėni
jos isz po turkų jungo gal pritar 
tu wisos Europos vieszpatystės 
apart wienos Maskolijos, kuri, tu
rėdama dalį Armėnijos po savo 
valdžia (Erivaniaus gub. ant 
Kaukazo) visada prieszįsis visi- 
szkai Armėnijos patvaldystei, nes 
dvasia liuosybės isz turkiszkos 
Armėnijos persigriebtu į jos dalį 
po Maskolijos jungu ėsanczi?.

Iszpanijair jos waldybos.
Iszpanija siunezia vis daugiaus 

kariaunos ant Kubos: kiekvie
nas atkakęs isz Iszpanijos 
laivas atveža pastiprinimai 
kariaunai ant Kubos jau ėsan- 
cziai. Dabar laivas “Caran” at
vežė vėl 2140 paprastų karei
vių ir 60 oficierių. Tuom tarpu 
kubieczini degina plantacijas sza- 
linįkų iszpanijonų; daug planta
cijų isznaikino aplink paczi? Ha
vaną. Netoli Quemado de Guimes 
sudegino kubiecziai didelę iszpa
nijonų provijantų krautuvę. Ne
toli Havanas, kubieczių vadas 
Maceo maktyj užpuolė ant iszpa
nijonų po vadovyste jenerolo 
Aralas. Užpuolimas buvo netikė
tas. Muszyje iszpanijonis nužudė 
apie 1,000 žmonių užmusztų ir 
sužeistų, o tame daug oficierių. 
Potam Maceo, dažinojęs apie arti- 
nimasi pagelbos jeneiroluiAralasui, 
urnai pasitraukė.

Ant Filipinų salų atsitiko ke
letas mažų susirėmimų su maisz- 
tinįkais. Žinios, kokios isz ten 
pareina, paeina vien nuo iszpani
jonų, o tie, kaip matome ant Ku
bos, niekada ne prisipažįsta, kad 
juos butų maisztinįkai sumuszę 
Tas pats yra~1r ant Filipinų salų: 
iszpanijonys giriasi, kad jie sumu- 
szė ir iszvaikė kėlėt? maisztinį- 
kų pulkų.

Sala Madagaskar.
Ant didelės salos Madagaskar, 

gulinezios ant Indiszko Oceano, 
neseniai prancūzų užimtos, gy
ventojai pasikėlė vėl priesz 
prancūzus; pasikėlimas dabar di
desnis jau, turbut, negu seniaus 
buvę, jeigu randas siunezia ten 
12,000 kariaunos isz Prancūzijos, 
nes ant pergalėjimo pasikėlėlių 
ant salos ėsanezių pajiegų neuž
tenka. Netoli salos sostapilės, 
miesto Antanarivo, pasikėlėliai 
giminės Fahavolas užpuolė ant 
vienos prancuziszkos kariaunos 
dalies ir j? sumuszė. Daug karei
vių ir keletas oficierių puolė ant 
muszio lauko. Perėmė teiposgi 
keletu kariaunos siuntinių, ve- 
žanezius juos kareivius iszmu- 
szė. Miestas Antanarivo yra 
pasikėlėlių apstotas. Neužilgio 
potam vėl maisztinįkai užpuolė 
ant jenerolo Gabeni, ir be maž jo 
ne paėmė. Pasisekė jam į miestu 
pasislėpti.

• Wokietija.
Wokietija turi, kaip ir kitos 

vieszpatystės, maisztus savo 
valdybose. Priesz jų valdžią' pa
sikėlė gyventojai Wabehe 
giminės, Pietrytinėj Afrikoj. 
Wokiszkos kariaunos ežia yra 
mažai—todėl pasikėlusiems pa
sisekė vokieczius sumuszti, o per 
tai maisztinįkai įgavo dvasi? ir 
daugiaus žmonių prie maiszto 
prisidėjų. Randas įsakė visai lai
vyne: stovėjusiai ties Zapzibaru 
traukti priesz pasikėlusius. įsa 
Kolionijos siunezia kareivius 
priesz pasikėlusius į Afrik?

Terp AVokietijos ir Maskolijos 
iszdygo nesutikimai už muitus ir 
už tai, kad Wokietija nę jlpi 
džia galvijų ir kiaulių isz Masko 
lijosįsavo kraszt? Jeigu Wo 
kietija ne praszalįs to uždraudi
mo, Maskolija žadu pakelti dvigu
bai muitus nuo visų vokiszkų 
Dzdirbimų.

Pareina žinios, buk Rumunija 
susitarė ir susijungė į vien? 
draugystę su VVokietija ir su 
Austrija. Girdėt, buk Rumunija 
ir vidurio Europos vieszpatys- 
tės (^Vokietija ir Austrija) suta
rė nė jokiame atsitikime nę da- 
leisti maskoliszkai kariaunai per
eiti Danajaus upę.

tVokiszkoj kunįgaiksztystėj 
Koburg Gota atsibuua dabar rin
kimai pasiuntinių į seim?, Soči ja- 
lietai pasitiki, kad mažiausiai 10 
pasiuntinių bus socijalistai, bet 
kad seimas susideda isz viso isz 
19 pasiuntinių, taigi ežia butu 
socialistų viražus.

Maisztai matabelių, Pietinėj Af
rikoj, priesz Angliję nesiliauja. 
Paskutinėse dienose atsitiko czie- 
los eilės susirėmimų matabelių su 
anglijonėmis,paupyj Maroe. Wie- 
name susirėmime anglijonys li
kosi maisztinįkų apstoti ir butu 
pražuvę, jeigu ne butu apsto
tiems atėjusi pagelba.

Japonija nori užtraukti ant sa
vo kraszto užrubežinę skol?, isz 
viso 400,000,000 taelių (ne
toli tiekjau doliarų). Tie visi pi
nigai bus apversti ant padaugi
nimo kariaunos ir laivynės. Ja
ponija mat be pailsio rengiasi į 
karę su Maskolija.

Mieste Delbi, Sziaurinėse Indi- 
jose, gyventojai pakėlė maiszt?; 
panaszus maisztai buvo miestuo
se Baupor ir Nagpor. Iszbadėję 
gyventojai užpuola ant grudų 
sukrovimų.

Meksike, ypacz gi sztete Sono- 
ra, traukiasi indijonieczių maisz
tai. AViename susirėmime keletas 
indijonieczių likosi užmusztų.

Isz Lietu wos.
Žmogžudystė Karczemoj.

13 d. Rugsėjo, į karczem?<(Dol- 
na”, 5 viorstai nuo AVilniaus, apie 
8 valand? isz ryto, suėjo trys vy
riszkiai: Povylas Oriechov isz 
Trakų, ukinįkai: Juozas Jacho- 
vyczia ir Stanislovas Pobiedin- 
skis, susėdę prie stalelio, pareika
lavo alaus; neužilgio atėjo ežia ir 
moterys tų vyriszkių. Apie 12 
valand? (ilgai mat susirinkę gir
tuokliavo) į t? karezem? atėjo du 
praeiviai vyriszkiai. Drauge su- 
jais atėjo irukinįkas netolimo kai
mo, Mikola Dachovicz. Atėję su
sėdo prie kito stalelio ir teiposgi 
pareikalavo alaus; gerdami pra
dėjo sznekucziuoti su kitais kar 
czemoj esanezais, o paskui pakilę 
prisiartino prie stalo, prie kurio 

gėrė pirmutiniai trys vyriszkiai 
su savo moterims ir pradėjo rei
kalaut, kad tie ir juos vaiszįtų; 
bet kad anie to padaryti ne pa
norėjo, pradėjo kolioti, todėl vie
nas isz pirma įėjusių, Jachovicz, 
pagriebė vien?isz prisikabinusių, 
paskui kit? ir iszmelė laukan per 
duris ir pats iszėjo paskui iszmes- 
tuosius. Laukė iszmestiejie puolė 
prie Jacboviczo ir prasidėjo pesz- 
tynes, laike kurių, viens isz isz 
mestųjų iszsitraukė' revolverį, 
szowė ir užmuszė Jachovicz? ant 
vietos. Draugas užmusztojo, Orie
chov, iazbėgo gelbėti, bet ežia 
antrasis isz iszmestujų įszsitrau- 
kė teiposgi revolverį ir paleido 
du szuviu ir paszovė jį į szon?. 
Ant szuvių isz karezemos pradėjo 
veržtis kiti joje susirinkę; 
t?syk žmogžudžiai nubėgo į ne
tolimu giri?. Wiens isz jų, kurisai 
užmuszė Jachovicz?, likosi ant ry
tojaus, netoli Burbiszkių girios, 
suimtas uriadnįko Szupeikos. Jis 
pasirodė ukinįku Kauno gub. 
Žmuidanų vai. Baranaucku. Jis 
prisipažino ir pasakė, kad sujuom 
buvo gyventojas Szventenų, Po- 
dleckis. Paszaut? Oriechov? nu
gabeno į Wilniaus ligonbutį.

Musų Miestai.
Kad Lietuvos miestai suskretę, 

žino tai kiekvienas; visoki pa
gerinimai ir padailinimai pas mus 
vėlai prisigriebia. Dabar vienok, 
nors didesniejię musų kraizto 
miestai pradeda szvarinties ir ren
gia įtaiysimus, koki užrubežiuo- 
se ir mažuose miesteliuose yra 
jau nuo seniai. Wilniuje tapo į 
taisyti sztritkariai; itaisė juos jau 
teiposgi Kaune, Baltstogėj (Bialo- 
stoke); Kaun? rengia aprūpinti 
vandeniu. Lietuviszkas Minskas 
rengiasi dabar įtaisyti kanalus 
nubėgimui visokių neszvarumų, 
srutų. Dabartuom nori ten užsiimti 
inžinierius Lindley, kurisai kana
lizavo Warszavą.

Gaisrai Wilniaus gub.
Pirmoj pusėj Pjutės mėnesio 

Wilniaus gubernijoj buvo iszviso 
34 gaisrai, isz kurių: 4 užgimė 
nuo ne atsargumo paežių padegė
lių, 2 nuo užsidegusių suodžių 
nevalytuose kaminuose, 6 nuo 
nežinomų priežaszczių, 14 nuo 
perkūno ir 8 nuo padegimo. Blė- 
dys ugnies padarytos pasiekia 
83426 rublių. Daugiausiai blėdies 
padarė gaisras miestelyj Szczuczi- 
nė, Lydos pav., kur iszdegė 35 
gyvenami namai ir 24 negyvena
mos triobos, vertė sudegusių triobų 
isznesza 41672 rubl., ugnis užgi
mė nuo nežinomų priežaszczių. 
Sudegusios triobos buvo užase- 
kuruolas iszviso ant 10796 ru
blių; taigi beveik 31000 rublių 
gyventojai turės uždengti isz 
sawo keszeniaus. Antras didesnis 
gaisras buwo kaime Wolaski, Go- 
dotiszkių vai. Szventėnų pav., 
nuo perkūno įtrenkimo. Czia su
degė triobos 14 ukinįkų isz viso 
vertės 6300 rublių, o su joms ir 
sukrauti javai ir visoki naminiai 
daiktai vertės 5050 rublių, taigi 
isz viso blėdis ugnies padarita 
czia pasiekia 11350 rublių. Sude. 
gusios triobos užasekuruotos bu
vo valazcziuje isz viso ant 7640 
rublių:

Wagystos Rygoj.
Po paliuosavimui vagilių per 

inanifest?, dienoje apvainikavi
mo maskoliszkojo ciecoriaus, Ry
goj vagystos pasidaugino neisz 
pasakytai: ant praeinanezių va
giliai užpuola dien? ir tai ant 
szvariausių ulyczių, kur vi
sada stovi daugybė policijan- 
tų. Atsitinka ir žmogžudystės.

Neseniai moteris vieno augaztes- 
nio urėdnįko grįžo namon, ant 
skvero prieszais miesto teatr? ji 
prisėdo ir tai vietoj, kurdaugiau- 
siai žmonių vaikszczioja. Tuoj aus 
ant tų sėdynių susėdo isz abiejų 
pusių pusėtinai apsitaisę du vy
riszkiai ir kada tojė pakilo, norė
dama eiti toliaus, ne pažįstamieji e 
vyriszkiai padėjo rankas ant jos 
peczių, iszjieszkoįo kiszeuius ir 
suradę masznelę. pagriebė ir nu
bėgo. Wiskas atsitiko teip urnai, 
kad užpultoji ir surikti negalėjo. 
Kitur vėl, patėmyję keno kybantį 
lenciūgėlį, priėję klausia kelinta 
valanda, bet jeigu tik užklaustas 
iszėmė laikrodėlį, pripuola pul
kas nežinia isz kur susirinkusių 
vagilių, isztraukia jį ir pabėga. 
Policija nieko neįstengia padary
ti. Pats gyventojai pradeda jau 
nepasitikėti labai policijos apgy
nimui, bet kiekvienas rūpinasi, 
kad galėtu nusipirkti revolverį, 
kas Rygoj ne daleista, ir pasi
stengti patssavę apginti.

Iszmintingas užmany
mus.

Musų skaitytojai priprato gal 
prie peikimų Maskolijos darbų 
ir jos rando. Teisybė, czia retai 
galima atrasti girtinus rando dar
bus, bet atradę tokius, ne galime 
jų slėpti. Jeigu peikiame už 
pikt? , privalome ne slėpti gero, 
jeigu tik jis kur apsireiszkia. Da
bar patinkame vien? pagirtin? 
užmanym? maskoliszkų valdžių. 
Kaip žinome, ateinantį met? par- 
davinėjim? degtinės Lietuvoj 
randas paima į savo rankas. Nuo 
seniai tapo patėmyta, kad kai- 
miecziai daugiausiai girtuokliau
ja laike paszaukimų į kariaun?, 
arba kaip t? vadina “liosų”. Tai
gi dabar yra perkratinėjamas už 
manymas, kad per vis? laik?, 
kol trauksis liosai, degtinė ne 
butu visai pardavinėjama. Rei
kia vien geisti, kad tasai nau
dingas užmanymas taptų užgir- 
tas.

Iždo ministerio padawa- 
dyjimas.

Maskolijos iždo ministeris isz- 
siuntė į visas kasas prisakymus 
ne duoti isz kęsų žmonėms mas
koliszkų rublinių ir trirublinių 
popierų; į jų viet? davinėti vien 
cidabr? ir auks?. Patekę į kas? po
pieriniai pinįgai rublinės ir triru
blinės turbut nusiųstos į vieszpa- 
tystės bank?, kur jos taps sudegin
tos. Taigi mat Maskolija nori 
panaikinti dabartines popierines 
trirublines ir rublines, bet tos, 
kurios yra žmonių rankose, jos 
ne žudo savo vertės, tik sykį 
patekusios į rando kas?, jau isz 
ten negal iszeiti į žmonių rankas. 
Maskolija mat isz palengvo sten
giasi žmonis pripratinti prie ci- 
dabrinių ir auksinių pinįgų. At
likti t? ant syk negal, nesant 
apmaioymo visų popierinių pinį
gų, kurių yra apie 5,000,000,000 
rublių, trūksta jai aukso.
Užmanymas naujo Lietu- 

wos padalinimo.
Maskolijos vidurių ministeri

joj antru kartu perkratinėja už
manym?, ar nu priderėtu Suval
kų ir Lomžos gubernijas atimti 
nuo Lenkijos ir padalinti jas terp 
lietuviszkų gubernijų: Kauno, 
W ii niaus ir Garteno. Pirm? syk 
tokiam padalinimui pasiprieszino 
VVarszavos jeneral gubernatorius, 
Hurko, todėl Lenkijos Lietuva 
ir pasiliko prie Lenkijos. Ar da
bar bus kitaip, sunku įspėti. Jeigu 
isz vienos pusės toksai priskyri
mas tos Lietuvos dalies galėtu 
būt mums naudingas, nes per tai 

visi lietuviai susijungtu po vie
na administratija, tai vėl isz ki
tos pusės, tas atgabentu Lenkijos 
Lietuvai didesnį prispaudim?. 
Mokslainėse Žemaitijos dabar mo
kina vien maskoliai mokintojai; 
valszczių rasztinįkai teiposgi 
Žemaitijoj vien maskoliai. Taigi 
ir dabartinėj Lietuvos dalyj, kur 
dar tas vietas užima lietu
viai, turėtu būti teip kaip yra. 
Žemaitijoj. Kalendorius butų czia 
teiposgi tas pata azijatiszkaa, 
kokį jau seniau ' maskoliai 
Žemaitijai primetė.

Tarnų namai.
Wilniaus žemiszkas bankas 

rengiasi pastatyti namelius savo 
urėdnįkams ir tarnams, no
rėdamas suteikti jiems galėjim? 
turėti sawo locnus namelius, isz 
mokant už jų vertę per ilgus me
tus mokant rand?; randa ta vie
nok ir iszmokėjimas vertės na 
mų ne gal būt didesnė už t?, ko
ki? moka jie szi?dien samdydami 
sau gyvenimus privatiszkuoae 
namuose. Szį met? likosi pasta
tyta apie 10 tokių namelių. Jie 
pastatyti ant Kaukazo, Uglicso 
ir ant Makarijevo ui. Toliaus bus 
pastatyta daugiaus tokių namelių 
ir ant kitų ulyczių. Užrubežiuo- 
se, ypacz gi miestuose vakarinės 
VVokietijos yra czielos ulyczios 
su tokiais darbinįkų namais; juos 
pastaeziusios draugystės arba vi
sokios įrednės atiduoda ant isz- 
mokėjimo visiems darbinįkams. 
ne žiūrint ant to, kur jie dirba. 
Statytojas tokių namelių nieko 
ne žudo, nes jeigu nusisamdęs 
ne moka randos, lengvai gal jį 
praszalinti. Prie namelių tokių 
yra paprastai ir darželis.

Arklių ir wezimų suraszi-
|nnio«a nėjimas. g i
Neužilgio Lietuvoj ir visur 

Maskolijoj po kaimus prasidės 
suraszinėjimas arklių ir vežimų. 
Pagal paskutinį augazeziausi? pa- 
liepim?, aprūpinimas kariaunom 
vežimais ir arkliais laike mobili
zacijos (suszaukimo kariaunos) ir 
karės uždėtas ant paežių gyven
tojų. Taigi dabar kareiviszkos 
valdžios, drauge su arklių sura- 
szu pas gyventojus, darys surasz?. 
savinįkų vežimų ir pakinkymo 
tinkanezių kariaunos reikalams.Už 
paimtus nuo žmonių arklius iki 
sziol užmokėdavo, nors ir mažiaus 
neng musų kraszte geras, tinkan
tis kareiviams arklys kasztuoja; 
apie užmokėjim? už arklius ir 
už vežimus dabar nieko ne 
garsina. Jeigu isz tikro užtai žmo
nėms nieko ne mokėtu, tai tik 
nupuldytu arklių auginim?, nes 
nieks nepanorės ger? arklį turėti, 
jeigu jį maskoliai atimti, be jo
kio užmokesnio, visada galės.

Kodėl teip?
Neseniai po Lietuvos valsz- 

czius augsztesnės valdžios isz- 
siuntinėjo užklausymus: “Kas 
trukdo ukinįkams naudotiesi isz 
paskolinimo pinįgų nuo ūkinį- 
kiszkų bankų perkant žemę”? Ant 
atsakymo valdžioms valszcziai 
turėjo klausinėti žmonių. Isz tų 
klausinėjimų, ypacz Garteno gub. 
pasirodė, kad nieks isz uki
nįkų visai nežinojo, kad yra ko
ki ukinįkiszki bankai, isz kurių 
perkant žemę, ukinįkai gal pi
nįgų pasiskolinti. Žemaitijoj tei
posgi musų žmonelės retai nau
dojasi isz pagelbos ukinįkiszko 
banko, kurisai skolina pinįgus 
ant mažesnių palukų, negu imant 
isz kur kitur. Parduodant dva
rus musų žmonės retai pasinaudo
ja isz pigios jų prekės, nes savo 
pinįgų neturi, o pasiskolinti ne
žino kur, nors duodantis ukinį
kams ant to bankas yra WilniujeF 
o kaip pirma — buwo ir Kaune-
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Isz Amerikos.
Žmogžudyste Clevelande.

Pereitą seredą, Clevelande, O., 
koksai J. Basch, apsigyvenęs 
pn. 412 ant Harbor ui,, stengėsi 
užmuszti savo paežiu ir dukterį. 
Apie 5 vai. isz ryto, Basch įėjo į 
miegstubę paczios ir drožė tai be 
miegant su kirviu į galvą. Atli
kęs su savo paczia, szoko prie 
dukters ir tai suteikė su kirviu 
per galvą. Duktė wienok, nors 
sunkiai sužeista, turėjo dar tiek 
vieko, kad paszoko ir iszbėgo 
laukan ir papasakojo patiktam 
policistui apie wisą atsitikimą. 
Atėję policistai į namus, surado 
Baschienę plaukinėjanczią kraujų 
baloje; žmogžudžio ežia jau ne 
buvo: jis iszbėgo ir iki dabar jo 
dar ne suėmė. Basch iki sziol bu
vo teisingas ir spakainas žmo
gus, taigi policija prisilaiko nuo
monės, kad jis papildė žmogžu
dystę įgavęs proto sumaiszymą.

Užpuolimas ant banko.
Isz La Grange, Ore. raszo: į 

banką ‘‘First National Bank of 
Joseph, 2 d. Spalių, įėjo trys plė- 
szikai ir atkiszę karabinus į ka- 
sierių ir dar į 3 banke ėsanezias 
žmogystas, pareikalavo, kad tie 
nesikrutintu, jeigu nori gyvais 
iszlikti; wienas gi isz jų, priėjęs 
prie kasos, paėmė isz jos 2000 
dol. Tuom tarpu vienok miesto 
gywentojai, kokiu tai budu, daži- 
nojo apie tą banko užpuolimą, to
dėl apsiginklavę apstojo jį, lauk
dami iszėjimo plėszikų. Kada jie 
pasirodė, susirinkę pradėjo szau- 
dyti; wiens isz plėszikų, Brovn, 
likosi užmusztas; kitą gi pasžovė 
du syk, treczias wienok, kurisai 
turėjo pinįgus, paspėjo užszokti 
ant arklio ir nupleszkėjo su pinį- 
gais.

Iszkilmes Burlingtone, la.
Sztetaslowa apvaikszczioja, 

Burlingtone, la. 50 metinį paminė
jimą sawo priskyrimo prie Suvie
nytų Wieszpatysczių Sziaurinės 
Amerikos kaipo szteto. Ties stacija 
Union geležinkelio buvo pareng
ta sakinyczia. Wos vienok ant 
jos užlipo apie 50 žmonių, ji j- 
griuvo; susirinkę puolė įgriuvvu 
sius gelbėti. Ant laimės vienok 
nėra mirtinai apmankytų, bet 
majoras Wyman isz Ottumva 
sunkiai yra apkultas; pavieto 
kasierius, Burrovs isz Burlinsr- 
ton, turi dviejose vietose nulauž
tą koją; yra ir daugi aus gana 
skaudžiai apkultų.

Treczią karta.
Mieste Perry, Okla, jau treczią 

sykį ėmė szliubą A. Drake ir 
M. Drake isz Cloud Chief, Okla. 
1866 m. juodu Missourije apsive
dė pirmą kartą; bėt kad abudu 
buwo labai karszti, taigi, ne galė
dami susitaikyti, persiskyrė. Sze- 
szi metai atgal wėl apsivedė juo
du mieste EI Reno, bet iszbuvę 
tik du metu, wėl persiskyrė. Da
bar treczią kartą vėl bandys gy
venti drauge. Ar ilgiaus sutik- 
mėj iszgyvę? negu iki sziol? Turi 
juodu ir keletą waikų nuo senes
nių laikų.

Užpuolimas ant geležinkelio.
22 d. Spalių, pasažierinis gele- 

žiukelio trūkis tapo, netoli Albu- 
querque, užpuolikų sustabdytas. 
Apsimaskavę užpuolikai priver
tė konduktorių ir maszinistą da- 
leisti nukabinti nuotrūkio expre- 
sinį vagoną. P. Loomis szovė 
kelis kartus isz vagono į plėszi- 
kus ir užmuszė vieną isz jų, 
Youngą. Paskui prasidėjo szaudy- 
nės isz abiejų pusių. Užpuolikai 
ant galo nukabino expresinį va
goną ir su juom nuvažiavo. Trū
kyje esanti girdėjo paskui pysz 
kėjimą, turbut, vagonas tasai li
kosi su dinamitu suskaldytas— 
bet kaip sako, nieko brangaus ja 
me ne buvo. Pasažieriai spėja, 
kad apart Youngo dar vvienas ar 
daugiaus plėszikų turėjo būt už- 
musztų.

Baisios audros.
Baisios audros siautė daugelyj 

vietų Suvienytų Wieszpatysczių 
Sziaurinės Amerikos. Floridoj 
siautė baisi audra 30 Rugsėjo 
naktyj ir labai daug padarė blė 
dies; mažiausiai 70 žmonių nusto
jo gyvasties. Neiszpasakyto 
smarkumo wėsula perėjo per 20 
miestų ir kaimų, Cedar Keya su 
visu iszgriautas. Willistowne 
11 namų likosi iszgriautų; isz 20 
kalinių dirbanezių ant farmos—6 
likosi užmuszti. Miestuose Gai- 
nesville. La Crosse, Nevbury, 
High Spring, Gracy labai daug 
uukentė, pražuvo ežia ir keletas 
žmonių. Lake Butlej daug žmo
nių yra apkultų ir tai beveik vi
si mirtinai. Tas pats yra mies
tuose: Live Oak, Welborn, Lake 
City, My Chemy, Landerson, 
Glen St. Mary, Hillyards, Folk- 
ston ir kituose. Czia teiposgi daug 
žmonių yra apkultų. Blėdį Flo
ridoj vėtros padarytą skaito ant 
3 milijonų doliarų.

Mieste Savanah, Ga. baisi vė- 
sula pridirbo blėdies ant 1 milijo
no doliarų ir 12 žmogystų nusto
jo gyvasties, o daug yra apkul
tų; susidaužė ir keletas laivų.

Washingtone, D. C. teiposgi 
daug audra pridirbo blėdies; isz 
žmonių, nors yra gana apkultų, 
bet rodosi užmusztų nebuvo. 
Daug dailių trobų likosi iszgriau- 
tų ir prezidento namas yra už
gautas.

Pennsylvanyjoj ir Ne v Jersey 
teiposgi vėtra padarė daug blė
dies. Alexandrijoj Va. daug na
mų yra iszgriautų ir 4 žmonės 
užmuszti. Baltimorėj teiposgi 
daug triobų yra iszgriautų; uly- 
czios vandens apsemtos.

Milvaukee, Wis. laivas Suma 
tra, kurisai vežė isz Chicago ge
ležinkelio szėnis, paskendo, o su 
juom ir keturi jurininkai; kiti 
gi įstengė priplaukti iki krasztui.

Ant Michigano, ties Chicago, 
audra buvo smarki ir kad czia 
szį metą mažiaus laivelių pasken
do, tai vien todėl, kad dėl szal- 
czio mažai jų buvo ant ežero. 
Wisgi vienok daug jų susidaužė, 
kaip antai: Midright Sercech, 
Eomy Luak, Annie, Jellov Bay, 
Mary, Blue Goose. Daug labai 
žvejų laivelių likosi sudaužytų. 
Ar prigėrė kiek žmonių, nežinia 
tikrai.
Expliozija alaus leidinyczioj.

Indianapolise, Ind.,alaus leidi
nyczioj Schmidto, atsitiko smarki 
expliozija, kurios apie 20 žmonių 
likosi labai pavojingai apkultų. 
Dūdose su amonijaku matpatėmy- 
jo praplyszimą ir keletas darbinį - 
kų, užsidėję kepures su sutirsztin- 
tu oru, stengėsi tą praplyszimą 
užnituoti. Aplink susirinko 
daug žmonių žiūrėti ant nepa
prasto apsirėdymo dirbanezių 
darbinįkų. Gazai amonijako pri
sigriebė į kambarį, kur žibėjo ga- 
zas, nuo to ir atsitiko baisi ex- 
pliozija. Maszinų namas likosi 
visai sugriautas ir apie 20 Įmo
nių, sunkiai sužeistų, puolėaut že
mės. Nejaucziauczius sunkiai ap
degusius iszvažiojo po jų gyve
nimus; kiti lengviaus apkulti ir 
apdegę. Gal būt, kad keletas isz 
sunkiaus sužeistų turės pasimirti.

Didelis gaisras Milwaukee, 
W1m.

1 dienų Spalių, Milvaukee, 
Wis. užsidegė po nr. 313-321 
antChesnut ui'. porcelėno krautu 
vė Pasheo. Ant syk visas bese 
mentas atsirado liepsnose, nes 
buwo ten daug deganezios mede- 
gos sukrauta. Subėgo visų da
lių ugnagesiai^. su 13 garinių 
czirszkynių. Sargai grieti i prie 
gesinimo, bet ugnis isz besemento 
persikėlė į virszų krautuvės, o 
nuo to apėmė ir krautuvę World 
Cloth’ng Co. Sargai įsiveržė į 
vidurį deganezios triobos, bet 
dėl tirsztų durnų isztrivoti nega
lėjo ir turėjo urnai bėgti laukan. 
5 ugnagesiai durnuose aptroszko, 
bet iszneszus juos laukan, keturi 
isz jų vėl atsigavo; tik Gust 
Mithelman negalėjo būti atgai
vintas ir tą reikėjo kuogreieziau- 
siai vežti į ligonbutį. Įspekto- 
rius Rose nupuolė nuo kopėezių 
ir iszsimuszė ranką. Blėdį ug
nies padarytą krautuvėj Pasheo 
skaito ant 100000 dol., blėdys gi 
krautuvėj World Clothing Co. 
pasiekia 18000 dol.

Naujas Popiežiaus pasiunti* 
nys. ’

KardinolasSatolli, 4 d., Spalių, 
bažnyczioj Szvento Aloizo Wa- 
shingtone atlaikė paskutines mi- 
szias ir iszdavė rasztą į visus ka- 
talikiszkus vyskupus, kuriuom 
atsisveikina su jais ir dėkavoja 
už jų darbus ant naudos katali- 
kiszkos bažnyczios. Naujas pa
siuntinys, Mr. Martinėli, ant lai
vo Campania atkako į Nev Yor- 
ką ir tuojaus naktyj iszkeliavo į 
Washingtoną.
Sudegė indijoniecziu akademl- 

ja.
4 d. Spalių, apie 11 vai. 

vakare, sudegė • įrengta in- 
dijoniecziams akademija, 10 my
lių nuo Antlers. I. T. 4 akademi
kai pražuvo liepsnose. Akademi
ją tą įrengė savo kasztais indijo- 
niecziai Choktov giminės; gyve- 
nojoje 102 mokintiniai. Blėdys, 
kaip dėl neturtingų indijoniecziu, 
labai didelės, ypacz kad akademi
ja ne buvo ir asekuruota.

Nelaime ant geležinkelio.
Ant Santa Fe geležinkelio, ne

toli Osage City, Ks. atsitiko ne
laimė. Nežinia kodėl, ant pasa- 
žierinio trūkio expliodavo gari
nis katilas. Lokomotiva likosi į 
szmotelius sudaužyta; maszinista 
ir peczkurys, teiposgi 3 slapta 
važiuojanti valkiozai likosi už
muszti. Pasažieriniai vagonai su
sigrūdo viens ant kito. Keletas 
pasažierių likosi apkultų; viens 
isz jų, koksai Bechler, turbut isz 
baimės, įgavo proto sumaiszymą, 
nes prikiszęs revolverį prie smil
kinio, nusiszovė.

Norėjo pigiai keliauti.
Italijonis Salvatore Betaglia 

isz La Crosse, Wis., atėjęs ant po
licijos, papasakojo, buk jisBuffa- 
loj, N. Y. užmuszė kitąitalijonįir 

.kad užtatai jo tėnyksztė policija 
jieszko. Wienas poiicijantas nu
vežė jį isz czia į Buffalo, 30 d. 
Rugsėjo Bataglia stojo priesz su- 
džią ir papasakojo, kad isz tikro 
nieko neužmuszė, tiktai norėjo pi
giai į Buffalo atkeliauti, nes ne
turėjo pinįgų ant užmokėjimo ge
ležinkeliui.

Baisus galas,
Poiicijantas Albert Wiesner, 

mieste Dubuqne, la. 30 d. Rusėjo 
norėjo ant vieno geležinkelio trū
kio suaresztuoti tris valkiozus 
slapta norinezius keliauti; likosi 
vienok anų nuo bėganezio trūkio 
teip nelaimingai nustumtas, kad 
pateko po trūkio ratais, o tie jį pu
siau perpjovė. Walkiozai pas
kui nuszoko ir nubėgo. Neužil- 
gio potam suėmė du valkiozu, 
bet nežinia ar tai tie pats.

Kas prirmiaus atmįs myslę, su 
kiek elektoriszkų balsų bus isz- 
rinktas naujas Suvien. Wal. 
prezidentas, gaus $25 nagrados, 
jeigu bus pilnai užsimokėjęs sa
vo prenumeratą, kas paskiaus, 
gaus $10, o kas dar paskiaus-gaus 
$5. Jeigu atsitiktu, kad nė vie
nas tikrai neatmytų, tai tuos $25 
gaus tas, kurio minimas bus ar- 
cziausiss. Dėltogi pamėgykit my- 
ti, o gal būt, kad ir pasiseks ku
riam atmyt ir gaut $25 nagrados.

Isz darbo lauko.
/«*T Mieste Fal River daugelis 
bovelnos verpi uyczių pradėjo 
darbą, pėr tai kelt szimtai darbi
nįkų ir darbinįkių gavo darbą.

T Clevelande Oh. Ęrovno 
dirbtuvėse aztraikas traukiasi 
via tolinus; pereitą nedėlią atsi
tiko net keletas susimuszimų su 
^Sabsals.

f 5 Kastynėse: Bison, Little Ja- 
hany, Mohala ir Resurrection, 
kurios ilgai stovėjo , wėl prade
da darl>ą. Apie 500 darbinįkų 
gaus jose darbą.

T Superior. Wis. Sudegė czia 
$uperior malūnas, prie Connors 
Point. Malūnas tas tapo nežino
mų piktadarių padegtas. Dirbo 
czia apie 100 darbinįkų, kurie 
dabar neteko darbo-

• T Kalnakasiai Appanosa, la. 
apsktiezio susitaikė su kastynių 
savinįkais. Szią žiemą kalnaka
siams mokės jie po 85c. už kievie- 
ną iszkastą toną. Per tą susitai
kymą sztraikas tapo praszalin- 
tas.

T Perry, UI. Kalnakasiai Litt
le Muddy kastynių susitaikė su kau
tynių savinįkais, kurie pakėlia 
darbinįkų uždarbį ant 4c. už kie- 
vieną 20 buszelių iszkastų ang
lių. Tokiu budu sztraikas likosi 
praszalintas.

Lavreuce, Mass. Dirbtuvėj 
Evereto, kuri keletą mėnesių sto
vėjo, dabar vėl pradėjo dirbti. 
Isz pradžių dirbs joje tik 40 va 
landų ant nedėlios. Arlingtono 
dirbtuvė priėmė daugiaus darbi
nįkų. Rengiasi pradėti darbą ir 
kitose dalise tos dirbtuvės,

Milville, N. J. Darbinįkai 
stiklo dirbtuvių ,,Whitall,Tatum 
Co.” kurios po ilgam stovėjimui 
pradėjo dirbti, bet su sumažintu 
ant 20% užmokeszcziu už darbą, 
nesutinka ant tokio didelio nu
mažinimo uždarbio. Kompanija 
persergsti darbinįkus, kad jeigu 
jie nesutiks ant tų naujų iszlygų, 
tai ji turėsiant parsikviesti dar
binįkus neprigulinezius į uniją.

5 Mt Carmėl, Pa. 29 Rugsėjo, 
buvo pas mus labai didėli vėtra, 
kuri labai daug pridirbo blėdies: 
sugriovė daug triobų, o tame ir 
didelį brėkerį, kuriame dirbo 
8040 žmonių, teiposgi sugriovė 
ir kompanijos pastatytas triobas. 
Sugriautuose namuose užgimė 
ugnis, o vėtra ją greitai platino 
toliaus. Keli vaikai ir pors su
augusių pražuvo liepsnose.

5 Isz Courtney, Pa. Daugelis 
anglių kastynių sustojo ir visai 
nedirba; kitose vietose nors irdir 
ba, bet darbo negalima gauti. Kas 
pasmus, tas pats yra ir Alleghenos 
pavietyj. Taigi visur su uždar
bių vargas. Tikimės, kad po 
rinkimų, jeigu taps iszrinktas 
McKinley, viskas pagerės.

W. Morris.
T Sztraikas tarnų ir darbinįkų 

Kanados “Pacific” geležinkelio 
traukiasi toliaus. Wietinės darbi- 
nįkiszkos organizacijos pritaria 
sztraikieriams, tik su tuom var
gas,tkad į vietą susztraikavusių 
ateina darbinįkai isz Suvienytų 
Wieszpaty8czių Sziaurinės Ame
rikos ir siūlo geležinkelio už- 
veizdai savo darbą. Liūdna la
bai, kad terp darbinįkų nėra vie
nybės, kad vieni kitiems vis ke
lią užstoja. Bijosi, kad sztrai- 
kieriai ne pradėtu užpuldinėti ant 
atėjusių isz Suvienytų VVieszpa- 
tysezių darbinįkų, Teip kaip iki 
sziol darbinįkai visur elgiasi nie
kada ne pagerįs savo būvio, nie
ko gero niekada ne iszderės.* jei
gu vieni kitiems kelią užstos.

|^*Kas užsiraszo “Lietuvą” ir 
užsimoka už ją $2 isz virszaus 
ant viso meto, mes duodame tam 
puikią knigelę vertės 50c. do 
vanų! Knįgelę gali iszsirinkt sau 
kokią nori isz musų kataliogo; kas 
neturi kataliogo, tegul atsiszau- 
kia, o prisiusime jam.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu

A M E RIKO.
—HO—

Kaip skaitlių lietuwių su
sekti?

Patikęs kur užrubdžiuose Jie 
tuvį, paklausk kas jiayra —tan
kiausiai atsako, kad 'jis masko
lius; prie skaitymo gyventojų 
Warszawoj, daugiaus jų pasisakė 
lenkais ė<ą todėl, kad eina į len- 
kiszką bažnyczią. Stątistika Chi- 
cagos, szį metą atlikta, parodo 
vos apie 2000 lietuvių, nors czia 
jų yra 5syk daugiaus. Tai kuom 
gi yra kiti, kurie savo tautiszką 
kelme paslėpė? Kas yra terp 
tamsių žmonių, tą patį, nors tai 
skaudu, matome terp musų ap 
szviestunų. Europos lietuviszki 
iaikraszcziai vėlinasi ne Jdėl ko 
kito, tik todėl, kad jiems rasztų 
trūksta, nėra kam dirbti ant žmo
nių labo. Amerikoj ne daugjtu- 
rime apszviestunų, bet ir mažame 
skaitliuje yra jau pasitraukę, kaip 
tik pamato, kad lietuvystė ne 
nupeni, kad jau isz jos negalima 
nieko iszgriebti, kaip tik pamato, 
kad bumbugas daugiaus pelno at
gabena. Taigi kaip galima tikrą 
musų skaitlių pažinti? Pasakojo 
man sykį Dras Sauervein^ apie 
vieną atsitikimą, kurisai geriau
siai reiszkia musų tautiszką tvir
tybę. Wažinėdamas po Prūsų 
Lietuvą, užvažiavo į vieną pa
kelėj ėsanezią alaus pardaviny- 
czią ir pamatęs czia daug aplin
kinių vyriszkių, paklausė, kas isz 
jų yra lietuvys. Neatsirado nė 
vieno, visi buvo vokiecziai. Ka
da vienok isztarė savo pasigailė
jimą, nes norėjęs lietuvius pavai- 
szinti alumi — tuojaus tie, pirma 
vokiecziais pasisakę atsiliepė, kad 
jie lietuviai, ir toliaus lietuvisz- 
kai kalbėti pradėjo. Neabejoja
me, kad ir Amerikoj surastume 
lietuvių daugiaus neng jų isztik- 
ro yra, kad tik galėtume kiek
vienam prisipažinusiam prie lietu
vystės, kokią nors dovaną suteik
ti; atsirastų gana tokių, kurie, 
nors sztądien slepia savo lietu
vystę, tąsyk ir po kelissyk lietu
vių esant prisipažintu. Gėda vie- 
nek mums, didelė gėda, kad mes, 
vaikai vienos motinos Lietuvos 
tik prie dovanų į krūvą galime 
susieiti ir prisipažįstame prie sa
vo motinos vien tąsyk, jeigu už 
tą prisipažinimą mums kas užmo
ka. Tais keliais vaikszcziodami 
netoli nužengsime, nesuteiksime 
savo tėvynei geresnės ateitės. 
Idant ką gero galėtume padaryti, 
reikia patiems geresniais pastoti!

Musų namų reikaluose.
32 nr. “Rytas” nubara “Lie

tuvą” ne už straipsnį, arba už pa
žiūras, bet už palilpusį atsakymą 
p. VVienb, kuriuom mes teisino- 
mėsi, kodėl atsiųsto raszto talpin
ti negalime. “Rytas” sako, 
buk mes iszdavėme garsų lietu
vį isz Spring Vallės, kurisai 
mums pasitikėjo. Me& brangina
me kiekvieną naudingą pamoki
nimą, bet niekaip negalime su
prasti, kokį reikalą jo patėmyjo 
“Rytas”. Kodėl mes negalėjo
me patalpinti raszto p. Wienb.— 
teisinomės raszėjui: nes rasite bu
vo vien koliojimai ir tai netin- 
kaneziais į spaudą žodžiais, ir isz 
jų negalima buvo įspėti, už ką ko- 
lioja, todėl ir to raszto perdirbti 
ir pataisyti negalėjome. Mums ro
dosi, geriiaus būt, jeigu terp mus 
būt mažiaus tuszczių koliojimų 
o daugiaus darbo. Ar “Rytui” 
kitaip tas pasirodo? Kas link-gi 
iszdavimo — mes neprisipažįsta
me, kad butume tą padarę. P. 
Wienb. (mes nežinome ar tai 
pseudonymas ar tikra pravardė) 
pasiraszė tokiu vardu po savo ra- 
sztu, taigi tos pravardės neslėpė 
nuo tų, į kuriuos atsiliepti norėjo, 
todėl ir mes slėpti neturėjome tie
sos Terp publicistų viso svieto per 
amžius iszsidirbo, teip sakant, pu
blicistų dora, kas link užlaikymo 
paslaptyj pseudinymų, bet tik tą
syk, jeigu raszėjas negeidžia sa
vo pravardės apreikszti. Ar mes 
privalome kitaip elgtiesi ir isz- 
dirbti savo locnus kelius, panie
kindami kitų iszdirbtus? jeigu 
teip, taigeistume pažinti “Ryto” 
apdirbtą pasielgimo kodeksą, ori- 
ginaliszką ,,savoir vivre” musų 
laikraszcziams, kad galėtume ži
noti, kaip toliaus elgtiesi.

Mnsų kandidatas ant kon* 
gresmano.

Ant valstijinės konvencijos 
Scrantone, Pa., populistų partija 

’iszrinko Drą Sžliupą kandidatu 
ant kongresmano. Kengrese mes 
iki sziol neturėjome nė vieno pa
siuntinio, kuris mus būt reprezen
tavęs, arba, reikalui, atsitikus 
užtaręs už lietuvius. Nebuvo 
dar nė vieno kongresmano, ku
ris mus būt sziek tiek pažinęs. 
Su Dro Szliupo pažiūromis ga
lima nesutikti, galima ūžtas pa
žiūras su juom kariauti, bet kai
po kongresmanas, jis galėtų 
mums daug naudos šutei kti, už
tardamas mus priesz Amerikos 
valdžią, taisydamas apie mus klai
džias amerikonų nuomones. To
dėl galima vien geisti, kad 
ant ateinanezių rinkimų jis taptų 
iszrinktu.

Lietuwiszka jaunumenė.
Lietuviszka jaunumenė mies

te Wilkes Barre, Pa., kuri pirma 
prigulėjo prie lenkiszkos jaunu- 
menės susivienyjimo, atsiskyrė 
nuo lenkų, nes nemokėdami len- 
kiszkai, negalėjo suprasti kalbų 
ant susirinkimų. Gerai, jeigu 
lietuviai sutikmėj gyvena su 
kaimynais, bet visuose susijungi
muose su lenkais, lietuviams pa
prastai būva palikta pildyti vien 
lenkų prisakymus ir tarnauti vien 
įsakytojams. Mums rodosi, kad 
lietuviams pridera tarnauti 
lietuvystei, o ta juk ne visur 
tuos paežius tur reikalus su 
lenkyste. Jeigu lietuvys tu
rėtų atliekamo laiko nuo darbų 
ant lietuvystės labo, nieks jam 
nedraudžia pridėti sawo darbą ir 
ant lenkystės naudos, bet kiek
vienam lietuviui lietuvystė visa
da turbut artesnė.

Isz Detroito, Mich.
Czionyksztėj lenkiszkoj semi

narijoj, per rūpestingumą buvu
sio klieriko, o dabar Guodotino 
Kunįgo Kaupo, pereitą metą tapo 
įvestos lekcijos lietuviszkos kal
bos, besimokinantiems seminari
joj. Szįmet skaitlius lietuvių pa
siekė 10, neskaitant dviejų su
lenkėjusių. Lekcijų ant sąvaitės 
esti keturios. Apart to, jaueziant 
stoką lietu viszkų knįgų, tapo su- 
tverta, 1 d. Rugsėjo, draugystė 
vardo Szvento Kazimiero, ku
rios mieris: užlaikyti knįgyną ir 
lavinties grynoje lietuviszkoje 
kalboje per patrijotiszkus 
skaitymus, deklamacijas ir kal
bas. Apie tą draugystę buvo jau 
“Lietuvoj” patalpinta.

Krutėjimą tautiszkuose reika
luose terp lietuvių czionyksztėj 
seminarijoj esanezių pakėlė Guo- 
dotinas Kunįgas Kaupas; būda
mas seminarijoje, padėjo pamatą 
tam darbui, apart to dar ir dabar 
rūpinasi apie musų tautiszką bū
vį szioje seminarijoje, gelbė 
damas mus savo darbais 
kaslink mokslo lietuviszkos kal
bos. J. Czepanonjs.

t Petras Jonaitis, prezidentas 
Lietuviszko politiszko Republi- 
koniszko Susivienyjimo, iszvažia- 
vo pereitą utarnyką isz Chicago į 
kitus miestus vaistės Ulinojo ra
ginti lietuvius prie ateinanezių 
rinkimų Su v. Walstijų preziden
to. Jisai padarys mitingus: 
Braceville, Spring Valley, Tolu- 
coj, Seatonville, La Šalie, Pana, 
East St. Louis, o utarnyke bus 
Westville.

t Westville, UI. 2 d. Spalių 
tenykszcziai lietuviai turėjo di
delį politiszką mitingą, kurį su
rengė Juozas Skinderis. Apie 
2000 buvo susirinkusių lietuvių. 
Prakalbėjo angliszkai sudžia 
Thomson isz Donville, o lietu- 
viszkai Juozas Skinderis. Wisi 
tenykszcziai lietuviai balsuos už 
McKinleyą republikoną.

f Koksai Praneiszkus Ragas, 
apsigivenęsShenandoryj, apskun
dė du lenku: Batyckį ir Szaržyn- 
skį neva už užpuolimą. Sude vie
nok pasirodė, kad Ragas neteisin
gai anuos apskundė, todėl sudžia 
juos ir paliuosavo, o užtai Ragą 
pasodino į kalinį už neteisingą ap- 
skundimą.



LIETUVA.

Isz wisur.
|| Pirmoj pusėj szių metų, isz 

europinės Maskolijos persikraus
tė į Sil»eriją isz wiso 165000 žmo
nių.

♦ _________
|| Maskoliszkame Turkestane 

siauczia neiszpasakytai smarki szil- 
tinė. Szitą mėnesį pasimirė ežia 
12000 žmonių.

|Į Mieste Buluvvayo, Matabe- 
lių kraszte, Pietinėj Afrikoj, atsi
tiko smarki didelės parako krau- 
tuwės expliozija. 5 anglijonys ir 
daug juodųjų likosi užmusztų. 
Expliozija iszmetė į padanges uo
las ir jų szmotai, puldami ant že
mės, sutrynė 20 žmonių.

------------ <$
Į| Laike paskutinės wėtros 01- 

demburge, Sziaurinėj ^Vokietijoj, 
iszdegė wisai bažnytkiemis Hu- 
nod. Iszdegė ežia 102 namai ir 
125 wisokių negyvenamų trio- 
bų; sudegė teiposgi wisi gyvu
liai ir sziumetiniai sukrauti ja
vai.

J] Prancuziszkas laikrasztis 
,,Missions Catholiąues” pranesza, 
kad stacziatikiszkas archi vysku
pas isz Diarbekir, Mažojoj Azijoj, 
Grigorius Abdalach perėjoįkatali- 
kiszką tikėjimu. Dažinojus apie 
tokį atsitikimu, ciecoriui Mikalojui 
neramu bus Prancūzijoj, nemielos 
bus ir prancūzų dovanos! Gaila, 
kad negalės į Siberyą iszsiųsti, už 
tokį prasižengimą, Diarbekiro 
archi vyskupo.

(| Mieste Aberdeen, Szkotijoj, 
laike rodymo, sudegė teatras 
“Palace of Varietes”. Degti pra
dėjo isz pats pradžios. Aktoriai 
ir aktorės su vargu iszsigelbėjo, 
bet užtatai nužudė savo drabu
žius. Persigandę teatro lanky
tojai ant syk pradėjo grustiesi per 
duris laukan ir jas užkimszo; daug 
žmonių tapo visai užslogintų, 
kiti likosi sumynioti. Isztraukė 
3 visai negyvus, szimtai gi yra 
apgrumdytų, o isz tų 13mirtinai.

|| Berlyne, du prigavėjai ame- 
rikonys prigavo daug jaunų vy- 
riszkių. Pasisakė esą Amerikos 
kapitonais ^Viliamu irHumbbar- 
du, nesziojo amerikoniszkų ofi- 
cierių drabužius, įrengė biurą, 
kuriame priiminėjo liuosnorius 
norinezius pristot į Amerikos ka- 
riumenę. Norintiems pastoti Ame
rikos kareiviais, siūlė labai geras 
iszlygas, bet kiekvienas isz pri- 
siraszusių turėjo pp. kapitonams 
palikti kauciją. Surinkę tokiu 
budu diktai pinįgų, prapuolė ne
žinia kur.

|| Ant vieno geležinkelio, apie 
VVindoboną, ant bėganezio trūkio 
vedantis jį maszinistas Wudetz 
įgavo urnai proto sumaiszimą. 
Besėdant ant maszinos nieks jo 
beprotystės nepatėmyjo; įsėdęs 
liepė prikabinti vagonus ir palei
do paskui visą tą trūkį ant szali- 
nių szėnų, kur kitas trūkis stovė
jo. Peczkuris norėjo nedaleisti su- 
simuszimo, bet beprotis maszini
stas paleido visą maszinos grei
tumą ir peczkurio neprileido stab
dyti. Ant galo peczkurys nuszo- 
ko. Bėgantis bėproczio trūkis 
visu savo įsibėgimu susidavė 
į masziną kito trūkio. Wisi va
gonai susidaužė į smulkmenas ir 
paskui po krūva skeliaudrų sura
do ir kūną bėproczio masinate, 
kurisai prie to trūkio susimuszimo 
likosi užmusztas.

|Į Wengrai szį metą atlaikė 
savo tūkstantmetinę parodą, ant 
paminėjimo 1000 metų nuo atėji
mo jų į Europą. Dabar stengia
si jie dar labiaus pakelti savo 
krasztą. Rubežiai Wengrijos ne
siekia jūrių, vežant reikia tavoms 
perkraustyti. Kad tą negerumą 
praszalinti, dabar jie rengiasi sa
vo kraszto sostapilę, Pesztą, su
jungti giliu iszkastu kanalu su jū
rėmis, tokiu, kad juom galėtų at
plaukti į Pesztą didžiausi jūrių 
laivai. Kanalas tasai turės 200 
pėdų ploczio ir 25 pėdas gilumo; 
bėgs gi nuo porto Fiumeį Pesztą, 
t. y. 400 viorstų. Kilnius ar- 
cziaus nuo jūrių negu Peszt, tai 
gi nukasti į Kilnių tokį isz jūrių 
kanalą pigiaus kasztuotų, bet vis
gi mes tokio vargiai ar kada su- 
lauksime.

|| Maskolijai ne trūksta pinįgų 
aut užlaikymo nenaudingos žmo- 
nims daugybės visokių veislių 
paslaptų ir atvirų policijantų, 
užtatai ji teisinasi, kad trūksta 
jai turto ne tik ant uždėjimo 
naujų, bet ir ant palaikymo nuo 
seniai ėsanezių mokslainių. Dabar 
vėl maskoliszka apszvietimo mi
nisterija praneszė direkcijai pra
dinių mokslainių Archangelsko 
gub, kad dėl nedatekliaus turto, 
ant szių metų taps ant 3000 ru
blių numažinta paszelpa ministe
rijos aut užlaikymo pradinių 
žmonių mokslainių. Direkcijai 
nieko ne liko daugiaus daryti, 
kaip uždaryti 15 mokslainių nuo 
seniaus įrengtų, nors ir su joms į 
mokslaines galėjo patilpti vos | 
vaikų dalis. Argi idiotiszki Mas
kolijos valdinįkai ir wisi caro tar
nai niekada nesuptas, kad ant 
pakėlymo Maskolijos lubiau rei
kalingas žmonių apszvietimas, 
negu czielos armijos visokių 
žmonių dabotojų, besistengianezių 
juos tamsybėj užlaikyti ant savo 
wien naudos?

Wietines Žinios.
—o—

— Ruski rubliai jau wėl pa
brango, dabar prekė po 53c. už 
rublį.

— Juozas Bicel ir Jokūbas 
Stucka, pasisukę prie Chicagos 
pjovinyczių, paszlavė du gyvu 
parszu, įsidėjo į vežimėlį ir sten
gėsi nuo vietos nuvažiuoti. Par- 
szai vienok buwo gyvi, taigi jų 
balsą išgirdo policijantas, kuri
sai sulaikė vagilius ir nugabeno 
juodu pas sudžią Hennessey, o 
tasai nubaudė juos užtai, uždėjęs 
po 2 dol. bausmės I

— Pereitą nedėlią Chicagoj 
pasimirė 399 žmonių. Nuo szilti- 
nės, dėl nesveiko Chicagos van
dens, pasimirė 58 žmogystos, 
nuo džiovos gi 36.

—Szioms dienoms apturėjome 
didelių kanticzkų ir mažiukių mal- 
dąknįgių “Senas Aukso Altorius.” 
Apdarytos audeklu—po 40c. sku- 
ra-po 50c., o krisztoliniuos apda
ruose— po 75c. Wisi, kas tik no
ri, gali gaut pirkt pas mus.

— Pereitą nedėlios dieną, Pula, 
skio halėj, atsibuvo lietuviszkų 
siuvėjų balius. Atsibuvo viskas 
gražiai, tik ant baliaus norėjo 
įsigriebti liauferiai, tikėdami 
susirinkusių keszenius iszkrau- 
styti. Nepasisekė vienok: jie 
likosi nuvyti; ne vienam dar 
gana skaudžiai lietuviszki siuvėjai 
suteikė į sprandą.

Saliune ant kertės Clinton ir 
Mathes ui., už paintą alaus, susi; 
pyko du draugai: Jokūbas Bart- 
ling ir 20 metų Jokūbas Paskal. 
Besibarant, Paskal iszsitraukė re
volverį ir paleido szuvį tiesiog į 
pilvą savo draugo. Paszautą 'nu
gabeno į ligonbutį, kur gydytojai 
pripažino paszovimą už mirtiną. 
Paskal likosi suaresztuotas.

— Pereitos nedėlios dieną at
sibuvo su didelėmis iszkilmėmįs 
paszventinimas kampinio akmens 
katalikiszko Alexijonų ligonbu- 
czio, ant Raciue ir Belden avė. 
Angliszka pamokslą pasakė kunį- 
gas Aylvard, lenkiszką kn. Ba- 
rzynski, czechiszką Jaeger, pran- 
cuziszką Kn. Galinas ir vokiszką 
Kn. Erz. Ant to paszventinimo 
buvo keletas lenkiszkų draugysj 
ežių; lietuviszkų gi ne pstėmy- 
jome.

— Apsigyvenęs po nr. 18 ant 
N. Green ui. siuvėjas žydas, Abe 
Zidel , pereitos nedėlios dieną už 
ką ten susibarė su kitais tų namų 
gyventojais, teiposgi maskolisz- 
kais žydeliais, bet negalėdamas 
tų perginezyti, pradėjo draskyti 
ir kandžioti visus, prie kurių tik 
prisiartinti galėjo; žinoma, labiaus 
nukentė, kaipo silpnesnės, mote
rys: kokiai ten Maksienei Herman 
nukando pirsztą Ant galo pamė- 
gusį žmogaus mėsą žydelį sua- 
resztavo ir nugabeno ant polici
jos stacijos ant Desplaines ui.

— Czechai Ertel ir Moj,*nedė
lios dieną, atlankė sawo vientau
tį Kremplą, apsigyvenusį po nr. 
166 Clyborn avė, Turbut ežia 
per daug gėrė; Moj ir Ertel atsi
minė kokius savo senus nesuti
kimus ir susibarė, paskui norėjo 
pesztiesi. Krempel ne dawė sawo 
namuose jiems pesztiesi, todėl 
nesutinkanti draugai susitarė su- 
seiti paskui ant ulyczios ir už
baigti nesutikimus, Wos iszėjo 
ant ulyczios, iszsitraukė isz 
keszenių peilius ir teip ilgai 
viens kitą badė, pakol ant 
galo nepuolė abudu aut žemės. 
Susirinko daugel žmonių, kurie 
ramiai žiurėjo, kaip tuodu bepro- 
cziai viens kitą badė; ne atsirado 
krūvoj nė vieno iszmintingesnio, 
kuris butu pasistengęs besipe- 
szanezius perskirti. Kada tuodu 
puolė ant žemės, tą*yk atsirado 
policistas Anderson, kuris pa 
szaukė ambulansinį vežimą ir 
nugabeno sužeistus į alexijonų li
gonbutį.

— Nedėlios naktyj, į gyveni
mą p.Baines, po nr. 502 ant Ma- 
dison ui. įlindo koksai negras 
vagilius, bet p. Baines, norėda
ma papenėti mažą savo vaikelį, 
atsikėlė ir užtikusi nepraszytą 
sveczią, pakėlė riksmą ir suszau- 
kė kaimynus. Žinoma, kad juod- 
skuris nelaukė, kol kaimynai su
bėgs, bet prasziszalino. Taigi su
bėgę nieko nerado. VViena vie
nok isz kaimynų, Williams, tikė
damas, kad juodasis sugrįž, atsi
gulė į lovą, bet ne užmigo. Po 
valandai isztikro iszgirdo kokį 
tai sueziužėjimą. Atidarė duris ir 
patėmyjo negrą stovintį su re
volveriu rankoj. Negras pir
miausiai ezovė, bet ne pataikė ir 
norėjo iszbėgti. Williams palei
do į bėgantį 5 szuvius ir turbut 
gerai pataikė, nes vos vagilius 
įstengė nubėgti nuo trepu, apa- 
czioj puolė negyvas. Ant tų szau- 
dymų subėgo kaimynai, atsirado 
ežia ir netoli gyvenantis bulmi- 
stras Svift. ’

Isz Politikos.
Isz to, ką pasakėme pereitame 

“Lietuvos” nr. supratote, ką reisz- 
kia “Gold Standar” (auksinis žen
klas), dabar pasakysime, ką rei- 
szkie “16 to 1” (16 iki 1), ir ką 
reiszkia “free silver” (liuosas ci- 
dabras),

16iki 1 reiszkia tą: posurėdimui 
sziądieninės pinįgų sistemos, 
viena uncija aukso buvo verta 
16 sykių tiek, kiek cidabrinė un
cija, dėltogi randas padirbo cida- 
brinį doliarą 16 sykių sunkesniu 
už auksinį. VVienok vertė cidabro 
nupuolė ir sziądien viena uncija 
auskso jau yra verta 32 syk tiek, 
kiek cidabrinė, nes tiek už ją mo
ka ant turgaus. Jeigu kas nori 
persitikrinti ar tai teisybė, gal 
sutarpinti 10 auksinių doliarų į 
kulkelę,—už tą auksinę kulkelę 
gaus ant turgaus $10, o jeigu su- 
tarpintu į kulkelę $10 cidabrinių, 
kuri svers 16 sykių tiek, kiek au
ksinė kulkelė, tai už ją gaus ant 
to paties turgaus vos $5.30c. Isz 
to kiekvienas dabar supranta, 
kad sziądien auksas ant svaro yra 
32 syk brangesnis už svarą cida
bro, o ne 16 sykių, ir tos tai sis
temos laikosi sziądien republiko- 
niszka partija.

Demokratams sziądieninė pi
niginė sistema nepatinka. Jie už
simanė pakelti vertę cidabro, tai 
yra: jeigu sziądien 32 uncijos 
cidabro yra vertos tik tiek, kiek 
viena uncija aukso, tai jie nori 
padaryt, kad 16 uncijų užstotu 
vieną unciją aukso, tai yra, pa- 
dvejot vertę cidabro ir dėlto rė
kia: “16 to 1” (16 iki 1). .

Dabar jau gal būt visi supras, 
ką reiszkia 16 iki 1.

O ką reiszkia “free silver” 
(liuosas cidabras)?

Liuosas cidabras reiszkia tą: 
kad, sziądieninis Amerikos ran
das nevelyja dirbti daugiau ci
dabrinių pinigų, kaip tik tiek, 
kiek turi auksinių, idant už kiek
vieną cidabrinį daliarą galėtų, ant 
pareikalavimo, užmokėti aksu; 
odemokratai dabar prisispyrę nori 
priversti randą pavelyti pri
dirbti tiek cidabrinių doliarų 
kiek kas, turintis savo rankose 
cidabro, jų reikalauja, kad ran
das ne draustu jų dirbimo. Už tai 
vadinasi luosas cidabras, arba 
kaip demokratai szaukia: “free 
silver”

(Tolius bus)

ATSAKYMAS “SAULEI” 
ir jos koresponden

tams.
Nr. 44 “Saulės”; M. Gusczius, J. Kai- 

karis ir J. Skudria apsiskųsdami, kad 
szįmet Arkanse turėjo sausmetį, kalti
na už tai A Olszevskį. iszduotojj r‘Lie
tuvos”, kad tasai, kaipo įkartojas tų 
kol i unijų, ne atsiuntė lytaus į Ąrkapsą, 
per tai jie ausibiednėjo ir su gaileacziu 
tur apleisti savo farmas. Prie to dar 
ir pats p. Baczkauskas iszvadino apga
vikais įkartojus minėtų kolionijų.

Ne buvau apgaviku, ne esu, ir būt 
nemislyju,

Arkanso lietuviszkas kolionijas ne 
aprinkau asz, bet aprinko komitetas, 
paskirtas ant mitingo visų Chicagos 
lietuvių. | komitetą tapo iszrinktl: Juo
zas Butkus, Jonas Jauksztas, Aleksan
dra Bijauskas ir Kazimieras Kunca, 
kurie nuvažiavę aprinko, kaipo geriau
sią ir prieinamiagsią vietą ant uždėji
mo teip nuo seniai pageidautų lietu
viszkų kolionijų ir padavė apie jas ap- 
raszymą į musų laikrasztį “Lietuvą”. 
Asztik į metą laiko nuvažiavau pirmu 
syk pamatyt naujų kolionijų, kada jau 
tenai gyveno keliolika lietuviszkų szei- 
mynų ir visi džiaugėsi isz savo farmų. 
džiaugėsi podraug ir ponas Kaikaris, ku
ris sziądien skundžiasi p. Baczkauskui, 
kad Olszevskis jį apgavo; dar pirma 
mano atsilankimo pats raszė korespon
dencijas į “Lietuvą” pasigirdamas sa
vo linksmu gyvenimu ir kviesdamas 
kitus lietuvius į Arkansą; szįmet gi, 
kad ežia atsitiko sausas metas, tai už 
tai Olszevskis turi būt kaltas!

Nesidyviju visai isz tų, kurie ketina 
bėgti isz Arkanso, nes isz jų pirmos 
pradžios jau buvo matyti, kad jie ne 
galės ant farmos pradėt gyventi.

Kokiu budu žmogus gali pastoti geru 
farmeriu, jeigu jisai atvažiuodamas at
siveža su savim vos tris ar keturis 
szimtus dol. o net buvo ir tokių, kurie 
pradėjo farmerystą su $100.

Jog jis pats į plūgą įsikinkęs žemės 
ne ars, bet reikalauja poros arklių, ku
rie mažiausiai kasztiioja jam ....$00.00

Reikalauja plūgo,........................ 15.00
Wežimo .......................................50.00
Akėczių........................  10.00
Užkinkymo,..................................10.00
Stubelę pasistatyti....................... 50.00
Porą karvių.. .............................. 20.00
Ta maža pradžia jau isznesza $215.00.

O kur jo tvoros, szulinys, sėkla, 
duona pakol sulauks szviežios, arkliams 
paszaras, drapana, kiaulės, antys, žąsys, 
tai jau žemę turėtu gaut už dyką. Nors 
ir dykai gautu žemę, tai tik su dviem 
—trinti szimtais jis pragyvent negali, 
ir turi bėgt, nes tokiam nėra kitokios 
iszeigos. Juk buvo ne syki garsyta 
“Lietvuoje”, kad neturinti $500 ar $600, 
visai ant farmų nevažiuotu, nes su ma
žiau negalės pragyventi.

Pasakykit jus apgautiejie—dėl ko ne 
bėga isz Arkanso vokiecziai ir czekai 
farmeriai?—Deiko tie isz jų, kurie jau ke
liolika metų farmeravo Dakoloje,Kanse- 
Nebraskoje, pardavė savo farmas te
nai, o pirkosi Arkanse ir ežia gerai gy
vena?—Dėlto, kad atvažiavo su pinį 
gaiš, pasistatė triobas, apsitvėrė tvo
ras; susipirko gerus arklius ir gerus pa
darus, žemę iszdirbo gerai, visą apsėjo, 
tai nė sausų metų ne pasibijojo/ O ežia 
lietuvys atsibaladoja su keliais centais, 
kurių jam užteko vos ant pusiaugaiszės 
kumelės, su kuria vos pora akrų sziaip 
teip apkniso ir paskui laukia iszsižiojęs 
Dievo susimylėjimo, o kad Dievas isz 
dangaus nieko gatavo ne iszmetė, tai 
paskui uždėtojas tų kolionijų yra kaltas 
—apgavo juos?

Nusipirkę ten laukus trys metai atgal 
mokėjo už akra po $6. o sziądien, už tą 
pacziąžemę, gauna po $10 už akrą. Ta* 
sai pats Butkus atvažiavo į Arkansa su 
$400. užmokėjo už žeme po $4. o 
sziądien pardavė ?ja po $10 akrą ir 
iszsivežė $800 gatavo pinįgo,

J. 8. Skudris, apraszydamas kunįgo 
sugeloves sako: “paduok szitą gromatą 
Jredystę "Lietuvos”, tegul pasinaudo- 
a lietuviszkų kolionijų uždėtojas, nes 

mes žinome, kad jisai buvo susidėjęs su 
Butkum ir kn. Balęevicziumi ir su jais 
isz vien biznį vare”.— Kunigo Balce- 
vieziaus visas tenii biznis, kad su mer
gina susilaukė-kudykio, prig. kurio at
siradimo asz jokĄu budu -^tegalėjau 
prisidėti, nes Arkanse Ke buvau 
irtos mergos nemaeziau. O Butkaus 
visas biznis, kad žmogus susipjovė ke
letą tonų szieno ir pardavė savo kar
ves, padarė keletą doliarų, isz kurių 
man nė vieno nedavė, nes asz jo ne- 
prasziau, teip kaip nereikalauju nė jo
kių dovanų ir nuo kiųi.

Deltogi pirma pasimislyklt, o paskui 
raszykit gerai apsimisliję, persitikrin- 
sit, kad jus neprigavau ir už sausmetį 
arba jūsų nusibiednėjimą neėsmu kaltas.

Persitikrinkit. kad jūsų terpsavisz- 
kos pjovynės yra didžiausia kaltė, tos 
jums suskubino subiednėjimą.

Antanas Olszevskis.
Užmanyjas Kolionijų.

Jonas R. Tanner,
Republikoniszkas kandidatas ant 

ateinanezio gubernatoriaus 
walstes lllinojo.

Naudokitės Lietuwiai!
Kas pirmas atmys, kas bus 
SiiKienytų Waisti]ų a- 
teinaneziu prezidentu 
ir su kiek elekto- 
riszkų balsų bus 
jis iszrinktas, 

GAUS 

3>2<5,OO aagrados.
KAS ANTRAS ATMYS, 

GAUS $10,00.

Kas treczias, gaus 35,00.

Paaiszkinimas kokiu bu
du iszrenka prezidentą.
Suwienytų Kaisti jų preziden

tą renka ne per balsus žmonių, 
bet per balsus elektorių. Kiek
vienas stelas turi po kelis, kelio- 
liką arba kėlės deszimtis elekto
rių, tai yra pagal skaitlių žmoni
jos: kuriame stele daugiau žmo
nių, ten daugiau ir elektorių, o 
kuriame mažiaus žmonių, tai ir 
elektorių mažiau. Ant wisų Suvie
nytų Walstijų yra 447 elektoriai, 
taigi, idant likti prezidentu, kan
didatas tur gaut ne mažiau 224 
elektoriszkus balsus. Szita to 
blyczėlė parodo, kiek elektorių 
yra kiekviename s te te. 
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M’KINLEY.
Repalikona*.

BRYAI.
Demokrat.
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Arkansa*...............
California..............

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

Colorado...................
Čonnecticut..........
D«leware............... —.

Florida...................
Georgia.................. s ’ ”
Idaho......................
Illinoi*...................
Indiana.................. ..........................................

Iowa...'..................
Kanga*......................
Kentucky ............. . ..................................

Loui*ian'a....M....
Maine...................... .......................................... ....................................

Maryland...............
Magsacbutetl*.......
Michigan...............
Minnesota... .♦»...
Mig*i**tppl.............
MImouh.................. .......................................... ....................................

Montana.................
Nebraska...............
Neveda......................
New Hampabirę.,
New Jeraey..........
New York.............. ....................................

North Carolina... 
North Dakota..... 
Ohio........................

. ................................... ..
..................... ..............

Grego n.. .................
Penntylvania........
Rbode Island........
South Carolina... 
South Dakota........

........................................... ..............................

........................................... ....................................

Tenne**ee..............
Texaa......................
Utah........................
Vermont.................
Virginla.................
Wa*hingtoa...........
We*t Virginla....

• •et ••••••••

" iaoonsin..............
tVyomlng. ............ .......................................... ....................................

Wiau elektorių....

Likt prezidentu reikalinga 224.

Dabar, kaip ant toblyczėlės ma
tote, stote Illinois yra 24 elekto- 
riai; taigi jeigu stete lllinojo 
bus daugiau balsų už republiko- 
nus, tai tuos visus 24 elektorius 
gaus republikonai, o demokratai, 
szitam stete, nebaus, nė_ vieno, 
bet jeigu bua daugius balsų už 
demokratus, tai tie visi 24 elek- 
tofiai prigulės demokratams. 
Stete Pennsylvanijos yra net 32 
olektoriai; taigi ir ten, jeigu gaus 
daugiau balsų republikonai, tai 
tie visi 32 elektoriai* teks repu- 
blikonams, o jeigu daugiau de
mokratai, tai demokratams. Kaip 
su lllinojo ir Pennsylvanijos, teip 
lygiai ir su kitų stetų elekto- 
riais einasi: kuri partija kuriame 
stete gaus daugiau balsų, tos 
partijos bus ir elektoriai.

Ant prezidendo turime du kan
didatu: McKinley’ąisz Republiko 
nų partijos ir Bryan’ą isz demo
kratų. Kuris isz jų gaus 224, ar 
daugiaus elektoriszkų balsų, tas 
liks prezidentu Suvienytų 
VValstijų.

Deltogi, norėdami atmyti su 
kiek elektoriszkų balsų bus isz
rinktas prezidentas, turite sakyti 
ne mažiau kaip 224 ir ne daugiau 
kaip 447, nes tik tiek elektorisz
kų balsų yra visose Suvienytose 
^Valstijose.

Ant kokių iszlygų gaus 
minėtą nagradą.

Norėdamas atmyti szią myslę ir 
gauti minėtą nagradą $25,00, tu
ri neatbūtinai būti skaitytojom 
“Lietuvos” ir turėti užmokėtą 
prenumeratą isz virszaus už visą 
metą, tai yra $2; neužsimokėję 
$2 už laikrasztį, tegul suvis ne
mena. O kurie nuo seniaus turė
jo įmokėję $2, bet jeigu jų laikas j 
prenumeratos jau pasibaigė, tai

turi isz naujo $2 užsimokėti ant 
kito meto, o kurių laikas prenu
meratos baigiasi priesz naujus me
tus, tai tie tur užsimokėti $L i- 
dant galėtų būti daleisti prie mi
nėtos nagrados,

Neužsimokėję $2 už “Lietuvą” 
tegul suwis neraszo, nes mes dėl 
tų nė mažiausio atsakymo neduo
sime. Spėjimai tur būt prisiun- 
cziami per rasztą, o ne žodžiu, 
idant pažiūrėję ant koperto pacz- 
tiuės peczėties galėtume atspėti, 
kuris yra pirmesnis ir kuriam 
priguli $25, kuriam $Į0, o ku
riam $5.

Pinįgai bus iszmokėtiį dvi ne
dėti po iszrinkimui prezidento, 
dėlto, idant apsisaugoti nuo klai
dos.
Prisiųsdami atminimus visada 

uždekite szitokį adresą: 
A. OLSZEWSKIS,

924 33 rd St., CHICAGO, ILL.

Į Skaitytojus.
Siuncziame szirdingji aeziu 

tiems skaitytojams, kurie teikėsi 
mums prisiųsti naujus adresus ir 
podrug meldžiame turėti kantry
bę, -jeigu kuriam nesuspėjome 
duot atsakymą, nes, per daugybę 
darbo,jokiu budu nesuspėjome ant 
wisų gromatų atsakinėti. Su laiku 
gaus atsakymą kiekvienas, tik te
gul turi kantrybę.

Jeigu, kuris Isz naujų skaityto
jų negavo musų lakraszczio, tai 
tegul pats atsiszaukia ir paduoda 
sawo tikrą adresą, o mes per szias 
keturias nedėlias noriai jums isz- 
siųsime, nes nekurios gromatos 
labai neaiszkiai buvo raszytos, isz 
kurių adresus buwo sunku per
skaityt, tai ir laikrasztis ne vie
nam galėjo suklysti.

A. Olszevskis

MITINGAI.

Mass Mitingas.
7-tos Wardos Lietuviai Republiko- < 

nai laikys dydelį susirinkimą HalSje 
Szemaiczio. Canal St., 15-th Place, Ne- 
dėloj, 11 Octoberio6.30 v. vakare. Wisi 
Lietuviai Republikonai 7-tos vardosyra 
užpraszomi pribūti.

Prezidentas.

Subatoje, 10 Spalių, Lietuviszkas Re- 
publikoniszkas Kliubas 29-tos Kardos 
laikys didelį mass - mitingą, po N. 4612 
Atlantic St., Halčje P. Karecko, ant ku
rio bus angliszki ir lietuviszki kalbėto
jai. Szirdingai užpraszom visus lietuvius 
atsilankyti. Komitetas.

Nedalioj, 11 d. Spalių, tuojaus po 
sumai, extra mitingas Dr-tės Dovydo 
Karaliaus, salėj F. Majausko, 3301 Lau 
rel st., ant kurio yra užpraszomi visi 
sanariai tos Dr-tės, nes yra apsvarstomi 
labai svarbus daiktai reikaluose Dr-tės.

K. Kigas, Prez.

Subatoj, 10 Spalių, 8 vai. vakare, sa
lėje J. Juszkos, 749 W 22nd st. bus 
mitingas lietuvių norinezių uždėti mok- 
slainędėl mokini mosi szokti. Wisi, kurie 
nori mokyties szokių, teiksis susirink- 
tiant szio mitingo.

Užpraszo Komitetas.

Nedėlioj, 11 Spalių, 3 valandą po pie
tų, salėje Voverkos, 4500 S. Paulina st. 
bus mitingas “Antro Liet. Kliubo 29-tos 
Wardos”, ant kurio visus lietuvius 
szirdingai užkvieczia pribūti.

St. Martinkus vice-prez.

Lietuviai Republikonai 7os vardos 
“Kliubo Algirdo” laikė susirinkimą pn. 
650 S. Canal st.—Prezidentas Bradchu- 
lis ant susirinkimo ne pribuvo ir ne da
vė kliubui jokios žinios, dėl kokios 
priežastės ne pribuvo.—Susirinkimą 
atidarė Vice-Prezidentas Žemeckis.

Isz priežastės nepribuvimo preziden
to, ant szito susirinkimo tapo pakeltas 
klausymas kasi ink pasielgimo ‘prezi
dento ir susirinkimas atrado 1) jog pa
sielgimai prezidento Bradchulio yra 
despotiszki dėl kliubo ir jo urėdnįkų; 2) 
jog jis elgiasi budu paslaptingu ir ne
suprantamu dėl kliubo, 3) jog neiszpil- 
do savo pridermysezių, tai yra: ne pris
tato ant paskyrto laiko prižadėtų tikie- 
tų ir nuvylė žmenės su natūralizacija; 
ne paskyrė jokių kanvasserių dėl sura
dimo skaitliaus lietuviszkų ukėsų 7 
vardos, kaip buvo nutarta ir reikalau
jama per kliuba ant pereito susirinki
mo. Abelnai susirinkimas atrado visus 
jo darbus neisztikimais, ardaneziais or
ganizaciją ir daraneziais papeikimą kliu
bui. Dėlto visi susirinkę, po visųpu- 
siszkam apsvarstimui nutarė:Praszalin- 
ti F. P.Bradchulį nuo urėdo prezidento, 
kaipo bledingą ir ne atsakantį reikalams 
kliubo ir įstatams musų konstitucijos, 
ir į vietą jo pastatyti ant prezidento 
rasztinįką kliubo, Petrą Gulbį, kaipo 
gavusį daugiausiai balsų (18 priesz 8 ir 
5 kitų dviejų kandidatų); o į vietą Gul
bio paskirti rasztinįku kliubo Aleksan
drą Skaczkauską. isz 49 Liberty si.— 
Ant pabaigos pribuvo ex-prezidentas 
Bradchulis ir po ne svarbių diskusijų, 
susirinkimas liko uždarytas.

Alek. Skaczkauskas Sekr.
P. Gulbis, Prezidentas.

NEW YORK, N. Y.
Lietuviszkas Rep, Kliubas po vardu 

Witauto. 326 Henry St., atlaikys sawo 
mitingus perdėtoms dienoms, 7 diena 
ir 21 d. Spalių bus mass mitingas; už- 
kviecziam visus brolius, kurie yra ukė- 
sais, nes bus kalbos lietuwiszkos, lenkisz- 
kos ir angils^kos. 7 dieną szale bus 
iszkabinta wėlawa ties mitingo sale,

V. T. Shultz Prez 262 E. Houston St 
Dr. Levandauskas, Leaimeris.



Naudokitės!
Tik per tris nedelias.

Per sz'as 3 nedėlias iszsiųsime 
kiekvienam “Lietuvą” dykai ant 
pažiūros, kurs prisius sawo adre? 
sę į redakciją “Lietuvos”. Pasi
naudokite!

Katrie isz naujai paduotų 
adresų negavo laikraszczįo, 
“Lietuvos” tegul patys atsiszati
kę, paduodami savo tikrę adresę, 
o iszsiųsime jiems,

Raižydami visada uždėkite 
szitokį adresu:

A. Olszevskis,
924—33rd str., Chicago III.

Atsišaukimas.
Savo atsiliepime, patapusiame 

“Lietuvoj”, Naujokas apgarsino, 
buk jis nežino, kur mano pati yra 
ir su ja ne iszbėgo, apie pavogi
mu pinįgų nieko nežinęs. Tas vis
kas ne tiesa. Juodu abudu man 
raszė isz New Yorko, kad keliau
ja į Afriką, isz Cbicagos gi para- 
szė, kad negavęs ežia darbo, ke
liauja į Shumokinę. Wisi tie jo 
atsiszaukimai talpinami vien to
dėl, kad supainiotu ‘ kelius norin
tiems jį suimti. Taigi dar kartę 
atsiliepiu ir nuoszirdžiai praszau 
kiekvieno lietuvio suaresztuoti 
Naujokę, už kę asz jį sulaiku- 
siam užmokėsiu 50 dol.

Atsiliepiu teiposgi į savo pa
bėgusiu moterį ir praszau, kad ji, 
sykį supratusi sawo bjaurų dar- 
ba, grįžtu pas mane atgal, kaip 
yra prisiekusi imant szliubę ir ne 
tersztu vardo visų lietuviszkų 
moterų. Kiekvienas žmogus gal 
klysti, bet geras, supratęs, kad 
piktai pasielgė, stengiasi savo 
klaidas pataisyti. Todėl dar kar
tę atsiliepiu, grįžkie atgal pas 
manę’ J. Segevicze 
776 B mk str., Wuterbury Conn.

Paaukawo A. Rėkliui.
Lietuwiai isz Yonkers, N. Y. sudėjo 

ir prisiuntė nelainingam Rėkliui $8.25. 
Rinkimu pinįgų užsiėmė W. Dabszis ir 
St. Kairia. Dr-tė Szvento Stanislovoisz 
Carbondale, Pa. prisiuntė $3.35

J. Seglavicze isz "VVaterbury Conn. 
prisiuntė 81.00.

Pajieszkojimai.
Pajeszkau savo pusbrolių: Petro ir 

Juozo Juozaiczių, paeinanczių isz Kauno 
gub. Panevėžio pavieto, Laipuszkių kai
mo. Tegul atsiszaukia ant tokio adreso;

W Janson, Box 7J2, Naugatuck, Conn.

Pajieszkau savo trijų draugų.: Jono 
Toleikio isz kaimo Lazdunenų, Jono 
Mandvio isz kaimo Dryžių, ir Antano 
Karbauskio isz kaimo Gūbrių. Teiksis- 
atsiszaukti ant adreso szito:

Juozas Mažutis,
2207 5-th St. Pittsburgh, Pa,

Pajieszkau savo draugo Mikolo An- 
tanaiczio, paeinanczio isz Kauno red., 
Panevėžio paw., isz Klavonių miestelio’ 
Teiksis atsiszaukti ant adreso szito: 
John Sagats, Box 201, Homestead, Pa,

Pajieszkau sawo dvieju žentų: Jono 
Siruno ir Povilo Jovarskio. Teiksis at
siszaukti ant adreso szito:
Jokūbas Dvorzeckis Mt. Camel, Pa.

Gromatos
284 Bartasz Antoni
290 Bertoszewicz Fr.
291 Bizes Frank
3S1 Gammeliens R.
344 Grincewic Dom.
355 Joblanski Anton
357 Jaksztifl Konst.

ant paczto.
361 Juseuicz A n te n
368 Kiltinowicz Antan.
392 Kuras Michael
417 Misevlc Auguatin
432 Noroliewski Kaži m.
427 Noretco Michael
433 Papunki John

Lietuviai gyvenanti Hammond ir 
East Chicago, Iii. pirkite visokius val
gomus daiktus grosernėje pono Zitzo, 
Hammonde, nes tai yra geras žmogus, 
ir viską czystai užlaiko, o prekės pas jį 
pigesnės kaip kitur,

Dr. Marija Doviatt, Lietuve,
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

817 W. 21st Place (Hinman St.)
Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 6 wakare. Telephonas: Canal 151.

Grand Opening.
Ant 10, dienos Spalių, 

tai yra subatos vakare, pas L. 
Ažukę, 3301 Auburn avė. bus ba
lius *įkūrimo szviežio alaus isz 
Milvaukee Brevery Co. Yra tai 
skaniausias alus už visų ki
tų bravarnių, dėlto ant įvedimo 
naujo alaus isztaisau balių įkur
tuvių (Grand Opening). Tę va
karę grajįs puiki muzika, bus 
daug jaunimo, szokiai ir kitos 
gražios zabovos, ant kurių visus 
lietuvius užpraszau atsilankyti.

Su guodone L. Ažukas. 
(10—10)

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

Didelis Rudeninis ir Žieminis Atidarymas
B. WARTELSKI0,

Departmentinio Sztoro, 3641, 3643, 3645 South Halsted Street 
Utarnyke, Seredoj ir Czetwerge, 13,14 ir 15 d. Spaliu, 1896.

Ateikit ir pamatykit musu puikiai iszredyta aztora. 6 dideli pardavinyczioe ruimai bus 
papuoezti puikiausiomis kvietkomis. Per tas visas tris dienas grajys puikiausia Chi- 

cagos muzika, po vardu “Chicago Zouave Band" nuo 7 iki 10 valandai kas vakara.

t&T Isz tukstaneziu artikulu, cze paduodame prekes tik nekuriu.
Szioms dienoms bus 

iszparduota 100 gele
žini* levu, apvilkta 
balta amalija, su misin
ginėmis ant kojų gal- 
komis ir kitoms ant ga
lu kvietkomis. Tu lo
vų preke po ' 15.00

Spaliu 13, 14 ir 
15 diena bus jos 
visos iszparduotos 

42.19.
Pigumai ant Utar-

nyko, tikai 13 d. 
Spaliu.

Blekiniai, trikvortiniai imbrikai dėl ka
vos virimo po 19c.

Utarnyke 4c.
1000 jardu storo flanelio, jardas po 10c.

Utarnyke 3fc.
500 poru vilnoniu vyriszku panezeku 

po 19c.
—Utarnyke 9c.

Szvaksas “Enameline” dėl juodinimo 
pecziaus, po 5c. už baksa 

Utarnyke 2|c.
Ugi czb—200 vyriszku apatiniu maraz- 

kiniu “Merino” su vilnotoms 
krūtinėms ir pecziais, po 50c.

Utarnyke 29<‘.
500 poru moteriszku giliu kalioszu viso

kios mieros, po 60c.
Utarnyke 19c.

100 persiszku karpetu, didžio 30x 50, 
po 50c.

Utarnyke 25c.
1000 stalavu peiliu, nors nevisai geru, 

nuo 10 iki 15c. kožnas, 
Utarnyke 2c.

500 baltu, szilkais iszsiutu kūdikiams 
kepuraieziu, po 39c.

Utarnyke 15c.

50-svaru materacai, viražus 
isz geriausios bovelnos, viso
kio dydžio.

Laike sziu trijų die- 
nu po $1,59.

Gražus moteriszki “Beaver” 
Jacketai; verti po $10.00.

Szioms dienoms $5.98.

Mes sznekame lenkiszkai ir lietuwiszkai.

B. WARTELSKY,
Depart Store, 3641, 3643, 3645 S. Halsted Street.

Naujas
Lietuwiszkas Saliunas.

balių ir vesialiju.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau >wiežia 
bavraraka Alų, ge- 
tiauaiaa . | 
Ir seniau 1 
sias A- MA 
rielkas, VTįAji 
Vyną, Jjgfifl 
Likierius 
ir puikiausias Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

Felixas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios’ul, 

CHICAGO, ILLINOIS.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
▲ntweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

Pigumai ant Sere- 
dos, 14 d. Spaliu.

300 Keturiolika-kvortiniu storos blekes 
randeliu, po 25c.

Seredoj 13c.
500 Poru vilnoniu vaikams panezeku, 

panaszios materijos ir cashmira, 
miera nuo 5| iki 8j, po 25c.

Seredoj 10c.
1000 Jardu storo, nebaltyto bovelninio 

flanelio, po 124c.
Seredoj 6c.

175 Wyriszku Firemen’s marszkiniu, su 
storu kalnierium marškiniai, isz mėly
nu vilnų flemelio, po $1.50, nieks ne- 

gal pražiopsoti, kada jie parsiduos 
Seredoj po 69c.

200 Poru vaikams czeweryku„ isz ver- 
szio skuros. miera 12 iki 2 po $1.25.

Seredoj 79c.
100 Waikams ploszcziu, su ilgoms ko

poms, miera nuo 8 iki 12 po $4.00 
Seredoj $1.98.

1000 Sklenycziu.
Seredoj po Hc.

500 Prie pecziezs kamino paipu “Rus- 
sisn Stove pi peš”.

Seredoj po 27c.
Del darbi nyk u.

500 Wirszutiniu kelnių prie darbo, su 
prij uostai tems ir alesztiszkoms pet- 

neszoms, siūles susiūtos dubel- 
tawai, vertos po 50č.

Seredoj 29c.

Moteriszkos supamosios kė
dės, vertos po $1.50.

Szioms dienoms tiktai 
po 79c.

Ingram karpetai, kurie visa
da parsiduoda po 50c.

Szioms dienoms už 
39c. už jarda.

15-coliu anglėms blekiniai 
viedrukai verti 10c.

Tiktai 6c.

$3.00 Moteriszki czeverykal.

Szioms dienoms atiduo
sime už $1.69.

JONAS JUSZKA, 
749 W. 22nd Street. Kerte Wood.

— užlaiko —

Pirmos kliasos Lietuwiszka Saliuna.
Užlaiko puikiausias arielkas, vynus, likierius, szviežia alų ir 

kvepenezius cigarus.

Podraug yra agentu distiliarnes Sam. Schutz, isz kurios pri
stato puikiausias arielkas ir kitus gėrimus, kiekvienam reikalau- 
janeziam in namus: ant balių, vesiailiu ir kitokiu reikalu, pigiau 
kaip wisi kiti. Už atwežima nieko nerokuoja. Kam yra per toli, 
gali ąpsisteliuot per gromata, o užpraszymas bus tuojaus iszpildy- 
tas. Neikit pas žydus, geriaus pas lietuvvy, o gausite geresni tawo- 
ra ir už pigesnius pinigus.

"IčIaWa§ KRoMaš 
Czebatu ir Czeweryku

pas
M.W.Goodmana,593 W. Gay St. 

BALTIMORE, M D.
Per aziaia 30 dienu turiu iazpnduotie wiaua 

mano vasarinius tavoms, kaip tai: debatus 
Czeverykus dol vyru. moterų, vaiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau ju prekias. kad 
viską pas mane dabar gali pirkti beveik ui pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu.atyda visu aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitlkrysite kad tei pigiai niekur nerasite .kaip 
paamene SU GUODONE

M. W. Goodman.

■ ■——— Ž

Daktaras M. J. Stupnkkis 
geriausei ir pigiausei gydo wiso 
kias ligas. Rodyjame wisiems 
lietuviams sawo reikaluose krei
ptis pas jį, busite užganedįti. 
Neturtingus lietuvius gydo už 
dyka kas panedėiis tarpe 9tos ir 
12tos adynos vidurdienio. Adre
sas: 3121 Laurel st. Telefonas: 
Yards 695

Nepamirszkit atlan
kyti musu krautuvia 
puikiausiu drapanų, 
moteriszku ploszcziu ir 
mebliu dapartmenta.

Musu sztoras yra di- 
dž ausiu ant pietvaka
rines dulies miesto.

Didžiausias isz- 
jiardavimas karpetu. 
Kas pas mus perka 
karatus, •mes juos 
susiuvame ir iszklo- 
jame dykai.

Pigumai ant Czet- 
wergo, 15 d.Spaliu.
100 Melnycziukiu kavai malti, su plie

ninėms girnukems, po 25c.
Czetverge ioc.

200 Langams kortinu, isz drūto audeklo, 
drueziai padirbtos, nuo 7 iki 8 
pėdu ilgio, su kuteliais, po 50c.

Czetverge 29c.
200 Stikliniu lempu, su knatais ir ka

minais, viskas gatava in žibini* 
ma, po 29c.

Czetverge 15c.
500 vyriszku virszutiniu “Milton” 

marszkiniu, po 75c.
Czetverge 45c.

100 Gražiu vyriszku szventadieniniu 
dubeltavu marszkiniu, su kal- 

nieruku ir mankietaie, grą
že krutinę, po 75c.

Czetverge 45c.
200 15 coliu juodu japoniszku anglėms 

neszt vledruku, po 20c.
Czetverge 6c.

100 Augsztu vaikams kedueziu, lygiu 
su stalu, po 75c.

Czetverge 45c.
lOOOpacidabrintu arbatiniu szauksztuku

Czetverge po ic.
4 dideli szmotai muilo “Lenox Soap”,

Czetverge už 10c.

Pilna rietuve virimui 
ir szildymui pecziu

Perkant juos 
mes užezedysime 
jums pinigus.

Wyriszki $10.00 over- 
kotai.

Szioms dienoms
už $6.98.

Iszsiuncziame in visus miestus ir miestelius visos A« 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, Wargonus, Armonikas, Orajyjamas Dėžutės, Klarne
tas, Fleitas, Baseiles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Strielbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kilus 
daiktus. z ^Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jt t. t. Prisiuncziame katalioga 
koinam dykai. Adresawokit teip:

Kelpscli, Noreiko & Co.,
56 Fifth Avė., CHICAGO, ILL.

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

kertė 18-tos Ir Loomis ui., CHICAGO.
Užlaiko didžiausię krautuvę

Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkiniu, 
czewerykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėiiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz wisų dalių miesto.

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

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms ii 
paduoda teisingas prekias, per kę kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingu taworę ir nė ant vieno cento nebus ap
gautu.

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 v 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po wien$ doliery ant n ėdė 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane,

Ben. Hatowskis.
027 S.Cana urte Jodd, Chicago, l|

pirkaite viskę pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10<

Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantevoje ant metu.

N. L. PIOTROWSKI, 
Advokatas augsztesnin sudu ir Notary Public.

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gytegimas: H2 W. Didsion SI
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSKI.
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuvia Mebliu,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem 
pų, Diwanų ir t.t. o parduodi 
viskę pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty 
site, kad daug geriau ir pigiau 
pifksite wiskę, nė kaip kur pat- 
kokius žydus.

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSKI 

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai ,turėdami kokį 
reikalu mieste, gali pas jį gaut rodę, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

E. ZAN)EWSK1S.
3307 Auburn avė, Chicasro.C* 
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausię kriaucziszkę 
Sztorę 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. Darbę atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

STOVEPLANTINTHEWORLD

^OlT STOVE. W

JEWEL 
stovės,

— 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- 
kas randasi Czet vergai s ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709
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