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Isz Užmarės.
J --------------

Politiszkos žinios.

Isz maskoliszko caro ke
lionių.

Maskoliszkas caras apleido 
Prancūziją iratkakoį Darni stadtę. 
Pranesza buk Anglijoj, bevažiuo- 
jant geležinkeliu carui, buvęs pa
rengtas pakasas ant jo nužudy
mo, pasakoja, buk toks pasikėsi
nimas buw§8 parengtas ir Pary
žiuj, tik abudu mat policija pir
ma susekė. Kiek tuose paska- 
luose teisybės, žinoti negalima. 
Maskolijoj paprastai tokiomis ži
niomis gazdina carę pats jo tar
nai, norėdami iszgauti jo paraszę 
po kokiais nors sawo kvailais 
užmanymais.

Pasakoja, buk laike atsilanky
mo Prancūzijoj maskoliszko ^val
dono tapo jau ant raszto padary
ta sutartis terp Prancūzijos ir 
Maskolijos, bet tik reikaluose at
sigynimo nuo svetimų užpuoli
mų. Kę gi per tokį susitarimu 
Prancūzija pelno? Ant jos juk da
bar nieks užpulti nesirengia; grei- 
cziaus ant to galėtų užsipelnyti 
Maskolija wisur kaisziodama sa
vo purwinus nagus, kaip jau sy
kį be maž neužsipelnė ant karės 
su Japonija, nuo kurios ję iszgel- 
bėjo vien Prancūzija ir Vokieti- 
ja. Prancūzijai reikalinga Masko
lijos pagelba vien karėje su Vo- 
kietija ir su visoms su ję susi- 
draugawusioms wieszpatystėms, 
ant atgawimo atgal atimtų po ka
rei 1871 m. nuo Prancūzijos pro
vincijų : Alzatijos ir Lotaringi
jos. Ant to wienok Maskolija sa
vo pagelbos ne žada, todėl, nors 
Prancūzija geidžia karę pradėti, 
bet sawo wien pajiegoms nepa
sitikėdama pergalėti trijų su ^Vo
kietija susidraugavusių vieszpa- 
tyszczių, priversta yra tylėti. 
Pasitiki ji, kad visur paremdama 
Maskolij^, ant galo užsipelnys ant 
pagelbos Maskolijos savo karėj su 

. Vokietija, teip visai, kaip Lenki
jos ponai, garbindami visokiais 
balsais ypatę naujo Maskolijos 
valdono, pasitiki užsipelnyti su- 
Fimylėjimę maskoliszkų yaldžių 

/ ir įgyti paliuosavymę ant lenkų 
uždėtų panczių. Ar vienų ir ki
tų viltys iszsipildįs, galima paa
bejoti. Maskolija teip ilgai naudo
sis isz susitaikymo su Prancuzi 
ja ir lenkais, teip ilgai vienus ir 
kitus vilios, kol isz to viliojimo 
naudę sau turės, kaip tik nauda 
ir reikalas sumažės, vienus ap
leis, kitus vėl kankyti pradės 
smarkiaus.

Kaip ten vienok nebūtų su 
tuom susitaikymu Prancūzijos su 
Maskolija, karsztas prancūzų pri
ėmimas Maskolijos valdono er
zina vienok Vokietiję. Vo
kietijos ciecorius gauna nuo 
savo pasiuntinio kasdienę žinias 
apie visus atsitikimus to priėmi
mo; laikraszcziai apskundžia 
Maskolijęuž jos veidmainystę į 
dvi puses. Isz to vienok Mas
kolija nieko fiedaro.

Turkija.
Suvienytų Vieszpatyszczių 

Sziaurinės Amerikos randas atsi- 
szaukė į Turkijos valdžias reika
laudamas, kad ir Amerikos ka- 
r isz Kai laivynei butų daleista 
perplaukti per Dardanelių sriuo- 
<ja ant apgynimo amerikoniszkų 
misijų ir amerikoniszkų paval
dinių Turkijoj ėsanczių. Daleidi-

mo tokio vienok Turkija neda
vė: teisinasi ji tuom, kad tokio 
daleidimo gal reikalauti vien tos 
vieszpatystės, kurios pasiraszu- 
sios yra po Paryžiaus traktatu, 
kuriuom tapo uždrausta perleisti 
per Derdanelius keno nors karisz- 
kęlaivynę. Amerika gi, kaipo 
ne europeiszka vieszpatystė, ne
buvo kviesta padėti savo para
szę po sutarimu, po kuriuom pa- 
siraszė tik didesės Europos 
vieszpatystės. Pasakoja, buk 
prie tokio pasiprieszinimo Ame
rikos reikalavymui prikalbėjo 
TurkijęMaskolija, kuri pažadėjo 
ir suteikti Turkijai savo pagelbę, 
jeigu to prireiktų. Maskoliszka 
Juodųjų Jūrių laivyne prisiarti
no prie Dardanelių sriuogos isz 
kitos jos pusės.

Pjovynės maisztų apimtose da- 
lise Turkijos vis gi traukiasi to- 
liaus; atsitinka jos visur, kur 
susitinka didesnis turkų pulkas su 
kriszczionėmis, arba kur turkai 
patinka beginklius krikszczionis. 
Pagal dabar pareinanczias žinias, 
europeiszkos vieszpatystės susi
tarė apimti į savo rankas Turkijos 
iždę. Ant syk Europos vieszpatys
tės paskolintų Turkijai tiek pinį- 
gų, kiek prireiks ant įvedimo 
visų reikalingų pagerinimų irap- 
stabdymo maisztų. Reikalingus 
pinįgus duotų Prancūzija ir Wo- 
kietija, užiurėtojumi gi jų iazlei- 
dimo butų Maskolija. Kodėl ne 
tos vieszpatystės, kurios pinįgus 
duos? Ar todėl, kad tuom šuteik- 
ki Maskolijos urėdnįkamsgalėjimę 
vogti kitų sudėtus pinįgus? Vi- 
sas tas užmanymas rodosi negali
mas, nes sunku yra patikėti, kad 
kitos tautos pavestu savo sudė
tus pinįgus užžiurai maskoliszkų 
urėdnįkų, kurie po visę avietę 
pagarsėjo jau gana savo vagys
tėmis ir neteisingais pasielgi
mais.

Gubernatorius Mitilenossusekė 
nauja mahometoniszkų studentų 
sukalbį. Susikalbėję stengėsi 
mat parengti visur krikszcziopių 
pjovynės, prie ko, iszsiuntinėda- 
mi rasztus, kvietė visus maho- 
metonis. Keturis virszinįkus to 
sukalbio suaresztavo, kiti dar 
nesuimti slapstosi. Suėmimas 
vienok keletos susikalbėtojų vis
gi neisznaikįs pjovynių, ypacz 
jeigu jas rengia abi pusės: kur tik 
galima, ant mahometonų užpuo
la ir krikszczionys armeniecziai.

Isz pa n ijos valdybos.
Ant salos Kubos iszpanijonis 

pasiekė didesnis nepasisekimas. 
Provincijoj Pinar dėl Rio atsiti
ko didesnis susirėmimas kariau- 
janczių pajiegų. Ant iszsiųsto 
su gana drūta kariauna pulkaunį- 
ko Grava, netoli Esperanzi, už
puolė su savo pajiegomis kubie- 
czių vadas, Antonio Maceo, apie 
kurį ilgai nieko nebuvo girdėt ir 
kurį iszpanyjonys jau keletę kar
tų buvo neva užmuszę. Muszis 
buwo karsztas; ant pastiprinimo 
užpultam pulkaunįkui Grava isz- 
traukė jenerolas Baniai, bet ir tos 
iszpaniszkos pajiegos likosi ku- 
bieczių sumusztas ir Burnai sku
biai nuo muszio lauko turėjo pa
sitraukti į Havanę. Muszyje ta
me likosi iszmusztas visas szta- 
bas jenerolo Barnal; nužudė iszpa- 
nijonys ir vienę kanuole, kuri pa
teko į kubieczių rankas. 11d. 
Spalių, laivas “Dautles” atvežė 
kubiecziams daug amunicijos ir 
ginklų isz Suvienytų Vieszpa- 

Ityszczių Sziaurinės Amerikos ir,

nors ant jo tykojo iszpaniszkas 
laivas “Vinona”, laimingai pri
sigriebė Kubos pakranczių, kur 
laukė jo drūta kubieczių kariaunos 
dalis. Ant ,,Dautlesso” buvo su
krauta 4 vagonai karabinų, pa
tronai. dinamitas ir 10 kanuolių. 
Geltonasis drugys baisiai prade
da siausti terp iszpaniskoskariau
nos, nuo kurio daugiaus iszpani- 
jonų pražuvo, negu visuose su
sirėmimuose. Ant Kubos terp 
kubieczių kariaunos yra ir pul
kai susidedanti isz vienų mote
tų; skaitlingiausias isz tokių mo- 
teriszkų kareivių pulkas yra Se
non tos Martini Hemondez Peraz. 
Neseniai ji su savo moterims už
puolė ant miesto Vuelta, pergalė
jo ežia esantį iszpaniszkę garni
zonu ir iszplėszė miestę. Isz Ha
vanos pranesza apie baisius ne
žmoniškus kankinimus, kokių da- 
sileidžia iszpanijonys ant paimtų 
į nelaisvę kubieczių, arba ir ant 
teip paimtų į kalinį neva už pri- 
lankumę maiaztinįkams. Havanos 
policijos virszinįkas, koksai La 
Barreza, ant įsakymo jenerolo 
Weylero, liepia kalinėti į pana
ges kaliniams špilkas, kitus badu 
marina ir kaip sako, ant jo palie
pimo 83 kaliniai likosi paskandy- 
ti.

Ant salų Filipinų iszpanijonys 
teipoegi iki sziol atsižymėjo 
vien savo žvėriszkumu, atėmi
mu turtų niekuom nenusikaltu
sių gyventojų. Matomai žvė- 
riszkumo nenusigęsta maisztinį- 
kai, jeigu jų pajiegos didinasi. 
Dabar jau gerai apsiginklavusių 
maisztinįkų skaito į 5000 žmo
nių. Susirėmimai atsilieka ežia 
nuolatai. Mieste Mindanao vie
na kariaunos rota, susidedanti 
daugumoj isz malajieczių, pasi- 
prieszino savo virszinįkams ir 
perėjo prie maisztinįkų.

Prancūzija Ir Siamas.
Terp Prancūzijos ir vienos 

isz neprigulmingų Rytinėse Indi- 
jose vieszpatysczių, Siamo, iszdy- 
go nesutikimai: pracuziszkas pa
siuntinys, negalėdamas nieko isz- 
derėti nuo karaliaus, apleido jo 
sostapylę ir persikėlė ant karisz- 
ko laivo. Paprastai nuo tokių 
atsitikimų prasideda karė. Ar 
ir dabar tuom nesutikimai pasi
baigs, dar žinoti negalima. Pra- 
dėti kare su Siamu Prancūzija ne
nori nė dėl Siamo kariszkų 
pajiegų, ant pergalėjimo kurių už
tektų vieno prancuziszkos ka
riaunos korpuso, bet todėl, kad 
pereituose metuose padarė sutar
tį tame su Anglija, kuriai pažadė
jo neužimti Siamo, bet užlaikyti 
jo savistovystę.. Kitaip nėra 
kuom nubausti jo karaliaus. Pran- 
cuziszki laikraszcziai ragina val
džias nežiūrėti ant sutarties su 
Anglija, kuri juk be jokios su
tarties valdo dabar Egiptę, bet 
pradėti karę ir nubausti Siamo 
karalių užėmimu jo kraszto. Žino
ma, kad darant pagal reikalavi- 
mę laikraszczių, Prancūzija turė
tų susipykti su Anglija. Siamas 
yra dabar vienaitinė neprigul- 
minga vieszpatystė Rytinėse In
di jose: vienas isz seiliaus tokio
mis buvusias paėmė po savo glo
ba Anglija, kitas Prancūzija; An
glijai pateko daugiaus ir tai tur
tingesnės; Jiežingeidu, kad Pran
cūzija nori dabar užimti ir pasili- 
kusię.

Kaimyniszkoj nuo Suvienytų 
vieszpatyszczių Sziaurinės Ame
rikos, republikoj Meksike, atsibu

Paryžiuj pasimirė garsus savo 
laikė jenerolas Trochu, kurisai, 
laike karės Prancūzijos su Vo
kietija 1871 m., apstojus vokie- 
cziams Paryžių, buvo virszinį- 
ku jo apgynimo pajiegų. 1872 m. 
jis visai nuo .valdžios eilių pasi
traukė. Pasimiręs iszgyveuo 72 
metu.

vo rinkimai prezidento. Likosi 
iszrinktas ant tolesnių 4 metų, 
pradedant nuo pirmo Gruodžio 
szių metų, dabartinis to kraszto. 
prezidentas, jenerolas Diaz. Isz- 
ri ūktasis dabar prezidentas valdo 
krasztę jau gana ilgai; aps tabdė 
jis, teisybė, seniaus niekada nesi- 
liaujanczius maisztus ir namines 
kares, pakėlė, kiek galėjo, ekono- 
miszkai krasztę, bet už tai su
siaurino žmonių liuosybę: per sa
vo sėbrus baudžia jis savo prie- 
szioįkus ir valdo repubiikonisz- 
kę Meksikę beveik teip despo- 
tiszkai kaip Maskolijos valdo
nas.

Isz Lietuvos.

Prowa už žmogžudystę.
Vilniaus apielinkės sude trau

kiasi dabar prova ukinįko kai
mo Verszuliszkių, Vilniaus pa- 
vieczio, Stanislovo Augulio, ap
skųsto už žmogžudystę. Pabaigoj 
Liepos szių metų, policijos szim- 
tinįkas Szerszne v surado ant Vil
kmergės vieszkelio begulintį bai
siai sumusztę ukinįkę kaimo Ver
szuliszkių, Juozę Gražulį. Nusių
stas į ligonbutį Szvento Jokūbo 
Vilniuje, sumusztasis pasimirė. 
Priesz tai mat, Gražulis, drauge 
su kitais to kaimo ukinįkais, nuė
jo pas “stanovę” Vilniaus pa- 
vieczio, bet kad to ne buvo na- 
mieje, jie turėjo grįžti atgal na
mon. Pakelėj užėjo į kareziamę 
Dubovkę, ten jie pasigėrė, ir 
kaip galima numanyti, girti susi
barė. Szeszi mažiaus girti pasi
traukė, o pasiliko tik Augulis 
ir Gražulis; vėliaus ir tuodu ėjo 
namon. Ant kelio Augulis paė
męs nuo žemės akmenį, drožė su 
juom į galvę savo tavorszcziui 
ir suskaldė kaukalį. Paskui nu 
traukė upės link nusimazgoti 
rankas ir drabužius nuo kraujų. 
Slapstėsi dar po girię per dienę, 
bet ant galo parėjo namon, kur 
ir likosi suimtas, o dabar, pa
teks į Siberiję. Mat girtuoklystė 
niekam niekada dar laimės ne at
gabeno.

Bjaurus darbas____ _
Apsigyvenęs ant Tiltinės ui., 

Vilniuj, Mikalojus Gregorovicz, 
praneszė į policiję, kad 23 
d. Rugsėjo szių metų, kada 
jo 3 metų sūnūs siautė su 
kitais namų gyventojų vai
kais, 11 metų mergaitė, Irena 
Malkauckytė, prikalbėta apsigy
venusios tuose pat namuose R. 
Gudonienės, davė jo sūnui val
gyti durnaropių sėklas. Suval
gęs kiek tų sėklų, vaikas ant ry
tojaus pasimirė.Gregorovicz pasa
koja, buk Gudonienė padarė tę tu
rėdama ant jo piktumę.Tapoapie 
tai praneszta sudui ant isztyrimo. 
Jeigu tai teisybė, tai labai bjau
rus yra Gudonienės, pasielgimas.

Musų advokatai.
Visur po Lietuvos miestus 

priviso nciszpasakyta daugybė 
paslaptų advokatų, kurie pasi
naudoja isz nesutaikaus lietuvių 
budo. Paskutiniuose vienok 
laikuose jau jie ne tik pasinau
doja isz norinezių provotiesi, 
bet ir priverezia nenormezius. 
Patėmyję jie vienę turtingesnį 
ukinįkę, nuo kurio pasitiki įgrieb
ti- pinįgų, siunezia tuoj aus vienę 
isz sąnarių savo draugystės ir rei
kalauja pinįgų ant provos, jeigu 
tas nesutinka, tai pati ta paslapta 
advokatų draugystė tokį apskun
džia į sudę, o kiti tos žmonių 
surbėjų draugystės stoja į liūdi 
nįkus; ant to pasirėmęs sūdąs pa
prastai gana sunkiai nubaudžia ne
norintį provotiesi. Paprastai pa- 
szauktas į sudę žmogus nusigąs
tą ir pradeda su ta prigavėjų ru
ja taikytiesi, kas gi to nenori, tę 
pradeda po sudus be galo tašy
ti. Daugiausiai tokių prigavėjų 
priviso Balstogėj (Bielostoke). 
kur daugiausiai yra visokių fabri
kų, bet kad jau miestas neįstengia 
iszmaityti visų dykaduonių, to
dėl jie ir po kaimus pradėjo va
ryti žmonis į savo tinklus. Kę 
gi daro maskolių valdžios ant 
apgynimo žmonių? Jos tokiais 
darbais neužsiima, turėdamos 
svarbesnius dalykus ant sawo 
galvos: jiems reikia rakinėt lupas 
žmonių, kad tie neiszdrystų nu
peikti kokio nors darbo masko
liszko urėdnįko!

Padidintas VVihiius.
Prie Vilniaus miesto rengiasi 

dabar priskirti visus jo priemie- 
sezius; pertai Vilnius turėtu ma
žiausiai 150,000 gyventojų. Mies 
tas jau seniau stengėsi tę padaryti, 
tik valdžios priskyrimui prieszi- 
noėi todėl, kad ne norėjo, kad 
miestas augtu ir didintus*!, apart 
to dar: priemieszcziuose, pagal 
maskoliszkas tiesas katalikai pirkti 
žemę ne turi tiesos, priskyrus gi 
juos prie miesto jau maskoliszki 
urėdnįkaito stabdyti ne galėtu ir 
per tai viens kyszių szaltinis isz- 
džiutu. Teip kaip dabar yra, 
Vilniuje ne mažai yra tokių uly- 
czių, kurios viena pusė priguli 
prie miesto, kita gi prie kaimo 
arba priemieszczio. Taigi viena 
jos pusė, prigulinti miestui, yra 
akmenimis iszklota, bet padaryti 
tę su kita jau miestas ne turi tie
sos. Miesto policistai ne turi tie
sos poreiti į kitę ulyczios pusę, 
nors ten ir žmogžudystė atsitik
tu. Miesto vagys paprastai gy
vena ant priemieszczių, kur poli
cijos mažai. Dabartinį užmanymę 
priskirti prie Vilniaus priemies- 
czius paremia ir Vilniaus jeneral 
-gubernatorius Galbūt, kad 
isz to iszdigs didesnis Vil
nius.

Zemdarbystėa mokslai- 
ne.

Žemės savinįkai Reseinių pa
vieto, Kauno gub. padavė pra-i 
szymę į maskoliszkę žemdarbys- 
tės ministėriję, kad panaikintame 
kunįgų dominikonų kliosztoriuje, 
netoli Reseinių, butu įrengta nors 
pradinė žemdarbystės mokslainė. 
Užlaikymę jos žemės savinįkai 
priima ant savęs, nieko ne reika
laudami nuo rando. Kę atsakys 
ponas žemdarbystės ministėris, 
žinoti ne galima. Iki sziol mas
koliszkas randas visokiais 
budais stengėsi priesztarauti 
stengimamai gyventojų pakelti 
kokiu nors budu musų krasztę. 
Juk tik todėl, tur būt, kad Lie
tuva negalėtu . pasikelti, val
džios uždraudė apaudinti knįgas 
lietuviszkoj kalboj. Mes ne abe 
jojame, kad jeigu tokį nžmany 
mę paduotu į ministėriję gyven
tojai kitų Maskolijos krasztų. 
valdžios jam pritartu, bet kad 
tę padarė Lietuvos žemės valdy
tojai, ne galima žinoti, kokį gaus 
atsakymę.

Gaisrai Vilniaus gub.
Antroje pusėje Rugpjuczio mė

nesio, Vilniaus gubernyjoj buvo 
isz viso 30 gaisrų; isz kurių bu
vo: 2 nuo neatsargumo paežių 
padegėlių; 2 nuo padegimo isz 
piktumo; 11 nuo įtrenkimo per
kūno; vienas nuo neatsargaus 
szovimo ant iszdžiuvusio sziau- 
dinio stogo ir 14 nuo nežinomų 
priežaszcaių. Blėdies tuose atsi
tikimuose ugnelė padarė isz viso 
ant 39098. Kaip matome, mu
sų krasztę kas mėnesį kur nors 
ugnelė suteikia nelaimę; vertę jos 
isznaikytų žmonių turtų skaito 
vidutiniszkai netoli 100000 rublių 
kas menu vienoj tik Vilniaus 
gub. Tai per metus iszpuola jau 
1200000 rublių, isz ko paprastai 
didesnė triobų pusė neasekuruota, 
taigi galima skaityti tik Vilniaus 
gub. 600000rublių, kurių žmonės 
kas metę nustoja. Yra tai labai 
daug. Kad musų krasztę teip 
daug gaisrų būva, kaltė tai 
sziaudinių stogų, kuriems rei
kia tik mažos kibirksztėlės ir 
visos triobos užsidega. Jeigu 
musų ukinįkai pabandytų, pats 
persitikrintų, kad lentiniai sto
gai būt jiems kur kas pigesni 
ir kas svarbiausia, sykį pasta
tyti ilgiaus be pataisymo iszbu- 
tų, neng sziaudiniai, o jau to
kio pavojaus nuo ugnies nebūtų.

Žmonių skaitymas,
Pradžioje ateinanezių metų bus 

visoj Maskolijoj žmonių suskai- 
tymas ir tai atliktas tik su viena 
diena. Maskolių rando tapo jau 
iszsiųsti tam tikri augsztesni u- 
rėdnikai ant prižiūrėjimo to skai
tymo. Į Lenkiję, taigi ir dėl nu- 
sų apgyventos Suvalkų gub. lie
kasi iszsiųstas jenerolas Tolstoj; 
į Vitebsko gub. p. Kaloszinjį 
Pskovo, Kurszės ir Lifladijos 
gub.—p. Strovnykov; į Kauno, 
Vilniaus, Gartino ir Minsko—p. 
Bok. Ar mokina kas musų žmo
nis, kaip reikia jiems elgtiesi, 
kuom reikia pasisakyti skaitan
tiems, mes nežinome. Jeigu nieks 
reikalingu pamokinimu neužsiima, 
tai visgi nežinosime kiek dar mus 
yra, nes daugumas lietuvių, da
rantiems suraszus, pasisakys tai 
maskoliais, tai lenkais ėsę. Jei
gu skaitant Chicagos gyventojus 
vos 5 dalis lietuvių pasisakė lie
tuviais ėsę, tai kę-gi sakyti 
apie Lietuvę: ežia gal maskoliai 
suras vos deszimtę tikro lietu
vių skaitliaus dalį. Ar ant to 
pasirėmę maskoliai neturės- tie
sos laikyti mus už tautę beveik 
jau iszmirusię, kurios reikalavy- 
mų randas neprivalo visai klau
syti I
Žydai markių dirbėjai.
Lietuvos^f*deliai retai kę tei

singai parduoda. Javus maiszo 
su žolėmis ir tokius už gerus par
duoda, dirba saviszkai valgomus 
daiktus ir gėrymus; iki sziol su
rado ir daug žydiszkų pinįgų 
dirbtuvių. Dabar wėl Vilniuje 
policija surado žydiszkę dirbtu
vę pacztinių markių. Dirbėjai, 
teisybė, markių nedirbo, tik rin
ko tokias, kurios jau sykį buvo 
ant gromatos ir nuo jų numazgo
ję gražiai paczto peczeczius, par
davinėjo jas kaipo geras. Mar
kių mazgotojai: Hilel ir Berko 
Barchanai. Dažinojus apie tai 
nuo namų sargo, policija padarė 
kratę ir surado Barchanų namuo
se daugel tukstanezių visokios 
vertės pacztinių ir stempelinių 
markių, nuo kurių ženklai teip 
graižai buvo numazgoti, kad 
nieks negalėjo pažinti, kad jos 
jau sykį buvo sunaudotos. Vienas 
isz dirbėjų, Hilel Barchan pabėgo, 
kitę gi suėmė.
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Isz Amerikos
Nelaime ant laiwo“Cyru8”.
Ant laivo “Cyrus” plaukian- 

czio isz Philadelphijos į Norfolk, 
4 d. Spalių, atsitiko baisi nelaimė. 
Laivas stovėjo ties Mayens 
Hook ant upės Delavare, 4 juri- 
nįkai leido baczką su kerosinu į 
laivo sukrovimo vietą; ties vi- 
duriu laivo baczka isziro ir kero- 
sinas isztekėjo; jurinįkai paėmė 
kitą baczką ir norėjo į ją supilti 
isztekėjusį kerosiną. Bet czia 
vienas ne atsargus jurinįkas pa
degė briežiuką ir metė į degantį 
kerosiną, kuris nuo to urnai ir užsi
degė. Widurį laivo, kaip bema
tant, apėmė liepsnos ir durnai, 
kuriuose užtroszko visi tie 4 ju- 
riuįkai, kurie apaezioj buvo. 
Ugnį vienok pasisekė apmal- 
szyti, teip kad jį daugiaus blė- 
dies padaryti negalėjo.

Twana1 Meksike.
Dėl ilgai beeitraukianezių lytų, 

Meksike, sztetuose: Sinaloa ir 
Mazzatlan neiszpasakyti tvanai: 
visos upės užtvino ir užliejo visas 
savo pakrantėse lygumas Wanduo 
nuneszė daugybę triobų ant far- 
mų pastatytų; žemesnėse vietose 
dauzybė kaimų pražuvo, galvijai 
prigėrė. Prigėrė per szimtą žmo
nių; iszlikusių gi nuo paskendi
mo būvis vertas pasigailėjimo, 
nes vanduo nuneszė visus jų tur
tus; trūksta jiems valgio, apsirė 
dymo ir pastogės. Gyventojai 
nukentėjusių nuo tvano apskri- 
czių atsiszaukė į randą ir į prezi
dentą Diazą melsdami pagelbos.

Baisus gaisras.
Republikoj Ecuador, Pietinėj A- 

merikoj, iszdegė visai gražiausia 
miesto Guayaąuil ir tai didesnė 
dalis. Sudegė visos paupio trio- 
bos ir krautuvės, pradedant nuo 
muitinyczios ir baigiant paczto 
rumu. Daugel tukstanezių žmo
nių ne teko pastogės ir turtų. 
Blėdį ugnies padarytą skaito ant 
54 milijonų doliarų. Spėja, kad 
ugnis užgimė nuo padegimo. Isz 
po degėsių isztraukė 400 suanglė
jusių sudegusių žmonių kūnų.
Tarybos Amerikos su Italija.

Amerikos randas iszsiuntė į Ita
liją komisorių ateivių į Ameriką 
užvveizdos, p. Stump. 8 d. Spalių 
iszkeliavo jis antgarlai vio“Paris” 
ir keliauja tiesiog į Rymą. Kaip ži
nome terp Italijos ir Amerikos 

: užgimė nesutikimai iszo , kad 
pietiniuose sztetuose Amerikos 
atsitiko keletas lynezavimų i- 
talijonų ateivių. Randas Italijos 
pareikalavo užmokesnio už lyn- 
czuotus szeimynoms po jų pasili
kusioms. Įsakyta p. Stump stoti 
priesz Italijos parlamentą, kurisai 
susirinks Lapkriczio mėnesyj. 
Sugrįžti gi tur musų iszsiųstasis 
priesz susirinkimą kongreso.

t Montrealiuj, Kanadoj, apsi- 
reiszkė raupai. Ligą tą atvilko 
czia chiniecziai; numirė chinietis 
Lee Tang, kurisai, kaip pasirodė, 
visai buvo raupų suėstas. Yra jų 
ir daugiaus raupais serganezių 
—todėl dabar daktarai peržiūri 
visas chinieczių skalbinyczias.

5 Pittston, Pa. Butlerio kas- 
tynės užsidegė nuo expliozijoe; 
per tai 300 darbinįkų neteko 
darbo.

T Mt. Carmel Pa. “Natai ie 
Coal Co.” rengiasi statyti naują 
brekerį, kur diktai darbinįkų ga- 
lėsę gaut darbą.

T Chicago;—Milvaukec & St. 
Paul geležinkelis neužilgio pra
dės dirbti naują liniją nuo Caso- 
nia į Rhinelander, Wis. Žinoma, 
prie to darbo reikalingi 
darbinįkai.

Mieste Prowidence, R. 
pradėjo statyti miesto ruma.
d. szio mėnesio buvo paszventi- 
nimas kampinio akmens atliktas 
su didele iszkilme. Darbinįkai, 
nors tą dieną ne dirbo, bet jiems 
kontraktorius iszmokėjo uždar
bį. Lingis.

T Anglių kastynių savinįkai 
sztate Ohio, numažino darbinįkų 
užmokesnį, bet užtatai pakėlė 
anglių prekę. Toks neteisingas 
kastynių savinįkų pasielgimas 
erzina darbinįkus. Jeigu kom
panijos nesugrįž prie seno užmo- 
keszczio, darbinįkai rengiasi 
paliauti dirbę.

T Iszlygos darbo pietinėj Afri
koj, ypacz gi republikoj Transvaa- 
liaus labai paniekėjo. Szį metą 
iszeiwystė į tą krasztą labai pasi
didino, todėl wisose dalise darbo 
yra daugiaus žmonių, neng gal 
reikėti. Atkakę ežia be pinįgų 
gal atsirasti labai sunkiame pa
dėjime.

ka: žirniais, diiovyta mėsa ir 
netikusiu apsirėdymu ir viską 
paskaito už dvigubą prekę. Yra 
ežia dar vienas būdas užmokes
nio darbinįkui: darbdavys dali
nasi su darbinįkų, vieton užmo
kėti pinįgais, surinktais produk
tais. Nebūtų tai bjauriausias būdas, 
jeigu darbinįkas galėtų savo dalį 
parduoti, kur jis nori. Nu
skriaustas darbinįkas niekad ežia 
sau teisybės neras.

Walstijoj Parana, p. Miranda 
Rosa susitarėsu ta valstija, jis ap
siėmė savo kasztaie kolionizuoti 
1 milijoną hektarų (1 hektaras 
netoli keturių akrų). Pažada jis 
į 15 metų atgabenti 130000 atei
vių. Randas reikalauja ateivių 
szitų tautų: portugalieczių, vo- 
kieczių, maskolių (turbut masko
liais pavadinti teiposgi ir lietu
viai), italijonų ir austrijokų. Lo
tai ant kiekvieno ateivio iszne 
sza po 25- 35 hektarų (apie 150 
akrų) žemės. Londone gi susi
tvėrė kapitalistų kompanija kurios 
mieris yra teiposgi kolionizuoti 
žemes valstijos Parana terp Euro
pos ateivių. Žinoma, ta kompanija 
iszsiųs į visus krasztus agentus 
prikalbinėtojus. Musų kraszte, 
kaip visada, tuom užsiiminės 
visoki žydeliai.

pj. r irr i* ; ■■ •

Iszlygos darbo Brazilijoj.
Į Braziliją daugiausiai keliau

ja lenkų, bet iszkeliavo ten gana 
ir lietuvių; daugiausiai jų iszke
liavo į tą krasztą 1890 m. Randas 
Brazilijos arba atskirų jos vals
tijų, apmokėdamas kelionę atvež
tų ateivių, ne tiek nori jais 
kolionizuoti ir apgyvendinti tusz 
ežius plotus, kiek parūpinti didelių 
žemės plotų savinįkams pigius 
darbinįkus į vietą neseniai 
paliuosuotų vergų.

Isz pradžių randas valstijos 
Parana duodavo ateiviams mais
to produktus, nors ir tame urėd- 
nįkai, tiesiog sakant, apvogdavo 
ateivius, vartodami paskirtus 
ant to produktus ant savo nau
dos. Dabar maisto jau nedavinė 
ja, bet suteikia ateiviams darbą 
prie statymo kelių teip, kad tie 
galėtų pats sau ant maisto užsi
dirbti. Jeigu atkakusi szeimyna 
susideda isz keturių ypatų, tai 
tėvas arba vyriausias sūnūs gau
na darbą, už kurį jam užmoka po 
3 milreisus (1 milreisas beveik 
lygys vokiszkai markiai) ant 
dienos; jeigu gi szeimyna di
desnė, priima į darbą sūnų arba 
dukterį ir moka tam po mil- 
reiso ant dienos. Randas neuž
moka pinigais už darbą, tik 
iszduoda knįgutes, į kurias užra- 
szo darbo dienas, o žmonės ant 
jų gauna nuo prekėjo visokius 
produktus, kurisai vėl žinodamas, 
kad prireiks ilgai užmokesnio 
laukti ir juom daly tiesi su Brazi
lijos urėdnįkais, paskaito viską 
neiszpasakytai brangiai. Teip: už 
maiszelį nuo 90 svarų miltų ima 
apie 28 milres (14 rublių), už 
kvortą ryžiu apie 60 kapeikų, 
kvortą pupų po 15 kap- Tokiu 
budu uždarbis po 3 milr. ant die
nos neužtenka ant iszmaitinimo 
vienos žmogystos, o ką jau pasa
kyti apie szeimyną isz keturių y- 
patų.

Diktai lenkų, o kaip kur atsi
tinka ir lietu vys, dirba kaipo dar
binįkai prie kavos rinkimo. Už
dirba czia po 4— 6 milrs ant 
dienos. Darbas tas vienok ne 
ilgai traukiasi, apart to dar, dau
gelis kavos augytojų neužmoka 
darbinįkui pinįgais, tik isz savo 
uždėtų pardavinyczių isz
duoda valgio produktus, kuriuos 
paskaito kur kas brangiaus, neng 
jie kitur kasztuoja. Tokiu budu 
paveržiadarbinįkui paskutinį ska
tiką Už darbą paprastai užmo-

ISZ 
Lietuwiszhu dirwu
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Musų ginezai.
Wos spėjome atsakyti bebaran- 

cziam mus “Rytui”, pereitos nedė
lios numeriuose wėl bara mus ant 
syk du lietuviszki laikraszcziai: 
“Kardas” ir. “Vienybė”. Abudu 
laikraszcziai bara mus neužtai, 
ką mes padarėme, bet užtai, ką 
butume galėję padaryti, jeigu 
butume darę.

“Kardas” sako: “Teip lygiai 
“Lietuva” mus kolioja(?),kad mes 
drystame isztarti be jokios daly
vės tą, ką matome ir pawadinam 
vagį vagiu, melagį melagium; ji 
sako, kad tai asabiszkumas. Tas 
gal būt. Mes norim kiekwieną 
veidmainingą asabą kokiu nors 
budu priversti atsižadėti jos pra- 
žudingų mierių, nes norime, kad 
kožnas nesztu naudą, ne blėdį. 
“Lietuva” pripažįsta reikalin
gumą yvairių nuomonių, bet 
mus bara už riksmą—prieszta- 
rauja pati sau. Norėtume žinoti, 
kokias nuomones “Lietuva” skaito 
už teisingas? ar wogt, ar meluot, 
apgaudynėti yra dalykais, aky- 
weizdoje kurių reikia tylėt drau
ge su “Lietuva”?

“Lietuva” pripažįsta reikalin
gumą y vairių'nuomonių, todėl ir 
“Kardo” ne koliojo niekada, už jo 
nuomones. Kiekwienas darbas ant 
naudos brolių wisada bus naudin
gas, jeigu broliai dirbdami tokį 
turės mierį, nes nėra blogo, kuri- 
sai dalies gero ne turėtu, kaip 
nėra ir gero, kuriame ne butu da
lies blogo. Kiekvienas iszsirenka 
sau tokį, koks pagal jo nuomo
nę mažiaus turi blogo, bet isz to 
dar neiszpuola, kad tas turėtu 
užtatai tiesą peikti be kritikos 
darbus kitų ir apizaukti tuos už 
pavojingus. Wisur yra partijos, 
visur 
turinti 
savo
monėms sutinka Europoj, paveik 
slan, toki ų partijų yra daugiaus 
neng Amerikoj, bet pertai nė 
buwiz, nė kultūra Europos tautų 
ne nupuolė; prieszingai, y vai
rumas nuomonių yra geriausiu 
įnagiu ant jos pakėlymo. Jeigu 
ne butu progresy viszkų partijų, 
juk nė jokios reformos ne butų 
galimos: konserwatyvai stengtų
si vien užlaikyti tą, kas yra, 
nors iszlygos gyvenimo kasdie
ną mainosi, o su tuom ir reikalai; 
jeigu wėl butu tik progresy visz- 
kos, jos galėtu pastumt? tautos 
vežimą ant rėlių, kurios dar pri- 
deraneziai ne sudrutintos. Reika 
lawymai progresistų priverezia 
wisur mieganezius konservatyvus 
pabusti ir kritiszkai peržiūrėti

yra darbinįkai yvairias 
nuomones, tie renka į 

pulką kitus, su kurių nuo-

tuos reikalavymus, mos dar teip 
toli neuuiengėme, mes vieton 
kritikos, “en muse” peikiame ir 
niekiname nekeneziamą sawo 
prieszinįką) isz kurių ne 
vienas pasirodo labai reikalin
gas. Todėl mes ne tik ne kolioja- 
me “Kardą” už jo nuomones, bet 
naudą jo pripažįstame; jeigu nu
peikėme riksmą, tai vien tų, ku
rie apart riksmo nieko žmonijai 
nesuteikia daugiaus. Tokius turi 
abi musų partijos. Jeigu galėtu
me ko nuo “Kardo” geisti tai 
vien to, kad jis aiszkiaus savo 
programą parodytu, ir kad jame 
būt mažiaus koliojimų, vienpusys- 
tės, bet daugiaus kritikos t. 
y. beveik tik to paties, ko 
“Kardas” nuo mus reikalauja. 
Žinome vienok ir tą, kad toki 
programai neiszsidirba su vienu 
atsikvėpimu, nors to neužstoja 
vieni tik peikimai kitų darbo.

Kaslink užpuolimo p. Trupinė
lio Pažįstamo “Vienybėj”, tiek 
galime pasakyti, kad mes nieka
da priesz “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę” nestojome. Jeigru tame 
atsiliepėme, tai vien nurodant 
kas p. Trupinėlio Pažįstamo pa- 
raszytoj konstitucijoj, pagal mu
sų nuomonę, buwo klaidauo. 
Kaslink to, mes tik iszreiszkėme 
savo nuomonę. Todėl apkaltini
mas musų ežia neteisingas, ne tu
ri jokio pamato ir ilgesnio atsaky
mo nereikalauja, nes mes niekada 
“nebėrėme pieskpmis ant “Tevy 
nės Mylėtojų draugystės”.

P. Trupinėlio Pažįstamas nu
bara dar mus ir užtai, kad mes 
neremiame jo užmanyto “Lietu- 
viszko kongreso”^ Kougresso ne
remiame todėl, kad pakol musų 
partijos neiszdirbo sawotjirogra- 
mo, kongresas ne gal atneszti 
naudos—nes nežinia ant kokio 
pamato susivažiavę turėtu taiky- 
tiesi. “Vienybė” seniaus raszė, 
kad nė uždėtojai “Auszros” ir 
,, Varpo” susirinkę po girias ir jau
jas, susirinkdami no žinojo pirma, 
kokius vaisius iszduos jų susirin
kimai. Czia, nors kaslink “Var
po”, klysta ,,Vienybės” raszėjas. 
Uždėtojai jo, prie kurių ir raižan
tis prigulėjo, nesirinko po girias, 
jų isz syk ir 10 nebuvo—susi
rinkdami žinojo, ant ko jie renka
si, žinojo mierį savo susirinkimų 
—kitiems gi tik likosi nuspren
dimai praneszti: kas norėjo, prie 
to prisidėjo, nenorinezių juk
priversti ne galima. Susirin
kimai buvo parengiami vėliaus, i 
bet ne ant uždėjimo, tik ant pa I 
laikymo uždėto laikraszczio. Kad 
kongresai mums dar per anksti, 
rodo tą ir patsai p. Trupinėlio 
Pažįstamas, kurisai bara mus už 
tai, kad mes jo apdirbtos konsti- 
cijos be kritikos, su pagyrimu, 
ne priėmėme ir kaltina mus už tą, 
ko mes nedarėme. Jeigu teip bu 
tu ant kongreso, tai galėtu būti 
vien įneszėjai užmanymų ir kiti 
su delnų plojimais juos • priiman
ti be kritikos; kritika gi tik pik
tumas pakeltų. Toki kongresai, 
mums rodosi, naudos ne atgaben
tu.

t 2 d. Spalių szių metų, She 
nandoryj, Pa. pasimirė Prancisz- 
kus Czuzauckas. Prigulėjo jis į 
Draugystę Jaunikaiczių, kurios 
buvo prezidentu, ir į Draugystę 
Szv. Petro ir Povilo, todėl kasz- 
tais tų draugyszczių ir tapo pa
laidotas. A. a. Czuzauckas buvo 
labai doras vyras, todėl visi jį 
mylėjo; buvo dar jaunas, vos 27 
metų. Paėjo jis isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pav. Krosnos vaitys 
tys, Simno parapijos.

t Detroit Mich.— Į knįgyną 
naujai susitvėrusios Lietuiviszkos 
szv. Kazimierio draugystės, len- 
kiszkoje seminarijoje, paaukavo: 
guod. kun. A. Burba isz Ply- 
mouth, Pa. 22 yvairios įtalpos 
knįgų ir ponas Mockus isz Det- 
roit, Mich. 19. Geradėjams, var
dan draugystės, siuneziu szirdin- 
giausią aezių.

J.t Czepanionis, virsz. dr.
f Springfielde III. likosi in

korporuotas Lietuviszkos Repu
blikoniszkas Kliubas Keiatuczio 
39 vardos. Inkorpomtoriais yra: 
Stanislovas Masionkevyczia, 
Jurgis Martinkus, Pranciszkus 
Mazikirkiti. •

t Springfielde likosi inkorpo
ruotas “Lietuviszkas demokra
tiszkas kliubas”. Inkorporato- 
riaisyra: Juozas Kovarskis, Ta- 
deuszas Stankeviczia, Laurinas 
Ažukas ir kiti. {

Isz Politikos
Isz to, ką pasakėme dviejuose 

pereituose “Lietuvos”numeriuose, 
jau galbūt visi suprato, ką 
reiszkia “Gold Standar”, ką 
reiszkia “16 to 1” ir ką “Free 
Silver”.

Teiposgi, isz to paties musųap 
sakymo, visi jau žino, kad Mc 
Kinley, republikoniszkas kandi
datas, laikosi ui “gold standar”, 
o Bryan, demokratiszkas kandi
datas už “free silver” ir už “16 
to 1”. Nors apart szitų dviejų 
kandidatų, turime dar kitus du 
kandidatu ant Su v. Walstijų 
prezidento, tai yra: 1) Ęalmerį, 
antrą kandidatą isz demokratų, 
kuris stoja už auksą, ir 2) Leve- 
ring’ą isz partijos Prohibijoni stų, 
bet apie szituos du paskutinius 
nėra ką kalbėti, nes jie gaus labai 
mažą skaitlių balsų, o gal ir su
vis negaus nė vieno elektorisz- 
ko balso, užtaigi ežia pareina mu
mis kalbėti tiktai apie szituos du 
svarbiausius, tai yra: Mc Kin- 
ley’ą ir Bryau’ą, kuriuodu yra 
svarbiausiais kandidatais ir apie 
kuriuos žmones daugiausiai ezne- 
ka ir mislyja, neiszmanydami, už 
kurį balsuoti ir kuris isz jų gali 
būt geresniu.

Kaip jau sakėme nr. 40 “Lie
tuvos”, kad Mc Kinley nori palik
ti pinįgus tokioje pat sistemoje, 
kokioje juos sziądien turime ir 
žada uždaryti rubežius sveti
miems iszdirbimams, idant czio- 
nykszcziai fabrikai galėtu viską 
dirbti, o darbinįkai, tuose fabri
kuose, turėtu darbą ir gerą už
darbį; tokiu budu pasitaisytu tie 
blogi, bedarbės laikai ant gerų.— 
Mc Kinley sako, kad tuos blogus 
laikus turime dėl to, kad szią
dien demokratiszkas randas ati
darė rubežius svetimiems iszdir
bimams (tavorams), o kad viso
se svetimose žemėse darbinįkas 
yra pigesnis už Amerikos darbi- 
nįką, todėl ir svetimi iszdirbi- 
mai yra pigesni už amerikonisz- 
kus, (nors nekarta jie yra geres
niais už amerikoniszkus). Kam 
reikia tavorai pirkti, kiekvienas 
perka tuos, kurie pigesni, o kad 
užrubežiniai yra pigesniais, už 
tai juos visi ir perka, o ameriko- 
niszkų nieks neperka dėlto, kad 
jie nėra geresni už svetimus, bet 
už tuos brangesni. Jeigu ameri- 
koniszkų iszdirbimų nieks ne 
perka, už tai, kad jie yra bran
gesni už užrubežinius, tada ir fa
brikai jų dirbti ne nori, o jeigu 
fabrikai nedirba, tai darbinįkai 
ne turi darbo; o kada darbinįkai 
darbo neturi, tada visi szaukia- 
me, kad blogi laikai! blogi me
tai 1

Tas pats Mc Kinley toliau sa
ko: “turime ant visų svetimų 
iszdirbimų, kurie į szią žemę a- 
teina, uždėti brangius muitus (ak- 
czyžias), kad jie stotųsi branges
niais už musiszkius iszdirbimus; 
kaip svetimi iszdirbimai bus 
brangesniais, tada visi pirks mu
siszkius, o kaip bus perkanezių, 
tai fabrikai galės pradėti savo 
darbą ir duot žmonėms uždarbį; 
isz to bus mums nauda, kad visi 
musų darbinįkai turės darbą, tai 
viena, o antrą naudą turės Ame
rikos randas, nes isz tų brangių 
muitų plauks pinįgai į Suvienytų 
VValstijų iždą, kuris galės page
rinti savo stovį ir apsimokėti di
džiumą skolų, laike “free trade” 
padarytų.

Tai yra mieris p. Mc Kinley’o, 
kuris, jeigu taps prezidentu Su
vienytų Wal*tijų, žada tai pada
ryti.

Mieris ir pažiūros p. Bryan’o, 
demokratiszko kandidato, suvis 
yra kitokios. Jisai tuos dalykus 
su vis kitaip iszaiszkina. Jisai sa
ko, kad už tai dabar Amerikoj 
sunkus metai, kad ežia pinįgų 
yra per mažai, o prie to tavorai 
ėsą per brangus. Nors muitai aut 
svetimų tavorų yra numažinti, 
vienok dar brangus, taigi pagal 
jo nuomone, vertėtu muitus su 
vis numesti nuo svetimų iszdir-

bimų. kad butu pigesni, o prie to 
pridirbti daugiau cidabrinių pinį
gų, kad žmonės galėtu tuos pigius 
ta vorus pirkti; tokiu budu patai- 
sysęs jie blogus laikus Amerikoje.

Argi tai teisybė, kad Ameriko
je pinįgų yra per mažai?— Ne. 
Statistika parodo, kad 1873 
metuose iszpuolė ant kiekvienos 
galvos po $18.50,o vienok tame 
laike buvo geri metai ir geri už
darbiai, o dabar, nuo 1894 m., turi
me ant kiekvienos galvos po 
$35.44, t. y. arti du syk tiek daug 
pinįgų, ir turime badą kęsti, darbo 
negaudami. Isz to matome, kad 
ne daugumas pinįgų daro gerus 
laikus, bet tik geras ukevimas, 
geras ėjimas darbo ir gera pre
kystė. Sziądien, kaip mums sta
tistika parodo, turime du syk 
tiek pinįgų kiek jų turė
jome 20 melų atgal, vienok U 
dauguma pinįgų laikų nepataiso 
ir dar kasdieną blogyn eina; o ką 
mums padės, jeigu mes daleisime 
locninįkams cidabrinių kasyklų 
prisidirbti milijonus cidabrinių 
doliarų, argi jie tuos doliarus 
duos mums už dyką? Ne. Jeigu 
mes nuo jų norėsime gaut tą ei- 
dabrinį doliarą, turėsime teip pat 
sunkiai dirbti už jį visą dieną, o 
uždirbę jį pirksime už jį vos tik 
tiek duonos, kiek už 53c., nes 
sziądien, kokį mes doliarą uždir
bome : ar tai auksinį, ar tai cidabri- 
nį, ar popierinį, randas mums 
kiekvienągvarantuoja ant 100c. 
ir visi jį nuo mus už 100c. pri
ima; bet jeigu daleisime liuosą 
dirbimą cidabriinių pinįgų, tada 
randas negvarantuos mums jo 
ant 160c.,bet tik ant tiek, kiek 
tas szmotelis cidabro svers ant 
svaro. ‘ ’

Naujas waistas nuo pa
vietres.

Pawietrė, arba džuma, au
gi szkai vadinama plague, seniaus 
atsilankiusi Lietuvoj, tukstan- 
ezius žmonių į kapus nuvarė. 
Deszimts ar penkiolika metų at
gal siautė ji Rytinėj Maskolijoj, 
gubernyjose Wolgos paupio, szį 
metą siautė ant salos Hong Kong, 
pietiniuose apskrieziuose Chinie- 
czių Kraszto, apsireiszkė Indijo- 
se ir Turkestane. Iki sziol isz sykį 
apsirgusių pasisekdavo labai retą 
iszgelbėti. Ligą tą gim4« 
tam tikri smulkus labai, neužma
tomi grybeliai, kaip ir kitas li
gas, kaip antai: cholerą, szilti- 
nę, džiovą, rauples ir t. t.— tik 
grybeliai gimdanti kiekvieną isz 
tų ligų yra kitoki; juos vadina 
baeiliais. Taigi tie baciliai kitų 
ežia paminėtų ligų likosi jau se
niau surasti,gimdauczių gi pavie
trę, todėl kad ji į Europą ne teip 
labai tankiai atsilankydavo, ežia 
jų ir surasti negalėjo; surado juos 
vienok gydytojas, prancūzas Jer
sin. D-ras Jersin atsilankė 1894 m. 
ant salos Hong Kong, kur siaitė 
tą kart smarki pavietrė, jis pra
dėjo tą ligą tirinėtį ir surado ją 
gimdanezius grybelius. Jis pasi- 
kėsė bandyti tą baisią ligą gydyti 
su tais pacziąis ligą gimdaneziais 
grybeliais, susilpninęs juos per y- 
patiszką auginimą, kaip tai pa
veikslai! daro gydytojai su raup
lėms arba difteritu, ir paskui teip 
susilpnįtas įczirszkia žmogui į 
kūną. Kiekvienas žino, kad žmo
gus, kuriam buvo įskiepytos raup
lės. jeigu ta liga ir apserga, tai 
tokį neteip smarkiai kankina 
negu tą, kurisai neturėjo jų įskie
pytų. Budą gydymo ligonių per 
įskiepyjimą susilpnytų pavietrės 
nuodų Dr ras Jersin iszbaudė pir
ma ant kralikų ir žiurkių. Atsi
tikus progai, tą būdą pritaikė jis 
prie gydymo apsirgusių žmonių. 
Bandavonės su pirmu ligoniu 
pasisekė: jis iszgijo. Tas sutei
kė drąsa bandyti ir ant kitų ir 
isz tikro vi&i tie, kuriems buvo 
ypatiszku budu susilpnyti pa
vietrės nuodai įskiepyti — isa- 
gijo. Taigi dabar galima sakyti, 
kad vaistas nuo baisios paviet
rės, kuri tukstanezius žmonių į 
kapus nuvarė, tapo d-ro Jerseno 
iszrastas, taigi ji ant toliaus ne
kali kys teip žmonijos.

už-imoka už ją $2 isz virszaus 
ant wiso meto, mes duodame tam 
puikiu knigelę vertės 50c. do
vanų! Kaugelę gali iszsirinkt sau 
koki ji nori isz musų kataliogo; kas * 
neturi kataliogo, tegul atsiszaa- 
kia, o prisiusime jam.



Isz wisur.
0 Maskaliszkame Turkestane, 

Užkaspiszkų Jūrių apskrity], ir 
Merve apsireiszkė pavietrė.

|| Mieste Fez, (ciecorystėj Mo- 
rokko, Sziaurinėj Afrikoj, prie- 
szais lezpaniją) iszdegė cziela 
žydiszka miesto dalis. Apie 20 
žmonių pražuvo ugnyje. Miestas 
Fez turi 150,000 gyweutojų, terp 
kurių deszimta dalis žydų; taigi 
tų visi turtai pražuvo; neteko 
jie pastogės.

|| Isz Japonijos vėl pareina ži
nios apie neiszpasakytas audras, 
kurios daug pridirbo blėdies 
mieste Kobe ir aplinkinėse, Tele
grafų linija terp Jokahamos ir 
Tokio isznaikinta. Apskricziuose 
Hagio ir Gifu neiszpasakyti tva
nai nuneszė daug namų, isznaiki- 
nelaukus Kelitukstaucziaižmonių 
prie to nustojo gyvasties.

|| Netoli Osieko, Lenkijoj, ke
turi broliai Szaranczai, grįždami 
isz miestelio, kur buvo jomarkas, 
ant kelio susibarė už pasidalini
mu tėvų palaikais. Besibarant, jau
niausias isz jų, kuriam pasirodė, 
kad jį kiti broliai nuskriaudė, 
iszsitraukė peilį, szoko prie 'ty
riausiojo ir perpjowė tam pilvą; 
pamatęs wienok, kad nuo to dar 
tas ne mirė, perpjovė gulincziam 
gerklę. Žmogžudys tapo suimtas 
ir pasodytas į kalinį.

|| Smarki audra, 8 d. Spalių, 
saulę ant Atlantiko, pakrantėse 
Anglijos, Skotlandijos, Irlandi- 
jos, Prancūzijos ir Iszpanijos ir 
daug pridirbo blėdies. Daugelis 
laivų . susidaužė. Ties Bishop 
saloms susidaužė vienas prancu- 
ziszkas garlai vys ir augliszkas lai
tas “Sea King”. Wisi jūrinį kai 
prigėrė. Apkultas likosi ir ka- 
riszkaskonuoiinis laitas “Jason”. 
Ties San Sebastian, sziaurinėj 
Iszpanijoj, susidaužė didelis pran- 
cuziszkas transportinis laitas 
“Haramario”,

Į| Tūli Siberijos pinįgų skolin
tojai pradėjo imti merginas kaipo 
grebežių. Wienas pinįgų sko
lintojas, už paskolintus 3 rublius, 
paėmė nuo tieno sarto 2 gra
žiausias jo dukteris kaipo grebe
žių ; kazokas D. paėmė ui 1 pas
kolintu rublį trecziają dukterį. 
Palukus ima jie neiszpasakytus, 
teip kad paskolinę 3 rublius, į 2 
metu surenka tie nesaužiniszki 
skolintojai 40—50 rublių. Sykį 
pasiskolinęs jau isz skolų neisz- 
breda.

|| Turkijoj, ypacz gi jos pro
tinei joj Macedonijoj, priviso 
žmogžudžių pulkai, kurie užpul
dinėja ant turtingiausių gy- 
wentojų ir jeigu tik įteikia,' juos 
su satim paima ir nusiteda. 
Paskui nuo girųinių reikalauja 
iszpirkimo. Neseniai paėmė jie 
Austrijos konsulį isz Seres ir 
paskui nuo jo giminių pareikala- 
wo 50,000 dol. ant rezpirkimo; 
bet kad tie tokios daugybės pinįgų 
surinkti negalėjo—žmogžudžiai 
užmuszė paimtu Austrijos kon
sulį, o drauge su juom ir vieną 
turtingą žemės satinįką.

|| Per pirmą pusę szių metų at
kako į Paraną, Brazilijoj, 10720 
ateivių isz Europos. Isz tų: 830 
lenkų ir 15 italijonų atkako kasz
tais sztėto Paranos; 9880 atkako 
kasztais Brazilijos rando. Pagal 
tautiszką kilmę ateities randas 
sziteip dalina: 7137 austrijokai 
(tokios tautos nėra ant stieto), 
1666 galicijonai (taigi lenkai ir 
rusinai)48italijonai, 46 tokiecziai, 
41 iszpanijonas, 40 portugalieczių, 
ir 692 maskoliai (taigi lenkai ir 
lietuviai isz Maskolijos). Šato 
kasztais atkako per tą laiką 1518 
rusinu ir 125 lenkiszkos szeimy- 
nos.

|| Aukso kastynėse “Morro 
Velho”, netoli Vilią Nova de Li
ma, Brazilijoj, atsitiko didelė ne
laimė. Wiena kastynių ola mat 
buto su dinamitu užprovyta. 
Atėję prie darbo darbinį kai tą 
patėmyjo, bet darbo prižiūrėtojas,

vieton liepti pasitraukti ir užku
rus ugnį sudeginti dinamitą, lie
pė jiems dirbti, o dinamitą galėsę 
sudeginti laike pusryczių. Ne
reikėjo tienok laukti teip ilgai: 
dinamitas expliodato; expliozi- 
įos tapo tisai sudraskyti 4 darbi- 
nįkai, 11 gi yra sunkiai sužeistų, 
o terp tų ir pats darbo užiurėto- 
jas, per kurio kaltę ta tisą nelai
mė atsitiko: jam nuplėszė szmotą 
mėsos nuo kūno.

|| Inžinierius Jaczetsky buto 
iszsiųstas į Siberiją isztirti jos 
kastynių turtingumą. Dabar su
grįžęs, ant susirinkimo mineralo
gų draugystės jis apreiszkė, kad 
tidurinėj Siberijoj, Užbaikalo ap- 
rubėj, jis surado didelius plotus 
žemės, kur, po virszutine eile ba
zalto, yra tisur auksas. Rado jis 
teiposgi ant upės Misotos dide
lius plotus, kur gal būt įrengtos 
geležinės rudos kastynės. Wirimo 
aukso kastynėse turėjo paliauti 
darbą dėl stokos darbinįkų. Dar- 
binįkams ežia pakėlė užmokesnį 
už darbą, bet uitai paliotė juos 
maitinę, isz to pakelto mokes- 
czio, jie negalėdami iszmisti, pa
liotė dirbę ir pasitraukė jieszko- 
ti kitur geresnio uždarbio.

|| Iszpanijoj, Madride, susekė 
dabar prigatėjų draugystę, į ku
rią priguli augsztas užimanti vie- 
tas urėdnįkai: direktorius teatro 
“Principe Alfonso”, sekretorius 
ministerio, sanariai paslaptos 
policijos, paezto urėdnįkai. Drau
gystė ta turėjo sato agentūras 
pietinėj Iszpanijoj. Prigawystes 
draugystė dirbo sziteip: į banką 
padedate kiek pinįgų ^tnt isz- 
siuntimo jų į užrubežius arba 
į kitą miestą, sanariai drau
gystės, paezto urėdnįkai, perim- 
dato ir padirbdato rasztus teip, 
kad užrubežio bankas iszmokėda to 
daug dauginus negu buto siųsta. 
Tokiu budu keletas žymesnių ban
kų daug nužudė pinįgų: bankas 
Noelio Sevillej nustojo 25000 
pesetų; šutinį kai Massanaro kas
tynių 50000; Pentro &Co. 40000 
ir t. t. Daugel sąnarių tos drau
gystės likosi suimtų; terp suimtų 
yra ir daug moterų; daug likosi 
nesuimtų todėl, kad ir sanariai po
licijos prie jos prigulėjo. Kitatėl 
draugystė prigundinėjo randą su 
kareitiais. Iszpanijoj nuo ka
riaunos galima iszsipirkti, pasam- 
dant kitą į sato tietą: priėmimo 
kariaunos komisijos imdato pinį- 
gus nuo jaunų ir juos paleisdato, o 
į jų tietą imdato antiszsiuntimo 
ant Kubos uetinkanezius arba se
nelius; priėmė net daug 60 metų 
senelių.

|| Wokiszkas laikrasztis 
Frankfurter Ztg.” sziteip apra- 
szo priežastis baisaus atsitikimo 
ant Chodiniszko lauko Maskvoj, 
per iszkilmes aptainikatimo 
maskoliszko ciecoriaus, Ant lau
ko buto pastatyta 100 lentinių 
būdų; kiekvienoj isz tokių būdų 
galėjo patilpti, pagal iszskaity- 
mą, 860 su talgiais ir dotano- 
mis pundelių. Skaitant daugiau
siai, wisose būdose galėjo būt 
isz tiso 100,000 pundelių. Tuom 
tarpu, pagal įsakymą, turėjo jų 
būt parengta 450000. Taigi kur 
dingo 350,000? Budose paskirto
se ant dalinimo žmonėms gėrynių 
buto teip, kad terp dtiejų tusz- 
czių baczkų buwo wiena baczka 
su alumi; kitose būdose buto 
tien tuszczios baczkos, pilnų gi 
tisai ne buto. Dailidė Miszin 
pripažino, kad kada susirinkę ant 
lauko žmonės pradėjo grustiesi, 
darbinįkai alaus leidinyczios, ku
riai reikėjo pristatyti alų, su 
kirtiais iszmuszinėjo dugnus 
tuszczių baczkų, kad rodytųsi, 
lyg kad baczkos isziro ir per tai 
alus iszbėgo. Susigrūdimą žmo
nių tyczia padarė pats caro 
urėdnįkai, norėdami kad minios 
iszgriautų pastatytas būdas ir 
kad tokiu budu ne galima būt 
susekti jų prigavystės. Tas rody
tu, kad ta nelaimė atsitiko tien 
per godumą maskoliszkų urėdnį- 
kų, kuriems paskirta buwo tai- 
szinti žmonis, kurie daugumą 
pinįgų ant taiszinimo paskirtų 
tiesiog patogė. Ir tokiems tai pa- 
szlemėkams Maskolijos taldonas 
palieka tiesą 100,000,000 žmonių 
daboti, kad tie neiszdrystu rei
kalauti sau žmoniszkų tiesų!

Wisokios Žinios.

telegrafų stul- 
Stuipai toki isz 

lengvi ir il- 
mediniai. Aus-

• Daugelyj vietų Europoj pra
dėjo dirbti dabar 
pus isz popieros. 
popieros nulieti, 
giaus laiko negu
tralijoj gi isz popieros stato jau 
ir triobas, kurios ėsanezios geres
nes už pastatytas isz kitokios me- 
degos. z • •

* Tirinėdami, mokslincziai per
sitikrino, kadgėrymas degtinės, 
nors geriantis ir po mažai 
jes gertu, visgi yra bledingas: 
degtinė isz paiengvo nuodina 
žmogų ir retai girtuoklis sulau
kia senatwės. Anglijonis James 
White, isztyrė, kad isz 1000 ge- 
rianezių degtinę tik 450 iszgyve- 
no iki 60 metų amžiaus, isz ne 
gerianezių gi, ant to paties skait- 
liaus, 590. Teipy^a ne tik Angli
joj, bet visur ant swieto: lietu- 
wiai ir daug ilginus gyventu, pa
stotu tvirtesniais, iszmintinges- 
niais, jeigu girtuoklystėmis ne 
naikintu sawo sveikatos ir ne 
temdytu savo proto; isz blai
vių ir pati lietuvystė daugiaus 
naudos turėtu.

|| Apsigyvenusių ant Kaukazo 
Osetinų apszviestunai rengia szį 
metą susi važiavimą ant iszdirbi- 
mo vienodo statraszo (raszybos) 
savo kalbos. Taigi mat ir puslau
kiniai osetinai mus pralenks: 
jie iki pradžiai szio amžiaus nė 
jokio raszto nopažinojo, su tuom 
supažindino juos maskoliai, ypacz 
gi jenerolas Uslar. Kad tik tame 
mus ne pralenktu butokudai arba 
papuazai! Daugelis musų, ypacz 
gi Amerikoj apsigyvenusių auto
rių, prisilaiko nuomonės, kad ra- 
szyti lietuviszkai ne reikia ne 
statraszo, nė kalbos mokėti, o 
kaip tūliems ir numanymo apie 
ką raszo.

• Ne viena lietuvaitė, auginda
ma savo darželyj kvepiauezias 
kvietkas, nežino nuo ko jų kva
pas ir grožybė paeina. Juo dau
giaus į darželį prisigriebia saulės 
spindulių, juo jame kvietkoa dai
lesnės, bet užtatai silpniaus 
kvepia; juo gi tie saulės spindu
liai bus silpnesni, juo kvietkoa
geresnį turės kvapą, bet užtatai 
žudįs daug grožybės. Daugumas 
musų laukų kvepianezių kvietkų 
geriausiai auga szeszėlyj. Prancū
zas, Mesnard isz Roueno, patalpi
no laikrasztyj “Promethaeua’5 
rasztąapie savo isztyrimus kau
link kvietkų kvepėjimo. Isz jo 
isztyrimo pasirodo, kad augmens 
sziltesnių krasztų iszduoda dau
giaus cukraus, bet mažiaus kve- 
pia. Geriausią kvapą visoki sod
nų vaisiai: obuoliai, gruszios turi 
užaugę Szvedijoj ir Norvegijoj, 
taigi krasztuose, kur saulė ma
žiaus szviesos iszduoda.

PIRMAS LIETU W1SZKA8 
TEATRAS.

Pardavimas Juozapo Egipto 
- prekejams.

Chicagos lietuviszką “Dovy
do Karaliaus Draugystė” rengia 
teatrą, Pulaskio halėje, 800 S. 
Ashland avė. terp 17 ir 18 ui; 
bus atgrajįta drama 7 aktuose: 
“Pardavimas Juozapo Egipto 
Prekejams”. Teatras bus atgrajį- 
tas 25tą d. Spalių (October) 1896. 
Prasidės 7tą valandą vakare; 
durys atsidarys 6j vakare. Įžen
gs ant teatro, 25 c. antrosios sė
dynės 35a. pryszakinės 50 c. 
Todėl užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites teipgi ir visas Drau
gystes lygiai Chicagos, kaip ir 
aplinkinių miestelių, idant teik
tųsi ant musų teatro atsilankyti.

Su guodone, Komitetas.

Gromatnyczia.
p. Bar. Pittsburge. Eilėms at

siųstos Dainos trūksta: mieros, 
ritmo ir rimo. Pataisyti negali
ma. Taigi atleiskie, kad jų ne
talpiname.

J. Bufzui, St. Louib, Mo Saiuom 
tarpu tAmistos Atsakymo “Saules” ko
respondentams, dėl stokos vietos tal
pinti negalime, o vėl tikimės, kad jau 
yra užtektinas ant to atsakymas n r. 41 
“Lietuvos.” Jeigu bus reikalinga, tai 
sunaudosime jį tolesniame laike.

Naudokitės Lietuviai!
Kas pirmas atmys, kas bus 
8uwienytą Walstijų a- 
teinaneziu prezidentu 
ir su kiek elekto- 
riszkų balsų bus 
jis iszrinktas, 

GAUS 
$25,00 nagrados.
KAS ANTRAS ATMYS, 

GAUS $10,00.

Kas treczias, gaus $5,00.

Paaiszkinimas kokiu bu
do iszrenka prezidentu.
Sutienytų ^Valstijų preziden

tą renka ne per balsus žmonių, 
bet per balsus elektorių. Kiek- 
tienas s te tas turi po kelis, kelio - 
liką arba kėlės deszimtis elekto
rių, tai yra pagal skaitlių žmoni
jos: kuriame siete daugiau žmo
nių, ten daugiau ir elektorių, o 
kuriame mažiaus žmonių, tai ir 
elektorių mažiau. Ant wisų Suvie
nytų VVaktijų yra 447 elektoriai, 
taigi, idant likti prezidentu, kan
didatas tur gaut ne mažiau 224 
elektoriszkua balsus. Beita to 
blyczėlė parodo, kiek elektorių 
yra kiekviename s te te.

6TETĄ1. ■’KIILEY.
Repullkonai.

BRYAH.
Demokrat.

.Klabama.... 
Arkantaa.... 
Ca i i forma... 
(o)orado...., 
(’onnectieut 
l>eleware.... 
Florida........
Georgia.........
Idaho............
Ilhnnlt...... 
Indiana......

Kentucky...............
Louiaian'a..............
Maine.................
Maryland ...............
MatgacbuaetU.......
Michigan................
M innetot*..............
M i.aiiatppl.............
Miaaourt.................
Montana,.............
Nebraaka................
NeVada....................
New Hampahire . 
New Jersey..........
New York..............
N’orth Carolina... 
N'orth Dėkota.......
Ohk>..........................
Oregon....'............
PeMeylvauta.........
Rhode laland........
South Camiiaa... 
South Dėkota........
Tenneaope.............
Tezaa......................
Utah........................
Vermont.................
Virjrinla..........
Waahington..........
Weet Vlrgiala.... 
Wl»oon«tn..............
Wyaming...............
Wiau elektorių.,..
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447

LUrt prezidentu reikalinga 224.

Dabar, kaip ant toblyeželės ma
tote, stete Illinois yra 24 elekte- 
riai; taigi jeigu stete Illinojo 
bus daugiau balsų už republiko- 
nus, tai tuos visus 24 elektorius 
gaus republikonai, o demokratai, 
szitam stete, negaus nė vieno, 
bet jeigu bus dauginus balsų už 
demokratus, tai tie visi 24 elek
toriai prigulės demokratams. 
Stete Pennsylvanijos yra net 32 
elektoriai; 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 Illinojo 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’ą isz Republiko- 
nų partijos ir Bryan’ą isz demo
kratų. Kuris isz jų gaus 224, ar 
daugiaus elektoriszkų baisų, tas 
liks prezidentu Suvienytų 
W aisti jų.

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 tszlygų gaus 

minėta nagradą.
Norėdamas atmyti szią myslę ir 

gauti minėtą nagradą $25,00, tu
ri neatbūtinai būti skaitytojum 
“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 
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 $1 t- 
dant galėtų būti daleisti prie mi
nėtos nagrados.

Neužsimokėję $2 už “Lietuvą”

Namas musu Redakcijos.
Czionai patalpiname paveikslą musų naujo, mūrinio namo, 

turį iszstatėme dėl “Lietuvos” Redakcijos, Sziądien ‘‘Lietuvos” 
redakcija yra įrengta kuo puikiausia: ant Imo pentro, pryszakyje, 
ofisas ir sztoras knįgų, abrozų ir kitokių daiktų, o užpakalyje 
spaustuvė (drukarnė); ant antro pentro gyvenimai; “basemente” 
kukne ir pasidėjimas kitiems daiktams. Wisas namas, nuo apa- 
czios iki virszui, yra garu apszildomas ir visas gazu apszviestas. 
Ant virszaus stogo iszpliekta lietuviszka vėliava ir amerikonisz- 
ta teipgi.

Dabar daug lengviau ir geriau galime atlikti visokius lietu
vių reikalus. Mes dabar parduodame szifkorties ant geriausių lai
vų, siuneziame pinįgus į Lietuvą ir visas dalis svieto. Pinįgai per 
mus iszsiųsti greieziausia suvaikszczioja kaip isz visų kitų agentų. 
Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietuviszką bažny- 
czia ir atliekame visus kitokius lietuvių reikalus gerai ir teisingai.

Nuo ateinanezių Naujų Metų, laikrasztį “Lietuvą” padidinsi
me ant vienos kolumnos, sziądien yra 6-ių kolumnų, paskui bus 
7-ių, tada ir visokių žinių ir draugysezių reikalų galės daugiaus 
sutilpti.

Kas užsiraszys “Lietuvą” ir užsimokės už ją $2 isz virszaus 
ant viso meto, tas gaus puikią knįgelę, vertės 50c., dovanų. Knį- 
gelę gali iszsirinkti isz musų kataliogo kas koke nori, kad tik ne 
^rangesnę per 50c., o prisiusime jam dykai. Kas neturi musų ka
taliogo, tegul atsiszaukia, o mes jam prisiusime.

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

A. Olszewskis,
924 33rd Street,___________ CHICAG0, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose grom&tose arba per “money order”, tai 

niekada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuo- 
. aus prisiųskite mums; siuneziant “money orderį”, gromatą registruoti 
kia, prisiekite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz 
ne gaus.

Ofisas “Lietuvos’ esti kasdien atidarytas nuo 7tos walandos ryto iki 
karo, o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai 
reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

| tegul suvis 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- 
tinės peczėties galėtume atspėti, 
kuris yra pirmesnis ir kuriam 
priguli $25, kuriam $10, o ku
riam $5.

Pinįgai bus iszmokėti į 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.

Ne wlsi gerai supranta.
Musų paduotą myslę, su kiek 

elektoriszkų balsų bus iszrinktas 
ateinantis Suvienytų Walstijų 
prezidentas, ne visi gerai supran
ta. Žinoma, yra žmonės kurie 
gerai suprato ir mena kaip 
prigul; jau arti szimtas skaityto
jų prisiuntė savo minimus: vie
nas sako, kad McKinley bus isz- 
rinktu su tiek ir tiek elektorisz
kų balsų, kits sako, kad Bryan 
bus iszrinktu su tiek ir tiek bal
sų ir t.t. bet randasi gana tokių, 
kurie suvisai nesupranta, kaip tą 
myslę myti, Yra toki, kurie sako: 
“kuris isz jų gaus daugiausiai 
balsų, tai tas liks prezidentu”. 
Szitoks minimas nėra jokiu mini
mu; juk tą kiekvienas žino, ir be 
minimo, kad tik tasai galės būt 
prezidentu, kuris daugiau gaus 
balsų, o ne tas, kuris gaus ma
žiaus; toks minimas nėra jokiu 
minimu. Norint atmyt, reik ti
krai įspėti, su kiek balsų jis bus 
iszrinktas, tai yra: kiek balsų jis 
gaus isz viso? Kiti vėl sako, kad 
jeigu republikonai gaus daugiau 
balsų, tai tie visi 447 elektoriai 
teks McKinlęy’ui, o jeigu demo
kratai tai visi elektoriai bus 
Bryan’o:— Szitoks minimas 
ir ansai augszcziau minėtasis (kad | 
kuris gaus daugiau balsų, tas liks' 
prezidentu), nėra joks minimas. 
Menantiejie turi suprast szitai,

nerei- 
paezto

turint

kad repulikonai negali gaut vi
sus balsus; gaus kiek nors balsų 
ir demokratai, vienoj valstijoj 
gali gaut daugiau balsų republi
konai, o kitoje gali gaut demo
kratai daugiau, ir kurioje valsti
joje demokratai gaus baisų dau
giau, tos valstijos ir wisi elektoriai 
teks demokratams; užtaigi nega
lima pasakyti, kad jau republiko
nai kiekvienoje valstijoje ims vir
ažų; bus tokių valstijų, kuriose 
demokratai gaus viražų, o jeigu 
nors kelias valstijas iszgrajįs de
mokratai, tai tokiu budu elekto
riszkų balsu turės kiek nors ne
daug, bet keletą.

Užtaigi, menant musų paduotą 
myslę, reik pasakyt skaitlių, su 
kiek elektoriszkų balsų liks ap
rinktu naujas prezidentas, ir ku
ris: McKinley, ar Bryan? Tiktai 
tas, kuris tikrai įspės su kiek 
elektoriszkų balsų taps aprinktu, 
ir jeigu bus pilnai užsimokėjęs 
už “Lietuvą” $2 iez virszaus ant 
ateinanezių metų, galės gauti pas
kirtą nagradą $25, o jeigu nė vie
nas neatmytų, tai tuos $25 gaus 
tasai, kurio minimas bus areziau- 
siu.

Henry L. Hertz, 
Repnblikoniszkas kandi

datas ant Iždinjko 
WALSTE8 ILLINOJO.
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Isz Draugystes Simano 
Daukanto.

Nedėlioj, 4 Spalių, Drtė S. Daukanto 
laikė savo prieszmetinį mitingą, ant 
kurio buwo rinkimas naujos' admini
stracijos ant ateinanczio me|o.. Nauja 
administracija tapo iszrinkta isz se- 
kanczių ukėsų; D-ras J. M, Stupnickas 
prez., ant pirmo meto; J. Kolesinskas 
Vice-prez., ant antro meto; K. Pocius 
Prot., Sekr. ant ketvirto m.; K. Jusz- 
keviczius Fin. Sekr. ant pirmo m. A. 
Olszevskis Kasier. ant antro m.; užveizė- 
tojai iždo: J. Gurinskas ant 3-czio m., 
K. Kluseviczius ant 2-ro m., ir A. Bu- 
czpis ant 1-mo m,; Marszalkos: J. Ausz- 
ra ir K. Kovarskis, abudu ant 1-mo m.; 
Kuįgiai; J. Dichaviczius ant 4-to m. 
ir J. Budginas ant 1-mo m. Svarbiausiu 
isz nutarimų; tapo nutarta surengti me
tinį D-tės apvaikszcziojimą pradžioje 
ateinanczio mėnesio, kuris turės būt su 
kalboms, dekliamacijomis. dainomis ir 
muzika. \ K. Pocius, Sekr.

Naudokitės!
Tik per dwi nedelias.
Per szias 2 nedėlias iszsiųsime 

kiekvienam “Lietuvą” dykai ant 
pažiūros, kurs prisius sawo adre
su į redakciją “Lietuvos”. Pasi
naudokite!

Raszydami visada uždėkite 
szitokį adresą:

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

Dideli pigumai szy wakara
Musu sztoras sziandien per diena yra uždarytas 

atidarysime 6ta walanda wakare:

B. WJIĘTEIiSKIO,
Departmentinio Sztoro.

3641, 3643, 3645 S. Halstdd Street,

Lietuwiszkas szokių kliu
bas.

Pereitą subatą, 10 Spalių, salėje P. 
Juszkos/749 W. 22nd St. užsidėjo naujas 
lietuviszkasKliubas mokinimosi szokių, 
po vardu “Jaunų Lietuvių ir Lietuvai- 
czių Szokių Kliubas,” ant kurio isz sy
kio prisiraszė 25 sanariai. Ant virszinikų 
tapo iszrinktais sekanti ukėsai: A. Jauk- 
sztas Prez., J. Kuczis Vice-prez., St. 
Kuczis Prot. Sekr,, St. Jovaiszas Fin. 
Sekr., Andr. Kerulis Kasier.,mokytojum 
szokių yra Petras Wirszilas.

Naujas Kliubas laikys savo mitingus 
ir mėginimus kas subatą virsz minėtoj 
salėje, deltogi visus lietuvius ir lietu
vaites, norinezius mokytis szokių, szir- 
dingai užkvieczia ant minėtų mitingų 
pribūti. Wyriausybe.

•Gromatos ant paezto
523 Avinti* Mra Auna 
52* Balczykonia RaKl 
534 Uernatowix Mike 
539 Bioulaitia Wer. 
542 Bochatu W.
550 Briedis M.
567 Burnejk Piotr 
566 Czura* Simonas 
585 Galu* Mietai 
587 G ibi* Johan 
589 Gobbels Mias. 
626 JanowiozS.
631 JuraazkaJ.
633 Jerewicz Dominik
634 Jurowski Jgnat
635 Kabele Bchmil 
647 Klioria Apolinar 
662 Kuktanski J.

692 Miokiewici Piotr
693 Mietn* Zygmod 
693 Mikelana* Stanislow 
697 Mi*iewios Vincenty 
706 Norkewicz Aulo n 
706 Norsrillo J oze f
718 Planayka Anton
719 Pollnar Tekia 
759 Szileiko VVincent 
764 Siekiewioz Michal 
780 Stankajti* John 
788 Stryčznnewiox M. 
796 Szlapka Francictk 
798 Tenikaiti* Andriut 
814 Wileiku* Jgnacas 
824 VilianaJury 
829 Wiza Winoenty 
846 Zydorowioz Franz

682 Masiliūnas Frank

Pp. Kelpsch, Noreiko& Co.
Prisiuncziu szirdingiausią padėkavonę 

už žiedą, kurį szioms dienoms aplaikiau; 
teiposgi už visus kitus daiktus, kuriuos 
iki szios dienos nuotamistų pirkau.

M Andriukaitis Minersville, Pa,

A. Rėkliui.
Lietuviai isz Pittsburgh, Pa. sumetė 

ant nelaimingo Rėklio #5.50c. ir prisiun
tė į “Lietuvos,” redakciją -Rinkimu pi- 
nįgų užsiėmė Adomas Paulekas.

Fr. Wenckus isz Waukegan III-, paau
kavo $1 .00.

Gelumbes, Drapanos, Czeverykai, Firankos, Karatai,
Ploszcziai. Mebliai, Kortinos, Purculai,
Lempos, Laikrodžiai, Pecziai,

Audimai, 
Stiklai,

Puikus mote- 
• riszki “Beaver” 

Jacketai, ranko- 
,ves iszsiutos pa
gal naujausia 
mada, su guzi- 
kais. Paprasta 
preke $10.00.
Szianakt $5.98

Iszsiuncziame in visus miestus ir miestelius visos A» 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi
mo, Maszinas dėl drukavojirrto gromatu, Siutus, Ovcrkc 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutes, Kiarne; 
tas, Fleitas, Baseties, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Widelcius, Szauksztus, Striclbas, t 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 
Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. ; Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname

* luksztus dėl laikrodėliu jr t. t. Prisiuneziame katalioga 
kožnam dykai. Adresavvokit teip:

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

Isz Lietuviszkų Kliubų.
Pereitą subatą, salėje P.Karecko, 4612 

Atlantik St., Liet. Republ. Kliubas 29- 
tos vardos laikė savo mitingą. ant kurio 
buwo arti pilna salė susirinkusių žmo
nių. Kalbėjo angliszkai: P.James Blane; 
lietuwiszkai: A. Olszevskis, iszduotojas 
“Lietuwos,” ir N. Urbonas. Wisi tenyk- 
szcziai lietuwiai balsuos už McKinley.

Nedėlioj, 11 Spalių, 4 vai. po pietų, 
salėje po nr. 4500 S. Paulina St. Lietu
viszkas Republ. Kliubas Keistuczio 29 
wardos laikė mitingą, ant kurio tei- 
pogi buvo užganėtinai susirinkusių lie
tuvių. Kalbėjo lietu viszkai: A. Olszev- 
skis, iszduotojas, “Lietuvos,” Fr. Brad- 
chulis prez. Kliubo 7-tos vardos ir J. 
Klimaviczius. Czia teipogi visi lietu
viai laikosi McKinley'o pusės.

Tą paczią nedėlios d. 8 vai. wakare. 
salėje Szimaiczio, ant kertės S. Canal 
ir 15tos ui. buwo mitingas Liet, Republ. 
Algirdo Kliubo 7-tos wardos. Kalbėjo 
lietuwiszkai: A. Olszevskis, Fr. Brad- 
chulis, M. Feiza, F. Masionis. Lietu
vių buwo prisikimszusių pilnutėlė salė, 
pirmiaus buvę nesutikimai tapo sutai
kinti ir tasai Kliubasyra ganėtinai tvir
tas. Wis’ lietuviai tos wardos stoM-i 
McKinley.

už

MITINGAI.
Nedėlioj, 18 spalių, tuojaus po sumai, 

salėje L. Ažuko, Dr-tė Lietuvos Sūnų” 
laikys sawo prieszmetinį susirinkimą, 
ant kurio bus rinkimas naujos admini
stracijos ant ateinanczio meto, iszda- 
linimas konstitucijos ir kiti svarbus 
reikalai, už tai visus sąnarius upraszome 
pribūti. Teipogi užpraszome ir tuos lie
tuvius, kurie norėtu prisiraszyti prie 
Drtės Lietuvos Sūnų.

K. Pocius Sekre.

Nedalioj, 18 Spalių, tuojaus po sumai, 
salėje F. Majausko Liet. Republ. Polit. 
Susi v. laikys savo mitingą, ant kurio 
delegatai isz visų lietuviszkų Kliubų 
yra užkviecziami pribūti.

W. Zacharevich, Seku.

Nedėlioj. 18 Spalių. 3 valandą jhj pie
tų, Czekų salėje, po nr. 32 Emma St., 
terp Noble St., ir Ashland Avė., bus di
delis mass-mitingas “Liet. Republ- 
Kliubu 15-tos ir 16-tos vardos.” ant ku
rio bus lietuviszki ir angliszki kalbėtojai, 
bus Geo. E. Wh i te kandidatas ant kon- 
gresmano VValstes III., P. Daneen, kan
didatas ant “State Attorney,” P. Ma- 
yendorf užweizėtojas Depart svetimų 
kalbų Deltogi užpraszo kuo daugiausiai 
lietuvių susirinkti, idant pripildyti ta 
puikią salę. Broliai, padėkite mums ant 
szio mitingo, o mes padėsime jums a nt 
kito. Komitetas.

Nedėlioj, 18 Spailų. 6.30 valandą va
kare, bus didelis mass-mitingasLiet Re
publ. Kliubo Algirdo 7-tos vardos. Bus 
lietuviszki ir angliszki kalbėtojai: už tai 
visus lietuvius szirdingai užkviecziame 
atsilankyti. F. P. Bradchulis, Prez.

Subatoj, 17 Spalių, salėje P- Karecko, 
4612 Atlantic St., bus mitingas Liet. 
Republ. Kliubo 29tos vardos. ant kurio 
bus lietuviszki ir angliszki kalbėtojai, 
už tai visus lietuvius szirdingai užpra- 
szome pribūti. Jovaiszas, Sekr.

Subatoj,17 Spalių. 8 vai. vakare, salė
je F. Majausko, bus mitingas Liet. Rep. 
Kliubo 6-tos vardos, ant kurio bus 
lietuviszki ir angliszki kalbėtojai. Už- 
praszome kuodaugiausiai lietuvių susi- 
rnkti. A. Olszevskis. Prez.

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

Witauto. 326 Henry St., 21 d. Spalių 
laikys didelį bus mass mitingas: už- 
kviecziam visus brolius, kurie yra ukė- 
sais, nes bus kalbos lietuviszkos, lenkisz- 
kos ir angliszkos. 21 dieną szale bus 
iszkabinta vėlava ties mitingo sale.

V. T. Shultz Prez 262 E. Houston St 
Dr. Levandausk48, Leaderis.

Pajleszkojimai.
Pajieszkau savo draugo, Kazimiero 

^Vasiliausko, paeinanezio isz Kauno gb., 
Telszių pav., Galiotų kaimo; pirmiau 
gyveno Pittston, Pa., bet kaip girdėjau, 
kad tenai mainose daugybę žmonių už- 
muszė, taigai ir jis į jų skaitlių pateko. 
Jeigu dar yra gyvas, teiksis atsiszaukti 
ant adreso szito: L. Stankeviczius,

Box 409 Campello, Mass,
Pajieszkau savo draugų: Antano At- 

koezaiezio isz Rosmeslaukio kaimo ir 
Jono Sujento isz VVitogalos kaimo; abu
du Raseinių pavieto, Kauno gub. Teik
sis atsiszaukti ant adreso szito.

Petras Damulls
4512 S. Paulina St.. Chicago. III.

Pajieszkau savo tikro brolio, Alexan- 
dro Jesevycziaus, paeinanezio isz Kau
no, rėd. Resseinių pav., Gedminlszkių 
sodžiaus. Jeigu kas apie jį žinotų, arba 
jis pats, tegul duoda tuojaus žinią, nes 
turiu svarbų reikalą. Adresas tok#:

Antanas Juseviczia,
106 Cleaver st., Chicago, III.

— Pirmas lietuviszkas saliunas 
Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuwiszkos bažnyczios. 
Užlaiko wiska czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, wese- 
lijų ir kitokių zobowų. Jeigu isz 
kito miesto atwažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Atidarymas salės.
Subatoj ir nedėloj, 17 ir 18 

Spalių, po nr. 4600 Atlantic St. 
bus atidarymas naujos salės, ant 
kurio visus lietuvius užpraszau 
atsilankyti.

Su guodone L. Waitkus.

— Skaitykite naujai apgarsini
mu B. Wartelskio, 3641—3645 
S. Halsted St. Yra tai wienas isz 
didžiausių sztorų toje dalyj mies
to ir jame viską, kas tik ko rei
kalauja, gali gauti. Tenai yra ge- 
nėraliszku klerku pana Stanislo
va Zacharevicziutė, — lietuvai- 
te, kuri perkantiems lietuwiams 
geriausiai patarnaus.

Naujas
Lietinviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 

i kerte 33czios ui.
Užlaikau *wiežia 

, bawar«ka Alų, ge-
16 J riausia* 

’ ir seniau 
Šias A- 
rielkas, 
Wyna. 
Likierius 
Ir puikiausius Ciga
rus.

Prie saliuno tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

d

Gražios raoteriszkos pliuszines 
kopos nuo$4.98,iki $20.00.

Puikios moteriszkos suk
nios su kopomis

nuo $1.49 iki $15.00.

Didele rie
tuve moterisz- 
ku andaroku, 
vertu po $3.00

Szianakt
po $1.60.

Drapana departmentas.
Gražus vyriszkas 

vilnonis gamituras, 
vertas $10.00

Szianakt $5.98.

Gražios vyriszkos 
juodos Įialtos, vertos 
$7.00.

Szianakt $5.98

Puikus vyriszki 
“Beaver” overko- 
tai, paprasta pre
ke $12.00.

Szianakt $7.98.

Gražus vaikams 
siuteliai, miera 
nuo 4 iki 12, verti 
$3.00.

Szianakt $1.98.

Geriausios Svie
te “Jean” kelnes, 
vertos $7.00.

Szianakt $1.00.

Mėlyni vyriszki, 
dvilinka krutinę, 
marszkiniai. Szia
nakt po 79c.

Storos, vilnones 
vyriszkos kelnes, 

po $1.50.

Gražios vilno
nes vaikams kel
nes, dvilinkais už- 
Į>akaliais ir dvi
linkais keliais, 
Szianakt po 50(‘.

Mebliu Departmentas

Penkių kwor-
tu randelis
tiktai už 7c.

Didele, nendrėms 
iszpinta, supamasi 
kede, verta $3.00.

Szianakt $1.69

-

balių ir vesialiju.

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

Felixas Majauskas, 
3301 Laurel st., kerte 33czios ui, 

CHICAGO, ILLINOIS.

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatn ir Czeweryku 

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

BALTIMORE.MD.
Per *zi»is 30 dienu turiu iazpoduotie wi*u* 

mano wa**riniu* taworns, kaip tai: Caebatua 
Czewerykus dol wyru. moterų. waiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sumažinau jn prekiaa, kad 
wi*ka pa* mane dabar irali pirkti b«*weik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wiau aplinki
niu Ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitlkrysire kad tei pitriai niekur nerasite.kaip 
pa* mene SII GUODONE

M. W. Goodman.

551-555 Blue Island Avė
kertė 18-tos ir Loomis ui., CHICAGO.

Užlaiko didžiausią krautuvę

Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 
vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių,

įSk czeWerykų, ir t. t., o prekės pigiausios
■11 ’ ’ ’■ '■ '

kufarėlius, dėžiutias\valizas;.

eina isz visų dalių miesto.

visokiu
Paran

kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri-

kaip visur. Prie to užlaiko

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

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

Ben. Hatowskis.
. 527 S.Cana Urte Judd, Chicaun, 'II

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 w 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorelaczistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 

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

Trijų siuliu 
szluota, ver
ta 20c.

Szianakt 8c.

Szita pui- 
i ki lempa, 
tiktai gg«.

N. L. PIOTROWSKI, -
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public.

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Dlvlslon St
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 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

Diktas, drūtas 50 
svaru materacas, 
vertas $2.50.

Szianakt $1.69.

JONAS JUSZKA
749 W. 22nd Street.

— užlaiko —

Pirmos kliasos Lietuwiszka Saliuna.

Kerte Wood

Užlaiko puikiausias arielkas, vynus, likierius, szwiežia alų ir 
kvepenczius cigarus.

Podraug yra agentu distiliarnes Sam. Schutz, isz kurios pri
stato puikiausias arielkas ir kitus gėrimus, kiekwienam reikalau- 
jancziam in namus: ant baltu. vesiailiu ir kitokiu reikalu, pigiau 
kaip wisi kiti. Už atvežimą nieko nerokuoja. Kam yra per toli, 
gali apsisteliuot per gromata, o užpraszymas bus tuojaus iszpildy- 
tas. Neikit pas žydus, geriaus pas lietuvy, o gausite geresni tavo- 
ra ir už pigesnius pinigus.

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

817 W. 21st Place (Hinman St.)
Priima ligonio* adynose: noo 9 iki 12 prie* z piet 

ir nuo e vakare. Telephonaa: Canal 151.

HILLE’S FOTOGRAFAS, 
34S2 8. Hahted ui.

Nu)ima poikiaa Fotografijų, ui tutina tiktai

$2.00
Antwaaeliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fi ja* kopų Ik auMi.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausia

Krautuwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip visi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėjinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite viską, nė kaip kur pas „ __
kokius žydus. jLARGESTSTOVEPLANTINTHEVfflRLD

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSK1
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 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

E. ZANJFAVSK1S.
3307 Auburn avė, Chicago.
Lietuwiszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszką 
Sztorą ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kiHlnes, 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.

— 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 noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nedė
liotus n2 10 iki 12 adyn. vidur* 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožnamę,laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekwiena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
walandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

t
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