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Iszpanija ir joswaldybo8.
Tūli Amerikos laikraszcztai 

dar iszkeliaujant isz cz*a i Lz- 
paniję naujam ambasadoriui gar< 
sino, buk prezidentas McKinley 
^sakėjim pareikalauti nuo Isz- 
panijoš suvaldymo maisztų ant 
Kubos toliausiai iki pabaigai 
Spalių mėnes:o, jeigu gi to ne 
padarytu, pagazdinli Amerkos 
įsikbzimu. Tie nebzmintingi 
laikraszczių erzinimai sukėlė 
priesz Amerikę ne tikt iszpanijo- 
nis, bet ir kitus Europos krasz- 
tus: kaip sako, Austrija net pa
žadėjo savo pagelhę Iszpanija', 
jeigu Amerika bandytu pakelti 
karę. Žinoma, į-ikiszus Aust r i 
jai, turėtu įsikiszti ežia teipos- 
gi VVokiet ja ir Italija, kariauti 
priesz tas vieezpatys'ės Amerika 
su savo 23000 kareivių, žmoma, 
ne galėtu, kadangi ji tuojaus 
taptų sumuszta. Rods apart 23 
000 kareivių dar Amerika turi 
apie 2 md jorų milicijos, bet ta 
daugybė milicijautų ne kiek pa
geltam. Kad tie visi erzinanti 
Amerikos laikraszczių ra>ztai a- 
pie prezidento McKinleyo rei

• kalavimę buwo ta pamato, tę 
kiekvienas numano, kadangi 
Amerika per silpna, idant galė
tu pradėti karę su kokia nor- 
Europo* vieazpatyate, ypacz gi 
dabar, kada už K «vai salas už
gimė jos nesutikim i su Japoni
ja. Lztikro pasirodė, kad pre 
zidentas McKinley ne tikt ne į-a- 
kė Amerikos amtas-idoriui gaz 
dinti I zpan ję, bet pasiūlė siwo 
tarpinįkystę ka-lmk sutaikymo 
Lzpamjossu pa-ikėlu-isis kubie- 
cz ais, tat Iszpanija ir tokios tar- 
pinįkystės ne priėmė. Ant Ku
bos atsitiko keli neturinti vie 
nok didelės vertės susirėmimai; 
svarbesnis yra tas, kad iszpani- 
jonys paveržė nuo kubieczių 
tvirtynę Victorfa de las Tunas, 
kurię neseniai tie buvo iszpani 
jonėms paveržę.

Austrija.
Austrijoj traukiasi toliaus ko

va rando su vokiecziais, kuri** 
užpyko ant dabartinio minis’erių 
pirmsėdžio, lenko grafo Badeni. 
už sulyginimę tiesų vokiszkos ir 
czeki>zkos kaltas Czekijoj. Į par- 
lamentę vokiecz ai deputatai su 
sieina ne ant apkalbėjimo viesz 
paty^tės reikalų, bet tikt ant ko 
liejimo grafo Bidenio. Ant susi
rinkimo pasiuntinių buto, minis 
terių pirni-ėdis sėdėjo sau ant 
savo vielos. Priszoko prie jowa- 

wa dviejase).

dovas vokiszkos partijos, Oras 
VVolf su sugniaužtomis kumsz- 
ežiomis, peikė ir niekino visę 
Bodenio politikę; ant galo baig
damas pavadino jį lenkiszka 
kiaule. Grafas Badeni tuojaus 
iszsiuntė pas ciecorių telegramą 
apie tę atsitikimę ir praszė da 
leidimo pakviesti Drę Wolfę 
ant dueliaus
Ciecorius nė Fkt ant to sutiko, 
bet dar pagyrė Badenio mierį.

Pereitos sanvailės pėtnyczioj 
kova terp Badenio ir Wo fo at 
sibuvo kareivių mokslainėj; 
kaipo ginklai likosi iszrinktt 
pisztalietai. Szaudė viens į kitę 
nuo 25 žingsnių. Pirmas Bade 
nio szuvis nuėjo pro szalį, Wol- 
fo gi szuvis pataikė ministerių 
pirmsedžiui į petį. Paszovimas 
vienok ne pavojingas, Badeni 
ne karszcziuoj •. Ar pasiseks vo- 
kiecziains priversti Badenį pa
sitraukti nuo urėdo ar ne, tas ne 
daug sveria; vokiecziai nuo pa
sitraukimo ir ni^ko nelaimės: 
galėjo jie slavų daugumai pri 
mesti savo kalbę, kol terp slavų 
nebuvo tautiszko supratimo, da
bar to padaryti jau ne galės.

Angliju ir jos ^valdybos.
Maisz’ai Indi jose vis platinasi 

tolyn. Rodą anglijonys pranesza, 
buk jie paveržė tūlas terpkalnes 
nuo maisztinįkų, bet jau sykį pa
sirodė, kad kaip iszpani jonų gar
sinamos žinios apie stovį mai>s- 
to ant Kubos, teip jau ir anglisz 
kos spiesto vį mairzto Indi jose yra 
neteisingos.Turkijos sultanas kaip 
ir Maskolija stengiasi prikalbinti 
Afganistano emirę ir po valdžia 
anglijonų ėsanezius valdonu-* 
Kaszmiro ir Beludžistano pristoti 
prie muisztinįkų. Maskolija žada 
jiems savo pagelhę ir isz tikro 
pradėjo siųsti kariaunę prie A f 
ganistano rubežiaus. Indijų maisz- 
tmįkai turi kuogeriausius gink
lus, kaip iki szioliszkuose susi
rėmimuose pasirodė, jų vadovai 
teip gerai apie karės vedimę 
numano, kaip angliszki virszinį- 
kai. Nors kitos Indijų mshome- 
toniszkos tautos ir neprisidėtu 
prie maiszto, tai Anglij ii ir da 
bartinius maisztus bus sunku su
valdyti, todėl ji tuom tarpu ap 
s'abdė kūrės kituo-e krasztuose, 
kaip antai Egipte; paliovė erzi
nusi Transvaabų, kadangi vi»os 
kariszkos pajiegos gal būt rei 
kalingos ant suvaldymo Indijų 
mabztinįkų. Paskutinės isz Eu 
ropos žinios paduoda, buk Mas 
kolija ir Prancūzija prikalbinėja 
Turkijos sultanę pareikalauti nuo 
anglijonų pasitraukti su visu isz 
Egipto. Nors tę krasztę dabar 
valdo Anglij i, bet jis visgi 
guli Turkijai, todėl tai ję ir 
b na, idant ji iazkrap?ziylu 
kviestus valdytojus.

pri 
kai
ne

Meksika ir VVidurine 
Amerika.

Miesto Meks ko* policijos vir 
szinįkas, Velasquez, pasodytas į 
kalinį už neapsaugojimę nuo lyn- 
czauuįkų užpuoliko aut kr.<szto 
prezidento, anaichi-to Anoyo^ 
pats nusižudė, it-z tirinėjin ų pa
sirodė, kad ant kalinio, kuriame 
laikė suimtę Arroyo, užpuolė ne 
lyczaunįka , bet užmu-zysta bu 
vo parengta paties Ve asųuezo 
Kalinio 8*rgisradojį lovoj jau 
negyvę; jis mat nusi-zovė. Liko
si suaresztuotas ir kalinio direk
torius užtai, kad neatėmė nuo 
Velasųuezo revolverio. Pat žu
dys paliko laiazkę. kuriame pri- 
-'pažysta, kad jis p įrengė iszti
kro užmuszystę Arroyo, tat prie 
io prikalbėjo jį peticijos inspek
torius, Vilią Vicencio. Nelaimė 
Velasųuezo, kad jis tarnavo Mek
sike, kadangi už tokius jau dar
bus Suvienytose VVieszp »ty<-tė 
8e Sziaurinės Amerikos nieks 
jo ne hutu baudę*. Pasirodo, k-id 
Meksike kraszto tiesos yrn tvir- 
?ziaus pildomos negu Suvieny
tose VViedzpatyslėse.

Republikoj vidurinės Ameri
kos vadinamoj Gvatemala re
voliucionieriai, rodosi, neužilgio 
paims viražų. Revoliucijonieriai 
apėmė miestę San Felice. Pre
zidentas Barrios liepė’ suszaudy- 
ti daugybę sau nepatinkanczių 
ypatų neva už prilankumę maisz 
liukams, suare*ztawo suszaudy- 
tų moteris ir dukteris. Tokiais 
vienok žvėriszkais darbais re
voliucijos pergalėti negalima, bet 
tikt sudrutina priesz u s. Pre
zidentas Barrios b josi iszeiti isz 
namų, kad jo ne nuszautu jo pa
ties kareiviai, te i p jis yra visų 
uekencziamas.

Grekija ir Turkija.
Europos vieszpatyszczų pa

siuntinių apdirbtas sandūros isz- 
lygas Turkijos randas priėmė ir 
sultanss jas užtvirtino, bet su 
užtvirtinimu jų Grekija nesi
skubina. Randas rods jas nori pri
imti, bet tauta prieszinasi: ji 
reikalauja tolesnio karės vedi
mo, kadangi tos iszlygos ant Gre 
kijos sprando užkrautos isztikro 
yra sunkios. Grekijos iždas pa
tenka po užžiura Europos, rei
kia Turkijai užmokėti $150000 
00, o ežia yra senos skolos, Jm* 
rias teiposgi reikia mokėti. To 
kiu budu Grekija atsiranda su 
visu po valdžia užžiurinezių jos 
iždę vieszpatyszczių: pinįgų ji 
ne galės apversti nė ant paren
gimo mokalainių, nė ant dirbimo 
kelių, nėantdrutinimo kariaunos, 
nė ant ko kito be daleidimo 
europeiszkų jos iždo užvei
zėtoje Už viskę grekonys 
kaltina Manko liję, kuri, 
norėdama savo pusėj turėti Tur
kijos sultanę ir jo klausanczius 
vi?os žunės mahometonus priesz 
Angliję, tyczia užgyrė sunkias 
sandaros iszlygas, prie ko pri
kalbėjo ir kitų krasztų ambasa
dorius.

Kaip paminėjome, Grekijos 
karalius ir jo mmisteriai nori 
sutikti ant užgirtų sandaros isz- 
lygų, kadangi numano, kad ant 
tolesnės karės nėra nė pinįgų, nė 
pajiegų, tat tauta rugoja ant sun
kumo tų bzlygų, kolioji karai ų 
ir reikalauja tolesnio karės vedi 
mo. Jau buvo praplitusios žinios, 
buk j nerolui Smolenitsui likosi 
į-akyta traukti su visoms pajie- 
goms priesz miestę Volo ir jį nuo 
turkų paveržti. Tas rods ne'ei- 
singu pasirodė, bet ežia reikia 
priduiti, kad nuo pats pradžios 
nė Grekijos karalNe, nė jo ran 
dus karės ne geidė, kadangi nu
manė, kad turės likti turkų su 
musztais, tat prieszais rando norus 
karė užgimė: ja pakėlė ne ran- 
d .a, bet grekonių part jos. Kas 
atsitiko suniaus, tas pats gal at
silikti ir dabar: karė gal atsinau
jinti.

Suvvieny tos VVieszpatystes 
ir Havai salos.

Kongresas Kavai republikos 
užtvirtino sutartį (lengvai tai 
padaryti, kadangi jo sanariai visi 
amerikonai, nė cziahuvių kana- 
kų. nė jsponieczių, nėeuropieczių 
pagrielię valdžię amerikonai prie 
valdžios ne prileidžia) au Snvie 
ny tomis VVieszpatystėmis Sziauri 
nės Amerikos, pagal kur ę tos 
salos pasiduoda valdžiai Suvie 
nytų VVier-zpatyszc/.ių. Amerikos 
vienok kongre as dar tos sutar* 
liną neužtvirtino. Tūli laikrasz- 
cziai pranesza, buk ant Kivai 
&<lų atkako persirėdę kaipo dar- 
b nįkai jiponiszki kareiviai. 
Sako, buk Japonija pa 
sirengusi yra nedal»*isti Amerikai 
užimti įas sala-*. Jeigu isztikro 
teip b itu, tai iszpradžių, ir ta 
prisidėjimo Japonijos rando, už 
tektų gyvenauezių ant sulų j«po- 
nircz ų, jeigu tikt jie turi gink 
lūs, ant pergalėjimo amei ikouiaz- 
kos kariaunos, koktę ežiu gal at
siųsti. Japoniecziai gyvenanti 
aut tų salų isztikro bandytu 

pasiprieszinti Amerikai, jeigu 
tikt žinotu, ktįd vėliaus parems 
juos Japonijai Priesz uiėmimę 
Kavai salų protestuoja ir buvu
si jų karalienė. Amerika žino, 
kad paėmimas tų salų pagimdys 
daug nedraugų, kad užlaikymas 
daug kasztuoa) todėl daug yra 
kongresmanų ir senatorių, kurie 
prieszinsis užėmimui. Katra pu
sė paims viražų, dabar dar nega
lima žinoti, fe
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Isz Lietuvvos.

Kasžin 
vienas lietuvių

imę, atimti nors 
jų ir neteisingų 
u.to nepadary

Caro atsilankymaH War- 
8zawoj.

Maskoliszka^ caras, iszkeliau- 
damas isz Warazavos paliko isz 
savo kiszeniaus (gal isz anos 
lenkų dovanuos sumos 1 mili
jono rublių) llbOO rublių ant 
VVarszavos beturezių. Lenkai 
jam sudėjo 1000000 rublių, ca
ras gi atlygino. sumina deszimts 
kartų mažesne. Laikraszcziai pa
duoda, kad bes, lankant Warsza- 
voj carui, padarė jam net 30000 
visokių pia^mų. Kssžin ar 
terp tų yra n 
praszymas palengvinti nors kiek 
valdžių prisp 
mažę dalelę h 
uždraudimų?
ta, tai juk i l ėtume tiesę kailiu 
ti Lietuvos aįhzviestuniję, kuri 
apie tai nepn8^py»ino. Jeigu pats 
ne galėjo prięe caro prieiti, tai 
priderėjo prikalbinti valt-zczionis 
siųsti deputacijas sii pra-zymais, 
o jau ant vafrrezių Lietuvoj gy
venanti inteligentai, rodosi, turė
tu turėti įtekmę, jeigu gi jos 
ne turi, tai vien todėl, kad dau 
gelis Lietuvos inteligencijos, 
vieton susiartinti su žmonėmis, 
vėlyja praleisti laikę ant vinto 
pas lenkę aptiekorių. aiba pa« 
maskolius urėdnįkus Isz tokių 
tų Lietuvos azviesuolių darbų ma
ža tėvynei nauda. “VVTrazavskyj 
Dnevnik" pranesza, buk nuo 
ukinįkų nė vienas prašymas ne 
būva carui paduotas. Ar teii-ybė?

Žydo auka.
Wilniaus bankierius Bunimo- 

viez paaukavo 300 rublių snt 
p'gerinimo v>«ikų prieglaudos 
in<mų, ant mokinimo juose radu- 
aų prieglaudę mergniezių viri
mo, skalbimo ir kitokių naminės 
gaspadory»tės darbų. Pinįgus 
tuos davė jis Wilniaus gutar- 
natorieuei, Czepelevskienei. Jei
gu ant pareng mo tok'ų moks
lų prieglaudos namuose Czepe- 
levskienei nepasi-ektu iszgauti 
užtektinai pinįgų ir jų parengti 
neimtu galima, aukautojas duo
di tiesę apversti savo aukę aut 
kitokių naudingų daiktų.

Užsidegė bėgantis trūkis.
2 dienę Rug-ėj >, L'ta vos Rom- 

nų geležinkelio truki-*, netoli sta
cijos Ko vali, užsidegė: apdegė 
bagažinis vagonas ir jame d >ug 
pisažierių tagnžų, Ugnį pir
miausiai užtėmyjo pasažierius 
važiuojantis II klasa ir jis tuo
jaus padavė ženklę masziniBtui, 
kurisai trūkį sustabdė. Degantį 
vagonę nukabino nuo trūkio ir 
lokomotyvą nutraukė prie szu- 
linio ant stacijos, kur, su pagelta 
stacijos darbinįkų ir žandarų, ug
nį užgesino.. Bagažo buwo su 
viozum 100 puodų: virszut niai 
rudelė, apatiniai gi nors iszliko, 
tat juos sugadino vanduo. Nuo 
ko vagonas užsidegė, tikimai ne
žinia.

Gera įtekme naujų kareze- 
mų.

Isz visų L eiuvos kra*>ztų a- 
teina žinios, kad uždarius s^hhb 
žydiszkas karezemas ir nudarius 
rando degtinės parda viny ežias,

girtuoklystė Lietuvoj trupu’į į takios: už rugius mokėjo po 73| 
sumažėjo: szventomia dienomis *•““ “■*----Tr”:—1 —ul
jau ne matyt ant ulyczių klipy- 
tuojanezių girtuoklių, kadangi 
dabartinės degtinės pardaviny 
ežios vakarais būva uždaryto* 
ir jose degtinės gelti ne vale. 
Kaip kur vienok veisiasi jau 
trakternės, kuriose žmonės pra 
deda po senovei girtuokliauti; 
jose kaip ir seniau*, duoda j m 
girtuokliams degtinę ant skolos, 
arba už rugius ir kitokius laukų 
produktus.

Geri wasiai caro atsilan
kymo.

Patsai caras nė jo randas rods 
nieko gero iki sziol Lietuvai 
ue atgabeno, bet jo atsilankymas 
antai Baltstogėj, nepa
siliks ta gerų vaisių: rodosi, kad 
caro atsilankymas suskubys ežia 
parengimę muteriszko* gimnazi
jos, nors ir prie to randas iaz sa
vo pusės ne pri-idėjo. Ant pa
ulinėj mo caro atsilankymo, ant 
tos gimnazijos vietiniai fabri
kantai sudėjo 15000 ruU, mies 
tas 5000 rubl., žydbzka gi drau
gystė 2500 rubl L'kusię trukstan 
czię dalį, rodosi, priderėtu jau 
randui pridėli.

Wieta (161 beproezių namų.
Maskoliszkas Uikrasztis “No

voje VVremia” pranesza, kad 
vieta ant pastatymo didelių 
beproezių namų dėl visos Lietu
vos likosi jau paskirta. Ma-ko 
liszkas vidurinių reikalų minis- 
tetis, atkakęs į Wilnių ant galu 
tino nusprendimo, rado, kad ge
riausiai tokius namus parengti 
ant prigulinczios randui fermos 
Rakanci-zkiai, 8} viorsto nuo 
VVilniausir į vior»to nuo Wilei- 
kos, netoli bėga ežio nuo Warszn- 
vos į Peterburgę geležinkelio. 
Ant pastatymo taproezių 
randus paskyrė milijonę

namų 
rubl.

WibIsz miestelio Mindei, 
n litus gub.

Du metai atgal beveik su visu 
iszdegė miestelis Miad*l. Wos 
nzeip teip 8|>ėjo pasitaikyti po a- 
nam gaisrui, 15 d*. Rugpjuczio. 
laike didelės kaitros, užg mė 
ežia vėl gaisrus. Jeigu j'aneisz 
siplatiuo, tai tikt todėl, kad grei
tai į pagelhę subėgo aplinkiniai' 
gyventoj ii, kurie griebėsi gesi
nimo; mie-telio gi žydai ne t'kt 
prie to nepris dėj*», bet prieszin 
gai, V'S 'ip stengėsi gesintojų dar- 
bę stabdyti: kawojo szuliniua, 
nedavė gesintojams vie Irų. 
Priežastis giisro, kaip sprendžiu 
buvo padegimas: mat koksai žy 
d is tyczii padegė savo senus na
mus, idant sugiiebti už juos 
uguapinįgius.

Miestelio aplikiuėse pradėjo 
smarkiai siausti trydos, nuo kurių 
daug žmonių milžta. Miestelio 
aplinkinėse yra kaimai, kuriuose 
iszm>rė beveik visi vaikai, pie
mens te'iD, kad bandas gano 
suaugę vyrai, seneliai. Ant pa. 
geibus sergantiems nėra ežia nė 
gydytojam, todėl ir ligos nesi
liauja.

Palengwinims maskolisz- 
kiems žydams.

Woki-zkas katalikiszkas Įtik 
rasztis- “Germaną” paduoda, 
buk Prūsų valdžios palegvino 
ma-k«>li>-zkiems žydams ap-’gy- 
ven’mę Pru-ų Lietuvoj. Žydam*, 
kurie buvo i-zvyti isz Kltipėdu- 
ir kitų Prūsų Lietuvos miestų 
valdžios daleido tolaus gyveni i 
vieniems laikę isz-ikrau>tymo 
pailginimo ant pu-ės metų, ki 
tiems ant metų, kitiems dar ii- 
giaus. Ant g.tv mo daleidimo 
reikia iszreikszli. kę ežia atkakę 
isz Maskolijos nori veikti.

Jawų prekės Liepojoje
Pereitu sanva'tę lietuviszkų 

javų prekės Liepojoje buvo Bzi- 

ksp. už pudę. Kviecziai l rubl. 
14 kap. Avižos 64—65 kap., vi- 
dutmės 66—70 kap., geresnės 71 
—77 kap., geriausios 7d—61 kap. 
Nįiežiai 62—64 kap. Grikši 70— 
71 kap. Žirniai 70 kap. Pupos 
1 ruhl. 12 kap. Linų sėmens 1 
rubl. 11 kap. iki 1 rubl. 13 kap. 
Kvietinės klynės smulkios 54 
kap., vidutinės 55 kap., stambios 
56,—59 kap., stambiausios 60—62 
kaip. Kanapių sėmens 1 rub. 20 
kap už pudę.

Apsiwoge maskoliszkas 
urėdu įkas.

Wilniaus vieszpatystės banke 
susekė vagystę: apsivogė mat 
caro urėdnįkas, kontroleris to pa 
ties banko, Brok. Kiek isz viso 
tanko pinįgų paszlavė, dar ne 
žinia. Jis likosi suaresztuotas ir 
prisipažino. Dabar reviduoja 
banko knįgas ir kasę; iki sziol 
susekė j iu nedateklių 2800 rub
lių, bet suma pavogtų pinįgų pa 
airodys daug didesnė.

Iszdegė kaimasRakowieai.
7 d. Rugsėjo iszdegė kaimas 

Rakowicai, Krevo wals/xziaus, 
Wilniaus gub. Prie smarkaus vė
jo užsidegė vieno ukinįko butelis. 
Kusirinkę gyventojai atbėgo gel
bėti užsidegusįjį triobę, bet tuom 
tarpu vėjas iszplatino gaisrę po 
visę kaimę: į kokię 10 mmutų 
jau degė visas kaimas, susidedan
tis isz 17 ūkių. Jų Pavinįkai par 
bėgę nuo pirmiausiai užsidegusio 
butelio, jau ne galėjo nė į savo 
namus įsigriebli. Į porę valandų 
iszdegė visas kaimas; sudegė net 
ant sėklos paskirti rugiai.

Prūsų rubežių wėl uždare 
dėl kiaulių isz Lietu

-vos,
Laikrasztis “VVilenskyj Wiest- 

nik” pranesza, buk nuo 13 Rugfė 
joPru-ai vėl su visu uždarė savo 
Tubažių dėl kiaulių isz Lietuvos. 
Nuo to laiko jų negalima varyti 
į Prusus. Kodėl maskol szkas 
randas ne pasirūpina kokiu nors 
bildu ta^ynes Bu Prūsais užbaigti? 
Jeigu galima buvo kiaules ga
benti iki 13 Rugsėjo, tai kokia 
priežastis uždraudimo po 
laikui? *

Tam

Gaisras Kaune.
12 d. Rug-ėjo K*unę atlankė 

gani didelis gaisras: užsidegė 
Kelniano namai, nuo ežia ugnis 
neužiėmyt'i prisigriebė Blumen 
th Jo ir Soloveicziko alaus leidi- 
nycz ų. Atliėgus uvnagesiams 
degė jau visos leidinyczios trio 
bos teip, kad jų nebuvo galima 
gesinti. Sudegė visos triobos. 
o jose baczkos su padirbtu a*um, 
daugyta miežių ir salyklo, te i po: 
gi visos prietaisos ir maszinos. 

Atsiliepimas Lietuwos 
apsz miestinių.

Tautieczisi!
SvarbiHudu įrunkiu t&utisz 

kam 'atgijimui vengtų, czekų 
bulgarų, «įmenu ir kitų anksg- 
cz au už lietuvius atsibudusių 
t-iutų buwo tautszka literatūra, 
laaikraszcziai ir knį^os, tasip>a- 
tindamos tautoje, kėlė apszvieti 
mę, aiszkino reikalus ir ragino į 
darbę; per literaiurę visi minėtų 
tau'ę luomui nuprato savo tautos 
re kalus, stojo iezvien į kovę 
priesz savo prispaudėjus ir sz;ę- 
dien daugumas anų tautų turi j»u 
arba p Inę {loliliszkę laisvę, arba 
tant placzias tauliezkas tiesa*.

Tmtiszkas lietuvių atgijimas 
prasiėjo vėliau, ne kaip kitų 
ii'Uių. tat skubiai eina tolyn. 
A, szvietimaa, o drauge ir tau- 
'irzkas susipratimas vis labyn ky 
la terp lietuvių; literatūra, svar
biausias įrankis kultūros, vis 
smarkiau# auga ir bręsta, nevei-

zint niszpasakytų kliuezių, daro
mų Maskolijos vyriausybės.

Stacziai galima sakyti, juog nė 
viena tauta nekentėjo tokio sun
kaus prispaudimo, kokį turime' 
k e j-t i mes, lietuviai. Nė vokie
cziai, stengdamiesi apsunkinti 
tautiszkę jvengrų ar czekų atgi- 
jimę, nė turkai, slėgdami bulgarus 
ir armeuus, nedarė jiems tokių 
sunkių kliuezių, kokias daro 
mums Maskolijos vyriausybė, už- 
drausdama lietuviszkę spauda ir 
tokiu budu neiszpasakytai apsun
kindama mums platinimę apszvie- 
timo ir susipratimo terp lietuvių.

Kaip yra žinoma, Maskolijos 
vyriausybė- 1865 metuose už
draudė lietuviams vartoti savo 
rasztams lotyniszkas Ii taras ir už
sispyrė įbrukti maskoliszkę graž- 
dankę. Siekiai to uždraudimo—tai 
apsunkinti lietuviams tautiszkę 
atbudimę ir pritraukti juos prie 
maskolių irx pravoslavijos, nes 
graždanka yra ženklas maskolisz- 
kumo ir pravoslavijos. Uždrau
dusi lietuviszkus rasztus Joty- 
niszkomis literomis, vyriausybė 
tuojaus atspaudino, o net ir da
bar spaudina savo kasztu lietu- 
viszkas knįsras maskoliszkoms 
literomis ir beveik dovanai bru
ka j is lietuviams. Bet lietuviai 
nepriima ir negal priimti graž
dankos, nes lotyniszkoa literos 
yra nuo sen'ovės vartojamos lie- 
tuviszkoje literatūroje ir tapo jau 
tsutiszkomis literomis.

Maskolojoa.vyriausybė szituo 
uždraudimu, kurį ir sziędien 
asztriai pildo, padarė tai, kad 
visi lietuviszki spaudos dalykai, 
nuo maldaknįgių iki moksliszkų 
rasztų ir lakraszczių, turi iszeiti 
užrubežyje (Prūsuose, arba Ame
rikoje) ir isz ten tikt slapta, su 
dideliu pavojum ir kasztu, kaip 
kontrabanda, pasiekia Lietuvę ir, 
besi platindami ežia su dar didesniu 
pavojum, kelia terp lietuvių 
apszvietimę, aiszkina jų tautisz- 
kus ir |K>liiiszkus reikalus.

Žinoma, kad iszleidimas knįgų 
ir laikraszczių užrubežiuoi-e, ga
benimas ir platiuimas jų slapta 
reikaLuja daug ypatiszko darbo 
ir pasiszveniimo nuo tų. kuriems 
yra brangus tautieczių apszvieti- 
mas; tato reikalauja ir daugybės 
pinįgų. kurių stoka labai trukdo 
literatūros augimę ir d>«ro lietu
viams neiszpasakytai daug pikto.

Per tai inen, kaipo perstatyto- 
jai lietuviszkos inteligencijos, 
dirbanezios dėl Lietuvos labo, 
kreipiamės prie jus, tautiečiai, 
kviesdami jus vardan žmooiszkų 
jau-mų dėl persekiojamų, vardan 
meilės tėvynės, vardan veikesnio 
dvatiszko pakėl mo musų brolių 
lietuvių, kad teiktumėtės su- 
szelpti n-zleid mę lietuviszkų knį 
gų ir laikraszcz ų.

Tuos, kurie galėtų rasztais pri
sidėti prie pakėlimo persekioja
mos musųl teraturos, užprašome 
į d aibę rasztu; tie, kurie neturi pa
linkimo prie plunksnos tegul pi- 
nįgiis prisideda prie iszleidimo 
lietuviszkų r.isztų, o kas lik isz- 
gali Ugul stengiasi praminti ta
kus lengvesniam jų iszsiplatini
mui. V5 isi gi rūpinkitės apie hi- 
diii ę lietuvi-zkos spaudos Masko- 
tijoje. o L etuvos didžiūnai už
tarkite tę rt-ika'ę pas vyriausybę.

Tautie< zit«i! neduokime tržuiig 
ti sęžinei ir visados turėkime a’- 
min'yje mu»-ų pareigas!

Atokaitas p aukautų pinįgų 
(pagnl p-eudoniniu«) talpinsime 
“Varpe” ir “Ūkininke” R<azta>ir 
pinįgai reikia s ų-ti pagal adtesę:

Tilsit (O-tpreussen).
Herm Dr. Kruažis.

Ne rūkyk tabako Ir uespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo amži.
Jvin nori suipr* yt nuo tabako ant wi.*doa 

ir paaviu »wlkn. iwlrta ir avlin**, imk rydvk- 
laa vadinama* NO-TO-BAC.kurt* perdirba »Up- 
nustmonla Ln tairtu*. Daugeli*.knrie pamėgino 
**ia* gydyklas, ln deazimu dienu 1.U avere de- 
•(iinta tvaru viraaaua. Apie 4u0 000 toonln tapo 
Urgydy ait. Pirk hV-TO-BAC nao aavo aptie- 
konau..»u >warancl>, uibOr arba n* |1.00 Ap.

-t.n..,, i. nraJaaa gauai dykai. Paraityk, iu: 
- --------„------- xiy W-., Chicago, arba New York
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2 ——Isz Amerikos

i

Isz darbo lauko.

be-

Du-

uždarbį
vietinių

raszėjams prireikia, jie mus net 
žmogėdžiais gal padaryti! Berei- 
kalo jų raštuose teisybės jiesz- 
koti, kadangi jie jos ir pats ne 
pažįsta.

f

Martino.
Latlimere lietu- 
parode vi*ę kal- 
rzerifo, todėl jis

Jeigu laatieei neaweiku. imk wlet>|CASCAB 
ETS, o l>zgjd>« uw|, ui 10 ir SOo.

degė. Dėl ilgu besitraukiau 
ežio siusmeczio jos teip iszdžiu 
wo, kad ant svk nuo vieno iki 
kitanigdlui užsidegė. Ant tų plutų

s

Dega durplnyczios.
Dideli dutpinyczių plotai, uži

manti su virszum 400 ketvirtai 
nių mylių, ė»auti Virginijoj ir 
Sziaurinėj Karolinoj,' vadinami

Nelaime kastynese.
Maric^n, III. Netoli nuo ežia 

ėsaneziose anglių kaslynėse 
“Willimson County Coal Co.” 
atsitiko baisi dujų expliozija, 
nuo kurios užsidegė kastynių olos. 
Isz olos isztraukė 15 sužeistų 
darbinįkų, vienas gi isz gelbėto
jų sudegė, 6 darbinįkai yra dar 
viduryj deganezių kastynių, ku
rie turėjo jau užtrokszti. Daugu
mas isz užmusztų ir sužeistų yra 
italijonys ir maskoliai (taigi len
kai, o gal ir lietuviai).

Kastynėse Alden Coal Co. 
Alden, Pa. atsitiko nelaimė: 10 
darbinįkų, susėdę į elevatorių, lei
dosi žemyn, pagedo vienok prie
taisą ir elevatorius su darbinį 
kais nupuolė ant dugno nuo 300 
pėdų. Devyni darbinįkai likosi 
labai pavojingai apkulti. Terp 
apkultų, žiūrint ant pavardžių, 
rodosi du lietuviai: Juozas Ku 
czal ir Antanas Gilia,

Kruvinos musztynes.
Girardville, Pa. Pereitę pa- 

nedėlio dienę, viename saliune 
užgimė ežia kruvinos musztynės, 
kuriose daug žmonių ėiuė daly- 
vumę. Musztynės užgimė isz prie
žasties ginezų už garbias 
darbinįkų skerdynės Lattimere, 
Pa. 9 vyriszkiai likosi mirtinai su 
žeisti, 40 gi yra sužeistų len
gvinus. Suaresztavo isz viso 22 
vyriszkius. Ar musztynėse ėmė 
dalyvumę ir lietuviai, nežiuia, 
kadangi isz policijos nagų pabėgę 
nors butų ir sunkiai sužeisti, 
slepiasi.

Kariauna ant Alaskos.
Terp aukso jieszkotojų iszke- 

liavusių į Alaskę atsitinka neiš
pasakytai daug žmogžudyszczių; 
prie ko tankiai priverezia kaip 
kitę badas, daugumę vienok godu 
ma*. Ant apsaugojimo Alaskos 
aukso jieszkotojų nuo plėszikų. 
Amerikos randas isisiuntė ant 
Yukon upės kariaunę isz forto 
Russel. Iszkeliavo isz viso 25 
kareiviai kurie paėmė su savim 
viskę reikalingę, taigi ir valg o 
produktus, kadangi ant vietos 
jie teip brangus, kad įpirkti ne 
galima.

Gaisras.
Isz Chillicotte, Oh. raszo, 

kad netoli nuo cziaėi-anlis kaimas 
Bainbridge beveik su visu isz 
degė. Sudegė daugybė krautu 
vių, kuo dailiausių namų ir me
todistų bažuyczia. Aptiekoj Be- 
ardriey atsiliko smaiki expl:ozi- 
ja, kurios du žmonės b kosi su 
draskyti. Ugnį užkrėtė vaikai 
su deganeziais brieži ūkais.

Ne aukso JieszkoJo.
Isz Ceoar Rapids. L kosi ežia isz 
Alaskos padaptų .poiicistų par
gabentas Fr. Novak, kurį sua
reštavo Dawson Cityje, A lan
koj. Apskų-tas jis yra už žmog 
žudystę: užmuszė jis kokį ten 
EJvirdę Murray, norėdamas nuo 
jo auk-ę paveržti. Apart to dar 
skundžia jį ir už kitokius bjaurius 
darbus.

Ezpllozija.
Indianopolis. Negrų bažny- 

czioj, laike dievmaldy>to% atsi
tiko smarki žeminio gazo explio 
zi j i, kuries viena žmogysta Ii 
kosi mirtinai sužeista. Susirinkę 
ant maldos persigandę pradėjo 
veržtiesi ant syk per duris; su 
sigrudime daug žmonių likosi 
terpduryj sumyniotų.

Naujas vyskupas.
Kunį^as Tr*hec likosi archi- 

vyskupo Irelando prie asistenci 
jos vyskupų Kutzero isz Milvau- 
kee ir Bertino isz Marų.ette 
ant vyskupo kon-ekruotas ir 
paskirtas į dijeceziję St Cloud, 
Mm. Apie 4000 žmonių susi
rinko į katei rę mieste St Paul, 
kur konsekracijos ceremonijos 
atsibuvo; atkako ant to archi- 
vyskupai isz Sc Francisco ir 
buque ir penki vyskupai. 

auga maži medeliai, bet ir jie, dėl 
stokos lytaus, iszdžiuvo ir dega 
teip kaip briežiukai. Žmonių ant 
tų plotų su visu nėra, todėl 
nieks nė ne bando ugnies gesinti. 
Laukiniai žvėrys: meszkos, lau
kinės katės bėga isz ugnies apim
lų plotų. Per tas durpinyczias 
bėga rods linija Norfolk Wes- 
tern geležinkelio, bet kad cz;a 
kelias augsztai nupiltas, todėl 
geležinkeliui didelio pavojaus 
nėra, jo ugnis ne užgriebs, kadan 
gi pylimas yra isz žvyro ir isz 
pieskos.

Nelaime dirbtuvėj.
Frovldece,R. I. Dirbtuvėj Pro- 

▼idence Rubber Shoe Co. sutruko 
maszinos ratas, skeliaudros jo 
išlakstė} visus dirbtuvės krasz - 
tus, kurtoj dirbo daug darbinįkų. 
Dudarbinįkai likosi ant vietos už
mušti, sužeistų gi pasirodė dau 
giaus. Likosi užmuštas maszi- 
n i s tas Bennes ir 73 metų darbinį 
kas Brown.

Pelnas už peržengimą tiesu
Isz Seatlle, Wash. raszo, buk 

ežia rando detektyvai sus«kė, 
kad vietiniai porto urėdnįkai, 
ant kapitalistų reikalavimo, žino
ma ne dykai, daleisdavo prie 
darbų gabenti į Amerikę darbinį 
kus chinieczius, nors pagal tiesas 
ežia jiems atkakti uždrausta. To- 
kiu budu, prieszais kra.-zto tie
sas, urėdnįkai už pinįgus įleido 
1000 chiniszkų darbinįkų, kurie 
tuojaus gavo darbę kastynė-e 
žinoma, už mažesnį 
negu uždarbis 
darbinįkų. Jeigu vėliaus tokį 
darbinįkai, supratę, kad juos 
kastynių savinįkai skriaudžia, 
pakels sztraikę, ant jų suvaldy 
mo, Amerikoj juk ne trūksta 
tokių žmogžudžių szerifų kaip 
Martin;jie galės iszvalyti krasz- 
tę nuo chiuieczių į juos szaudy- 
dami teip kaip į lenkus, lietu
vius ir slovakus Lattimere.

Kiek bledies atgabena kol lojimai 
Amerikos laikraszcziu.

Kad koliojimai ar tai Jaikrasz- 
cziuose, ar teip žodžiais nė jokios 
naudos ne atgabena, kiekvienas 
numano. Koliojimų griebiasi tikt 
mažai apšviesti, ne kultūriški 
gaivalai, kurie ne įstengia su
rasti kitokių pert iki inanezių argu
mentų. Nė daugumas Amerikos 
žmonių užrinktų reprezentantų 
uugšcziausio rando, nė daugu
mas laikraszcziu nepažįsta kito
kių argumentų, kaip kolioj mus 
■r siundymus ant sau ne pa- 
tinkanezių. Toki siundymai pa
gimdė svetimUucz'ų darbinįkų 
skerdynes Lai ii mere, kurios, įsi- 
kiszus į tarpę Europos vieszpa- 
ty^tėms, gal Amerikai daug kasz- 
tuoti. Siundymai priesz Išpauiję, 
gazdinimai per iaikras-zozius pa
tiems amerikonam* dauginus blė 
die* atgabena negu tiem-*, ku
riuos gazdinb, prie z kuriuos 
siundo. Talpindami melug ngjs 
žinias neva apie Amerikos rando 
reikalavimus nuo Iszpanijos ra n 
d<» užbaigti kovę ant Kubos ne 
atbutinai iki pradžiai alemanczio 
mėnesio, nupuldė visur vertę 
amerikoniszkų bolidų; vien New 
Yorko berzėj bondųsavinįkai, per 
wienę dienę, nužudė 3U0UUU0 dol. 
Europos berzėse Amerika nužudė 
dar daugiaus. Tai visas pelnas, 
kokius neiszmintingi rėkavimai 
laikraszcziu Amerikai atgabena. 
Rods ir Europoj ne wisi laikra-z- 
cziai teisingi, bei ir niekiausi ten 
visgi kultui i-zkeani, doresni už 
amerikoniszkus. Alt galo, kolto 
jimai ir g izdinimai kaimynų
-itnerikoniškuose la kraszcziuo>-e 
ne pakelia pol.tbzkos įiekmės 
Amerikos. Antai Londono la k- 
r;<8zczi*ii, ‘ Daily Chronicle”, jau 
unsilaido koliojimai amenkomsz 
kų hikraszcz ų. jis tiesiog sako, 
kad Europa su visu neprivalo 
žiūrėti ant rėkavimų laikraszcziu 
ir VVa-hmgtonosenator ų, kadangi 
Amerikę negalima statyti eilėse 
kulturii-zkų vieszpaty>-zi'zių, ji 
s'ovi ketvirtoje smulkių tautų 
e lėse, greta su Monienegro, o ne 
edė-e didžiųjų Europos vieszpa- 
tyezczių.

Amerikonu lygybes supratimas.
Alton, III. VVietiniai l»alt- 

v< idztai gyventojai teip ne knn , 
ežia negrų, tokių j tu Amer<kos 
ukėsų kaip ir baltveidžiai, kad 
reikalauja padalinimo mok-«l>»i- 
iiių į negriškas ir balta e diš- 
k s; nenori jie le sti savo vai 
kų į tas mok-laine**, kuriasi n; 
ko nejrrų wiik<i. Juo tolinus 
juo labinus mat Amerikoj kyla 
neužkanta ne amerikonų.

Bjaurus darbas.
Shamokin, Pa. Koksai pikta

darys, norėdamas atkerszyti pie
no prekėjams, broliams 8ober, 
pribėrė į stotkus, kuriuose laiko 
pienę, nuodų “Paryžiaus žaluos”. 
Užnuodintas pienas likosi iszva- 
žiotas tiems, kurie jį paprastai 
nuo Siloberų imdavo. Tokiu bu
du nuo to pieno butų nusinuodi- 
nę 200 azeimynų. Sobenri vie
nok užtėmyję nuodus stoikuose, 
tuojaus pasamdė žmonis ir juos 
iszsiuntinėjo persergėti visus ė- 
musius pirm;au* pienę. Persergė
jimai atėjo į laikę ir tokiu budu 
daug žmonių apsisaugojo nuo 
nelaimės.

t CoLUMBUS, S. C. 6 vaikų 
negro Smitho Abbevilley, 
paliktų namieje, sudegė. Ugnis 
mat užgimė nuo expliozijds ži- 
banezios lampos. Tėvai iszeidami 
vaikus namieje užrakino, todėl 
tie negalėjo iszigelbėti ir visi su
degė.

t Laoranoe, Ind. Netoli nuo 
ežia persiskyrė ilgasGrand Trunk 
geležinkelio tavorinis trūkis. 
Ties Edvards, dalys to trūkio 
teip smarkiai susimušė, kad 8 
vagonai su visu susidaužė ir 14 
slapta važiuojanczių juose pasa- 
žierių likosi sunktai apkultų.

5 Port Tovsend, VVash. 
Chilkort tarpkalnėj, Alaskoj, nuo 
lytaus isz mirkusi kalno dalis 
nusirito ant tarpkalnėj ėsnnczio 
kaimo; prie ko 18 žmonių likosi 
užmusztų.

1 La Salle, III. Darbinįkai 
La Šalie, Rockvell, Union Og 
le*>by ir Catrid kautynių sutiko 
giįžti prie darbo, jeigu mokės 
jiems po 64 c. už tgnę, kasty- 
n ų vienok savinįkai a Lakė, k»d 
j e greieziaus uždarys kastynes 
ant žiemos, o ne mokėetiek, kiek 
darbinįkai reikalauja.

1 Streator, Jlu Susirinkę 
kalnakasiai nusprendė grįžti *prie 
darbo, jeigu kastynių sivinįkai 
mokės48c. už tonę iszkat-tų anglių 
bet tie ant to nesutinka ir žada 
kastynes uždaryti per visęžiemę. 
Szelpimo komitetai aLisakė ant 
loliaua szelpti aztraikuojanczius 
kalnakasius. I

5 Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wie<zpaty-tėse buvo isz vi
so 209 nusibankiulinimai; pe 
reitę gi me ę, tę piez ę sanvaiię. 
buvo jų 315. Bankų aperacijo* 
didesniuose miestuose pakilo, 
kaip antai Nev Yorke net ant 
85%, Chicagoj gi ant 37%

1 Wa*hington, D. C. Exe- 
kutyviškas komitetas darbinį- 
kiszkos organizac jos “American 
Eeleration <>f L»h<»r” užgyrė 
hoycoltiioli (ue pirkri ir atka bi- 
uėti nuo piikmio) produktus Chi 
eagos pjovinyczių Armour & C<».

5 Kankakee, III. Dirbtuvės 
“Kankakee Manufacturing Co” 
likosi szerifo uždarymą, daug 
darbinįkų |>er tai ne teko d*rb<».

1 St Paul. Dirbtuvės J. W. 
Doy & Co., sudegė, per tai 250 
darbinį <ų ne teko daria).

1 Cincinnati, Oh. Darbinįkai 
■Montgomery k*8iynių sugiįžo 
prie darbo. Uždarbis jų pasi
lieka senas, tikt už aliejų ir pa
rakę skaitys darbinįkams ma 
žiaus.

Minonk, III. Kalnakasių 
*z<raikąs ežia pa*ib«igė, darbinį 
kai grižta prie darbo ant užgirtų 
ant konvencijos Springftelde 
išlygų.

1 Sprinofield, III. Kalnaka
siai Ciear Lake C<»., Operative 
Co. grižta prie darbo už numa
žinę užtnoke^nį: dabar gaus jie 
po 37,7c. už tonę iszkastų anglių.

La Cro8se, H is. Su visu 
sudegė ežia dideli Gundo alaus 
leidinyczia. Per tai 150 darbinį
kų neteko duria). Blėdį ugnies 
padarylę skaito ant 3()00o0 dol.
• N Bloomington, 111. 300 kal
nakasių Mc-Leau pavieczio su
gužu prie darbo ant tų iszlygų, 
kokias turėjo prieš sztraikę.

T Ksoxvir.LE, Ten. Jellino 
d'BU'ikie kalu ikasiai pradėjo dirbti 
ir c/.ia štraiKai neužilgio su visu 
(tam baiga.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Twerklmesawo apgintus!
Jau nuo seniai girdime, kad 

mus Amerikoj ne kenezia; tę ne- 
kentimę rodo mumslaikraszcziai, 
netikt ir musų balsais iszrinkti 
vietiniai urėdnįkai, bet sanariai 
kongreso ir senatoriai. Kada szeri
fa s Martin užmuszė daugybę 
žmonių, tūli rando reprezentantai 
ir laikr<szcziat be mažo nesiuntė 
padėkavonių žmogžudžiui šeri
fui, kad nors kiek sumažino A- 
merikoj skaitlių s'avų ir lenkų. 
Paniekinimo žodžius, kokiais 
mus apdovanoja Amerikoj, girdi
me nuo šen ai. Kel ame rods 
priesz tai protestus, protestai tie 
patelpa tuose laikraszcziuose, 
kurie, per didelę protekciję, tei
kiasi atsiųsti ant milingo repor
terius, bet visgi per tai mes nė 
pagodonės, nė geresnės garbės ne 
įgauname: kaip vadino mus ežia 
kunaais, teip ir vadina. Todėl 
vien per malonę amerikieczių 
mes ne įgaisime geresnės garbės, 
kadangi tie mua su visu nepa
žysta ;utėjus rinkimams, jieszkan- 
ti sau pe'ningų urėdų rods ant to, 
idanttapliiszriiiktais, ne kartę rei
kalauja inu-ų balsų, tęsyk pasiro
do mylincziais lietuvius, betkuip 
tikt tuos balsus musų žmonės da
vė ir kaip tikt musų pirtna bu
vęs draugas jieszkomę urėdę 
gavo, mes vėl ės*me tiktszlyksz 
ežiais hunna:8, kuriuos kiek
vienas amerikietis turi tiesę 
p igai savo fantaz ję naikinti. To 
dėl kamgi mums už amerikie- 
czius balsuoti, ar ne galime vi
sur, kur tikt galima, prie rinkimų 
savo kandidatus statyti? Antai 
lenkiszki net klerikaliszki laik- 
raszcziai prie rinkimų ragina sa
vo skaitytojus vi>ada balsuoti 
už lenkę kandidatę, vis tiek į ko
kię tas partję priguli. Musų tau- 
tiszka* supratimas dar teip toli 
ne nužengė. Pereitę metę popu
listų partij 1 buvo pastaeziusi 
D->ę Szbupę kandidatu ant kon- 
geismano bet neteko muin< skaity
ti nė viename isz mm-ų k'erikn- 
liszkų Inikraezczių paragnimo 
balsuoti už lietuvį kandidatę. 
Szliupas neliko iszrinkiu ir mes 
savo tautos spginėjo Washintono 
kongrese neturime, kadangi kito 
lietuvio kandkhto niekur ne bu 
vn. Amer kos kongrese tikėji 
miszkais dalykais ne užsiima, to 
dėl Szliupas, kai|>okongnsmana4, 
tikėjimui užkenkti ne gelėjo, bei 
už tai, kaipo lietuvys, liesytį ga
lėjo rasti ten propę užtarti už 
lietuvius ir daibuotiesi ant su 
mažinimo lietuvių neken'imo. 
Kur galima kę nors svarbesnio 
atlikti, ten mes tuojaus pasidali
name į dvi neužkenezianezas 
viena kitos dalis ir per lai nieko 
svarbaus atlikti negalime. Jeigu 
gi 8zliup.is buvo pavojingas ir 
kaipo kongresmanas, tai kodėl jo 
pr eszai nepastatė geresnio kan 
dida’o’ Mums ne atbutinai kon
grese reikalingas mu>ų reprezen 
tautas ąnt užtarimo už lietuviu*, 
*is tiek kas juom ne butu, wi« 
bus jis naudingesnis -negu 
k ekvienas lietuvių balsais i-z 
rinktas amerikonas. Mes Ameri
koj nė jokios neturime pekmės 
likt todėl, kad pats viens kilo 
neužkeneziame, ne galime nie 
kada į vienyl>ę sueiti, todėl ame
rikonai ant musų su visu ne 
paiso, todėl nesibaugina mus vi 
saip skriausri ir niekinti. Kas bu
vo su Szliupu prie rinkimo ant 
kongiosmano, tas pats buvo su 
Tabaru renkant Bzenandoryj 
miesto majorę; jį rėmė tikt 
dieviszki musų laikraszcziai.

Suimtos pabėgėlis. *
Savo laike mes praneszėme 

skaitytojams apie pal»ėgimę isz 
Plymoutho, Pa. ganapagarsėjusio 
saiiunįko Pajaujo. Dabar lenkisz- 
kas laikrasziis “Echo” pranesza, 
kad Pajaujis likosi suaresztuotae 
ir atgabentas į Plymouthę, kur 
likosi pastatytas po kaucija 2J00 
dol.

Seimas Snslwlenyjimo 
Lletuvvių.

“SusiwienyjimoLetuwių Ame
rikoj'’ seimas attebus 19 ir 20 d. 
Spalių, Philadelphioj, Pa. Mes, 
velydami kuo geriausios klories 
tai musų draugystei, velyjnme 
ir kuo geriausių nutarimų ant 

ateinaezio seimo, idant tais nu 
tarimais galima hut kuo daugiau
siai brolių prie draugystės pa
traukti. Juo prie “Susi vienyjimo” 
prigulės daugiaus sąnarių, juo 
daugiaus svarbių darbų jis galės 
atlikti, be ranarių gi ir geriausi 
virszinįkų norai nueina ant nie
kų, kadangi ant tų mierių atliki
mo trūksta pajiegų.

Naujas laikrasziis.
Raszo, buk Elizabeth’e, N. J. 

pradės iszeidinėli naujas lietuvi- 
szkas laikrasztis “Pagaulė”.Iszlei- 
dinės jį Brazin*kis, redaktoriumi 
gi bus p. Montvila. Kokioje d va- 
sioje išeis tas naujas laikrasz- 
tis, neužilgio pamatysime.

Philadelphijos lietusių 
protestas.

Iszeinantis Ph'ladelph'joj len- 
kiszkas laikrasziis “Patriotą” 
prauesza, buk tenyksztis lietu- 
viszkas politikiszkas klubas (tur
būt Gedemino Klubas) suszau- 
kė mitingę, ant kurio nuspren
dė protestuoti priesz nežmouisz- 
kas lietuvių skerdynes, be jo
kios isz jų pusės kaltės, pareng 
tas žmugžudžio szerifo Martino, 
Lattimere, Pa.

Lietuwių protestas.
Priesz parengtas šerifo Mar

tino lietuvių skerdynes Latti- 
mere, Pa. pakėlė protestu lietu
viai Plymoutho, Pa. Tokį jau 
protestu pakėlė teiposgi Miners- 
villes, Pa. lietuviai; 11 gi d. szio 
mėnesiu Hazletono lietuviai su- 
szaukė antrę mitingę, ant kurio 
nutarė protestuoti antru kartu 
priesz žmogžudystes šerifo Mar 
tino ir reikalauti nubaudimo 
kaltinįkų.

Prowa
Tirinėjirnai 

vių skerdynių 
tę žmogžudžio
ir jo pagelbinįkai pateko po su- 
du. Teip Martin, ka>p ir psgel- 
bmįkai pal kti po kanoja 60JO 
d<>l. kiekvienas iki provai. Kau
ciją už visus padėjo Philadelphi- 
jos kapitalistai. Mat ežiu ir pa
sirodė tikri kraujo praliejimo 
kaltinįkai; szerifae ir jo pagelbi- 
uįkai buwo tikt kapitalistų įna
giais.

Naujausi iszradimai.
8 Mechanikas ABrzozovski isz 

VVarszavoa, išrado prietabę aj>- 
suugojanczię gyvenimę nuo įsi
veržimo vagilių. Prietaisa ta gal 
būt prilaikyta tikt tuose namuo
se, kuriuose yra pritaisyti elek- 
triszki varpeliai. Jei iru kas norė
tu atrakyii gyvenimę su netikru 
r>ktu, o jeigu prie užrakto bus 
pritaisyta Brzozovikio priela*', 
tę*yk visi narnuo e ėsanti varpe 
1 ai pradedi skambėti ir skamba 
Uip ilgai, kol kas nors nepaspaus 
atšaka nezios plunksnos toje 
prietais4 je. Rikinant tę užrakię 
su tikru rakiu, vaipeliai niekada 
neats 1 ep>». K id vagibai niekada 
tikro rakto ne turi, bet b indo 
duris atid iryti su 3xwo padirbtais 
rakiais, taigi pradėjus namuose 
skainliėti elektrit-zkiems varpe 
liams, visi gyventoj u žino, kad 
ežia kraustosi vagiliai. Apart to 
dar, prie tos prietaisos yra ir 
fotognifi-izkas aparatas, kurisai 
nuima ir wag liaus fotogra 
fiję; taigi nors tas ir pabėgtų. 
|M>ticija, pagal fotografiję, gali jį 
pažinti.

Q Inžinierius Okolo-Kulak,tar- 
nauj utis ant Rygos Orlovo gele
žinkelio, Maskobjoj, iszrado prie 
taisę apsaugoj medę atsiradusius 
ant geležinkelio szėnių žmonis ir 
gyvulius nuo suvažinėjimo. Su 
ta priet»isa darė jau bandavones. 
Prikabino ję trūkio pryazakyj ir 
paleido jį su gieitumu 40 viorstų 
ant valandos, ant szėmų gi pri- 
riazo avį. Atbėgus trūkiui, prie
taisą avį pagriebė ir įstūmė į joje 
pri>ai*ytę klėi kę. Apžiurėjus pusi, 
rodė jį su visu sveika, niekur ne 
užgauta. Kitos I>aiidavonės pasi
sekė teiposgi kuo gerinusiai. Ge e 
žinkebai paprastai daug žmonių 
suviižinėj i, su važinėja vienok 
ne tikt stovinezius ant szėmų 
priedais atbėgantį trūkį, bet 
ir szale bėganezio trūkio ėsan 
ežius pagr'hia rat'i. Nežinia, arta 
nauja Okolo-Kulnko prietaisą ap
saugoja t kt prieszais stovinezius, 
•»r ji, snug- j i nuo r»ių sugriebimo 
ėsauczius szale liėgauozio trūkio?

B Londone pradėjo važmėti 
po miestę elektriszkos drožkos 
(žmonių važi< jimui vežimai), 
kuriems nereikia nė ezėnių nė 
dratų, kaip sztritkariams, kadangi 
jos gal bėgioti kiekviena ulycz a 
ir keliu, tikt vieton arklių, 
pryszakin ežia varo elektriszka 
pajiega akomulatorių. Tie nauji 
vežimai bėga su greitumu 14 
viorstų ant valandos, gal važiuo
ti be sustojimo 6 valandas, taigi 
gal nuvažiuoti be sustojimo 12 
mylių. Elektriką ant dienos kasz- 
tuoja tik 50 centų. Wi?as nepa
rankumas yra tame, kad elek 
trišaki akomulatoriai yra sunkus: 
vežimas su akomulatoriais sve
ria su virszum 4500 svarų.

Žmonių apszwietimas 
Maskolijoj.

Terp viso svieto wie?zpaty*z- 
czių, ka-link žmonių apšvieti
mo, Mas kol i ja žengia paskutinė 
se eilėse, mažiaus vaikų negu 
Maskolijoj lanko moktdainės tikt 
Turkijoj ir Brazilijoj, kitur kiek 
nors civilizuotuose krasztuoi-e 
skaitlius vaikų lankanezių mok- 
slainės yra didesnis, toli užpaka
lyj Maskol ję palieka net toki 
Azijos kraštai kaip Chinų
vieszpatyotė ir Japonija. Nuo- 
szimtis lankanezių mokslainės
vaikų, ant viso gyventųjų skait- 
liaus, Brazilijoj ir Turkijoj yra 
2%, Maskol joj gi 3%, taigi, isz- 
hkiriant prigulinczię prie Masko- 
lijos Finlandiję, kur žmonių 
apšvietimas stovi daug augsz- 
cziaus, ant 127000000 gyventojų 
caro vieszpatyetės, lankanezių 
mokslainės yra tikt 3810000 
vaikų; su Maskolija jau susilygi
no Egiptas, o jau maištų apimta 
nelaimingaKuba seniai ję pralenkė 
Suvienytose M’ieszpatystėse 23% 
lanko moslaines, taigi 7į sykių 
daugiaus negu Maskolijoj; jeigu 
ežia tokajau butų nuošimtis, tai 
ne 3810000, bet 28575000 vaikų 
turėtu lankyti moskslaines. Ant 
g<lo ne reikia, ant parodymo kaip 
Maskolija žemai apszvietime sto
vi, keliauti į užrubežius: prigulin- 
czioj Maskobjai Finlandijoj, bet 
tikt todėl, kad ten su purvinais 
nagais dar neprisigriebė caro (ar 
uaiir ta kunįgaiksztystė rėdosi 
namieje saviszkai, 18% gyvento
jų lanko mokslainės, taigi szeszi* 
syk daugiaus, negu ėsanezioj po 
paties geradėjuigo caro 'globa 
Maskolijoj; jeigu j<>je nors toks 
nuoszimris butų besi mok inan
ezių. tai “ezventa”Ma*kolijn turė
tu turėti jų iš viso 22860000.

Swetimi Balsai.
Iszeinantis Peterburge masko 

liszkas laikrasztB “Sviel”, ra- 
*zydiinH8 apie wietę, kur dabar 
atsibūva .maskol szkos kariaunos 
manevrai, taigi krasztuose, kur 
lankosi ma^koliszkas eras, szi- 
tok; pu kų, tinkantį likt miisko- 
liszkiems reszėjams duoda skai
tytojams istoriszkę pamokinimę:

“Senovėj tuose krasztuobe bu
vo trys kuiiįgaiksztystės: mo/.u 
riszka, volyniszka ir lieluvisz- 
ka”.

“Pirmutini isz jų — Mazovi- 
j« — viduryj kurios yra dabar 
VVaršiva, senovėj buvo mas
kolių savastis. Mazoviszka že 
mė likosi užkariauta maskoliš
ko kumgakszczio Jaroslavo Iš
mintingo, kurisa< ję kaipo krai 
tį atidavė savo se?>erei, D«>bro- 
gnievai, isztekėjusiai už Lenki
jos karaliaus Kazimiero”

“I^ietuvos kunįgaiksztyslė nuo 
senovės buvo tai maskoliszka 
žemė”.

“Lietuviszka tauta nuo senų 
laikų iszpažino stseziatiky^tę 
(pravos'aviszkę tikėjimę), k d 
bėjo maskoliškai ir tikt susilvė 
rus lenkiškai republikui (taigi 
susijungusi eu Lenkija) iszpa- 
lengvo likosi sulenkinta”. '

Arei jau obAuranrizmas ir 
tamsybė gal dar tolinus nuženg 
(i, kokię mums parodo “Svie
to” rašėjas? Matomai jis visę 
Lietuvos istorijos pažini į pasė
mė isz lupų pagarsėjusio da*>ar 
Tauragės pradinės mokslainės 
mokintojaus, kurisai ailiekumę 
laikę nuo mokinimo tūlų mas 
koliszkų laikraszcziu raszejų, ga
lėjo apver-ti ant sužagimo j m 
mokinti pavėdų mažų mergai* 
cz ų. Toki mat ob-*kurantai, įam- 
auoliai supažindina maskolius su 
mu-ų praeite, su mu.-ų kalba ir 
t-t. Jeigu tokiems pašlemėkams

Žingeidus isztirimas.
Žingeidų gyvenime žmonių 

apsireiszkimę susekė angliszkas 
mokslinczius, chemikas . Gatės, 
Virinėdamas įtekmę žmogaus 
mislių ant jo organizmo. Perleis
damas kvapę įpuolusiųįhypno- 
ti-zkę tniegę ypatų per atszaldy- 
tas stiklines dūdeles, užiėmyjo 
jis ant tų dūdelių krasztų užsili- 
ku--į suterszirnę sus dedantį isz 
jodo. Kvapas teip užmigusių 
žmonių, perleistas per tokias dū
deles, ant jų krasztų jodo ne 
palieka, prie mažiausio suerzi- 
nimo organizmo ant dudel ų pa
sirodo tamsus ant jų krasztų su
teršimas, kuriame yra ir jodas. 
Jeigu tos tenzianezios dū
delių kraštus medėgos duoti 
kiek, vandenyj sutarpinus, kokiai 
nors y patai, tai ji įgauna tokius 
jau dvasios jausmus, kokius 
turėjo ana žmogysta, kurios kva
pas davė tę medėgę; taigi: jeigu 
ji buvo linksma, nuliudusi, pikta 
ir t. t. tie pats apsire szkimai pa
sirodo ir ant iszgėrusios kvapo 
paliktos medėgos ypatos, taigi ji 
leipjau įgauna linksmybę, nuliu- 
dimę, piktumę ir t. t. Purvą to
kių ant anų ant dudel ų krasztų 
paliktų nuo kvapo medėgų bū
va visokeropa: kvapas motinos 
raudanezios numirusio vaiko 
duoda su jodu palszę parwę 
tersziancziai medegai, kvapus į- 
simylėjusio mislijanezio apie nu- 
mylėtę ypatę duoda rauswę su- 
terszimo medegę. A (įkritai 
imant, suteršimai palikti nuo 
linkimų mislių. iszgerli kitų ypa
tų, suteikia joms tuos paežius j ieš
mus ir sudrut'na jų organiž uę; 
medėgos gi kvapo žmogžudžių 
yra juodais. Kiek teisybės yra 
tuose Gateso tinnėjimuose, mes 
spręsti neapsimame.

Naujausias būdas padary
mo kwepalų.

Laikrasziis “Promeibeus” pra- 
nesza, kad prancūzas Jucųues 
Pas<y padavė į Paryžiaus mokslo 
ak idemiję rasztę apie savo tiri n ė- 
jimus ir bandavones ant padary- 
mo kvėpalų. Kvietkos, isz ku
rių daro kvėpalus, dalinasi į du 
skyrių, vienos turi kvepianezių 
medegų teip daug, kad isz jų 
lengva kokiu nors budu tę mede- 
gę surinkti, kitos gi turi tų me- 
degu teip mažai, kaip antai ger- 
važolės (convalaria majalis), kad 
isz tų kvietkų kvėpalų neg dėjo 
padaryti; rods ir convalarijos 
kvėpdai yra pardavinėj <mi, bet 
j e isz kitokių augmenų isz'rauk- 
ti. Isz pirmut'nės kvietkų ved
lės, kaip sakėme, ga'ima kve- 
pianezias medegas visokiais bu
dais ibztraukti, kaip:l) per dit-ti- 
bavoj mę, 2) per miikinimę 
kvepianezių žiedų sziltuose bet 
gerai iszvalytuose taukuose, 3) 
mirkimnt žiedus tokiuo e skysti
muose kaip spiritas, etemsir t. t. 
Szitais budais galima visad i isz- 
traukti kvepia n ežias medegas isz 
tokių žiedų kaip rožės. Ant pa
darymo kvėpalų isz tokių kviet
kų žiedų, kurios mažai turi kve
pianezių medegų. p. Pas-y randa 
geriausai mirkyti kvepisnezius 
žiedus vandenyj ir laikyti juos * 
ten teip ligai, kaip ilgai tikt ga
lima, arba kol žiedas ne nužudys 
kvepianezių medegų. Kwapę isz 
nugramzdytų kvieikų tuojaus 
perima vanduo; gerai yra į van
denį į berti truputį druskos, kuri 
gyvybę žiedo ilgiaus užlaiko. 
Kaip tikt vanduo persiima 
kvietkos kvapu, reikia imti kdę 
vandenį, kaip tikt vieni žiedai 
nužudė kvapę, reikia imli szvię- 
žiu* ir juos mirkyti. Tokį kve
piantį vandenį sumaiszyti paskui 
su etheru ir. kvėpavai gatavi. 
Tuom nauju budu galima kvepa
lu* padaryti isz wixokių žiedų, 
net i-z tokių. i*z kokių seniaus 
wa’t> janiaii* budais jų padaryti 
ne buvo galima. Budas tas leng
va*, gal jį kiekvienas skaitytojas 
pats iszbandyti.

— Tikrais “Lietuvos” *o*on- 
tsis yra du geri vvrai: Wtncentus 
Kndaraubka* ir Mori-jus Darnijo- 
mtiti*. kiekviena- pable drąsai 
jiems užsijnokė’i prennmeratę. o 
p I)į<rai bu* grąž ai mum* priduo
ti. Mes už juo* a'8 'k< me.
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Isz wisur. nepatiko weselnįkams, jie iszstu- 
m6 kareivius laukan, bet w61

H Wokiszkas laikrasztis “Pose- 
ner Z»g”. pranesza apie skriau
das, kokias nuo dvarponių ken- 
czia atkakę ant laukų darhų į 
Prusus darbinįkai isz Lenkijos ir 
isz Lietuvos. Daugelis jų palieka 
darbdaviams savo rasztus ir už 
darbį ir grįžta atgal per rubeiių; 
grįžta ne pavieni darbinįkai, bet 
czieli jų pulkai. Isz buvusių ant 
darbų dvaruose: Oneczyna, 
Gorka, Przyborovka, Lagiev- 
nik, Tuczynka, Lovicy, Trzasko- 
tova ir Lipy (dvarų vardai len- 
kiszki, argi ir tie bjaurus darb
daviai butu lenkai?) per pasku
tinius mėnesius pabėgo 144 atka
kę isz Maskolijos darbinįkai. 
Isz Silezijos pubčgo 160 tokių 
darbinįkų, isz Frankfurto pavie- 
ežio (Brandenburgijoj) 15. Nege
resnes todėl sanlygas rado Prū
suose atkakę isz Maskolijos dar
binįkai, bet daug niekesnes negu 
namieje, jeigu, palikę uždarių, 
pabėgo nuo nežmoniszkų darbda 
vių.

(| Žinote gal, kad Paryžiaus 
milijonierius, žydas Hirsch, pa
skyrė 100000000 frankų ant rei
kalų žydiszkų kolionijų Argen
tinoj, pietinėj Ameiikoj. Už 
tuos pinįgus nupirko didelius 
žemės plotu9, kuriuos dalino 
terp Maskolijos žydų. Dide i 
vienok, pinįgai iszleisti ant 
pavertimo iszkėliavusių isz 
Maskolijos žydų į žemdarbius 
nuėjo ant niekų: žydai ant fir
mų apsodyti jas apleido, vieni 
isz tokių sutraukė į miestus, 
kiti gi su visu apleido Argenti 
nę. Todėl Hirscho komitetas 
nusprendė jau daugiaus žydams 
Argentinoj farmų ne davinėti, 
bet už likusius nuo Hin-cho už- 
raszo pinigas parengti Maskoli- 
joj, žydų apsigyvenimo vietose, 
amatinįki«zkas ir techuiszkas žy- 
diszkas mokslaines. Neužilgio 
Mažrusijoj ir Lietuvoj bus pa
rengtos tokios žydiszkos mokslai- 
nės; į jas priims vienok ir kriksz- 
czionis. ' . (

do, dar ne isztirta.

U Kaip Amerikoj, teip ir 
Europoj, o tame ir Lietuvoj 
pereita sanvaitė buvo ne papras
tai szalta. Wilniuje termometras 
nupuolė iki 10°C. Prancūzijoj, 
departamentuose Auvergne ir 
Burgundijoj diktai pasnigo. Cra- 
ponue sniegas užklojo žemę ant 
18 co’ių storai. Nė seniausi žmo
nės neatmena ežia teip ankstybo 
sniego.

Q Susirinkę ant kongreso 
mieste Braunschveige vokiszki 
gamtos tyrinėtojai, ant užmany
mo profesorių Wirchovo ir Wal 
deyero nu*prendė kreptiesi su 
praszymu prie VVokietijos cieco 
riaus iszsiųšti mokslinczius ant 
tirinėjimų pietinių jūrių, ant ko 
reiktu vokiszkam randui paskirti 
300000 markių isz vieszpatyslės 
iždo.

| Ant geležinkelio stacijos 
Maskvoje, bėgantis pasažieriuis 
trūkis užbėgo aut stovinezių ant 
kelio vagonų ir kelis tm-zezius 
vagonus sudaužė, susidaužė 
teiposgi bagažinis ir vienas va 
gonas trecz os klasos ano pasažie 
riuio trūkio. Prie to 9 pasažieriai 
likosi apkulti, terp kurių du 
apkulti mirtinai.

B Netoli miesto Eiume, prie 
pietinės Austrijos krantų, ant 
jūrių susimuszė autrijokiszkas 
garluivys ,;4Ika” su angliszku 
‘•Tyria”. Pirmutinis teip likosi 
pagadytas, kad neužilgio nuo to 
paskendo. 17 buvusių ant jo pa 
sažierių iszgelbėjo, bet 70 pri
gėrė.

B Italijoj, Brindisi apskrityj, 
proviuc jm Lesce, baisus tvanai 
daug pridirlio blėdies. Daugelį 
kaimų vanduo su visu isznaiki- 
no. Kiek iki sziol žinia, prie to 
10 žmonių pražuvo; yra teiposgi 
daug i-užeislų, trūksta dar dau
gelio; gal būt, kad ir tie pražu
vo.

| Isz Nižnenovgorodo, ryti 
nėj Maskolijoj, raszo: Dirėkto 
rius Kormilicino dirbtuvės lai
kė namieje meszkę, kuri huvo 
ant lenciūgo pririszta. 27 d. Rug- 
pjuczio, po kiemę vaikszcziojo 
mergaitė ne-*ziotėsu mažu direk
toriaus vaiku ant rankų, prisi
artinusi prie meszkos budos, nu
metė duonos szmotelį, kurį me-*z- 
ka pagriel>ė ir nusigabeno į budę. 
Nesziotė. padėjusi vaikę ant že
mės, prisiartino prie budos ir pa
žiurėjo į vidurį; meszka szoko ir 
sugriebė ję už drabužių, bet vis- 
gi mergaitei pasisekė iszsilmo
suoti, nors paliko n eszkos na 
sruose. savo drabužių szmotę. 
Me->zka dar labiaus įpyko, nu
traukė lenciugę ir leidosi vytiesi 
bėganezię mergaitę; greitai ję 
prisivijo ir pagriebė po savim. 
Ant nelaimingos riksmo subėgo 
žmonės, meszkinę užmuszė, bet 
visgi mergaitė teip sunkiai bu
vo sukandžiota, kad neužilgio 
ir pasimirė.

U I-z Poznaniaus ra-zo: ukinį- 
kas k limo Kobylepole, turimi- 
paczię ii 6 vaikų. įsimylėjo į tei
posgi ap-iivedusię moteriszkę ir 
turiuczię keletę vaikų. Jie teip 
karsztai viens kitę mylėjo, kad 
ne galėjo viens be kito gyventi, 
bet k id npsveati ne galėjo, nu
sprendė drauge nusižudyti. Su
sitarę, naktyj nuėjo ant netoli
mo'* upės, apsiriazo su virve ir 
szoko nuo tilto į vandenį. Upė 
v enok buvo ne gili, isz syk nu- 
milėtinių porelė ne nuskendo. 
Moteri-zkė pajutusi szaltę van
denį, pradėjo szaukti, ant ko 
subėgo žmonės, kurie ję ir isz 
traukė; bet kaip gi jie nusistebė
jo pama'ę iszlendamį priri-ztę 
pne jos ir vyriškį, kurijai bu 
vo j tu pusiau dumbluose užtrosz- 
kęs. Jį vienok greitai atgaivino.

H Mieste Tarnopoliuje, Galici 
joj, salėj “lad CharunczinC', kėlė 
žydai vestuves, ant kurių susi
rinkę gėrė, szoko ir linksminosi. 
Tuom tarpu pro szalį ėjo penki 
kareiviui, iszgirdę muz kę, 
sumislyjo nepra-zy'.i užeiti 
į salę. t\ę nusprendė, tę ir pa la 
rė: atėj » ant salės ir norėjo su 
žydei kaitėme szokti. Tas vienok

kelių pėdų ir ant ayk užaide 
ga. Nuo ko ežia ta ugnis a t si ra

| Ryme, Wenecijoj ir kituose 
miestu* se sziaurmės Italijos, 
tei|M*agi Trieste ir kituose pietinė* 
Austrijos krasztuose buvo smar
kus žemės drebėj mni. kurie pii- 
dirbo daug blėdies. Mieste Anko- 
uoj nuo to sugriuvo daug namų.

U Isz miesto Mudrus, Indijose, 
ateina žiniom, kad netoli Madur 
nuo tilto nupuolė į upę geležin
kelio trūkis. I-z viso nupuolė 5 
pilni važiuojanczių pasažierių 
vagonai; prie tonu viiszum 1U0 
pasažierių cziabuvių prigėrė.

| Mieste O re na e, Ibzpanijoj, 
anarchistai su pagelba dinamito 
sugriovė puikų rumę markyzo 
de Lois. K d* atsiliko explioz>ja, 
rūmo gy veniojų ne buvo namie
je, todėl ji žmmi ų neužgavo.

B VVokiszkos kar szkos laivy- 
nės t«T|»ediiiis 1 «ivus N. 20 ties 
Kuxhiven susidaužė ir paskendo. 
8 jurinįkai, o terp tų ir laivo 
kapitonas, brolis Meklenburgo 
kunįgaikbzczio, prigėrė.

tiems lauke nepatiko: jie i^zsi- 
traukė kardus, atėjo atgal į salę 
ir su ja’S pradėjo veselnįkus 
muszti, prie ko keli žydai likosi 
gana skaudžiai sužeisti. Kol at
kako patrolė, jau trys žydai su
žeisti gulėjo ant grindų; nuotakai 
gi narsus kareiviai sudraskė dra 
bulius.

J Mieste Lvove, Galicijoj, 
vietiniume ligonbutyje pakėlė 
maisztus ligoniai. Sudaužė jie 
stiklines su vaistais, f-udrat-kė 
daktaių rasztus ir ant galo terp 
savęs susipeszė. VVietinis dakta
ras bandė musztynes stabdyti, bet 
vos atėjo antsilės. ligoniai pra
dėjo į jį mėtyt stiklines kėdės ir tt. 
Ne buvo kę daugiausdaryti, kaip 
ant suvaldymo paszaukti policiję. 
Pasirodė, kad vienas isz ligonių 
per langę sugriebė degtines ir su 
ja nugirdė savo draugus, degtinė 
sugręžinu ligoniams aut tiek 
sveikatę. kad jie galėjo jau musz
tynes pakelti.

H Mieste Pile«ti, Rumunijoj, 
atsitiko baisi nelaimė. -Wažiuo- 
jent per miesto ulyczias vienai 
artilerijos baterjii su kanuo- 
lems ir patronais, expliodavo nuo 
-usitreukimo patronai sukrauti 
viename vežime. Smarkumas ex- 
pliozijos buvo teip didelis, kad 
jos likosi keturi kareiviai į szmo- 
telius sudraskyti, 11 gi teip sun
kiai tapo sužeistų, kad jie ežia 
jau ir pasimirė; apart tų, yra 
dar daug sunkiai sužeistų karei
vių, Kuriuos nugabeno į ligon- 
bu'į. Prie to atsitikimo likosi už- 
muszti ir 8 arkliai.

[ Paryžiuje atsibūva dabar 
orientalistų (mokslincz:ų tiri n ė- 
janezių rylų krasztų senovės lie
kanas, istoriję, kalbas ir t t.) 
kongresas. Ant kongreso susi va 
žiavo mokslincziai isz visų 
krasztų, ne tikt europiecziai, bet 
amerikonys, j iponiecziai, indie- 
cziai ir tt. Terp kitko, ant to 
kongreso skaitys praneszimę da 
b irtinioMaskol jos kalmukų kunį- 
go, apie jo kelionę į Tibetę ir į 
budistų sz ven<ę m i estę IJ>as<ę, 
į kurį europ eeziai iki sz'ol ne į- 
stengė prisigriebti, todėl jis euro- 
piecziams su visu nepažį-tamau.

D Doriausias ant svieto krasz- 
tas yra Islandija. Ten nėra su 
visu nė kalinių, nė nusikaltėlių. 
Kaip ra-ztai parodo, per tuksian
tį m* tų atsitiko ten tikt dvi 
vpgystos ir tai viena isz jų bz 
b<do: koksai iszbįdėjęs vaiguo- 
lius pavogė awį. Suszaukti ant 
sūdo gyventojai nubaudė vagilių 
lokiu budu, kad avių savinįkai 
padovanojo jam po vienę avį ir 
j's pastojo pats savinįku avių 
bandos. Nuo to laiko, jis dau 
giaus jau nevogė, kadangi nebu
vo reikalo.

D Netoli Girgenti, Italijoj, nu- 
slinko kalno dal s ant apaezioj 
esunezių kaimų, piie go 40 žino 
nių iikoi-i užmiibzių, sužeistų gi 
yra dar duugians.

U Indijose vėl smarkinas pra 
dėjo s aukti maras, kurisai buvo 
j in |»silMiwę« Miestuo e Bombay 
ir Pum ne likt indiecziai, bet ir 
daug europieczių apsirgo.

|| MsskolHzkas konsuliua nres- 
te N ignsa^i, Japonijoj, piane 
*zė į Wlad'vosiokę, S'berijuj. 
buk Japonijoj aps'ieszkė azija 
tkzkas marus urba pavietiė.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wmcis Kudarnubkas. Ji 
!-a< attilankys So. Bostone ir ap- 
Imkniuose m i e teliuose priimi
nėt prenumeraię nuo senų skai 
tytojų ir užra-zmėt naujusskaoy 
toju**. Dell* gi mel Iži une vi-ų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų 
teip ir naujų t-ka tyiojų. p is ku 
ii uos musų agentas a'silankyi, 
už-imokėti prenumeraię agentui, 
tokiu budu utezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisimitinio, o pinįgii 
visi bus gražiui mums priduoti. 
Winc.i8 Kudiirauskas yra tikru 
•‘Lietuvos” agentu ir nieks nepii 
Valo hjj 4'8 j im p:nįgus duoti, 
me* už jį atsakome. Teiposgi ga 
1 te gimt pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkt’.

“Lietuvos” Ibzdavyste.

|| Plėszikai Kaukazo atsiuntė 
rasz'ę pas kunį'ję Tkelevvudze 
(gruzinę) reikalaudami užmokė 
]imo jiems piigulinczių nuo gy
ventojų mokeszczių. kaip tai po 
visus Kaukazo krasztus daro. 
Kunįgas vienok to plėszikų įsi- 
kymo ne paklausė. Ant rytojaus 
j e užpuolė aut klebonijos, ku- 
nįsrę už nepaklu-numę paj j >vė, 
iszplėszė kleboniję ir bažnycz>ę, 
atlikę ežia sawo darbę. pasislėpė 
kalnuose. Pjaun mt kunįgę ma
tė aplinkiniai gyventoj ii, bet 
turinti gerus karabinus plėszikai 
ne dale:d»» į pagelbę atbėgti.

H Mieste Oria, Italijoj, tvanas 
sugriovė geležinkelio staciję. 
prie ko visi ežia tarnai j uiti Ii 
kosi užmuszii. Netolimam kaime 
vandens sugriovė 30 mimų, prie 
ko 20 žmon ų likosi užmusztų, o 
24 sunkiai apkulti. Mie-te Mesa- 
gne 15 žinomų likosi užmusztų ir 
5 sunkiai apkulti. Drauge su 
tvanais siautė ežia ir smirkios 
vėtros, kurios daug nelaimių 
atgabeno ir tuose krasztuo^e, kur 
tvanai pasiekti ne galėjo.

U Doniszkų Kazokų Žemėj, ne 
toli geležinkelio stacijos Koi> 
tojak S olb, už-idegė kalnas. Aut 
jo vir-z lūs pasidarė dide'i upe 
du sieksniu turinti ploczio sky
lė. Kalnas tas dešra jau nuo dvie
jų mėnes ų. J'-igu užlipti ant jo 
virszunė- ir bandyti su Miiaigu 
žemę, smaigas lenda į žemę aut

—.................... ---------  ...
Ii jos dalyj yra keturkampis jūrių įsigraužimas vadinamas 
Karpentarija juriu koja', krantai ežia žemi, traukiasi 
klampynės apaugusios mangriniais medžiais. Ta jūrių koja 
įsigraužusi į kietžemį, padalino sziaurinę Australiją į du 
pussaliu: į rytus: Nork, atidalytus nuo salos Naujos Gvi
nėjos siaura Torreso jūrių sriuoga, kuri siauriausioj vietoj 
turi vos 150 kylometrų ir tai joje yra daugybė mažy- 
ežių saluczių; per ežia tai ir prisigriebė isz sziaurių gyven
tojai, kurie ir apsigyveno paskui Australijoj. Kituose 
Australijos krasztuose nėra iszsiszakojimų, vienok pieti
ni jos užbaiga turi, rods mažas, bet daug jūrių kojų ga
na tinkanezių laivų apsistojimui; todėl tai pietinėj dalyj 
pirmiausiai atsirado europeiszkos kolionijos ir kultūra.

' Sala Tasmanija, Beniaus Van Diemen vadinama, 
yra į pietus nuo Australijos kietžemio, nuo kurio atidali
na ją siaura ir negili Basso jūrių sęuoga. Tasmanija Be
niaus jungėsi su Australijos kietžemių, bet nusileidus že
myn jūrių dugnui, žemės jungiantis ją bu kietžemių kak
las likosi jūrių Vilnių iszardytas; dar ir dabar ant Bas
so jūrių sriuogos atidalinanezios Tasmaniją nuo Aust
ralijos kietžemio yra daugybė mažų saluczių; jos yra tai 
likucziai buvusio ežia kietžemio, iszgriauto jūrių Vilnių.

Australijos kietžemis savo viduriuose turi ne didelį 
iszkilimą apie 300 metrų arba 1000 pėdų augBzcziaus jūrių 
vandenų pavirsziauB, kurisai prie krasztų kietžemio la
biaus iszkyla ir staeziai nusileidžia žemyn prie jūrių kran
tų, arba prie žemų pakranezių plotų. Tasai prie pakran- 
czių iszkilimaB vienok nesitraukia lygiai visur, bet jo 
tarpuose yra žemumos teip, kad jeigu jūrės pasikeltu 
dar labiaus, vandens tais tarpais įsiveržtų į vidurį ir iaz 
Australijos kietžemio tąsyk pasidarytu archipelagas, ku
rio salos butų iszmėtytos paveiksle žiedo. Didžiausi isz- 
kilimai yra prie rytinių ir pietrytinių Australijos kran
tų; ežia tęsiasi Mėlynųjų kalnų lenciūgas ir Australi&z- 
ki Alpai; kuriuose yra daug brangių mineralų, ypacz gi 
aukso; prie pietrytinių Australijos krantų yra augszcziau- 
sios kalnų virazunes, prie tokių priguli Kosciuazkos vir- 
szunė, iszkilusi iki 2200 metrų augszcziaus jūrių vandenų 
pavirsziaus.

Nuo tų kalnų teka vandens į vieną pusę prie jūrių 
krantų. Toj pusėj kalnų vandens ne trūksta, bet jam per 
mažai ruimo, idant galėtu padirbti didesnes upes. Kitoj 
pusėj vandens teka į sausus pieskinius tirus, padaro il
gas upes bet su mažai vandenio; upės tos paprastai bai
giasi sūriuose ant tų vidurinių tirų ėsancziuoee ažeruose 
ir klampynėse. Upės tos sausoje metų dalyje arba su vi
su iszdziusta, arba persikeiezia į eiles balų su stovinoziu 
vandeniu, kadangi jo tąsyk per mažai, idant jis galėtu 
tekėti upės lovyj. Viena tikt isz Australijos upių, Mwr- 
ray, į kurią teka keletas mažesnių, terp kurių didžiausia 
yra Darling, per isztisus metus neliauja tekėjusi. Mur- 
ray prasideda Australiszkų Alpų kalnuose, pasibaįgia gi 
pakranezių ažere, kurisai jungiasi jau su oceanu’ Aust
ralijos ažerų daugiausiai yra žemesniuose plotuose prie 
Australiszkos jūrių kojos; jie ne gilus ir sausose metų da
lyse daugumas jų suvisu iszdziusta, ant dugno pasilieka 
tikt druska.

Australijos kietžemis tęsiasi isz abiejų tropiko Ožka- 
ragio pusių, todėl temperatūra jos plotų beveik vienoda, 
kadangi patsai kietžemis ne nusitęsia toli nė į pietus, nė 
į sziaurius.

Kaslink drėgnumo, taigi kaslink daugumo lytaus, 
tai Australijoj nėra tokio vienodumo, ji dalinasi į dvi 
dali: į pakranezių plotus ir į kietžemio vidurius. Pakran
tėse lytus būva gana tankiai, kadangi vėjai puczianti nuo 
oceano atgabena daug vandens garų, kuriuos sulaiko 
augsztos kalnų virszunės; visokios pakranezių dalys ski
riasi tikt laiku kada lytus užstoja. Sziaurinės pakrantės 
turi smarkiausius vasaros lytus, kuriuos atgabena sziaur 
vakariniai vėjai musonais vadinami. Rytinėse ir pietryti
nėse pakrantėse didžiausi lytus būva teiposgi vasaros lai
ke; juos atgabena pietrytinis vėjas passatu vadinamas. 
Pietinėse ir vakarinėse pakrantėse lytų ne daug būva.

Viduriai Australijos kietžemio yra sausi, kadangi 
atnesztus nuo jūrių vandens garus sulaiko netoli nuo 
kranto besitęsianti kalnų lenciūgai. Czia lytus labai retai 
pasitaiko, todėl tie viduriai sausi, augmenų, dėl stokos 
drėgnumo, labai czia mažai yra. Kada nekada vienok po 
ilgų sausmeczių pasitaiko ir czia labai smarkus lytus, nuo 
kurių ne tikt prisipildo iszdžiuvusių upių loviai, bet van
duo judse nepatelpa ir užlieja didelius ne užmatomus že
mės plotus: kur pirma buvo sausas, įkaitęs pieskynas, bū
va dideli vandens plotai; iszdžiuvę ažerai prisipildo. To
ki netikėti persikeitimai klimato sunkiausiai kankina 
turinezius dideles avių bandas jų augintojus: sausmetyj 
jas naikina stoka vandens ir žolės, užkilus gi lytui, szim- 
tai ir tukstaneziai avių prigeria.

Augmenų ir gyvulių atmainų, kada czia atkako euro
piecziai, rado labai mažai. Tas paeina nuo to, kad ta pa 
svieczio dalis yra sala, kuri labai seniai, taigi tąsyk, kada 
ant žemės gyveno kitokios žvėrių veislės ir kitokį augo 
augmenys, likosi nuo Azijos kietžemio arba nuo pasken
dusios Lemurijos nupleszti, todėl tai Australijoj užsiliko 
dar toki sutvėrimai, kurie kitur jau isznyko. Daugumo 
czia atrastų žvėrių ir augmenų veislių niekur daugiaus 
ne patinka.

Kad augmenys visur reikalauja daug drėgnumo, tai 
jie geriausiai auga ten, kur to jiems ne stokuoja, todėl 
tarpiausi augmens auga Astralijos pakrantėse ir tai tar
piausi yra jos aziaurinėse pakrantėse, isz abiejų tropiko 
pusių ir ant rytinių ir pietrytinių krantų. Viduriuose kietr 
žemio girios yra tikt apie upes, bet girios retos teip, kad 
labiaus panaszios į sodus negu į girias. Kaip musų krasz
tų medžiai ant žiemos numeta lapus, teip daugelis Aust
ralijos medžių numeta žievę; lapus jie nukreipia į saulę 
teip, kad jos spinduliai užgriebia tikt lapo krasztą; todėl 
tai giriose czia nėra beveik szeszėlio. Sziauriniuose Aust
ralijos krasztuose auga palmos, akacijos ir kitokį karsz- 
tų krasztų medžiai; sausuose kietžemio viduriuose yra gi
rios eukalyptų ir akacijų, kurių lapai panaszus labiaus į 
moterų plaukus nusidriekusius žemyn negu į medžių la
pus. Rytiniuose už kalnų Australijos viduriuose yra pievos, 
ant kurių auga druskine tole, geriaus pakenezianti saus- 
meczius; žolė ta geriausiai tinka ant maisto avims, kurių 
milijonus tuose plotuose augina; vakariniuose krasztuose 
traukiasi dideli tirų plotai, plotai apžėlę asztriais dagiais, 
arba krūmais panasziais į erszkėczius, kurie stabdo žmo
gaus kelionę. Tie Australijos vidurių krasztai iki sziol 
mažai dar isztirti.

Kaslink žvėrių, vietinių veislių yra czia mažai ir tai 
gyvena czia tokios veislės, kokių daugiaus niekur jau ant 
žemės nėra. Tas paeina, kaiji jau paminėjome, nuo to, 
kad Australija atsidalino nuo kitų kietžemių labai seniai, 
kada tfisur dar ant žemės gyveno kitokios žvėrių veislės.

- (Toliaus bus)

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME.
I DALIS.

Pagal prof. Archibaldą Geikie ir kitus.
(Tąsa).

Globusai apimanti visą žemės kamuolį rods gal mums 
parodyti pavidalą didesnių kietžemių, krasztų, jūrių, bet 
ant patalpinimo ežia mažesnių daiktų, kaip antai upių, 
ažerų, kalnų, provincijų miestų, yra per mažai ruimo; 
idant viską galima būt patalpinti, reiktu globusą dirbti 
labai didelį, o su tokiu ne butų jau paranku. Todėl ant 
parodymo aiszkiaus visokių smulkesnių ant žemės pavir- 
sziaus daiktų, daro ant paprastos popieros žemlapius.

Jeigu žemė ne butu apskriti, tai padarymas žemlapio 
butų labai lengvas: užtektu papieszti ant popieros panaszų, 
tik sumažintą reikalingos žemės dalies pavidalą. Kaip 
žinome vienok, žemė yra apskriti, o apskritaus daikto 
vėl ne galima padirbti į lygu, leksztą pavirszių, bet tokį 
daiktą galima vien panaszų padirbti,'nors ne visai kaip 
reikia.

Ekvatorių, grįžracziusarba tropikus (yra tai ratai esanti 
ant22i°nuo ekvatoriaus, perkūnuos saulė ne pereina, bet 
priėjusi grįžta atgal, todėl juos grižracziais arba tropi
kais vadina), polariszkus ratus, meredianus, paraleles ir 
visokius ratus dirba visaip, tai kaipo elipsąs, tai kaipo tie
sius bruksznius, žiūrint ant to, kaip norime, kad mums 
papiesztas žemlapir pasirodytu. Vidurys žemlapio paprastai 
padarytas aiszkiausiai, krasztai gi būva jau ar susiaurinti, 
arba isztiesti.

Meredianai ant žemlapio bėga isz sziaurių į pietus, 
paprastai sziauriai būva viražui, o pietus apaezioj, para
lelės nuo rytų į vakarus, pirmutiniai būva kairėj, antrie- 
jie deszinėj pusėj. Tankiai ant žemlapio ne ta vienok 
vieta turi didžiausią geografiszką ilgumą, kuri areziau- 
šiai žemlapio kraszto yra padėta, bet ta, kuri padėta po 
didžiausia paženklinta geografiszka ilguma, tas paeina 
nuo to, kad ant žemlapio, ant lėkszto pavirsziaus reikia 
mums padirbti apskritų pavirszių.

Jeigu ant žemlapio nėra geografiszko tinklo, kaip tai 
būva ant žemlapio menkos kokioįnors kraszto dalies, kaip 
antai ant miestų plianų, tai svieto dalis parodo isz szalies 
padėtas ženklas paveiksle plunksnos, rodanezios vienu 
savo galu sziaurius, kitu gi pietus.

Kraszte žemlapio paprastai yra padėta masztaba, tai
gi naiera rodanti kiek sykių žemlapis yra pamažintas, ko
kia miera atsako mylioms žemės pavirsziaus. Ir teip, 
masztabas eooooco arba 1:6000000 reiszkia, kad ant žemla
pio toluma dviejų vietų iszneszanti, paveikslan, 1 centi
metrą, taigi joo metro dalį, ant žemės gi turi 6000000 sy
kių daugiaus, taigi kad musų žemlapis yra 6000000 sykių 
mažesnis už tu(5s žemės krasztus, kuriuos jis parodo.

Jeigu tokio masztabo nėra, tai vienok ji teiposgi ne
sunku surasti: užtenka iszmatuoti ilgį vieno merediano 
laipsnio, o tasai, kaip žinote, turi ant žemės apie 15 mylių.

Surinkimą daugelio žemlapių vienoje knįgoje vadi
na atlasu,

Žemlapiai būva visoki, tikriausi turi būt jūrių žemu
piai, kadangi mažiausia klaida galėtu daug nelaimių at
gabenti, toliaus, pagal tikrumą, tokiose jau eilėse stovi 
topografiszki iszleisti kariszkų valdžių žemlapiai. Antai 
iszleisti Prūsų kariszkų valdžių vien VVokietijos žemla
piai susideda net isz kelių szimtų lapų.

II DALIS

Apraszymas žemes daliu ir vieszpatysz> 
ežiu, arba politiszka geografija.

Australija.
Australija, arba kitaip Oceanija, teip likosi pramin

ta nuo savo padėjimo ant pietinio žemės puskamuolio 
(australis reiszkia pietinį), kitas jos vardas Oceanija pra
mintas nuo padėjimo ant oceano. Ta musų žemės dalis 
susideda isz dviejų dalių viena į kitą nepanaszių: isz 
Australijon kietesnio Beniaus vadinamo Nauja H Olandija, 
aplinkinių kontinentaliszkų, taigi seniai nuo to kietžemio 
nuplėsztų salų ir daugelio salų Polinezija vadinamų.

Paveik. M Au.tr.lijo. kleUamla.

Australijos kietžemis yra į pietrytus nuo Azijos, vaka
rinėj szaly j visos tos pasvieczio dalies isz abiejų pusių Ož- 
karagio grįžrajzio arba tropiko, į pietus nuo ekvatoriaus 
(sziaurinis tropikas vadinasi Vėžio tropiku). Toliausiai į 
sziaurius Australijos kietžemis siekia, prie Torreso jūrių 
sriuogos, iki 10A pietinės geografiszkos platumos, toliausiai 
gi į pietus nusidriekia iki 40° pietinės geografiszkos platu
mos, tai yra prie Basso jūrių sriuogos; į vakarus, antlndi- 
szko oceano, nusitraukia iki 130’ rytinės ilgumos, į rytusgi 
toliausiai nusidriekia ant Didžiojo Oceano iki 170® rytinės 
ilgumos. Australija mažiaus negu kitos musų pasvieczio 
dalys turi jūrių į kietžemį įsigraužusių; pavidalas jos pri
siartina prie rato pavidalo; ratas tas vienok apipjaustytas, 
ypacz pietinėj dalyj teip, kad geriaus prisižiūrėję pama-| 
tysite, kad ji panaszi labiaus į szeszių kerezią figūrą negu 
į ratą, ilgiausias szonas to szeszkerczio yra pietinis, o 
trumpiausias sziaurinis. Tikt prie tų szonų yra gilesni 
jūrių įsigraužimai, kurie truputį tą formą gadina. Prie 
pietinio Australijos szono yra Australiszka juriu koja, 
krantai ežia kietžemio augsztai iszkilę. Sziaurinėj Austra-



Nuo Redystčs.
Angli-tzkę priėdę prie “Lietu

vos” perstojome iszdawinėti, o 
tai dėlto, kad daugelis isz skai
tytojų jo nepamėgo. Mes ir pra-
dėdami jį iszleidinėti pasakėme, 
kad darome tik bandawonę. jei
gu p įsirodys, kad musų ska<ty 
tojai mėgsta turėti a"gliszkę 
priėdę, tai jį visada isžleidinėsi- 
me, o jeigu pasirodys, k«d 
nemegsia, tai persi o-i m e. Tai
gi patyrę, kad skaitytojams ang- 
liszkas priedas nelabai patinka, 
iszmetėme jį stalyti ir iszieidt-ame 
“Lietuvę” teip, kaip iki-ziol 
iszleidinėjome; Ked.

Ant musų atsiliepimo, dauge
lis gerų ir teisingų lietuvių už 
simokėjo prenumeratę už “Lietu
vę, bet dar yra gerokas skait
lius neužsimokėjusių. Taigi pasi
tikime. kad ir kiti nenorės musų 
skriaudos, bet kaipo dori ir tei
singi wyrai ir tikri lietuviai, pri
sius prenumeratę už “Lietuvę”, 
kuri rūpinasi ępie jų gerovę ir 
apszwietimę. ’

Mes kiekvienam užsimokan- 
cziam duodame puikias dowanas: 
kas už-imoka $1,00,gauna dova
nų knįgclę už 25c., o kas užsimo 
ka $2 00, gauna dovanų knįgelę 
už 50c. Knįgeles gali iszsirinkti 
isz musų kalaliogo,kas kokias no
ri. Kas neturi musų kataliogo, 
tegul atsiezaukia, o prisiusime 
jam dykai.

Raszydami ir pinįgus prisius 
darni, visada uždėkite szitokį a- 
dresę:

A. Olszevskis,
924 33rd St. CHICAGH, ILL

CASCARETS ludrutia* kepeni*, inksto* Ir 
pilw*. Niekad neskauda. 10c.

“Lietuvos” Agentas.

Wietines Žinios.
— Kaimynai chinieczio skalbėjo, 
Chow Lee, apsigyvenusio po nr. 
1253 ant Madison ui. užiėmyjo. 
kad pas jį beveik kas vakarę 
ateina 13 metų amerikietė mergai
tė, Hnnnah Giinden*on, aphigy- 
venusi po nr. 369 N. Ashland 
avė. ir iszbuwa pas jį po ke'ias 
valandas. Kaip tikt ateid>wo 
mergaitė, chiniet'S tuojaus už 
darydavo savo skalhinyczię. Apiė 
tai praneszė į policj-ę. Pereitos 
nedėlios dienę, tę ch nieczio o*ę 
dabojo jau du policjantai. Kaip 
tik mergaiifi ežia atėjo, pobcijan- 
tai pareikalavo, idant juos į- 
leistu. Po ilgam baladojimui chi 
niet’s atidarė duris, mergaitę 
rado p kawotę szėpoj, užmestę 
sutersztais skabiniak*. Ji prisi
pažino, kad lankė anę chimetį 
jau per szeszis mėnesius, už kę 
jai mokėjo tai pinįgaie, tai wi#o 
kiomis dovanoms. Mergai’ę ir 
anę bjaurų chinietį suare#ztawo, 
bet gabenant ant policijos staci
jos susirinkusios žmonių minios 
norėjo jį paveržti ir tuojaus 
lynezuoti, pasisekė vienok pa- 
trolės važiraui pabėgti.

— Į grocernę Juliuso H 'gruo
do, po nr. 910 C*>lorado avė. už
ėjo du plėšikai, kada pardaviny- 
czios savin į kas skaitė pinį
gus. I*z*itraukė revolverius ir 
pareikalavo pinįgų. Haglund 
nepaklausė, bet vienę isz plėszi- 
kų sugriebė už rankos; tę*yk 
k't* paleido penkis szuvina ir 
mirtinai grocernikę paszovė. Plė- 
sz kai pagriebė 18 dol. ir su jais 
pabėgo.

— Kurie skaitote laikrasz- 
ežiuose apgarsinimus, atminkit 
tę, kad apgarsinimai ne yra loc- 
nascz'u redakcijos, bet yra sveti
mų žm*mių, už tai redakcija už 
apgarrinimus neima ant savęs nė 
jokio atsakymo; jeigu apgarsi
nęs gerai neiszpddo jam duoto 
orderio.tai nekaltinkit redakcijos

i

TbH,c
Naujas Žmogus. 2 

Madi*o*. Nu*. Likto* m., 96.
Ko d i iro Koenig*Nerr« Tonic parode *tebuk)ln- 

<a lotekme ant mana*, ne. po lugerimul wteno 
*MUK«*tuico tu gydyklų jau galėjau užmigti. o 
K sunaudojimui derleju bonkeliu tapau wl»t»x-

1 Užgydyta ux **wo nerwi*zkoa ligos Ir dabar 
jauoduoai teip (magi, kaip nauja* žmogų*.

Mr*. M.HINTZ.

H. C.Claud it*Norwood, Mo., raito, kad jo 
18 metu tunu* per du metu* buwo teip nerwa- 
wa* ka jau n« buwo galima jv namuo-e laikyti; 
Ii* buwo pilna* baime* ir kartai* ml*lydawo, 
:ad jo aanarial yra luiei-tl ar sulaužyt*-, jokio* 

gydyklos ne daktarai jo negelbėjo, bet kaip tik 
pradėjo imti* Kunigo Koenlg* Nerve Ponio'' nu
siramino ir jokio* blogo* mitly* jo nekankina.

r\W I TOau* kiekwlen*a *erting| knyge-
I I K A I1 S’ apraszanczia apie nerwl«zka« 
įj 1 Ik/illiaa*, ir ant pabandymo bonkele 

wir-z minėtu gydyklų, kur* prl- 
slun* *awo adre»| Keturezial ligoniai telpgi 
gnu* **la* gydykla* dykai.

8xio* gydyklos yra Iszrasto* Kunigo Koe- 
nig i»a Fort Wayne, Ind. 1876 motuose ir dabar 
yra užduodamos po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
ŽO M- Frnnklin Ht.

A ptiekose galima gaut bonkele sziu gydyklų 
už 81 arba 6 bonkele* ui 8b.

Didele* bonko* po 81 75. 6 bonkos už 80

Galima ja* gaut ir "LIETOVOS" redakcijoj.

Mitingas.
Draugystė Liuo»ybės laikys sa 

vo pusmetinį snsirinkimę vokisz- 
k"j salėj p. Frico, ant C inai uly- 
czios, po nr. 632, 3 dienę Spalių 
m. apie 4 valandę po pietų, 1897, 
ant kurio privalo pribūti kiek
vienas sąnarys tos Dr—tės; prie- 
togi minėta Dr—tė užkvieczia 
dorus žmonis ant prisiraszymo į 
jos sąnarius.

Su guodone, Dr—Tė Liuosybes.
Subatoj, 2 Spalių, puriau 

a«z'untę valandę vakare, salėj po 
nr 650W. 2J ir Paulina str., D r—tė 
Mylėtojų Teisybės laikys susirinki- 
mę, ant kurio užpraszo visus sąna
rius ir norinezius pristoti. Gaus 
sanariai konstitucijas.

Su guodone,
J. K. Chmielauskas, Sekr.

I
bet kaltinkit tę, nuo ko kę perka
te.

Į

į

51.
Keliaujaucziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Daminijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atlankys mies
telius ezieto Connecticut priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaityt* jų ir užraszinės nauju* 
skaitytojus. Dėl to g i meldžiame 
wisų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas ats lankys, užmo 
kėti jam pinįgus. už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užczėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeta'ę už “Lieiuvę”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atkakome. Te poegi 
galite gaut pas jį vbolrių kuįgų 
pirkti, kis tik kokių norite.

Lietuvos išdavyste.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcz otu, s ųskite juos per 
“Letuvos” redakciję, ogreieziau- 
šiai suvaikszczios. Ūžgreitumę ir 
teisingumę ka>d en aptui ime sznn 
tus padėKavonių nuo lietuvių isz 
wi-ų Amerikos kruszių.teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 d e- 
nas pei važiuoja per marias; 
ant prastų ir pig ų lm jų szifkar- 
czių visai nepaiduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor- 
cvių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite sz tokį adresę:

A. OLszevskih,
924 33 rd gt., Chicago, III

G ra n d Opening.
Atidaręs nauję saliunę po nr. 

589 S. Jefferson Str., re.igiu ba
lių įkuituvių ant su balos ir ne
dėlios, 2 ir 3 Spalių 1897. Balius 
prasidės 6 valandę sbbatos va 
kare. Grajį* puiki muz ka, bus 
szokiai ir kitos zabovvo-, ant ku
rių wisu» lietuvius szirdiugai už 
prai-zau atsilankyti.

Su guodone, Kaz. Szemaitis.

rAPTIEKA
— Geri a ūse lietuwiszkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias ir isz Europos ir tęisingiau 
sei iszpildo receptas, o preke* 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedeliOms, ir ketver
gius nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
'daktarą, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.

O tei|»-gi'parduodu laivakor
tes (Steamsh'p tickets) ant ge
riausių ir greicziausių laivų va 
žiuojaiitiems į Europę ir isz 
Europo*; iszsiuncziu pinįgus į 
vi>us svieto kraszlus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir gre cziausiai.

Telefonas Yard 70H

E. ZAN1EWSK1S.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Antano Grigaiczio; 

niaus gyveno Denver Col., o dabar 
tinau kur. Jis pats, arba kas kitas, 
teiksis duot žinią ant szio adreso.

' * G. V. Kudyrka,
8t. Vincent Seminary

Beatty P. O. Westmoreland Pa. 
'■ ; ; (i-io)

ne-

Pajieszkau Jokūbo Lazausko, isz 
Kauno gub., Keseinių pav., Donų 
kaimo; pirmiau gyveno Ūhicagoje, o 
dabar ne tinau kur. Jis pats, ar kas
kitas, teiksis duot žinią ant szio adreso: 

Stan. Wertelka,
4530 Laflin S t r., Chicago, III.

(1-10)

Theo. Prouix ir Jonas Mažeika, advo
katą,, pajieszko Antano VVaiczio, isz 
Kauno gub. Keseinių p*w.. Pagroman- 
czių parap. Klitorių kaimo. Jeigu ne 
tur pinįgų ant atvažiavimo į Chicagą. 
tegul alaiszaukia ant žemiaus padėto 
adreso, o prisiusime jam tikietą.

Theo. Proulx, Koom 606 
87—89 E. Washington Str., Chicago, 111.

Asz, Juozas Kuszevskis, (isz krajaus 
Gruczevicze), pajieszkau savo brolio, 
JonoGruczevicziausJszMierczių kaimo, 
ZeĮkinko* gm., Wilkaviszkto pav., Su
valkų gub., 10 metų kaip Amerike. Jis 
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant 
szio adreso:

J. Kuszevskis
8 Baldvin Str., So. Boston, Mase.

Pajieszkau s*A»o draugo, Jono Si- 
nuszo. isz Pasaiczių kaimo, Sziaulių 
parap., Sziaulių pav., Kauno gub.; pir
miau gyveno Hpringvalley, 111 , o da- 
bar nežmau kur. Turiu į ji labai svarbų 
reikalą- Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duot žinią ant szio adreso: 

A- Krizanauskas
280 W. Broadvay, So. Boston. Mass.

Įazsiakyiimui kuįgų gaus pa
didini ę 250 lietuviszkų kuįgų 
katalogę, kurs liuoboje gromalu- 
je prisius 5 c. aut adreso:

W. Kalvaitis, Tilkit, Ostpr.
(8—10) Geimany

LIETUVA

Drese Dykai | MOTERISZK A | Drese Dykai
~    , i —---------------------------------------------------———---------------------- ---------------------------------------------------------------------

Užtikriname skaitytojams “Lietuvos”, kad wisi musų taworai, kurie yra ežia apgarsinti, parsiduoda po to
kiomis prekėmis kaip apgarsiname. Mes niekad nepaduodame melagingų apgarsinimų. Mes už

laikome 10 lenkiszkai kalbanczių klerkų, kurie wisada yra gatawi kostumeriams ant pa 
tarnawimo kožnoj walandoj.

Kiekvienas, kuris pas 
mus pirks už $5,00 ar už 
daugiau wertes taworų, 
duosime dowunų 10 yardų 
geriausio Calico ant dre- 
ses.

Dykai Drese
Perkancziam Cloaka.
Nauji Cloakai.

Moteriszkos pluazinčs Kopos su gra
žiu satino pamusudu, su geru terpmu-

Kiekwiena8,lca8 pas mus perka, gauna dykai 10 y ar du geriau
sio Calico, kas pirks taworu ui $5,oo vertes. Atmink 

kad gausi pulke Calico dresę dykai.
NAUJOS GELUMBES ANT 8UKNIU!

5000yardų gelumbė* atlaikų,tinkanezių ant geriausių sukniu, susidedaneflų 
isz languotų ir kvietkuotų visokiais koleriaia ceikių, yardas vertas po 15c., 
dabar tik po............................    8|c.
—---------------------------------------------------- ■ j-----------j----------------------

50 atukių, 38 colių ploczio dresės,mėlynos Ir Juodos, paprasta prekė 25 centai, 
dabar.......................................................................................    12jc.

1 etukis 38 colių platumo vilnonės gelumbės gražiausio kolerio, visur parsi
duoda po 38c.o yardas, pas mus............. .......................  .Į,. .7.............  22c.

40 stukių 42 colių platumo vilnonės gelumbės ant džesės gražiausios parvos, 
pigu už 40c. o mes parduodam po..................................i....................................25c.

80 atukių 40 colių ploczio Bzilko su vilnoms sumaiszytos gelumbės, importuo
tos, naujausios mados parva, paprasta prekė 75c., o irtus prekė................... 48c.

szalu, apvadžiotos su Thibet futrele ap
link kalnierių ir pryszakį ir su szniure- 
liu apvesta ant krutinės, su karčiu
kais po........................................... $3,98.

Moteriszkos “Seal Pluszo” Kopos su 
vienu kvoldeliu užpakalyje, puikiai, 
gražiai iszsiutos, apvadžiotos su Thi
bet futra ant kalnieriausir pryszakio, 
pamuszalas isz kollorawo Berge Bzilko 
27 colių ilgio, o 135 coliai apaezia plo
czio............................................ 7... 7,48.

Moteriszkos pagerintos pluszinės Ko
pos su dubeltavais kvoldeliais užpaka 
lyj ir pryszakyj, labai gražioa. iszva- 
diiotos naujausiais raikszcziais ir karo
liais, su augsztu žieminiu kalnierium, 
po....................................................... 9,98.

Moteriszkos dubeltavos pluszinės 
Kopos, puikiai apvadžiotos ir iszsiu- 
viDėtos karoliais, su Rhadame Batin pa- 
muszalu ir terppamusialu, su žwi)sran- 
cziu kalnierium, o Uraszcziukai apva
džioti žvilganesios szersties skurde, 
po..................  14,98.

Moteriszki vilnoniai beaver ,,Jake- 
tai“ su iszaiutu gražiu aksominiu kal
nierium, juodi ir mėlyni naujausios 
mados, po......................................... 4,98.

Moteriszkos gražios juodos ,,Kersey“ 
Kopos, su d u bei tavo m s ant užpakalio 
siūlėms, labai p)aczioms apaesioms, pa
dirbtos geriausių kriauezių........4,98. I

Atidarę naujai saliunę po nr. 
33ul Lauivl t-tr., rengiame b ■ Lų 
jo įkurtuvių imt t-ubalos ir ned ė 
iio9, y ir 10 Spriių m., aut kurio 
grajys puiki muzika, ims szokiai 
ir kitos zabovos, n ės r>alė yra 
dideli, taigi bus galima gerai pa- 
ailiovyii. Užtai užpra.-zoine ivi 
sus lietuvius ir liet u v.rites atsi
lankyti teip įgi primmime, k id 
giajy* muzika jau ir i-zitoj suba
toj, 2 d. Spft'ių. Teiks tės atsi
lankyti. Su guodone
(8—10) K. Laudamkis

ir J. J.iuuezevskis.

Naudokitės (ietimi ii!
Kas norite turėt gerus ir gra

žus sidabrinius szaukr-ztus, pei
lius, videlcius ir sziuksztukus ir 
wi-okiu8 daiktus prie stalo su 
gv raitoja ani 40 metų, teiposgi 
auksinių laikrodėlių, ž edų. špil
kų ir t. t. aisiszaūkite ant že- 
miau»p idėio adreso.

Apart to, fabrikas reikalauj • 
visur agentų, kurie galėtu rinkti 
orderius, kurie gali nors kiek 
angį szkat raszyti ir skaityti. 
N> rėdanti das žinoti apie prekę 
arba agentai, raszykite gteit aut 
szio autra^zo:

W. J. Petkou 13 Emerson a ve

— F. P. Bradshulis perkėlė 
savo <ffi*ęi»z |m» nr. 630 8>. Ci 
nal str. ant 593 So. HaLted si r. 
keitė 14th Elace.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY V'ATUaRTIC yn tai 

•tebuklUHcmu.lu* Kyžyklo*>uo amžiau* l.zra- 
dtmu .ae, turi vardu *moka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkilu*, kepant*, pilw| ir czynyja wi*a 
«i»tem|, pra salina perazalima. gydo galivoa 
•kautieji*** dtngy Ir užkietejima • įdurtu

Pirk dežiutf C. C. C. nlfžien. 10. 86. 60 oen- 
tn.^Randa*! wi*o*e aptMkoee U i*sgydym| gwa-

924 33rd str., 
Lietuwiszkas 

kriauezius.
PigHusia dra

panų k rautu wė. 
Parduoda w i šo
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. VViengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Geriausia užeiga Scran- 
tone.

.......... pas ......
FRANCISZKU KOONS,

105 Lockowanna Avenue.
Yra tai wieta arti wisų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
azitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
oią, szaltą alų ir kvepenezius cigarus, 

K** in Scrantu* atkeli*u«lt. ’ 
Tai pa*Koou.’a wi«k|K>u»ll:

Alau* gero rCirarf
Pernakvot |r rod| gerf. (1—8.98)

Wanled-An Idea
Proteci your idea* : they may briug you weallh. 
Wr1t* JOHN WKODKRB0RN * CO . Patent Attor.

Laiszkai
52 Auline Agatba 
M Habito Frani 
M Belcyj Katanyn* 
59 Beiuo- wic» AkiX. 
M Hiernat Andry 
66 Bluasi**ky B. 
69 B >*dan<.w>ea 81. 
77 HruKaickl K. 
80 Kradi-ld And 
M Czikindci* Jo**

110 Fra m* M r* 
117ColinMdn M. 
l20Grinwl-u Juza pa 
181 Geu*lew ki Frau k 
145 K nd*atnwic* Alni. 
153 Kudull* Kaiimier 
I6> • Leak-ia* Symon 
166 Ltaniti* J<*«f 
171 l,ndklewle Jo*«f 
174 Maii«>rk* Marvaan* 
180 Mlakoviett Peter 
184 Neoloaki Jocef

Hiit paczto.
186 Nletupaki Walu*ty 
192 Podacki* Tom
196 Petre*xka« Jurgi*
202 Plokart Niaola*
212 Re t Įeita Avi.acy 
21* Rėk na Jadrzvj 
819 Royaaak Walenty 
ZnSaretaky W.
222 Saudrevidt Y.
889 8koup*ki St.
849 surke L.
8M Subka V. L.
2M Slidora Mary* 
SMTthoraki Mari*
262 T Frau*
267 Vejvoda FraaK 
*77 Vaina* M.
270 Wardo*«ka M.
881 Wlt«e N.
888 Vilkat Ida
296 Zarnaev M. A.
290 Yegen Čhritt.

RKiKtLitHA raiaiMeu i* d**mzc*iv wym ar 
merui b* keliauti po Chicagf ir aplinkine, ir pra
darei net I tawi.ro* bagotna tirta, a. Gan* 886,ooawt 
maueiio Ir exį*en*u*. Darba* aat ariaado*. Turi 
dOot cer% rrkomend <e<jf . R«»ryklt angllazkal 
indadamt a*wo adrera ir n.arka ant al-aicymo. 
Adre,**: The Dominion Co.. Dept, Y. Chicago.

60 stukių 40 colių ploczio prusiszkos vilnonės gelumbės HenrietUs. sumaiszy- 
tos vilnos su szilku plaukuotos ,,Momie“nuduodanti Vakaro szeszėlius,tinkanti 
į szliubą. pigu po 11,00, o mes parduodam po............... 1.................  58c.\ ________________

100 stukių 40 iki 46 colių platumo geriausios vertės importuotų Szilkinių ir 
vilnonių gelumbių, visokiais kvietkais ir kaleriais, vertas 11,50 yardas, da
bar tik po,.................................................. . ......................j....................................98c.
■ —— ------------------------------------------------------------------------------ i-----------------------------------------------

50 stukių 46 iki 54 colių platumo importuotos prancuziszkos vilnonės materi
jos dėl drebių, gražios juodos, drūtos lygios, vertos 11,00 yardas,už.............68c.

40 stukių 40 colių platumo juodos vilnonės gelumbės,,Momie“pigu po?5cent., 
o pas mus tik po..............................................  ,...39t.

80 stukiu 44 colių platumo juodos vilnonės suknios labai puikios ir gražios,ge
riausios vertės ant svieto po 11,50 yardas, o pas mus tik po........................ 98c.

25 stuksi gražios kvietkuotos Szilkų dresės visokiais kolioriais, kitur po 50c. 
o pas mus tik.......................................................................j.................................... 25c.
——------------------------------------------------------- -------- Į----------------------------------

25 stukiai gražios kvietkuotos Taffeta Szilkinės materijos, kurių parva ant 
kiekvieno pakrutinimo mainosi, vertė SI,00 yardas, pasmustik...............59c.

10 stukių 27 colių ploczio fuodo lelijuoto Taffeta Bzilko puikiai kvietkuoto, 
verto SI,00 yardas. už...................................................... .1................................... 59c.

10 stukių extra storo juodo lygaus ir kvietkuoto Satino Duchess, visur parda
vinėję yarda po SI,25. o pas mus tik................................. 75c.
—- ■ -■ ■ ■ ■■■ ■ ■    --------------------------L- __________ ___ .....

20 stukių 27 colių platumo gelsvai balto Taffeta szi|ko, kvietkuoto satino ir 
lygaus salino..Duchess'i verto po SI,25 yardas, pas mus tik.........................75a.

KRAJOWA

1194

Turiu už garbę apreikszti guo- 
do.liniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, TelNingiauNei 
ir Geriausei, nes per 26 metus 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktiką ir dėl to galiu' 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. St/OMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

W. SEOMINSKA,
675) Milwnukee Avenue, CHICAGO, ILL 

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant KoHcluRzkos Paro
do# už rūpestinga, tei
singa ir artistiNiką isz- 
dlrbirną.

g KARŪNŲ, SZAltl'Ų, 
g KUK ARDŲ. ROŽĖTŲ 
§ BERLŲ, MAHSZAL 
® KINIŲ LAZDŲ ir tt.

The Standard Liqoor House. 
Nauja# Lietuwl#7.kaN Saliuna# 

Juoz. Millerio,
Ch’cago Beer Hali. 

215 Washington 8t>, 
8EATLLE, WA8H.

UilMiko geriausius gėry mus: 
Arielkos, Likieiius, azalię Alų,ir 
kwepinncziU8 Cigarus. Teiposgi 
kiekvienas pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausię rodę ir dasiii- 
noti #pie wi#u-* reikulus szio krasz- 
to. Kam teks ežia atvykti, mel- 
diiu pss nisnę atsilankyti. (2-10)

Šia guodone
Juozas Miller.

PirmUllDIS LietusliAltb oanituad
LIUItVVIKO NAVIKO,

Spring Valley, Illinois.
ani kertes Imos ir Spalding ui.

Uila ko geiians'us gėrynių-*: 
szslta Alų. eeniHuriHA Arielkss, 
L'k;erius ir kve|»encziuR<’ig ru#. 
Ui nikn Un’jos Aln. ’tikl i dideli 
Užkvieczia wtMiis atsilankyti.(17-l) 
^Dr. Marija Dovis 11. Lietuve.

Paeinanti l»z Kauno Gubernijos.
838 w. 18'h S’r. t 

Priima Hitnnlu* adynoae: *uo 9 iki U prie** pi»l 
Ir BU” 6 vakaru. T*lenhniia«- Catial 79

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3462 8. Hil.ted ui.

NujiB* puikia* Foto«r»n>». •Stuiina tiktai 
$2.00

A* wMeliu ir kitaKiu raikata aujima Fotogr* 
fija* kopų ik au*al.

Geriausei padirbtos dra
panos wisame mieste 

Chicagos.
Dykai graži supantys! kede 

werta $2,50 prie kožno
Siuto arba Owerkoto 

už $10,00 arba 
daugiaus.

Wyriszki siutai vienlinkoms ir dubelta- 
voms krūtinėms, naujos rudeninės mados, 
naujausio materijolo ir geriausio darbo, 
turime 183 storų juodų ..Clay-vorsted4‘siu
tu, kiekvienas sako pigu S12.00, o mes juos 
parduodam po.................................... $7,98.'

VVyriszki siutai geriansei padirbti, nes 
juos apsteliavome dėl savęs isz importuo
tų francuziszkų ir angliszkų suknia Che- 
viot ir Tveeds, sukirptų į Žakus, fra\us ir 
Coatus, geriausi pamuszalai, geriausei pa
siūti, kuriuos mes pirkdami mislinome 
parduot po $15,00, bet norėdami pagarsinti 
musų ankstyvą rudeninį iszpardavimą, 
parduodame juos po....................  . ..10,00.

Waikų siutai su trumpoms kelnėms,nau
jausios mados, mėlynai-juodi ir drūtai pa
dirbti. pamuszalai isz storo „Serges“, pigu 
už $2,50, o mes parduodame po.........1,49.

Waiku siutai su trumpoms kelnėms, pa
dirbti isz geresnio materijolo tycze dėl mu
sų, visokiuose koleriuose iV madose, pamu
szalai isz trilinko Woip Leatter Cloths, 
kiekvienas yra siutas su szilku, parsiduo
da kituose sztoruose po $3,50 ir $3,75, o 
musų sztore po......................................2,45.

Wyriszki siutai isz szviežių miterijolųir 
naujausios mados stiprios, sunkios gelum
bės, juodos, rudos ir žilos, languotų ir mai- 
szytų kolerių, su drūtais pamus7,alais ir 
siūti per geriausius kriauezius, nė vieno 
nėra pigesnio per $7,50, o cze gaunate juos 
po.............................................................5,00.

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augsztesniu gudu ir Notary Public. 
Ofis&s: 84 La Šalie St,Kaimas 62O.Gyweuimas: 199 Augusta St. arti Ashland Are.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias rjpieras — 
dokumentus; o labj#usei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fahriKuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalu, tegul pirmisusei pas jy rodos pasiklaupė.

Gali suriszneket lenkiszkai.

Maik*: Gud Morning, Mister. 
Frenk: Na kaip eina, Maike? 
Malka: Kup kas eina, teip fr 

nueirta. betsztai mano laik
rodėlis Ui vis ein*, kaip inži- 
nas.

Frenk: Ai, ai koks gražus! Na 
kur jy pirkai ?

Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
sziadienn rsz. kontres. kad 
dar uežihai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge
riausius; tavorus dėl lietu
viu.

Freuk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
<fcCo. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo jti laik
rodėly, bet. po sz.! m ta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant bym ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
knmis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Rasz.yk ir tu po adresu: Kelpsch,N< &, Co., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o
gausi dykai.

Malka: Ne toks bosas tu esi. kaip tu mislyji, taigi asz. jau jy parsinesziau vakar 
isz pac/.los, ta nauja lietuwi87.ka katalioga. Neskaicziau jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbei, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitraukt.

Frenk: Na asz dar iržieda sau užsiorderiuosiu. tai kaip mergužėles pamatys, tai 
aszju ir atsigint negalėsiu. Gud bai, Maike, eisiu namon.

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiiisk savoadresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioga 

sviete.
Adresuokite teip: Kelpscb, Noreikoj Co. 56 Fifth Avė.

CHICAGO, ILL.

Ben. Hatowskis,
527 S. Ganai kerte Jndd ui., Chicago, UI.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir 1.1.
Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 

už |5,00. gaus prezenta vertes |1 00; kas 
pirks už |10,G0— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2.00; o kas pirks už $25 00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause preke, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliuhiniai 2 edai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3.00 iki $6JX). 
S'dabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro- 
del-o 5(ic-; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai Irtano koatume- 
riam4 dykai Wi<ka hvarantuoju aut metų.

K#s tik ko reikalaujete, ateikite pas mane, o pirkaite vitka 
pigiau kai kitur.
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