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Politiszkos žinios.

Maskolija.
JLaiknuzcziai. pranešu* .buk 

lenkai isztikro sulauks nors ma
žų paliuosavimų dėl savo kal
bos: kaįp sako, lenkiszkos kal
bos Lenkijos gimnazijose pri
verstinai turės visi mokintiesi, 
iki sziol gi tas buvo palikta 
liuesam gimnazistų norui ir tai 
dar mokintiniui lenkiszkos kal
bos buvo įsakyta nuo gimna Į 
zijų direktorių, kad nieko ne-1 
išmokytu. Dviejose Lenkijos 
gimnazijose: Suvalkų ir Sena pi
lės gimnazijose, vieton lenk’sz- 
kos, mokino lietuviszkos kalbos, 
bet tas buvo paliktas teiposgi no
rui gimnazistų ir nuo tūlo laiko 
czia nėra mokytojaus gerai mo- 
kanezio lietuviszkai. Jeigu pri
verstinai mokys lenkiszkę kal- 
bę kitose grynai lenkiszkose 
gimnazijose, tuom paežiu pri
derėtu mokinti lietuviškę Se- 
napilėj ir Suvalkuose, žinoma, 
pritaikant prie to knįgas spin
dintas lotyniszkoms literoms, 
kadangi maskoliszkas ne tikt 
kad lietuviai atmetė, b«t nė 
nėra tinkanezių mokinimui 
gimnazijose knįgų. Argi mes 
niekada nuo carų teisybės nesu
lauksime?

Paskutinės ateinanczios isz 
Azijos žinios paduoda apie už 
kilusius nesutikimus terp Japo
nijos ir Maskolijos. Nesutiki
mai užgimė isz priežasties mas- 
koliszkų oficierių atkakusių į 
Koreję ant mokinimo korejanisz- 
kos kariaunos, kurie atsigabeno, 
.neva ant apgynimo savo ypatos, 
ir kazokus. Pagal sutartį pa
darynę teip Japonijos ir Masko- 
lijos abidvi vieszpatystės pasi
žadėjo kariaunos czia nesiųsti be 
žinios kitos susitarusios viesz
patystės. Japonija todėl pakėlė 
protestę ir reikalauja sugręžini- 
mo isz Korėjos maskoliszkų ka
zokų. Apart to, ant sumažinimo 
Japonijos įtekmės, Maskolija 
prikalbėjo Korėjos karalių apsi- 
garsinti ciccoriumi. Susierzini
mas Maskųlijos su Japonija pa
lengvins Suvienytoms Wieszt)a- 
tystėms užėmimę Havai salų, 
kadangi Japonija, turėdama priesz 
šwę Maskoliję, ne galės užė
mimui prieszintiesi.

gliję szventę karę vi?ų maho
metonų ; jeigu užtai Anglija ban
dytu ant Turkijos užpulti, Mas- 
kolija pažada savo pagelbę. 
Jeigu isztikro sultanas tiek tu
rėtu dręsos ir Maakolijos prikal
binėjimo paklausytu, Anglija lik
tųsi įtraukta į baisię karę; gal 
prireiktų jai su wisu isz valdo 
mų Indijų pasitraukti, pasiga- 
nėdinant tikt jūrių pakrantė
mis, kurias su pagelba laivynių 
galima būt suvaldyti.

Tuom tarpu Indi jose pasikė
lusių mahometonų maisztai trau
kiasi toliau?. Angliszkos kariau
nos virszinįkas maištų apim
tuose krasztuose, jenerolas Lock- 
hart, iszdavė proklamaciję į pa
sikėlusius afridus ir orak>aju8, 
bardamas juos už sulaužymę su 
tarties padarytos 1881 m., to
dėl jis traukia su tvirta ka
riauna į maisztų apimtus krasz- 
tus, idant pasikėlusius nubaus
ti; tikt tada paduos iszlygas, 
ant kokių galės kaltę atleisti, 
kada užims su angliška kariau
na visus žymesnius maisztinį- 
kų miestus. Liepia tų krasztų 
gyventojams atiduoti jam gink
lus, jeigu nori apsisaugoti nuo 
skaudžios bausmės. Jeigu pasi- 
kėiėliai to jeuerolo Lockharto 
įsakymo paklausytu, žinoma, 
kad anglijonėms lengva būt 
maisztų apimtę krasztę suval
dyti, tuom tarpu maisztinįkai, 
vieton padėti ginklus, suvieny- 
jo visas savo pajiegas ir užėmė

Brazilija.
Brazilijoj atsitiko vėl krūvi- 

nas mušis terp rando pajiegų ir 
pakėlusių maištus Bshia sztete. 
Mušis tas buvo jau didesnis ne
gu kada nors ant Brazilijos plo
tų atsitikęs: kaip pranesza ran
do žinios, brazilijonys nužudė 
net 4000 kareivių; kiek krito 
Conselheiro maisztinįkų, to ne 
paduoda. Mat rando kariauna 
vėl užpuolė ant miesto Canudos, 
kuriame buvo užsidaię maiszti- 
nįkai. Brazilijonys garsina, buk 
miestę Canudos jie apėmė, maisz- 
tinįkus isz jo iszvijo ir su visu 
išvaikė, pats gi jų vadas, gar
sus Conselheiro, buk likosi už- 
musztas. Kiek teisingos tos ži
nios, nežinia; kaip iki sziol pasi
rodė, brazilijonys dar taukiaus 
už kitus giriasi ir melagingas 
paduoda žinias. Tiek iki sziol ži
nia, kad atsiliko kruvinas mu
šis, kuriame krito 4000 rando 
kareivių. Rando laikraszcziai gi
riasi, buk sziuom rauszių maisz- 
tinįkai galutinai likosi pergalė 
ti ir maisztę galima laikyti už 
pasibaigusį. Tokių pasigyrimų 
jie gana ir seninus į svietę palei 
do, bet vėliaus pasirodė, kad 
neva sumušti maisztinįkai vėl 
susirenka irsumusza rando pa- 
jiegas. Brazilijoj nuo prašalini- 
mo ciecoriaus, taigi jau suvir 
šumnuo 10 metų, isztikro mai
štai iki sziol ne buvo pasibaigę, 
bet jeigu ne vienume, tai kitame 
sztete jie užkyla. Jeigu isziikro 
rando kariauna ir išvaikė Con-

^Vokietija.
Ateinanczios iš Wokietijoe ži

nios paduoda, Imk parlamentas 
pripažino randui 410 milijonų 
markių per t-eplyuis metus (tai
gi ne ant syk, bet kas metę po 
60 milijonų markių) ant padau
ginimo ir sudrttfinimo vokisz- 
kos kariszkos ltiwynės. Apart 
to, dabar vokiszkas randas, ro 
dosi, nieko svarbesnio ne randa, 
kaip bausti ne pagirianezius cie
coriaus darbus: niekada dar ne 
buvo Prūsuose tiek nubaustų 
laikraszczių redaktorių už įžei- 
dimę ciecoriaus garbės, kaip 
dabar. Tuom vienok VVilhelmas 
tikt daugina savo prieszų skaitlių.

Neužilgio Vokietijoj prasi
dės rinkimai parlamento pasiun
tinių; socjali-tju jau dabar dar
buojasi. Kasžin ar lietuviams szį 
kartę nepasiseks iszrinkli 
savo reikalų apginėjo.

gyro

per kalnus į jų krasztę vedan- gelheiro pajiegas ir jį palį užmu-
cria^ terpkalnes ir laukia jose 
anglijonų atėjimo. Czia todėl 
turės atsitikti kruvinus muszis..

szė, tai užgimė jau maisztai 
sztetuosc Parana ir Rio Grande. 
Reikia vėl tuos suvaldyti.

Anglija ir maisztai rūdi
jose.

Maisztų Indijose anglijonys 
iki sziol ne suvaldė; Maskolija 
kalbina Turkijos sultanę, kaipo 
vir-zinįkę visų musų žemės ma
hometonų, apgarsinti priesz An-

fszpanija ir jos waldybos.
Skaitant tulus amerikoniszkus 

laikraszczius, rodosi tyczia stu 
mianczius Suvienytas VVieszpa- 
tystes į karę su Iszpanija, o gal 

į ir su kitoms Europos vieszpatys- 
tėms, ne vienam gal pasirodyti, 
kad karė isztikro turės užgimti; 
tuom tarpu tie garsinanti karę 
laikraszcziai tikt tarnauja tūliems 
kapitalistams, gazdindsmi kare, 
nupuldo vertę amerikoniškų 
vįeszpatystės bondų ir visokių 
akcijų, kurias paskui pigiai per
ka pinįguocziai. Isztikro gi, nė 
prezidentui Mc Kinleyui, nė už- 
rubežinių dalykų ministeriui, 
Shermanui, nė ant mislies neužė
jo pradėti karę su lezpanija ant 
paėmimo Kubos, kadangi ir pats 
kubiecziai ne nori, vieton Iszpa- 
nijos, papulti tikt po Amerikos 
valdžia, taigi pasikėlę priesz 
Lzpaniję ne įsileistu ir ameriko
nų. Iszpanija ant Kubos iszsiun- 
te 200000 karei vių ir jie neįsten
gia ma’szlioįkų pergalėti, tas 
dar sunkiaus atseit u Amerikai, 
kurios visos kariszkos pajiegos 
yra tikt 23000 kareivių. Mc 
Kinley ne gazdnio todėl Iszpani- 
jos savo įsikiszimu į maisztus, 
tikt draugiszkai paklausė, kada 
Iszpanija tikisi maisztus suval
dyti,/ kadangi atidarant kongre
so sesiję, norėtu praneszti apie 
tai nekantriems kongreso sąna
riams.

Iszpanija praszaliuo nuo ka
riaunos virsziuįkystės jenerolę 
VVeylerį ir į jo vietę paskyrė 
jenerolę Blanco, buvusį kariau
nos virszinlku ant Filipinų salų. 
Naujas iszpaniszkos kariaunos 
virszinįkas jau isziirengė isz Isz- 
panijos, su juom ant Kubos plau 
kia ir 20000 szviežios kanau 
nos. Diauge su kareiviais, ve
ža jis Kubai ir paliuosavimus, 
pripažįsta salai vietinę patval
dystę, tikt kasžin ar ję kubiecziai 
priims? Maištai traukiasi ežia 
jau per kelis metus, sala likosi 
beveik isznaikinta, todėl už tiek 
aukų kubiecziai jau turbut nepa- 
siganėdys vietine patvaldyeta 
po Iszpanijoa virszinįkyste, bet 
panorės įgauti visiszkę nepri- 
gulmystę.

Balkanų pussalis.
Grekijos parlamentas užtvir

tino sandaros iszlygas, bet sandara 
terp kariaujanczių vieszpatysz- 
czių dar galutinai ne padaryta, 
turkai vis ne pasitraukė iaz jų 
užimtos Testalijoe. Grekiszka 
karės partija wėl bandė karę 
pakelti: pulkai gretiškų liuos- 
norių norėjo per rubežių persi- 
griebti į Turkiję ir ten i»z nau 
jo maisztus pakelti, bet tur
kiškos kariaunos likosi atgal 
nuvyti. Grt-kija vienok, arba 
nors jos karės partija, priva o 
žinoti, kad Grekijos neparėmė 
prieš z Turkiję nė viena isz Eu
ropos didžiųjų vieszpatyszczių, 
kadangi dabar lygiai ^Vokietija, 
kaip ir Mm-kolija steng asi sul
tenę į savo pmę patraukli prieš 
Angliję. Rodosi, kad tuom tar
pu Maskolija persvėrė, ji net, 
rodosi, suartino Abisiniję su Tur 
kija. Maskoliszkas agentas Leon- 
tjev atkako į Konstantinopo
liu drauge su pasiuntiniais Abi
sinijos valdono, Meneliko, ant 
susitarimo. Abisinijos pasiunti
niai praszo sultono, kaipo vir- 
sznįko visų mahometonų, įsa
kyti Sudano derwiszams eiti isz 
vien su krikszczn niszka Abisi 
n>ja prieš įsiveržusius anglijo
me ir tokiu budu nedaleisti tiems 
užtę-ti karę, atimti jiems progę 
p. silikti Egipte. Sultanas labai 
maloniai priėmė Abisinijos pa
siuntinius ir jų vadovę, Leont- 
jevę ir kaip maskoliazki laik- 
raszcziai paduoda, visame suti
ko ant Abisinijos reikalavimo 
ir sutarė drauge su kitoms Eu
ropos vieszpatyi-tėms pareika 
lauti, idant angiijouys su visu 
pasitrauktų isz Egipto, kadangi 
tasai yra sultauo savaszczia.

Maisztai Guatemalėj.
Isz Guatemalės atėjo vien ži

nios nuo tenykszczio rando ka- 
riaujanczio su pakėlusiais revo 
liucję. Ž noma, prezidentas Ba- 
rios pranesza apie perg d ėjimus 
rewoliucijonierių.MiestęQuatzal- 
tenengo, kurį buvo užėmę revo- 
liucijonieriai, užėmė dabar rando 
kariauna. Mait-zt inįkai paliko ka- 
nuoles ir amuniciję, o pats pasi
traukė į San Maruos. Revoliu- 
cijonierių vadas, jenero'as So- 
corno de Leon pateko į nelais 
vę ir turbut liks suszaudylu. 
Po Totonicapon atsitiko smarkus 
muszis, kuriame revoliucjonie- 
riai likosi sumuszti, nors teip

į Badavvadyjiniai apie pabė 
gelius nuo kariaunos.
Maskoliškas randas uždavė 

nauję padavadyjimę apie pabė 
gėlius nuo kariaunos. Pagal tę 
padavadyjimę, jeigu pabėgėlis 
sugrįžo iszbuvęs kur, arba iszsis- 
lapstęs iki 43 metų amžiaus, tai 
jo jau ne ima į kariaunę; pabėgu 
sius isz kariaunos kareivius pa
prastai nusudyja į disciplinarisz- 
kus batalijunus, o paskui, atbu* 
vus bausmę, atiduodavo atgal 
į kariaunę; pagal nauję pada
vadyjimę, jeigu pabėgęs kareivis 
po 43 m. savo amžiaus pateko į 
maskolių nagus, tai, iszbuvęs 
bausmę, jau ne bus atiduotas į ka 
riaunę.

Baisi wiesula.
4 d. Rugsėjo, per Gorodeko 

pavietį, Witebako gub., perbėgo 
baisi viesulą, kuri ežia daug pri
dirbo blėdies: rando giriose isz- 
vartė daugybę medžių, vienas 
ukinįkai vežantis per girię šienę 
likosi iszrautos pušies užmusz- 
tas. Wėjts sugriovė daugybę 
triobų, kaime Sfeibanove ne išli
ko nė viena trioba.

Italija.
Ryme atsitiko maištai, 

ruošė ėmė dalyvumę miesto 
prekejai, prezidentas prekystos 
buto, bulmbtro, pngelbinįkas ir 
daugybė žmonių. Didelis žmo
nių pulkas nutraukė prieszais 
vidurinių reikalų ministeriję pro
testuoti priesz padidintus mo- 
kešezius; jie įsiveržė į vidurį 
ministerijos rūmo- Ant iszvary
mo žmonių reikėjo šaukti po
liciją. Jos įsikiszimas dar labilus 
minias, susidedancz'as iš 20000 
žmonių, suerziną Protestuojanti 
lupo akmenis nuo ulyczios ir 
mėtė į pobeijantus. Poiic jos pa- 
j’egos pasirodė per silpnos, rei
kėjo pašaukti kariaunę; atka
kę pėkštinįkai bandė žmonis 
vaikyti su durtuvais, paskui gi 
į kruvę pradėjo szaudyti. Kaip 
pasakoja, mažiausiai 40 žmonių 
prie to likosi sunkiai paszautų.
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Isz Lietuvos.

Indiszkas studentas Vil
niuje.

Į U linių atkako dabar kok 
Loric, kurisai apaigarsinosai

esęs studentu Kalkutos univer
siteto, isz tikro gi jis yra sūnūs 
doniszko kazoko, motina jo per- 
sjonė. Wilniuje rodo jis paslap
tis Indijos fakyrų; isz jo paro
dymų, kaip kiti, yra isztikro žin
geidus. Jis, paveikslan, perduria 
kunę kokio nors žmogaus, o per
durtas ne jauczia nė jokio skau
dėjimo, užtai, jeigu įduria į ko- 
kį nors ne gyvę dai k t ę, paveik
slan, į stalę, skaudėjimę pajunta 
neužgautas, šile stalo stovintis. 
Loric pats prikalė savo rankę 
prie stalo, prikaltę apžiurėjo su
sirinkę, buwo prie to miesto gy 
dytojai, bet ištraukus paskui 
vinį, ant rankos nė jokio ženk
lo nepasiliko. Atlieka jis daug 
visokių labai žingeidžių, rodosi 
nesuprantamų darbų, tikt gaila, 
kad jų pats priderancziai moks
liškai iszaiszkinli ne moka. Ro
dosi, nuo universiteto studento 
galima ir iszaiszkinimo reikalau
ti. '

Naujas pMantas (szo- 
szeja).

Neužilgio prasidės darbai prie 
naujo plianto, kurisai bėgs iszilgai 
Nemuno,Maskolijos rubežiuose.Il
gis to naujo kelio bus 125 viorslų, 
ant ko maskoliszkas randas pasky
rė pu»ę milijono rublių. M ilniuje 
jau atsibuvo licitacijaant atlikimo 
darbų; paima j uis du žydai: 
Kaplan ir Kantor.

Užderejimas laukuose.
Wisoki javai ant Lietuvos 

laukų šį metę rodėsi gana dai
lus, vienok kuliant ne visur jie 
pasirodė naszus. Dabar masko
liškas randas surinko jau žinias ir 
tas apgarsino. Iš jų pasirodo, 
kad užderėjitnas javų VVilniaus 
gub. užganėdinantis, vidutinisz- 
kai imant, išpuola czia po 4 
grudus nuo vieno. Kauno gub. 
tikt kviecziai geri, bet jų czia 
mažai sėja; rugiai smulkus ir 
lengvi; avižos ir miežiai prasti, 
žirniai ir linai geri; bulvės pa- 
rubežiniuose paviecziuosesupuvo 
šiaudų, szieno, sodų vaisių 
yra užtektinai. Minsko gub., isz- 
kulus javus, pasirodė jų mažiaus 
negu laukė, prikūlė mažiaus ne
gu |>ereitę mėtę, tikt vasaroja? 
paviecziuose Minsko ir Babruisko 
yra geras. Grodno gub. užderė- 
jimas Bresto ir Belsko pavie 
ežiuose užganėdinantis, Slonimo 
pavietyj menkas, kituose pa
viecziuose vidutinis.

Darbo namai.
Mieste Witeb»ke likosi 

rengti betureziams nauji darbo 
namai, kuriuose yra varstotai vi
sokių amatų; yra ruimo ant 
120 beturezių; prie tų namų 
yra ir 2 desiatinos žemės. Pastaty
mas namų kasztavo netoli 20000 
rublių, surinktų isz privatiszkų 
žmonių aukų.

pa

Nauji cidabriniai pinigai.
Maskoliszkas randas muša da

bar naujus cidabrinius pinįgus 
po 2 ir po 3 rublius, vieton da
bartinių popierinių. Tuos nau
jus p nįgus paleis terp žmonių 
nuo ateinanczių metų.

Ne wagilių Niimuszė.
Wažiuojant kelių wežėjui klai

dai isz Dorpato, sulaikė jį netoli nuo 
Dvioormo karczcmos vaišcziaus 
stąrszina, kadangi tam pasirodė, 
buk Maida yra urklawagys; liepė 
suimtę suriszti. Kaip buvo įsaky
ta, teip ir padarė: surisztę vežėję 
įmetė į karcziamę, o tuom tarpu 
starszina su pažystamais gėrė sau 
ramiai. UkioįkRins nepatiko, kad 
starszina vagiliaus ne baudžia, 
todėl jie jį nusprendė pats nu
bausti: iszvilko ant kiemo ir 
pradėjo muszti tai su pagaliais, 
tai su botagais. Muszė teip nuo 
vakaro iki pusiaunaktų; kada 
Maldą, papraszė savo kankintojų 
gerti, tie padavė jam vandenį 
sumaiszytę su jo paties krauju. 
Tikt ant rytojaus baisiai sumusztę 
nekaltę žmogų paleido. Jis pasi
skundė valdžioms ir 7 kankytojai 
likosi jau suaresztuoti; pateks 

jie po sudu, o tame ir starszina.

Nauja amatų mokslainė-
Ant paminėjimo atsilankymo 

maskoliško ciecoriaus, kaime 
Malecziuose, Pružanos pavietyj, 
Grodno gub., rengia dabar ama 
tų mokslainę- Ukinįkai vien 
Maleczių valszcziaus ant to su
rinko 2000 rublių. Jeigu pats 
caras nieko gero musų kraeztui 
ne padarė, tai nors jo atsilanky
mas privertė gyventojus (žino 
ma per prievartę urėdnįkų) au
kauti pinįgus ant parengimo 
mokslainės.

PalluosawimaN Prūsų 
waldžių.

Wokiszkas laikrsztis “Koel- 
nische Zlg”. pranesza, buk Prūsų 
valdžios palengvino maskoliš
kiems pavaldiniams apsigyveni 
mę Prūsuose, paliko ir tuos isz 
tokių iš Maskolijos atėjusių, 
kuriems buvo jau įsakyta isz 
Prūsų isz-ikraustyti. Dėl apsigy 
veninio Prūsuose maskoliszkiems 
pavaldiniams ne daro jau didelių 
kliuezių, reikia vien iszreikszti 
priežastį, kurios dėl atkakęs nori 
Prūsuose apsigyventi ir kę ežia 
veiks.

Szalnos Lietuwoj.
Lietuvoj szį metę azalijos gana 

anksti atsilankė. Pirma szalna 
bu*o 16 d. Rugsėjo; tę dienę 
rytmetyj termometras rodė 0° 
Reaumuro. Nušalnojo kvietkas 
mergų darže iuoae, medžių lapai 
pagelto. 20 d. Rugsėjo vėjas at
sikreipė nuo vakarų, truputį at- 
azilo, bet visgi dienos gana įrė
ši oe.

Naujas wandeiiinis kelias.
Karaliaucziaus vokiszkas laik

rasztis “Hurtungsche Zig.” pa
duoda, buk maskoliszkas ran
das neužilgio pradės darbus prie 
kasimo didelio kanalo dėl sujun
gimo Bailiškų su Juodomsiums 
jūrių, kuriuomi visoki jūrių 
laivai galėtu 
isz Balti ko į 
Darbas užims 
natas prasidės 
bkigs gi prie 
lai kanalę ant

nni naujai BuuiuB&u, iivm tci^.muDO su Daugsva darne grei- 
liepia garsinti prezidentas Barios. | tai pradės.

perplaukti tiesiog 
Juodąsias jūres, 

penkis metus. Ka- 
nuo Rygos, pasi- 
Chersoniaus. Už 

sujung mo Ne-

Newa amerikonlszki gy
dytojai.

VVilniuje policija suareštavo 
dvi ypatas, kurios vaikšcziojo 
isz namų į namus ir siūlėsi gy- 
dyli ligonius, vienas sakėsi ė>ęs 
amenkoniszku gydytojum, kitas 
gi jo pagelbinįku, amenkoniszku 
feldšeriu ir aptiekoriumi. Tokiu 
budu pasisekė tiems prigavėjams 
išvilioti nuo kelių varguolių po- 
porę rublių, pakol pakliuvo į 
policijos nagus. Mat Amerikoj 
visoki Europos avinjkai apsigar- 
sina daktarais, tę patį daro Euro 
poj visoki prigavėjai garsinda
mi esi Amerikos daktarais; Euro
poj vienok ilgai prigaudinėti ne
galima, kadangi ten ne tikriems 
daktarms gydyti uždrausta ir ten 
gydytojai po geresne yra užžiura.

Nauja lietuvviskai lenkisz 
kadraugystė Londone.
Kaip pranesza lenkiški daik- 

rašeziai, Anglijos sostapilėj, 
mieste Londone, rengiasi susi
tverti nauja lietuviszkai-lenkisz- 
ka draugystė po vardu “Federa
cija Lenkų ir lietuvių”. Koki 
mieriai tos draugystės, nežinia. 
Iki sziol, kur likt susitvėrė lietu- 
viszkai—lenkiškus draugystės, 
jose visur lenkai norėjo būti lie
tuvių ponais. Kad tikt teip ne 
butų ir įveriamoj dabar Londone 
draugystėj.

Sudegė maskolių kazar- 
mės.

20 d. Rugsėjo, mieste Dina bur- 
ge, Witebsko gub., sudegė ka- 
zarmės 3 Ivangorodo regimento. 
Pasirodžius ugnelei, viena dalis 
kareivių buvo išsiųsta ant dar
bų, kita gi iszvaikšcziojo ant 
sargybų, todėl ne buvo kam ug
nies gesinti. Sudegė trys kazar- 
mių triobos, o jose visi kareivių 
turtai, o tame ir daugybė patro
nų. Nuulatai isz ugnies buvo 
girdėt explioduojanczių patronų 
szuviai teip, kad nieks ne dryso 
prie ugnies prisiartinti. Apart 
minėtų kazermių--iszdegė ežia 
dar trys mediniai szale jų sto
vinti namai.

7 žydai prigėrė.
Miestelyj Preliuose, Rieczicos 

pavietyj, Witebsko gub., buwo 
žydiszkos vestuvės, ant kurių 
daug žydų susirinko. Wesdnį- 
kai užsimanė pasivažinėti ant 
netolimo ažero VVertuksznės^ 
perplaukti per ažerę į ėsanczięi 
ant kito kranto girię. Wiena 
valtis su žydais laimingai pri
sigriebė kito kranto, bet užtai 
kita, į kurię susėdo 12 žydų* 
nuplaukus kiek, apvirto ir žydai 
išpuolė į vandenį; iš jų 7 pri
gėrė, du pats paplaukė prie 
krauto, dvi moteris ir vienai 
vyriškį iszgelbėjo žvejai.

Sudegė lentų pjowinyczia-
Wilniuje, ant priemieszczio 

Antoteoliaua, 22 d. Rugsėjo su
degė garinė lentų * pjovinyczia - 
brolių Levinsonų. Ugnis užgi
mė nuo kibirkszties išlėkusios 
iš pecziaus po namų 
Apart 
garinį

stogu, 
triobos, ugnis pagadino 
katilę ir maszioas.

Prigawėjas.
Apie Molodecznę, Wilnisu» 

gub., žmonės subruzdo: jie, pri- 
gavėjų sukurstyti, rengiasi į 
Siberiję. Kaip pasakoja, po ap
linkines vaikšezioja koksai ka
reivis ir užraszinėja ne turiu 
ežius žemės ukinįkus, už užra- 
šymę paima po 50 kap. nuo 
kiekvieno, bet užtai žada dide
lius žemės plotus Siberijoj ir 
kelionę ant tų plotų dyka*. Ži
noma, kad maskoliszkas randas 
dabar ne duoda nė žemės Siberi
joj Lietuves iszeiviams, ne 
duoda nė kelionės dykai, bet k p 
daryti, kad kaimiecziai tiki vi
sokiems prigavėjams.

Sudegė penki Malkai.
Karaliaucziuje, Prūsų Lietu

voje, ne esant tėvams oamieje, 
□Įsidegė gyvenimas . racziaus 
Mauero, kuriame buvo užrakyti 
keturi vaikai. Išmuszus kaimy
nams gyvenimo duria, rado tvai
kus jau negyvus: jie užtroško 
mat nuo durnų.

» i

DU

NuoKauno suodauujkystfcs 
parodos.

Pereitame “Lietuvos” 
meryje paminėjome, jog Kaune
likosi parengta sodaunįkystės 
paroda, kurioje ima dalyvumę 
visokios luotuos Lietuvos gy
ventojų, bet lietuvių ukinįkų 
yra czia ne daug. Iš lietuviszkų 
pravardžių patinkame tikt: Wi- 
dugirį, kurisai ant parodos atga 
beno sodų vaisius ir vaisinius 
medžius. Riauba—sodų vaisius ir 
išdirbimusisz sly vų.Labunskis— 
vynę iš visokių vnogų, Bile

Pabėgo kasierius.
Buchbalteris Nobelio parda- 

vinyczių VVilniuju, Adolf Krust, 
paėmė isz kasos 1300 rublių, 
idant užmokėti ėsancziam VVil- 
niuje Oriowo bankui; bet nuėjęs 
su pinigas, dauginus nesugrįžo. 
Apart pinįgų, Ernst paėmė su 
savim ir raktus nuo geležinės 
pioįsrų kasos, todėl mena, k?d jis 
pašlavė pinįgus ir isz kasos. 
Užveizėt ojas parda viny ežios bz- 
siuntė telegramą į Mmskę, kur 
yra kita Nobelio pardavinyczia, 
atsiųsti kitę kasos raktę, kadangi 
kitaip negalima į kasę prisigriebti.

. ■

Pigus sodų waisiai.
Szį metę Wilniuje ir kituose 

didesniuose Lietuvos miestuose, 
neiszpasakytai pigus sodų vai
siai; priežastis to pigumo, kaip 
pa-akoja vaisių prekėjai, yra ta, 
kad šen'aus isz Lietuvos czielaie 
vagonais sodų vaisius gabenda
vo į Peterburgę, szį metę gi 
Peterburgo prekėjai mu>ų krasz- 

ir Balcziukonis—sodų vaisius ir to vairių su visu ne reikalauja; 
vaisinius medžius. į turbut jie rado kitur geresnius.

sodų vaisius, Joteika—daržoves 
i ~ 
vaisinius medžius.

i
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Paslapta karcziama.

Lietuvoj randas dabar žydams 
ne duoda daieidimų parengti 
traktiernes ir jose pardavinėti 
degtinę; jie vienok bando szin- 
kuoti ir be daieidimų ir szinkuo- 
ja degtinę padarytu isz spirito 
kaipo kotrabanda pargabento isz 
Prūsų. Dabar AVilniuje sugriebė 
paslaptę karcziaųię Szemioto na 
muose; prie toe karcziamos buvo 
ir paslaptį paleistuvystės namai. 
Užlaikytoįųmi jų buvo žydas 
Wolf Jofe. Sūdąs užtai jį ir jo 
moterį nubaudė 250 rublių ir 2 
sauvaitėms kalėjui o.

f Isz Wilniau8 gubernijos pai
ma szį metę į kariaunę isz vi
so 4158 jaunų vyrų.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo amži.
Jeigu nori atsipraiyt nuo tabako ant wisadoa 

ir pastoti awelku. twirtu ir aylingu, imk gydyk
las wadicamas 5O-TO-BAC.kuris perdirba silp
nu* žmonis in twirta*. Daugelis, kurie pamėgino 
■Šias gydyklas, in deszimU dienuiau swere de- 
azimt**waru wirszaus. Apie 400 000 Amoniu tapo 
iszgydytai*. Pirk NO-TO-BAC nuo sawo aptie- 
konaus. su gwarancija, ui50c. arba ui *1.00 Ap
rašymus ir prabas gausi dykai. Paraižyk. in: 
Sterung Remedy Co., Chicago, arba New York,

Isz Amerikos.

Sugriuvo naujai statomas 
kotelis.

Charleovta, Mich. Sugriuvo 
ežia didelis naujai statomas 
Lindsay Parke kotelis, su
griovė jį užkilusi smarki vėtra. 
Dirbo ežia tękart 40 darbinįkų, 
ant jų tai triobos sienos užgriu
vo. Kada juos isz po griuvėsių 
isztraukė, tai du lųivo jau ne 
gywi, 10 sunkiai, gal mirtinai, 
kiti gi nors skaudžiai, bet ne pa
vojingai buvo apkulti.

Gaisrai.
Detroit, Mich. Sudegė ežia 

suvisu dideli trioba, Detroito 
Operos namai, virszuUnė dalis 
ant 10 lubų krutuvės ant Gratiol 
avė., teiposgi ant ketverių lubų 
trioba Michel Table Supply Co., 
triobos Leou Foru i ture Com- 
pany ir daugelis kitų mažesnių.

Brooklyn, N. Y. Sudegė 
ežia didelės arklinyczios “Ehe- 
shire Improvement Co”, ugnyje 
pražuvo ir 50 aklių brangių 
veislių. AVieuas arklių dabotojas, 
kurisai stengėsi isz ugnies ark
lius iszvesti, apdegė labai sun 
kiai, gal mirtinai.

Amerikos kapitalistai ir žmonių 
apszvietiinas.

Neperseniai Maskolijos ap- 
szvietimo ministerija buwo isz- 
davusi padavadyjimę, pagal 
kurį į gimnazijas galėjo patilpti 
tikt vaikai turtingų tėvų, be”, 
tasai neiszmintingas padavady- 
jimas, atiduodantis mokslę į 
monopolių turtingę, užsilaikė 
Maskolijoj ir tai ne visur (Lat
vijoj gimnazijų ušveizėtojai jo 
ne pildė) tikt vienus metus. Khs 
Maskolijoj jau likosi pripažinta 
už netik u>į, to bando griebtiesi 
Amerikoj. Szį metę, prasidedant 
mokslui mokslainėse turtingiausio 
miesto, Ne v Yorko, mokslanės 
beturezių miesto dalyj nepriėmė 
7000 vaikų dėl stokos jose vie 
tų; kaip skaito, isz viso tose 
miesto dalyse su virszum 50000 
vaikų ne lanko mokslainių, 
kadangi trūksta jose vietos. 
Miesto užveizėtojai daugina mok- 
slaines tikt turtingose miesto 
dalyse, apie beturezių dalį su 
wisu nesirūpina. Tokiu budu mat 
didžtureziai stengiasi apszvieti- 
mę į savo monopolių paimti, 
kadangi jie tikisi neapszviestus 
beturezius į savo vergus pa
versti.

Mineapolis, Min. Naktyj užsi
degė Planhinton, S. D. mergai 
ežių miegstubės szteto mergaiezių 
pramonės inokslainės; prie to 
sudegė užveizėtoja siuvinyczių 
mokslainėj ir szeszios mergai
tės, 25 gi isz ugnies isztraukė 
vienmarszkines.

Alton, III. Su visu iszdegė 
miestelis Medora, Macoupin pa- 
vietyj, prie ko septynios žmo
gystas likosi pavojingai apkul
tos; lengviaus apkultų yra daug.

Montgomery, Ala. Sudegė 
kalinys miestelyj Opelika, prie 
to sudegė ir du negrai kaliniai.

Erie, Pa. Sudegė namai Petro 
Brever, netoli Northeast, prie 
to sudegė ir du žmonės.

Nelaime kastyuese.
Plymonth, Pa. Szaftoje nr. 2 

Paristi Coai Co. atsitiko baisi du
jų expliozija, kuri isz dalies su 
griovė szaftę. Laike expliozijos 
dirbo joje daug darbinįkų. Žemės 
sudrebėjimas buvo teip smarkus, 
kad jautė jį ir ant pavirsziaus. 
Ant pagelbos szaftoje esantiems 
atbėgo kiti darbinįkai, kurie isz
traukė 3 užmusztus ir daug sun
kiai apkultų.

Nedora moteriszkė.
Shamokin, Pa. Du mėnesiai 

atgal likosi sunkiai sužeistas an
glių kaatynėse Jonas Krumoski. 
Jo moteris nusiuntė jį į ligonbutį 
Ashlande. Czia moteriszkė gana 
taukiai lankė savo wyię, pereitę 
sanvaitę atgabeno į ligonbutį ir 
mažę vaikę, kurį padavė gyjan- 
cziam jau vyrui, o pati nuėjo 
neva apžiūrėti kitę ligonbuezio 
dalį, bet kaip nuėjo, tai dauginus 
negrįžo; vaikutis likosi ligonio 
rankose. Kaip pasakoja, nedora 
moteriszkė iszbėgo isz Shamokin 
su kokiu ten jaunikiu.

t Monterey, Mexike. 25 my
lios nuo czia, ant uucijonaliszkos 
geležinkelio linijos dirbo nauję 
tunelį, oloje buvo dar daug dar
binįkų, tuomsyk atsitiko smarki 
parako expliozija, kurios, isz 
ėsanezių dar oloj darbinįkų, 4 
likosi ant vietos užmuszti, o 10 
labai pavojingai apkulti.

t Kansas City, Mo. Ant wie 
nos mieste elektriszko geležinke
lio stacijos sugriuvo platforma, 
ant kurios daug žmonių buvo su
sirinkę; isz jų 30 likosi skaudžiai 
apkultų, pavojingai vienok 
apkultų pasirodė nedaug.

Pamegyk dežute CASCARET8 ui 10o., ge
riausia sutaisytoj* plaucziu ir wi«u wlduriu.

Isz darbo lauko.

1 Sfrinofii^d, III. Spriog- 
fieldo Coal Co. susitaikė su dar 
binįkais, ji priėmė darbinįkų 
apdirbtęalgų tūbelę, todėl kasty-

skaitinyczios. Wardai ir pravar
dės aukautojų bus įraszytos į 
knįgas ir apgarsinti po laikrasz- 
czius. Aukas, ar tai pinįg <is, ar

nėse pradeda dirbti; teiposgi knįgoms, prastume siųsti ant var- 
kastyuėse “Pana Coal Co” darbi- do musų draugystės prezidento,
nįkei sugrįžo prie darbo. Tik 
Pannavell Co. ne nori susitaikyti, 
parsikvietė ji 20 szerifopagelbinį- 
kų ant apgynimo dirbanezių dar
binįkų, jeigu sztraikieriai baudy 
tu jų prie darbo neprileisti, bet 
nieks į darbę ne atėjo.

1 Springfied, III. “Pana Ooal 
Company”susitaikė su savo kasty
nių darbinįkais, kurie priima 
darbdavių pasiulytę po 21|<*. už 
tonę iszkastų ang ių užmokesnį. 
Apart to, kompanija pasižada 
pardavinėti darbinįkams parakę 
po $1.75c. už vienę kegę; už ki
tokius gi reikalingus pr e darbo 
daiktus nieko darbinįkams ne 
skaitys.

5 Elvood, Ind. 200 darbinį
kų stiklo dirbtuvių pakėlė sztrai- 
kę, kadangi jiems sunku buvo 
atlikti tę darbę, konio nuo jų 
reikalavo, su mažiaus masziuų ir 
su mažiaus darbitiįkų. Jeigu 
dirbtuvių eavinįkai ne sutiks ant 
paliovusių darbę darbinįkų rei- 
kalavymo, žada paliauti darbę ir 
kitose dirbtuvės dalyse.

5 Nev York. Sztnūkas darbi
nįkų “Cornice and Skylight” pa
sibaigė. Sztraikas tasai traukėsi

Bjaurus užpuolikai.
Nevport, K y. T. Gleasonę ir 

jo moterį, važiuojant keliu, už
puolė H vyriškių persirėdžiusių 
už policijautus, vyrę skaudžiai 
sumušė, moterį gi nusivilko to- 
liaus nuo kelio ant lauko ir ten 
viens po kitam atliko bjaurų dar- 
bę, paskui pusgyvę moterįszkę 
paliko. Wyn» praneszė szerifui, 
kurisai suėmė 10 žinomų 
valkiozų, jie ir pasirodė bjau
riais užpuolikais. Bevežant 
kaltinįkus, susirinkusi žmonių 
minia norėjo juos nuo szerifoatim- 
ti ir lynezuoti, bet tam pasisekė 
pabėgti. Piktadariai sėdi dabar 
Nevporto kalinyj.

Iszeivyste isz Suvienytu Wiesz- 
patyszeziu in Kanadą.

Isz sztelų Nebraskos, Minne 
sotos, Kansas, lovos, Dakotos 
ir kitų sztetų traukia dabar 
isze viai į Kanadę; iszeina dau- 
giau-iai filmeliai apsirikę >ufar- 
momis Suvienytose AVieszpatys- 
tėse. Terp tokių iszeivių yra ir 
vokiecziai: daug isz apsigyve
nusių Michigane vokieczių par
davė ežia savo farmas ir kraus
tėsi į Kanadę, jie nori siu Wa- 
karinėj Kanadoj naujas -farmas 
pirkti. Tie vokiecziai koiionistai, 
kurie keli metai atgal isz Kana
dos buvo persikraustę į Suvie
nytas VYieszpatystes, dabar 
kraustosi atgal į Kanadę.

Indijonai nori kraustytiesi isz Su
vienytu Wieszpatyszcziu.

Isz Gibson, Ind. Ter. ateina 
žinios, ktd indijonai giminių: 
Creeks, Choctavs ir Cherokezų 
iszsiuntė savo pasiuntinius į 
Meksikę pas to kraszto preziden
tę, jenero'ę Dįazę, ant tarybų, 
kaslink parengihio Meksike at
skiro indijoniszko szteto, į kurį 
nori persikelti Suvienytų Wiesz- 
patyszczių indijonai. Jeigu 
Suvienytų VVieszpatyszczių indi
jonai nori apleisti savo apgyven
tas vietas ir nori bėgti net į kitę 
vieszpatystę, tai, turbut, ne isz 
gero.

Dega girios.
Kanadoj, apie AA innipeg girių 

gaisrai, kurie, rodėsi, buvo pasi
liovę, vėl atsinaujino. Kiek iki 
sziol ž nia, sudegė ir 12 žmonių, 
bet gal pasirodys tokių dauginus. 
Ugnis ja a persigriebė per Kana
dos rubežių į Dakotę; isznaikino 
ji ne tikt daugybę medžių, bet ir 
pagiriuose ėsanezias farmas, su 
krautus javus; sudegė ir daugy
be gyvulių.

Amerikos ta tvora iszvežimas ir 
parsivežimas svetimu.

AA’ashingtouo statistiszkas biu
ras apgarsino žinias apie iszveži- 
mę Amerikos produktų ir isz 
dirbimų į svetimus krasztus ir apie 
parsigabenimę svetimų per Rug
pjūtį szių metų, taigi per pirmę 
mėnesį nuo priėmimo naujos mui
tų tarifos. Isz tų žinių matyt, 
kad iszvežimas visokių tavorų 
isz Ainekos buvp didesnis negu 
kada nors Rugpjuczio mėnesyj. 
Iszvežė Amerika savo tavorų už 
179490264, pereitę gi metę tikt už 
$66689981; per visus gi 8 mėne
sius iszg.ibeno ant $61810000 
dauginus, negu per tokį jau laikę 
pereitų metų. Iszvežimas vienok 
žymiai pasidaugino tikt valgio 
produktų, taigi mėsos ir grudų ir 
tai todėl, kad daugelyj vietų 
Europos, teiposgi Indi jose, szį 
metę buvo neužderėjimas laukuo
se. Ant sziumetinio todėl pasi
dauginimo iszvežimo negalima 
remtiesi sprendžiant apie įtekmę 
naujos Amerikos Diugleyo muitų 
tarifos, kadangi iki sziol kiti 
krasztai, rekalaudami Amerikos 
grudų, dar nesigriebė atlyginimo. 
Užtai atvežimas svetimų tavorų 
žymiai pasimažino. Svetimų 
tavorų per Rugpjuczio mėnesį 
atgabeno už $39848312, taigi ant 
$10000000 mažiaus negu pereitę 
metę. Žymiausiai pasimažino at
vežimas žalių vilnų: pereitę 
metų atgabeno jų 4651000 svarų, 
szį metę gi tikt 2877877 svarų. 
Ta», žinoma, turėjo atsiliepti ant 
Amerikos vilnonių iszdirbimų 
dirbtuvių.

AV1LKESBARRE, Pa. 80 d. 
Rugsėjo buvo laikytas mas—mi 
lingas katerio N. 4 Lehigt Vai 
ley ir AA’ilkesbarre Coal Compa- 
ny. Mainieriai stengiasi perstaty
ti savo norus bosams ir kada tie 
reikalavimai likosi apsvarstyti, 
tai pasirodė, kad tikt vieno 
katerio darbinįkai ne gal isz 
gauti to, ko reikalauja. Potam nu
tarė suszaukti kalnakasius isz 
visų katerių ant 2 d. Spalių, bet 
kaip tikt mainieriai prikalė ap 
garsinimus k vieczianczius ant 
mitingo, kompanija tyczia pri
kalė savo apgarsinimus, kad tę 
dienę dirbs. Tikt trijų katerių 
darbinįkai ne žiurėjo ant darbo: 
ryt mėty j sustatdė 3 brokerius 
ir suėjo ant ma>-mitingo, aut 
kurio likosi apkalbėta, ko mai
nieriai pirmiau-iai privalo reika 
lauti, nusprendė sut verti darbi- 
nįkiszkę organizaciję ir susijung
ti su vakarine darbinįkų organi
zacija ir kada visi mainieriai su
si risz į vienybę, tęsyk pareika
lausime nuo kompanijų savo 
tiesę. Naujas komitetas yra jau 
iszrinktas, jis darbuojasi isz visų 
pajiegų, stengiasi greieziaus dar- 
binįkus suvienyti. Kiekvienas isz 
musų privalo gerai suprasti, 
jog darbinįkiszka vienybė yra 
geriausiu apginėju nuo begėdisz- 
kų darbdavių skriaudų. Todėl, 
Brangus Broliai! Suprasdami 
reikalę, nepasitikim užpakalyj, 
bet kada bus suszanktas mas- 
mitingas ir tversią organizacijos, 
pribukite kiekvienas isz AA’ilkos- 
barre ir isz visų aplinkinių mies
tų, kadangi yra labai svarbus 
reikalas dėl mus darbinįkų.

Mainierius, F. Wirpsza.
* Chicagoj, darbinįkai prigu

linti į unijas, dirbanti prie namų 
statymo, paliovė dirbę todėl, 
kad kontraktoriai buvo priėmę 
prie darbo ir nepriguliuczius prie 
unijų, jie reikalauja praėzalinimo 
ne unijonistų. T< kiu budu 
susztraikavo darbinįkai dirbanti 
prie statymo namų: ptvieczio 
ligonbueziui, namų ant kertės 
Milvaukee ir Armitage avė., ant 
kertės Harison ir St Louis avė, 
ant kertės 24 ir La daile avė.

Marsilon, Oh. Savinįkai ap
linkinių anglių kastynių užtėmy- 
jo, kad dėl ilgai besitraukianezių 
sztraikų, darbinįkai teip suvargo 
ir apsilpo, kad dabar sugrįžę 
prie darbo negal atlikti prideran- 
ežiai darbo, o kad jie dar užmo- 
kesnio nė gavo ir per tai badę 
kenezia ir toliaus, kastynių sa- 
vinįkai nusprendė jiems duoti po 
10 dol., idant galėtu sulaukti 
tikro už darbę užmokesnio.

5 AVilminoton, Del. Neseniai, 
ant reikalavimo virszinįkų dar
binįkų organizacijos, “Christiana 

• Windov Glas Co”. pakėlė savo 
dirbtuvės darbinįkų uždarbį. 
Dabar vėl, kaip pranesza laik 
raszcziai, tie pats organizacijos 
virszinįkai pareikalavo, idant 
vienos darbinįkų dalies algos bu
tų vėl numažintos. Žinoma, kad 
tokį reikalavimę kompanija 
noriai iszpildė.

per penkias sauvaites, dabar 
vienok darbdaviai sutiko pakelti 
darbinįkų algas ant 50c. ant die 
uos, kuom darbinįkai pasiganė- 
dino ir grįžta prie darbo.

•j Brazil, Lnd. Kalnakasiai 
anglių kastynių reikalauja 8 dar
bo valandų ir penkių per san
vaitę darbo dienų, idint tokiu 
budu dauginus darbinįkų galėtų 
darbę gauti; kastynių vienok 
savinįkai ant to nesutinka. Todėl 
gal czia užgimti sztraikai.

Suvienytų VVieszpatyszczių 
randas, dėl savo kariszkos laivy- 
nės reikalauja jurinįkų; ant viso
kių vieszų triobų prilipinti yra 
pliakatai, kuriais randas kvieczia 
jurinįkus uorinezius tarnauti 
Amerikos kariszkoj laivynėj, 
idant jie atsiezauktu.

Philadelphia, Pa. Savinį- 
kai vilnonių iszdirbimų dirbtu
vių Thomas Dolan & Co. pra
neszė darbinįkams, kad į 6 san- 
waites jų uždarbis bus pakėltas 
iki tai normai, kokia buvo 1892 
m.

*i' Philadelphia, Pa. Bradfor 
do verpinycziose ir audinycziose 
300 darbinįkų paliovė dirbę. 
Reikalauja jie pakėlimo užmokės 
nio už darbę ant 10%.

* Nevcaslle, Pa. Blėtos dirb
tuvėse darbinįkai pakėlė sztraikę 
todėl, kad dirbtuvių savinįkai 
praszalino nuo darbo vienę dar
bi n įkę.

Hazleton, Pa. Darbinįkai 
“Lehigh and VVilkesbarre Brea- 
ker” sugrįž prie darbo, kadan
gi kastynių savinįkai sutiko 
padidinti jų algas.

* Pereitę sanvaitę Suvieny
tose Wieszpatystėse Sziaurinės 
Amerikos buvo isz viso 212 nu 
sibankrutinimų; pereitę metę, 
tę paczię sanvaitę, buvo jų 296.

ISZ 
Lietuwiszku dirwu

p. Fr. Mockevycziaus, 262 W. 
Fourih atr. So. Boston, Mass.

Draugystė.

Baltimores lietuwių 
protestas.

Baltimorėj 1 d. Spalių, kaip 
paduoda “Kardas”, atsibuvo di
delis lietuvių mitingas, ant Ha- 
rugari salės, 1012 E. Ballimore 
str., ant kurio užpraszytos buwo 
visos lietuviszkos draugystės dėl 
pakėlimo protesto už nuskriaustus 
žmogžudžio szerifo Lattimere Pa. 
brolius. Kalbėtojai buvo: Ra- 
czinskas, Karalius, Kurtinaitis, 
Milvida, Mikuszauckas, Ant to 
susirinkimo buvo nuspręsta rei
kalauti nubaudimo žmogžudžių, 
pagal tas tiesas, kurios žmogžu
džius nusiunezia ant kartuvių.

Kakariniai skaitymai.
“Vienybė” pranesza, buk Drau 

gystė “Wyskupo Motiejaus Wa- 
lanczausko” Plymouthe, Pa. pa
rengia vakarinius skaitymus ir 
pamokinimus. Skaitymai bus lai
komi utarnįkais ir pėtnyczioms 
ant 7Į v. vakare. Susirinku- 
siejie skaitys, raszys, mokinsis 
Rainuoti ir t.t. Moksliszki skai-

isztikro yra lenkiszko. Lenkams 
nepridera jieazkoti nieko lenkisz
ko ten, kur gyvena rusai, vis 
tiek kaip jie nesivadytu, nė ten, 
kur gyvena žemaieziai, lietuviai 
ir tt. Bubežiai lenkiszko kraszto 
baigiasi ten, kur pasibaigia len
ki szkos liaudės mssa. Jeigu teip 
lenkai supras savo pristojimę 
prie slavų, tęs y k laike parlamen
to pasiuntiniu rinkimų nereiks 
szaudyti į žmonių pulkus užtai, 
kad tie ne norėjo renkti pagal 
prisakymę ponų ir žydų. Tęsyk 
isznyks nesutikimai lenkų Maako- 
lijoj, Lietuvoj ir Žemaitijoj, nes 
tuose krasztuose lenkų nėra”.

Isz tikro, jeigu lenkai pasinau
dotu isz to pamokinimo, jiems pa
tiems butu gerinus, galėtu ap 
versti wisas savo pajiegas aut 
apgynimo lenkystės ten, kur ji 
apgynimo reikalauja, kur jos 
tikra vieta. Lietuvoj ir Žemaiti
joj lenkams nėra kę veikti, 
kadangi ten jų yra vos 5, dau
giausiai 7% gyventojų. Lietuva 
ir Žemaitija turi pasilikti lietu
viams, o ne lenkams. Tegul jie 
paliauja sapnavę apie sulenkini- 
mę lietuvių, o tęsyk isznyks terp 
mus visi nesutikimai, tęsyk galė
sime isz vien kariauti už musų 
tautiszkas tiesas remdami viens 
kilę. Sziędien lenkai, primesdami 
mums lenkystę, tikt sunkina 
mums kovę priesz maskolių pasi
kėsinimus; mes, vieton kariauti

Nauja lietuwiszka skaiti- 
nyczia.

Lietuviszka Draugystė D. L. 
K. Witauto, Bostone, Mass. ati
darė sawo skaitinyczię, kuri bu
vo uždaryta isz priežasties sun 
kių laikų, ne galint draugystei 
samdyti ruimo. Dabar užpraszo- 
me visus vyrus ir moteris ant 
pasiskaitymo. Parsikvietėme isz 
pradžių laikraszczius: “Lietuvę”, 
“Rytę” ir “Garsę”; kaip tikt 
surinksime daugiaus pinįgų, par- 
sikviesime ir kitus lietuviszkus 
laikraszczius. Skaitinyczia atida
ryta vakarais: nedėlioms, pa- 
nedėliais, seredoms ir pėtny
czioms. Seredoms bus laikytos 
ir prakalbos apie politiszkus reit 
kalus. Atsiliepiame į lietuviszkus 
laikraszczius ir į iszleistojus, gal 
kas isz jų paaukautų kę nors isz 
savo iszdavimų dėl musų skai- 
tinyczios; atsiliepiame ir į kitus 
brolius, gal ir terp tų atsiras 
norinti paaukauti atliekamas 
knįgas, . gal kas suszelps 
mus ir pinįgais ant užlaikymo

tymai ir visokį pamokinimai isz 
tikro daug naudos galėtu at
gabenti, jeigu tikt yra kam 
skaitymus parengti, jeigu yra kam 
nemokanezius pamokyt i. Priderėtu 
ir kitų miestų lietuviams vaik- 
szczioti takais Plymouthiszkių.

Nelaime lietuwio na
muose.

“Rytas” raszo kad30 d. Rugsėjo 
atsitiko dideli nelaimė p. Grisz- 
kausko namuose, ant James ui., 
VVaterburyj. Motina sutaisė ver
dantį vandenį skalbiniams, į 
kurį įpuolė atbėgu-i isz kito 
kambario 11 mėnesių mergaitė 
ir teip baisiai nupliko, kad ne- 
užilgio pasimirė. Paszaukė dar 

rgydytoję, l»et ir tas negalėjo jau 
margaitės iszgelbėti.

Garsui.
“Garsas” mus bara už netei- 

singę klerikaliszkų la'kraszczių 
apkaltinimę, buk jie neremia lie- 
tuviszkų kandidatų renkant vi
sokius urėdu į k us, jeigu jie ne į 
klerikaliszkę priguli partiję. To
liaus nurodo, kad mes neteisiu- 
gai kaltiname, kadangi “Garsas” 
rėmė iszrinkimę p. Tabaro ant 
miesto bulmistro. Mes pripažys
tame, kad ne gražu yra meluo
ti ir ateųgiamėsi niekada isz me
lo nesinaudoti, liet ka'po žmo
nės, galime kaip kada paklysti. 
Pritipažystame, kad kas link Ta
baro, mes ar gal nurodyto'“Gar
so” numario ne gavome, ar gal 
privesto dabar straipsnio neuž- 
tėmyjome, laikydami urėdę mies
to bulmistro mažuose miesteliu© 
se už neįtekmingę, nors jis vis į- 
tekmi ogesni s jau už tuos, koki 
iki sziol lietuviams patekdavo. 
Kaslink gi Szliupo kaipo kandi
dato ant kongresmano, mums ne 
tiek rūpėjo ir ue tiek rupi ar mes 
rinksime Szliupę ar kę kitę, kiek 
tas, kad mes sawo keugresma- 
nę turėtume, wis tiek kas Juonį 
bus, kadangi kiekvienas lietu- 
wys visgi bus geresniu už mu
sų balsais renkamę amerikonę. 
Ar Szliupas Shenandoryj galėjo 
būt iezrinktu, jeigu jį butų lie
tuviai rėmę, mes to ne žinome. 
Mes negynėme savo raszte Szliu
po, tikt principo, kad lietuviai 
visada privalo savo balsę lietu
viui atiduoti, vis tiek, į kokię 
tas partiję prigulėtu. Tuom sa
vo iszsitarimu mes ne norėjome 
ir ne norime terp lietuvių nesu
tikimus sėti, bet prieszingai, 
norėjome brolius visokių nuo
monių labiaus suriszti, suartin
ti darbuose ant visuomenės labo.

8wetimi Balsai.
Slovakiszkas laikrasztis “Naro- 

dni Noviny”, raszydamas apie 
lenkiszkai-maskoliszkus prieti
kius, vienoj savo raszto vietoj 
gana teisingę lenkams duoda pa- 
mokinimę-“Norodni Noviny” azi- 
teipį lenkus atsiliepia: “Jeigu len
kai isztikro geidžia su maskoliais 
irau slavais susitaikyti,tai jie pri
valo už lenkiszkę laikyti tikt tę,kas

priesz maskolių neteisybes, turime 
kariauti ir priesz lenkintojus mu
sų kraszto, taigi turime dalyti 
savo ir teip nedideles pajiegas.

Maskoliszkas laikrasztis “Wi- 
lenskyj AViestnik”, raszydamas 
apie rengiamę dabar Wilniujepa- 

iminklę Muravjevo-Koriko”, isz 
skaitė geradėjystes to buvusio 
AVilniaiaus diktatoriaus dėl Lietu
vos ir dėl lietuvių, kurių apginė
ju laikrasztis Muravjevę vadina, 

į pasiremdamas ant jo iszsitarimų.
“Lietuva ne Lenkija ir ne bus 

• lenkiszka (teip sakė Muravjev). 
Muravjev todėl stengėsi Lietu
voj iszręuti vodingę politiszkai 
lenkystę, palikdamas nekrutintę 
viskę, kas buvo lietuvit-zko”.

Kad Muravjev naikino Lietu
voj lenlcystę, stengėsi isz czia ję 
praszalinti, to nieks ne užgina, 

' tikt ir tame darbavosi neiszmin- 
tingai; elgėsi jis visai teip, kaip 

į meszkinas, kurisai, norėdamas 
1 nubausti ant savo pono kaktos 
! nutupusię musę, pagriebęs akme- 
; uį, ue tikt musę, bet sutrupino ir 
jsawo pono galwę. Jeigu Mura
vjev ir po jam užstoję AViiniaus 
jeneral—gubernatoriai isz tikro ne 

.butų pauezioję lietuvystės, ne 
I butų stąbdę jos pakilimo, per tuos 
. 30 su virszum metų lenkystė bu- 
j tų su visu Lietuvoj ir Žemaitijoj 
: isznykuši.Tuom tarpuMuravjev ir 
jo pasekėjai naikino lenkystę, bet 

' paneziojo dar labiaus lietuvystę, 
tikėdama tuom vartus maskolystei 
atidaryti. Koki isz to vaisiai? 
Maskolystė czia neisz-ikerojo teip, 
kaip jos platintojai tikėjosi, lietu
vystė, maskoliczkę valdžių pri- 
sjogintal teiposgi ne galėjo pri 
deranczįai pasikelti, bet užtai 
lenkystė pradėjo platintieji ir tose 
luomosę, kuriose jai su visų ne 
buvo vietos. Rodą pamatai len
kiškos bajorijos pakrypo, bet 
lenkystė pradėjo platintiesi terp 
lietuvių ukiiųkų, seklę jos pasėjo 
per savo neiszmintį pats 
Muravjev ir jo pasekėjai. Prie pla
ti nimosf lenkystės labiausiai pri
sidėjo uždraudimas lietuviszkos 
spaudos lotyn szkoms litaroms. 
Lotyniszkos literos (vis tiek 
po keno įtekme likosi įvestos) 
lietuviszkuose rasztuose varto
jamos nuo pats pradžių raszto 

■ priėmimo, rasztų lietuviszkoj 
kalboj su maskoliszkoms literoms 

; niekur pe buvo, todėl lotynisz 
kos literos yra tokia jau lietuvių 
savastis, kaip ir pati jų kalba; per 
uždraudimę jų vartojimo lietu
viai baisiai likosi maskoliszkos 
valdžios nuskriausti, kę jau szię- 
dien ir tamsuoliai gerai supranta, 
todėl jię ne priima maskoliszkų 
valdžių primestų rasztų maskolisz 
koms literoms. Kad ne priėmė tų 
rando rasztų, tę rodosi ir masko
liai galėjo suprasti, rodo tę dau
gybė lietuvių sėdinezių Lietuvos 
kaliniuose už prilaikymę užrube- 
žiuose iszleistų lotyniszkoms li
teroms lietuviszkų rasztų ir ne- 
ėmimas brukamų su polieijos pa- 
gelba rando iszleistų maskolisz
koms literoms. Ne visi vienok

teip dręsus, idant griebtųsi už
draustų svetur iszleistų rasztų, 
bet kad 3 milijonai lietuvių ne 
gal ap-eiti be knįgų ir laikraszs- 
czių, o kad maskoliszkų, kaipo 
iszleidžiamų savo skriaudėjų 
imti ne nor, gribiasi lenkiszkų 
knįgų ir laikraszczių. Lenkiszki 
žmonių lakraszcziai “Zorza” ir 
“Gazeta Svięteczna’’platinasi teip 
Lenkijoj, kaip ir Lietuvoj, ypacz 
gi paskutini, kuri jau beveik 
tiek jau turi skaitytojų Lenkijoj, 
kaip ir Lietuvoj. Kad teip yra, 
gal “AVilenskyj ‘VViestnik” dasi- 
žinoti nuo iszleistojaus to laik- 
raszczio. Tai ir visi vaisiai Mura
vjevo politikos Lietuvoj, ji Lie
tuvai ir lietuviams naudos ne 
atgabeno; daugybė visokių už
draudimų ir raiszczių užkrautų 
ant sprando vietinių gyventojų 
nupuldė ne tikt intelektualiszkai, 
bet ir ekonomiszkai wisę Lietu 
vos krasztų.

• ♦
Maskoliszkas laikrasztis, 

“Peterburskija Wiedomosti”,
Nr. 252 patalpino du straipsniu 
užtarianeziu už lietuvius: įžen- 
giniame straipsnyje peržiūri 
rasztę patilpusį nr. 6 “Ukinįko”, 
apie vaisius uždraudimo lietu- 
viszkos spaudos ir niekur “Uki- 
nįkui” ne priesztarauja, bet jo 
iszvadžiojimus paremia. Kitame 
gi straipsnyje, po antgalviu :“Už- 
mirsztos aukos atlenkinimo”, nu
peikia maskoliszkų valdžių lietu
vių prispaudimę, paduoda ir ži
nias apie suaresztuotus už plati- 
nimę ir užlaikymę lietuviszkų 
knįgų, žiuias gi apie tai raszėjas 
pasėmė isz “Tėvynės”. Suareszta- 
vo iszpradžių. knįgų prekėjus: 
Pežaitį, Lidukaitį, Lukomaitį, 
Antonoviczę ir tt., paskui AVrit- 
kauskę, Holaka, kun. Rudvalį ir 
Bulveoę, Matuleviczių szeimynę, 
Jonę Kriauczunę.

Skaitlius suimtų už lietuvis*-* 
kas knįgas sziędien pereina jau 
szimta žmonių. Ant galo pereito 
Rugpjuczio likosi suaresztuotas 
ir studentas Peterburgo uni
versiteto, Antanas Daniliauskis, 
teiposgi už lietuviszkas knįgas, 
bet tos jam reikalingos buvo ant 
jo moksliszkų tirinėjimų.

Reikia dar pridurti, kad tas 
pats laikrasztis, kitame numeryj 
smarkiai bara Sziaulių gimnazijos 
virszmįkę už vertimę katalikų 
mokintinių dalyvauti staeziati- 
kiszkoj dievmaldystoj, ypacz, 
kad direktorius vertė vaikus 
prie tokio dalyvavimo jau po iš
davimui ciecoriaus įsakymo, kad 
svetimtikių vaikai mokslainėse 
ne butų vereziami prie dalyvavi
mo stacziatikiszkoj dievmaldys
toj; taigi mat direktorius per
žengė ciecoriaus įsakymus.

Naujausi iszradimai.
Į| Pagarsėjęs jau savo tirinėji- 

m ai s geltonosios karsztligės, ku
ri dabar eiauczia Louisjanoj ir 
kituose pietiniuose Suvienytų 
Wieszpatyszczių sztetupse, tei
posgi vidurinėj Amerikoj, su
radęs jau seninus priežastį gim- 
danezię tę bais'ę ligę, D ra s 
Santorelli, kaip dabar pranesza, 
surado jau nuo jos ir waistę. 
Waistu yra . skiepyjimas ap 
silpnytų ligos sėklų, teip 
kaip antai visiems žinomas skie
pyjimas nuo rauplių.

JI Gydytojai Trunecek ir Cer- 
ny iszrado vaistę nuo bjaurios 
ligos vėžiu vadinamos, kurios 
iki sziol daktarai iszgydyti ne 
mokėjo. Naujas vaistas yra tai 
sumaiszymas nuodų vadinamų ar- 
seniju (žiurkžolės) ir alkoholiaus 
(spirito), į kurį dar įpila van
dens, kad butu skystesnis. Kaip 
išradėjai pasakoja, naujas vais
tas pasekmingai gydo vėžį, rei
kia su tuom vaistu vilgyti vė
žio apimtę kūno vietę.

t Isz Melbourne, Australijoj, 
ateina žinios, kad inžinierius As-h- 
ton iszrado nauję revolverinį 
karabinę, kurisai toli pralenkė 
visus, kur nors sziędien kariau
nos vartojamus karabinus. Prie 
bandavonių buvo ir virszinįkai 
angliszkoa kariaunos ir jiems 
naujas karabinas teip patiko, kad 
ragina raudę tę iszradimę nu-/ 
pirkti nuo Ashtono.

t Amerikoj piadėjo dirbti tele
grafų stulpus isz popieros. Į po- 
pierę prideda truputį borakso ir 
kitokių primaiszymų, paskui tę 
masę įpila į kvarmas ir stulpas 
gatavas. Popieriniai telgrafų 
stulpai ne tikt kad lengvesni už 
medinius, bet ilgiaus laiko, ne 
pūva.
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Isz wisur.
( Į kaima T»bory,Lublinogub., 

pietinėje Lenkijoj, užėjo koksai 
waikioz«8 miotant s isz apgaudi
nėjimo kvailų žmonių savo neva 
burtais ir vienos moterisz- 
kė?1 pa Į) ra sz ė pieno. Moteriszkė 
parugojo, kad karvės mažai pieno 
duoda, turbut, kas pienj atima. 
Burtinįkas pareikalavo trijų rub
lių ir užtai parodyjo per sanvaitę 
rinkti pienę, o nedėlioj, laike 
miszių, isz jo sumuszli sviestę, 
bet prie darbo iezsirėdyti visai 
nuoga, “o atė’s ragana, kuri 
karvėms pienę atitaa, tęsyk ję 
sumuszkite gerai, o ji pieno neims 
daugiau*”, pridūrė rodę baigda 
mas. Potam užėjo pas kilę ukinįkę 
ir vėl papraszė pieno, bet ir ežia 
gaspadinė pasiskundė, kad kar
vės jo mažai duoda. Pri 
gavėjas pareikalavo 2 rublių ir 
pasakė, kad laike miszių nedėlioj 
areziausiame butely j pamatys 
nuogę motenszkę raganę, kuri 
nuo jos karvių pienę atima. Atė
jus nedėliai, viena motcriszkė, 
pagal burtinįko rodę, iszsirėdė 
ir pradėjo muszti sviestę, bet 
pirma įsakė savo suaugusiems 
vaikams pasislėpti ir laukti ra
ganos ir kaip tik pasirodys, gerai 
ję sumuszti. Tuom laiku, pagal 
to paties burtinįko įsakymę, atė
jo kaiminka ir pamaeziusi nuogę 
savo kaiminkę muszanczię svie
stę, suszuko: “tu ragana! tu dir
bi sviestę isz musų pieno”! Ant 
jos balso iszszoko pasislėpę vai
kai pirmos gaspadiuės ir tikėda 
mi, kad isztikro atėjo ragana, 
kuri jų karvėms atima pienę, 
baisiai sumuszė nekaltę mote- 
riszkę. Tas atsitikimas geriausiai 
parodo, kaip žemai stovi Lenki
jos ukinįkai, kaip dideli terp jų 
tamsybė.

| Prancuzijo* miniaierių 
pirmsėdis apgarsino žinias apie 
surinktus szį metę Prancūzijoj 
laukų produktus. Pagal tas žinias 
iszpuola, kad szį metę czia sūri u 
ko isz viso 88556890 hektolitrų 
(hektolitras netoli 25 gorezių) 
grudų, pereitę gi metę surinko 
119742416, taigi szį metę aut 
treczdalio mažiaus. Austrijoj ir 
Wengrijoj didelius laukų plotus 
isznaikino nebzp^sskytj tvanai, 
t-i8 pats buwo ^Vokietijoj, Rumu
nijoj, Serbijoj ir Bulgarijoj; dau- 
ge'į gi Maskoiijos kra-ztų pasie
kė neužderėjimas. Tame tai yra 
svarbiausia priežastis, kodėl szį 
metę prekės jawų visur pakilo.

—
U Paryžiaus policija neseniai 

naktyj padarė medžioklę ant va
gilių ir visokių valkiozų uakwo 
janezių po tiltų kryževonėms.

■ ..................................... .................................- - ------------------------

poliau*, kadangi apie iezlSkusį 
Andree iki aaiol nieko ne girditi- 
Ant 8awo kelionė* Godard reika- 
jauja nuo rando pinįgiško* pa 
azelpos.

| Mieste A ach e ne, Woki«tijoj, 
vienoj valginycaioj užgimė 
musztynėa terp kareivių seržan
tų ir czia susirinkusių ne karei
vių. Kareiviai iszdtraukė kardus 
ir pradėjo nekareivius(eiviliatės) 
kapoti. Penki ne kareiviai likosi 
sunkiai sužaisti, vienas gi teip 
sunkiai, kad pasimirė, kol spė
jo paszaukti gydytoję.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS ĄPIE ŽEME.
II DALIS.

(Tv»).
Pakrantės salos žemos, apžėlusios

atgabeno ir kitus naminius gyvulius, Gyventojai žemų ko
ralinių salų, kurias tankiai užlieja jūrių vilnys, iszmo- 
ko gerai plaukti, prie to privertė juos kasdieninis reika
las; jie geri jurinįkai: neturėdami nejokių įnagių, ant sa
vo mažų valtelių atlieka tolimas keliones. Po europie- 
czių įtekme perkeiezia savo paproezius ir gyvenimų czia- 
buviai gyventojai, daugumas jų iszsižadėjo stabmeldys- ■ 
tės, priėmė krikszczioniszkų tikėjimų, su -krikszczionybe 
isznyko kanibalizmas (valgymas žmogaus mėsos), nyksta 
teiposgi tubu tiesos, kuriomis tankiai vadovai, kunigija 
ir kitokį virszinįkai pasinaudodavo ant skriaudimo dir-

m.ngr, mečiais, ne tiri g^^rie^uk“, *T daik^ v“'

| Berlyne, prie vienos szeimy- 
nos per tris metus iszbuvo jauna 
tarnaitė, kuri visiems patiko, 
ypacz gi uamų guspadinei. Tuom 
tarpu dabar pasirodė, kad ta meili 
tarnaitė buvo tai gražus vaiki* 

Suėmė 50; terp suimtų buvoInas, kurisai per tris metus galėjo 
koksai Emil Schvartz, kurisai 1 visus prigauti, o tame ir gaspadi- 
užsiiminėji? maitinimu pelių ir nės wyrę. Minėta tarnaitė mat 
žiurkių, todėl su joms teip susi- buvo gaspadinės numylėtiniu, 
b'cziuhavo, kad kada jį policijai! \\ yrąs užtai nori persiskirti su 
tai suėmė ir vedė į policijos sawo paezia.
prefekturę, pulkai pelių ir žiur
kių per miesto ulyczias sekė pas-

dėl tai Nauja Gvinėja mažai pažįstama ir europiecziai ne 
siskubino jų kolionizuoti, Sziųdien ji priguli trims Euro- 
pos vieszpatystėms: vakarinė jos dalis priguli Holandijai, 
rytinę gi dalį pasidalino Anglija ir Vokietija. Sziaurinėj 
dalyj yra vokiszka kolionija Žemes Ciecoriaus Vilhelmo, 
pietinis gi uodegos krasztas priguli Anglijai. Naujų Gvi
nėją geriausiai apraszė maskoliszkas mokslinczius Moklu- 
cha Maklay, kurisai czia beveik 10 metų iszgyveno ir tai 
tųsyk, kada ant salos ne buvo nė jokių europeiszkų kolio- 
nijų.

Archipelagai Naujos Britanijos arba Bismarko ir Sa- 
lamono priguli dabar Vokietijai; kaip vienas teip kitas 
kanibalių (valganczių žmogaus mėsų) apgyventas. Nors 
tuos archipelagus užėmė po savo valdžia Vokietija, bet 
visgi jie mažai pažįstami ir mažai isztirti.

Archipelagas Nauju Hebridu. Jį buvo užėmę prancū
zai, bet angliszkos Australijos kolionijos smarkiai priesz- 
taravo, Ąnglija turėjo įsikiszti ir ant galo jiadarė su 
Prancūzija sutartį, pagal kurių abi vieszpatystės pasiža
dėjo tų salų neužimti, bet abi jas prižiūri, taigi jos yra 
po Ąnglijos ir Prancūzijos protekcija.

Salos Fidži arba Vili užima vidurį terp didesnių Me-

rio dasilytėjo karalius, augszcziausias kunįgas, arba ko
kį už tabu apgarsino, stojasi savaszczia karaliaus, ar 
kųnįgo, be jokio atlyginimo atimdavo tokius daiktus nuo 
jų savinįkų. Suprantama, kad karaliai ir kunigija, ant 
paveržimo nuo gyventojų visko, kas tikt jiems patiko, ar 
tai žemės plotas, namai, viaoki daiktai, isz tų tiesų ga
lėjo pasinaudoti. Nors ant daugumo salų gyventojai 
krikszczionimis pastojo, nors ant tūlų salų didesnis czia- 
buvių gyventojų nnoszimtis moka skaityti ir raszyti, ne
gu Maskolijoj, atkakus czia europiecziams, nyksta jie 
nors palengva, bet nuolatai.

. Laike ciecoriaus atsilanky
mo Warszawoj, pažiopsoti atwa 
žiawo netoli miesto gyvenantis 
dvarponis. Įsidėję ■» į kiszenių 
600 rublių, dvarponis isz kotelio, 
kuriame apsistojo, iszėjo laukti 
ant ulyczios ciecoriaus. Žinoma, 
žmonių susirinko daug, susigrū
dime vagiliai isztraukė tuoe 600 
rublių teip, kad jų savinįkas to 
nejautė. Rods praneszė apie tai 
j policja, bet netikėjo savo pinį- 
gų atgauti. Ant rytojaus į tę 
paczię policijos dalį, kur ausai 
dvarponis pasiskundė, fotogra- 
fistas atnešė fotografiszkę klišę, 
ant kurios buvo nuimtas cieco
riaus į Warszavji įvažiavimas ir 
ant jos užtėmyjo, terp kitko, nu
imtu paveikslu vagiliaus sznipi- 
nėjanezio apie szale stovinezio 
kiszenių. Paveikslas vagiliaus 
teip gerai buwo nuimtas, kad po
licija, turėdama nuimtas foto
grafijas kada nors ant vagystes 
suimtų, greitai jį pažino. Į porę 
valandų jį suėmė ir pasirodė, 
kad jis tai tęsyk, kada fotogra- 
fistas nuiminėju fotografiją ir 
kraustė ano dvarponio kiszenių; 
tas sawo pinįgus atgavo, bet 
vagilius spėjo jau isz jų praleisti 
25 rublius.

g Kaime Zaskocz, provincijoj 
kui. Kadajį klausinėjo policijos! kakarinių Prūsų, sudegė vieni 
virszinįkasCocheforl, pelėsir žiur-J namai, o juose trejetas paliktų' . - - . .

iikų ir 2 mirtinai apdegė. Tė- lanezijoe Kalų ir mažų Polinezijos. Gyventojai teųiOHgi jia-
i išeidami prie darbo i lauka, l,'.la8ai’ bet ka.lb.a I»Įinezi>«ka, matomai Jie seniai už- 

daieido prie jo žiurkėms ir pelėms vaikus namieje užrakino, jie ežiu 
pasilikti. pasilikę ir ugnį užkrėtė, bet kad

 durys buvo užrūkytos, negalėjo!
t Kompanijos Fiorita & Čia ir isz užsidegusių namų iszbėgti. 

Anturea dos Santos & Čia už
manė sztetui Sao Paulo, Brazi- 

• lijoj, atgabenti 60000 naujų isz kongresas wiso svieto mokslin- 
E u ropos ateivių ir kaip sako, to erių Tūli sunariai to
szteto randus tų koropunijų ui- kongreso buvo iszsirengę ant 
manymę priėmė. Pirmutinė isz tų moksliškos kelionės ant Kuuka- 
kompanijų pažada atgabenti 30 IO» belipant ant wirszunės kalno 

, 000 italijonų ir 10000 iszeivių Ararat, ant kurio, kaip žinote, 
isz Austrijos ir Maskoiijos; antra Noes arka aps stojo, suszalo vie- 
gi 15000 iszpanijonų ir 5000 nas isz mokslinczių, profesorių* 
vokieczių, belgijonų, danieczių, Dr. Stoeber. 
prancūzų ir tt. Už atgubenimę --------------------
tų ateivių, žinoma, szteto randas I Mieste Krasnojarske, Siberi- 
kompanijoms turėtu užmokėti. j°j» vietiniame ligonbutyje pa- 

 simirė nuo apopleksijos pagarsė-
g Mieste Riedesheim, Alzati- jęs laike direktorius Sku

joj, prie statymo naujos katuli-1 pino banko, kurisai buvo pavo- 
kiszkos bažnyežios atsitiko di- gę^ 
deli nelaimė. Bevmduojant sugręžino, tikt iszsiųstasįSiberiję, 
augsztyn didelį kelių centnerių puikiai ten isz jų gyveno, 
akmenį, tasai iszsprudo isz raisz 
ežių ir nupuolė ant kryževouių, 
ant kurių sustoję dirbo mūrinį- 
kai. VVienam darhinįkui ikinuo 
nupuolė ant galvos ir žinoma, 
ję su wisu sutrupino, du mūrinį- komitetas iszle'do 10000000 sva- 
ku apkūlė mirtinai, o kelis, nors rų sterlingų (50000000 dol); pi- 

' sunkiai bet ne mirtinai. Apkultus njgai tie surinkti ne tikt Anglijoj 
nugabeno į ligonbutį. . h’ kituose krusztuose: Musko-

kės laukė susirinkusios prie durų. 'Vhl 
Pasodino Schwartzę j areštę, bet wai

H Peterburge at»ibuwo dabar

18000000 rublių ir jų ne

sunėrė jis kaipo beturtis, 
wiskę praleido.

Pa- 
mat

|] Ant suszelpimo baduojan* 
ežių Indijose, Londono szelpimo

bet ir kituose kraštuose: Masko- 
lijoj ant suszelpimo indiszkų l>a- 
duolių surinko 250000 rublių.

H Mieste Dži;ildowo, Prusnose, 
nu<r žalios kiaulienos užsikrėtė 
tricbinais kelios deszimtys žino 
nių; daugelis a|«irgo labai pawo-

0 Paprastai ukėsam* kokios 
nors vieszpatystės daleista gy
venti visur toje vieszpatystėj, 
tikt autui Maskolijoj, •-autiems 
po policijos užiura ne daleista 
su visu atsilankyti į Peterbur-
gę ir į Maskvę. Dabar pasirodė, jiogai ir dakt-irai nepasitiki juo* 
kad Maskolijos takais pradeda l,uo mirties irzgelbėti.
žengti ir VVokietija, tikt ta ne 
draudžia savo tūliems ukėsams 
apsigyventi sostą pilė j, bet viesz 
patystės parubežiuose. 1

Q Sicilijoj, Pietinėj Italijoj, 
— • - j. pasikėlė ukinįkai, užpuolė jie

patystės parubežiuose. Dabar al1^ dvarų ir kelis iszplėszė. li
autai išsirijo isz Lotaringijos du kiauksi reikalauja, idant rando 
vokiszku fabrikantu: Brundę ir savaszczia ėranti žemė butų terp 
Oesingerę, bet nežinia už kę,. ukmįkų padalinta.

miražo savo prigimtų kalbų ir priėmė svetimų polineziszkų. 
Salas tas užėmė anglijonys ir jiarengė ant kalnų kavos 
plantacijas, žemumose gi augina cukrines lendres.

Nauja Kaledonija siaura ir ilga sala isz visų krasztų 
apsiausta koralių rifais. Prancūzai užėmė tų salų ir gabe
na czia savo nusikaltėlius, kaip maskoliai į Siberijų. 
Vietiniai gyventojai kanakais vadinami tankiai bando' 
pasikelti priesz prancūzus, bet visada juos greitai suvaldo.

Nauja Zelandija beveik teip dideli kaip Italija, net

i

V- Ja? '- Vj; SiF-į-jK^ ' i

/M

Pavetkil. M. Auatrali)* Ir )oa mIm

Polinezijos salos dalinasi į tris gruppas: Mikroneziją 
(nuo mikros — mažas ir nesos—sala)—sziaur vakariniameAUliijct, ii r; v ( \---------- ------------------- ---------------- ---------—/  — —■

ir savo pavidalu įianaszi ji, teip kaip ir Italija, į czebatų, kraazte; gyventojai Įiaeina nuo susimaiszymo papuaaų su 
tik Nauja Zelandija turi jiedu atkreiptų į viražų, ir au- malajais; Tikrąją Polineziją (polis—daug ir nesos—sala)— 
las siaura jūrių sriuoga perkirstas į dvi dali, taigi Nau- į pietrytus ir Archipelagų Sandvich, sziųdien salomis 
ja Zelandija susideda isz dviejų salų. Ant sziaurinės Kavai vadinamų. į sziaurius nuo pirmiaus paminėtų, 
salos yra vulkanai ir karszto vandens szaltiuiai ir geize- : Ant Tikrųjų Polinezijos salų gyvena polineziecziai ma
rai; ant tos salos tankiai atsitinka smarkus žemės dre- laiszkos rasos, jie augalotesni ir gražesni už gyvenanezius 
bėjimai. Iszilgai pietinės salos, beveik per vidurį tęsiasi Azijoj malajonis.
kalnai vadinami Naujos Zelandijos Alpais, kurių iszkį-
lusios viražu nes uždengtos amžino sniego, gleezerai gi nu
sileidžia beveik iki jūrių pakranezių. Klimatas drėgnas, pietų link paraleliszkai su Filipinų saloms; salos tos kalnuo- 
jurinis, taigi nėra czia didelių karszczių, nė szalczių, bęt tos; vulkaniszkos. Cziabuvių gyventojų jau ant tų salų 
ir ant jo atsiliepia besitraukianti per pietinės salos vidurį nėra, spėjo juos isznaikinti iszpanijonys, kurie tas sa

las užėmė ir pavertė į nusikaltėlių kolionijas, kur siun
ezia isz Iszpanijos visokius nusidėjėlius.

2. Karoliniszkos salos traukiasi iszilgai 10° sziaurinės 
geografiszkos platumos; jos koralių padirbtos. Gyvento
jai augaloti, gražus, linksmi, užsiima prekysta ir juri- 
nįkyste. Salos tos priguli Iszpanijai. 4-

Polinezija arba Daugsalis susideda isz:
Salų Tonga, ant kurių vokiecziai turi plantacijas; 

žemė czia labai vaisinga.
Salos Samoa. Jas varžosi. Suvienytos Vieszpatystės 

Sziaurinės Amerikos, Anglija^ ir Vokietija, bet kad nė 
viena isz tų vieszįiatyszczių ne nori pasitraukti ir pripa
žinti tas vaisingas salas kitai, todėl jos visos jas prižiū
ri, nors ant salų neva yra karalius. Didžiausius žemės 
plotus ant tų salų turi vokiecziai.

Draugystes salos, isz kurių svarbiausia yra Tahiti. 
Salos tos labai vaisingos ir gražios, yra aut jų valkanisz- 
ki kalnai. - Cziabuviai gyventojai, nors tamsios veido 
įiarvos, bet labai gražus ir augszcziaus kulturiszkai įiakir 

. Salos tos priguli

kalnai: vakarinėj kalnų pusėj netrūksta lytaus, todėl 
czia yra girios paparezių, fuksijų, rytinė gi tos salos 
pusė sausa, trūksta czia drėgnumo ir todėl nėra girių. 
Iszėmus rytinės dalies pietinės Naujos Zelandijos salos, 
turi ji drėgnų klimatų ir labai tarpius augmenis, auga czia 
girios paparezių medžių, Naujos Zelandijos aržuolų ir 
spyglinių medžių duodanezių brangius sakus, panaszius 
į gentarų, kauri vadinamus, kuriuos isz czia siunezia į vi
sus svieto krasztus. Isz vietinių Naujos Zelaudijos aug
menų reikia* dar paminėti Naujos Zelandijos linus, isz ku
rių valaku ų audžia drutus. žvilganezius audimus. Žvėrių 
mažai ir tie, atgabenus czia eurojieisžkas veisles, nyksta. 
Gyvena czia dideli negalinti lakioti jiaukszcziai kivi vadi
nami, bet ir tie nyksta; gyveno seniaus labai di
deli paukszcziai moa vadinami, bet jie jau suvisu iszny- 
ko. Pirmutiniai tų salų gyventojai inaori vadinami ilgai 
gynėsi nuo naikinanczioseuropieczių įtekmės, kurie, vie
ton pakelti cziabuvius, visur juos demoralizuoja, sutei
kia tikt netikusias civilizacijos puses; maori bandė ne 
kartų priesz užėmusius jų krasztų anglijonis pasikelti.

Mikronezija susideda isz mažu salų. Czia priguli; 
1. Marijaniszkos salos besitraukianczios nuo sziaurių

B Isz Peterburgo į Kalugę, 
į ten ėsanczię vieszpatystės ban
ko dalį atgabeno septynis mai- 
eželius uaujų maskoliškų auksi
nių pinįgų. Paczto užveizėtojas, 
gavęs tuos maišelius vakare, 
liepė juos sugabenti į k ei nore ir 
prie jos ant sargybos pastatė 
poeztilijonę. Ant rytojaus anks
ti, peržiūrint siuntinį, pasirodė, 
kad trūksta vieno maiszelio: 
nežiūrint ant sargybos, vienas 
maišelis su 25000 rublių pra
žuvo. Kas jį pavogė, nežinia. 
Maskoliai giriasi, kad rando sa
vastis ne skęsta vandenyj, ne 
dega nė ugnyj, bet užtai rando 
pinįgų daugiausiai neteisingų 
urėdnįkų kiszeniuose pasikavo-

| Prancuziszki parubežiniai 
sargai ant rubeiians sulaikė nu
mirėlio lydėtojus, kurie lydėjo 
kunę isz Belgijos ir Monbeliart, 
Prancuz’joj Sargai pareikalavo, 
idant lydėtojai atidarytu grabę, 
bet tie to teip nusigando, kad 
palikę numirėlį, pats iszbėgiojo. 
Atidarius grabę pasirodė, kad 
jame nėra numirėlio, bet jis pil
nas prikrautas puikių, labai 
brangių belgiszkų mezginių, nuo 
kokių Prancūzijoj reikia didelį 
muitę mokėti. -Wėliaus pasisekė 
sugauti ir kelis pabėgusius lydė
tojus.

Didelis Balius.
Chicagoj, 7 d. Lapkriczio, 

salėje po nr. 988-990 W. 19th

H Per Liepos mėnesį szių me
tų, ant jurų paskendo isz viso 
60 žėglinių laivų. Terp pasken w |v .... . ___
dusių buvo: 2 vokiszki, 11 ame- str., kertė Leivitt., Liet Republ. 
rikoniszkų, 16 arigliszkų, 1 au-' Kliubas lOtoz vardo* laikys aavo 
strijokiszkas, 1 chileniszkae, 3 pirmutinį laibų, ant kurio už- 
daniszki, 1 iszpaniszkas, 9 prancu j praszo visus lietuviszkus kliubus 
ziszki, 2 hoiandi-zki, 2 italiazki, I įr wisus kitus lietuvius ir lietu- 
7 norvegiszki, 2 maskoliszki ir 4 
szvediszki. Garlaivių per tę mė
nesį pražuvo 14; terp tų buvo: 
2 vokiszki, 7 angliszki, 1 bel- 
giszkas, 2 prancuziszki, 1 japo
niškas ir 1 norvegiszkas.

H Mieste Rotterdame, Hoian- 
dijoj, likosi suimtas vokietys, 
Gustav Mueller, apskųsta" už 
užmuszimę savo pacz'os ir vai
ką Kad apskuodimas buvo tei
singas, Mueller prisipažino ir 
isztraukė isz kiszeniaus nupjau
tas užmuštų ausis. Toliau* pri
sipažino, kad seniaus, tokiu jau 
budu, jis nugalabinu sawo tė
vus, o paskui 14 sawo moterų, 
su kurioms visokiose svieto 
dalyse buvo apsivedęs.

| Garsus prancūziška* oriai* 
wių dirbėjas, Godard, kurisai sa- 
wo amžyj atliko su wirszum 700 
kelionių ant oro, atsiszaukė į 
praneuziškę raudę užmanyda
mas keliauti ant šiaurinio žemės

vaites kuo skaitlingiausiai susi
rinkti, nes tai bus didžiausias ir 
gražiausias balius, grajys pui
kiausia muzika. Balius prasidės 
pusiau 7tę valandą vakare. Į- 
ženga vyro su pana 25c.

Užprašo, Komitetas.

Tėmykit Lietu wlai!
Teatras ir balių* 1 Philadel- 

phijos Draugystė Sz. Juozapo 
rengia puikų balių, o prie to dra
matiška draugystė atgrajys tea
tru: “Patėmyta ypata”, prie pro
gos užbaigimo Seimo S- L. A- 20 
d. Spalių, Maennerchor Bailėj.

551-553, North Fiflh Str.
Tikėtas 25c- Wisus meilingai 

užprašo. • Komitetas.

Laiszkai ant paczto.
10M BaUki DmsUv
1010 Bernlk
1011 RIm PMae
1073 Janu.ktauU D.
1074 J«(kof.ki Antonl
10?8 K»ti.u»ky P. Tb.
1081 Ki.la F«lix
1083 Kodlaoh Babatta ... _____________
1108 Malkowaky Robert 1177 Trfclik Jakub
UIS Mvrda Franoloak ---------- - ‘ *
1117 Mitui 0- H-
Uit Pawlow»ka M.

113* Prvmutak Barto* 
11X3 Kafatokia Rapol 
1134 Repetnj JoMf 
114) Rvaka Jo«ef 
11*7 SokoUk Max 
11M Btntn I1« J n upu 
1173 Tor*«ko Tom 

Lj
1 178 Troky Š. 
11S1 Tarta Barbara 
USB WajUaita Walerya
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bet likosi galutinai pergalėti; sziandien nyksta jie teip, k negu ant kitų kaimyniszkų salų, 
kaip ir jų tėvynės žvėrys ir paukszcziai: -50 metų atgal prancūzams, 
dar jų buvo su virraum 200000, sziųdien gi yra jau vos T ’ ~
30000. Nejiereis gal dar 50 metų, o isznyks jie su visu, gi prancūzams. 
Sziandien Nauja Zelandija priguli Anglijai ir ji yra vie- p ' 
na isz geresnių jos kolionijų Australijoj. Didžiausi mies- labiausiai į rytus gulinti isz visų apgyventų Polinezijoe 
tai yra ant sziaurinės salos, jūrių pakrantėse, kaip antai salų, Cziabuvių gyventojų skaito vos kelis szimtus. Ant 
Aukland \r Wellington, prie jūrių sriuogos įierskirianęzios tos salos randa pamatus senovės tvirtynių pastatytų isz 
abidvi salas. Isz Sydney ir Melbourne plaukinėja <labar akmens, daugybę iszpjgutų ir iszkaltų stabų, teiposgi me- 
nuolatai garlaiviai ant Naujos Zelandijos. Prekysta ir dinos kalades su iszpjaustytais rąsztais, kokių nė vieti- 
turtingumas kraszto kyla kas metas vis labyn, o su tuom ------ ----------------------------------- u-:4.„*: — —
dauginasi ir skaitlius koliouistų, bet užtai skaitlius czia
buvių maori eina vis mažyn.

Salos Paumotu žemos, ne turtingos, priguli teipos-

Sala Velykine yra į pietus nuo Ožkaragio tropiko,

niai gyventojai, ne mokalincziai prakaityti ne moka. 
Sziųdien ant salos gyvenanti žmones nė mūrinių namų 
ne stato, ne moka isz akmens stabų iszkalti, ne moka nė 
skaityti, taigi matomai tie rasztai ne jų padirbti. Gal 
būt, kad ant Velykinės salos seniaus gyveno tautaaugsz- 
eziaus kulturiszkai storinti, bet j>askni isznyko, arba 
persikraustė kitur, gal būt teiposgi, kad gyventojai at- 

didelio vandens ploto iazrodo lyg žvaigždės ant dangaus; skirti dideliais jūrių plotais, ne matydami daugiaus žmo- 
salos tos isz pradžių traukiasi kaipi paraleliszka prie aust- nių, neturėdami su niekuom nėjokių susineszimų, ne jau- 
raliskų salų juosta, bet į rytus nuo salų Fidži užsisuka te reikalo keitiesi knlturiszkai, todėl puolė vis žemyn, 
į rytus, prie pietinės Amerikos. Vienos isz jų yra tai užmirazo apie statymų didelių mūrinių triobų ir apie 
pradinės augsztos vulkaniszkos salos, kitos gi žemos ko
ralines.- Klimatas puikus, sveikas: nėra czia nė didelių 
nepakeneziamų karszczių, nė szalczio, kadangi karaztį ma
žina daugybė kylauezių isz jūrių vandens garų. Tikt ant 
augsztų salų lytus atgabena vėjai pasatais vadinami; ant 
žemų koralinių salų vėjai tie sausi, lytaus ne atgabena. 
Ant tūlų isz tokių sausų žemų salų yra stora eilė pauksz- 
czių meszlo guane vadinamo; jis galėjo susirinkti 
tikt per tai, kad lytus ant tų salų ne atsilanko, kitaip szcziaus jūrių vandenų pavirsziaus. Didžiausias miestas 
vanduo tų jrtiukszczių meszlų butu nuplovęs ir sugabenęs yra Honolulu. Salos tos yra ant kelio terp Australijos, 
į jūres. Augmens Ant Polinezijos Halų, ypacz gi ant vul- Azijos ir Amerikos. Cziabuvių gyventojų skaito apie 30000, 
kaniszkų salų, auga tarpiaus negu ant Australijos kiet- isz viso gi gyventojų yra 120000. Kol tų krasztų valdė ka- 
žemio ir ant australiszkų salų; auga czia daugelis medžių raliai isz cziabuvių, tie gyventojai kilo kulturiszkai, bet 
duodanezių žmonėms maistų, kaip antai kokosine paima, • patekus valdžiai amerikonams, jie cziabuvius beveik į 
duoninis medis (ant kurio auga vaisius panaszus į musų savo vergus pavertė. Valdanti amerikonai padarė sutar- 
vartojamų kvietinę duonų), bananai. Prie Auginimo tų 
vaisių ne reikia daug darbo, kadangi juos augina pati 
gamta, žmogaus darbas reikalingas tikt prie užaugusio 
vaisiaus skynimo; todėl gyventojai be darbo turėdami vi& 
kų, kas ant gyvenimo reikalingas, pavirto į tikrus tin
ginius be energijos. Žvėrių, ypacz gi žindanezių, labai 
mažai todėl, kad jie negalėjo czia prisigriebti nuo kai- 
myniszkų kietžemių; atkakę europiecziai rado tik sziksz- 
notspamius, kurie per jūrių pietus galėjo isz kitur at
lėkti ir vienų kiaulių veislę, matomai atgabentų atka
kusių ant tų salų isz kitur cziabuvių gyventojų, kurie 
netyczia radę vaisingos žemės salas, ant jų ir apsigyve
no. Europiecziai atgabeno arklius, kuriuos cziabuviai 
gyventojai isz syk palaikė už kitų kiaulių veislę, toliaus

Polinezija arba z 
Polinezija susideda isz daugelio iszmėtytų ant oceano 

terp tropikų mažų salų susirinkimų, teip, kad jos ant

rasztų. Velykinę salų užėmė pietinės Ąmerikos republika 
Chili ir siunezia czia savo nusikaltėlius. Toliaus Į rytus 
nuo Velykinės salos, areziaus pietinės Ąmerikos, yra ne 
apgyventa žmonių iszkiluai isz jūrių uola Sala y Gomez.

Salos Sandvich atsiskyrusios nuo kitų Oceanijos salų, 
toliausiai į sziaurius nusidriekia, isz abiejų pusių Vėžio 
tropiko. Salos tos kalnuotos, ant didžiausios salos Kavai 
yra vulkanas Mauna Boa, iszkilęs ant 4000 metrų ang-

tį bu Suvienytoms Vieszpatystėms Sziaurinės Ąmerikos, 
pagal kurių Sandvich salos stojasi Suvienytų Vieszpatysz- 
czių savaszczia; sutartį tų užtvirtino mieste J%nolulu, bet 
dar neužtvirtino Washingtono kongresas. Kol Amerika 
tos sutarties neužtvirtins, Sandvich salos yra tai neprigul- 
minga savistovi republika, vadinama republika Savai, 
bet visgi czia dabar valdo ne cziabuviai kanakai, tikt 2000 s 
amerikonų.

(Toliau s bus)



“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra VVincaa Kudarauskas. Ji
sai atsilankys So. Bostone ir ap-

Wietines Žinios.
— 23 d. Rupjuczio, užkaboryj

linkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus akaity 
tojus. Deltogi meldžiame wisų 
tėnykszcziųJietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budu užczėdysit sau laika 
irkasztus prįsiuntimo, o pinigai 
wisi bus gražuli mums priduoti. 
Winca8 Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
prato bijotis jam pinįgus- duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.\

CASCARETS gudrutis* kepenis, iukituiir 
pilw*. Niekad neskauda. lOo.

Nuo Redystfs.
Ant musų atsiliepimo, dauge

lis gerų ir teisingų lietuvių už 
simokėjo prenumeratą 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 vyrai ir tikri lietuwiai, pri
sius prenumeratę už “Lietuvę”, 
kuri rūpinasi ępie jų gerovę ir 
apszvietimę.

Mes kiekvienam užsimokan- 
ežiam duodame puikias dovanas: 
kas užsimoka 11,00,gauna dowa- 
nų knįgelę už 25c., o kas užsimo 
ka $2.00, gauna dovanų knįgelę 
už 50c- Knįgeles gali iszsirinkti 
isz musų kataliogo,kas kokias no-, 
ri. Kas neturi musų kataliogo, 
tegul atsiszaukia, o prisiusime 
jam dykai.

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

A. Olszevskis, 
924 33rd St. CHICAGH, 1LL.

Saules spinduliai ir ligas 
gimdanezios bakteri

jos.
Neseniai mokslincziai persiti

krino, kad saulės spinduliai naiki
na ligas gimdanezias bakterijas, 
szalcziai gi ant jų ne turi įtek
mės, jie ligos gimdanezių bakte
rijų ne užmusza. Likosi isztzrta, 
kad wandenys saulės spindulių 
apszviesti, nor nuo tų spindulių 
įszyla, vasaros laike mažiaus turi 
bakterijų negu žiemę. Priežastis 
to yra ta, kad saulės szviesos 
spinduliai, ypacz gi užsilaužianti, 
ne szilti, bet teip vadinami che- 
miszki, taigi mėlyni ir violeti- 
niai spinduliai pavojingi ligas 
gimdanezioms bakterijoms, jie 
greicziaus isznaikina ja^ezystame 
perleidžiancziame saulės spindu
lius wandenyj negu tamsiame. 
Jau neseniai pasimiręs prancu- 
ziszkas mokslinczius, Pasteur, už
tėmyje, kad iszkilusios į orę bak
terijos daugumoj yra ne gyvos, 
jas užmusza saulės szwiesos spin
duliai. Ant augsztų kalnų virszu- 
nių paprastai ne daug yra ligas 
gimdanezių bakterijų. Priežastis 
to yra ta, kad ant augsztų kalnų 
wirszunių pajiega saulės szviesos 
spindulių yra didesni negu že- 
roiaus, jie ant kalnų daugiaus isz 
naikina tų bakterijų ir per tai 
oras ten sveikesnis, limpanczios 
ligos, marai todėl antaugsztų ka
lnų atsilanko retai. Tikt bakterijos 
karsztligės nesibaugina teipsaulės 
spindulių, jos veisiasi greicziaus 
vandenyj saulės spindulių apsz- 
w i et-tam e. Matote todėl, kokį 
ge r adė j ingę darbę atlieka saulės 
spinduliai: jie naikina ligas gim
danezias bakterijas, iszwalo nuo 
jų orę, kuriuom mes kvėpuojame 
ir daro jį sveikesniu. Nepavydė 
kitę todėl ruimo savo kamb
ruose tiems geradėjigiems spindu
liams, leiskite jų kuo daugiausiai, 
statydami namus, dirbkite kuo 
didž a u-jus langus, idant perjuos 
daugiaus saulės spindulių per- 
sigriebti galėtu!

ties 34 nr. Mirtie str., policija su
rado negyvėlį. Iszsyk negalima 
buvo susekti, kas yra negyvėlis. 
4 d. Rugsėjo į Chicagę atkako isz 
Lyons,Ia. poni Jamson Baird, kuri 
praneszė policijai, kad prapuolė 
jos vyras, todėl, turbut, neseniai 
rastas negyvėlis bus jos vyras. 
Atkasė kapę, atidarė grabę ir 
Bairdienė pripažino grabe gulintį 
už savo wyrę, kadangi, kaip sakė; 
pažinusi jį isz rando, kokį ne
gyvėlis turi ant kaktos. Todėl ji 
sugrįžo į Lyons kapo naszlė. Bet 
sztai netikėtai dabar sugrįžo 
sveikas jos vyras ir Bairdienė isz 
naszlės stojosi vėl apsivedusi.

— Pereitę sanvaitę Cbicegoj 
buvo didelis gaisras: ugnis isz- 
naikino apie 40daugumoj medinių 
namųStokjardų aplinkinėse.Ugnis 
prasidėjo teip vadinamoj Dexter 
Park Pavillon”, kur buwo arklių 
jomarkas; aplink tę triobę pasta
tyti arklinįkai ir juose buvo tę 
kart suvirszum 600 arklių; nuo 
ežia ugnis prisigriebė kitų medi
nių triobų. Isz 600 arklių, sudegė 
12. Prie to, kaip sako, sudegė ir 
vienas arklių dabotojas, bet kū
no po degėsiais nerado. Blėdį 
ugnies padarytę skaito isz viso 
aut 600000 dol.

— Patrik Cashel, gyvenantis 
po nr. 3029 Emerald avė., ap- 
vaikszcziojo savo gimimo dienę, 
ant tų iszkilmių užsipraszė savo 
vientauezius airius. Susirinkę gė 
rė gražiai, bet nuo gėrymų įgavo 
karsztę krauję, pradėjo už kokį 
ten mažmožį pesztiesi. Laike pesz- 
tynių, koksai Black, iszsitraukęs 
peilį, iszardė pilvę Gaghanui; 
nugabeno dar jį į ligonbutį, bet 
daktarai nusprendė, kad jis turės 
mirti. Blackę suaresztavo. Mat 
ne tikt lietuviai ant visokių 
szeimyniszkų szvenezių pjaustosi.

- Ąnt isznesziojanczio vo- 
kiszkę laikrasztį “Illinois Staats 
Zeitung”, 60 metų Braunsteiuo, 
pareitos nedėlios rytę, einant 
jam į laikraszczio spaustuvę, ties 
577 VVells str., užpuolė trys plė- 
szikai iszszokę isz užkaborio ir 
pareikalavo pinįgų. B ra uostei n 
norėjo gintiesi, tęsyk vienas isz- 
plėszikų szovė ir mirt'nai sužeidė, 
atėmė 37c. kokius Braunstein tu
rėjo ir pabėgo.

— Namuose po nr. 279 ant W. 
Van Buren susipeszė du airiai: 
Patrik Coyle ir Joseph Gardner. 
Laike tų pesztynių, Coyle sugrie
bęs geležinę sztangę, su ja drožė 
Gardnerui į gatvę ir suskaldė 
kaukalį; nuvežė sužeisię į li
gonbutį, bet nėra nė jokios vil
ties jį nuo mirties iszgelbėti.

— Pereitos subatos dienę Chi- 
cagoj likosi atidaryta miesto bibli 
oteka, perkelta į tyczia pastatytę 
nauję rumę. Bibliotekoj yra isz 
viso su virszum 250000 visokiose 
kalbose knįgų. Lz lietuviszkų, 
nežinau, ar yra kas daugiaus, iszė- 
mus Kurszaiczio vokiszkoj kalboj 
parasaszytę lietuviszkę gramati
ką

— Nuo ateinanezio panedėlio,' 
18 d. Spalių, atsidarys visos va
karinės mokslainės mieste Chica- 
gos. Dėltogi lietuviai, kurie nori 
mokintiesi angliškos kalbos, 
tegul ateinanezum panedėlyje, 
ant 9 valandos vakare, susirenka 
visi į tas paezias mokslainės, kur 
pernai mokinosi, ant užsiraszy- 
mo.

Naujas Žmogus. 2 
Maduom, Nkbh. Loto* m., M.

Kunigo KoenigiNerre Tonlc parode atebu k Ha
ga Intakme ant mane*. Be* po Isigvritnul wleno 
Biaukiatuko tu gydyklų Jau galėjau užmigti, o 
po sunaudojimui dwleju bonkeliu tapau wi*l*$- 
kal Užgydyta i»* m*o nerwl«xko« ligoa ir dabar 
Jauoziuoai taip smagi, kaip nauja* žmogų*.

M n. M. HINTZ.
H. C.Olaud tai Norvood, Mo., raaso, kad Jo 

18 metu tunus per du metus buwo taip nanra- 
wa*. ka Jau ne buwo galima It namirote laikyti; 
11a buwo plinaa baime, ir kartule mialydawo, 
kad Jo aanarlai yra .utėlėti ar rulauiyti; Jokio* 
gydyklos na daktarai Jo negelbėjo, bet kaip tik 
pradėjo lmtl“Kunigo Koenlg* Nerve Tonlo ,nu- 
alramlno ir Jokio, blogo, mialy. Jo nekankina.

w!hz minėtu gydyklų, kur. pri- 
aiun. *awo adrecf. BeturczUi ligoniai taipgi 
gau. azla. gydykla, dykai.

Szio. gydyktoa yra iazraato. Kunigo Koe- 
nlk i.z Fort Wayne, Ind. 1878 mvtuoM ir dabar 
yra Užduodamo, po Jo prliiura per

Koenlg Med. Co. Chicago, III. 
40 S. ITranklin St.

A ptiekom galima gaut bonkele iziu gydyklų 
ui |1 arba 8 bonkele. ui |6.

Didele, bonkoa po *1.78. 8 bonkoa ui 10.
Galima Ja. gaut ir “LIETUVOS" redakoljoj.

“Lietuvos” Agentai:
Keliaujancsiais “Lietuvog” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

Wietiniais Agentais szie: 
BALTIMORE, MD.

Bonawent. Mažeika, 519 Columbia Avė.
SHENANDOAH, PA.

Andrius Maczys, 445 W. Line St.
BROOKLYN, N. Y.

Petras Abraitis, 800 Myrtle Avė.
SCRANTON, PA.

Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.
PHILADELPHIA, PA.

Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.
Szitų miestų lietuwiai, nortdami ap- 

sisteliuoti “Lietuva”,gali kreiptiesi prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

“Lietuvos” Agentas.

51. JDumųjonaitia
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atlankys mies
telius szteto Connecticut priimi
nėdamas prenumeratę nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvę”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratę už “Lietuvę”, o pi- 
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų piiiįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotii, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, ogreieziau- 
siai auvaikszczios. Užgreitumę ir 
teisingomę kasden apturime szim- 
tus padėka vonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja* per marias; 
ant prastų ir pig ų lin jų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo įritrajų, 
visada uždėkite sz tokį adresę:

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

Darbinįkė lietuviszka mergina 
21 metų, apturėjusi po smert sa
vo brolio puikię tarmę, pajiesz- 
ko doro jaunikaiezio su 1,000— 
2,000 dol. sau už vyrę ir dėl 
vedimo ūkės. Adresas:

Misa Aggie Smart, 
Pearl River, N. Y.

(29—11)

Mitingas.
Wilkes Barre, Pa., 17 d. Spa

lių, tai yn* nedėlioj, 4:15 valan- 
dę p° pretty, ant salės W. M. 
Daugle, 11 N. Hancock Str., 
“Lietuviszkas Kfflibas D. L. K. 
Alg’rdo” laikys didelį Mass- 
Mitinga, ant kurio užkvieczia 
lietuvius kuo skaiilingiau- 
sei susirinkti. Bus laikytos pra
kalbos apie politikę ir padėjimę 
biednų daibinįkų Amerikoje.

Szirdingai užpraszo, Komitetas.
(15—10)

— Pereitos pėtnyczios naktyj, 
vagiliai iszmuszė langę auksinių, 
deimantinių ir kitokių brangių 
akmenėlių iszdirbimų krautuvę 
Rovė Bros, po 163 State str., 
pagriebė nuo lango 40 auksinių 
lakrodėlių ir 60 auksinių lenciū
gėlių, isz viso 2000 dol vertės.

— Szioms dienoms Jury Su
džius Brentano Court prisudyjo 
A. Andžulaskiui $3000 už sužei- 
dimę laike darbo Moris & Co. 
geležų yardoj. Advokatai Andžu 
lauskio buvo A. J. Ryan ir Fr. 
Bradchulis (lietuvys).

Wanted—ftn Idea
Proteet your Ide**; th*y m*y brtng you wralth.
Vrita JOHN VKDDKKBURN A CO.. P*Unt AZįoc.
Ber*. W**hin<ton. D. C., tor Ulei r *i.8U0 pri»e uffer

Subatoj, 16 Spalių, 8 valandę 
vakare, salėje Fianingan, kertė 
Robey ir 2 2ud str.. Liet. Republ. 
Kliubas 10 vardos laikys savo 
mitingę, ant kurio užpraszo 
visus lietuvius pribūti. Kurie 
pribus antszio mitingo, gaus visi 
dykai po tikietę ant baliaus.

Su guodone, Komitetas.

PajieszkojimaL
Pajieszkau n»wo wyro, Adomo Kava

liūno, isz Kauno gub., Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinię ant szio adreso: 

Mary Kawaliunienė,
182 H. St. So. Boston, Mass.

Pajieszkzu sawo szwogerio, Antano 
Jesaiczio, Isz Kauno gub., Reseinių 
pa v., Norkaiczrų kaimo. Jis pats, ar 
kas kitas, teiksis man duot iini| ant 
szio adreso: Mike Rudis/

1930 Jackson Str., Scranton, Pa.
Pajieszkau sawo pusbrolio, Jokūbo 

JokUbausko, isz Kauno gub., Reseinių 
paw., Wėdžių kaimo. Teiksis atsiszauk- 
ti ant szio adreso:

Jos Jokubauskis, 
1930 Jackson Str., Scranton, Pa.

Pajieszkau sawo draugo, MikoloKola- 
džinsko ir Kristinos Koladžinskaitės, isz 
Kauno gub.. Sziaulių paw , Kurssėnų 
parap.. Waszkėnų kaimo. Jie patys, ar 
kas kitas, teiksis duot žinlę ant szio 
adreso: F. Kinis,

182 Bolton Str., So. Boston, Mass.
Pajieszkau sawo brolio, Jono Kirkic- 

kio, isz Kauno gnb., Reseinių paw., 
Batakių wolastSs. Teiksis jis jiats, ar 
kas kitas, douot man žinia ant szio 
adreso: Juozapa Kirkickis,

118 Market Str., Wilmington, Del.

Jei ra jantieai ne*weiku, Imk wten*CASCAR 
ETS, o Uzgydy* t*wj, ui 10 ir 80c.

RBIKALArjA TBI8IMGC IB DABB8ZCZIU WTru tir 
merginu keliauti po Cbioajif ir aplinkinei ir pra
dą *Ineti taworn* ba<<>to( tirmoa. Gaut 886,00 ant 
menetio Ir ezpenaat. Darba* ant vimdo*. Tari 
duot irera rekomend*clj^. Raizykit angllsikai 
iadedami aavo adresa ir mark* ant aUakymo. 
Adreaai: The Dominion Oo., Dept. Y. Chicago.

Antros Puikios Dowanos
‘‘Lietuvos” Skaitytojams.

Paganindam 1 dovanu angligzkolalkraczio“TheNationaiRecorder”,užtėmy- 
jome, kad nedaug lietuvių randui, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suruza, idant laimėti puiulintas dovanu; deltogi nes isz sa
vo pusės paskyrėme antru,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamu, dovanu.

“Lietuva” pauventė iszdovanoti uvo skaitytojams $100,00.
Pirma dowana Pinigais .............................................................. ..$75,00.
Antra dovana Pinigais ................................................................$25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena......................$60,00.

W Įso bus iszdovanota................ $ 1
Budu kaip įgyti augszczfau minėtu dovanas yra labai prastu. Reik pa

daryti isz kiekvienos litaros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, lai yra reik pirmiausei daryti žodžius Isz litaros L, pukui isz 1, pukui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai ii tarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz II ta
rų randaneziusi žodyje Lfetuva, tugaus augszcziausif dowanf 175,00; antru 
gaus 125,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomia po 13,00. Žodžiai turi būt suraižy
ti pagal alfabetf,gražiai,koiumnose; žodžiuose nevale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džių ir daiktžodžių.

Kiekviena^ kuris užsimokės pilnai prenumeratę už “Lietuvę" 12,00 prisiu. 
Sime jam pamokinimę kaip daryti žodžius Ir kvitę duodanezia tiesę imti daiy- 
wumę szitame Konteste. Kontestu užsidarys 15 dienę Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanu gaus ju ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra jau apmokėta, 
tai už tuos 12,00 siusime jam “Lietuva” per isztisa meta po iszsibaigimui seno
sios prenumeratos.

Deltogi puiskubinkite pasinaudoti isz tokios puikios progos, nes raszy
dami žodžius iszmoksi te gerai raszyti, turėsite “Lietuva ant puiskaitymo per 
isztisę metę ir prie to galite įgyti puikias dovanu. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardę “Lietuvos“.

Kurie yra geriau apsipažinę su angliszka kalbę tegul užsimoka S2,50, tai 
gaus Lietuvę ir The National Recorder Ir tiesę imti dalyvumę Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytę aname apgarsinime.

Užsiruzydami “Lietuvę“ ir prisiųsdami prenumeratę visada uždėkite szi
tokį adresę:

A. 01szewskiN, 924 33rd St., CHICAGO, III.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

galite prenumerata jam užsimokėti ir jisai iszduos jumis kvitas ir ant to kitus 
reikalingus paaiszkinimus.

N. L. PIOTROWSKI,
Adwokatas augsztesniu sudii ir Notary Public.
Ofisas: 84 La Salk St.,Rnimas 62O.Gyienimas: 199 Augusta St arti Ashland Are.

Atlieka provas visuose suduoae, iszdirba visokias rjpieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklaupė.

Gali sueiazneket lenkiszkai.

Pirmatiols Lietuviszkas Salioms
L1UIHVIK0 NAW1KO, -

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

(Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepeneziusCigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia wi«us atsilankyti.(17-1)

Geriausia užeiga Scrau- 
tone.
......... p*»...........

FRANC18ZKU KOON8,
105 Lockmvanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę miestę gali gauti gėrę nakvy- 
nię, szaltę alų Ir kvepenezius cigarus, 

Km In Scrnntn* *Uc«)i*n*il.
Tai puKoonii *l«k| <»**U:

Altu* gero ir Cimrf.
Pernakvot ir r<>4e g«rf. (1—8.98)

T heSt£i(ndLiqnorHcDse.
Naujas Lietuviszkas Sali imas

Juoz. Millerio,
Chięago Bear Hali.

215 IVasbington St., 
8EATLLE, WASH.

Užlaiko geriausius gėry mus r 
Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teipusgi 
kiekvienas < pribuvęs pas manę 
gali gaut geriausię rodę ir dasiži- 
noti apie visus reikalus szio krasz- 
to. Kam teks ežia atvykti, mel
džiu pas manę atsilankyti. (2—10)

Su guodone
Juozas Millsr.

Naudokitės lietuviai!
Kas norite turėt gerus ir gra

žius sidabrinius szauksztus, pei
lius, videlcius ir sznuksztukus ir 
visokius daiktus prie stalo su 
gvarancija ant 40 metų, teiposgi 
auksinių laikrodėlių, žiedų, špil
kų ir t. t. atsiszaukile ant že- 
miaus padėto adreso.

Apart to, fabrikas reikalauja 
visur agentų, kurie galėtu rinkti 
orderius, kurie gali nors kiek 
angliszkai raszyti ir skaityti. 
Norėdami dasižiuoti apie prekę, 
arba agentai, raszy kitę gi eit ant 
szio antraszo:

W. J. Petkon 13 Emerson avė. 
Bročkton, Mass.

Reikalingas yra vienas 
geras vyras už agentę prie “Lie 
tuvos” mieste Ch:cagoj. Turi 
hut gerai atpažinę* su miesto 
ulyczioms, tur mokėt gerai lietu 
viszkai raszyti ir turi duotužlik- 
rintoję (pHrencznįkę). Atsiszau* 
kit į “Lietuvos” redakciję.

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po................ 52|c.
Prusiazkos markės po..........24|c.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paczto 
kaulu.

PadekavonC.
Siunczu szirdingiausię padėkavonę 

guod. kun. J. Bervetkai/ klebonui lie- 
parap. E. Si. Ix>uis. III., kuris manę, at
silankius tame mieste, priėmė passavę, 
užlaikė per tris sa n va i tęs, iszpirko ti
kietę sugrįžti įJPhicaga ir dar ant kelio 
dawe *loo pitųgiį Tokio gero ir mie- 
laszirdinffo kunįgo dar nepatikau visoje 
Amerikoje. Tegul jam Dievas mieliau
sias priduoda stiprybės ir užlaiko svei
katoj per ilgus metus.

Juoz. Žymonczlus,
61 Liberty St., Chicago, III.

11 i'-JLr. a v k i .v uJ J. iv k > v: <

679 MIIwaukee Avenue,
Dirbtume

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Kosciuszkoa Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz-

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
K1NIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreiksz(i guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viskę padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 81A1MINSKA, 679 MILVVAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

LAIKRODĖLIS IR LENCIUGEL1S DYKAI!
Idant gauti naujuskostumerius ant rudens, mes paskyreme szias didės dowana&~

Mei prisiusime tau wiena 
box'a tnus Henry Clay Cig* 
-u pilno didumo ir i<w*rumo ir wiena u* to.00 ni- 
<elfny, ant 5 «ziuv>iu, paHcmoniszka, gražu Re- 
volwery 38 arba 38 S. « V patronu ir wiiiszkai 
dykai pntiuiime *u tawo pirmu orderiu wyri*zka 
aikrodely ausuke užsukama. *u aukso pleitytu 
ienciugeliu ir kompasu. Laikrodėlio luksztai yra 
padirbti isz wokiszko cidabro ir paauksuoti su 14 
karatu auksu isz lauko ir widaus, gražiai iszkviet- 
kuoti, istzlaikys ant tawo amžiaus, <> 
iszrodo kaip auksinis $50.00 laikrodėlis, nikeli
niai geri widuriai su visais reikalingais akine- 
nais. Prie kožno laikrodėlio duodame gwaranctja 
ant 10 metu. Szita wisa pa k i prisiusime ant ex- 
preso dėl perexaminawojinio ir Jeigu tau pasida

bos, užmokėk agentui 64,05 už as»v*ima, o jis tau atiduos wįsa paka. Mes tikimės, kad ga
ures szita parodysi sawo prleteliams ir gau i dėl mus daugiau orderiu. Szitos yya didžiausios do- 
waao* kokes mes duodame. Jeigu per toli gyweni nuo expreso, tai prisiusk mums 16.00. o mes 
prisiusime tau szita tawora per paczta. Užtikrinam kad busi užganėdintas. ADRESUOK: 
Insurance Merchandise Co., 167-169 Dearborn Street, Chicago, III. 

129—10)Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvietka, kuri no- 
rineziam ja pauos
tyti trykszta i n a-

kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietu viszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
Jos preke *1,50, ir prie to duodu dovanu 
(uburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

akis apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavojl- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dast-' 
iinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prlsiunczia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu. Adresas mano toks:

.Jose p h Matutis,
287 Wythe Avė., Brooklyn, N.Y.

— Geriause lietuvi-izkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 8315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
esias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioms, ir ketver- 
gais nuo 12 įki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 709
Lietuviszkas Daktaras

M. P. KOSSAKAUSKAS
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) «tr.

E. ZAN1EWSKIS.
924 33rd str., 
Lietuviszkas 

kriauczlus. 
Pigausia dra- 

Knų krautuvė.
irauoda viso

kius dmbužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, 6 
persitikrysite.

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

838 W. 181 h Str.
Priima ligoniu* adyno*e: nuo 9 iki 12 prie** piet 

ir nno 8 wakaro. Telephon**: Caaal 78

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

NnJIma pnlklMiFotognfljM, ni tuziną tiktai 
$2.00

An woa«liu Ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogra 
fljM koputk anMt

Kas nori tapt locninyku Aukso Mainu, Alaskoje, tegul perka Akcijas nuo 

The Klondyke & Stewart River Mining Co.
Szita Kompanija yra Inkorporuota IllinojyJ.

JOS KAPITULAS $100,000.
AKCIJŲ 10,000, po $1O UŽ AKCIJA.

Perkanti akcijas moka visus pinigus isz virszaus, potani Jokiu 
kitu mokestu nėra.

Ateite szios Kompanijos yra:
Žema kapitalizacija, ir gerai mokantis gaspadoriavintas.

Szios kompanijos expedicija Klondyke, po priežiūra gerai iszmananczio mai
nu experto ir inžinieriaus, prasidėjo nuo miesto Juneau, Sėjos mėnesyj, 1897. 
Jos akcijonieriai jau turės gerus pelnus pakol dar kitos kompanijos prisius 
savo žmonis in Klondyke. Norintiejie pirkt akcijas ir gauti apie ta platesnes 
žines atsiszaukite prie

The Klondyke & S te w art Kiver Mining Co.
Ruimas 314 Roanoke B’ld'g,, Cgicago, Iii. Agentu teipgi reikalanja. (5-ll>.

Maika: Gud Morning, Mister. 
Frenk; Na kaip eina. Maike?
Maika: Kaip kas eina, teip ir 

nueina, betsztai mano laik
rodėlis tai vis eina, kaip inži- 
nas.

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

Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
rciko&Co., kurie turi ge
riausius tavorus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo- 
uis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
&Co. Jau pora metų atgal ir 
as-z norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet. po szimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cėnto neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu: Kelpsch,Noreiko <fc Co., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taięi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz pacztos, ta nauja lietuviszka katalioga. Neakaicziau jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiepa tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitraukt.

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

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiusk savo adresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuviszka katalioga 

sviete.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreiko & Co. 56 Fifth Avė.

CHICAGO, IUL.

DOWANO8 DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
527 S. Ganai kerte Judd ui., Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro
. už 15,00, gaus prezenta vertes $1.00; kas 

pirks už f lu,uu— 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 prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pus mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų. *

Kas tik ko reikalaujate, ateikite pas mane, o pirkaite viską 
pigiau kai kitur.
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