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Isz Užmarės.
PolitiszKos žinios.

—o--
Italija ir Abisinija.

Pasibaigė jau karė Abisinijos 
bu Italija: italijonys ežia turėjo 
nusilenkti ir sutikti ant tų iszly- 
gų, kokias jai Abisinijos karalius 
pasiūlė. Tas atsitikimas parodė 
Europai, kad ne daugybė kariau
nos, ne kultūra stojasi pergalėto
ja, liet susirėmimuose meilė liuo- 
sybės ir meilė savo kraszto per
gali ir didžiausias prieszginybes. 
Italija szeszis kartus dauginus tu
ri gyventojų, isz kurių galėtų 
juk surinkti milijoninę kariauną; 
Italija skaitosi už vieną isz di
džiųjų Europos vieszpatyszczių 
(prie tokių priguli tik: Maskoli 
ja, Austrija, ^Vokietija, Prancūzi
ja, Anglija ir Italija), abisinie- 
czius gi wisi laiko už nuožmius, 
laukinius; visoj Abisinyjoj yra 
tvos 5 milijonai gyvventojų (taigi 
tik tiek, kiek yra lietuvvių su lat
viais;, bet meilė liuosybės, meilė 
savv© kraszto, suteikė jiems tokiai 
galybę, kad pergalėjo Italiją. I- 
talija atsisako nuo vvirszinįkystės 
ant Abisinijos, jai ne vvale atiduo
ti savo valdybų parubežiuose 
nuo Abisinijos nė jokiai kitai 
vvieszpatystei, tik jeigu jų užlai
kyti ne norėtų, gal jas atiduoti ar 
parduoti Abisinijai. Už maiti
nimu italijonų paimtų į nelaisvę, 
Italija turi užmokėti pinįgkis. 
Rubežiai italiszkų valdybų tampa 
susiauryti, taigi tūli, dabar itali- 
jenų valdomi krasztai, taps abisi- 
niecziams atiduoti. Kas link gi 
rubežių abiejų krasztų, taigi ita
liszkų ir Abisinijos vvaldybų, juos 
aprėž vėliaus tam tikra, nuo a- 
biejų vvieszpatyszezių paskirta ko
misija. Žinoma, jeigu Italija bu
tų turtinga, galėtų traukti kare 
toliaus ir kelti savo nužudytu 
garbę, bet teip kaip dabar yra, 
ji persitikrino, kadpigiaus atseis 
apie garbę nesirūpinant.

Maskolija.
Sugrįžus atgal į Maskolija cie- 

coriui Mikalojui, visi užrubežių 
laikraszcziai pradeda perkratinė 
ti vaisius jo kelionių. VVisi pri
pažįsta, kad įtekmė Maskolijos 
pakilo, bet daugumas laikraszczių 
pasikėlimu visur tos įtekmės 
stato ne tiek ant Maskolijos galy
bės, kiek ant pagelbos, kokią Mas
koliai suteikia Prancūzija. Lon
dono laikrasztis “Daily Nevs”, 
iszskaitęs Maskolijos kariszkas pa- 
jiegas, sako, kad prasidėjus karei 
su widurinės Europos vvieszpa- 
tystėmis, Maskolija negalint isz 
syk pastatyti daugiaus 1300000 
kareivvių. pakol gi galėtų ežia su
traukti pajiegas isz savvo rytinių 
krasztų, jau pirmutinė armija bu
tų sumuszta sujungtų pajiegų 
Wokietijos ir Austrijos, kuries į 
penkias dienas gal sutraukti ma
žiausiai 3 milijonus kareivvių. 
Jeigu Maskolijos privengia Vo
kietija ir Austrija, tai ne dėl 
Maskolijos galybės, bet tik todėl, 
kad karėje rems ją Prancūzija, 
kuri į teip urną laiką kaip ir Vo
kietija, gal teiposgi stumti į karę 
netoli 3 milijonų savvo kareivvių, 
turinezių kuo geriausius ginklus. 
Ką gi vvienok Prancūzija pelno 
už savvo pagelbą? Iki sziol ji nie
ko dar isz susijungimo su Masko
lija ne pelnė. Atsiranda jau ir 
terp prancuziszkų laikraszczių to
ki, kurie isztaria, kad Maskolija 

Prancūziją prigavvusi. Anglisz- 
ki laikraszcziai tą patį garsina: 
jie sako, kad ciecorius Mikalojus 
vvieszėdamas Darmsztadte, į kurį 
atkeliavvo tiesiog isz Prancūzijos, 
susivvaževves antrą kartą su Wo 
kietijos ciesoriumi, padarė ežia ir 
su tuom sutartį ir tai ant tokių . 
pamatų, kaip seniaus buvęs, apie 
kurį savvo laikrasztyj praneszė 
Bismarck: taigi, kad jeigu Pran
cūzija pradėtų karę su Vokietija, 
tai Maskolija ne rems Prancūzi
jos. Ar teisingi vvienok tie visi 
paskalai, sunku žinoti, nes kiek- 
vviena vvieszpatystė slepia savvo 
paslaptus su kitoms vieszpatys- 
tėms sutarimus. Prancūzus vvie
nok tie paskalai labiausiai erzina: 
jie sziądien įau garsiai kalba, kad 
iszleisti pinįgai ant iszkilmių pri
ėmimo maskoliszko ciecoriaius 
nuėjo be naudos lyg į balą įmesti. 
Anglija, rodosi, isz pats pradžių 
netikėjo žadėjimams Maskolijos, 
todėl ji ir pasistengė praszalinti sa
vvo nesutikimus su kitoms vviesz- 
patystėms, kad tik turėti liuosus 
rankas, jeigu iszdigs nesutikimai 
su Maskolija. Todėl ji nusilenkė 
Suvvienytoms Vieszpatystėms 
Sziaurinės Amerikos, kurioms ir 
paliko iszriszimą, per sątaikos sū
dą, savvo nesutikimų su Venezue- 
le«5 republika.

Laikrasztis “Morning Post” 
paduoda, kad Maskolija galutinai 
jau įgavvo nuo Chinieczių rando 
daleidimą nutiesti savvodidijį ge- 
geližinkelį prie Ramiojo oceano 
per prigulinezią chiniecziams 
Mandžmiją. Geležinkelis tas 
bėgs nuo Blagovvieszszensko per 
upe Amūrą ir Mandžuriją į uos
tą Posjeto. Tokiu budu neužilgio 
ir vvisa Mandžurija pateks su vvi- 
su Maskoliams.

J Turkija.
Turkijoj niaisztai vvisgi ne ap- 

stabdyli. Jeigu Turkijos sulto
nas pasistengtų įvvesti reformas, 
kokių reikalauja Europos didėsės 
vvieszpatystės, mnisz‘ą galėtų pa
kelti gyvventojai ir tų krasztų,ku
riuose dar jų nebuvvo. Iszgirdę 
apie rengiamas reformas albanie- 
cziai (gyvventojai Albanijos, Tur
kijos provincijos prie Adriatisz- 
kų jūrių) susirinko ant rodos į 
Prizrendą ir užgyrė prieszintie- 
si įvvedimui tokių reformų, ku
rios galėtų kenkti albaniecziams; 
prie tų prisidėjo ir kiti gyvento-’ 
jai mahometonys, Taigi ^ulta- 
nas, nors ir norėtų, ne gal įvvesti 
nė jokių savvo vvaldybose pageri
nimų. Pereitame “Lietuvos” nu 
merije raszėme, kad sultonas pa
žadėjo prancuziszkam pasiuntiniui 
suteikti tūlas tiesas krikszczio- 
nėms ir iszmokėti pinįgais jiems 
už isznaikytus turtus, tuom tar
pu prie iszpildymotų pažadėjimų 
vvisgi nesiskubina, nes bijosi, kad 
iszpildant juos nesukelti ir tų sa
vvo pavvaldinių, kurie dar maiszto 
nekėlė. Isz Konstantinopoliaus 
pareina dvvejopos žinios: vvienos 
garsina, kad maisztai mažinusi ir 
ant jų apstabdymo užteks vvien, 
kad svetimos kariszkos laivvynės 
visai pasitrauktų, nes jos labiau
siai turkus erzina; kitos vvėl žinios 
garsina, buk sultonas pažadėjo 
suteikti reformas vien todėl, kad 
tikėjosi per tą pažadėjimą gau
ti Prancūzijoj pasiskolinti pinįgų 
ant užlaikymo kariaunos. Katra 
isz tų žinių teisinga, pasirodys 
tolinus. Greicziaus teisinga an- 

; troji: sultonas suteiktų reformas, 
bet bijosi.

Iszpanija ir jos valdybos.
Iszpanija vvisgi tąsosi su pasi

kėlusiais savvo valdybose ir iki 
sziol negal jų suvaldyti. Ant sa
los Kubos didesnis muszis ateiti- 
ko kalnuose EI Rubi. Jenerolas 
VVeyler užpuolė ant kubieczių 
apkosų. Muszis traukėsi per 
dvvi dienas: kubiecziai gynėsi 
karsztai ir' iszpanijonys turėjo 
vveržti kiekvieną žingsnį užimto 
žemės ploto; ant galo bu durtu
vais nustūmė kubieczius nuo kal
no. Iszpanijonya nužudė jenero- 
lą Echague ir 6 kareivvius užmusz- 
tu8 ir apart to: 6 (ficierius ir 54 
kareivius paszautus. Pagal isz- 
panijonų apgarsinimus, kubiecziai 
nužudė ]>er 200 žmonių. Potam 
musziui VVeyler nutraukė tolinus 
į kalnus, turėjo keletą mežesnių 
susirėmimų. Kubieczių vvadas, 
Maceo, su savvo pajiegomis apsi
stojo po Juan Contreras, pietinėj 
dalyj provvincijos Pinar dėl Rio. 
Iszpanija nuolatai siunezia szvvie- 
žią kariauną ant Kubos, taigi 
rengia pasiprieszinimą Suvieny- 
toms Wieszpatystėms Sziaurinės 
Amerikos, jeigu jos norėtų ežia 
įsikiszti. Angliszkas Londono 
laikrasztis “Times”, persergsti 
Ameriką ir nurodo pavojų galin
tį užgimti isz tokio įsikiszimo, 
nes kitos Europos vvieszpatystės 
užstotų už Iszpaniją.

Kas link maiszto ant Filipinų, 
sunku isz ten sugriebti teisingas 
žinias, pareina tik žinios nuo isz- 
panijonų, bet toms negalima ti
kėti. Pagal iszpaniszkas žinias 
maisztai ežia bevveik likosi ap 
stabdyti, ėsą ežia jau tik mažesni 
maisztinįkų pulkeliai, didesniejie 
gi likosi vvisai iszwaikyti. Teip 
jau isz pradžių gyrėsi, buk ap- 
stabdę ma sztą ant Kubos, bet 
tos pasirodė neteisingu. Tas 
pats gal yra ir ant Filipinų.

Japonija ir chinieczių 
krasztas.

Terp Japonijos ir chinieczių 
rando likosi padaryta sutartis 
kas link prekiavvimo chinieczių 
kraszte. Pagal tą sutart į: japo- 
niecziai gal liuosai keliauti po 
chinieczių krasztą; japoniszkiems 
konsuliams palikta tiesa užstoti 
vvietą sudžių vvisokiuose japonie- 
czių apkaltinimuose, taigi kad ja- 
poniecziai ne gal būt sudyjami 
chiniszko sūdo. Japoniecziai vvi- 
suose atidarytuose portuose gal 
pirkti ir samdyti žeme; gal jie į- 
rengti dirbtuvves. Muitai ant ja- 
poniszkų iszdirbimų ne gal būt 
didesni, negu ant iszdirbimų ko
kio nors kito kraszto. Taigi mat 
ežia Japonija iszsiderėjo sau ge
resnes iazlygas, negu kokia nors 
isz Europos vvieszpatyszezių. Ži
noma, kad kitos tautos stengsis 
tokias jau iszlygas ir dėl Bavvęs 
iszsiderėti.

Isz Lietu wos.
Wanduo ir žiburiai Kau

ne.
Iki sziol Kauno gyvventojai 

vvandenį turėdavvo isz Nemuno 
neszti arba isz retai kur mieste 
ėsanezių szulinių. Miesto uly- 
czios buvvo apszvviestos kerosini- 
nėmis tampiomis. Miestas nuo se
niai jau norėjo aprūpinti gyven
tojus vandeniu ir geresniais žibu
riais, bet isz musiszkių didžtur- 
czių neatsiranda nieks, kas ant to 
sawo kapitalus butų norėjęs ap
versti. Musų kapitalistams be 
miegant, atsirado svvetimtaucziai, 
kurie pasiūlė savo pinįgus reika

lingus ant įrengimo visokių pa
gerinimų mieste. Laikraszcziai 
dabar pranesza, kad Kauno mies
to rodą galutinai susitaikė su 
belgiszka kompanija, kuriai ir 
paveda parengti aprūpinimą 
miesto vandeniu, teiposgi ir 
elektriszkua ant ulyczių žiburius.

Prekė jawų.
Liepojuje javų prekės pakilo, 

taigi pakilti turėjo ir visur Lie
tuvoj Liepoj ui už rugius moka 
po 60 kap. už pūdą; avižos 54— 
56 kap. už pūdą; lietuviszkos 
geriausios po 62 kap.: miežiai po 
60 kap.; žirniai po 63 kap.; sė- 
mens po 96 kap.; kanapės po 101 
kap. už pūdą. Isz visų javų dau
giausiai perka avižas. Apie linus 
dar nieko negirdėt, į Liepojų jų 
dar ne sugabeno, todėl ir apie 
prekės nieko > nežinia.
Nelaimė žydų sinagogoj.
Žydų sinagogoj (iszkalojoj) 

LietuviMzkanie Braste, Garteno 
gub., Sūdo dienoje (per nesztines) 
atsitiko nelaimė. Kada žydai su
sirinko ant maldom, į sinagogą 
suėjo ir miesto vagiliai, pasitikė
dami ežia ir ką nors pelnyti. Su
sirinkę į sinagogą vagiliui, susi
tarę terp savęs, ant syk szukte- 
lėjo: “dega, gelbėkitės’! Žinia 
ta iszgazdino labiausiai moteris, 
kurios pradėjo tuojaus visos ant 
syk veržliesi prie durų. Wagiliai 
užgesino visus žiburius lygiai 
ant ulyczios, kaip ir viduryj; už
stojusi tamsa dar labinus iszgaz
dino besi veržianezias moteris, 
kurios, kaip žolė dalgio 
pakirsto, virto viena ant kitos; 
vagiliai gi gulinezioms kraustė 
kiszenius, isz ausų ir nuo pirsztų 
lupo visokias graznas. Tame su
sigrūdime daugel žydelkų likosi 
sunkiai, yra ir labai pavojingai 
sužeistų, isz kurių daugelį reikė
jo gabenti tiesiog į ligonbutį. 
\Viena jauna žydei kaitė tapo vi
sai sugrumdyta. Jos kūną nuga
beno teiposgi į gydinyczią.

Nuo Prūsų rubežiaus.
Gabenimas isz Lietuvos į Pru

sus žąsų szį metą didesnis negu 
kitais metais: lietuviai lyg pri- 
jausdami, kadjųsiuntimągalPrusų 
valdžios uždrausti, skubinasi su 
iszgabenimu.Dabar isz tikro Prūsų 
valdžios iszdavė parubežinėms 
muitinyczioms įsakymą, kad jos 
praleistu į Wokietiją vien tokius 
žąsų transportus, kuriuose jos 
bus patalpintos į tyczia pareng
tas klėtkas. Liuosai vežamų žada 
visai per rubežių ne leisti, vary
ti gi jas pulkais jau uždrausta.

Nauja dirbtuwė.
Musų kraszto turtingi dvarpo 

niai mažai prisideda savo turtais 
prie pagerinimo gyvenimo musų 
tėvynėj: jie turtus ežia sau ren 
ka, bet užtatai daugiausiai jų iaz- 
leidžia užrubežiuose. Teip daro 
Tiszkevycziai, Oginskai, apie ki
tus jau nėr ką ir kalbėti. Ar gi 
žingeidu, kad musų aristokratii 
nekeneziami kitų luomų gyven
tojų? Jie isz musų kraszto iszve- 
ža pinįgus ir jais apdalina Peter 
burgo, VVarszavos, Paryžiaus, 
arba Berlyno prekėjus, amatnį- 
kus ir fabrikantus. Jeigu musų 
krasztui atgabena naudą, tai dau
giausiai svetimtaueziai kapita
listai. Sztai ir dabar, prancūzų 
akcijonierių draugystė, turinti 
4.000,000 rublių kapitalo, rengia 
si įrengti Lietuviszkame Minske 
didelę verpinyczią, kurioje gaus 
darbą 5000 darbinįkų. Isz pra
džių, mokintojais bus prancūzai; 
prancuziszkų darbinįkų bus ežia 
400 partraukti. Iszdirbimai tos 

dirbtuvės eis daugiausiai į Pran
cūziją, kuri tokiu budu mirs tuom 
prie vargų musų kraszto prisidės, 
kad savo pinįsrais turės apmokė
ti dirbanezius darbinįkus. Kodėl 
musų kraszto didžtureziai nieko 
ne daro ant Lietuvos naudos?

Naujas Lietuwiszkas laik
rasztis.

Nuo 1 Lapkriczio szių metų 
Tilžėje pradėjo iszeidinėti naujas 
lietuviszkas laikrasztis po vardu 
“Lietuviszkas Laiszkas”, spau- 
dintas vokiszkoms raidėms. Rėdy- 
tojumi to naujo laikraszczioyra p. 
Letzasjszleistojumi giJagamastis. 
Jagamastis yra tikras lietu vys, tai - 
gi turime viltį, kad jisai pasi
stengs pastatyti tą laikrasztį ant 
tikro lietuv’kzko pamato. Wisi 
iki sziol iszleidžiami dėl Prūsų 
lietuvių laikraszcziai buvo vo- 
kieczių arba suvokietėjusių lietu
vių iszleidžiami. Kėdystė savo 
atsHzaukime pranesza, kad prie 
redystės priguli ir mokintesniejie 
Prūsų lietuviai. Geistina butu, 
kad lietuviai remtu Jagamastį 
iszsiraszydami tą naują laikrasz- 
lį. Geriaus suteikti uždarbį lietu
viui negu svetimtaueziui.

Žemė ant pardawimo.
Suvalkų apskriezio sūdąs, 1 d. 

Grudžio szių metų, parduos per 
aukcijoną szitos ukes: po tabelės 
nr. 5. kaime Solcenikuose, Kros
nos valszcziuje, 29 margus su trio- 
bomis, aukcijonas prasidės nuo 
600 rublių; po t. n. 1 ir 18 
Dubinicuose, Panemunio waity- 
stoB, 110 maigų su triobomis, 
aukcijonas nuo 5000 rublių; po 
t. n. 150, kaime Wižainiuose, Su
valkų pa v. 17 margų, aukci
jonas prasidės nuo 800 rublių 
arba nuo mažiaus; po t. n. 8, kai
me VVidugiruiose, Krosnos vait. 
34 margai su triobomis, aukci
jonas prasidės nuo 800 rublių. 
Starapolėj, sudžių susivaževymo 
sude, 28 d. Lapkriczio, bus par
duotos szitos ūkės: po t. n. 7 
kaime Dębovkoj, Javaravo 
vait. 33 margai su triobomis, 
aukcijonas nuo 800 rublių; po t. 
n. 16, kaime Meszkovicuose, 
Szunskų vait. iszviso 21 margas, 
aukcijonas nuo 750 rubl.; 
kaime Oszkasviliuose, 20 mar
gų, aukcijonas nuo 800 rubl.; po 
t. n. 12, Mažucziuose, Kybartų 
vait. 10 margų su triobomis, 

^aukcijonas nuo 565 rubl; Kibei- 
kuose, Kapsodžių vait. 11 margų 
bu triobomis, aukcijonas nuo 700 
rubl. Geistina butu, kad visi tie 
musų žemės plotai patektų į lie
tuvių rankas, nes jeigu jie pa
tektu maskoliams, tai lietuviai 
vis ant savo sprando turėtu pri
žiūrėtojus: apsigyvenę terp lie
tuvių maskoliai butu vien pagel- 
binįkais maskoliszkos policijos.

Lietuwiszki darbinįkai 
Prusnose.

“Peterburgskija Wiedomosti” 
paduoda apie skriaudas, kokias 
kenezia lietuviai darbiuįkai atėję 
ant darbų į Prusus. Ant lauko 
darbų Prūsų, Pomeranijos, Pozna- 
niaus, net ir Branderburgijos pro
vincijų dvarponiai samdo pa
prastai darbinįkus isz Lietuvos ir 
Lenkijos. Parupinimu darbinįkų 
užsiima paprastai žydai agentai. 
Kadangi uždarbis Lietuvoj lauko 
darbinįkų yra mažas, paveikslan: 
Suvalkų gub., uždirba jie vidu- 
tiniszkai po 42 kap., VVilniaus 
gub., 35 kap., Kauno gub. po 37 
kap. Garteno gub. po 40 kap. ant 
dienos, todėl žydeliams pasinius 
kiek daugiaus, pasiseka lengvai 
norineziua didesnį gauti uždarbį 
suverbuoti. Žinoma, musų dar- 
binįkai keliauja į Prusus be pas- 
partų, nes kasgi isz jų gal už

mokėti po 10 rublių už pasą ir 
dar laukti po kėlės nedėlias, kol 
žandarai ir gubernatoriai teiksis 
maloningai juos iszduoti, ypacz 
jeigu žydas agentas reikalauja, 
kad jie tuojaus į darbą kelautu. 
Tokiu budu musų darbinįkas at
siranda Prūsuose be jokių rasztų, 
apie ką žino gerai dvarponis 
darbdavys, todėl ir elgiasi su tokiu 
kaip ne su žmogumi, skriaudžia 
kaip įmanydamas. Nuskriaustas 
žmogus, kaipo gyvenantis slapto 
ir mėgai skustiesi. Darbdavys lai. 
ko musiszkius teip ilgai, kol yra 
darbjai ant lauko, bet kaip tiktai 
pasibaigė, jau lietuvio darbas 
nereikalingas, todėl jį ir pavaro; 
uždarbį gi tokį užmoka, kokį nori. 
Jeigu kas tuom nepasigauėdintu, 
perduoda tokį tiesiog žandarams, 
kurie ir varo drąsuolį atgal į 
Maskoliją ir ten perduoda mas
koliams. “Peterburgskija Wiedo- 
mosti” ežia nupeikia vien vo- 
kieczius, bet pagal teisybę, ir 
Maskolijos pagirti ne galima: juk 
tik apsunkinimas darbinįkui isz- 
gauti užrubežinį pat-partą ant su- 
jieszkojimo darbo, musų žmonis į 
tokį apverktiną įstumia padėji
mą, Maskolijos rėdą įstumia musų 
žmonis į tokį vargą, jį tik sutei
kia drąt-ą visokiems paszlemė- 
kams visaip skriausti atėjusį isz 
Maskolijos. Ant galo maskoliszki 
konsuliai vien užtokius užtaria, 
kurie turi užrubežinį pasą, jeigu 
pasiskųstu jo neturintis, tokį ne- 
iszklause tiesiog laukąn iszvaro. 
Konsuliams kitų tautų užtenka, 
kad nuskriaustas yra jų vietau- 
tis, tie rasztų nuo besi skundžiau- 
ežių nereikalauja.

VVilniaus knigų rinklus . 
(biblioteka).

Į vietą maskolių iszvežtos, 
uždarius universitetą, garsios 
senovėj Wilniaus bibliotekos, po 
lenkų maisztui, ant Muravjevo 
įsakymo, tapo įrengto ežia kita 
l)iblwoteka, kurioje nors yra gana 
svarbių senovės knigų ir rank- 
raszczių, visgi nėra jau tokių 
knįgų, kurios buwo maskolių 
atimtoj. Dabartinė biblioteka susi
deda isz knįgų ir rankraszczių, 
koki likosi į VVilnių sugabenti 
isz panaikintų katalikiszkų kliosz- 
torių. Isz tų susitvėrė pamatas 
dabartinės Wilniaus vieszos 
bibliotekos; toliaus skaitliusknįgų 
pasididino nuo visokių aukų. 
Bibliotekoj vienok yra gana 
svarbių ir lietuviškų rasztų: 
ežia Wolter surado pirmutinius 
Kun. Daukszos rasztus lietuvisz- 
koj kalboj: Postillą ir Pamokslus. 
Knįgas tas ir perspaudino paskui 
Peterburge. Yra ežia gana svar
bių rankraBzczių apie Lietuvos 
praeite. Įsz privatiskų aukų, 
bibliotekai daugiausiai turbut su
teikė pasimiręs VVarszavos uni
versiteto profesorius Kovalev- 
ski, ^Vilnietis, kuris mirdamas 
visas savo knįgas užraszė VVil
niaus bibliotekai. Czia yra dabar 
isz viso apie 80000 tomų knįgų. 
Pereitą mėnesį, paveikslan, bi
blioteka turėjo 1079 skaitytojų, 
kurie pareikalavo: 1058 knįgų 
ir 498 laikraszczių maskoliszkoj 
kalboj; 15 knįgų ir 76 laikrasz
czių prancuziszkoj kalboj; 6 knį- 
gas ir 12 vokiszkų laikraszczių ir 
34 knįgas lotyniszkoj kalboj. Už
draustų knįgų isz czia papras
tiems skaitytojams ne duoda; isz- 
tokių gal naudotiesi tik moks- 
lincziai.

Baltstogėj (Bialostoke), Garte
no gub., sudegė garinis malūnas 
Ratnero. Gerai dar kad aplink jį 
ne buvo daugiaus trioLų, todėl 
sudegė vien jis vienas. Gesinimo 
prietaisos pasirodė užrūdijusios 
ir sargai ilgai turėjo su joms var
go, pakol galėjo prie gesinimo isz 
jų naudotiesi.
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Pabėgo isz kalinio.
Isz Pawnee I. T. raszo: C- Bol- 

ton ir T. Shephard, du žymus 
ežia didžtureziai, neseniai li
kosi sūdo nusūdyti ant 5 metų į 
kalėjimą už wogimą svetimų gal
vijų. Tapo jie tuojaus pasodyti 
į kalinį. 11d. Lapkriczio įsiver- 
žė į kalinį nepažįstami apsimas- 
kave vyriszkiai ir sų jų pagelba 
kaliniai pabėgo. Wlėtiniai gyven
tojai su policija leidosi vytiesi 
pabėgėlių, bet iki sziol nepavijo.
Twanai VVashingtono Sztete.

VVashingtono sztete, wietose 
kur visokios kompanijos parda- 
e inėja favmas,siūlydamos žemę pi
giai ir lietuviams, dabar neiszpa- 
sakyti tvanai. Į^Seattle ne gal a- 
teiti trukiai, nes keliai vandens 
apsemti, daugelyj vietų wanduo 
nunesziojo tiltus. VVieton lytų, 
kurie jau pasiliovė, pradėjo snig
ti. Skagit klonis daug nukentė 
nuo tvano. Fanuos vandens ap
semtos, vanduo nuneszė szieną; 
daug gyvulių prigėrė. Upė Cov- 
lity teiposgi užtvino ir nuneszė 
daug 
džių.

pakrantėse sukrautų nie-

Ar gal būt teisybe?
San Francisco, Cal. raszo:

Isz Amerikos
Žmogžudys indijouletis.

Isz Winnėpeg raszo: neseniai 
indijonietis “Chorcoal”, isz Blood 
rezervacijos,užmuszė savo vien- 
tauiį, ir užvveizėtoją farmos. 
Žmogžudys paskui pabėgo, bet 
pėdoms nusekė raiti policijantai 
ir isz tikro pavijo, tik suimti ne
galėjo. Indijonietis paszovė du 
policijantu, užmuszė seržantą, 
M ildą ir pabėgo. Žmogžudį 
ėmė Kanadoj jo locnas brolis 
iszdavė į policijos rankas.

Piktadarysta.
Isz Detroito, Mich. ^Vakarinėj 

miesto dalyj, vienuose lenkų ap
gyventuose namuose atsitiko 
smarki pamesto ten dinamito ex- 
pliozija, kurios du žmonės likosi 
sunkiai sužeisti. Nužiūrėjo kokį 
ten Rogalskį. Rogalski isz tikro 
ir prisipažino; papasokojo, kad 
jis norėjo atkerszinti gyvenan- 
cziam tuose namuose Everai, ku- 
risai dienoje rinkimų skandžiai jį 
užgavo. Evera likosi isztikro 
sunkiai sužeistas.
Sunaudojimas Niagaros puo

lio.
15 d. Lapkriczio szių metų, in

žinierius Emmet sujungė maszi- 
nų namus Buffalo, N. Y, elek- 
triszkų stritkarių su įrednėms 
“Niagara Falls Povers Compa- 
ny”. Taigi nuo dabar elektriszki 
Buffal os sztritkariai bus varomi 
paj’ega Niagaros vandens puoli
mo, kuri padirbs elektriką. Nia
gara Fall Kompanija suteiks e- 
lektriszką pajiegą visoms mies
to dirbtu vėms. Prekė už vieno 
arklio paj egą po 36 dol. ant metų. 
Kompanija žada szį metą suteikti 
pajiegą 10000arklių, ateinaneziuo- 
se gi metuose po 10000 arklių 
pajiegų daugiaus kas metą.

Svetimi ateiviai.
^Vyriausias komisorius ateivių 

užveizdos Wash:ngtone apgarsi
no dabar oficijaliszkas žinias apie 
svetimų krasztų ateivius atka 
kusius į Ameriką už pereitus me- ' 
tus (metai ežia skaitosi nuo 1

ir

1
Isz

Neregys italijonis, Lucianas Baci- 
galupi, sūnūs parda vinėjanezio 
fonografus, kinetoskopus ir kito
kiu? naujausius iszradimus, įėjo į 
kambarį, kur buvo prietaisos su 
pagarsėjusia Roentgeno szviesa. 
VVos prisiartino prie prietaisos 
(f.luoroskopo) ir paėmęs ją pakėlė 
ties akims, suszuko ir pradėjo at
siradusiam ežia daktarui Clarkui 
pasakoti, kad mato aiszkiai viso
kius daiktus. D-ras Clark pasoko- 
ja, kad nematantis nuo 14 metų 
Bacigalupi turi apvilktas akis, 
bet kad per tą apvillkimą liuo 
sai pereina spinduliai Roentgeno 
szviesos, todėl su jos pagelba 
neregs ir mato.

Užgyrimai farineriti.
Mieste Indianopolis atsibuvo 

Amerikos farmerių susivaže- 
vymas, ant kurio susirinkę užgy- 
rė atsiliepti į VVashingtono randą 
su praszymu, kad nauja adminis
tracija, kuri užims vietą nuo 4 
d. Kovo ateinanezių metų, pasi
rūpintu suszaukti terptautiszką 
kongresą ant sutarimo kaslink į- 
vedimo dvigubos valiutos, taigi 
kaslink įvedimo cidabrinių ir 
auksinių pinįgų. Be pritarimo ki
tų vieszpatyszczių viena Ameri
ka tokios reformos įvesti ne gal, 
nes įvedus jai pas save cidabrinę 
valiutą, jeigu kitos vioszpatystės 
pasiliktu prie aukso, Amerikai 
reiktu daug žudyti, nes jos pinįgai 
tąsyk visur užrubežiuose nupultu. 
Jeigu visos nors žymesnėsės tautos 
ant to sutiktu, butų gerai, bet 
klausymas ar kitos to norės, ar 
atkaks ant tarybų ant Amerikos 
pakvietimo?

Smarkus gaisras.
Isz Traverse City, Mich. ra

szo: Užsidegė ežia aptieka Bug 
bee, esanti apaezioj “Front 
Street” hotelio. Ugnelė isznaiki- 
no visus tuos namus irtrylikąap- 
linkimų?~pakt>l ugnagesiams pa
sisekė ją sustabdyti. Hotelio tar
nas, Edvards Nevbarry, sudegė 
ir pavirto į anglių szmotą. 30 ke
leivių, kurie hotelyj gyveno, pa
sisekė su dideliu vargu iszgelbė- 
ti.

kad kelias pagadytas, bet kad 
pamatė isz arti, todėl ne spėjo jau 
įsibėgusio trūkio sustabdyti, 
kurisai iszszokęs nuo rėlių, nusi
rito nuo augszto kelio supylimo 
ir susidaužė. Penki keliaiviai 
sunkiai apsidaužė. Su vargu juos 
isztraukė isz po susidaužiusių 
vagonų. Palicijasu szunims jiesz
ko piktadarių.

Musztynes.
Isz Leadville, Cul. ra^zo: vie

name saliune atsitiko musztynės, 
kuriose keletas darbinįkų likosi 
su peiliais subadytų, o terp tų, 
lenkas Frankevyczia mirtinai. 
Musztynėse ėmė daly v urną apie 
20 kalnakasių, Į saliuną susirinko 
keletas darbinįkų; paskui juos 
suėjo ežia ir sztraikuojanti d«rbi- 
binįkai. Kiekvienas numano, kad 
jie viens kito neužkenezia, todėl 
ir mažos reikėjo priežastės ant 
pradėjimo musztynių. Kada atė
jo policija, wisi iszbėgiojo, pasili
ko tik sunkiai sužeisti, kurie pa
bėgti negalėjo. Toliaus pasirodė, 
kad vieni ir kiti darbinįkai buvo 
tai unijonistai, taigi ir musztynės 
užgimė per nesusipratimą, vieni 
kitų nepažino.

t VYest Upten, Mass. Atsitiko 
ežia kerosino rezervoaro expliozi- 
ja. Trys darbinįkai likosi 
teip sunkiai apdeginti ir sužeisti, 
kad neužilgio ir pasimirė.

t Suvienytose Sziaurinės Ame 
rikos valstijose, pereituose me
tuose tapo suaresztuotų 780 žmo
nių už dirbimą pinįgų. Isz to 
skaitlaus: kaltė 175 pasirodė isz 
sūdo tirinėjimo, 144 prisipažino, 
kiti dar laukia sūdo nusprendi
mo.

t Namuose, kuriuose telpa biu
rai E, D. Smith & Co. mieste 
Niagara Fall, N. Y. atsitiko ex- 
pliozija 30 svarų dinamito, kurios 
dvi žmogystos likosi ant vietos 
užmusztos, viena mirtinai su
žeista, o trys sunkiai apkultos. 
Namai, kuriuosebuvebiurai, liko
si su visu iszgriauti.

; Ne v Yorko miesto rodą ren
giasi iszdnoti naują padavadyji- 
iną kaslink vaikszcziojimo nakti
mis po miestą nemeczių. Pagal tą 
padavadyjimą ne vale bus žiemą 
po 8,o vasarą po 9 valandai va
kare vaikszczioti vieniems, be 
tėvų arba giminių, visiems ne
turintiems dar 16 metų amžiaus. 
Tiesos tokios yra jau daugelyj A- 
merikos miestų ir kaip sako, ge
rus iszduoda vaisius.

t San Francisco, Cal, miestas 
paskyrė 10,000 dol. ant dabojimo 
parduodamų valgio produktų. 
Tapo ežia ant visų į miestą we- 
danezių kelių įtaisytos budelės, 
kurių sargai peržiūri visus į 
miestą gabenamus valgio pro
duktus. Tik toki produktai bus 
įleidžiami, kurie pasirodys vi
sai sveiki, szvieži ir ne . maiszy- 
ti. Gerai butu, kad visi miestai 
sektu pėdymis San Francisco, o 
isztikro mažiaus butų visokių 
gų, kurias tankiausiai gimdo 
sveiki valgio produktai.

Isz darbo lauko.

ne

m.). Isz tų žinių matyt, kad per 
tą laiką atkako j Ameriką isz 
viso 343367 svetimi ateiviai. 
Isz to viso skaitliaus—2799 atei- 
wių tapo atgal sugražintų kasz- 
tais atwežusių juos garlaivių 
kompanijų. Apart tų, 238 naujų 
ateivių pastojo sunkenybe szi- 
tam krasztui, todėl ir tuos reikėjo 
sugražinti atgal į jų tėvynę Wi- 
si tie ateiviai atsigabeno 4917 
318 dol. pinįgų. Isz viso skait
liaus atkakusių, buvo nemokan- 
czių skaityti ir raszyti: 31374 ita- 
lijonų, 12816 ateivių isz Masko- 
lijos, 12154 ateivių isz VVengri 
jos, 6107 czechų, 2473 irlandie- 
czių (airių). Isz viso skaitliaus 
atkakusių buvo: 212466 vyrisz- 
kiai ir 130800 moterų.

dinių mokslainių stabdo musų 
merginų apszvietimą, tai juk A- 
merikos mokslaines tokio mierio 
neturi. Todėl ežia merginoms kuo 
labiausiai reikėtų jas lankyti.

Norvich, Conn. Nuo 30 d. 
Lapkriczio prasidės darbas viso
se bovelnos verpi nycziose, ku
riose gaus darbą 300 darbi nįkų.

Joungstovn, Oh. Geležies 
liejinyczia Hannah dirba dieną ir 
naktį. Atsidaro teiposgi ir liejiny
czia Girardo.

5 Alexandria, III. ^Veidrodžių 
dirbdtuvė pradėjo vėl dirbti. 
Gavo ežia darbą 400 darbinįkų. 
Dirbtuvės “Union Steel Co” dir
ba jau nuo panedėlio.

Cambkidge, Mass. Dirbtu
ves “Union Glass Works” pra
deda dirbti. 300 darbinįkų, kurie 
ilsėjosi per keturis mėnesius, ras 
ežia vėl uždarbį.

Isz Cairo, Iii, raszo: kasė 
ežia szulinį. -Begriažiant grąžtas 
užtiko, plotus auksinio kvarco. 
VVieton szulinio, įrengs ežia auk
so ir cidabro kastynę.

Mieste Aurora III. likosi už
daryta dirbtuvė Rathbon Sard 
Co; geležinkelis Chicagos, Bur
lington & Quincy pavarė 200 
darbinįkų.

5 Rockford. III. Grabam Match 
Co; numažino darbinįkų uždarbį 
ant 5tos dalies; Rockford Foundry 
Co ir Emerson Mfg Co—ant 10os 
dalies.

Bicyklių dirbtuvė mieste 
Syrucuse, N. Y., taps wėl atida
ryta ir 200 darbinįkų gaus darbą. 
Užmokesnis bus po 10 iki 20c. 
ant kiekvieno doliaro didesnis, 
negu buvo priesz uždarymą dirb
tuvės.

Kevanee. Ii l. Darbai ežia 
pagerėjo. Nuo pereito panedelio 
daugiaus negu kada nors darbi- 
nįkų gawo ežia darbą. 
“Dirbtuvės “VVestern Tube Co” 
pradėjo po ilgam stovėjimui dar
bą; 3000 darbinįkų rado jose už
darbį.

"i Pasibaigus rinkimams ne 
visur darbai eina geryn. Chica- 
goj, geležinkelis Chicago, Mil- 
vaukee ir St. Paul praszalino isz 
dirbtuvių prie VVestern avė. 646 
darbinįkus. Isz magazinų ant 
Union ui., isz 100 darbinįkų pra- 
szalino 59

5 Jersey City, N. Y. Coalyar- 
de pradeda gerinus dirbti; dau
gel darbinįkų gavo ežia darbą. 
Geležies dirbtuvė Justo, prie 
Richmondo tilto, pereitą nedėlią 
priėmė 400 darbinįkų. Dirbtuvės 
lai vų ir kanuolių Crampso teipos
gi daugina skaitlių dirbanezių 
ranku.

• VVisiems darbinįkams Chi- 
go, Milvaukee & St. Paul gele
žinkelio tapo sutrumpintas darbo 
laikas nuo 9 ant 8 valandų ant 
dienos. Tas n mjas padavadyji- 
mas pasiekia 2000 darbinįkų. Ge 
ležinkelis teisinasi, kad dabar su
mažėjo važiojimas grudų, todėl 
priverstas tapo sumažinti uždar 
l>j darbinįkų.

5 Netoli Sm Francisco neuž- 
ilgio taps uždėta plytnyczia, kuri 
dirbs plytas pagal naują būdą 
iszrastą profesoriaus Brice isz 
VVashingtono ir tai ne isz szlynos 
betiszpieskų Pagal tą naują būdą, 
padarymas plytų trauksis tik 10 
valandų, kada dirbant isz szlynos 
ant to reikėjo laiko 8 ir daugiaus 
dienų. Žinoma, ežia teiposgi ras 
darbą diktai darbinįkų.

gauna už savo darbą: gyvenimą 
kampanijos kazermėse, valgį ir 
vidutiniszkai po 3 svarus ster
lingus ant mėnesio, kas isznesza 
apie 50c. ant dienos. Už dienos 
darbą skaitosi iszkasimas vieno 
kubiszko metro (taigi apie 30 
kubiszkų pėdų) žemės; darbą tą, 
pagal darhsztumą, gal atlikti į 3-5 
valandas. Atlikę tą darbą juo- 
diejie paprastai ilgiaus ne dirba. 
Daugelis juodųjų dirba vien ant 
tiek, kad užsiezėdytų reikalingus 
pinįgus ant nusipirkimo sau mo 
teries. Juodasis iszdirbęs du metu 
paprastai surenka tiek pinįgų, kad 
pargrįžęs į sawo tėviszkę gal gy. 
venti ant kaimo kaipo Tende
rius; jeigu pusės savo uždarbio 
nepragertu, atliktu tą dar grei- 
cziaus. Kaslinkgavimo darbinįkų, 
tur kompanijos laukti arba kada 
katrai pats darbo jieszko, bet tas 
retai atsitinka, todėl jos tariasi su 
jų vyresniaisiais, kurie tiesiog 
darbinįkus suvaro, bet užtai tiems 
vadams ir darbinįkų daboto
jams reikia užmokėti skyrium. 
Kad užėmę sykį darbą ne pano
rėtu paskui pasitraukti ir kitur 
jieszkoti geresnio uždarbio, kom
panijos atima jų paspartus, o be 
tų niekur daugiaus darbo gauti 
ne gal. Kadangi katrai turi dykai 
maistą, o ant apsirėdimo, kuris 
ežia begalo brandus, mažai reika- 
lauja, todėl jų padėjimas yra kur 
kas geresnis, negu kitų darbinįkų 
tos paezios veislės. Musų ateiviai 
isz Lietuvos, neapszviesti ir ne 
mokanti nėjokio specijaliszkodar
bo, apart vietų tarnų pas žydus 
pralobusius jau nuo girtuokliavi
mo katrų, negal tikėti, kad kasty
nėse galėtu gauti kitokį darbą, 
kaip vien tą, kurį dabar 
atlieka.

Į Dietunius Elizabeth, 
Port, N. Y.

Lapkriczio 25 diena, į lietu- 
viszką bažnyczią pribus vysku
pas. Isz vakaro tą paezią dieną, 
bus raiszparai, o ant rytojaus su
ma. Užtai lietuviai, kaip isz Eli
zabeth, teip ir isz visų kitų mies
telių yra užkvieczemi kuodau- 
giausiai susirinkti. S. Mace.

f “Vienybė” pereitame sawo 
numeryje praneszė apie myrį ku- 
nįaro Juodisziaus, buvusio pra- 
baszcziaus lietu viszkos bažny- 
czios Brooklyne. Kim. Juodiszius 
i-zsilaužė mat koją ir pasidavė į 
ligonbutį, kuriame po aperacijai 
ir pasimirė.

f Pereitos nedėlios, seredoj, 
kaip paduoda “Darbinįkas”, She- 
nandorio Paulio maiuose tapo už- 
musztas Jonas Wosilius, 31 metų 
amžiaus. Jis paėjo isz Nartų kai
mo, Starapolės pavieto, Suvalkų 
gub.

katrai

ISZ 
Lietuwiszhu dirwu 

AMERIKO.

Dideli žinia Lietuviams.
Kas norite greitai iezmokt an

gį iszkai sznekėt, raszyt ir skai
tyt—tai pasiskubinkite pirkti 
“Pradinį mokslą angliszkos kal
bos”, nes jau ne daug jų turiu; 
kasztuoja tik 75c. Teiposgi turiu 
naujų dainų knįgą, kuri kasztuo
ja 25c. ir turiu lietuviszkų abro- 
zų litanijų prie P. Szvencziau- 
sios, kurios kasztuoja 30c. Pinį- 
gus siųskit per money-order ar
ba registruotoj groinatoj. Ta- 
worą greitai pristatau, kaip tik 
gaunu pinįgus. Teipgi duodu ži
nią aplinkiniams, kad taisau vi
sokius laikrodžius ir barzdasku
tys! ą drauge varau. Wiską pigiai 
dirbu, užtai kad kelis prie daikto 
turiu biznius; gyvenu p. Pajaujo 
namuose. Mat. Minkus, 
224 E. Main st., Plymouth, Pa.Lletmviszka duonkepiny- 

czia.
“Rytas” pranesza, kad Water- 

buryje tapo įrengta lietuviszka 
duonkepinyczia. Apie pelną isz 
pradžių dar ne gal būt ir kalbos; 
bet juo toliaus, juo daugiaus at
siranda imanezių nuo jos duoną. 
Gal būt, kad toliaus ir pelnas ra
sis. “Rytas” sako, kad jeigu to
liaus ta nauja duonkepinyczia tu
rės pelną, tai tas busęs apverstas 
ant tikrų lietuviszkų reikalų. Kaip 
gi vienok tą reiktu suprasti, laik- 
rasztis ne paduoda. Labai butu 
gerai, kad ir kitų miestų lietu
viai sujungtomis spėkomis pasis
tengtu uždėti krautuves ir dirb
tuves, nors ir be mierio apversti 
pelną ant lietuvystės reikalų. 
Pažadėjimai aukų, atsiradus pel
nui, retai būva iszpildomi: ant 
galo kas gi kontroliuos tą pelną 
ir ka® dabos, ant kokių tautiszkų 
reikalų jis bus apverstas? Geres- 

’nės yra aukos nežadėtos pirma už 
pažadėtas, bet neiszpildytas.

Moterų mokslai nė.
“Kardas” pranesza, kad Balti- 

tnorėj likosi įrengta moterų mok- 
slainė. Geistina labai, kad kuo- 
daugiausiai musų merginų jas 
lankytu. Lietuvoj mokslaines 
lanko deszimts syk mažiaus mer- 
gaiezių negu vaikų: Amerikoj 
teiposgi daugiaus vaikų lanko 
mokslaines negu mergaiezių, lyg 
rodosi, mergaitėms mažiaus mok
slas reikalingas. Kad Lietuvoj į 
mokslaines mažai lietuviszkų 
mergaiezių lankosi, tai dar supran
tamas daiktas, nes ten mokslainė 
turi už mierį ne tiek iszmokinti 
ko nors, kiek maskolinimą. 
Mergaitėms mažiaus reikia mo
kėti maskoliszkai negu vaikams: 
vyriszkiui maskoliszkas rasztas 
reikalingas atliekant karei
vio tarnystą — mergaitėms to 
visai ne reikia, kadangi jos nesi
rengia tekėti už maskoliaus. Tai-

Į Bostono Lietusius.
Sžiuomi duodame žinoti vi

siems Bostono ir aplinkinių mies
telių lietuviams, kad nedėlioj, 29 
d. Lapkriczio, 2rą valandą po 
pietų,salėje po nr. 327 E. St. S. 
Bostone, lietuviszka parapija Sz. 
Kazimiero laikys mitingą, ant 
kurio bus apsvarstomi labai svar
bus dalykai parapijos reikaluose, 
teiposgi komitetas iszduos rapor
tu, ką girdėjo pas arcivyskupą ir 
t.t. Užtaigi szirdingai užpraszo- 
me visus lietuvius parapijonus 
isz Bostono, South Bostono ir 
aplinkinių miestelių, idant teik
tųsi kuo skaitlingiausiai susirink
ti, nes ežia eina apie musų visų 
labą.

Komitetas.

Isz Dr-tės Lietuvvos Sūnų.
Chicago, 111. Draugystė Lietu

vos Sūnų, ant savo metinio mi
tingo,aprinko naują administraci
ją isz sekanezių ukėsų: J. Nor- 
vaiszas prez., Ad. Macziauskis 
vice-prez., K. Pocius prot. sekr., 
J. Steponauskss fiu. sekr., L. 
Ažukas kasierius, J. Urba, A. 
Kuczinskas ir A. Žėkas kasos 
apiekunais, J. Macziulaitis mar- 
szalka. Ta pati draugystė lai
kys dabar savo mitingą nedėlioj, 
22 Lapkriczio, tuojaus po sumai, 
salėj L. Ažuko, ant kurio užpra- 
szo kuo daugiausiai lietuvių 
ateiti ir prisiraszyti prie 
draugystės Lietuvos Sūnų, nes 
czionai prigulinti sanariai turi 
dvigubą naudą tai yra: tur tą pa- 
czią paszelpą ir posmertinę, o ap- 
riez to mierisdraugystėm yra užsii
minėti prekysta, atgrajįti tea
trus ir laikyti balius ant nąudos 
draugystės. Užtaigi pažinę nau
dą Draugystės Lietuvos Sūnų, 
pasiskubinkit prisiraszyti prie jos, 
nes darant szio mitingo įstojimas 
pigus, tik $1, paskui bus pakel
tas iki tokiai prekiai,kaip ir kito-

• 442 darbinjkai dirbanti ant 
Panhaudel gelžinkelio, Ch cagoj, 
likosi nuo darlx> praszalinti.

5 Hooksett, N.H. Po keturių 
mėnesių stovėjimo, pradėjo dar
bą maiunai, kuriuose gauna darbą 
300 darbinįkų.

* Kastynėse Belmont, netoli 
Bellaire, O. darbinįkai paliovė 
dirbę. Rikalauja jie pakėlimo 
užmokesmo už darbą.

Pereitą metą į Alaską nuke
liavo 10000 aukso jieszkotojų. 
Bet ar wisi ką isz to pelnė,tai jau 
kits klausymas.

•j St. Louis, Mo. Nuo rinkimų 
iki dabar iszduota ežia 77 luiauiai 
ant statymo triobų, kurios kasz- 
luos 226000 dol.

r Isz wisų Amerikos krasztų 
ateina žinios apie atidarymą dirb
tuvių. Katilų ir masziuų dirbtu-

Kalifornija ne uor sulyginti 
moterų tiesas.

Laike paskutinių balsavimų, 
Kalifornijoj balsavo teiposgi ir 
ant to, ar reikia perdirbti ėsan- 
czias tiesas ir pripažinti moterims 
tiesą balsuoti teip kaip ir vy
rams? Užmanymas vienok suly
ginti moterų tiekas prapuolė: 
priesz moteris buvo 15000 balsų 
daugiaus negu už jas užtarianezių. 
Mieste San 
terų tiesas 
daugiaus. O

-Nelaime
Netoli Montgomery, Ala. 13 

d. Lapkriczio, iszszoko isz 
rėlių trukht—Luuiswille & Na*h- 
ville geležinkelio, bėgantis į Nev 
Orleanąą. Mat koki ten nesugauti 
piktadariai iszėmė vieną szėnį ir 
ją prislinko prie kitos. .. aszini-1 vės ne gal s[>ėti užganėdinti vi
stas atbėganezio trūkio pamatė, 'sus reikalavymus.

Francisco priesz mo- 
buvo 20,000 bakų

ant geležinkelio.

Iszlygos darbo Transvaaliaus * 
aukso kastynese

Kompanijos turinezios aukso 
arba deimantų kastynės pietinėj 
Afrikoj, Transvaaliaus republi- 
koj, prie paprasto daria), t. y. 
prie tokio, kur vien vieko reikia, 
pasinaudoja isz rankų beveik 
vien juodųjų kafių, kurių dabar 
kastynėse dirba isz viso apie 
60000. Juodiejie, kaipo darbinį
kai, yra ne geriausi, bet į jų vietą 
parsigabenti baltuosius da^binį- 
kus pasirodo daiktu negalimu, nes 
tąsyk kompanijai prireiktu užmo
kėti tolimą isz Europos jų kelionę
ir už darbą reiktų daugiaus mokė- gi, jeigu neatsakanti mokslainėi 
ti; tas viskas padarytu darbą užduotė užkrauta 
per brangiu. Kafras darbinįkas rando ant sprando Lietuvos pra-

maskoliszko
K. Pocius, sek r.



HYGIENfl
-------- arba---------

Mokslas apie užlaikyma sveikatos,
pagal Berners'ą.

..[Tįsa],
Wiska8,kas atsiskiria isz musų kūno,turi 

būt praszalintas kuo greicziasiai.
Tas, ką pati gamta isz musų kūno atski

ria, praszalina, turi būt blėdingu.
Žinote, kad vienaitims būdas, kokia ta 

geradėjinga gamta pasinaudoja ant iszvalymo 
musų kūno nuo nereikalingų daiktų, yra tai 
musų kvėpavimas. Ir todėl privalome, prisi
laikydami prie augszcziaus paminėtos rodos, 
szalintiesi nuo pagedusio oro.

Bet kaip tą galima atlikti, jeigu lauke 
yra szalta?

Vasaros laike tai kas kits, reikia tik isz- 
eiti isz kambario, ir tuojaus atsirasime szvie- 
žiame lauko ore, bet ką daryti žiemą, kada 
lauke szalta? Norėdami tą iszpildyti, galėtu
me sau užkenkti kitokiu buriu, nes ūmas per
sikėlimas isz szilumos į szaltį yra teipoigi ne
sveiku.

Labai gerai,’ pasistengsiu atsakyti ir ant 
tų užmėtinėjimų.

Neszviežiasorassu anglerugszczia, iszpus- 
tas isz musų plauczių visada yra sziltas. Szil- 
ti gazai visada lengvesni už szaltus ir kylą į 
virszų, pagedęs todėl oras kambaryj teiposgi 
kyla augsztyn, pirmiausiai Į palubį ir jeigu 
suras kokią skylę, iszeiną per ja laukan, jeigu 
gi to nėra, tai iszkilęs atauszta isz palengvoir 
paskui nusileidžia vėl į apaczią ir pertai mes, 
būdami tokiame kambaryj, turime juom kvė
puoti.

Jeigu todėl atsidarysite langą, pagedęs 
oras iszeis per jį laukan ir į vietą iszėjusio įsi
veli į kambarį szaltas ne pagedęs isz lauko. 
Laike didelių szalczių gerai yra turėti prie 
lango arba sienoj, palubėj, pritaisytą ventila- 
torių. Tokį atsargumą reikia užlaikyti kaip 
dieną, teip ir naktyj, nes ir naktyj mes juk 
kvėpuojame, taigi teip dieną, kaip ir naktyj 
oras kambario gadinasi. Tie, kurie apie tą 
nesirupįs, negal laukti, kad juos miegas pri- 
derancziai sudrutintų ir kad jis jų sveikatai 
didelę atgabentų naudą.

Labai nesveika yra eiti ryt mėty j į mieg- 
stubę žmonių, kurie joje neatnaujina oro, pa
kol jieneiszeįsisz savomiegstubės. Klausė ma
nęs ne kartą toki žmonės, kodėl jie nuo ryto, 
beveik iki pietų jaucziasi nesveikais, jauczia 
sunkumą galvos, silpnybę.

Nesuprantu kodėl daugelis žmonių bijo-' 
si ant nakties palikti adarą langą ant įleidi-' 
mo isz lauko szviežio oro į kambarį; tie vie-i 
nol£ kurie tą daro, miega daug geriaus ir at
sikelia daug drutesni ir sveikesni.

Rastume vos keletą dienų per isztisus 
metus, per kuriuos isztikro nesveika butų 
miegoti atidarius langą; tie vienok, kurie prie 
to priprato ne teip lengvai perszala.

Jums gal rodosi, kad negerai yra, jeigu 
langas kambario bus visada truputį praver
tas; prieszingai, yra tai labai naudingu, y- 
pacz gi žiema, kada jo suvis negalima atsida
ryti, ir pravėrimas truputį lango niekada 
vienok neužstos visiszko pravėdinimo kamba
rio ir todėl, jeigu iszeinate isz kambario, gali
ma visai ant kokios valandos atidaryti lan
gus.

Nors butų ir szalcziausiai lauke, atidary
kite visai langus kuo tankiausiai, kaip tik 
iszeinate isz kambario; miegstubėj gi reikia 
visada juos laikyti adarus, kada tik laukia 
ne lyja.

Vienok ant užlaikymo szviežio oro na
muose, atidarymas visų langų yra neužten
kantis, reikalingas dar yra jo traukimas. To
dėl labai gerai yra savo namuose turėti ka
minėlį, nors jame ir nekurentume, nes ir per jį 
iszsineszdinti gal isz kambarioneszviežiasoras.

Namai turi būti teip statyti, kad galėtų 
perdėm perbėgti oras, nes tąsyk, jeigu atida
rysime pryszakinius ir užpakalinius langus 
ir duris, tai oro traukimas iszvarys laukan isz 
kambario viską, kas nereikalingas ir todėl 
visai atsinaujįs.

Gal kam nors isz jus pasirodyti, kad iki 
dabar, tokia daugybė žinoniųanTžrmė^gyve- 
nancžių ir nuolatai per kvėpavimą gadindama 
musų orą. turėjo jį ant žemės visai sugadinti, 
galėjo visą sunaudoti.

Jeigu ant to apsimislysime, kiek milijonų 
žmonių gyvena ant žemės, kurie nuolatai 
gadina orą iszpusdami isz savo plaucžių 
anglerugstį, tai žingeidi! pasirodo, kad dar to 
oro užtenka ant musų kvėpavimo.

Bet kas darosi su anglerugszcžia?
Pirmiausiai jums turiu pasakyti, kad ta

sai gazas susideda isz oxygeno ir anglių.
Didesnėj dalis musų paežių mėsos ir 

kraujas susideda isz to |>aties oxygeno ir anglių 
(kurie susijungia su kitokiais sudėtiniais, a- 
pie kuriuos toliaus dasižinosite). Kaip tik 
oxygenas ir anglys susijungia ir padaroaugsz
cziaus-paminėtą gazą, paliauja buvę mums 
naudingais. Iszaiszkįsime tą ant paveikslo.

Jeigu nuėję į pardavinyczią nusipirksite cu
kraus ir pieskų ir beeinant, jeigu jūsų pirki
niai susimaiszytų terp savęs, isž jų jau netu
rėsite sau naudos, nauda isz jų būt vien tąsyk, 
jeigu atrastumėte būdą, kaip galima pieską 
nuo cukraus atskirti.

Bet ar yra kas nors gamtoj, kas galėtų 
anglerugsztį atgal į oxygeną ir į anglis pada
linti ir tokiu budu padaryti jį vėl naudingu.

Teip. Kiekvienas augmenis, kiekvienas 
žalias lajielis arba žolė bus tokiu musų plau- 
cziams naudingu darbinįku. Jie tai paima 
anglis ir atskiria nuo jų oxygeną teip mums 
reikalingą. Bet ir paczios anglys sunaudoja
mos augmenų mums nepražūva. Avys ir gal
vijai jas suėda, ėsdami žolę, .grudai sugražina 
juos mums duonoje, tas pats yra ir bulvėse 
(roputėse), rojiėse ir kitokiuose augmenyse, 
kuriuos mes valgome. Argi tas gamtos sū
dą vady j imas ne yra žingeidus!

Gal jums rodosi, žiūrint ant tokios ne
suskaitomos daugybės žmonių ant svieto (jei
gu jau nekalbėsiu apie žvėris, kurie juk tei
posgi kvėpuoja oru ir teip kaip ir mes jį ga
dina), kad per mažai yra augmenų, kad jie 
galėtų iszvalyti orą ir atidalyti oxygeną 
nuo anglerugszties nuolatai isz milijonų 
plauozių iszĮiucziamą.

Teisybė, dideliuose miestuose ir jų ap
linkinėse (langiaus yra žmonių negu augme
nų, bet (langiaus yra tokių vietų, kur yra at
bulai. Girdėjote gal, kad pietinėj Amerikoj 
yra teip tankios ir didelės girios, kad labai 
sunku yra Į>er jas pereiti.

Matote todėl, kad daugelis yra tų aug- 
meniszkų darbinįku ant atlikimo to svarbaus 
musų gyvenimui darbo.

Bet gal paklausite, kokiu budu jiagedęs 
oras isz miestų prisigriebia į laukus ir į girias'

Vėjas jį tėn nunesza. Oras nuolatai kru
ta, tai kyla augsztyn, tai nusileidžia į apaczią 
ir traukia isz vietos į vietą. Jeigu tas- oro 
traukimas yra smarkus, vadiname jį vėtra ir 
reikia pripažinti, kad jis nevisada mums pa
tinka. Kaip kada toki vėjai isztikro yra vo- 
dingi, bet isz kitos pusės kiek jie naudos at
gabena!

Turiu ežia dar pasakyti ir apie kitas prie
žastis, kurios, apart kvėpavimo, gadina orą.

Netiktai smulkios dulkės kuniszkos me- 
degos isz pūstos isz musų plauczių, bet viskas, 
kas kokiu nors budu suteikia orui kvapą, da
ro jį nesveiku. Ir toki gardus kvapai, kaip 
rožių arba kitokių kvietkų vod ingai ant mu
sų sveikatos atsiliepia, jeigu jų i>er daug tu
rime savo kambaryj, tai kągi jau pasakyti a- 
pie tokius kvapus, kurie nosį į szalį nukrei
pia.

Suskretusios sienos, lubos ir grindys, ly
giai neszvarns apsirėdymas, dulkės, visokį 
garai kylanti į orą verdant arba žluginant su
teikia orui negardu kvapą. Tūlos isz ežia 
parodytų priežaszczių nežinomos visai szvariai 
užlaikomuose namuose; geriausias gi vaistas 
ant praszalinimo bjaurios įtekmės nuo virimo 
arba žluginimo, yra tai atidarymas langų.

Vodingiausi kvapai paeina nuo puvan- 
czių medegų. Jie yra tikrais nuodais naiki- 
naneziais musų sveikatą. Jeigu kur toki 
bjaurus nuodingi kvapai duodasi jausti, rei
kia juos kuo greieziausiai praszalinti. La
biausiai reikia rupintiesi, kad bjaurus kvajiai 
negalėti) platintiesi po gyvenimą isz kloakų. 
Reikia juos laistyti tankiai su karsztu vande
niu ir dar į bert i kuperoso. Jeigu tas ne
gelbėtų, reikia juos iszvalyti. Jeigu isz ežia 
smirdinti garai platinasi j>o gyvenimą, drau
ge su jais eina ir visokios ligos, o su joms tan
kiai ir giltinė.

Gal jums rodosi, kad asz tik gazdinu, nes 
negirdėjote, kad kas nuo to butų pasimiręs. 
Vienok tas atsitinka tankiai, tik žmonės nuo 
to ne urnai mirszta, bet juos pirma kankina 
visokios ligos. Kiekvienas isz jus matė iszba- 
lusius, nuvargusius žmonės ir tai tik dėl tos 
priežastės, bet jus tos priežastės įsjiėti nega
lėjote.

Kada pamatau žmonis nesirupinanezius 
apie tą teip svarbų pamatą užlaikymo sveika
tos tik todėl, kad negirdėjo niekada apie urną 
nuo to pasimirimą, rodosi man lyg kad jie, 
ant iszsiteisinimo norėtų sziteip pasakyti: 
“didelis nuodų szauksztas galėtų manę isz 
svieto iszvaryti, bet to nepadarys mažas 
szauksztelis, nematau txxlėl priežastės, kurios 
dėl negalėcziau iszgerti tą mažą szauksztelį". 
Isztikro, kiekvienas isz jus teip kalinantį jia- 
įaikytų už beprotį ir atsakytų jam: jeigu ma
žas szauksztelis nuodų neužmusz juos gerenti 
ant vietos, tai naikįs jo sveikatą isz palengvo, 
pakol ant galo nepaszauks giltinę. Juk teip 
atsakytumėte? Taigi tą patį galima pasakyti 
ir apie smirdinezius garus.

Viskas, ką jums iki sziol kalbėjau apie 
reikalą szviežio oro, buvo taikomas labinus 
prie silpnų negu prie sveikų, o tai dėl dviejų 
priežaszczių.

Pirmiausiai: ligoniai, kad galėtų iszgyti, 
reikalauja labiausiai szviežio oro ir gero val
gio, o antras, kad viskas, kas atsiskiria nuo kū
no ligonio, yra kur kas vodingesnis, negu nuo 
sveiko žmogaus. Garsus gydytojai mokina, 
kad daugelis ligų paeina nuo sėklų, kurias 
bakterijoms vadina, bakterijos tos prisigrie
busios į musų kūną veisiasi teip, kaip augme- 

Įnų sėklos pasėtos į žemę.
(Toliau bus).

Musų ginezai.
“Kardas” ne nori tikėti, kad 

mnms labai butu reikalinga lietu- 
wiszka gramatika. Labiausiai kai 
tina Susi wienyjiinp užtai, kad jis 
nepaklausė filologų “ar aniems 
tas patiks ar ne. Tai yra netak- 
tiszkuinaj.” “Kardas” prįpaiįsta, 
“kad kalba padaro wienji isz pa
matų tautystės, bet tai ne pirmu
tinis dalykas: gerowė yra pas 
mus pamatu ^jj^fsko, ko žmo
gus reikalauja”. Žmogus reika
lauja pirmiausiai duonos, bet 
kiek užkandęs,panorės ir ko kito. 
Tautos normaliszkai kylanezios 
stengiasi, kiek tik įstengia, už
ganėdinti wisus reikalus. Wien 
pusiszkas stengimasi aprūpinti 
vvienjt reikalų dalį niekur neisz- 
dawė laukiamų waisių. Kad 
wiena kasdieninė duona neužgra 
nėdina musų žmonių, rodo tę 
tankesnis jų lankymąsi po 
saliunus. Apszvvietesnės tau
tos turi teatrus, koncertus, kurie, 
nors jų su wisu ne paramina, bet 
nors trumpu laikę suteikia už- 
mirsztį apie wargus kasdieninio 
gywenimo, musų gi brolis pri- 
werstas jieszkoti tokios užmirsz- 
ties prie szinkoriaus baro, nes 
jam nieks geresnio pasilinksmini
mo budo ne suteikia. Gywas žmo
gus susijungia isz kūno ir dwa- 
sios, taigi turi drauge užganėdinti 
ir abiejų reikalus, jeigu rūpinsimės 
vien lik apie kūno reikalus,nupuls 
musų dvvasia, Ne dėl dykaduonių 
wokiecziai turi daugybę Turu 

halių, kuriose atsibūva geri kon
certai, bet todėl, kad jossuteik-ia 
žmogui geresnį pasiraminimo bu
dę, todėl kad, nors to gal “Kar
das” nepripažįs, muzika nugalan
da truputį žmogaus budę: jeigu 
ji ne naikina egoizmę, tai nors jį 
nuszivelnina. Muzika vienok jau 
toliaus stovi už mokėjimę pri
gimtos kalbos, mažiaus jau ri- 
szasi su tautyste, nors tame ir ji 
turi savo svarbę, žinoma, jeigu 
mes remsime tautyste ant užlai
kymo musų kalbos ir paproezių; 
jeigu gi ję remsime vien ant 
materijaliszkos gerovės, tai 
žinoma, kad kalba nu turės 
svarbos, nes per isznykimę musų 
kalbos gerovė ne pražus. Apie 
taktiszkumę mes iki sziol ma
žiausiai tesirūpinome. Nepamenu 
gerai, rodosi p. Jankus, bau
dė Lietuvos inteligentus už pri 
silaikymę takto ir niekinimę 
tuszczių koliojimų: jeigu tokius 
rasztus seniaus lietuviszki laik- 
raszcziai talpino, turbūt ir jų re
dakcijos taktiszkumę už nereika
linga laikė. Argi dabar tik užlai- 
kymas takto teip butų reikalin
gas, kad besirūpindami apie jį, 
mes toli užpakalyj paliktume 
visas kitas tautas, kurios apie 
taktę rasztiszkuose darbuose nuo 
seniai rūpinosi? Konkursai ant pa- 
raszyrno paskirto darbo niekur už 
peržengimą takto nėra laikomi.

Kaslink reikalo apszvietimo 
musų moterų, “Kardas” sako: 
“Susimildama “Lietuva”, pa- 
minėkie mums nors vienę atsiti- 
mę isz gyvenimo lietuvių patri- 
jotų, kur vyras ėmė moterį pa- 
szvęsdamas save dėl - principo.” 
Isz tikro mes tokio atsitikimo ne 
žinome ir tik dėlto ir raginome 
lietuvaites a^siszviesti, nes ki
taip, apsiszjviecziant vyrams, 
daugumui jų prireiks amžinai rū
telės sėti. Žmones juk egoistai, 
ant egoizmo, koksai apsireiszkia 
visokiaire gyvenime ant svieto, 
yra paremta teorija “kovos už 
būvį”; kovę ne altruizmas gim
do. Principai taikosi prie iszly- 
gų gyvenimo, o ne iezlygos prie 
principų. Ant galo ir pats princi
pai juk teiposgi remiasi ant ego
izmo, tik kariaujanti už principu? 
stengiasi suteikti laimę daugu- 
miai o ne mažumai; altruistiszkų 
gi visai principų, apart kriks - 
czioniszkų ir budistiszkų, nėra. 
“Kardas” sziteip į mus atsiliepia 
toliaus. “Miela “Lietuva”, kę tu 
vadini apsr.vietimu, tai yra tik 
szaltas tuszczias egoizmas, kuris 
ne tik kad nieko nesutvers, bet 
ir pats urnai isznyks”. Stengėsi 
gana terp žmonių egoizmę isz- 
naikinti, bet jie ant jo panaikini

mo paskirtus principus apvertė 
į tarnus saWo egoizmo. Krikszr 
czionybė mokino mylėti artymę 
kaipo pats save, bet žmonės ję 
apvertė ant įrengimo inkvizici-

|| Isz Indijų raszo, kad Dahka- 
no apskrityj 1250000 žmonių 
kenezia badę ir nuo to pradeda 
Įilatintiesi ligos. Shetabade ir 
Korote iszdygo maisztai baduo-

jos, krikszczioniszki iszpanijonys, • lių, kurie stengėsi paveržti sau 
platindami limpanczias ligas, Įmaistę nuo didžturezių ir isz ran-
vardan meilės artymo, Ame
rikos indijonieczius stengėsi' 
isznaikinti. Ant szalto egoizmo 
pire m ta ir tautystė. Kur gi yra 
žmonių arba ir czielų tautų altru
izmo apsireiszkimai? “Kardas” 
pats neseniai garsino, kad mote- 
rystę^tur remtiesi ant meilės. Ar 
galime apie meile kalbėti ten, 
kur moteris aukauja tik kunę, o 
vyras sziek tiek apszviestas? To
kiame atsitikime vyriszkis gal 
tik pageidauti kūno, o ne mylėti; 
vienas pudruotas veidas greitai 
nusibos, vyras nerasdamas na- 
mieje paramintojos, jieszkos pa- 
raminimo kitur. Mes žinome, kad 
su vienu paszaukimu moteryą 
urnai ne apsiszvies, todėl dabar 
pradedame jas prie to raginti ir 
nurodome pidgžastis, kurių dėl 
prie to jas raginame.

Isz wisur.
|| Kaip raszo isz Windobonos, 

jauniausia sesuo Maskolijos caro 
motinos, isztekėjusi už kunį- 
gaikszczio Cumberlando, kuri jau 
nuo ilgesnio laiko sirgo, dabar į- 
gavo proto sumaiszymę.

|| Isz Kijevo, Mažrusijos sos-

do krautuvių. Angliszkas ran
das szelpia kiek galėdamas ba- 
duolius, bet ant aprūpinimo visų 
paszelpos reikalaujanczių ir jam 
spėkų ne užtenka.

|| Stacziatikiszkas dvasiszkas 
sinodas Wengrijos iszkeike 7 pa
siuntinius parlamento, staeziati- 
kius,užtai,kad jiedavė savo balsę 
už civiliszkus szliubus. Bažuyczia 
uždraudė visiems staeziatikiams 
rinkti tuos deputatus, nesjr visi 
už juos davę balsę busę iszkeik- 
ti. Labai gerai, bet kas tęsyk 
parlamente užtars serbų reikalus, 
jeigu rinkti geriausius pasiunti
nius bažuyczia draudžia?

II Kalbos: lotyniszka ir grai- 
kiszka lieka su visu isz gimnazi
jų Szvedijoj iszvarytos: jų ežia 
daugiaus nemokys. Tam tikra 
komisija dar 1894 padavė ap- 
szvietimo ministeriui savo rei-
kalavymę. Dabar minsteris tę 
komisijos užmanymą padavė ant 
parlamento nusprendimo; parla
mentas užgyrė iszvarymę tų se
novės kulbų isz visų Szvedijos 
gimnazijų. Žinoma, kad isz to 
džiaugsis labiausiai lankanti gim-

ta pi lės, raszo: 31 d. Spalių užsi
degė ežia namai Kapniko; sude
gė gyvenusios juose ir dvi sese
rys: Jakuszkina ir Svinenko- 
va, o su joms ir penketas jų vai
kų. 

_
|| Isz Sevilles, Iszpanijoj, ra

szo, kad įtakoj upės Gvadalkvi- 
vir susimuszė du garlaiviai ir 
vienas isz jų tuojaus paskendo, 
o drauge su juom ir 20 pasažie- 
rių prigėrė.

|| 16 d. Spalių, Pietinėj Masko- 
lijoj, Sziauriniuose Kaukazo 
krasztuose iszpuolė daugybė snie
go, buvo ir dideli szalcziai, ku- 
rie isznaikino vynyczias: visos 
dar nenuskintos vynvuogių ke
kės suszalo ir netinka wyno dir
bimui,

|| Neseniai neiszpasakyti tva
nai daug pridirbo bliedės vietose 
Negoja, Otsu ir kitose, Japonijoj. 
Meja apskrityj, laike tvano, pri
gėrė 51 žmogus: isz 2650 triobų 
vanduo suwisu iszgriovė 479, 
q1906 sugadino; teiposgi sudaužė 
351 mažesnių lai vėlių.Tvanus tuos 
pagimdė žemės drebėjimas, kurio 
likosi iszkelta upės ortą.

|| Ant Kaukazo, Tereko apskri
tyj, Pietinėj Maskolijoj, pradėjo 
smarkiai platintiesi raupai. Rau
pai limpanti liga, sykį apsirgęs 
jau neiszgyja; gydytojai iki sziol 
nesuranda vaistų ant jos iszgy- 
dymo. Idant apsaugoti sveikus 
nuo užsikrėtimo ta baisia liga, 
randas įrengė keletą ligonbuezių, 
į kuriuos gabena tuojaus visus 
raupais apsirgusius.

|| Isz Kijevos raszo: 19 d. 
Spalių,giriose netoli Jampoliaus, 
rado grabėj negyvą bajorų per
dėti n į Brada v o pa v., Podoliaus 
gub., Paikerę, su kulka galvoje. 
Nežinia ar jis pats tę kulką sau į- 
varėį galvą,ar kas isz szalies pa
tarnavo. Užniusztasi^ gyveno 
dvare savo dėdės, maskoliszko 
pasiuntinio Washingtone, Kanta- 
kuzeno.

Į| Pažįstama keliaujantiems į 
Ameriką Bremos Lloydo garlai
vių draugystė, už važiojimą 
vokiszko paczto ir kitokių rando 
siuntinių į Rytinę Aziją ir į Aus
traliją, gaus ir ant toliaus nuo 
rando paszelpę po 5600000 mar
kių; bet užtatai turi siuntinėti 
laivus ne tik į Ameriką, Aus
traliją, Japoniją, ^>et ir į Rytinius 
Chinieczių kraszto portus.

nazijas vaikai.

U Samaroj, Maskolijoj, Boriso
vo malūne prigėrė 17 metų dar- 
binįkas Panin, bet ne vandenyj, 
tik miltuose. Panin stovėjo prie 
aruodo ir maiszė miltus, aruodas 
buvo gilus. Norėdamas sau dar
bą palengvinti, pasilenkė, bet 
kojos pasprūdo ir jis įpuolė į a- 
ruodę, isz virszaus gi bėganti isz 
dūdų miltai visai jį uždengė.Nors 
kiti darbinįkai tuojaus at
bėgo su pagelba ir isztraukė jį 
isz’aruodo į 2 minutas, bet jis 
buvo jau ne gyvas, užtroszko 
miltuose.

U Maskolijos vidurių ministe- 
ris uždraudė pardavinėti nese
niai su cenzūros daleidimu iszleis- 
tasknįgutes: Ostrovskio, Apie 
didelę visų Europos viespatysz- 
czių kare, turinezię atsitikti 1900 
iki 1915 metuose. Ta knįgutė 
uždrausta todėl, kad autorius a- 
bejoja apie tai, kad Maskolija to
je karėje galėtų likti kitų perga
lėtoja. Taigi mat randas drau
džia abejoti apie Maskolijos galy
bę. Antra uždrausta knįgutė y- 
ra: Iszaiszkinimas naujų iszduotų 
Maskolijoj darbinįku tiesų- Mas
kolijos randas mat neųor, kad 
darbinįkai savo tiesas žinotų, 
nes tąsyk urėdnįkai jau negalėtų, 
erzindami tai viena tai kitę pusę, 
nuo abiejų pusių, neva už užta
rimą, kyczius iminėti. Mat ran
das remia vien urėdnįkus ir sten
giasi jiems pelnę didinti.

|1 Lenkiszkas laikrasztis iszei- 
nantis Curityboj, Brazilijoj, “Po- 
lonija”, raszo apie szitokį nubau
dimą vagilių. Jaunas neseniai į 
Braziliją atkeliavęs lenkas Wil- 
movski nusipirko sau szmotelį 
žemės kolionijoj F. Felicyano. 
Wisl žinojo, kad jis turi dar kiek 
pinįgų. Wagys mat pasirengė 
tuos pinįgus paimti. Patykojo, 
kada vyro ne buvo namieje, o jo 
jauna moteriszkė dirbo kę ten 
darže, įlindo į gyvenimą ir pra
dėjo kraustyti. Tuom tarpu Wil- 
movskienė prisiartino ir iszgir- 
dusi baladojimę kambaryj, pažiu
rėjo per rakto skylutę ir pamatė, 
kę vagiliai dirba ;ant stalo turėjo 
susidėję peilius ir i e veiverius. 
Moteriszkė vienok nenusigando, 
tik urnai užrakino duris 
ir į widų įmetė du biezių avilius, 
o pati nubėgo pas kaimynus 
szaukti pugelbos. Bitys tuojaus 
pradėjo vagilius kapoti ir per 
niek ėjo jų revolveriai Ir peiliai, 

(Užbaiga ant 4 puslapio).
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kokius su savim turėjo, Kada 
Wilmovskienė sugrįžo su kai
mynais, vagiliai isztinę gulėjo 
jau be žado ant grindų.

Wietines Žinios.

|| MaskoliszkasSiberijos laikra- 
sztis “Priamurskija VViedomosti” 
pranesza apie atsiradimą Sibe- 
rijoj didelių, gerai apsiginklavu
sių plėszikų pulkų ;plėszikai tieda- 
ugiausiai chiniecziai isz Mandžu- 
rijos. Neseniai priesz tokį plėszikų 
pulką, kuris užmuszė 4 korėjoms, 
tapo iszsiųsti 45 kareiviai, kurie ir 
pavijo juos netoli Waniukovos, 
su kuriais ir susimuszė. Tame su
si muszime 7 plėszikai
užmuszti, 20 gi sveikų pateko 
į maskolių rankas; apart to, nuo 
jų atėmė 13 revolverinių karabi
nų ir 17 valtelių. Isz maskolių— 
vienas kareivis likosi užmusztas 
ir vienas paszautas.

likosi

11 Kaime Oriechove, VVIadiini 
ro gub. Maskolijoj, pasimirė duk
tė ukinįko Ivvahovvo ir ją palai
dojo ant kaimo kapinių. Motina 
pasimirusios mergaitės įpuolė į 
tokį nuliūdimą, kad per isztisas 
dwi nedėlias nieko ne kalbėjo, ne 
norėjo valgyti: valgė vien tą
syk, kada ją jos vyras privertė. 
Po dviejų nedėlių ji visai 
prapuolė, ir tik ant rytojaus, apie 
antrą valandą naktyj, pargrįžo 
namon, bet jau ne
parsigabeno ir pušiai jau supu
vusį kūną savo 
dukters, kurį su nagais isz kapo 
iszkasė; glamonėjo jį kaipo gy
vą ir kalbino. Ant rytojaus vy
ras davė žinią į policiją ir popui. 
Kūną nuo motinos atėmė ir isz 
naujo jį palaidojo, o motiną rei
kėjo gabenti į beproezių namus, 
nes ji isz^gaileszczio įgavo proto 
sumaiszymą.

— Pereitą panedelį ant 17 ui., 
terp VVood ir Paulina ui., sudegė 
su visu du mediniai namai, kurių 
savinįkais buvo lenkai: Chudzik 
ir Osovvski.

— Panedelio vakarą užsidegė 
arklinyczios pn. 140—146 For- 
quei ui. pražuvo ežia 62 arkliai, 
kurių ne spėjo isz deganezių 
tvartų į lauką iszvesti; du tar
nu su didelių vargu galėjo isz 
ugnies isztraukti.

O

Į Chicagąatkakoduanglijonys: 
John Grant ir Louis Spitzel, kurie 
nori sutverti kapitalistų kompa
niją, kurios mieris butų statyti 
chinieczių kraszte geležinkelius 
ir sztritkarius. Kompanija tokia 
nenžilgio bus inkorporuota.

— 15 metų Karolius Gustoms- 
ki,laike darbo, dirbtuvėj Flanaga- 
no & Biedenvego, pn. 59 ant Illi
nois ui. prisiartino prie pjaustan- 
czios maszinos, kurios peilis už 
griebė deszuiį^etį ir giliai įpjo 
vė. Nugabeno vaikiną į alexijo- 
nų gydinyczią, kur daktarai pri
pažino įpjovimą už labai 
jing?-

Lietuwiszkas Balius.
Baltimore, Md. Dr tė Karei

vių Sz. Kazimiero rengia didelį 
balių ant panedelio, 23 dienos 
Lapkriczio, 1896, salėje Kern- 
gary Hali, 1012 E. Baltimore 
St. Prasidės 8 vai. vakare. Įžen
ga tiktai 25c. Priesz balių, pu
siau szestą valandą bus atlaikyti 
miazparai ant intencijos draugy.-- 
tės, o po mišparų, visa drau
gystė, po vadovyste kapitono 
Ben. Možeikos, marszuos į s.dę 
ant baliaus. Užtai visus lietu
vius ir lietuvaites, kaip Balti- 
morės, teip ir isz aplinkinių mies
telių, szirdingai užpraszo atsilan
kyti.

Firmas lietuviszkas ba- Į 
litis.

St. Louis, Mo naujai užsidėjus 
parapija, po vardu Sz. Marijos 
Panos, rengia pirmą lietuviszką 
bulių ant naudos tos gi parapijos, 
kuris bus subatoj. 21 Lapkriczio, 
1896, salėje Rippers Hali, 1310 
North Broudvay st. Wyrama į- 
ženga 25c. o moterims ir mergi
noms dykai. Užtai visus lietu
vius ir lietuvaites užpraszo at
silankyti, ‘ Komitetas.

Komitetas,

vieua:

pasimirusios

|| 7 metai atgal mieste Amiens, 
Prancūzijoj, sūdąs nusudyjo ant 
nugalabinimo moterį karczemos 
savinįko, Ducreauxuž nunuodimą 
vyro ir svainio, bet tą nuspren
dimu prezidentas apmainė ant 
amžino kalėjimo. Į kokį laiką tą 
karcziamą nupirko Gauthiers. 
A Vos ežia persikėlė—keletas szei- 
mynos sąnarių apsirgo. Isz tirinė- 
jimų pasirodė, kad apsirgę nusi- 

—nuodiuo auglių gazais, kurie ežia 
platinosi isz netolinfų kalkių kas- 
tynių. Nuo tų gazų pasimirė to
kiu budu vyras ir svainis nusū
dytos Ducreanx*o moteries. Sū
dąs isz naujo pakėlė tą provą ir 
viskas pasibaigė paliuosavimu 
kaltinįkės. Ji pareikalavo nuo sū
do 100,000 frankų už nekaltą nu- 
sudyjimą ir už 
nekaltai kalinyj 
vienok isz to 
40000 frankų.

7 metus, kuriuos 
praleido, Sūdąs 

pripažino jai tik

II Isz Stacijos Uzun Ada, prie 
Kaspiszkų jūrių, 17 d. Spalių isz- 

, ėjo geležinkelio trūkis vežantis 
kazokus. Netoli stacijos Muilą 
ftfara važiuojanti pajuto sukrutė- 
jimą trūkio. Davėsi tuojaus 
paskui girdėt kliksmas ir vaitoji
mai sužeistų. Isz vagonų pasi
darė krūva skeliaudrų, po ku
rioms krutėjo gyvi koki ten su
tvėrimai ir veržės isz po tų ske
liaudrų; isz 28 vagonų: vieni su
sidaužė ežia ant kelio, kiti apvir 
te gulėjo netoliese. Ant kelio 
pasidarė kraujo bala ir terp jos 
voliojosi sudraskyti kupranuga
rių kūnai. Pasirodė mat, kad 
trūkis nakties tamsoje užbėgo ant 
susirinkusių ant szėnių kupranu
garių, juos sudraskė, bet ir pats 
isz relių iszszoko. Isz po apvir- 

• tusių vagonų isztraukė 4 kazo
kus ir konduktorių trūkio sun
kiai apkultus; apart tų buvo dar 
5 kazokai lengvinus sužeisti.

Gromatnyczia.
VVlad. Bieliauskas isz 

mouth, Pa., tegul paduoda ge
resnį adresą, nes jau du laiszkai, 
siųsti į jį, sugrįžo atgal.

pavo-

M1TINGAS.
Nedėloj.22 Lapkriczio. 12 v.vidurdie

nio, salėje F. Majausko, 3301 Laurel Si. 
Lietuviszkas 
jimas laikys savo mitinga, ant kurio
delegatai isz visų lietuviszkų kliubų 
yra užpraszomi pribūti.

P. Jonaitis, prez.

Politiszkas Susiwieny-

Didelis Ralius!
VVaterbury, Conn. Lietuvių 

Politiszkas Kliubas rengia didelį 
balių ant naudos lietuviszko knį- 
gyno, ant 25 d. Lapkriczio 1896, 
salėje “Turner Hali” 16 Jeffer- 
son str. Ant baliaus pribus isz 
Ne v Yorko Mildos Dr tė ir dai
nuos lietuviszkas dainas, o or
kestrą grajįs lietuviszkus szo- 
kius. Balius prasidės 7 valandą 
vakare. Įženga vyrams 25c. o 
moterims ir merginoms dykai. 
Wisus lietuvius ir lietuvaites 
szirdingai užpraszo at. ilankyti.

Komitetas.

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

Prezentas ant Kalėdų!
FREEBRMDPRIZES!

s

Pajieszkau Jono Norbutaiczio, kuris 
priguli pie “Susiw. Kuopos.” Iszwažewo 
jis įPhiladelphią jieszkoti darbo; apie 3 
mėnesiai jo ant vandens
darbo jieskodams. Jis pats, ar kas kitas, 
teiksis duoti man žinia ant adreso szito:

K. Konstantinavvyczia
66 Cohansey st., Bridgeton, N. J.

13 metų atgal atviko į Ameriką Jo
nas Jakas, Kauno rėdybos, Szetos para
pijos. Užkapių kaimo, palikęs paezią su- 
mažais vaikais, jau 11 metų kaip nebe
atsiliepia. Jei kas jį žino gyvą ar mirusį, 
duokite žinią į „Ryto” Rėdystę, nes yra 
svarbus reikalai :jo moteris to reikalauja.

(5-12)

Pajieszkau savo draugo Winco Bie
liausko, paeinanezio isz kaimo Tupikų, 
Szunskųgm., Marijampolės pav., Su
valkų rėd., Pirmiau gyveno Anglijoj, o 
metai atgal kaip atvažiavo į Ameriką. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duoti žinią 
ant szito adreso: Antanas Jūsas.

Braceville. III.

Antonina Paulukienė, dabar tik pri
buvus isz Lietuvos, pajieszko sawo vy
ro, Mykolo Pauleko, kurs pirmiaus gy
veno Chicagoje. Teiksis atsiszaukti ar
ba nors kas kitas teiksis man prisiųsti 
nuo jo žinią, nes asz ežia pribuvus su 
mažu kudykiu, neturiu kur dėtis. Mano 
adresas: Antonina Paulekienė
166 Bolton str., South Boston, Mass.

Dvasiszkuose reikaluose.
Lietuviai gyvenanti St. Louis, 

Mo. Kast ir St. Lou'h, UI. turė
dami kokius dvvasiszkus reikalus, 
kaipo tai: norėdami atbūti sz. 
spaviedne Adventuose, Gavėnioj 
ar teip kada, teiposgi su reikalais 
kriksztų, szliubų ir pagrabų, 
kreipkitės pas lietuviszką kunigą, 
Juozapą Serwetką, kleboną lie- 
tuviszkos parapijos po nr. 432 
North 51h Avė. East St. Louis, 
III., o jisai aprūpins kuogeriausiai 
wisus jūsų reikalus.

Apie myslę.
Dar sziądien tikros žinios nėra, 

kiek McKinley isz viso gawo e- 
lektoriszkų balsų, nes kaip sakė
me peretame numeryje, kad par
tija su partija provoj įsi už suvo- 
gimą balsų, o prova su pora die
nu nepasibaigia, bet ima ilgą lai
ką. VVienok tie, kurie minė, te
gul nesibijo, kaip tik tikros ofi 
cijaliszkos žinios ateis,kiek tikrai 
elektoriszkų balsų McKinley ga
vo, tuojaus pažadėtus pinįgus 
iszmokėsime tam, kuris atminė. 
Tie visi laiszkai su minimais guli 
sudėti geriausioj tvarkoje, ir nė 
vienas ne pražus. Kaip jau bus 
tikros žinios, tada perskaitysime 
visų laiszkus ir kurio bus atmy- 

Ply- į ta, tas gaus pinįgus.

Paaukavo A. Rėkliui.
Susiv. Kuopa isz Athol, Mass. paau

kavo nelaimingam Rėkliui $2.65, o J, 
Miliauskas isz Mahanoy City. Pa. $1.

S. Mack isz Elizabeth Port, N. J. isz- 
leido laikrodėlį ant loterijos ant labo 
Rėklio, už kuri po iszgrajvjimui pri- iuntė $4,30. 1

244
249
250

295
332
346
348
349

Gromatos aut paczto.
Avisansky M. 365 
Bagdonukia W.37O 
Bajarovicz J.
Balano J.
Geggus L.
Jonaitis A.
Karvosna R.
Kdeminic S.
Kepa Salomėja

Nastazya.

385

431 
466 
476 
490
499

Kurpiers M. 
Linas P. 
Manike M. 
Pobuda F. 
Rechtoris J. 
Skaliszis Y. 
Subotiz A. 
Vėtai i Otto 
Weizddžinnoczi

Lietuviszkas Balius!
Boston, Mass., tenyksz*ė iie- 

tuviszka Dr tė D. L. I~. IV i ta u to 
rengia didelį balių ant 25 dienos 
Lapkriczio, 1896 m., salėje 
45EliottSt. Prasidės 8 vai. 
re ir trauksis iki 5 vai. 
Bus puiki muzika, szokiai
tos gražios zabovos. Įženga vy
rams |l,o merginoms 50c. Wiš
kas kitas už dyką. Užtai visus 
vietinius ir aplinkinius lietuvius 
užpraszo atsilankyti.

Komitetas.

po nr. 
vaka- 
ryto.

ir ki-

Idant prapla
tinti ninsu nau
jus 15c. Henry 
Clay Cigarus ir 

laikyti ju fabriką begyje. mes 
per szia <50 dienu duosime dova
nas su kožnu cigaru boxu. Pri- 
siusk mums sawo adresa ir warda 
sawo arcziausio expreso. o mes 
iszsiusime tau 1 boxa H. C. Ciga
ru: 1 ant 5 szuwiu nikeliuota gu
mine rankenuke policmoniszka 
Rewolwery, 8. A V. 3H patronai, 
kurie yra vartojami visame svie
te; 1 tikra Meerchaum pypkia:

j* 1 Puiku vyriszko dydžio ausuke 
užsukama puikiai iszmargyta 

Laikrodėly su H k. auksiniu lenciugeliu ir kom
pasu. Jo luksz.tai yra 14 k. aukso isz virszaus 
ir vidurio, geriausio darlx>. stiklas emalituotas 
ir laikrodėlis yra panaszus 
in /50 laikrodėly. Ateik 
ant evpreso ir apžiūrėk ge
rai l>oxely su visais daik
tais. įeigii tau patinka, už 
mokėk agentui tik << 1 
ir kasztus expreso. o jis a- 
tįduos tau tavo tavorus.
Viskas, ka mes praszome, 
kad nepatingėtum ateit 
ant expreso ir pasiimt savo Cigarus, kurie yra 
dikti ir turi atsakauezia auga ir užtikrinain. 
kad jie tau patiks. Nors mums kasz.tuoja szios 
dovanos, la-t mes turtine su tawnn pradėti. 
Tu gali padarvt daugiau pinigu dirlaiainas dėl 
■m nei Kur kitur Pumugyk. Mm reikalauja
me agentu visuose miestuose.

lūsurance Mercbandise Co ,&*c%nCT.L:

Graud Opening!
JSubatoj ir nedėlioj, 21 ir 22 

Lapkriczio, bus didelis balius ati
darymo naujo saliuno, pas Jurgį 
Petkų, 589 S. Jefl’erson str. Gra- 
jys puiki lietuvi&zka muzika, bus 
szokiai ir kilos zabovos. Prasi
dės 7 vai. subatos vakare. VVisus 
lietuvius szirdingai užgraszo at- 
šliaukyti. Su guod. J. Petkus.

Į skaitytojus.
Jau iszėjo isz. po spaudos •‘Istorija Su

vienytų Valstijų Siaurines Ameri
kos”. ra tai dideli knįga, turi pusią 
pių 364. Apraszo kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokius czionai žmonis rado, 
kiek prie to vargo paneszė; koki pir
miausiai žmonės pradėjo važiuoti i A- 
meriką, kokios karės buvo, kiek buvo 
prezidentų nuo pat pradžių sulyg sziai 
dienai, koki ir kąkuris isz. jų gero pada
rė dėl szios žemės: koki pirmiausiai 
miestai užsidėjo; koki geležinkeliai pir
miausiai tapo iszbudavoti, ir t*t. Ant 
pat galo talpinasi konstitucija Suvie
nytų Valstijų, kuri yra reikalingiau
siu dalyku dėl perskaitymo kiekvie
nam žmogui szioje Amerikos žemėje 
gyveuancziam, idant jis pažįtu savo 
tiesas, kokias jis turi pribuvęs į szia 
žeme—kas jam vale- o kas ne' vale ir 
1.1. Prekė jos tik $|.OO.

Antra nauja ir niekad lietuviszkoj 
kalboj negirdėta knįga teipgi iszėjo isz- 
po spaudos, po vardu: APIE ŽEME IR 
KITUS SVIETUS, JŲ BUWI IR PA
BAIGĄ. Yra tai vercz.iausia knįga isz 
wisų sulyg sziai dienai buvusių lietu
viszkų knįgų. Ji apraszo kaip pasidarė 
žemė, saulė, mėnulis, žvaigždės, plane
tos, kometos ir 1.1.; isz ko susideda že
mė, kokia ji buvo senuose amžiuose, 
ant ko ji laikosi, kaip sukasi ir koks jos 
bus galas; apraszo kelius visų žvaigž
džių, planetų mėnulių ir 1.1.; apraszo 
kaip yra toli žmonėms į saulę, mėnulį ir 
kitas žvaigždes, kaip yra didelė saulė, 
mėnulis, planetos ir 1.1.; žodžiu sakant, 
apraszo visą dangiszką sistemą. Yra tai 
naudingiausia knįga dėl perskaitymo 
tam žmogui, kuris trokszta apsipažinti 
su ealybe mokslo ir su toms žvagždėms, 
ant kurių kas nakt žiuri, bet jų gerai 
nesupranta. Ta knįirelė turi 255 pusla
pius ir 30 astronomiszkų abrozėlių per- 
statanezių planetas, kometas ir t t.

Jos prekė tik................................75c.

Kas užsimoka už “Lietuvą” isz 
virszaus $2 ant viso meto, mes 
duodame tam puikią knįgele 50c. 
vertės dovanų, kas užsimoka tik 
$1 ant pusė- metų, tam duodame 
dovanų knįgele už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkli sau isz musų kata 
liogo, kas kokią nori, kad tik ne 
brangesne per 50c. o mes prisiu
sime dykai.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami visada uždėkite szi- 
tokį adresa:

A. Olszevskis
924 33-rd St. Chicago. III.

Pinįgus siųskite registruotose gro- 
matose, arba per “money order”, ar per 
czeka. I

Naujas
Lietu wiszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau iwiežia 
bawar*ka Alų, ge
riausia* 
ir seniau

balių ir vesialiju.

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

Užlaiko didžiausia krautuve

DRAPANŲ ir AP AUTUVO
Ii. sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žiponų, 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 

i kaip visur. Prie to užlaiko 
g kufarėlius, dėžiutias (valizas),
jkiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri- 
eina isz visų dalių miesto.

visokiu
Paran-

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį czeant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuviams, tena 

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

Ben. Hatowskis.
527S.CaBa<f.’te Jndd, Chicago, l|

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAI K PODĖLIUS 
Lenciūgėlius, Žiedus, Špilkas, auskarus 

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po vieną aoliery ant nedė 
ios.

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirksite viską pigiau kaip kitur.
Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10< 

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

i Wyn».
- Lik ienų* 

ir puikiausius Ciga
rus.

Prie sali u no tu
riu puike didelia 
sale ant mitingu,

Ateik broli pamatytie ir to viso 
pabandytie.

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

CHICAGO, ILLINOIS.
Augustas Kilevriczlus 

3301 Auburn Avė., kertė 33-ios.
Arba ant 3252 Laurel St., 

Pigiausiai iszvažioja:
ANGLIUS ir MALKAS.

Teipegi užsiima perkraustymu (per- 
mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vietą savo gyvenimo. Viską atlieka 
pigiau kaip kiti.

GERAI 
ŽINOMA

FIRMA

Califoroia Wioe & Liquors Co.
384 Bloe Island avė. ir 470 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry
nių, o sumažino visas prekea. 
Pristato į namus visokius gėry- 
mus reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnią prekią kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamiiszkit adreso: 
384 Blue Islane Avė.

ir 475 Centre Avė. (13-12)

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

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

ir nuo fl wakare. Telephotias: Canal 151.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
An weseliu ir kitokiu rt-ikalu nujima Fotovra 

fijas kopuik susei.

PIGIAUSIAS KROMAS 
Czebatu ir Czevervku •/

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

BALTIMORE. MD.
Per sziai* 30 dienu turiu is/paduotie visus 

mano vasarinius tavoms, kaip tai: Czebatus 
Czewerykus dol vyru, moterų, waiku ir kūdi
kiu. Užtai teip labai sum>žinau ju prekias, kad 
wiska pas maue dabar galt pirkti beveik ui pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda visu aplinki
niu ir pašys ta m u ir praszau ateit pamegyt, o 
persittkrys>»e kad tel pigiai niekur nerasite .kaip 
pas mene SU GUODONE

M. W. Goodman.

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

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyienimas: 112 W. Division St.
Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima plovomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabriKuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu
kaipo tai;

Stalų, Szėpų, Lowų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir 1.1, o parduodu 
viską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai.Teipogi parduodu ir antmėne- 
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksite viską, nė kaip kur pas i, .
kokius žydus. ILARGEST STOVE PLANTINTHEWORLD|

Geriausias Saliunas
WIDURYJE MIESTO

— pas —

A. J. KOWALSKI 
40 La Šalie Str.

Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 
puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes sniiunas randasi visai arti korto 
(City Hali).

E. ZANJEVSK1S.
Zll • I <Chicago. vi lioms inrii nei •*.

924 33rd Street, C’'
Lietuwiszkas kriauezius.

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

— Geriause lietuviszkai—lenki- 
szka. A plieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- - 
ežias ir isz Europos ir tpisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Nede-

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

Telefonas Yard 709
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