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I Vž*tr»izant' ‘-Lietuvį” ir pmiun- 
Iczisnt pinigui ui Jį. kaip ir iu visai* kl
iūti reikalai*, —reik uideti izitoki

winos krasztuose. Nora randas 
priverstas buvo paleisti raiš- 
czius ant alavų uždėtus, nors 
Czekijoj yra jau šiądien czekisz- 
kas universitetas, tai vienok tie 
paliuosavimai czekų neužganė- 
dina: jie reikalauja visiszko su
lyginimo savo tiesų su vokie- 
cziais. \Vokieczini vienok prie 
szinasi kokiam nors iszplatini 
mui dar labinus tiesų czekiszkos 
kalbos, kadangi j'e žino, kad 
pnliuosavus czekams, reiks pa- 
I i uoluoti ir kitiems s’aviszkos 
kilmės pavaldiniams, o tąsyk 
išsprūs valdžia isz vokieczių 
rankų, Austrija, isz vokiszkos, 
kaip sziądien, persikeis j sla- 
viszką viesrpatys’ę, vokie- 
ežiams reiksmokytiesi slavisz- 
kų kalbų. Kad tas turės kada 
nors ateiti, žino tą ir pats wo- 
kieczia', tikt jie nori tą valan
dą kuo toliausiai nustumti. 
Pr ieszta raudam i iszplatini mui 
tiesų slaviszkų kalbų, vokioez ai 
ne užgina, kad Austrijoj slavų 
yra dauginus negu vokieczių, liet 
teisina priesztaravimą tuom, kad 
57% visų j wieszp itystės ižtlą 
surinkimų duoda vokiecziai, vi
si gi slavai drauge sudeda tikt 
43%. J e sanprotabj i, kad ran 
das privalo remtiesi ant tų, ku
rie jam didžiausią atgabena nau 
dą, o ne ant nuskurusių slavų. 
Tokiais vienok iszvadžiojimais

smarkus ir diktai žmonių ėmė 
jame dalyvumą. Į Londoną at
kakęs pasiuntinys kubaniszkos 
juntos, Jose Zayas, pasakoja, kad 
karė ant Kubos trauksis gal d ir 
per isztisus metus, bet ji turės 
pasibaigti pasitraukimu iszpani- 
jonų, kadangi jiems truks ant 
galo pinįgų ant k irės vedimo 
ir ių» bus kur jų pasiskolinti. 
Kubiecz;ai už pasitraukimą pa
siūlė Isspanijai užmokėti 1150

nėse kraszto dalyse rods pasilic- 
vė: kol randas ežia kariavo, su
siorganizavo revoliucionieriai 
rytinės* proviudljose. Wadowais 
vakarinėse provincijose buvo: 
Morales, Daniel Barrios ir Ma- 
nuel Sanchez; plskutinis likosi 
užmusztas, k ti,du perangriebė 
per meksikon*szl^ rubežių ir 
teu paleido savo kareivius. Kol 
raudis tąsėsi su saitais, užkilo 
revoliucija rytinėje provincijo-

kliosztorių pasūdytas, nuo vy
skupo gi Simono pareikalavo 
atšaukimo savo įsakymo, pagal 
kurį, prie kriksztų ir spaviednės 
liepė vartoti žmonių kalbą. 
Kaip pildo ciecoriaus įsakymą 
neversti katalikų mokintinių 
dalyvauti stacz>atik;szkoj diev- 
maĮdygtoj, tą geriausiai parodo 
atsitikimas Sziaulių gimnazijoj. 
Taigi Maskolijoj, ciecoriaus laz
duoti paliuosavymai yra tai teip

tas ir puodus; puodus padirbtus 
miestelio*Krevo puodžių gabena 
net toli į Maskoliją. Aszmenų 
pavietyj, apie Nalibokus, yra 
geležini ruda, isz kurios dirbtu
vėj Wsjevodzkio dirba geležį. 
1895m. iszkasė ežia rudos 272000 
pūdų, isz kurios padirbo geležies 
už 12250 rublių ir tai tiktai su 10 
darbinįkų. Tam patim pavietyj 
yra kreidos kastynės, jos iszkasė 
1895m. 31900 pūdų.

Politiszkos žinios.
Vokietija.

Pirmutinis paskalas, buk Wo- 
kietijos parlamentas pripažino 
randui kreditu 410 milijonų mar 
kių ant sudrutinime laivynės 
pasirodė neteisingu: parlamen
tas ne tikt tų pinįgų ne pripaži
no, bet c.ecorius nė ue tiki, idant 
pripažintu, todėl bando mažinti 
reikalavimu. Wyriausias virazi 
nįkas laivynės, admiralas Knoir, 
kurisii labiausiai tų pinįgų rei
kalavo, gavo ilgesnį pa!moja
vimą nuo urėdo, kaip mena, jis 
suwisu nuo savo vietos pasi
trauks. Ant paskutinio mmiste- 
rių susirinkimo, ant kurio buvo 
ir ciecorius, likosi nuspręsta, 
kad dabartinis Wok reti jos kanc 
lenus, kunįgaiksztis Hohenlohe, 
kurisai jau kelis kartus, nega
lėdamas su ciecoriaus reikalavi
mais sutikti, bandė pasitraukti, 
palaiko urėdą ir ant tolinus.

Daugumas vokiszkų laikraš- 
czių praneša, buk teip VVokie- 
tijos randas, kaip ir patsai cieco- 
rius dabar Amerikai neprilankus, 
kaip neprilankus jai ir daugu
mas gyventojų. Ciecorių mat 
suerzino tūli amerikoniszkilaik- 
raszcziai garsindami visokias 
melagingas apie jį žinias: tai 
buk jis įgavo proto sumaiszymą, 
tai vėl buk jam aficieras kirto 
per au<į. Jeigu ciecorius nepri
lankus, tai žinoma, ne kitoks y- 
ra ir randas, kadangi j s stengia
si pildyti ciecoriaus norus. Dau
gumą gyventojų įpykino dideli 
ant vokiškų iszdirbimų uždė
ti muitai ir per tai pasimažini 
mas iszgabenimo voki-zkų iš
dirbinių. Dabar teq> Wokietijo* 
ir Amerikos traukiasi tarybos 
kaslink sumažinimo muilų, bet 
jeigu tarybos neiszduos vaisių, 
^Vokietija žada pakelti muitus 
ant Amerikos į ^Vokietiją atgr 
bėnamų produktų. Tame, jei
gu prireiks, žada randą parem
ti net socijalistų partija.

Austrija.
Austrijoj traukiasi, rods ne 

kruvina, kova slavų su vokie- 
cziais. Nors vokieczių Austrijoj 
yra mažiaus, bet jie per ilgus 
metus valdžią laikė savo ranko
se ir skriaudė slaviszkos kilmės 
pavaldinius. Jeigu Galicijoj szią- 
dien lenkai turi lenkiškas moks- 
laines, Czekijoj czekiszkas, tai 
tai tą vienok paliuosavimą vo 
kiecziai suteikė ne isz geios va
lios, bet buvo prie to priversti: 
30 metų atgal Galicijoj buvo 
vokiszkos mokslainės teip, kaip 
dar sziądien yra daugelyj Buko-

nepertikrįs slavų, o kad jų yra 
daugiaus, tai visgi ant gilo dau
gumas ims viražų.

Balkanų pussalis.
Sandaros terp Turkijos ir Gre- 

kijos dar vis nėra, bet rodosi, 
kad ji, be kokių nors kliuezių, 
liks jau abiejų vieszpatyszczių 
priimta ir užtvirtinta. Turkai 
dar laiko jų isznaikintą Tessa- 
liją, bet pats norėtu kuo grei- 
cziausiai pasitraukti, kadangi tą 
krasztą pats turkai, į jį įs veržę. 
isznaiktno ir dabar jiems patiems 
truk»ta maisto, tankiai karei 
viai badą kenezia, o ežia v ša
me kraszte jau ne liko nieko, 
ką galima būt pagriebti.

Aut salos Kretos vėl atsiti
ko susimuszimai terp krikszczio- 
nių ir mahometonų. Ištikę da 
bartinių maiszių priviso ežia 
daugybė plėšikų; dideli jų pul
kai užpuldinėja lygiai ant krikš- 
czioniszkų, kaip ir ant maho- 
metoniszkų kaimų. Nuo plėszi- 
kų kenezia teip krikszezioniszki 
kaip mahometoniszki salos gy
ventojai, todėl jie szaukiasi į 
Europos vieszpatystes padaryti 
kokią nors rėdą.

Ant Balkanų pussalio plėszi- 
kais ir užmuszėjais pasinaudo
ja visokios politiszkos partijos: 
su žmogžudžių pagelba Bulgari
jos kunįgaiksztis isza»liuosawo 
nuo Stambulovo, kurio bijojo. 
Dabar vėl Serbijoj suėmė net 
200 plėszikų, kurie tar avo po
li! iszkoms partijoms, už pinįgus 
užmušdavo vadovus kitų |iar- 
lįjų. Prova tų plėszikų dar ne
pasibaigė, bet kaip sako, jie 
tarnavo Montenegro kunįgaik- 
szcziui. Darbavosi jie gana at
sargiai, isz syk laikė juos už 
paprastus plėšikus, tuom tarpu 
jie buvo sąnariais politiškos 
organizacij s. Rengėsi jie, atsi 
tikus gerai jprogai, praszalinti 
nuo sosto dabartinį Serbijos ka
ralių ir jo vietoj į valdonus pa
kviesti Montenegro kunįgaiksz- 
tį, jeigu gi tuom tarpu, dėl Aus
trijos priesztaravimo, to pada
ryti butų ne galima, tai valdo
nu padaryti kunįgaiksztį Kara 
Georgeviczą.

Iszpanija ir jos waldybos.
Jeuerolas Weyler jau pasitrau

kė nuo salos Kubos, naujas ant 
jo vietos dar ne atkako. Pasku
tiniuose laikuose atsitiko keli di
deli susimuszimai, viename isz 
jų puolė net su virszum 300 
kareivių isz abiejų pusių, taigi 
matyt, kad muszis buvo gana

000000. Reikėjo tas iszlygas pri
imti; už tą sumą dawėsavo|5a 
ranezyjimą Suvienytos VVieszpa 
tystės Sziaurinėa Amerikos. Zt- 
yas sako, kad Kuba ne nori pri 
aidėti prie Suvienytų VVieszpa- 
tyszczių Sziaurinės Amerikos; 
ji kariauju už savo liuosylę ir 
prieszmsis keno nors užėmimui. 
Zayas ne tiki, kad kub eeziai ga
lėtu priimti autonomiją, kokią 
rengiasi pasiūlyti maisztinįkams 
naujis i'Zpaniszkos kariaunos 
virazinįkas. Jis rengiasi visus ant 
salos urėdus, tuojaua atkakęs ant 
vietos, apsodyti tikrais kubie- 
cziais ir praszalinti iszpanijonis. 
Gal būt, kad tokiu budu patrauks 
dalį nenorinezių ma'szto gyven
tojų; per tai maisztai susilpnė
tu ir juos lengviaus bul i-zpani- 
jonėms suvaldyti. Kaip ežia bifs, 
neužilgio iszgirsimė.

Ant salų Filipinų dalykai sto
vi teiposgi ne gerai. Daliar jau 
maisztinįkai pradeda užpuldiuė 
ti ant iszpamjonų. Ginklus ir 
amunie ją atgabena jiems isz Ja
ponijos ir isz Chinų; 
kariaujanezių pusių jau 
i*usilygino. Filipinams 
Isžpanija nori suteikti 
miją.

se: pu kaunįkai Jose Castillo ir 
Cruz, jenerolas Barrillesir pulk. 
Monteras užėmė tvirtynes: Int- 
lapa, J.ilapa, ChMĮiiimulair Zaca- 
fa. Revoliucijonieriui prisiartino 
prie kraszto sostapilės ir užėmė 
stovyklas 14 amerikoniszkų my
lių nuo miesto. Prezidentas Bar
rios i tda ir szituos į dvi sanvai- 
ti suvaldyti, l»el paprastai leng
viaus būva pažadėti, negu 
žadėjimą išpildyti,

pa-

Kiekvlenttf te i p sako:
CASCARETSCA^Kva l Ii vi: i n - yra tai 

(UbukhnMiaa.iu* itydjkio* amiiaut 
tari siMka, gydo Ugadnei Ir

tikrai inkstu. k»p«at*. ir oryityja w}m 
•i>iem(. pra.ralius jwrv»l.: .a gydo galwL« 
.kaudeiitnf drugy ir uaV. m* aid art*

Firfc deilutj C. C. C.»*ifdi»n. 10, a. 50oea- 
tu. Raudasi wiaoaa *ptM*ea« u Usgydyma gwa- 
rantoo>. ’

sakantant monyjimo ūkių, liet jų 
nieks ue pildo, žemesni urėdnįkai 
carų įsakymus laužo. Ką gi vertos 
t<xlėl Maskolijos tiesos, ką gi 
verti ciecoriaus ukazai, kuriuos 
to paties caro tarnai laužo? Jeigu 
žmonės peržengia tiesas, skaudžiai 
už tai juos baudžia sūdai, bet kodėl 
už |M-rženg:mą tiesų, jeigu peržen
gimas toks eina ant skriaudos pri
spaustų tautiszkų gaivalų, nieks 
maskoliszkų urėdnįkų nebaudžia^ 
bet juos tas pats euras dar apdo
vanoja?

---------
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mgylię kritu i nū
dienoje į apvainikavimo 

.monėms žemėi 
laikiaszcziai

Afrika.
Iš Londono ateina žinios, buk 

Abisiniją pasiekė nepasisekimas. 
Pabaigus karę su Italija, Abisi. 
■ijs dabar bando platinti savo 
rubežius, stengiasi ji mat užimti 
visus prie savo rūbelių krasz 
tus. Wadas Ras Mackonnen su 
3000 kareivių įsiveržė į Somali 
žemę, norėdamas ja apvaldyti. 
Somalijonys susirinko ant apgy- 
nimo savo kra-zto ir ištraukė 
prieš įsiveržusius abisinijonis. 
Mušis buvo l.tbai smarkus ir ja
me abisinijonys teip likosi su
mušti, kad tikt 60 iszliko. Ka:p 
sako, tuos somalijonys tyczia pa
liko ir paleido, idant galėtu pra- 
neszti, kas su visa kariauita at
sitiko. Somalijonys turi teipjau 
gerus ginklus kaip ir ab:sinie 
ežiai, gavo juos nuo italijonų.

Kariauna viešpatystės Kongo, 
vidurinėj Afrikoj, galutinai per
galėjo pakėlusius maisztus isz 
cziabuvių susidedanezius karei
vių regimentus. Muszyje krito 
400 maištinįkų, iszlikę gi iš
bėgiojo po kalnus, kur, dėl ne 
datekliaus maisto, turės badu 
iszmirti. Yra tai mat atlygini 
mas už iszskerdimą daugelio bel
giškų oficierų. Pakėlusi maisz
tus cziabuviai kareivini iszpjo- 
vė mat neseniai visus savo eu- 
ropeiszkus virszinįkus — belgi- 
jonis oficierus ir unteroficierus.

Anglijonys, turėdami dabar 
maisztus Indi jose, kurių iki sziol 
ne suvaldė, paliovė erzinę 
Transvaalių. Prezidentas vienok 
to kraszto, nepasitikėdamas ang- 
lijonėms, stengiasi geriaus savo 
krasztą parengti, jeigu jie kada 
nors pasikėsintu ' užpulti. 
Dabar parlamentas to kraszto už- 
gyrė kreditus ant dirbdinimo 
geležinkelių, kurie reikalingi ne 
tikt ant pakėlimo prekystes, bet 
ir ant apgynimo kraszto atsiti
kus netikėtam užpuolimui.

Maskollja ir Lietusiai.
Užstojus ant soeto, po fanati

kui Aleksandrui III, carui Mika
lojui, daugelis lietuvių laukė 
te posgi sziokių tokių paliuosa- 
vinių. Užstoję-* ant sosto, kaip 
ir jo tėvas, Mikalojus paliuosa- 
vo isz kalinių

neva numažino 
mokėsi į. VVėliaus 
pranešė ap:e daleidimą statyti 
naujas ir taisyti senas katnlikisz 
kas bažnyczias, toliaus apgarsino, 
kadjieka-i daleista at ikti loty- 
szkoj kalboj dievmaldystę tose 
bažnycziose, kur prilaukus maa- 
kolystei kunįgai į bažnyczią bu 
vo įsileidę maakoliszką kalbą; 
ant galo izsdavė įsakymą, idant 

| mokslainių mokintiuiai cariškose 
dienfls-e ne butų varomi į staezia- 
tikiškas cerkves ir idant j*e ne 
butų vercz ami prie dalyvavimo 
staeziat ikiszkoj dievmaldystoj. 
Tie visi ciecoriaus paliuosavimai  ̂
buvo garsinami ne tikt maskolisz- 
kuose, bet ir užrubežiniuoee laik- 
raszcziuose. Kaip į teip trumpą 
laiką ir tai nuo vieno ciecoriaus, 
tai, rodosi, daug paliuošvinių. 
Tuo m tarpu Išsirodo, kad tie 
newa paliuosavimai, tai yra 
tilpa prigavystė, turbut, ant mui
linimo akių užrubežių išduoti, 
kur Maskolija nori pasirodyti 
baltesnė, negu ištikro yra; Mas
kolijoj gi tų ciecoriaus iszduotų 
paliuosavimų žemesni urėdnįkai 
ne pildo, jie pats laužo ir myn:o- 
je ciecoraius įsakymus visur, kur 
tikt tie įsakymui iszplatina sve- 
timtikių arba svetimtauezių tie
sa?. Savo apvainikavimo dienoj 
c.ecorius Mikalojus apgarsino 
numažinimą žemės mokeszczių, 
bet užtai likosi pakelta padūmė 
teip, kad žmonės nieko ne pelno. 
Daleista neva statyti bažnyczias, 
liet kaip ant praktikos pasirodo, 
kaip to nedaleisdavo seiliaus, 
teip nedaleidiia ir dabar. Už norą 
iš to paliuosavimo pasinaudoti, 
Tytavienų prnbaszczius likosi 
net į Kretingos kliosztorių paso
dytas. Kas yra su pirm i aus pami
nėtais paliuosavymais, tas yra ir 
su anoms bainyczioms, kuriose 
seiliaus vartojo maskoliszką kal
bą, į kurias dabar paskyrė pra 
baszczius. W ienoje isz tokių 
naujai atgijusių parapijų, nežino
damas kokią knlbą vartoti prie 
kriksztų ir spaviednės, prabaš 
ežius Frankevyežius atrišiuk^ 
į vyskupą Simoną; tasai liepė 
vartoti tokią kalbą, kokią 
parapijonai vartoja. Kas gi 
iszto išdygo? Kunįgas Frauke- 
vyezius, kurisai dry&o klausti ir 
pats ne numanė, kad reikia var
toti su žmonėms vien maskolisz-

Gaisras.
20 d. Rugsėjo, miestely j Kure 

nec, \Vileikos p rvietyj. VVilniaus 
gub., atsitiko gaisras matomai 
nuo padegimo. Tą dieną mat 
miestelyj buvo jomarkas, ant 
kurio susirinko su virszum 10000 
kaimieczių, rando degtinės |>ar 
davinyczios pardavė degtinės su 
virszum už 2000 rublių. Apie 10 
valandą vakare, kada jomarkinį- 
kai iszsiskyrstė, kluone ukinįko 
Biriuko užsidegė šiaudai. Ugnį 
vienok greitai užtėmy jo ir už
gesino. Į porą minutų po tam, isz 
nežinomos priežasties užsidegė 
šiaudinis stogas kluono kito 
ukinįko, nuo ežia ugnis greitai 
apėmė ir kitas triobas; vėjas tą 
dieną buvo smarkus, jis neszė 
kibirksztis ant aplinkinių triobų, 
o ežia miestelyj nėra nė ugnage- 
sių, nė gesinimo prietaisų. Atka
ko ugnages ai isz Wileikos ir 
griebėsi gesinimo; kol užgesino, 
jau ugnis isznaikino 6 krikszczio- 
nių ukes ir 23 žydų namus ant 
Smorgonės ulyczios. Blėdį ugnies 
(išdarytą skaito, vien triobose, au 
viražu m ant 10000 rublių, bet 
sudegė ir krutanti žmonių tur 
tai. Triobos ugnies isznakintos 
usekuruotos buvo tikt ant 500 
rublių, todėl žmonėms reiks 
daug savo turtų pridėti prie jų 
atstatymo.

UkinĮkystės mokslainės 
Kauno gub.

1 Kauno gub. yra dvi ukinįkys- 
tės mokslainės: parengta dvare 
Podgai, Reseinių pavietyj, yra 
mokslainė išdirbinių isz pieno ir 
naminių gyvulių auginimo. Ran
das duoda tai mokrlainei po 2600 
rublių ant metų kaipo paszelpą už
laiko gi ją dvarponis Ivanovicz. 
Mokintinių yra 10; juos užlaiko 
randas, ant ko ir apvereziama 
yra jo mokslainei duodama 
paszclpa. Mokslas traukiasi |>er 
du metu. Mokina ežia; galvijų 
ir kiaulių auginimo, pieninį 
kystės, pradinių gamtos mokslų 
ir buchhaltcrijos. Ant patilpimo 
ežia rėkia pabaigti nors pradinę 
mokslainę ir turėti 18 metų. Kita 
mokslainė yra dvare baronienės 
Budberg, Mūriniame Panemuny
je. Mokslainė ta yra moteriszka. 
Mokina ežia: naminės ūkės, augi
nimo paukszczių, pieninįkystės, 
sodaunįkystės. Randės duoda po 
2000 rublių ant metų paszelpos. 
Mokslas traukiasi per du metu. 
Už mokinimą reikia mokėti 150 
—200 rublių ant metų. Rando 
paskirtų stipendijų yra 10.

Guatemalą.
Maištai republikoj Guatema- 

la, nors prezidentas Barrios pasi
gyrė, buk maisztinįkus galutinai 
pergalėjęs ir iszvijęs į Meksiką,. bu žmonėms vien iubskoiisz- 
ne suvaldyti: maištai vakari-1 arba lotynišką kalbą, likosi į

Gaisrai ^Vilniaus gub.
. Antroje pusėje Rugpjuczio mė
nesio, Wilniaus gub. bnvo isz 
viso 25 gaisrai, kurie pridirbo 
blėdies ant 307232 rublių. Di
džiausias gaisras buvo miestelyj 
Sinorgonėj, kur iazdegė 124 na 
mai, terp tų 7 skurų iszdirbiny- 
czios, 129 negyvenamų triobų, 
o terp tų 37 kluonai su sziume- 
cziais javais; blėdį ugnies ežia 
padarytą skaito ant 168600 rub
lių, bet sudegusios triobos už- 
asekuruotop buvo isz viso tikt 
ant 30060 rublių. Kitas didelis 
gaisras buvo miestelyj Krasna, 
kur iszdegė 47 namai, vertės 97 
100 rublių, užasekuruoti tikt ant 
18770 rublių.

Dar gyventojai iszdegusio 
miestelio Smorgonės ne spėjo 
t-zeip teip pasitaisyti po pirmam 
dideliam gaisrui, o 27 d. Rugsėjo 
užgimė ežia vėl gaisras, 
bar jam nedaleido ilgai 
sudegė vienok 5 namai 
ne gyvenamos triobos.

Maskolijos randas nori sn- 
nionopolizuoti apsz- 

wietimą.
Maskolijoj vidutinių ir augsz 

tesnių mokslainiųyra per mažai, 
todėl daugumas atsiszaukusių į jas 
negal patilpti. VVieton dauginti 
mokslainių skaitlių, randas bando 
dabar jas pirmiausiai paskirti sa
vo tarnams ir tikt* ant likusių 
vietų galės priimti kitus, taigi 
ne urėdnįkų vaikus. Pradžią pa
darė su moteriezkoms gimnazijo- 
piecorienės Marijos Lietuvoj, 
Balt ir Mažrusijoj. Seiliaus į 
gimnazijas priimdavo ežia t«s isz 
Ht'iszaukusių merginų, ku
rios geriausiai egzaminus iszlai- 
kė; dabar gi tas likosi sziteip 
permainytas: pirmiausiai priima 
dukteris urėdnįkų ir staeziatikių 
popų, nors jos ir neiszlaikytu 
egzamino, ant likusių gi dar vie 
tų gal priimti ir kitokių kilmių 
atsiszaukusias, bet tikt tokias, 
kurios geriausiai egzaminą isz 
laikė. Taigi mat ežia nelygios 
atsiszaukusių tiesos!

bet da- 
siausti;

kitosir

Mineraliszki turtai Wil- 
ntaus gub.

Apskritai imant, Lietuvoj 
mineraliszkų turtų yra ne daugi 
daugelio jų gyventojai nepažy
sta, kadangi Lietuvos žemė iki 
šiol dar prideranczia'i ne isztirta; 
kitų turtų nerangus žmonės 
prideraneziai sunaudoti nemoka. 
Teip, paveikslan, Trakų p.ivie- 
tyj yra puiki kvarcinė pieska 
apie VVarėuą, taigi puiki medega 
ant dirbimo stiklo, bet visam 
pavietyj nėra nė vienos stiklo 
dirbtuvės. VVilniaus gub. yra 
puikus molis, isz kurio dirba ply-

Kaupuotų namai.
Žinote jau isz seninus “Lietu

voj” patilpusių rasztų, kad terp 
Prūsų lietuvių apsireiszkė baisi, 
neišgydoma, dar biblijoj mina- 
vojama liga—raupai. Ant užkirti
mo kelio platinimosi ligos dakta
rai žino tikt vieną kelią: atskirti 
a|isirgusiu8 nuo sveikų. Prūsų 
randas, ant patalpinimo apsirgu
sių, rengiasi pastatyti tam tikrus 
namus. VVietą ant jų išrinko ne
toli Klaipėdos, tarpe Klaipėdos 
ir Bajorų.

Sugriebė laiwąbe žmonių.
Kapitonas atkakusio į Liepo- 

jų szvediszko laivo pranešė, 
kad ant jūrių, 25 mylios į vaka
rus nuo Liepojaus, patėmyjo plau
kiantį laivą medžių ir lentų pri
krautą; laivas buvo ant szono 
pakrypęs, žmonių ant jo nebuvo 
matyt. Gawę tokią žinią, isz Lie
pojaus iszsiuntė garlaivį “Con 
cordia” jieszkoti ano liuosai plau- 
kinėjanezio laivo, karį 18 mylių 
nuo Liepojaus sugavo ir atgabe
no ir portą; jis pasirodė holan- 
diszku. Isz kur jis plaukė, kam 
jis priguli, ar jo jurinįkai iazsi- 
gelbėjo — to visko nieks Liepo* 
jui ne žino.

Kyszis ant niekų nuėjo.
Wažiuojant ant apžiūrėjimo 

dirbamo dab:<r naujo geležinkelio 
linijos nuo Alytaus į Suvalkus 
inžinieriui, viename miestelyj 
Suvalkų gub. prie jo prisiartino 
nepažystamas žydas ir įbruko j 
popierą suvyniotą pakelį ir pats 
pabėgo. Pakelyj buvo 500 ru
blių, bet be jokio raszto. Inži
nieriaus vežėjas pasakoja, buk tą 
pakelį padavė pagelbinįkas ke
lią dirbanezio podriadeziko, bet 
tas paszauktasneprisipažino. Inži
nierius atidavė tuos pinįgus Su
valkų gubernatoriui ant labda
ringų mierių.

Apwoge niaskoliszkns 
akczyžnįkuN.

Iš Oberpahleno Kuršėj, raszo, 
kad prie Sulosfero karėsiu mos 
austojo maskoliški akczyžnįkai 
(szmekeriai), vežimėlį ir aut jo 
skrynutę su pinįgais paliko lau
ke. Tuom tarpu vagilius, mato
mai užuodę-1 gerą laimikį, sėdo į 
paliktą vežimėlį ir nupleszkėjo į 
ne tolimą girią, ten skrynutę su
daužė, pinįgus išėmė ir su jais 
prapuolė. Pinįgų buwo isz viso 
36000 rublių. Jieškojo rods poli
cija vagiliaus, bet, kaip jai tan
kiausiai ats'tinka, surasti ne 
galėjo.

Caro Mikalojaus paliuosa- 
irimai.

Maskoliszka apszvietimo mini
sterija iszdavė dabar naują pa- 
davadyjimą, idant vietos loty- 
niszkos, grekiškos, maskolisz- 
kos kalbų, istorijos ir geografijos 
mokintojų gimnazijose ir realisz- 
ko-e mokslainėse butų dawinė- 
jamos vien pabaigusiems Peter
burgo universitetą ir istoriszkai 
—filologiszką institutą Niežine. 
Tasai padavadyjimas mat beveik 
užkerta kelią baigusiems kitus 
universitetus: tie ant mokinimo 
tų mokslų ne galės būt priimti. 
Padavadyjimas tasai, kaip matyt, 
paskirtas, idant nedaleisti bai
gusiems augsz t esn i us mokslus 
gyventojams Lietuvos pastoti 
gimnazijų mokintojais. Rods 
aiškiai tas nepaškyts, bet mok- 
liszkų aprubių virszinįkai mokės 
jau jį ant to sunaudoti.

Akademiszki pieszimo 
kursai.

Prie parengtos Wilniuje pieszi
mo mokslainės, ant szių mokslo 
metų, pradedant nuo 13 Spalių, 
likosi parengti ir akademiszki 
pieszimo ir tepliojimo kursai. No- 
rinczius pasimokyti ant tų kursų 
priiminės jau šį metą. Tokiu bu
du Wilniaus pieszimo mokslinė 
dabar dalinasi į dwi dali: vienoj 
mokys p' >>zti amatnįkus, kitoj 
gi abrozd ; tspliojimo.

Juokai.
Tėvas: — Pabucziuok manę, 

Mąriuk, tai tau nupirksiu ką tikt 
norėsi.

Duktė: — Tėte visai tą patį 
sakai, kaip antai kaimynas Juozas 
mamai: ir tas žada mamai ne
pirkti ką tikt norės, jeigu jį pa- 
bueziuos.

Kaimynas pamatęs, kad jo kai- 
minka naszlė, kurios vyras nese
niai numirė, iszėjo iss namų 
paėmusi sėklų pundelį ir viedrą 
su vandeniu. Norėdamas dasiži- 
noti, kur ji eina, nutraukė paskui 
ir pamatė, kad naszlė nuėjo ant 
kapinių, sėja sėklas ir laisto savo 
pasimirusio vyro kapą?

— Ką jus ežia darote? — pa
klausė kaimynas.

— Sėju ir laistau, kad ka
pas greieziaus apželtu.

— Kodėl tai darote?
— Žinutė juk, kad mano vyras 

mirdamas reikalavo, kad aš už 
kito netekėcziau, pakol jo kapas 
ne apžels; dabar gi manę kalbina 
jaunas vyriškis už jo tekėti ir 
jam ne norėcziau atsakyti dėl 
tokio mažmožio kaip žolė ant 
kapo; todėl ir dirbu, kad tasai 
kapas greieziaus apželtų.
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Amerikos iszvežlmas už Rugsėjo 
menesi.

Statistiškos žinios apgarsintos 
apie Amerikos tavorv iazvežimą 
į svetimus krasztus parodo, kad 
labiausiai pasidaugino išvežimas 
grudų ir teip valgomų daiktų, 
pasidauginimas iszvežimo iszdir- 
birųų ne didelis, o kaip kitų ta- 
vorų net sumažėjo. Per Rugsė 
jo mėnesį grudų iszgabeno už 
$34629946, taigi ant 100% dau
giaus negu tą patį mėnesį 1896 m., 
o ant 300% daugiaus negu 1895 
m. ir ant 400% daugiaus negu 
1894 m. Su kitais tavorais nei
na jau teip gerai: žalios medwil 
nės iszgabeno už $14465400, tai
gi ant $2200000 mažiaus negu 
pereitą metą; mineraliszkų alie
jų už $4850891, taigi ant $650000 
mažiaus; galvijų ir kiaulių už 
$3090752, ant $400000 daugiaus 
negu pereitą metą. Per visus 

• gi 9 mėnesius szių metų paminė
tų czia produktų iszvežė už 
$399145945, taigi ant $63140000 
daugiaus, bet tasai pasidaugini
mas puola beveik vien ant gru
dų ir valgio produktų.

szuviai buvo iszszauti, sunaus 
kambaryj rado kraujo ženklus. 
Rods Eli ginasi, bet prokurato
rius ne abejoja, kad - jis yra už- 
muszėjumi. Eli mat ant ryto-, 
jaus rengėsi apsivesti, todėl gal 
jam motinos turtai buvo 
lingi

Netikru pinigu dirbtuve kalinyj.
Kaliniai pasodyti Riverside, 

Pa. kalinyj, isz nuobodumo su- 
mislyjo parengti ežia ne tikrų 
pinįgų dirbtuvę ir isztikro ją 
parengė: dirbo ne tikrus pusdo- 
liarius, kurie teip gerai padary
ti, kad beveik ne galima jų nuo 
tikrų atskirti. Kaip ilgai dirbo, 
tikrai nežinia, bet dabar direkto 
rius kalinio, p. Wright, tą suse
kė: rado kivarmas ir metalių, isz 
kurio dirbo pinįgus. Matomai 
prastai ežia kalinius prižiūri, jei
gu jie tokią dirbtuvę parengti 
galėjo. *

Austrija reikalauja atlyginimo 
už užmusztus Lattimere.

Harrisburg, Pa. Gubernato
rius Pennsylvanijos ga*wo jau 
rasztą nuo Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių uirubežinių reikalų mi- 
nisterio, p. Shermano, kuriame 
tasai prsnesza, kad Austrijos pa
siuntinys Waszingtone atsiszau 
kė į Amerikos randą reikalau
damas atlyginimo užmusztų szei- 
mynoms ir sužeistiems szerifo 
Martino. P. Sherman pareikala- J 
vo i 
dosi, .Amerikos randui priderėjo 
pirm Austrijos atsisz tukimo isz- 
tirti žmogžudystę. Taigi mat 
Austrija užtaria už užmusztus sa
vo pavaldinius. Ką gi daro Mas- 
kolija? Ji mat tuom užsiimti ne 
turi laiko, jos urėdnįkai yra juk 
ant to, idant laužyti galėtu ant 
monyjinimo akių iszduotus cieco- 
rlaus įsakymus nova paltuosua- 
janezius būvį svetimtauezių ir 
svetimtikių Lietuvoj.

Paskendo laivas su mažiausiai 
150 žmonių.

I.-zpaniszkas laivas “Triton”, 
vežantis pasažierius ir kareivius 
ant Kubos, susidaužė, 
vanos iszsiuntė laivą 
Christina'
Iszgelbėjo isz viso 42 žmonis. 
Iszgelbėti pasakoja, kad mažiau
siai 150 žmonių turėjo prigerti. 
Pasažierių suraszo nerado, todėl 
turbut tikro prigėrusių skaitliaus 
niekada ne bus galima dasiži- 
noti.

Iszdege miestas.
Isz Haiifax ateina žinios, kad 

su visu iszdegė miestas Windsor 
ir su virszum 5000 žmonių pasili 
ko be pastogės be maisto ir 

iv.uv. * . Kjuvtu.au v., drapanų, kadangi visi jų turtai 
žinių apie tas skerdynes. Ro-1sudegė. Lz 400 dailių namų iš

liko vos koki szeši, bet ir tie 
gerai ugnies pagadyti. Blėdį 
ugnies padarytą skaito mažiausiai 
ant 3 milijonų doliarų. Žmonių 
rods prie to nesudegė, bet užtai 
sudegė daug arklių ir naminių 
galvijų.

Nepasekmlngas baltkepuriu 
užpuolimas.

Tūluose Suvienytų Wieszpa- 
tyszczių sztetuose po kaimus pri
viso teip vadinami baltkepuriai; 
renkasi jie į pulkus, užpuola ant 
kokiu nors budu jiems nusikaltu
sio žmogaus, arba teip nepatin- 
kanezio ir tikrai amerikoniszku, 
arba aiszkiaus sakant, žvėriszku 
budu nubaudžia; terp jų nubau
stų tankiai pasitaiko ir visai ne
kalti žmonės. Kaip dabar raszo 
isz Louisvilles, Ky. baltkepuriai 
naktyj užpuolė ant netoli miesto 
ėsanezių namų negro Dot Price 
ir per langus pradėjo į negro 
szeimyną szaudyti. Price griebėsi 
už karabino ir tuom paežiu balt- 
veidžiams atlygino: užmuszė vie
ną ir mirtinai paszovė 4 baltviei 
džius. Negras paszautas į petį. 
Tasai atsitikimas pakėlė dar la- 
biaus rasiszką neužsikentimą, isz 
ko gal užgimti kruvini susi- 
muszimai negrų su baltveidžiais.

Dideli žydiszka amatu mokslaiue.
Nev Yorke, an*. 64 ui., netoli 

30 ui. stato dabar didelę žydiszką 
mokslainę, ant parengimo kurios 
gyvenanti Paryžiuje baronienė 
Hirsch paskyrė 150000 dol. Namai 
mokslainės turi ilgio 125 pėdas ir 
100 pėdų ploczio.Mokys ežia žydų 
waiku8 szitų amatų: dailidystos, 
plumberystos, maszinųsustatymo 
ir pataisymo, szildų tepliojimo.

Papjovė.
Mar|ON, III. Netoli Carter- 

ville likosi suaresztuoti 6 italijonai 
kalnakasiai už papjovimą ameri
kono Youngo. Young mat, praei 
dams pro saliuną, kuriame buvo 
susirinkę italijonai, paleido vieną 
szuvį ir pabėgo. Nors szuvis 
nieko ne užgavo, bet italijonai 
iszbėgo ir prisiviję bėgantį pa
klausė, kas szovė; tas sztukavo- 
damas pasakė, kad jis norėjo 
svetimtautiszkas valkatas isz- 
muszti. Italijonys griebėsi peilių 
ir jį nudurė. Tokius mat vaisius 
iezduoda siundymai tūlų ameri- 
koniszkų laikraszczių ant sve
timtauezių.

Kruvina kowa piemenų su kolio- 
nistais.

Pocatello. Idaho. Netoli nuo 
czia atsitiko kruvinas muszis 
piemenų gananezių dideles avių 
bandas su kolionistais. Atkakę czia 
kolionistai, norėdami apimti vai
singos žemės plotus, liepė pieme
nims su savo avims isz tų plotų 
pasitraukti, bet piemens juos lai
kė ui savo savastį ir nepaklausė. 
Naktyj kolionistai užpuolė ant 
piemenų, pradėjo į juos szaudyti, 
užmuszė vieną. Piemenys griebėsi 
teiposgi ginklų, užmuszė tris ko- 
lionistus, kiti gi pabėgo.

Užmuszė savo motl'ią.
Camden, N. J. Likori ežia

aresztuotas Eli Shav, kurį skun
džia, buk jisai pereito® mnvaitės 
utarnįke užmuszė savo motiną ir 
jos motiną. Prie užmusztų rado 
sunaus revolverį, isz kurio du
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muszė su prieszais bėgancziu Is
toriniu trukiu. Maszinista. paczto 
urėdnįkas ir du slapta ant Isto
rinio trūkio važiuojanti pasažie- 
riai likosi užmuszti; sužeistų pa- 
sažierių yra daug.

Isz Ashland, Wis.
Su darbais pas mus ne labai 

gerai, pasigerinimo ne matyt. 
Oras dikeziai atvėso.

Pereitą sau vaitą iszgabeno isz 
ežia du lenku apsigyvenusiu ant 
St. Clair ui. už paslaptą degtinės 
dirbimą. Nugabeno juos į kalėji 
mą. Pro va bus 15 Gegužio atei- 
nanezių metų.

Utarnįke atsibuvo vestuvės 
Fetro Jokubino su Cecilija Pap- 
liute. Jokubinas yra lietuvys, 
bet atszalęs dėl lietuvystės, jau
namartė gi lenkė isz Poznaniaus.

16 d. Spalių atsilankė į szwen- 
tos Agnieszkds bažnyczią kunįgas 
vyskupas ir 16 kunįgų visokių 
tautų, kaip tai: prancūzų, vo- 
kieczių, airių, lenkų, visi zoko- 
nįjtai reformatai, ant iszklausymo, 
iszpažinties.

W. Simanavyczia.
t Užveizėtojai “Joint Traffic 

Association” nusprendė pakelti 
prekes kelionės emigrantams. 
Nuo 1 sausio ateinanezių metų 
kelionė į Chicagą kasztuos: nuo 
Nev Yorko 15 dol., nuo Bosto
no $14, nuo Baltimorės $13,45, 
nuo Portland $13.50.

t Prieszais St.John,Nevfound- 
landė, ant jūrių paskendo laivas 
“Bloodhound”; buvę ant jo 7 ju 
rinįkai prigėrė.

Nelaime teatre.
Mieste Cincinnati Oh., teatre 

Robiuson Opera house, 
parodymo atsitiko dideli nelai
mė. Teatras buvo pilnas žmo
nių, sunkenybės neiszlaikė balko
no paramai ir jisai nupuolė že
myn, ant žemai sėdinezių teat 
ro lankytojų. Prie to trys žmo
nės likosi ant vietos užmuszti, 
penki mirtinai apkulti, 26 sun
kiai ir apie 30 lengviaus apkulti 
ir sumynioti.

Bemato gy wą nepalaidojo.
Champaign, III. Ant farmos, 

netoli miestelio Mahomet, pas i 
mirė moteris f armerio, A. Hannah. 
Wyras parengė viską, ko reikėjo 
ant kūno palaidojimo. Numirėlė 
iszbuwo namieje nuopanedėlioiki 
seredai. Seredoj, kada grabo 
neszėjai prisiartino ir norėjo jį 
užvožti ir paskui iszneszti, patė- 
myjo, kad numirėlė kvėpuoja, į- 
porą minutų ji ir su wisu atsi
gavo; po penkių valandų parei
kalavo valgio, o dabar daktarai 
pripažino jau ją už su wisu iszgi- 
jusią.

Pabėgo nusikaltėliai.
Brunsvick, Ga. Isz czionyksz- 

czio kalinio naktyj pabėgo 8 nusi
kaltėliai. Wisi dalį sau paskirtos 
bausmės atsėdėjo. Kokių būdų jie 
isz kalinio iszbėgti galėjo, neži
nia. Ant kiemo jie iszardė murj ir 
padarę jame skylę, per ją persi- 
griebė į laukę. Matomai laiko tu
rėjo gana. Kalinio užveizda jiesz 
ko jų dabar su szunims, bet iki 
sziol nėjokio pėdsako ne surado.

Karszcziai ir sniegai.
Isz Omahos,Nebr. ateina žinios 

apie didelius karszczius; termo
metras pakilo iki 90° Fahrenhei- 
to Chicagoj buwo, teiposgi 
dideli karszcziai: pereitos pėtny- 
ežios dieną karsztis perėjo jau 90°. 
Užtai tūluose pietiniuose sztetuose 
užstojo szalcžiai; apie San Anto- 
nio, Texase, iszpuolė daug snie
go. Snigo beweik per isztisą die
ną apie Pocatello, Idahoj.

Nelaime ant galežinkelio.
Ottava, Kanadoj. Greitasis 

Kanada-Pacific geležinkelio trū
kis, ant kelio terp Toronto ir Ot
tava, netoli Stittsvilles, susi-

ISZ 
Lietuwiszlui dirwu

Arizonoj lietuvių ne galima 
užtikti; iszkeliavus man isz Nev 
Meksiko 1 d. Kovo, niekur dar 
lietuvių ne pat’kau. Jerome mai- 
nose dirba apie 500 žmonių, už
dirba jie nuo S2.25—3.50; darbi- 
nįkų dagiausiai s'ovakų ir itali- 
jonų. Congres aukso kastynėse 
dirba 200 darbinįkų, daugiausiai 
italijonų: uždirba jie po 3 dol. 
ant dienos, bet darbą sunku gau
ti. Bisbe kastynėse dirba 300 
darbinįkų, uždirba teipjau 
$2.50—3 50 už 10 valandų 
bo; dirba ežia daugiausiai 
landiecziai; darbą sunkų 
ti. Clifton ir
teiposgi vario kastynėse už
dirba po $1.50—2.50; dirba 
ežia beveik vien meksikonai, 
atsiranda kaip koks slovakas. 
Cortal vario kastynėse ką tikt 
atidarytose dirba meksikonai; 
uždirba po 2 dol. ant dienos. 
Globė vario kastynėse kiekvienas 
darbinįkas uždirba po 3 dol. ant 
dienos, bet darbą sunku gauti,' 
kadangi sumažino ežia darbinįkų 
skaitlių. Kada pradės geriaus 
dirbti, negalima žinoti.

F. Margis.
T Philadelphia. 500 darbi

nįkų Campbell medvilnės dirb
tuvių pakėlė sztraiką todėl, kad 
ežia prie darbo priėmė kelias 
atkakusias isz Maskolijos, taigi 
svetimtautes darbinįkes. Darbi- 
nįkai tų dirbtuvių buvo tikri 
amerikonai ir jie mat nenori dirb
ti su ateiviais.

T Pitt8burg, Pa. Susitvėrė 
ežia trustas visų didesnių lan
gams stiklo dirbtuvių, prie kurio 
ne priguli tikt mažos stiklo dirb
tuvės, visos gi didesnėsės susi
jungė į vieną krūvą. Kapitalą 
trusto užgyrė ant $1200000, bet 
isztikro jis siekia $30000000.

T Nev York. 3000 skudurų 
rinkėjų dėl skudurų dirbtuvės 
Kaplano, daugiausiai italijonų ir 
maskoliszkų žydų, pakėlė sztrai
ką. Jie gaudavo po „4—7 dol. 
ant sanvaitės už 84 darbo valan
das; dabar gi reikalauja pakėli
mo uždarbio ant 100%.

1 Pittsburg, Pa. 3500 kalna
kasių, kurie per dvi sanvaitės 
iszbuvo be darbo, vėl pradeda 
dirbti.

T Chicago. Dėžių dirbėjai 
pjio viny ežiose Nekon Morris & 
Co. prigulinti į uniję pakėlė 
sztraiką todėl, kad pjovinyczių 
savinįkai, nors sutinka mokėti u- 
nijų užgirtas darbinįkams algas, 
bet nepripažysta unijos.

5 Dės Moin, Iova. Darbai 
prie anglių eina gerai. Kompani
ja reikalauja 150 darbinįkų ir 
prie darbo duoda visus reikalin- 
gua įnagius ant iszmokeszczio po 
$loo ant sanvaitės.

Dar reikaluose musų mok- 
slninių.

Ne kartą “Lietuvoj” mes ban
dėme pakėlti klausymą apie pa
gerinimą musų mokslainių Ame 
rikoj, kvietėme kitus laikrasz 
ežius apkalliėti drauge, kaip ga
lima tą atlikti, 
cziame reikalą
nors visi matome, kad dabar 
tinės ne atgaliena 
dos, kokios turėtume tiesą nuo 
jų laukti, liet ne visi drysta- 
me reikalauti jų pagerinimo, 
kadangi tas rodosi ne galimu. 
“Kardas” sako, kad kolaik A- 
merikoj kunįgai turi ant žmo
nių įtekmę, musų mokslainių pa
gerinti negalima; “Garsas” vėl 
sako, kad geresnių uždėti ne 
galima, kadangi vietose lietu- 
luvių apsigyvenimo yta jau pa
rapijinės lietuviszkos mokslainės, 
nors netikusios, todėl kiekviena 
naujai uždėta darytu konkuren
ciją ėsanezioms parapijinėms. 
Argi isztikro ne galima nieko 
ant tos dirvos padaryti, argi, 
kaip “Kardas” sako, reikia lauk
ti kada kunįgų įtekmė isznyks? 
Laukiant iki toki laikai užstos, 
gal ne butų jau kam Amerikoj 
lietuviszkas mokslainės rengti. 
Kunįgų įtekmė ne bus teip bai 
si, kaip “Kardui” rodosi, jeigu 
jie tą savo įtekmę ant žmonių 
labo, ant jų protiszko pakėlimo 
apvers. Jeigu mes įstengėmė 
parengti daugyl>ę lietuviszku 
parapijų ir bažnyczių, rengiame 
jas net ten, kur lietuvių yra per 
mažai ant užlaikymo savistovės 
parapijos, tai rodosi, teipjau ga
lima būt parengti nors vieną 
paveikslingą mokslainę. Jeigu 
žmonės nesigaili aukų ant bai 
nyczių, nesigailėtu jų ir ant 
mokslainės, jeigu tikt butu 
kam prideraneziai prikalbinėti 
ir iszreik»zti reikalą Be 
geros mokslainės bažnyczia, prie 
sziądieninių sanlygų, ne įstengs 
pakelti žmonių doriszkai, ka
dangi t>e apsiazvietimo žmonės 
ne supras ir reikalo doriszko pa
sikėlimo. Tą geriausiai rodo 
pesztynės, girtuoklystės ir kito
kį bjaurus terp musų brolių 
apsireiszkimai, nors turime už- 
tėktnai bažnyczių. “Garsas” sako, 
kad iszpradių ir vokiecziai Ame
rikoj ne turėjo gerų mokslainių. 
Tas yra tiesa, bet vokiecziai sten
gėsi savąsias gerinti. Kodėl 
gi mes to daryti ne galime? 
Mums rodosi, kad reikia tikt 
raginti prie pagerinimo sziądie- 
uinių mokslainių jų užveržėto* 
jus; tas ne bus teip sunkiu, 
jeigu tikt tie užveizėtojai gerin
ti jas norės. Tegul todėl pradeda 
juos raginti tie, kurie turi di
džiausią ant jų įtekmę.

Trūkio 8uwažinetas.
Plymouth, Wib. 12 d. Spalių, 

6 valandą itz ryto, likosi suvaži
nėtas nepažystamas vyrisžkis: 
norėjo mat jis įsikabyti į bėgantį 
trūkį, bet pasprūdo kojos ir jis 
nupuolė po ratais, kurie nupjovė 
jam abi kojis ir teip baisiai su
mankė, kad jis į pusę valandos 
pasimirė. Jo kiszeniuose rado len- 
kiazkas maldakuįges ir antraszą: 
Tonie Smite, 49 Sloan Str. Chi- 
cago, III. Ant to antraszo per 
4 dienas nieks ne atsiszaukė, po- 
tam aririų kunįgas pasigailėjo ir 
palaidojo* kūną. Mums rodosi, 
kad velioni, turėjo būt lenkas 
arba lietuvys.

1. Zelenakj Plymouth, Wis.

Paszwentinima8 lietu- 
wiszkos bažnyczios.

, Kaip primiaus buvo apgarsy- 
ta, 12 dieną Rugsėjo atsibuvo 
pašventinimas lietuviszkos 
bažnyczios Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Szvencziausios (Lourdo) 
mieste Esat St. Louis, III. 
monijos piasidėjo 8| vai., 
ba;gė gi 1 vai. po pietų, 
paszventinimo pribuvo
vyskupas, kurisai atlaikė šven
tinimo ceremonijas 
asistencijos daugybės kunįgų. 
Žmonių isz*** abiejų
St. Louis susirinko daug; visi 
lietuviai ir lenkai ėjo pasitikti 
atkakusį Wyskupą. Sumą atlaikė 
vrabaszczius, Kun. Servetka, po 
kuriai pasakė puikų savo bro
liams lituviams lietuviszką pa 
mokslą; po lietuviszkam, buvo 
angliszkoj kalboj pamokslas.

f North, Me. lietuviai, ant 
savo susirinkimo, pakėlė protestą 
priesz szerifo Martino žmogžu
dystes ir surinko $4.25 ant 
suszelp'mo pasilikusių naszlaiczių 
ir sužeistų.

Ant atminties užmnszti| 
Lattimere.

Ant atminties užmusztų Latti
mere “Tėynuė” užmanė toj vie
toj, kur skerdynės atsitiko, pas
tatyti pamink ą. Žinoma, pamin
klas butų geras kaipo protestas 
priesz skriaudas kapitalistų, bet 
toksai paminklas neužsiliktų il
gai, kadangi, jeigu jis per daug 
durtų į akis kapitalistams, jie pa
sistengtų jį praszalinti, o turint 
nužemintais tarnais visus urėdnį- 
kus ir audžias, be didelių kaszlų 
tą padarytu dar gal rankomis tų 
paežių darbinįkų, kurie tą pamin
klą pastatė. Mums rodosi, kad 
kapitalistai, labinus negu 
negyvo paminklo, bijosi vieny
bės terp darbinįkų. Geriausiu 
todėl paminklu uimuaztiems bu
tų, jeigu visokių tautų darbinį- 
kai sykį galėtų sueiti į vienybę, 
teip sakant, į vieną darbinįkiszką 
szeimyną. Tąsyk nė joki 
Martinai ne drys jau į juos 
szaudyti, nė joki gubernatoriai 
ne siųs ant žmogžudžių ap
gynimo kareivių; vienybė 
darbinįkų, jų solidariszkumas 
tai geriausias butų paminklas už
muštiems žmogžudžio szerifo. 
Prie tokio todėl ir kalbinkime 
musų brolius,

Nesmagi kelione.
10 d. Rugsėjo, kaip paduoda 

laikrasztis “Peterburgskaja Ga- 
zeta”, atskiroj dalyj vagono 1 
kl. grįžo isz Finlandijos peter- 
burgietis D.? jis grįžo isz savo 
dvaro 
vienos 
borgo, 
sėdėjo
riszkis. Atsisėdęs prieszais, pra
dėjo į jį žiūrėti, ir kaip tikt 
trūkis atsitolino nuo stacijos, ne 
pažįstamasis paklausė:

— Pasakykite man, at* jus ue 
turkas?

D. isz syk, nežinodamas kam 
toksai klausymas reikalingas, už
pyko.

— Ne, ne turkus, asz tikras 
maskolius, nekantriai atkirto D.

— Labai gerai, kad jus ne tur
kas. ,Asz turkus muszu.

Tą pasakęs, nepažįstamasis 
iszsitraukė revolverį.

— Asz juos muszu sziteip, 
pasakė nepažįstamasis, mieruo- 
damas į D. isz revolverio.

Tas paszoko, norėjo paezauk- 
ti pagelbą, bet vagone nieko 
daugiaus ne buvo, o kondukto
rius lyg tyczia nepasirodė.

Palaikęs isztiestą į D. revol
verį, nepažįstamasis jį nuleido.

— Ant galo, kamgi szaudyti— 
pasakė jis—jeigu jus ne turkas.... 
Ką jus dabar mislyjate?

— Asz nieko ne mislyju.
— Ne teisybė — ir tą pasakęs, 

paleido szuvį. — Matote, asz 
užinusziau jūsų mislį. Norite, 
asz teip užmusziu kiekvieną jū
sų mislį, kaip tik ji iszeis 
galvos?

D. sėdėjo vagone pusiau 
miręs isz baimės.

— Ne, kamgi? Geriaus

Naujas lietuwiszkas kliu- 
bas.

, Neseniai “Saulėj” patilpo ko
respondencija isz Shenandorio, 
apraszanti buvusį ežia kitąkart 
lietuviszką kliubą. Kliubas iszny- 
ko, bet tikt per jo sąnarių kaltę. 
Turėjo jis ir puikų rūmą, bet jis 
paskutiniuose laikuose pavirto į 
nakvynės namus tūlų kliubo 
sąnarių. Kliubas ne norėjo būt 
lietuviszku, rėdą jame' buvo
angliszka. Mes dabar rengiamės! 
uždėti ežia grynai lietuviszkąi

nės draugu atvažiavo ant sta
cijos Beloostrov. Persitikrinęs 
vienok, kad tasai yra beprotis, 
visame jam stengėsi pritarti, 
arba pertikrinti ir tikt tokių gal 
budu sawę iszgelbėjo. Szaukti 
buvo ne galima, kadangi bė 
ganczlio trūkio užimąs užden 
gė net szuvių balsą. Atvažia
vus aut stacijos Beloostrov, 
nepažįstamasis pasakė:

— Tuojaus stacija. Iszeikite ir 
nup rkite man gerą didelį ftnisz 
ką peilį, asz jus papjausiu.

Niekada dar D. teip nesidžiau
gė, kaip tąsyk kada iszgirdo, 
kad jį nori papjauti. Jis su 
džiaugsmu sutiko eiti peilio 
pirkt).

— Tikt žiūrėkite—mokino no 
pažįstamasis—peilis turi būt aszt- 
rus ir ilgas. Asz noriu vienu už- 
si kėsini m u perpjauti jūsų gerklę.

D. ne laukė, kaip kulka iszlekė 
isz vagono ir žinoma daugiaus 
ne grįžo vienas, bet su stacijos 
žandarais.

Nepažįstamasis nesiprieszino, 
davėsi savę su risz ti.

Jo kiszeniuose rado paszpartą 
ant vardo Lindstraemo irlaiszką, 
kuriame buvo praszymas, jeigu 
kur Lindsraemą suimtu, kad 
tuojaus ant laiszke parodyto 
autraszo per telegramą duotu 
žinią. Laiszke buvo praneszta, 
kad Linstraem yra beprotis.

Svarbus užmanymas.
Maskolija nuo seniai geidžia 

savo įtekmę iszplalinti ant Di
džiojo oceano, bet ant to reikia 
czia tvirtos lajvynės, kadangi, 
kaip galite numanyti, per galybę 
ir tvirtumą įtekmė labiausiai 
platinasi: ko kas bijosi, to ir 
klauso. Sudrutinimą kariszkos 
laivynės Maskolijai ant Didžiojo 
oceaiio stabdė labiausiai tas, kad 
visuose prie to oceano savo val
dybų pakrantėse Maskolija ne 
turi nė vieno ne užszalanczio 
portoj: žymiausias Siberijos per
tas, VVladivostok, būva per pusę 
metų užszalęs, par tą laiką ne 
gal czia nė atplaukti, nė isz- 
plaukti uė joki laivai. Todėl tai 
Maskplija stengiasi ar tai nuo 
Korėjos, ar nuo Chinieczių gauti 
kokį neužszaluntį portą, į kurį 
visada galėtu ateiti ir iszeiti ka- 
riszki laivai. Už paėmimą ko nors 
nuo Korėjos, Japonija reikalauja 
atlyginimo, kas Maskolijai ne 
patinka, kadangi ji labiausiai bi
josi Japonijos didesnio susidruti- 
niino, vesti gi karę be drūtos 
laivynės su Japonija yra negali
ma. lodėl, ant apsaugojimo 
Maskolijos nuo neparankumo, 
vienas maskoliszkas inžinierius 
užmanė ant tiek padaryti szil- 
tesnėms Siberijos pakrantes, kad 
VVladivostoko portas ir žiemą ne 
užszaltų. Siberijos pakrantes 
szaldo s saitas jūrių tekėjimas 
nuo sziauiių, jeigu to tekėjimo 
ne prileisti prieSiberijos krantų, 
tai ten butų daug szileziaus ir 
tąsyk Wladivostoko portas < ne 
užszaltų, ypacz kad toliaus teka 
jau nuo Japonijos szilto vandens 
srovė. Minėtas inžinierius užma
nė užtvenkti siaurą jūrių persa
ką terp salos Sachalino ir Siberijos 
kietiemio ir tokiu būdų- pri
versti pasitraukti nuo Siberijos 
krantų szalto vandens tekėjimą. 
Užmanymas tasai likosi jau pa
duotas jurinįkystės minis t erių i ir 
kaip girdėt, maskoliszkas randas, 
pabaigęs darbą dabar dirbamo 
didžiojo Siberijos geležinkelio, 
žada griebtiesi iszpildymo to už
manymo. Darbas rods daug kaš
tuotu, kadangi ant sulaikymo 
oceano srovės reiktu neiszpasa- 
kytai didelio ir drūto pylimo, 
bet užtai ir vašiai tokio darbo 
butų labai svarbus.

trumpų i taigi i ir y ir visai tas 
saubalses ne atsakancziai varto
ją ; teiposgi klaidžios yra žodžių 
užbaigos ant ei ir iai. Ar klai
das tas padarė vertėjas, ar spau
stu wė, mes spręsti ne apsiimame. 
Kaip kur yra žodžiai ]>er asztras, 
koki, jeigu dar. kaip Amerikoj gal 
būt toleruojami laikraszcziuose, 
tai jau knįgoj geriaus, kad jie 
ne butų vartojami.

|| Maskoliszkas laikrasztis 
“Žurnal Ministerstva Narodnaho 
prosvieszczenija” patalpino du 
staipsniu p. Wolterio apie lietu- 
viszkus dalykus;

1. Apie Mažvydžto vertimą 
giesmės Te Deum laudamus 
(Tavą Dieve garbiname). Per- 
žiurėdams tą giesmę, p. Wolter 
trumpai apraszo Mužvydžio gy
venimą, ir darbus to pirmutinio 
musų kalboj raszėjo ir iszleistojo.

2. Apie dabar “Garso” isz- 
leistus Danalaiczio rasztus ir 
isz tos priežasties peržiūri teipos
gi rasztus vokieczio Teznero, 
tirinėjanezio Donalaiczio gyveni
mą. Paskutiniame straipsnyje p. 
Wolter, apart Donalaiczio 
rasztų, pamini ir kitus “Garso” 
iszleidimas. Telpa ežia teiposgi
trumpas Donalaiczio gyvenimo, 
apraszymas.

Naujausi iszradiniai.
|| Brangus akmenėliai, kaip: 

deimantai, szafyrai, smaragdai, 
rubinai, juo jie didesni, juo bran
gesni, teip, paveikslan, jeigu 
vienas deimanto karatas (kara- 
tas=e4 granams) kasztuoja 5 dol., 
tai du karatai kasztuoja ne dusyk 
tiek, taigi ne 10 dol., bet 2X2, 
taigi jau keturissyk daugiaus arba 
20 dol., 3 karatai kasztuoja jau 
devynissyk daugiaus. Priežastis 
didesnio, kaip priderėtu, brangu
mo didesnių szmotų akmenėlių 
yra ta, kad stambių akmenėlių 
yra ne daug. Dabar vienok mok- 
sliszki Europos laikraszcziai pra- 
uesza, kad garsiam praneuzisz- 
kam mokslincziui,Moissonui, pasi
sekė iszrasti būdą, kaip sulipyti 
mažur brangių akmenėlių szmote- 
liusteip, kad tosulipinimo ne ma
tyt, taigi Moisson isz daugelio 
mažų brangių akmenėl ių padaro 
vieną didelį. Szmoteliai visų 
brangių akmenėlių duodasi su
jungti, taigi galima isz mažų pa
daryti vieną didelį, prieszinasi 
sujungimui tikt deimantai. Czia 
reikia pridurti, kad tas pats 
Moisson jau seniai isz chemiszkų 
sudėtinių pradėjo dirbti brangius 
akmenėlius, tikt jie buvo smul
kus, todėl dabar isz smulkių 
galės jau padaryti, iszėmus vien 
deimantą ir didesnius szmotelius. 
Moisson padirba ir deimantą, bet 
labai smulkiose krboputėse, iki 
sziol tų smulkių kruopelių dei- 
mato nepasisekė jam į didesnį 
szmotą sujungti.

F, Pagarsėjęs savo tirinėjimais 
visokių limpanczių ligų ir įtek
mės szviesos ant ligas gimdan- 
czių bakterijų, danietis, D^-ras 
Finsen, iszrado vaistą nuo teip 
vadinamo lupu 80 arba odos 
džiovos, kurios iki sziol iszgydyti 
ne mokėjo. VVaistas nuo tos li
gos, kokį D-ras Finsen vartoja, 
ue yra koki nors aptiekų tepalai, 
bet tikt saulės szviesos spindu
liai: su pagelba savo iszrastos 
prietaisos, minėtas daktaras su
renka teip vadinamus chemisz- 
kus saulės spindulius, taigi mėly
nus ir violetinius ir juos užleidžia 
ant serganczios kūno vietos; 
spinduliai tie naikina ligą gim- 
danezias bakterijas ir tokių būdų 
liga isznyksta. Pereitą mėnesį 
Finseno gydyniezioj buvo 50 
lupusu serganezių, isz kurių 19 su 
visu iszgijo, kiti dar gydosi.

jau 
szaudykite į tas, kurios seninus 
iszėjo ir laksto po vagoną.

— Tos to nevertos. Ant galo 
asz jau ne noriu szaudyti.

Tą pasakęs, nepažįstamasis 
pakavojo revolverį ir iszsitrau- 
kė peilį.

— Ar jus galite praryti peilį?
— Ne, asz to ne moku.
— Asz jus tuojaus pamoky

siu. Iszsižiokite!
D., tą iszgirdęs, net apmirė isz 

baimės,
Ant laimės, trūkis atbėgo prie 

stacijos. D. norėjo pasinaudoti 
ir kaip nors iszsprusti laukan. 
Nepažįstamasis tą patėmyjo.

— Neeikite, nes asz jums pa
leisiu kulką.

Reikėjo pasilikti. Kondukto
rius gi wis nepasirodė. Tokiu 
budu D. su savo baisiu kelio-

Nauji rasztai.
Pamatai tikėjimo. Pranės z imas 

Roberto G. Ingersol’ os. Iszverte 
V. V. Išleido Jurgis Ilgūnas. 
Spaudlnta spaustuvėje “Kardo*’, 
Balttmore, M d. 1897m.

Yra tai kritika Raszto Szvento, 
jieszkojimas jame nesupranta
mo, priesztaraujanczio. Knįgutė 
turi 45 pusi. Taigi teip mažam 
raszte negalėjo mat autorius 
visko perkritikuoti. Rasztas tasai 
negal būt nė priligintas prie to
kio jau darbo garsaus ameriko- 
niszko mosklineziaus, Drappero; 
paskutinio rasztai kur kas augsz- 
cziau stovi už rasztus Ingersolio, 
kurisai, rodosi, viską iszDrappero 
ir pasėmė.

Lietu viszkas vertimas ne 
geriausias, raszyba ne vienoda, 
vertėjas ne atskiria visai ilgų ir

Laiszkai ant paczto.
5SBartu8iak Wojc.l46 L&lie Jovan 
58BejIewski A.
59Biszkon B. __ ____ _____ _
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62 Bogin Mrs I?: ____
63Borovik B. M. 187Paletie I.

66 Bulkowskiemu J. 188 Pichat Fr, 
72Czeneys Jozupasl90Piepana L.
73 Danko Jan —
83 Donszez Fr.
93 Galus Jan
95Germata

109 JaneikStefan
110 Jarog Jozef
llSJeraath Bertha.__ ____ _
116 Jmoszkiewicz J. 127Udelewitz Chas 
118 Jurkovicz A. 238Urbanowicz W. 
120Kaminskaiti A- 241 Vojvodie Jakob 
129 Klioris Anton 242 Volsusky Joaet 
139Kosokivic J. 249 Wojtunich A 
143Krryeiruszi Fr. 253Wozmuk Fr 
145 Kuklinski Jan 257 Zager Frank

Kjuvtu.au


Isz wisur.
|| Sweikala popiežiaus wėl 

pasitaisė t ei p, kad ant weido ne 
znaimu nė jokio ligos ženklo. 
Popiežius jau priiminėj i atkaku
sius isz kitų krasztų pelegrimus.

Į] Mieste Ktasinevo, Pietinėj 
Maskolijojt į restauraciją wieno 
isz geresnių kotelių, kas dieną 
užeidawo jaunas gerai apsirėdęs 
wyriszkis ant pietų. Pawalgęs 
pietus, greitai užtnokėdawo ir 
iszeidavo. Tuom tarpu, walant 
nuo stalo, kiekwieną sykį pasi
rodė, kad prapuolė sidabrinis 
szauksztas. Atsitikus teip kelis 
kartus, kelneris praneszė restau
racijos sawinįkui. Atėjus wėl 
ant pietų anam wyriszkiui, kada 
jisai už juos mokėjo, prisiarti
no gaspadorius ir pamatęs, kad 
szauksztas prapuolė, tiesiog pa
sakė, kad ansai wyriszkis turė
jo jj pavogti. Tas ant syk už
pyko, bet ant galo susitarė su 
gaspadoriumi, kad jis duosis sa- 
wę iszkratyti, jeigu gi szaukszto 
neras, tai gaspadorius užmokės 
jam 500 rubl. Kaip sutarė, 
teip ir padarė, bėt saukszto 
ne rado, todėl gaspadorius 
pažadėtus 500 rubl. užmokėjo ir 
dar perpraszė nekaltai nužiūrėtą; 
tas su pinįgais iszėjo ir dau- 
giaus jau į tą restauraciją ne
parodė. Tikt po kelių dienų, 
mazgojant stalus, užtiko po sta
lo apaezią prilipintus prapuolu
sius szauksztus.

Į) Iszeiviai, daugiausiai jų isz 
Kijewo guK, kurie buwo iszsi- 
kiaustę j Siberiją, Turkestaną ir 
Samarkandą, grįžta atgal pražudę 
w1su8 pinigus ant kelionės. Kaip 
raszo laikrasztis “Ruskija Wie- 
domosti”, pabaigoj Rugpjuczio 
į Samarkandą atkako 3J0 apsiri
kusių iszeiwių, kurie grįžta atgal 
į saito tėwiszkę. Jie. pasakoja, 
kad maskoliszko rando agentai 
paskyrė jiems akmenuotą, ne 
tinkanezią žemdarbystei žemę; 
paskui užstojo lytus, twanai, o 

; žmonės neturėjo nė jokios pasto
gės, nė maisto, gy wuliai iszdvrėsė. 
Nuo wargo užgimė ligos ir di
desni pusė ateivvių iszmirė, kiti 
gi priwersti buwo pabėgti isz 
newaisingu plotų.

|| Isz Warszawos raszo, kad 
l už miesto buomo, ant priemiesz- 
jezio Pragos, atsirado koksai, kaip 
pats sakėsi, pranaszas, kuriasi už 
pinįgus pasakydawo apliukiniems 
ukinįkams, kur galima rasti nuo 
jų pawogtusdaiktus.Bet kad wisa- 
da parodytoj wietoj prapuolusius 
daiktus rasdawo, todėl garbė 
pranaszo terp tamsių žmonių buwo 
labai dideli ir jis už pranaszawimą 

! didelius rinko pinįgus. Tas wie- 
nok traukėsi ne ilgai, kadangi 
dabar sugriebė pranaszą bewa- 
giant wienas ukinįkas Pasirodė, 
kad j’S wogė pats wisokius daik
tus ir juos pakawoję«, už pinįgus 
parodydawo wietą, kur jie pa ka
lvoti ir žinoma, kad niekada ne 
paklydo.

H 400 iszeivių keliaujanezių į 
Braziliją isz Genuos ant garlai 
vio “Agordat”, nuo valgio vir
to ne gerai Kaitytuose variniuose 
katiljose, nusinuodino.Kaip sako, 
terp apsirgusių yra daug teip 
sunkiai serganezių, kad jų nega
lima bus nuo mirties iszgelbėti.

| Ant Kaukazo, netoli prie 
mieszczio miesto Baku vadina 
mo Romany, užsidegė vienas ke-
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Į| Kaime Szarowka, Aleksan
drovo pawiutyj, Chersoniaus 
guh. į namus Romanenkienės, 
ne ėsaut niekam namieje, prisi
griebė koksai piktadarys ir ežia 
pasislėpė. VVakare sugrįžo gas- 
padinė, jos 16 metų sūnūs ir ma 
žas piemenaitis, pavalgė vaka
riene ir sugulė. Piktad.irys iszlin- 
do isz sawo pakavonės, pagrie
bė priemenioj gulintį kirwį ir 
su juom wisą szeimyną į sz m o te
bus sukapojo, piemeniui gi nie
ko ne darė. Kokia priežastis 
žmogžudystės, nežinia; kad tai 
ne buvo plėszikas, rodo tas, ksd 
nieko isz užmusztos turtų ne pa 
ėmė. Kas yra užmuszėjas, nieks 
ne žino, piemenaitis pa-akoja, 
kad nors j<m gerai prisižiūrė
jo, bet jo ne pažysta, niekada 
pirmiaus ne mitė. Policija, ku 
riai apie žmogžudystę likosi pra- 
neszta, teiposgi nė jokio pėdsa 
ko ne surado.

|| Kaime Ternowka, Balaszewo 
pavietyj, moteriszkė pagimdė 
dwynuczius, kurie wiens su kitu 
suaugę. Liemuo jų vienas, 
bet dwi galvos: viena galvutė 
yra galvos vietoj, kita gi vietoj 
kojų; keturios rankos yra tikroje 
rankų vietoj ir keturios kojo«, 
kitų sąnarių turi dwynucziai tikt 
po vieną. Dvynucziai tie moteriaz- 
kos lyties. Ne buvo atsitikimo, 
idant viena galvutė miegotu, o 
kita ne: užmiega abidvi drauge, 
drauge ir pabunda, jeigu viena 
verkia, verkia ir kita; valgo 
abidvi skyrium, matomai vie
name liemenyj turi du pilvu. 
Abudu dvynucziai gyvi ir pagal 
daktaro nusprendimą sveiki ir 
gal gyventi ir augti. Bet koks 
jų bus gyvenimas!

| Isz War»zawos raszo, kad 
1885m. mieste Nev Orleanse, La. 
pas mirė kokiai lenkas Bien 

i kovski, po kuriam, kaip pasako
jo, pasiliko kelių milijonų dolia- 
rų veitės turtai. Tuojaus VVareza- 
voj atsirado 7 pasimirusio didž- 
turezio palaikėjai. Prova traukė
si 12 metų, kuri, kaip visos A- 

I merikoj prowos, daug milijonų 
1 jieszkantiems kasztavo ir dabar Į *
patikėjai gavo isz visų tų neva 
miLjonų po 75 dol. taigi daug 
mažiaus negu prova kasztavo. 

; Geri.tusiai laimėjo vienas isz pa 
laikėjų, kurisai isz pats pradžių 
savo dalį pardavė už 3000 rub
lių.

. | Isz miestę Bauskoraszo, kad 
savinįkui vieno kotelio isz po 
užrakto prapuolė pinįgai ir auk
sinis laikrodėlis. Nužiūrėjo nak- 
vojusią ežia moteriszkę, kuri 
vienok jau buwo iszvažiavusi. 
Ją sulaikė ant kelio ir rado prie 
jos 130 rublių, prapuolus} Įtik 
rodėlį ir daug visokių daiktų. 
Žinoma, ją suaresztavo ir nuga
beno į Emburgo arės z tą, užra
kino ir pastatė du sargu. Ant ry
tojaus, kada suimtą norėjo ga
bent} į Bauskę, pasirodė aresz- 
te užrakyti anuodu sargai ir 
starszina, bet vagilkos ežia ne
būva Kaip tas galėjo atsilikti, 
nė sargai, nė stafszina ne moka 
pasakyti. Wagilkos gi iki sziol 
ne suėmė.

rosino szulinys, nuo ežia ugnis 
prisigriebė kitų szulinių teip, kad 
dabar dega visa klonis. Blėdys 
ugnies padarytos ne gal būt isz- 
skaitytos, bet jos labai didelės.

[| Londono laikrasztis “Daily 
Mail” pranesza, kad angliszkoj 
kariaunoj, isztraukusioj priesz 
pasikėlusius Himalajų kalnų gy
ventojus, apsireiszkė cholera. 
Batalijone apsistojusiame mieste 
Sitkpur 40 kareivių vieną tikt 
dieną nuo choleros pasimirė.

U Mieste Tiflise, ant Kaukazo, 
iiejinyczioj inžinieriaus Kampe 
tovo atsitiko nupirktos nuo rando 
kaipo seni netikę geležgaliai, bom
bos expliozijaDu darbinį kai likosi 
su visu į szmotelius sudraskyti^ 
keturi gi baisiai sužeisti; tie tei- 
gosgi turės mirti.

U lęzdegė su visu kaimus Pits- 
chon, Szlezijoj, Prūsuose. Sudegė 
isz viso 40 ūkių su visais kru- 
taneziais žmonių turtais, leposgi 
daug naminių gyvulių.

Nauja* Bacztas ant Bridgeporto! 
Redakcijoj “Lietuvos”, 924 33rdStr.

SūB-STACkJA NO. 60.
Nuo 16 d. Spalių 1897,.Reda- 

cijoj “Lietuvos”, po nr. 924 33rd 
Str. tapo atidaryta paczto nauja 
Sub-Stacija, kurios užveizėtojum 
yra iszduotojas “Lietuvos”, An
tanas Olszevskis.
Dabar lietuviai, kokius tikt turi į 
pacztą reikalus, visus gali atlikti 
redakcijoj “Lietuvos”: gali ežia 
siųsti regisiruotassavo gromatas, 
gauti money—orderius, iszsiųsti 
pinįgus į kur tikt nori, iszsiuntinė 
ti fotografijas, knįgas ir visokius 
daiktus; gauti markes, postai— 
kartės, konvertus ir viską, kas tik 
ant paczto randasi. Prekės yra tos 
paezios kaip ant visų pacztų.

“Lietuvos” redakcija kasdien 
eina didyn ir didyn dėlto, kad 
visokius žmonių reikalus atlieka

Amerika, atrakta genuenieczio Kolumbo 1492 m., uži
ma vakarinį musų žemės puskamuolį, patsai kietžemis 
traukiasi nuo 72° sziaurinės geografiškos platumos, nuo 
pussalio Boothia Felix iki 52° pietinės geografiszkos pla
tumos, prie Magellano jūrių sriuogos arba pertakos ir 
terp 209® ir 343° vakarinės ilgumos. Didžiausia platu
ma trakiasi nuo Boothia Felix pussalio, sziauriuose, iki 
Magellano jūrių pertakos arba sriuogos, pietuose; didžiausia 
gi ilguma nuo Beringo jūrių pertakosarbasriuogos, rytuose, 
iki 8t. RoQue žemės liežiuvioarba priežemio. Toliaus įsziau- 
rius nuo kietžemio traukiasi dar salos, tokios salos yra 
ir pietinėj Amerikos užbaigoj. Amerika, teip kaip ir Aust
ralija, yra jūrių vandenų aplieta isz visų pusių, su kitais 
kietžemiais ji niekur ne susiglaudžia, bet tūlose vietose 
prie jų labiaus prisiartina. Teip, paveikslan, sziaurry- 
tinę Amerikos kietžemio dalį atskiria nuo Azijos siaura 
Beringo jūrių pertaka arba sriuoga, siauriausioj vietoj, 
terp Siberijos ir Alaskos, turi ji tikt 10 geografiszkų my
lių, teiposgi jungia ją su Azija Aleutiszkos salos. Juo 
toliaus į pietus, juo labiaus Amerika atsitolina nuo Azi
jos, kadangi atidalinantis tas musų pasvieczio dalis Di
dysis oceanas į pietus labiaus iszsiplatina, ties ekvato
riumi, paveikslan, jau Amerika nuo Azijos atsitolinusi 
ant 180° arba ant 2700 geografiszkų mylių. Prie Europos 
Amerika labiausiai prisiartina savo sziaurytiniu szonu: 
terp Grenlandijos ir Skandinavijos ’yra isz viso 200 geo
grafiškų mylių ir tai dar ant to kelio tarpe yra sala Is
landija. Toliaus į pietus Amerikos krantai ne atsitolina 
teip nuo Europos ir Afrikos, kaip nuo Azijos, kadangi, 
kaip žinote, Atlantiko krantai bėga beveik paraleliszkai, 
bet visgi, aj>art augszcziaus paminėtos vietos, dar Ame
rika labiaus prie Europos prisiartina terp New Found- 
lando ir Irlandijos (Airijos), prie Afrikos gi terp prie
žemių St. Roąue ir Sierra Leone.

Amerika nuo sziaurių pietų link traukiasi aut 2000 
geografiszkų mylių; priskaiezius prie to dar salas, butų 
dar daugiaus; ant to ploto rytinėj dalyj yra gana gilus 
jūrių į kietžemį įsigraužimai, prie vakarinių krantų to
kių žymių įsigraužimų nėra, yra tikt prie sziaurinės ir 
prie pietinės užbaigos maži jūrių įlinkimai ir mažos sa
los. Vidurys Amerikos labiausiai susisiaurina, kadaugi 
antai Panamos terpjuris turi vos 6 geografiszkas mylias. 
Czia mat Atlantikas į Amerikos kietžemį giliai įsigrau
žia kaipo Kuraibiszkos ir Meksikoniszkos jūrės. .Per 
tokį susisiaurinimą viso kietžemio, Amerika dalinasi į dvi 
dali: Sziaurinę Ameriką ir Pietinę Ameriką, susijungusias 
terp savęs siauru Panamos terpjuriu. Isz tų dalių, sziau- 
rinė truputį didesni, vienokio beveik pavidalo, kaipo 
trikampiai nukreipti savo virszunėmis į pietus, sziaurinėse 
abiejų dalyse yra išmėtytos salos. Abi Araerikas, taigi 
teip pietinę kaip ir šiaurinę apgyveno priesz atėjimą 
czia europieczių indijonai. Kaslink floros ir faunos, tai
gi kaslink augmenų ir gyvų sutvėrimų, jau nėra tokio 
vienodumo terp abiejų Amerikos dalių, kadangi tos da
lys seniaus buvo su visu, jūrių atskirtos, tikt ne perse- 
niai jos suaugo per Panamos terpjurį.

Izsilgai Amerikos kietžemio, nuo sziaurių pietų link, 
iszėmus tikt Panamos terpjurį, bėga ilgiausias kalnų

B Lyono apskrityj, pietinėj 
Prancūzijoj, likosi suimtas vienas 
avinįkas už žmogžudystę. Jis 
mat, kaip ir savo laike pagarsė
jęs mergų darinėtojas Jokūbas, 
Londone, savo užmusztas aukas 
darinėja Jis prisipažino, kad pa 
pjovė tris piemenis, tris mergi
nas ir dvi moteriszkes. Papjau
toms aukoms jis pirmiausiai nu
kirsdavo galvą, paskui gi dari 
nėdavo ir dalydavo visą kūną. 
Jo papjautos žmogystos niekuom 
ne buvo jam nusikaltusioe, kito 
kios priežasties žmogžudys neturė
jo, tikt mat papildė jas isz noro 
papjautų kunus darinėti. Buvo 
jis jau pirmiaus beproezių na
muose, bet kiek pagydę, jį iszlei- 
do, matomai vienok jis vėl į 
beprotystę įpuolė.

|| VVarszavoj prie kiekvienos 
karezemos, kur susirenka vežė
jai, yra teip vadinami prižiūrėto
jai, kurie, už mažą užmokesnį,da
boja lauke paliktus arklius, idant 
vagiliai ne pavogtų. Terp tokių 
dabotojų, prie vienos karezemos 
ant priemieszczio Pragos, yra ir 
vienas tikras lenkiszkas grafas, 
žmogus seniaus turtingas, kurisai 
turėjo ne vieną, bet kelis dvarus. 
Praleidęs visus pinįgus, i&zparda- 
vęs dvarus, nėjokio darbo ue mo
kėdama, jisai puolė vis žemyn, kol 
ne pastojo d a bo toj u arklių tų 
paežių vežėjų, kuriems seniaus 
deszimtims rublių už greitą 
važinėjimą mokėjo.

Q Prancūzijos prekyste szį me
tą, sulyginant su pereitais metais, 
diktai pakilo; per treczią ber- 
tainį szių metų atvežimas ta vorų 
į Pranczuziją yra ant 39035000 
frankų didesnis negu per tą patį 
laiką pereitų metų. Iszvežimas 
gi prancuziszkų tavorų į sveti
mus krasztus szį nųetą ant 212 
427000 fr. didesnis.

greitai ir teisingai. “Lietuva” 
tapo įkurta 1893 metuose mažy
tyje sztorelije po nr. 4141 aat 
33-czios Court, o eziąd*en jau 
susilaukė $awolocno, didelio mūri
nio namo, kuriame wiska8 yra į- 
rengta pagal pirmos kliaaos 
“biznį”. Per sziuos wisus penkis 
metus “Lietuvos” egzistawimo, 
per jos redakc ja tapo iszsiųsta į 
k rajų swetimų pinįgų 1350825 
rublių (milijonas, trys azimtai 
penkias deszimts tuksianezių, 
asztuoni azimtai ir divideszimts 
penki rubliai), o nė wieno nepra
žudo nė wiena kapeika. Už siun
timą pinįgų ir szifkorczių mes 
kasdien gauname szimtus pade 
kawonių nuo žmonių isz wisų 
Amerikos kampų.

Taigi dabar, turėdami savo 
namuose pacztą, galėsime dar 
geriaus ir greieziaus atlikti viso
kius žmonių reikalus.

Wisi, kas tik turite kokius 
reikalus į pacztą, ateikite dabar 
czia į t*Lietuvos” redakciją, o 
wiskas bus padaryta.

Dabar meldžiame wisų lietuvių 
isz kitų miestų adresuoti mums 
gromatas ir siuneziat pinįgus 
raszyti “money orderus” ant szi- 
tokio adreso:

A. 0L8ZEW8K18, 
924 33&d Str., 

Sub-Sta. No. 60., Chicago, III.

Gyventojų abiejose Amerikose skaito apie 120 mili- 
jbnų. Kaslink cziabuvių gyventojų — tai abi Amerikos 
buvo apgyventos vienos žmonių rasos — amerikoniszku 
raudonveidžiu arba indijonu. Tėviškė indijonų yra Azi
joj, isz kur atėjo jie į Ameriką per Beringo jūrių perta- 
ką arba sriuogą, nuo czia platinosi ir apgyveno iš pra
džių Sziaurinę Ameriką, paskui, persigriebę per Pana
mos terpjurį, dasigavo į Pietinę Ameriką, kur iszsipla- 
tinę po visus jos kraštus iki salų Ugninės Žemės. At
kakusiems iš pradžių į Ameriką žmonėms truko tokių 
naminių žvėrių, kokius verta būt prigavimi, kap antai 
duodanezių ant maisto pieną karvių; stoka tokių žvėrių 
apstabdė kultūrišką pasikėlimą indijonų, isz medžioto
jų ne galėjo jie nė į piemenis persikeisti. Medžiotojai, 
idant galėtu išsimaityti, reikalauja didelių plotų, todėl 
tai indijonai nesirinko į didelius pulkus, bet iszsiskyr- 
stė ant didelių plotų mažais pulkais, kaipi atskiromis szei- 
mynomis, kurios, besidaugydamos, tvėrė ne skaitlingaA 
tautas su daugybe rods giminingų, paeinanezių iš vieno 
kelmo, kalbų. Tikt ant sausų augštai iškilusių plotų A- 
merikos žmogus ne galėjo išmisti isz medžioklės, todėl 
turėjo apsisėsti ant vietos ir griebtiesi žemdarbystės, isz- 
moko net nuvadžioti iszkastais kanalais vandenį ant dir
bamų laukų ir gana augsztai kulturiszkai pakilo; at
kakę į AmeHką išpanijonys rado czia dvi gerai suor
ganizuotas, gana augsztai kulturiszkai stovinezias viesz- 
patystee: Sziaurinėj Amerikoj — Meksiką, Pietinėj gi — 
Peru. Iszpanijonys, o vėliaus portugaliecziai, atkakę į A- 
meriką užėmė po savo valdžia tuos kraštus, kur tikėjo
si rasti auksą. Su neiszpasakytu smarkumu, su baisiais 
kraujo praliejimais platino jie czia savo valdžią ir kata- 
likiszką tikėjimą, be mielaszirdystės naikino viską, kas 
jiems rodėsi stabmeldiszku, naikino gana augsztą vietinę 
civilizaciją. Krasztus, kur aukso nerado, praminė kraš
tais be vertės; tuos kraštus užėmė vėliaus atkakę holan- 
diecziai, paskui anglijonys, dar vėliaus prancūzai. Iš tų, 
kaip rodėsi išpanijonams, nenaudingų kraštų padarė 
angliški kolonistai sziądien turtingiausią svieto vieszpa- 
tystę, taigi Suvienytas Vieszpatystes Sziaurinės Ameri
kos, kadaugi anos, turinezios aukso kastynes, buvusios po 
iszpanijonų valdžia, niekada per daugaugsztai ne stovėjo: 
rods tūlose gal žemė ir turtingesni, ne trūksta nė minera- 
liszkų turtų, bet gyventojai iszpaniszkos kilmės, kaip pa
sirodo, ant kulturiszko pakėlimo kokio nors krašto ne 
tinka. Ant galo net apsigyvenę išpaniškose valdybose 
pats išpanijonys, negalėdami kęsti visokių skriaudų, 
pakėlė revoliuciją ir išsiliuosavo iš po iszpa
nijonų valdžios. Iszsiliuosavo iš po Anglijos valdžios 
ir Suvienytos Viešpatystės Sziaurinės Amerikos. Czia- 
buviai indijonai kraštuose Suvienytų Viešpatyščzių 
nyksta, kraštuose gi buvusių išpaniškų valdybų, nors 
kenezia baisų baltveidžių prispaudimą, iš dalies susi- 
maiszė su baltveidžiais ir sutvėrė maišytą giminę, kiti gi, 
paveržus baltveidžiams vaisingus žemės plotus žemumose, 
pasitraukė į neteip vaisingus kalnus. Buvusiose išpa- 
niszkose Amerikos valdybose, iš kurių susitvėrė dauge
lis neprigulmingų republikų, skaitlius indijonų ir maišy
tos giminės gyventojų yra didesnis negu baltveidžių, bet 
valdžia yra baltveidžių rankose. Kad prie sunkių lauko 
darbų indijonai pasirodė netinkaneziais, todėl europeisz- 
ki kolionistai parsitraukė prie tokių darbų isz Afrikos 
negrus, kuriuos ten pirkdavo tiesiog už pinįgus ir paver
tė juos į savo vergus, į savo savastį kaip naminius gy
vulius, kuriuos kolonistai viens kitam pardavinėjo. Szią
dien jau rods vergų Amerikoj nėra, ilgiausiai verguvė 
negrų užsilaikė Brazilijoj, bet ir ten juos paliuosavo 
paskutinis to kraszto ciecorius, Don Pedro II. Vieton vergų 
negrų Pietinėj Amerikoj. dabar parsigabena prie sunkių 
darbų ant plantacijų arba kastynėse chiniškus darbi- 
nįkus kulisais vadinamus. Atgabenti europieczių nami
niai "gyvuliai ir auganami auginmenys veržia, kaip ir 
Australijoj, ruimą nuo vietinių cziabuvusių veislių: atga
benti dauginasi, o vietiniai mažinasi ir nyksta.

3 d. Rugsėjo szių metų, ties 
kaimais Anasz, Kasi ir Toskinie- 
jevo, Kazaniaus g u b., siautė ne- 
iszpasakytai smarki vėtra, kuri 
nuneszė su visų 50 ūkių, kitų gi 
nuneszė stogus. Sukrautas javus 
isznesziojo po laukus teip, kad 
jų ne galima surinkti. Wėtra 
atsiradusius lauke gyvulius ir 
žmonis neszė lengvai kaip 
plunksnas; vandėnį ažere pakėlė 
ant 10 sieksnių. Nė seniausi žmo
nės ne atmena ežia teip smarkios 
vėtros.

| Mieste Cambrais, sziaurinėj 
Prancūzijoj, cukraus dirbtuvėj 
atsitiko dideli nelaimė: iszlėkė 
mat szmotas katilo, kurisai 14 
darbinįkų baisiai apdegino arba 
samalė; du attiko ant vietos, 
kiti gi teip sunkiai sužeisti, kad 
nėra nė jokios vilties juos nuo 
mirties iszgelbėti.

Naudokitės lietuwiai!
Kas norite turėt gerus ir gra

žius sidabrinius szauksztus, pei
lius, videlcius ir sziuksztukus ir 
wisokius daiktus prie stalo su 
gwarancija ant 40 metų, teiposgi 
auksinių laikrodėlių, žiedų, špil
kų ir t, t. atsiszaukite ant že- 
miaus padėto adreso.

Apart to, fabrikas reikalauja 
wisur agentų, kurie galėtu rinkti 
orderius, kurie gali norą kiek 
angliszkai raszyti ir skaityti. 
Norėdami dasižiuoti apie prekę, 
arba agentai, raszykite greit ant 
szio antraszo:

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

Q Pietinėj Iszpanijoj, provinci
joj Andaliuzijoj,buvo gana smar
kus žemės drebėjimai. Persigandę 
gyventojai isz savo namų iszbė- 
giojo į laukns.

lenciūgas, turintis 2000 geografiszkų mylių ilgio, vadina
mas Andai# arba Kordilierais\ kaslink augszczio jų vir
šūnių, tai augsztesni už juos yra tikt Himalajų kalnai, 
Azijoj. Kalnai tie iszaiszakoja į atskirus lenciūgus ir 
augsztus iškilimus. Panamos terpjuris, kur kalnai nu
sileidžia, dalina juos į dvi dali: į Sziaurinės Amerikos ir 
į Pietines Amerikos kalnus. Kordilierai traukiasi iszil- 
gai vakarinių Amerikos pakranezių, teip kaip ir Austra
lijos kalnai, arti Didžiojo oceano krantų, tas jų szonas 
yra status, terp kalnų ir Didžiojo oceano yra siaura juos
ta Į)akranczių; į rytus kalnai leidžiasi žemyn išpaleng- 
vo ir ant galo susilieja su Amerikos vidurio žemuma. 
Amerikos ^emuma traukiasi iszilgai rytinių szonų Kordi- 
lierų, vienokioj beveik tolumoj nuo vieno ir nuo kito 
kietžemio kranto, tik Meksikoniszkos arba Amerikos Vi- 
duržemines jūrės pertraukia tą žemumą ir padalina ją į 
dvi dali: į žemumą pietines Amerikos ir į žemumą sziauri- 
nes. Ant tos žemumos yra kaip kur išmėtyti atskiri nuo 
Kordilierų mažesni kalnai.

Nė viena musų pasvieczio dalis ne turi tiek ir teip 
didelių upių ir ažerų kaip ta Amerikos žemuma. Į Di- 
dyjį Oceaną teka tik mažos upės, kadangi terp besitrau- 
kianezių netoli to oceano kalnų ir paties oceano per ma
žai yra ruimo dėl pasidarymo didelių upių. Ne daug 
teiposgi upių teka ir į Sziaurinį Ledinį oceaną;. užtai 
ilgiausios ir giliausios upės teka į Atlantiką; upės tos te
ka daugiausiai ant lygumos, todėl su mažai kaštu ga
lima jas sujungti padirbtais žmonių rankomis kanalais, 
kaip kur ir be žmonių prisidėjimo sujungė jas net pati 
gamta. Apskritai imant, rytinė nuo Kordilierų Ameri
kos dalis geriausiai tinka žmonių susineszimams, paleng
vina czia net pati gamta kultūrišką žmonių pasikėlimą, 
prekybą, daugybė mineralų prisideda prie pasikėlimo iš- 
dirbystės, ir prie gerinimo žmonių gyvenimo.

Kadangi Amerika traukiasi nuo szaltų sziaurinių 
krasztų iki tokių jau szaltų pietinių, todėl ji driekiasi per 
visokius klimatiszkus diržus: taigi teip vienoj, kaip ir 
kitoj ekvatoriaus pusėj, ji turi kraštus karszto, vidu
tinio ir szalto klimato; apart to dar, klimatas rytinės A- 
merikos skiriasi nuo klimato vakarinės; tą skirtumą pada
ro besitraukianti isz šiaurių pietų link Kordilierų kal
nai, kurie sulaiko vėjus neszanczius iš jūrių vandens 
garus, terp tropikų, kur tankiausiai puczia rytiniai 
vėjai nuo Atlantiko, klimatas yra drėgnas, vaka
rinėj gi dalyj jis sausas, ypacz gi krasztuose terp tropikų; 
juostoje gi už tropikų yra prieszingai: czia klimatas vaka
rinėj pusėj yra drėgnas, rytinėj gi sausas.

Kaslink augmenų ir žvėrių, Amerika mažiaus turi 
vietinių atmainų negu krasztai seno svieto. Kaip jau pa
minėjome, seniaus abi Amerikos nesijungė, bet buvo per- 
siskyrusios kai pi atskiros salos, tik vėliaus, iškilus jū
rių dugnui, jos susijungė į vieną kietžemį, todėl tai žvė
rys kaip ir augmenys pietinėj ir sziaurinėj Amerikoj yra 
y vairus. Iš augmenų auganezių ir žvėrių gyvenanezių 
abiejose Amerikose reikia paminėti tikt, iš augmenų: 
tabaką, komu#, kakao, ananasus; isz gyvuolių—mažyczius 
puikiai žvilganczius paukštelius kalibrais vadinamus.

Pietini Amerika.

P*Telk»lell« 57.

Pietini Amerika iš visų musų pasvieczio dalių yra 
toliausiai nuo visų likusių, areziausias jos susinešimas 
yra su Sziaurinę Afrika; Pietini Amerika labiaus pasi
kreipus į rytus negu Sziaurini; pirmutini yra į rytus nuo 
300° geografiszkos ilgumos, antroji gi visa yra nuo to 
laipsnio į vakarus. Krantai Pietinės Amerikos lygesni ne
gu Sziaurinės, neturi gilių jūrių įsipjovimų; salos yra 
tikt pietinėj kietžemio užbaigoj, kur yra salos Ugnines 
Žemes ir salos Falldand. Taigi Pietinėj Amerikoj ma
žiaus yra jūrių į kietžemį įsipjovimų negu Australijoj 
arba Afrikoj, bet stoką tokių įsipjovimų užstoja czia ne- 
iszpasakytai didelės ir gilios upės, kurioms laivai prisi
griebia į kietžemio vidurius. Todėl tai viduriai Pietinės 
Amerikos geriaus ištirti negu viduriai Australijos arba 
Afrikos.

! .

(Toliaus bus)



LIETUVA

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji
sai atsilankys So. Bostone ir ap
linkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir užraszinėt naujus skaity 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų ska;tytojų, pas ku 
riuos musų agentas •atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budu užczėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
wisi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri- 
,walo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį wie-okių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

— Seniai, turbut, antroje pusė- j 
je Spalių mėnesio ne buvo Chi 
cagoj tokių karszczių, kaip szį į 
metę. Pereitu pėtnyczię termome 1 
tras rodė 90°, taigi beveik tiek,

CASCARET6 ludrutina kepeni*, inkstu* ir 
pilvą. Niekad neskauda. 10c.

Wietines Žinios.
— Chicagos policija gavo ži- 

nię, kad ežia ateis s k ry įima pri
krauta visokių vogtų daiktų ant 
antraszo žydo, Joc Rubinsteino ir 
tai per tarpinįkystę Adams Ex- 
pres Co- Skrynia atėjo isztikro, 
bet nieks ne atėjo jos paimti; po
licijai vienok pasisekė Rubinstei- 
nę ir tris jo draugus, ar gal pa- 
gelbinįkus, atsiwilioti ant kertės 
Market str. ir Vau Buren, kur 
juos ir su >resztavo. Pasirodė, kad 
jie yra žinomi plėšikai ne tikt 
Chicagoj; bet visuose didesniu© 
se Amerikos miestuose. Dabai at
kako jie isz New Yorko, isz kur 
pats iszsiuntė ir skrynią su vogtais 
daiktais. Aresztuojant gynėsi net 
su revolveriais, pas juos ir anoj 
skrynioj rado daugybę wisokių 
auksinių ir deimantinių daiktų ir 
apie 1000 dol. pinįgų.

kiek karszcziausioje wasarcs die
noj. Atsitiko ir apsirgimai nuo 
karszczio, o wiena žmogysta net 
likosi saulės spindulių užmuszta, 
teip užgautų buwo 7.

Ch’cagoj pasimirė garsus mili
jonierius, Pulman, geležinkeliams 
vagonų dirbtuvių savinįkas. A t 
kako jis isz Wokietijos wisai be 
jokių tūrių, sziędieu jam priguli 
daug dirbtuvių ir miestas turintis 
jo v ardę.

Atsišaukimas.
Meldžiu brolių lietuvių, o la

biausiai BrooklynoiiNev Yorko, 
kadangi žinau, kad yra miręs mano 
Susiedas, Juozapas Obrikis, kaip 
girdėjau yra palaidotasNe v Yorke. 
Todėl alsiszaukiu į visus lietu
vius, kas žinotumėte, kur ir kaip 
yra palaidotas, meldžiu duot 
man žinię ant žemiau padėto ant
raszo. Jis paeina isz Kauno gub., 
Re ein u pa v , Pajūrio volostės, 
Borkienų kaimo. Pirmiaus gyve
no Philadelph oj, paskui iszvažia- 
węs buvo ant uždarbio į girias, 
ten susirgęs—pargrįžo į Nev 
Yokę ir mirė. Jau dabar bus 
ketvirtas metas, kaip nėra žinios 
nuo jo.

Mr. Izidor Petkus, 
66 Cohonsey str., Bi idgelon N. J.

Tėmykite!
Wisi, kurie turite pirkę szitker

tes nuo žydo Koperlio, o Justi pa- 
sažieriai su Joms atvažiuoti ne
galėjo, atsiszaukite in “Lietuvos” 
redakciją, o mes duosime rodą, 
kaip atjieszkoti savo piningus už 
jas inmoketus.

Naujas Žmogus. 2
M a di*om. Nu*. Laro* m., 08.

Kunigo KoenigiNerre Tonic parode *tebaklln- 
<» intakm* ant mane*, ne* po liigerlmul vieno 
tiaukiztuko tu gydykla jau *el«jau užmigti, o 
po *unaudojlmui dvieju bankeliu tapau wi»l»*- 
kai itigydyta Hz *avo nerwl*iko* ilgo* Ir dabar 
J*uoliuo«l teip tmagi, kaip nauja* žmogui

Mr*. M. HINTZ.

H. C.Claud ii* Norvood, Mo., raiao, kad jo ; 
18 metu tunu* per du metu* buwo teip nerwa- ; 
wa», ka jau ne buwo galima It namuoae laikyti; 
ii* buvo pilna* baime* ir kartai* mi*lydawo, I 
:ad jo sanarial yra lužeiiti ar lulauiyti; jokio* Į 

gydyk lo* ne daktarai jo negelbėjo, bet kaip Uk i 
pradėjo imtl*‘Kunigo Koenig* l^rve Tonic .nu- 
•tramino ir jokio* blogo* mialy* jo nekankina. |

TA V V X YGuu* kiekviena* vertingu knyge-
I I Y K A I1 f’ »Pt**t»»cria apie nerwi**ka* i 
U 1 1\ fl ! '•»». ir ant pabandymo bonkele ' 

wirs* minėtu gydyklų, kur* prl- I 
•iun* »awo adre*^. Beturoziai ligoniai teipgi 
gau* azia* gydyklas dykai.

Szioe gydyklos yra itzraato* Kunigo Koe- 
nlg isz Port Wayne, Ind. IK78 metuose ir dabar 
yra Užduodamos po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
49 H. F'r,»»nhlin St.

A ptiekose galima gaut bonkele sziu gydyklų 
ui fl arba 6 bonkele* ui $?>.

Didele* bonkoe po 81.78. 6 bonkos ui 80

Galima ja* gaut ir ••LIETUVOS" redakcijoj.

“Lietuvos” Agentai:
Keliaujancziais “Lietuvos” agentais y- 

ra: Wincas Kudarauckas ir Motiejus' 
Damijonaitis.

^Vietiniais Agentais szie:
' BALT1MORE, M D. 

Bonawent. Mažeika, 510 Columbia Avė.
MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA.*
Andrius Maczys, 445 W. Line St

BROOKLYN,'
Petras Abraitis, 800 M * La Avė.

SCRANTCTN, tA.
Juozas Petrykis, 1514 -ossAve

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

Saitų miestų lietuviai. norėdami ap- 
sisteliuoti "Lietuvą”.gali kreiptiesi prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.-

“Lietuvos” Agentas.

Antros Puikios Dowanos
“Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsi ndamtdowanas angliszkolaikraczio,‘TheNationalRecorder”,užtėmy- 
jome, kad nedaug lietuwių randasi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulintas dowanas; deltogi mes isz sa
vo pusės paskyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dowanas.

“Lietuva” paszwentė iszdowanoti sawo skaitytojams $160,00.
Pirma dovana Pinigais ......................  $76,00.
Antra dovana Pinigais ....................................................................$25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena..................... $60,00.

Wiso bus iszdovanota...................$16^^015?
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dowanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekwienos Ii t* ros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yr* reik pirmiausei daryti žodžiui isz litaros L, paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai ii tarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lita- 
rų randaneziusi žodyje Lietuva, tas gaus augszcziausią dowaną 975,00; antras 
gaus 925,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po 93,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabetą,gražiai,kolumnose; žodžiuose newale wartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džių ir daiktžodžių.

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratą už “Lietuvą” 92,00 prisiu
sime jam pamokinimą kaip daryti žodžius ir kvitą duodanezia tiesą imti daly- 
vumą szitame Konteste. 4tontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1807, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenulnerata yra jau apmokėta, 
tai už tuos92,00 siusime jam “Lietuva” per isztisa meta po iszsibaigimui seno
sios prenumeratos.'

Deltogi pasiskubinkite pasimiudoti isz tokios puikios progos, nes raižy
dami žodžius iszmoksite gerai raszyti, turėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
isztisą metą ir prie to gulite įgyti puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardą “Lietuvos”.

Kurie yra geriau apsąmžinę su angliszka kalbą tegul užsimoka 92,50, tai 
gaus Lietuvą ir The National Recorder ir tiesą imti dalyvumą Kon teste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime. -

Užsiraszydarni “Lietuvą” ir prisiųsdatAi prenumeratą visada uždėkite szi- 
tokį adresą:

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

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

N L. PI0TR 3WSKI,
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public, 
tisas: 84 LaSaKe bl,n'Jmas 62O.Gvwfinln” 199 Angusta St. arti Ashland Avė

• .i" k a prowas> visuose suduose, iszdirba visokias r opieras — 
dokumentus; olabjuusei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu 
szima geležinkeliu, fahriKUose ir 1.1. Kiekvienas turintis kote 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklau-e.

Gali busisz.neket lenkiszkai.

Didelis Rudeninis Atidarymas

I W. StOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo

Kingą iri 
dirbimą.

Apdomanota

DVIEMS
ant Koscinszkos Paro
dos už rūpestingą, tei- 

' — ir artistiszką isz-

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirba vi
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
ujsiimdatna iszdirblmais įgijau 
g^riausę praktiką ir dėl to galiu 
vriską padirbt pigiau ir geriau ne- 
gti kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMINSKA, 67» MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

LAIKRODĖLIS IR LENClUliELlS DYKAI!
Iditnt gauti naujus kostumerius ant rudens, mes paskyreme szias didės dovanas.

Me* priiiueime tau w><-<ia 
1x9 t X vJr’v® F Y*|k$atx>x’a tnua Henry elny Ciga --- -------------------------- —
■ A UBru pilno didumo ir svarumo ir viena uz ou ni-

l)- ĮWSfl I 1 <elfny, ant 5 eziuv, iu. palicmoni«z.ka, gražu Re-
M 1 ySSfe M B volvery 3> arba 3K S. A W patronu ir wiai*zkai
(yj* i‘į L. 4 iykai pr:*iu*in><' *u tawo pirmu orderiu vyriszka

/ 1 vTl alkrodely aueuke užsukama. *u aukeo pleitytu
/ L L fUvieneiugeliu ir kompa»u. Laikrodėlio lukrztai yra 

/į j! imdirbti i*z woki»zko cidabro ir paaukiuoti su H 
karatu auksu i»z lauko ir aidaus, Kražiai i*zkwiet- 

v 7 'įįr kuotl. iMzlmkyr* imt tnwo amžiaus, o
r 1 » i»*rodo kaip auksini* 850.00 laikrodėlis,rUikeli-

D**' viduriai su visais reikalingai* akme- 
į' j r L.. nei*. Prie kožno laikrodėlio duodame gvarancija

ant 10 metu. Szita wisa pakš prisiusime ant ex- 
CkaKse- preso dėl perexamiuawojimo ir jeigu tau pasida- 

bo*. užmokėk agentui 88 8.>>.** už atw< zinia, o jis tau atiduos wi»a pako. Me* tikime*, kad ga
vę* szita parodysi sawo prieteliam* ir gau i dėl mg* daugiau orderiu. Szi o* yra didžiausios do
vano* koke* mes duodame. Jeigu per toli gyw<-ni nuo ex preso, tai prisiusk mums 85.00. o mes 
prisiusime tau szita tawora per paczta. Užtikrinam kad busi užzanedintat. ADRESUOK:
Insurance M<T< han<lise Co., 167-160 Dcarborn Street, Chicag-o* III 

J , (20-10)

— Pereitos subatos naktyj 
plėszikai prisigriebė į gyvenimu 
prezidento “Amberg Granite 
Co”, po nr. 62 N. Sheldon avė. 
Ambergo, trepais užlipo' ant.an
trų lubų, kur buwo Ambergo 
miegbutis; pabudus miegantiems, 
su revolveriais juos suvaldė, 
paėmė 10 dol. isz kiszeniaus. 
laikrodėlį ir nulipo žemyn, kur 
buvo pinįgai ir visokios brange
nybės. Amberg vienok ne tingi
niavo, bet paszokęs isz lovos, per 
langįt pradėjo szaudyti, plėszikai 
pabūgę, kad ant szuvių ne at
bėgtu policijantais iszsineszdino, 
nespėjo nieko paimti isz apatinių 
gy ven'mų.

— Wiename vagone miesto 
trūkio Northvestern geležinke
lio, pereitos nedėlios vakaru už 
gimė musztynės, kuriose keli pa- 
saiieriai likosi skaudžiai sužeisti. 
Koksai Havthorne, patikęs va
gone advokatę Wightmanę, ant 
kurio turėjo piktumę, prisiarti
no prie jo, sugriebė už gerklės ir 
pradėjo smaugti. Moterys persi
gando ir iszbėgiojo. Szale sėdin
tis, koksai Baker, norėjo gelbėti 
užpultąjį. Nuo to ir užgimė wisų 
vagone sėdmezių musztynės: vie 
ni stojo už vienę, kiti gi už kitę 
pusę.

— Namuose lietuvio Ažuko, 
ant Auburn Avė., pereito pa Bedė 
lio dienę atsitiko nelaimė. Wir»- 
nant spiritę, Ažuko moteris per 
arti priėjo prie ugnies, nuo ku 
rios užs degė moteriszkės drabu x 
žiai. Ant jos riksmo ant pagel
bės atbėgo pažįstamas ežia gerai 
Antanas Kėklys, užmetė paklodę. 
Liepsnę ant drabužių rod» užge
sino, bet moteriszkė wi'gi labai 
pavojingai apdegė. Ręklys tei- 
po.*gi apsidegino rankas ir jį rei
kėjo gabenti į ligonbutį.

— Chicagos policija suareszta- 
vo du lenku: Leonardę Kokcin- 
skį ir Motiejų Fileviczę. Skun- 
dž a juos, kad jie užmigdė su 
chloroformu apsigy venusię ponr. 
6056 VVallace str., Makauskienę, 
užtnigdyię viens po kitam su- 
iagė. Makauskienė pasakoja, kad 
ne ėsant jos vyrui namieje, užėjo 
suimti vyriszkiai neva laukti isz 
darbo pareinant jos vyro be lauk
dami parsineszė alaus ir davėjai 
vienę stiklę, nuo kurio ji apsvai
go ir tašyk tai jie ję sužagė.

— Du italijonys: Vitro Sinero 
ir Louis Gulemuchio, kurie jau 
nuo seniai nesikentė, susitikę aut 
kertės Halsted str. ir Grand avė. 
pradėjo viens kitę kolioti. Besi- 
koliojant, Gulemuchio iszsitraukė 
peilį iesu juom perpjovė ne tikt 
drabužius savo prieszo, bet ir 
pilvę teip, kad iszleido žarnas. 
Sužeistę nugabeno į ligonbutį, 
bet daktarai nusprendė, kad jis 
turi mirti. Sinerę suaresztavo ir 
pasodino į kalinį.

Pigiai ant pardavimo Groserne 
ir Buczernė, geroje vietoje, ap
link daug lietuvių gyvena. 
Geras biznis dėl lietuvio. At 
siszaukite po nr. 4602- Atlantic 
Str., Ch cago.

(5-11)

Didelis Balius.
Chiuagoj, 7 d. Lapkriczio, 

salėje po nr. 988-990 W. 19th 
str., kertė Le»vitt., Liet Republ. 
Kliubas lOtos vardos laikys savo 
pirmutinį balių, ant kurio už
prašą© vista lietuvišzkus'kliubus 
ir visus kitus lietuvius ir lietu
vaites l?uo skaitlingiausiai susi
rinkti, nes tai bus didžiausias ir 
gražinusias balius, grajys pui
kiausia muzika. Balius prasidės 
pusiau 7tę valandę vakare. Į- 
žensa wyro su pana 25c.

Gulima privažiuoti prie pat 
■salės durių karais 18tos ui.

Užpraszo, Komitetas.

l’ajieszkojiinai.
Pajieszkau sawo draugų: Juozapo ir 

^Vincento Waitkewiczių, isz Kauno 
gub., Telszių paw., Laukuwos parap., 
Gulbių kaimo, pirma gyweno New 
Yorke, dabar nežinau kur. Tetposgi 
pajieszkau Jono Gumalawskio ir Mykolo 
Noreikos, isz Kauno gub., Reseinių 
paw., Laukuvos parap-. Biliūnų kaimo. 
Jis pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią 
ant szio adreso: .

Frank Strawkas,
3320 Mostpratt Str., Chicago, III.

Pajieszkau sawo brolio. Jono Brolie
ne, isz Kauno gub.. Panevėžio paw., Zy- 
zonų kaimo. Pirmiau gyveno Brooklyne, 
o dabar nežinau kur. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksis duot žinfti ant szio adreso: 

Misa Elzbieta Brotienaitė, 
Bqx 48, Seatonville, III.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes juokinga 
kvietka. kuri no 
rineziam ja pauos
tyti trykszta in a- 

kis vanduo Ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga. 
kokioą dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talpinasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
joepreke 91,50, ir prie to duodu dovanu 
Kuburkaite, 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 drukavoji- 
mui gromatu. Tariu visokiu knygų: 
maldaknygių Ir istorijų. Kas nori dasi
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prisiunezia už 2c. marke, o gaus kata
lioga visu tu daiktu. Adresas mano toks: 

Joneph Matutis,
287 Wythe Avė., Brooklyn, N.Y.

Geriausia užeiga Scrau- 
tone.
..........pas.............

FRANCISZKU KOON8,
105 Lockomanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
nią, szaltą alų ir kvepenezius cigarus, 

Km in Berautu* atkeltaadt. 
Tai pMKooai'a wi*k{ *aa*it: 

Alau* gero ir Cirarf.
Pernakvot ir rod| gerj. (1—8.06)

M. OmiiGonKitiH.
Keliaujancziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atlankys mies
telius szteto Connecticut priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaiiyiojus. Deltogi meldžiame 
visų tėnykszczių 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 giažiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gauf pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszoavyste.

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotn, s uskilę juos per 
“L:etuvos" redakciję, ogreieziau- 
siai suvaikszczios. LJžgrcitumę ir 
teisinguinę kasd en apturime užim
tus padėkavonių 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. 
Prisiųsda ui i P'įgus ant szifkor- 
••zių ar am is siuntinio į krajų, 
visada užJė i e sz tokį adresę:

A OL'ZEW8KIS,
924 33r J S , Ch digo, III.

Pigiausias lszpardawimas
Wisokiu Taworu pas

B. Wartelsky ’s, Dep’t Store,
3641, 3643, 3645 S. Halsted St.

PANEDELYJ

SPALIU 25
Ir kasdien per visa nedele bus pigiausios dienos isz 

pardavimu: Gelumbių, Drobių, Drapanų, Czeveryku, 
Ploszcziu, Andaroku, Mebliu, Purculu, Stiklu ir visokiu 
Geležiniu ir Blekiniu daiktu.

Didžiausias sztoras ant pietvakarines dalies miesto ir 
pilniausias visokiu tavoru, kokiu tik ant svieto randasi.

Sztoras atdaras kas vakaras iki 9 valandai apart pet- 
nyczios vakaro. <

ANDV CATHAPTIC

CURECOHSTIPATIOM
10 ♦ 

23 ♦ 50 ♦ ________
ABSOLDTELY GITĄ R ANTERD to e"re *t’cu'of eo»«tip«t>on. CMc«r*t* *r* tu id**i l*x*. i flDDUDUlCiUl UUflnaiUDCiU B»r.aewrriporri-ipe.b*t rar«e ea«y aataralmalta. Sa»- 
ple o»d bMklet ftve. Ad. STEKLINS KENEDY CO.. Chiearo. ■outr*al. Can.. or N>w York. ail.il

ALL 
DRUGGISTS

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

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

JOS KAPITOLAS $1<M>,OOO. *
AKCIJŲ 10,000, po $1O UŽ AKCIJA.

Perkanti akcijas moka visus pinigus isz virszaus, po t am jokiu 
kitu mokestu nėra.

Atcite szios Kompanijos yra:
Žema kapitalizacija, ir gerai mokantis gaspadoriavimas.

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 & Steuart River Mining Co.
Ruimas 314 Roanoke B'ld’g,, Cgicago, 111. Agentu teipgi reikalanja. (5-ll>

Pirmutinis Lietnwisikas Saliunas
LIUDVIKO NAW1KO,

Sprtng Valley, Illinois.
ant kertes hnos ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gėry mus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepetfcziusCigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkwleezla vvisna atsilankyti.(17-1)

E. ZANlEWSKLSr..
II1LLE S FOTOGRAFAS,

34S2 8. Halsted ui.
Nojim* pnilčiM PctografijM, ui tuziną tiktai 

$2.00
1d we«ellu Ir kitokiu reikalu nujlm* Fotogr* 

fljM kopuik *u**i.

The Standard Liqnor Hoase.
Naujas Lletuwiszkas Saliunas

Juoz. Millerio,
Chicago Bear Hali.

215 AVashlugton St., 
SEATLLE, WASH.

Užlaiko geriausius gėrymus: 
Arielkas, Likierius, szaltę Alų, ir 
kvepianezius Cigarus. Teiposgi 
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 Miller.

Rcikilavja Tziiinor ta b.mmzcziv wyru *r 
merginu keliauti po Cblo*K| ir aplinkine* tr pra- 
davineti tavoru* bagoto* firtno*. Gaut Mft.oo aut 
mene*io ir expen««*. DarbM ant wt«ado«. Tari 
duot ger| rekomendaciją. Ra* zyki t angliukai 
indedami **wo adretą ir taarke ant ataakyano. 
Adretai: The Dominion Co., Dept. Y. Chicago.

924 33rd str., 
Lietu wiszkas 

kriauezius.
Pigausia dra

panų krautuve. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt; o 
persi rysi te-

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.................52}c.
Prusiszkos markės po.......... 24jc.

Prie kiekvieno pinįgų siunti
nio reikia pridėti 25c ant paežio 
kasztu.

Dai'bįnįkė lietuviszka mergina 
22 metų, apturėjusi po smert sa
vo brolio puikię farmę, pajiesz- 
ko doro jaunikaiezio au 1,000— 
2,000 dol. sau už vyrę ir dėl 
vedimo ūkės. Adresas:

Miss Aggie Smart, 
Pearl River, N. Y.

(»-ll)

^APTIEKA
' — Geri a ūse lietuviszkai-lenki- 

^zka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
ežias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekei: 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioins, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandti vi
durdienio, o D ras W. Statkevi 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka ]>er telefoną kiekviena 
daktaru, 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.

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
LietuviNzkas Daktaras

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

Dr. Marija Do fiatt, Lietuve.
Paeinanti iaz Kauno Gubernijoa.

838 W. 18th Str.
Priima HkobIu* advno»i: *ao0 iki 18 prt**z pieC 

lt aao 0 vakar*. Tetephpaa*; Caaal 78

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

nueina, bet sztai mano laik
rodėlis tai wis eina, kaip inži- 
nB8N

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

• Maika: 8y, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No
reikoj Co., kurie turi ge
riausius ta vorus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
&Co. Jau pora metų atgal ir 
asz 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 cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
vierf? isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk Ir tu po adresu: Kelpsch,Noreiko Co., 56 Fiflh Avė., Chicago, III,, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz pacztos, ta nauja lietuvlszka katalioga. Neskaicziau-jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitrauk t.

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

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

swictc.
Adresuokite teip: Kelpsch, Noreiko At Co. 56 Ftfth Avė.

CHICAGO, ILL.

I)OWANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
527 S. Ganai kerte Jūdd ai., Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

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

už 15,00, gaus prezanta vertes <100; kas
pirks už $10,GO— 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, gaua prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai.pas 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 ke reikalaujate, ateikite pas mane, o pirkaite viską 
pigiau kai kitur.
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