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Politiszkos žinios.

Mas ko Uja.
Turkija norėjo apverki karės 

kasztus, kokius turi gauti nuo 
Grekijoa, ant audru tinimo jū
rių pertakų, bet Maskolija tuo- 
jaus į tarpą įsikiszo ir ne da
leidžia Turkijai drutinti savo 
rubežių. Kadangi 'Turkija neuž
mokėjo dar M&skolijai karės 
kaštų už paskutinę jos karę, to
dėl dabar Maskolija praneszė, 
kad, jeigu gautus nuo Grekijos 
pinįgus Turkija bandytu apvers
ti ant sudrutinimo kariaunos, ar
ba ant statymo tvirtynių, Mi
kalojus II pareikalaus nuo sul- 
tano neiszmokėtų karės kasztų. 
Turkija to pabūgo, ir atsisakė 
dirbti tvirtynes, arba taisyti se
nas, sziądien netikusias.

Užrubežių laikraszcziai prane
sza, buk ciecorius Mikalojus ren
giasi isztikro lengvinus valdy
ti savo pavaldinius ir kaipo ženk
lą didesnio teisingumo nurodo, 
kad likosi praszalintas bjauriau
sias Mas kol i j os pirmžengystės 
prieszinįkas, prezidentas staezia- 
tikiszko “szveneziausio” sinodo, 
bezdžionkos iszpera Pobiedonos- 
cev. Jo vieton, prezidentu si
nodo liekasi dabartinis Mažru- 
sijos jeneral-gubernatorius,; Ig- 
natjev, kiek isz jo ikiszioliszkų 
darbų duodasi matyti, toks jau 
fanatikas ir puskvailis kaip ir 
pasitraukęs Pubiedonoscev; pa
garsėjo jis savo laike priėmi
mu nuo žydų didelio kysziaus, 
kad tikt sulaikytu tiesas apsun- 
kinanezias Maskolijoj žydų gy
venimą. Jeigu todėl ant tokių 
netikusių ypatų kybo rengiamas 
ciecoriaus Mikalojaus liberalisz- 
kos reformos, nesulauks isz jų 
žmonės nė jokios sau naudos: 
kaip lupo juos prie Aleksandro 
III visoki pasileidę urėdnįkai, 
teip lups ir valdant Mikalojui 
ir teip trauksis teip ilgai, kol 
žmonės, supratę savo skriaudas, 
gal su dideliu s kraujo pralieji
mais, ne iszvers pamatų neteisin
gų carų vienvaldystės ir ne isz 
vaikys jų pasileidusių tarnų.

Terp Japonjjos ir Maskolijoe 
užgimė vėl nesutikimai už Korėją, 
kurie gal terp rij vieszpatyszczių 
karę pagimdyti. Maskolija mat 
paėmė į savo užverda Korėjos 
muittnyczias. Japonija dabar 
paliovė priesztaravusi Amerikai 
besistengianeziai užimti Havai 
salas, kadangi ji rengiasi į karę 
su Maskolija.

wargo su 8oc i j ai is tais, 
paežių eilėse buvo ue 
dabar jie jau isznyko, 
partijos visur darbuo-

Vokietija
Wokietijo8 randas vėl rengia

si reikalauti kreditų ant sudru- 
tinimo kariškos laivynės ir ant 
reikalų pagerinimo ginklų že 
miszkos kariaunos. Kiek galima 
dabar jau manyti, parlamentas 
ne norės tų kreditų pripažinti.

Apart to, Wokietijos randas 
turi gana 
Seniaus jų 
sutikimai, 
socijalistų 
jasi viena su kita susitarusios. 
Neužilgio baigiasi laikas, ant 
kurio yra išrinkti parlamento 
pasiuntiniai, todėl reiks senus pa
leisti ir apgarsinti naujus rinki
mus. Koki pasiuntiniai turės 
daugumą ateinaneziame parla
mente, rodo tą atsibuvę rinki
mai West Prignitze, Branden 
burgijoj: ežia mat pasimirė pa
siuntinys, todėl to vietoj reikė
jo rilikti naują. Iki sziol szita 
me apskrityj visada būdavo 
iszrinktu konservatyvų kandi
datas, szį metą isz syk isz trijų 
kandidatų nė vienas ne gawo rei
kalingos daugumos balsų, todėl 
reikėjo isznaujo balsuoti terp 
dviejų gavusių daugiausiai bal
sų kandidatų, taigi terp konser
vatyvų ir liberalų kandidatų; 
prie antrų rinkimų, kaip buvo 
sutarta ant susirinkimo atlikto 
Hamburge, visi socijalistai bal
savo ui liberalą ir tada, nors isz 
pradžių konservatyvų kandida
tas daugiaus už liberalą ‘turėjo 
balsų, bet prie antrų rinkimų jis 
prapuolė, liberalas gavo 3000 
balsų daugumos. -Renkant depu
tatus į Berlyno miesto rodą. isz. 
rinko 5 liberalus ir 14 socijalia 
tų. Randas todėl sziądlen jau 
mato, kad per ateinanezius par
lamento pasiuntinių rinkimus la
bai mažai pereis rando szalinįkų, 
viražus jame bus socijalistų ir 
liberalų; prie tokio parlamento 
dabartiniai ministeriai ne galės 
palaikyti savo vietų, visa Vo
kietijos politika turės persikeis
ti.

Italija.
Italijos randas nori parduoti 

savo valdybas Afrikoj, tikt ne 
randa pirkėjų. Užlaikymas tų 
valdybų kasztuoja daug pinįgų, 
o tuom tarpu jų ir ant bėganezių 
reikalų vos užtenka, jeigu randas 
'bandytu pakelti dar ant žmonių 
uždėtus mokeszczius, jie galėtu 
revoliuciją pakelti.

Terp Brazilijos ir Italijos užgi
mė nesutikimai. Brazilijoj mat 
dabar po visus jos krasztus už
gimė maištai, todėl užmuszti 
žmogų, nors ir be priežasties, pa
sitaiko gana tankiai, randas gi, 
ne turėdamas pajiecų, nežino kas 
jo yra draugas, o kas ne draugas, 
visus kokiu nors budo, jam pa- 
siprieszinuaius ląiko už maiszti 
nįkus. Mieste Santo Spiritu už
gimė musztmės terp brazilijonų 
ir italijonų, ant suvaldymo ran
das atsiuntė kariauną, kuri nie 
ko geresnio ne rado, kaip szau- 
dyti į italijonus: policijos vir- 
szinįkas, teip kaip szerifai Mar
tin Lattimere, liepė szaudyti į 
pulkus italijonų; prie to keturi 
italijonai likosi užmuszti. Rodą 
Brazilijos randas piaszalino nuo 
urėdo palicijos virszinįką, bet 
Dalija, užstodama už savo wien- 
taueziuš, tuom nepasiganėdino, 
bet pareikalavo persipraszymo 
ir iszmokėjimo didelio pinįgiszko 
atlygiuitno užmusztų italijonų 
szeimynoms. Brazilijos randas 
teisinasi, buk italijonai buvo už
puolikais ir todėl reikėjo ant jų 
apmalszinimo szaudyti, bet Ita
lija tokio teisinimo?^ne priima; 
ant privertimo Brazilijos atly
ginti užmuštų szeimyuoms, Ita. 
lija iszsiuntė kariszką lai
vyną prie Brffilijos pakranezių.

Balkanų pussalis.
Ant Balkanų pussalio dar wi»- 

gi sandaros terp Grekijos ir Tur
kijos nėra. Rodosi, kad Turki
ja jieszko vėl priežaszczių nepa
siduoti Europos vieszpatyszczių 
apdirbtoms sandaros t a n lygoms. 
Turkiszki, po rando įtekme ė 
santi laikraszcziai vėl pradeda 
skųstiest, buk grekonys nori isz 
naujo karę pakelti. Isz Kon- 
stantinopolians pranesza, buk pul
kas grekiszkų liuosnorių vėl 
bandė persigriebti per rubežių 
ir pakelti maisztus Epyre ir Al
banijoj, bet turkiszkos kariau
nos likosi atgal iszwyti, į tur
kų rankas pateko daug tų liuos
norių, teiposgi 150 karabinų sis- 
temo G ras, taigi tokių, kokius 
vartoja grekiszka reguiiariszka 
kariauna. Skundžia vėl greko- 
nis, buk jie po senovei gabe
na ginklus Kretos pasikėlė!iams, 
siunezta teiposgi liuosnorius į 
pagelbą pasikėlusioms krikszczio- 
nims. Tie visi apkaltinimai vie
nok tikt ant to yra garsinami, 
kad atrasti progą pasilikti ii* 
giaus Tėssalijoj. Apart to, Tur
kija traukia vis daugiaus ka
riaunos, nors nežinia priesz ką 
ji paskirta. Kariauną mat dau
ginti Turkija randa pinįgus, 
bet nėra jų ant išmokėjimo al
gos urėdnįkams. Turkiszkas am
basadorius Berlyne, ne gaudamas 
nuo dviejų metų algos, a*pleido 
savo urėdą ir sugrįžo į Kon
stantinopoliu, bet ežia jį pasodi
no į kalinį; kiti ambasados urėd- 
nįkai padarė jau 4 milijonus 
markių skolos, dabar jau jiems 
nieks ne nori kredituoti.

Terp Austrijos ir Turkijos už 
gimė nesutikimai, mat ant Aust
rijos konsuliaus Adenoj užpuolė 
mahometonų minios. Austrija 
iszsiuntė dabar kariškus laivus 
į Adeną ant apsaugojimo savo 
konsuliaus.

Iszpanija ir jos waldybos.
Iszpanijoj vėl drąsesniais ro

dosi szalinįkai Don Karloso. Jie 
mat gerai susiorganizavę, ant 
pakėlimo maisztų gabena gink
lus isz užrubežių; mieste Bar- 
celonoj randas perėme 300 nau
jausių sistemų k a rabi u 4 paskir
tų karlistams. Kol Iszpanija be
sitąso su pasikėlusioms valdy
boms, ant kurių iszsiuntė visą 
atliekamą kariauną, karlistai gal 
namieje maisztus pakelti; bet 
kad ežia kariaunos mažai teliko, 
todėl jie gal valdžią į savo ran
kas paimti. Popiežius iszsiuntė 
visiems Iszpanijos vyskupams 
įsakymus remti dabartinį kara
lių Alfonsą, o ne Don Karionę. 
Ar tasai’ įsakymas atims drąsą 
Don Karloso szalinįkams, gali
ma paabejoti.

Ant salos f JKubos, naujas gu
bernatorius paliuosuoja VVey lė
lio į miestus suvarytus kaimų gy
ventojus, daleidžia jiems grįžti 
ant savo plantacijų ir auginti 
cukrines lendres, ir tabaką. Da- 
leidimo vienok vienos pusės ne
užtenka, bet reikia, kad plauta-, 
cijų ne naikintu pasikėlėliai. Dau
gelis VVeylerio susodylų į kali
nius žmonių naujo gubernato
riaus likosi paliuosuotų. Ame
rikos pi-iuiitnys Madride pra
dėjo tarybas su Iszpanijos randu 
ant piaszalinimo uždraudimo 
gabenti isz Kubos į kitus knuz- 
lus tabaką. Nesutikimai, koki 
ėsant \Veyleriui ant Kubos buvo 
labai pakilę, dabar pradeda ma
žintieji.

Ant Filipinų salų teiposgi nie
ko svarbesnio ne atsitiko. Nau
jus Kubos gubernatorius reik a 
jauja daugiaus ant suvaldymo 
maisztų kariaunos, Filipinų gi 
gubernatorius pranesza, kad jis 
pradėjo tverti baialijonus isz 
cziabuvių salų gyventojų. Tie 
pasirodė teip gerais kareiviais, 
kad ežia isz Iszpanijos ne reikia 
jau daugiaus kariaunos siųsti. 
Gubernatorius mat pasitiki su 
čiabuviais kareiviais pergalėti 
cziabuvių jnaisztus.

Indijos.
Iki sziol anglijonys vis gyrė

si, buk jie visur sumussa pasi
kėlusius priesz jų valdžią ledi
ju kalnų gy ventojus, dabar vie
nok atėjo žinios apie didesnį ne- 
pasisekimą. Jenerol&sWesl maoott, 
su dviem regimentais pėku- 
tinįkų ir su dviem batarėjom ar 
tilerijos traukė per kalnus. Isz 
pradžių ne patiko prieszų, ūžė 
mė augsztą kalnų virszunę Sa
rau Ssr ir ant jos apsistojo. Tuom 
tarpu isz visų pusių netikėtai 
apsiautė juos afridai. Jeuerohis 
VVeBtmacott, pamatęs, kad ežia 
ne galima bus palikti, nu
sprendė grįžti atgal; begrįž- 
tant afridai daug anglijonų už 
muszė, tikt užpakalinis kariau-. 
nos sparnas iszliko, kitų gi da
lių 10 kareivių dalis likosi ant 
muszio lauko. Tuojaus po tam 
vėl afridai užpuolė ant vienos 
transportinės anglijonų kolium- 
nos ir ją iszvaikė; prie to kapi
tonas Bovman ir majoras Mo- 
ney likosi užmušti. Dabartinis 
anglijonų sumuszimas turės pa 
kelti pasikėlėlių dvasią, o per tai 
maisztas tikt dar labiaus susi- 
drutys.

Pietini Amerika.
Trys pietinės Amerikos re- 

pubiikos: .Argentina, Cbili ir 
Peru susita.*ė terp savęs pasida
linti re publika Bolivija. Žino
ma, kad parengta ant isznykimo 
republika ne pasiduos, todėl ežia 
neužilgio turės užgimti kruvina 
karė terp trijų susidraugavusių 
repubiikų ir vienos, ginanezios 
savo neprigulmystę.

Republikoj ftenezuelėj užgi
mė m ai sz tai, Brazilijoj gi ren
giasi revoliucija. Taigi mat 
megstauezioms kraują pietinės 
Amerikos republikoms netrūksta 
progos jo lieti kiek tik nori.

Ne rūkyk tabako ir nesRjaudyk, 
nes tai trumpina tawo aniži.
Jaiira nori atoipratyt aao tabako ant wiaadoe 
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Isz Lietuwos.
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Naujos ant lietuwiq kil
pos.

VVokiecziai koservatyvai 
saip stengiasi savo įtekmę 
Prūsų lietuvių palaikyti, 
kad lietuvių supratimas pradė
jo palengva kilti ir Prūsų Lie
tuvoj darbavosi lygiai libera
lai ir socijalistai, todėl konser 
vatyvų įtekmė nupuolė. Jeigu 
ne galima jos palaikyti tiesiog, 
jie stengiasi attikti tą kitaip: su
tvėrė jie Rytprusų žemdarbių 
susivienyjimą, prie kurio, kaip 
praneša “Auszra”, prisiraszo 
daug lietuvių, tikinezių, kad 
tasai Susivienyjimas rūpinsis 
apie žemdarbių reikalus. Tuom 
tarpu ne tas jam rupi, tikt pa
laikymas konservatyvų įtekmės; 
kad teip yra, rado tą važinėji
mas dabar po Prūsų Lietuvą di
rektorius to Susivienyjimo, mo- 
kinanezio jau žmonis, ką jie pri
valo rinkti per ateinanezius par
lamento rinkimus, žinoma, kad 
ne kalbina rinkti lietuvių pa 
statytų kandidatų, t kt vokie 
czms konservatyvų kandidatus. 
Jeigu vokiecziai jau pradeda 
tainyti kelius savo kandidatams, 
laikas pradėti agitaciją ir Lie
tuviškai Skyrimo Draugystei 
Pradėjus darbą per vėlai, jis gal 
jau iieiszduolt geidžiamų vai
sių.

Nauji paczto padawadyj- 
mai.

Nuo pradžios ateinanczių me
tų maskoliszko paczto užveizda 
įveda naują padavadyjimą kas- 
Imk siuntinėjimo pinįgų. Nuo

ateiuanezių metų ne reiks, siun- įužveizda ne skaito už prapuolu- 
cziant pinįgus, kimšti juos į -r—•-*—«--------—j:—
laiszką, bet užteks užmokėti ant 
paczto stacijos, o kita staerf-. isz- 
mokės tam, kam pioįgai5 bus 
siuneziami. Tądarys vienok tik 
didesnės paczto stacijos, Kauno 
gub. prisilaikys to padavadyji- 
mo tikt stacijos: . Taurage, 
Jurburkas, Naujamiestis ir 
Kretinga, taigi tikt paru- 
beiinės stacijos, ant kitų pinįgus 
priiminės po senovei. Prie pacz
to stacijos Wekšnoje likosi į- 
rehgta ir telegrafo stacija, kur 
priiminėja ne tikt laiszkus ir vi 
sokius siuntinius, bet ir telegra- 
mus.

Dideli nelaime.
Grodno gub., netoli Baltsto

gės (Bialostoko) atsitiko nelai
mė: grįžtant isz bažnyczios ve- 
selnįkams, didelis vežimas pil
nas veselnįkų užvažiavo ant ge
ležinkelio rėlių; tuom tarpu at
lėkė trūkis, sudavė į vežimą 
ir sėdinezius jame iszmetė ant 
kelio; vrieni pateko po ratais, ki
ti gi teip sunkiai apsikulė. Isz 
viso, suvažinėtų ant vietos ir 
mirtinai sužeistų skaito 30 žmo
nių.

Jawų prekes Liepojoje.
Pereitą sanvaitę lietu viszkų 

javų prekės Liepojuje -buvo 
szitokios: už rugius mokėjo: už 
geriausius po 72-74 kap., su dir
sėmis po 69-71 kap. už pūdą. 
Kviecsiai po 1 rb. 16 kap. iki 1 
rub. 17 kap. Avižos paprastos 
60-65 kap., vidutinės 66-70 kap., 
geros 71-74 kap.,geriausios 75-78 
kap. Grikai 76 kap. Žirniai lie
tuviški 63-65 kap., geriausi po 
66-68 kap. Pupos 90 kap. — Ir. 
Linų sėmens po 1 rub. 9 kap. 
iki 1 rubl. 13 kap. Kvietinės 
klynės smulkios 53—54 kap., 
vidutinės 54—56 kap., stambios 
57 kap., stambiausios 60—61 kap.

Ne reikia girtuokliauti su 
maskoliumi.

Maskolius darbinįkas, Ivan 
Szemiakin, gyvenantis* ant prie- 
mieszczio Naujo Svieto, Wilniu- 
je, gėrė drauge su Levandauskiu 
traktiernėj Bazileviczio, bet be 
girtuokliaudami už ką ten susi
barė. Laike barnių, maskolius 
iszsitraukė peilį ir perpjovė Le- 
vandauskiui pilvą teip, kad 
žarnos iszjindo. Narsų masko
lių suaresztavo, sužeistą Levan
da us k į nugabeno į ligonbutį, bet 
daktarai ne pasitiki jį iszgydyti.

Akių ligos terp mokintinių 
Prūsų Lietowoj.

Prūsų Lietuvoj, terp vaikų 
lankauezių mokslaiues, neiszpa- 
sakytai pradėjo platintiesi akių 
ligos; Karabaucziuje 27 miesto 
gydytojai, kuriems pavesta bu
vo tą dalyką ištirti, dabar pra
nešė, kad terp lankanezių pra
dines miesto mokslaines vaikų 
ne mažiaus kaip 32% serga a 
kims. Apart to, platinasi terp 
mokintinių nepaprastai ir kito 
kios ligos. Kokia to negeistino 
apeireiszkimo priežastis, tas dar 
neisztirta. -

siunti-

užveizda 
prapuldy-

Prapuolę paczto 
niai.

Mnskoliszka paczto 
apgarsino žinias apie 
tus paczto, jam ant nusiuntimo 
pavestus laiszkus ir kitokius 
siuntinius. Pagal tas žinias isz- 
puola, kad maskoliszkas pacztas 
1889m., ant 10000000 j un ant 
nusiuntimo pavestų liiszkų, pra
puldė tikt 674, 1895m. prapuldė 
jis 1155 isz 35 milijonų jam pa
duotų siuntinių. Butų tai isz 
tikro ne daug, jeigu tos žinios 
butu teisingos: isz musų isz- 
siųstų laiszkų, žinoma ne regi
struotų, kas ketvirtas ne pa
teko į rankas tų, į kuriuos buvo 
siųstas. Gal maskoliszko paczto 

sius laiškus perimtus te i p vadina
mo “juodo kabinėto”?

Lietuwlszki pamokslai.
“Rytas” pranesza, kad Kalva

rijos bninyczioj, netoli Wilaiaus, 
Wilniaus Szw. Jokūbo, teiposgi 
Kauno bažnyčiose Sz Ventos Trai 
cės ir Karmelitų pradėjo sakyti 
lietuviškus pamokslus. Warenos 
bažnyčioj, kur į pa ra pi jonų yra 
lietuviai, bet iki sziol ne buvo 
lietu wiszkų pamokslų, dabar, 
nors vėlai, Įužnyczios valdžia su
siprato ir įvedė ir lietuviszkus.

8uwažinejo-
Wilniuje, vežėjas asenizacijos 

kompanijos, iszveždamas isz 
miesto ekskrementus, prieszais 
Talkovo namais pervažiavo 
skersai ui y ežią einantį nepažį
stamą žydą; ratai sunkaus veži
mo perėjo per galvą ir sutrupino 
kaukalį. Suvažinėtą nugabeno 
dar į žydiszką ligonbutį, bet jis 
ten, nesugrįžęs prie žado, pasi
mirė.

Nubaudė už prilaikymą 
maskoliszkų darbinfkų.
Tilžės lietuviszkas laikraštis 

“Auszra” pranesza, kad vienas 
ukinįkas kaimo Mastubrių likosi 
Tilžės sūdo nubaustas 6 markėms 
bausmės, už laikymą ant tarnys
tes atėjusių ant darbų į Prūsų 
Lietuvą maskoliszkų pavaldi
nių darbinįkų, kas pagal Prūsų 
tiesas yra uždrausta: atkakę 
ežia ant vasaros darbų, pasibai
gus laukų darbams, turi grįžti at
gal į Maskoliją, jiems ne vale 
Prūsų Lietuvoj ant žiemos pasi
likti. Pas minėtą ukinįką buvo 
mat du maskoliazki pavaldiniai 
darbinįkai.

Rando paszelpa ant cerk- 
wiq statymo Latwijoj.
Ant statymo naujų staeziati- 

kiszkų cerkvių Rygos viskupy- 
stėj, maskoliszkas randas antutei* 
nanczių metų paskiria 58000 rub
lių. Geistina vienok butų žinoti, 
kiek jis paskiria ant pastatymo ežia 
liuteroniszkų arba katalikjszkų 
bažnyczių? Latvijoj jis daugiaus 
į savo iždą surenka nuo liuteronų 
negu nuo staeziatikių,

Ar tai paliuosawiinas.
Tūli laikraszcziai nurodo, buk 

maskoliszkas randas stojosi teisin
gesniu. Kaipo ženklus to prane
sza, kad antai Kubiliuose ir 
Kulove, Kauno gub., daleido pa
statyti, vieton senų, naujas ba- 
žnyczias. Tolinus, kad kunįgui 
Balcziunui, ant kurio 1895 m. 
Wtlniaus Orževskis buvo uždė
jęs 25 rubl. bausmės, tą bausmę 
dovanojo ir užmokėtus pinįgus 
atgal - sugrąžino. Pagal musų 
nuomonę, tame nė jokio paliuo- 
savimo katalikams nėra: galima 
tame matyti menkus paliuosavi- 
mus katalikų kunįgams, bet ne 
Lietuvos katalikams: jie nė jo 
kių paliuosavimų ne sulaukė, kas 
jiems buvo uždrausta, tas ir tepa
silieka.

* Maskoliszkas randas ant szių 
metų paskyrė paimti į kariauną 
279000 jaunų vyriškių. Lz 
paszauktų 1874 pasi-’ėpė; terp 
pasislėpusių buvo 374 krikszczio- 
nių ir 1500 žydų.

, Naujas popierines szimtrubli- 
nes maskoliszkas randas paleis 
terp žmonių nuo 1 d. Kovo atei- 
nanczių metų.

* Ant atsibuvusios Sztokhol- 
me parodos, konservų dirbtu
vė L'inkovskio ir Liekopo Min
taujoj. Kurszėj, gavo auksinį 
medalį.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHABT1C yra tai 

stebuklingisu.iua gydjktos salo smilaus ieva, 
dlmu.ae, turi gardu a tuok a, gydo lagadoei ir 
tikrai iukatua, kepenis. pilw| ir ožys lyja wiaa 
sutema pra salius perszalima, gydo galwo, 
S/audeJiiDf drurt ir uikieiejtuig viduriu

Pirk dailutę C. C. C. saladien, 10. 25. 50 oen- 
tu. Randasi wisose apUekose ir issgjdyma gwa- 
rantuoja. - - ’

Žudymas mergaiezių 
Indijoje.

Kiekviena tauta turi gerus ir 
negerus paproezius, terp tūlų 
tautų yra net bjaurus paproeziai. 
Prie tokių antai priguli Indijose 
žudymas mergaiezių ir tai ne tikt 
mažų, ką tikt užgimusių, bet ir 
suaugusių. Angliškas randas, 
kaipo Indi jų ^valdytojas, iszdavė 
tiesas, pagal kurias uždrausta li
kosi mergaiezių žudįsta. Tiesos 
vienok tos tiek padarė, kad da
bar žudo mergaites slapta, priesz 
iszdavimą tų tiesų atlikdavo tą 
atvirai, kaipo tautos paprotį. 
Angliszkas komisorius sako, kad 
vien apskrieziuose Kotsch ir 
Gudscharet kas metą nužudo 30 
000 mergaiezių, Radschputamijoj 
žudo ir suaugusias merginas. 
Indijose, daugelyj apskriezių yra 
vos 20-25% moterų; tas mažas 
jų skaitlius paeina nuo to, kad 
indiecziai žudo užgimusias mer
gaites suteikdami joms apium 
arba kitokių nuodų. Indietis, už
gimimą savo ezeimynoj vaiko 
laiko už Dievo palaiminimą, už
gimimą gi dukters už jo bausmę; 
tėvus užgimusios dukters visi 
pirsztais rodo, kol jie su pagelba 
kokių nors nuodų nuo jos nenusi- 
kratys. Užgimus dukterei, susi
rinkę giminės rauda kaip ant 
šermenų. Angliškas randas 
visaip stengiasi tą bjaurų papro
tį išnaikinti, bet iki šiol neį
stengė to nuveikti. Įsakyta po
licijai daboti gerai neszczias mo
teris, bet kad dabotojai polici j an
tai ir jų virszinįkai tie pats indie
cziai, jie ne tikt to paproezia 
ne naikina, bet jeigu juos nelai
mė pasiekė ir jeigu jie sulaukė 
dukters, teipjau nuo jos iszsi- 
liuosuoja, kaip ir tie, kuriuos 
daboti jiems įsakyta.

Czekq Mocziute.
Isz daugelio czekiszkų draugyss- 

czių labiausiai prie tautiško jų 
pasikėlimo prisidėjo draugystė 
“Czekiškos Mocziutės (Matica 
ceska)”. Mieris jos—platinti apsz- 
vietimą ant tautiszko czekiszko 
pamato. Per pirmutinius 5 metus 
nuo užsidėjimo, draugystė ta tu
rėjo surinkimų 804000 guldenų. 
Pinįgai tie likosi apversti ant 
parengimo ir užlaikymo 33 vai
kų dabojimo namų, 23 pradinių 
czekiszkų moksla'tnių ir 2 gimna
zijų. Juo tol i aus, juo labiaus di
dinosi ir surinkimai “Mocziutės”. 
1890m. ji apvaikszcziojo lOm. 
paminėjimą sswo užgimimo. Per 
tuos lOm. turėjo ji surinkimų 1 
578086 guldenus, iszleidogi 1367 
800 guldenų. 11 metą savo ėsybės 
“Mocziutė” užlaikė: 1 oze k isz ką 
gimnaziją, 33 pradines mokslaines 
ir 33 vaikų dabojimo • namus. 
Iki 1895m. “Mocziutė” surinko 
2500000 guldenų. Sziądien ji už
laiko: 47 pradines mokslaines, 
kuriose yra 123 kliasos, 41 vai
kų dabojimo namą su 5į> skyriais 
ir 1 gimnaziją 8 kliasų. Wisoee 
mokslainėse mokinasi 14000 
vaikų. 1895m. “Mocziutė” turėjo 
iszleidimų 237922 guldenų. Ant 
jos reikalų plaukia aukos nuo 
visų gyventojų luomų ir nuo 
ne-zioiojų visokių nuomonių: 
aukauji lygiai kunįgai, kaip 
socijalistai ir anarchistai.

Reikia paaiszkinti, kad czekų 
nėra daugians n e? u lietuvių su 
latviais drauge. Matome, ką į teip 
trumpą laiką padarė vien jų 
“Mocziutė” ir tai tikt todėl, kad 
terp jų nėra tokių nesutikimų 
kaip pas mus. Ką gi mes tarime? 
Nieko. Todėl ir stovime daug 
žeminus už šėkus; nors mus yia 
dukart daugiaus, bet mes že- 
miaus ir už latvius stovime.

Juokai.
— Ar girdėjai? Išrado bene 

marszkinius be saguczių?
— Tai jau gana senas iszradi

mas. Mano marškiniai antai 
ne turi saguczių nuo tada, uuo 
kada mano pati pradėjo ant 
bicyklio važinėti.

dlmu.ae
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Užmusztas kunigas.
Philadelphia, Pa. 10 dienę 

Lipkriczio, Philadelphtoj, Pa., 
szaszlavų ir pelenų krūvoj^ terp 
triobų szvento Powylo Akademi
jos, apie 9 blokai nuo tmžnyczios,

Nuo Rėdystfcs.
Ant musų atsiliepimo, dauge

lis gerų ir teisingų lietuvių už 
simokėjo prenumeratę už “Lietu
vę” bet dar yra gerokas skait
lius neužsimokėjusių. Taigi pasi
tikime, kad ir kiti nenorės musų
skriaudos, bet kaipo dori ir tei- rado kunę kutalikiszko kunįgo, 
singi vyrai ir tikri lietuviai, pri- Mc Pake, vikarijuszo bsžnyczios 
siųs prenumeratę už “Lietuvę”, ant kertė8 l0 ir Diakin,on ul. 
kuri rąpm„> »p.. W gerowS ,r į Ko . w
apszvietimę. r . . .

Mes kiekvienam užsimokan- ma’ kad tai yra koksai girtuok- 
cziam duodame puikias dovanas: lis, davė žinię į policiję. Ant ku
kąs užsimoka $1,00,gauna dova- Į no buvo sužeidimui, isz ko 
nų knįgelę už 25e.; e kas užsimo-1 8prendf|a) fcgj kunįgas likosi ul- 
U musatas. o paskui j.u imogiu

U8 jjiųsų kaUliogd.kas kokias no- dilsl kun? ^szlavose paslėpė.
ri. Kas neturi musų kataliogo, 
tegul atsHHuuIcia, o prisiusime 
jam dykai. t

Raszydami ir pibįgus prisiųs- 
dami, visada uždėkite szitokį a- 
dtesę:

A. GlSZRW8K18,
924 33rd St. CHICAGH, ILL.

Naujas Paėstas.,
“Lietuvos” redakcijoj yra da

bar paczto stacija, kuri va
dinasi Sub-Postal StationNo. 60. 
Kiekvienas gali ežia registruoti 
savo gromatas arba gal ežia gauti 
tnoney orderius, siųsti juos į visus 
Amerikos krasztus, teiposgi kas 
turi isz kur gaut pinįgus, tegul 
siunezia ant szitos stacijos No. 60, 
o mes kiekvienam iszmokėsime, 
tokiu budu užezėdysite laikę ir 
kasztus, nes nereiks važinėti į 
didyjį miesto pacztę ir nereiks 
vestis liudinįkų. czionai galite 

v ateiti kiekvienoj valandoj ir 
visada gausite savo pinįgus be 
mažiausio klapato.

Teįposgi užpraszome savo 
skaitytojų, kurie prisiuneziate 
preuumeratę už“L;etuvę”,arba pi
nįgus ant knįgų ar ant kitokių 
daiktų, visada raszykite money 
orderius ant S u b- Stati on No. 60, 
tai mes nereikalausime važinėti 
į didyjį pacztę, bet paimsime pi
nįgus isz savo kasos.

Su guodone.
A. Olszevskis, Paczto Užveizėto
je

924 33 rd Str., Sub-Sta. No. 60 
CMicago, III.

Pardavinėjo ukėsystės popteras.
Philadelphiaj susekė prigavy- 

stes su iszdavinėjimu ukėsystės 
popierų Pirmiausiai susekė, kad 
klerkai szteto diatrikto ir klerkas 
protonotarijaus, 19 Spalių szių 
metų iszdavė Adolfui Randolph 
ir Christianui Metzger ne tikras 
ukėsystės popieras. Tirinėjant tę 
atsitikimę pasirodė, kad ne tikrų 
natūralizacijos rasztų lazduota30; 
bet pasirodys jų dar- d augi aus. 
Susikalbėję urėdnįkai už iszdavi- 
mę ukėsystės popierų uždirbda
vo vidutiniszkai po 20 dol. Ap
kaltinti tikrai nežino, kiek jie to
kių rasztų iszdavė, bet skaito jų j 
kelis szimtua.

Sugriuvo namai.
Boston, Mas. Sugriuvo ežia 

dideli ant trijų lubų mūriniai 
namai, kuriuos rengėsi perdirbti. 
Griuvanczios sienos užbėrė dir- 
banežius darbinįkus, isz kurių 
keturi likosi sunkiai apkulti, o isz 
jų vienas apkultas mirtinai. 
Mirtinai apkultas yra darbinįkas 
Lokerstein; teiposgi sunkiai 
apkulti yra: Simon Kiffuditch, 
Petras Heaverlach ir T. Mc Lane.

5 Youngstovn, Oh. Darbinį- 
kams plieno dirbtuvių “Andrevs 
Bros Co”. likosi apgarsinta, kad 
jų uždarbis nuo 1 d.r Gįuodžio lie
kasi padidintas ant 10%. Spren
džia, kad liks pakeltas darbinįkų 
uždarbis ir kitose plieno 
vėse ne tikt Ohio, bet ir 
sztetuose. -

5 Midlesboro, K y. 
ežia dideli maszinų dirbtuvė iri

* • • ‘5 ■ Jgeležies liejiny ežia. Blėdį ugnies | 
padarytę skaiio aut pii-t> mili
jono doliarų. Dirbtuvė ta buvo 
savaszczia angliszkų kapitalistų. 
Per tę sudegimę daug darbinįkų 
ne teko darbo.

1 Coal Cit r III. Darbinįkai 
i auglių kastynių laikė susirinki- 
[ mus, ant kurių nusprendė pa- 
i liauti dirlię ir teip ilgai sztrai- 

kuoti, kol darbdaviai nesutiks
i mokėti tiek, kiek užgirta ant 
i konvencijos Springfielde.
1 T Aspen, Col. Užsidegė ežia 
I didžiabsios kastynės vadinamos 

“Smugg’er Mine”. Bandymai 
užgesinti- ugnį ne turi pasekmės: 
darbinįkus nusileidusiu? į degan- 
czię szachtfT vos pusgyvius isz- 
traukė-

T Bloomington, III. Dirbtu- 
vėee Chicago <£ Alton geležin
kelio tapo įvestas 8 vai. darbo 
laikas. Dirbtuvėse tose dirba 400 

, darbinįkų.

dirbtu 
kituose

Sudegė

maskolium mokaneziu Retuvisz 
kai ir skaitaneziu musų laikrasz- 
czius. Jis išsitarė, kad jis triu
ku gali net koliojnnus
niaskoliszkų valdžių už jųnetei- 
syltee, l«et niekad be pasibjaurėji
mo ne galys skaityti tnusų pMe 
mikų ir ginezų. Su tokia ano 
ma^ko’inus nuomone ir mes sutin
kame: polemikos tai ,|ilpniauaia 
pusė musų laikrat-zcsių K tur po- 

MMbojanti stengiasi argumen
tuoti, argumentais nurodyti,

juos paėmė, dar norėjo Petkų 
uret-ztun!i,bet kad szis,nusigandęs, 
ėmė praszytiesi, paleido jį liepda
mas ateiti ant depot, tai ten at
neša jim jo pinigks, jeigu jie pasi
rodys geri; 'žinomu kad jų ne at- 
neszė, kadangi tai buwo ne detek
tyvas, tikt vagiliu

Piunegyk dėžutė CARCARKTSni 10c., ge
riausia »utaujrto> plauccla ir wl»u widuriu.

Isz Arnerikos.
L HJaurus uiepuolikai

Lausar, Mo. bu apsimaskavę 
wyrisakiai įsiveržė į namus ne
toli miesto gyvenanezio farme- 
rio, Jokūbo Buseho; namieje 
buvo wien farmerio moteris. 
Piktadariai puolė ant moterisz- 
fcės ir viens po kitam jp nužagė, 
bet ji, besigindama, nutraukė vie
nam nuo burnos tiezynę. Tas pa
sirodė rods nepažystamu,J bet 
užpuolikai, pabūgę, idant suė- 
mus ne galėtu jų pažinti, snriszo 
moteriszkę ir apliejo jos veidp 
dr akis su szilvasariu, kurisai a- 
ikis jos iszdegino.

Soaresztuoti ateiviai.
Su Bremos garlaiviu “Roland’’ 

atkako į Baltimorę 52 slovakai 
ir kitokį isz Austrijos ateiviai. 
Tuom tarpu specijaliszkas inspek
torius, Baldvin, isz Memphis,Ten, 
praneszė emigrantų ’užveizdos 
komisoriui Povderly, buk tie a 
teiviai buvo dar jų tėvynėj su- 
kontraktuotlprie darbų. 28 isz 
jų suaresztavo, suaresztuoti gi li
kusius 24 Baldvin iszvažiavo į 
Misaissippi, kur jie dabar yra. 
Wiai tie ateiviai, kasztais atga 
benusios juos Bremos garlaivių 
kompanijos bus sugrąžy ti atgal

Jeigu vogti, tai vogti daug.
Lincoln, Nebr Buvęs Nebras- 

kos szteto kasierius, Bartiey, 
likosi suazesztuotas. Paskirti 
knįgų peržiūrėtojai persitikrino, 
kad Bartiey pasisavino sau szte
to pinįgų 870000 dol. Mat po
nas kasierius prisilaikė tos nuo
monės: jeigu vogti, tai vogti 
daug.

Isz Alaskos.
Per .Bulte, Mont., pervažia

vo sugrįžęs dabar nuo Yukon 
upės, Alaskoj, p. Eli Gage, sū
nūs Amerikos iždo ministerio, 
auditorius “American Trading 
A Transportation Co.” Jis pasa
koja, kad garsai apie turtingu- 
mę aukso plotų Alaskoj yra tei
singi ir ateinantį pavasarį isz 
ten ateis mažiausiai už 115000000 
aukso. Davson Cityje dabar yra 
apie 7000 aukso jieszkotojų, bet 
daugumui isz jų reiks vargę kęs
ti per žiemę, kadangi daugelis 
ežia atkakusių ne atsigabeno ant 
žiemos maisto produktų, esan
ti czionykszcziose krautuvėse 
jau beveik su visu iszpirkti. 
Nuo ateinanezio pavasario 
“Yukon Company” rengiasi ne 
tikt siuntinėti garlaivius isz 
Seattle į Klondikę, bet nori nu
vesti geležinkelį per Chilkoat 
tarpkalnę į Five Fingera ant 
Yukon upės. Kada tas įvyks, 
jau aukso jieszkotojams ne sunku 
bus visko, ko tikt jie reikalau
ja, privežti.

Į Fokth Word, Tex. Dega 
prairijos Pa-Puhandle diatrikle; 
iki aziol sudegė 3000 besiganan- 
czių ant prairijų avių, prignlin- 
czių Johnui Donaldsomii ir 30 
jauezių.
' Į Milledoiville, 8. C. įsi

degė ežia negrams paskirta dalis 
beproezių namų. Ugnelė padarė 
blėdies ant 350000 dol. Ligonius 
su dideliu vargu pasisekė vienok 
visus iszgelbėti.

kad prieszas neturi musų
gi polemistai re’ai* griebiasi ar-’ 
gurnentų. bet wisadW Malio s sa
vo prie»zo; jeigu kaip kada or- 
gumeutuoja, tai visgi ne iszken- 
czia nepakibiuę prie^zo paszonlų. 
O jau te kibinimai, kokie jie 
puikus! dieve atleisk! Nė žo
džiai peri i k riti i mo, nė f t am a mu
sų polem stų vartoj »ma su visu 
į spaudę ne tinka, jie žemina 
tikt mu^ų -publlcisiikę. Ameri
koj rods yra visokių laikrasz- 
czių, te r p angliszkų už. m a n ežių 
žemi iustę vietę yra rod<* toki, 
kurie polemizuoja pagal ’ n»u- 
siszkių budę; argi nuo tų butu 
musiszkiai polemistai formępasi 
savinę? Jeigu imti kę nuo kitų, 
tai jau geriausimti gėrę, o ne ne
tikusį daiktę, perimti nuo ame
rikonu koliojimus, mums rodosi, 
nėra reikalo, tę gal jie savi pasi
laikyti. Apszviostų tautų mažė
jai polemistai vartoja tikt ar
gumentus b ne piktumę, kadan
gi tas yra niekiausiu pertikrini- 
mo budu; priežodis sako: “tu 
pyksti, brolau! tai turbut asz tu
riu tiesę”. Norime, idant mus 
prieszas godotu, godokime pats 
jį, ojau tęsyk apsisaugosime'ne 
tikt nuo koliojtmo žodžių, bet ir 
nuo asabiszkų užpuolimų. Kitaip 
juk mes ne turime tiesos reika
lauti 
mus 
rupi 
arba 
tikt 
kuojame ne raszėję, tikt jo dar 
bę. Jeigu teip tę suprasime, ne 
reiks szauktiesi nė prie kontra- 
bandnįkų, ne prie darbinįkų šuva 
džiotojų, nė prie tamsuolių ir 
juodos žandarmerijos. x

Su sziędieninėms musų polemi
koms mes piktiname žmonis,

Apsaugojimas nuo bedar
bes dirbanezių luomų. 
Kad sziędieninis ekonomiszkas 

surėdymas ne teisingas, tę su- 
pranta ir smarkiausi sucijalistų 
prieszai: didžiausi kapitalai pa
tenka į rankas kelių mažiaus tu- 
rinezių doros mokanezių kitus į- 
savo vergus paversti, užtai ne 
mažai darbinįkų mirszta isz bado. 
To neužgina ir darbinįkų prieezai, 
tikt vieni ne žino, kaip griebtiesi 
prie pagerinimo sau lygų ir apsau
gojimo darbinįkų nuo bado be
darbės laike, kiti vėl sako, kad 
toks ėsęs likimas ant žemės, kad ka
pitalistui viskas priguli, darbinį 
kui gi lieka t.kt badu mirti, jeigu 
jis darbo rasti ne gal. Kaip kur 
Europoj net randai bando gerinti 
darbinįkų V padėjimę, tikt iki
szioliszki jų darbai su wisu ne
žnaimus, Amerikoj, kur viskas , , , . .. . x . .. / . . pratiname juos prie barnių ir ne-remiasi ant kapitalizmo, nėra nė r . . , . , . T.

Nauja lietinviszka drau
gyste.

Philędelphioj užsidėjo * nauja 
lietuviszka bioliszkoi f>ageihos 
draugjalė, po ..gardu UPetro Ar-. 
miue draugystė*’- Mieria drau- 
hystės yra: platini? tėvynės mei 
le, dorę >r brolystę, gelbėti ne 
laimėje ir ligoje esauezius, pri 
žiūrėti ijgoutuiii palaidoti numi
rusius, priglausti nasalaiczius. 
Draugystė rupius 8, idant kiek
vienas sąnarys |»astdiu stos že
mės ukėau. Pagal iszgalėjimę 
rūpinsis apie materijai įsakę pakė i 
limę savo sąnarių ar tai užwes- 
dama.pardavinycz as, | apipirk- 
dama že nę, namus ir Irt. Į mi 
nė'ę draugystę gali prigulėti kiek 
vienas lietuvys be skirtumo ti
kėjimo. VYyriausybė jos likosi 
iszrmkta isz sekanezių ukėsų: B. 
Lnnas—prezidentas; J. Voniszkis- 
vice-prezidentas; S. Andziulaitis- 
protokolų sekr.; I. Zekūs—finan
sų sekr.; Karjiovicze—iždinįkas; 
apekunai kasos: P. Ajerauskas ir 
Maczya. Susirinkimas bus 14 d. 
Lapkriezio, 2 wal. po pietų, po 
nr. 238 Pine ul. ir toliaus po du 
kartu ant mėnesio per tris mėne
sius.

Užpraszome brolius lietuvius 
norinezius prisiraszyti prie minė
tos draugystės pasiskubinti, kol 
įstojimas pigus: dabar už įstoji- 
mę reikia mokėti tikt 50c.; kitę 
mėnesį įstojimas bus brangesnis.

Komitetas.

Dar protestas prlesz sker
dynes Lattimere.

Lenkai ir lietuviai gyvenanti 
East St. Louis, III., sekdami pa- 
veikslę gyvenanezių kituose 
miestuose, suszaukė m įtingę, ant 
kurio pakėlė protestę priesz 
žmogžudystes Lattimere, Pa., 
nupeikė darbus szerifo Martino. 
Ant.mitingo buvo angliszki ir 
lenkiszki kalbėtojai, lietuviszkai 
gi kalbėjo kunįgas Servetka,
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Isz darbo lauko,

Nuo Dr-tfcs Lietuvos Sūnų.
Dr-tė Lietuvos Sūnų ant savo

to 17 Spalių, iszrinko nauję vy
riausybę ant ateinanezių 1898m., 
isz sekanezių ypatų:

J. Kmieliauskas—pirmsėdis,
J. Wiszcziulis—jo pagelb.
A. Rudukas—Prot. raszėjas,
J. Norvaisza—knįgius,
L Ažukas—iszdinįkas,
P. Bruožas,
J. Žyd onis, iždo uiii la

A. Bikneviczius,
| marszalkos,

kujgų per 
žiūrėtojai.

nuo savo prieszų, kad jie 
ne koliotu. Publicistikoj ne 
mums, ar kontrAbandnįkas 
socijalistae kę nors paraštė, 
tas, kę jie paraštė, kriti

Negraži prowa.
Dar Chicagoj sūdąs nenubaudė 

nužudytoj a us savo paezios, mėsi- 
nįko Luetgerto, o jau sūdąs Long 
Island City, N. Y. perkratinėja 
kitę teiposgi ne gražię provę, 
kuri parodo, kad Amerikoj dora 
ne augszcziausiai stovi. Apskųsti 
yra Thoru ir akuszere Nack. Jie 
tyczia pasamdė atkampiai ėsan- 
czius namelius ir į juos privilio
jo Nackiene savo numylėtinį, 
Guldensuppe ir ežia jį nužudė su 

■ Thorno pagelba; paskui kunę su
kapojo į szmotelius, juos gerai su 
vyniojo į popierę ir iszuesziojo 
tsz namų; dalį szmotelių iszmėtė 
po girię, kitę gi dalį sumetė į 
upę.

N Darbinįkai auglių kastynių 
Sziauriniame lllinojuje wėl ren
gia sztraikę, kadangi kastynių 
savinįkai ne pildo pirma pada
rytos sutarties. Po pirmutinių 
ilgai besitraukianezių sztraikų 
ne spėjo prikasti daug angl ų, to
dėl Ohio geležinkeliai, bijoda 
mi, idant užkilus wėl sztraikams, 
nepritruktu jiems auglių, užgrė
bė ant savo reikalų ėsanczi»s 
kastynių sukrovimuose.

T Nev York. Sztraikas 
telių siuvėjų vis 
auga, prie jo pristoja wis
giaus darbinįkų. Isz pradžių pa
liovė dirbę 1200 siuvėjų, ant ry 
tojaus metė darbę 1500, paskui 
prie sztraiko pristojo ir 300 dir- 
’oanezių Friedmano Bros, diibtu- 
vėse. Isz to jau matyt, kad pra
dėtas sztraikas iszsiplatys dar la
binus.

ni an- 
labyn 
dau

bandymų: szipdien valdanozios 
ežia, per papirkimus prie rinkimų, 
politiszkoe partijos yra abidvi 
kapitalistų partijos, nė vienai, 
nė kitai nerupi pagerinimas darbi- 
nįkų būvio, bet jos rūpinasi vien 
apie parinktų kapitalistų reika
lus. u

Isz Europos vieszpatyszczių, 
apie apsaugoji™j darbinįkų nuo 
bado i a būtu si si rūpinasi Szvei- 
carija. Zuericho kantono rodą da 
bar užgyrė tiesas ant apsaugoji
mo darbinįkų nuo l»edarbės: 
kiekvienas darbinįkas, kurio už 
darbia nepapeina paskirtos sumos, 
turi būt nuo bedarbės apsaugotas, 
kuom turi užsiimti kantono 
valszcziai; prie įmokėjimo pre
mijos turės prisidėti ir darbdaviai. 
Kiekvienas darbinįkas pabaigę* 
16m., kurio uždarbis nepareina 5 
frankų aut dienos, darbinįkų gi 
dirbannzių prie triobų ir krilų, 
jeigu metiitie uždarbio nepareinu 
2000 frf, turi būt nuo bedarbės 
apsaugotais; isz to iszskirti neme- 
cziai ir vaikszcziojanti isz vietos 
į vietę, isz vieno kantono į kitę 
darbinįkai. Mokestis ant apsau
gojimo isz darbinįkų pusės yra 
proporcijonaliszkas jų uždarbiui: 
jie moka po 10, 15, 20, 30, 45 
arba 60 centimų ant sanvaitės; 
darbdaviai gi moka po 10 arba 
30 centimų. Kantonas isz pradžių 
isz savo pusės paskiria 70000 ir., 
tolinus gi duos mažiausiai po 30000 
fr. kas metę.Laike bedarbės darbi 
nįkai gauna isz apsaugojimo kasų, 
pagal jų įmokėjimę:paviėni darbi
nįkai 1 skyriaus 1 f r. 20c., turinti 
szeimynas po 1 f r. 50c., antro 
skyriaus po 1 fr. 40c. ir 1 fr. 80c., 
III skyriaus po 1 fr. 50c. ir 2 fr. 
20c. ant dienos. Rods tai nedideli 
paszelpa, bet visgi laike be
darbės gal nors kiek apsaugoti 
darbinįkę nuo b do.

sutikimų, kadangi, jeigu jie mo
kinasi kitų dalykų isz laikrasz- 
czių, tai mokinasi ir koliojimų; 
kaip tankiai mokintiniai moks
le pereina savo mokintojus, taip 
h* ežia atsitinka: musų mokin
tiniai jau apart žodžių, varto
ja ir kumszczia, su kurios pa- 
gelba nenorineziam įtikėti į jų 
mokslę, puikius raudonus burbulus 
isz nosies iszvaro.

Port
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Musų polemikos.
Teko man sykį kalbėti su vie 

nu uugsztę uiimancziu vietę

ApsisaugokitChicagos 
wagilių.

Antanas Petkas' isz
Washington, W»e. pereitę subatę
atvaimvo į Chicagę pas savo 
pažįstamus į sveczius ir panedė- 
lyj norėjo grįžti namon. Iszva- 
žiavo į miestę dasiiinoti katrę 
valandę iszplauks laivas. Nežino
dama gerai, kur rasti laivų ofisę, 
pasiklausė ant ulyozioa polromo- 
no. Wienas isz vagilių, gražiai 
apsirėdęs jaunas vaikinas, isz- 
girdęs, kad szis nori keliauti į 
Milvaukee, Wis., prisiartino prie 
jo ir pasakė: “asz užvakar atva
žiavau iszMil vaukees su sawose- 
sere ir turiu tikietę dėl abiejų isz- 
pirktę į abi pusi, bet mano sesuo 
dabar negali isz Chicagos iszva- 
žiuoti, ji turi pasilikti ežia ant 
poros sanvaiezių, tai asz galių 
tamistę paimti ant jos tikieto už 
pusę prekės. Petkus užsitikėjo 
jam ir ėjo drauge. Pakelinį, tas 
vaikinas nusivedė Petkų į saliunę 
iszsigerti po stiklę alaus. Prie 
alaus atsirado ir kitas koks sve- 
limas žmogus, gražiai apsirėdęs, 
persistatė ėsęs fermeriu isz Nev 
Yorko vaistės. Iszgėrę alų, iszėjo 
isz saliuno į namus to svetimo vai
kino neva paimti tikietę. Einant 
jiems, ant ulyczios nutvėrė juos 
kas isz užpakalio už rankų, paro
dė detektyvo ženklę ir suareszta
vo nbudu newa už. platinimę ne
tikrų pinįgų. Atsirado ežia ir 
antras newa detektyvas ir tę jau
nąjį vaikinę nusivedė, o pirmasis 
Petkaus ,ki»zeniuoae jieszkojo to
linus netikrų pinįgrų. Petkus tu
rėjo prie savęs $150.00, kuriuos 
ansai už detektyvę peisirėdęs 
vagilius pripažino už netikrus ir

Kita Petro Armino drau-

Waterburio ir Union City tė vy-z 
nę mylinti lietuviai sutvėrė grynai 
tautiszkę lietuviszkę draugystę, 
po vardu “Petro Armino (Tru
pinėlio) draugystė*. Mokestį nu
tarėm mokėti tikt po 25 c. ant 
mėnesio- Į azitę draugystę gali 
prigulėti kiekvienas lietu vys 
be skirtumo. Sanariai pasižada 
darbuotiesi ant tėvynės labo teip, 
kaip darbavosi tas, kurio var 
dę draugystė neszioja. Susirin
kimai atsibus paskutinį nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio. Atei
nantis susirinkimas atsibus 28 d. 
Lapkriezio, 6 vai. po pietų, Wa- 
terbury, Cbnn. pn. 646 Bank str., 
ant kurio draugystė užkvieczia 
visus ant paūklausymo ir pri- 
siraszymo, nors tuos, kurie turi 
nors kibirksztėlę tėvynės meilės. 
Wirszinįkžis draugystės yra: 
Juozas Jankauskas — preziden
tas; Jonas Miknaitis — jo pagel- 
binįkas; Jonas Pruselaitis — 
Sekretorius; Ignotas Grieszius 
— iždinįkia; apiekunai kasos: 
Petras Antanaitis ir Jonas Ba
liumi*. Sekretorius.

‘ |
Isz ^Boston, Mass.

25 d. Uipkriczio bus pas mus 
40 vai. atlaidai, suvažiuos daug 
kunįgų, visi norinti galės atlikti 
iszpažintį, iszklausyti miežių ir 
pamokslų. Drugystė D.LK. Wi- 
tanto nutarėeiti tę dienę su paroda į į

J. Andziulis,
J. Stirtos,
K. Jankauskas,
A. Wilczinskaa,
M. Juszkaitis,

Wisi ant pirmų metų, iszskiriant 
iszdinįko ant 3czių.

Broliai, kurie norėtu prisi- 
raszyti į Dr-tę Lietuvos Sūnų, 
pasiskubykit pasinaudoti isz 
geros progos, nes szis mitingas 
kuris bus laikytas ateinantįnedel- 
dienį, 21 lapkriezio, bus 
tai paskutinis pigaus įstojimo ($1) 
paskui įstojimas bus pakeltas.

Su guod. J. Norvaisza, prez.
S. Žilinskas, sek r.

Moterų univversitetas 
Japonijoj. f

Mieste Tokio, Japonijoj, rengia 
dabar moterims universitetę. Už- 
m anytoj ūmi tos moterų augaz- 
cziau^ių mokslų įrėdnės yra japo
niukas mokslincziųs, Niso Na- 
rusac, kurisai ilgai darbavosi, 
kol surado užtektinai ant įkunyji 
mo užmanymo pritariancziųpadė- 
tojų. Dabar jis mieste Osaka *U< 
szaukė mitingę, ant kurio susi
rinko 250 turtingų prekėjų, 
fabrikantų, augszcziausių urėdnį 
kų, mokslinczių ir didžtuiczių. 
Ant to susirinkimo likosi galutinai 
nuspręsta rengti moterims aug
szcziausių mokslų mokslarnę; ant 
pradžių susirinkę pasižadėjo sudėti 
tam tikslui 3J0000yenų (apie 900 
000 rublių). Isz pradžių universi
tetas bus parengtas isz privatisz- 
kų aukų, bet kad jį karsztai re
mia ciecoiius, ypacz gi ciecorienė, 
todėl gal toliaus jis sulauks ir 
nuo rando paszelpę. Mat neseniai- 
pradėjo keitiesi kulturiszkai b ta b 
meldiszka Japonija, o jau įstengė 
suteikti moterims progę įgauti 
augszcziausius mokslus; mes gi 
vis dar prisilaikome nuomonės, 
kad moterims užtenka mokėti 
vaikus gimdyti ir pataikyti 
vyro pataite- .

Apgarsinimas.
“Lietuvos” Redakcija

H Isz Dubno, Wolynias gub., 
raszo: Feldszeris Frosinskyj įsi
taisė ežia ypatiszkę dirbtuvę, 
kurioje dirbo visokius žingei
džius daiktus važinėjantiems po 
miestelius apt jotnarkų mažė
jams. Suaugydawo jis porę žiur
kių, tai pridirbdavo voverėms 
antrę uodegę, tai katei, vietoj 
jos ausų, pritaisydovo ausie kito
kių žvėrių. Isz to jis turėjo gana 
gėrę pelnę, jo daiktus pirkdavo 
net į užrubežių^važinėįanczius 
mnzejus. Wisko to buvo vienok 
per mažai, jis stengėsi padirbti 
kę nors dar žingeidesnį teip, kad 
per t ii ue tikt pagarsėti po visę 
pžsadlę, bet ir pralobti ,aat syk; 
mislydema^ mkilatai* apie tokį 
žingeidų iszradimę, ant galo nu
stojo žmogus proto. Wienę kartę 
sukvietė jis pulkę elgetų ir pra
dėjo jiems aiszkinti, kokį jie tu
rėtu,dailų, be darbo gyvenimę, 
jeigu katras isz jų duotųsi jam 
prisiūti vilko uodegę. “Ant se
natvės tu ję galėsi vėl nuardyti, 
liet iki tam laikui surinksi daug 
pinįgų”, kalbino iszradėjas. Nė 
vienas vienok isz pakviestų elge
tų ant to ne sutiko.^ Paskui jis 
meldė savo vuoezvę, kad ta 
duotųsi sau vilko uodegę prisiūti. 
Ta suprato, kad jos žentas gavo 

1 zuikutį, pakvietė ant persitikrini
mo gydytoję ir pasakė, kad tas 

> noriai daleis sau uodegę prisiūtu 
Tas galutiniai suprato, kad Fro- 
zinskyj įgavo proto sumaiszymę. 
Nelaimiugę iszradėję nugabeno 
į VVarszavos beproezių namus, 
kur vienok pasitiki jį iszgydyti.

buti

sziose
bažnyczię antShaumet avė. Antrę dienose gavo isz Europos ordeq 
valandę po pietų bus laikytos pa gražių gromatoms popierų.

’ .... | Tokių gražių popierų negalima
niekur gaut visoje Amerikoj. 
Prekės popierų: po 5c., 10c., 
15c., 20c., 25c., 30c. ir 35c. arkų- 
žę. Pridusdami pinįgus ant po
pierų, adresuokite gromatasteip: 

A. Olszevski,
Sub-Sta. 60. Chicago, III.

triotiszkos kalbos. 21 d. bus su 
szauktas mitingas musų draugys
tės ant apkalbėjimo to visko ir 
ataakanczip audavadyjimo, ant 
kurio visus lietuvius užpraszo- 
me pribūti ant salės pp nr. 339 
Broadvay avė. Komitetas.

8warbi permaina ant 
Niekei Plate Gele 

žinkelio
Prasidėjo nedėlioj, 14 Lapkri- 

czio. Trūkis Nev York & Boston

Ar skirstysimas?
Kiek duodasi girdėti, daugu

mas neprigulmingų nuo bažny- 
czių lietuviszkų draugyszczių, 
pritaria užmanymui “Kardo,” Į 
kvieczianctr.iam isz visų neprigul- I
mingU, grynai tautrazkų lietu- Expre8S, kuris pirmiau iszvažiuo- 
viszkų draugjszczių sutverti | dawo iw5 chicagos 10:35 ryto, 
kitę “LMuviszkę Susivienyji- 
mę”. Skirstymas menkų tautisz 
kų pajiegų į dvi terp savęs ka- 
riaujaneziais partijas ne geisti
nas, kadangi musų pajiegos su- 
sinaudos vien ant savitarpinės 
karės; bet jeigu teip darosi, tur
but, kitaip būti Jie gal: mato
mai lietuviai turės pereiti tuos 
visus kulturiszko kilimo laips
nius, kokius turėjo pereiti len
kai.

Apdegė trys lietuwiai.
8 d. Lapkriezio, Chamberland 
Galery kastynių, netoli Pottsvilles 
Pa., atsikosmarki dujų expliozija, 
kur oš ligosi sunkiai nuplikyti 
trys lietuviai darbinįkai: Powy- 
las Giedbucas, Jurgis Simonaitis, 
VVm. Tampauskas. Nuplikytus 
nugabeno į Pottsvilles hgoubutį.

dabar iszvaiiuos 10:25 ryto. 
Trūkis Nev York & Eastern 
Exprese, kuris pirmiau isz Chica- 
go iszvažiuodavo 3:05 po pietų, 
dabar iszvaiiuos -2 valandp po 
pietų. Wakarinis trūkis iszwa- 
žiuos isz Chicagos 10:15 vakare, 
kaip ir pirmiau.

Pirmos klasos miegojimo vago
nai, geriausia tarnysta, pietus ir 
visokia vigada yra suteikta ant 
trūkio, kuris iszvažiuoja isz Chi
cagos į Bostonp kas dien 2 va
landp po pietų. Miestp Bostonp 
pasiekia ant rytojaus 10:30 va
landp vakare.

Dėl geresnės informacijos atsi- 
szaukite prie p. J. Y. Calahan 
geležinkelio Ageuto, 111 Adams 
St., Chicago, III. arba prie p. H. 
Thorne C. P. & T. A.

| Iki sziol Maskolijoj į uni
versitetus ir kitokias augszcziau
sių mokslų institucijas priimda
vo tikt tuos bu gimnazijų ates
tatais, kurie pabaigė gimnazijų 
mokslę ne seninus, kaip du me- “ 
tai atgal. Pasirodo vienok, kad 
tų mokai isz k ų institucijų už veizė
to ja i ne priimdami senlaūš bė
gusių , gimnazijas, ( darydavo tę 
vien pagal savo asabiszkę nu
sprendi mę, o ne pagal vieszpa- 
tystės tiesas (mžt Ir ežia pasiro
dė, kad maskolmzki urėdnįkai 
pats sau tiesas dirba). Mieste 
Charkove buvo 12 metų atgal • 
pabaigęa gimn. mokslę urėdnįkas; 
szį metę jis atsiazaukė į Charkovo 
universitetę - su pra-zymu 
priimti jį kaipo studentę, 
bet universiteto užveizėtojai 
atsisakė priimti, kadangi 
jis per seniai pabaigė gimna- 
ziję. Nepriimtas ataiszaukė į ap- 
szvietimo ministerį, kurisai pri
pažino jam tiesę įstoti į uni
versitetę, kadangi tiesos, ko
kias duoda gimnazijų atestatai 
ant pastojimo į augstesnes mok
sliškas institucijas, niekada ne 
žudo savo vertės, jie ne gal būt 
per seni.

|| Netoli Tifliso, ant Kaukazo, 
kaime Šori, nedėliok dienę į gru- 
ziniszkp cerkvę atėjo ukinįkas 
Chmaladze. Prie altoriaus tpsyk 
laikė liturgijp maskolius popas, 
Theodoras. Chmaladze iszsitraukė 
isz maksėtų kinžalp ir surikęs: 
“tu ne krikszczionis, tu ne vertas 
stovėti prie altoriaus*'! szoko 
prie popo. Tas perbėgo į kitp alto
riaus pnsę, bet ukinįkas ir ten 
prisigriebė ir spėjo popui įdurti. 
Psalmių skaitėjas, Czabokidze, su
griebė užpuolikp už rankų ir norė
jo iszvęržti kinžalp. Kol tuodu 
ežia tpsėsi, popas spėjo išbėgti 
isz cerkvės. Įdūkęs ukinįkas vie
nok iszsiliuosavo, iszbėgo isz 
cerkvės ir vėl prisivijo popp, 
pakėlė jau rankp su kinžalu, bet 
psalmių skaitėjas spėjo popp įsi- 
traurkti atgal į cerkvę ir užtrenk
ti duris. Cerkvė buvo pilna žmo
nių, bet tieteip persigando, ypacz 
moterys, kad nežinojo kp daryti. 
Užpuolikas likosi suareštuotas. 
Kokia to užpuolimo priežastis, 
dar nežinia.

H Mieste Charkove, D-ras 
Danilevskyj darė bandavones su 
savo iszrasta lakioj ibiui prietaisu 
(apraszyta ji pereitame “Lietu
vos” numeryje). Isz. pradžių pats 
Danilevskyj pakilo kelis kartus 
ir wėl nusileido. Bandytojai pra
dėjo rinkti prietaisę, idant ję 
nugalinti atgal į m i estę dėl vi
sokių pertaisymų; tuom tarpu 
atėjo ežia iszradėjo pažystamas 
barzdaskutys ir papraszė, kad



jam daleistu pabandyti. Prietaisę 
prirengė ir į ję įeėdo jauna* 
baradaskutys. Lz pradžių norėjo 
paleisti jį ant wirwėa. bet isz- 
kilus į orę, wirwė iszsprudo ir 
barzdaskutys ant syk iszkilo į 
padanges, kadangi jis ne mokėjo 
suaraldyti prietaisos, bet nenusi
minė ir aut galo suprato, kę rei
kia daryti, isz syk nulėkė ant 
priemieszczio, paskui suglaudė 
aparnus ir gana laimingai nupuo
lė am žemės. Atbėgo iszradėjus 
ir jo pagelbinįkai, prisimuszusį 
barzdaskutį ir prietaisę nugabeno 
jau į miestu kur nelaimingas la
kiotoje* atsigavo.
į■ -

| Kaime Grębowo, netoli Rze- 
szowo, Gabcijoj, dwi piemehai- 
tėat ganydamos bandę, už kę ten 
susipyko, wiena rodą tuojaus at

8zweoti, jų naikinti negalima, 
kadangi isz to galėtu užgimti 
maisžtai, angliszkos waldžios 
wisaip stengiasi bezdžionkų į žmo
nių apgyventus krasztus ne pri
leisti, kadangi jos dar smarkiaus 
ligę galėtų terp žmonių iszpla- 
tinti.

II Mieste Tūloj, Muskolijoj, 
jaunas maskolius, Szczepilov, 
eidamas namon, ant kiemo pati
ko trijų metų waikę darbinįkp 
Kulakovo, pagriebė jį ant rankų, 
nuneszė prie szulinio ir įmetė, 
o pats tuojaus nuėjo ant policijos 
ir pasakė kę padarė. Sulygo po 
lioijantai gelbėti įmestu waikę, 
bet isztraukė jau tikt atssalusį 
knnę. Sprendžia, kad tas bjaurus 
žmogžudys padarė tę įpuolęs į 
beprotystę nuo ilgo girtuokliavi-

, tuwėj atsitiko smarki explio- 
i ziju, kurios penki darbinįkai Ii-Į
> kosi ant vietos užmuszti, sunkiai 

sužeisti yra 4.

į ' Q Masknliję wėl pasiekė badas, i
■ Gubeinijose Tambovro, Riaza- 

niaus. Tūlos, Samaros, dėl ne 
datekfiaus mųįsto/^gy wentojai I

, pjauna j<u paskutinius sawo gy
vulius.

---- -I> 1 Į| Iszdegė kaimas Duoeux, 
departaį^ifpti de Calaia, vakifr 
rinėj Prancūzijoj Ugdisuzmukito

i 15 ūkių su visais javais ir gyvu
liais.

i f T

Naujaip fszridihUl.
[ A n gi i Sz k as^ rtoks| i ncziJs, 

Mac k e nd riek, darydamas viso
kius tirinėjimue,) susekė^ kad
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MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

ASntsalų tų gyvena ir ang- 
liszki mlsijonieriai, bet ir jie nėjokių augmenų ne augi
na, kadangi pabandę persitikrino, kad musų laukų vai- 

kataLjfPf P?mos l*ike nėra ežia azalczių, 
bot užtai nerį szflunios v astrų, todėl nė joki augmenys 
nunokti ne gal.

Salos Falkland yra į rytus nuo Ugninės Žemės. Ant 
jų»yra puikios ganykloj bet trūksta su visu medžiu ir 
jų priveisti ne gahmį;, anglijonys bandė sodyti medžius, 
bet Užkilusios vėtros .Misodytps iszrovė ir ne davė jiems 
aūgtl. Salas tds užėmė anglijdnys ir parengė ežia gyvulių 
auginimo kolionijas. Gyventojų skaito jos apie 500 galvų; 
vis| įįlvįyŽiTkolionistai.

si leido, kita suinielyjo sawo 
prieszinįkei atkerszyti. Patykojo 
ji, kada ta ant pievos užmigo, 
prisiartino atsargiai ir padegė 
drabužius. Kada ta isz miego pa 
budo, degė su liepsna ant jos 
drabužiai, persigandusi pradėjo 
po laukai bėgioti, bet nuo to dra
bužiai dar smarkaus degė, kiti 
gi piemens, pamatę aut lauko 
bėgiojanezię liepsną, persigandę 
iszbėgiojo, ne buvo kam nelai- 
mingę mergaitę gelbėti. Ant 
galo ukinįkas džiovinantis atolę,

na o.

U Mieste Opavoj, Austrijoj, 
! ant policijos atėjo 60 metų mo- 
teriszkė, Fr, Gottvsld ir pati 
ajjeiskundė: ji papasakojo, kad 
18-76 m. nužudė savo 80 metų 
lėwę. Prisipažino, kad ji nume
tė nuo pecziaus tčsrę. o nupuo
lus į ant žemės pribaigė jau jos 
vyras su pagaliu. Minėtos mo- 
teriszkės vyras dar 1888 m., su 
imtas už kokį ten nustdėjimę, ka
linyj pasikorė.

pamatęs nelaimę, atbėgo su pa- 
gelba, prisivijo mergaitę 
ir pannuszė ant žemės, 
užgesino ugnį, bet buvo jau 
per wėlu, kadangi visi drabužiai 
buvo sudegę ir liepsna pati už
geso. Nelaiminga mergaitė teip 
baisiai apdegė, kad tfeužilgio ant 
lauko ir pasimirė.

^Visokiuose Iszpanijos krasz- 
tuose, dėl ilgai besitraūkianezių 
lytų, užgimė dideli tvanai, kurie 
daug blėdies atgabeno, isznatki- 
no daug žmonių turtų. Labiausiai 
nukentė provine jos: Saragossa, 
Valencia ir Malaga. Wandens 
paplovė geležinkelius, iszvartė 
telegrafų stulpus, geležinkelių

| Miestelyj Dobra, Radzimiho 
pavietyj, netoli VVarszavos, va
giliai per langę įsikraustė į vie
no žydo gywenimę, suraisziojo 
namisz&ius ir paėmė visokių 
daiktų už 500 rubl. Žydas apie 
tai praneszė “zemskiams”. Tie 
pradėjo užpuolikų jieszkoti; pir
miausiai prisiartino jie prie kar- 
czemos stoVtnczios pakelėj, bet 
kaip jie ežia atėjo, isz karezemos 
iszbėgo 8 vyriszkiai ir leidosi 
bėgti. Ziemskiams vienok pasi
sekė 5 suimti, apkalė juos į rete
žius ir nuvežė į Rudziankę, kur 
patalpino tuom tarpu areszte.

trukiai paliovė daugelyj vietų 
bėgioję. Prigėrė ir gana daug 
žmonių.

J Apie miestęBahia, Brazilijoj, 
neiszpasakytai smarkiai pradėjo 
siausti karsitų krasztų liga “beri 
- beri” vadinama, iki sziol bu
vo ežia jau keli lukstaneziai ap- 
sirgimų, pusė beveik apsirgusių 
pasimirė. Liga labiausiai platina
si terp jurinįkų porte Bahia, isz 
kurių beveik deszimta dalis jau 
isz mirė.

| Apie Theodoziję, ant Kri-
Abi rytojaus, atidarius aresitj, ">»’ PietioSJ Maskolijoj, atsitiko
pasirodė, kad keturi isz jų sudau- 
žė relėžius ir pabėgo, iszlaužę isz 
langų geležines sztangis; ant p e- 
eziaus su anglims paraškė iszeida- 
mi: “iki” pasimatymui! Dėkawo- 
jame už duonę ir už gyvenimę, 
iszvažiuojame dabar į Btuziliję!

vėl baisus debesų praplyszimas. 
Ant syk užtviuę vandens nune
szė į jūres daug czielų kai
mų su trioboms, gyvuliais ir žmo
nėms. Kiek prie to žmonių pra
žuvo, dar nežinia.

žmogus ne tikt gali ausimis 
girdėti, l^j^^ankdię/ir
tais. Sujungė jis fonografę su mi- 
krofomj (fjtiettfsa padidinanti 
fonografo'bideęjr ir tę aūjuAgt Iii! 
elektriszku induktiszku aparatu, 
kurio kitę rankenę įbruko į žmo 
gaus raukas. Tas aiszkiai jautė 
ritmiszkns sodavimus į pirsztvs, 
kaip tik fonografas a U i liepė su 
savo giesme. Mackendrick sako, 
knd, prie sziokio tokio pripratimo, 
gali žmogus suprasti n e-tik t au
simi*, kę į jį kalba, bet ir su 
pagelba pirsztų ir tokiu budu 
kurti, nužudę girdėjimę, galės dėl 
susikalbėjimo pasinaudoti isz sa
vo rankų pirsztų. Rods iki sziol 
per mažai dar daryta tirinėjimų, 
bet bėra abejonės, kad neužilgio 
iszras atsakanezię prietaisę, kuri Į 
kurtiems girdėjimę* palengvins.

| Amerikoniszkas konsulius 
Deuster, isz miesto Crefeld, Wo- 
kietijoj, praneszė apie nauję isz- 
radimę, su kuriuoiu darė dabar 
bandavones Crefelde; isz radi
mas tasai gal atsilieptijint wiso 
kių kompanijų paręngTaaczių ži
burius, ar tai eldktriszkus; ar 
gazinius. Dabar mat Intos! Mfo- 
kietijoj iszrastas naujas žibini- 
mui gazas, tikt konsulius ne 
žino isz ko jis padarytas, kurio 
liepsna duoda tukstanezio žvakių 
szvieaę teip, kad ant 100 žing
snių nuo žiburio galima leng
vai skaityti nors smulkiausię 
rasztę. Pagal iszradėjo apreiski- 
mę, žiburys nuo 1500 žvakių 
szviesos kasztuos tikt 4} c. ant 
valandos, elektriszkas žiburys 
nuo 400 žvakių szviesos kasz- 
tuoji 14 c. ant valandos Szvie- 
sa to naujo Žiburio yra balta.

#Dąr toliaus į pietus traukiasi ne apgyventos galoa, 
kai# sniegu ir ledu užklotos. Ge
naus pažystamos isz tokių salų yra salos Naujos Georgijos.

krasztai mažiaus yra isztirti negu sziau- 
rtniafį kadiingi ežia arczj<ųa prasideda ledai, sniegas 
ir dideli szalcziai negu sziauriuose.

Sztaurini Amerika.

PBveikilellt 00.

geras vietas laivų apsistojimui. Teip traukiasi į pietus 
vienok tikt iki užtakos Chesapeak (iszsitaria Czesapik), 

* nuo cria jau eina vienodos, lygios, žemos pakrantės; prie 
/ krantų traukiasi dideli klampynių plotai, kur laivai ne 

gal nė priplaukti, nė apsistoti. Paskutinis rytinio szono 
pussalis į pietus yra Florida, kurio krantai teiposgi ly
gus, pelkiuoti, ji, drauge su saloms Vakariniu Indiju 
archipelago, uždaro * amerikoniszkas VidurUmines jūres. 
Meksikoniszkos pakrantes traukiasi paveiksle literos S, 
kaip ir Vidurini Amerika iki Panamos terpjurio. Meksi
kos pakrantės iszsivingiavę ir tai labiaus rytiniame szo- 
ne, atsiskiria nuo krantų pussalis Yukatan, kurisai 
su Florida uždengia Amerikoniszka Viduržeminių jurih 
dalį vadinamų Meksikoniszka užtaka, pietini gi jų dalie 
vadinasi Karaibiszkoms jūrėms.

Kordilierai Sziaurinės Ajnerikoe truputi žemesni, bet 
Užtai platesni už Kordilierus Pietinės Amerikos, jie ne 
turi tokių statumų, kaip pietiniai, todėl lengviaus per 
juos persigriebti isz vienos į kitų pusę. Traukiasi jie nuo 
Fanamos terpjurio iki kitam nusileidimui ant Tehuante- 
pec terpjurio, tų jų dalį vadina Kordilierais Vidurines 
Amerikos. Jie turi daug vulkanų, nusileidžia staeziai prie 
Didžiojo oceano krantų, rytinis szonas pereina į augsztų 
iszkilimų ir prisigriebia Ynkatano pussalio, bet terp jų 
ir pakranezių yra diržas labai nesveikų klampynių; tose 
pakrantėse būva tankiai smarkus lytus, kadangi vėjai 
pasatais vadinami atgabena daug vandens garų. Į sriau
nus nuo Tehuantepec nusileidimo Kordilierai pasidali
na į dvi atžalas: Rytiniu Kordilieru ir Vakariniu Kordilie- 
nz, terp tų atžalų yra du augszti iszkilimai: Mekenkonisz- 
kas iszkilimas į pietus ir iszkilimas Suvienytu Vieszpa- 

\tyszcziu Sziaurinės Amerikos viduryj; sriaurinėj daly j 
plotus terp dviejų kalnų eilių užima mažesni kalnai ir 
ant galo visi tęsiasi į du krasztu: viena dalis bėga į sziau- 
rius iszilgai upės Makenzie, kita dalis į sziaur—vakarus, 
iszilgai upes Yukon, ant Alaskos ir toliaus ant Aleutiszkų 
salų.

rLemuma Sziaurinės Amerikos, teip kaip ir Žemuma 
Pietinės, turi du iszkilimų perkirstu upe Szvento Laurino, 
taigi Kanados ir Labradoro iszkilimas sziauriuose ir Alle- 
gany kalnus pietuose.

Žemuma sziaurinės Amerikos traukiasi nuo Sziauri
nio oceano, arba Sziaurinių Ledinių jūrių ir Hudsono 
užtakos iki Meksikoniszkai užtakai; ne dideli kalnai, 
atsiskyrę nuo Uoliniu kalnu, bėganti prie didelių sziau- ‘ 
rinės Amerikos ažerų ir prie Szvento Laurino upės da
lina žemumų į dvi dali: į sziaurinę ir į pietinę, taigi į 
Arktiszką žemuma ir į Žemumą Suvienytu Vieszpatyszcziu 
Sziaurinės Amerikos; paskutinę vėl Alleganų kalnai dal 
na teiposgi į dvi dali: Žemumą upes Mississippi ir į rii- 
lantiszką žemuma.

U I896m. Prosuose buvo .isz 
visą 1493 užezėdyjimo hįa: 
628 miestinės, 76 kaiminės, 372 
pavietinės ir 311 privatiszkų ' 
arba wi-okiy savitarpinės paszel- 
P°* UM - 
Kasos tos iszdnvė 8869548 depo

H Užaugimas kvieczių Argen
tinoj, pietinėj Amerikoj, buvo 
teipgeras, kad jų ne tikt užtenka 
ant vietinių reikalų, bet lieka 
dar ant iszvežimo, todėl atgabe
nimas ežia grudų isz Suvienytų

draugybių uiiaikotnų Wies»(»tywo»ii| »u wiau paatlio
wė.

Sziaurini Amerika savo rytiniu szonu nusikreipusi 
prie civiližuoto svieto, taigi prie Europos, nuo kurios 
atidalina jų Atlantiszkas oceanas; niekesnis, mažiaus 
žmonių susineszimams tinkantis vakarinis szonas nu
kreiptas į Arijų, nuo kurios atidalina jų Didysis ocea
nas. Rods per Beringo jūrių pertakų Amerika prisiarti
na prie Arijos, bet kad tas yra szaltuose, mažai apgy
ventuose krasztuose,- tai tas prisiartinimas ne turi dide
les vertės. Todėl tai kolionizacija sziaurinės Amerikos,

žinių knįgaczių jiadėjusiems jote 
pinįgus, vidutiniszkai ant kiek 
vienos knįgųtės iszpuola po 631 
markę 80 fenigių.Pabaigoj pereitų 
metų žmonės turėjo užezėdyjimo 
kasose sudėtų pi n į orų 4340130, 
520 markių, pradžioj gi metų 
tikt 399489852 markių. Taigi 
mat per vienus tikt metus užezė 
dyjimai pasidaugino ant 345313 
243 markių. Ant visokių vieszų 
reikalų užezėdyjimo kasos isz sa
vo pelno paskyrė 12863546 mar
kes.

|| 24 d. Spalių, užkilęs ciklo
nas iszgriovė didesnę dalį mies
to Chittapong, Bengs Ii aus ap- 
skrityj, Indijose, iszvartė daug 
medžių miesto aplinkinėse ir isa. 
griovė kaimus. Prie to ir trys 
žmonės likosi užmuszti.

H VVokietijps porte Bremoj li
kosi suimtas mergų prekėjas, 
žydas Bletstein, k u riša i stengėsi 
iszgabenti į Buenos Ayres pa
leistuvystės namus keletęlenkisz- 
kų merginų, kurias jam pasi 
sekė suvilioti Warszavos ir 
Sedlecų gub. Atkakus į Bremę, 
laivas dar ne tuojaus plaukė, 
viena isz suviliotų merginų su-

|] Prekyba Prancūzijos szį me
tę diktai pakilo: per 10 mėne 
šių szių metų i«zvežimas Pran
cūzijos tavorų į svetimus krasz- 
tus pasididino aut 198038000 
frankų, parsigabenimas gi sve
timų tavorų pakilo ant 76184 
000 frankų.

r U Angliszkas ' vice konsulius 
ant salos San Domingo, Arlhur 
Tveed, likosi tenykszcztų val
džių suaresztuotas; skundžia 
mat jį už visokias prig«wystes 
ir už pasisavinimę sau 6000 dol. 
svetimų pinįgų.

prato, kur .jas nori žydas gaben
ti, pusiskundė ten gyvenaneziam 
■czechui kunigui, Praharsui, ku- 
risai sziek tiek lenkiszkai supran
ta. Tas davė žinię į policiję, o 
La jau žydelį mergų prakėję už- 
-darė.

K BruJklyue, prie aBiatencijpe 
svetimų koneulių ir .kareivjiiz- 
kų reprezentantų svtftiitilj 
patyszczių ir >Ameriką drfrė 
baudavoues su iazraatomia Leo-
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nardo Fopte apsaugoj^neziomis 
nuo szuvių plytomis Plytos 
toa turi 2| colio storio, leng
vos, padarytos iaz popieros, bet 
kaip prie bandavonių pasirodė, 
nepcrleidiia kulkų, nors szuvis 
butų paleistas ir nuo visai arti. 
Lengvos jos ir kareiviai kaipo 
užduagęgaljas ueszioLi; tinka jo* 
ir ant uždengimo kariszkų laivų,' 
ant ko iki sziol vartoje sunkias 
plienine-* plytas.

Warszavoj pradėjo vartoti 
durpas ne tikt ligonbueziuose 
prie apriazimų visokių sužeidi
mų, bet dabar bando dirbti isz 
jų popierę ir audimus. Rods dir
bant popierę, arba verpiant siutus, 
reikia primaiszyti ir kitokių daik
tų, bet via?i didesni dalia yra 
durpoa, Iazr..dėjumi darymo isz 
durpų popieros ir siūlų yra D—ras 
Nathansou.

Ovensboro, Kr. Rengia ežia 
nauję dirbtuvę, kurioje dirbs: 
celiuloidę, szilkus, popierę ir ply
tas ant uždengimo kariszkų laivų 
ir tai ne isz ko kito, tikt isz kor- 
nų sziaudų, kurių iki sziol ne 
mokėjo prideraneziai sunaudoti.

H Kaliszo gub. netoli Prūsų 
rubežiaus, Lenkijoj, iszdegė kai
mas Tarnovo. Iszdegė su virszum 
120 ūkių, beveik nieko ne spėjo 
isz ugnies iszneszti. Ugnį užkrėtė 
mat maži vaikai.

t Baisus azijatiszkas maras 
rėl pradėjo smarkiai siausti In- 
ijose, apskrieziuose: Poona, 
'hobipur ir Surat; apsireiszkė 

teiposgi Kotri. Sinde, Jutundan 
apskrieziuose. Netoli Hardvar 
maras apsireiszkė ir terp bez 
džionkų, bet kad tie sutvėrimai, 
pagal indieczių tikėjimę, yra

| Per tris mėnesius antro 
pusmeczio szių metų Prūsų ran
das iszvare isz Poznaniaus prov. 
maskoliszkų pavaldinių isz- 
viso 37: 35 vyriszkius, 14 
moterų ir 5 vaikų?

Į| Mieste Buenos Ayres, Ar
gentinoj, rando briežiukų dirb

Laiszkai ant paczto.
566 Agiekki J. M Pankorlo Kriatien
56S Hamua Joaef 606 Petronis Aston 
46# Blnazlk M u nei n 046 Padlavaki Antonl
501 Uonowioa Ptotry 007 Podlaakt Thomai 
542 Bonlakowaky Jan 473 Rudaj Krank
547 Cianu 8tanl»low 074 Raw<lonii Joaef
548 Czimmek Martin 8K! Rymat Jan 
671 L>obe« Tomas 00# Shapln N T.
573 Dopitka Joaef 7M Sklba Jan 
578 Faunka Ooapodin 703 Škuly Maria 
581 Guntlk EUbeta 704 SiaUnaky FranUaka 
500 Grela Hrlena 706 81eohlowa Zanl 
608 Jannons Marui i ta 711 Slawinski K.
504 Jurie Mike . 715 Suipanelski C. O.
010 Korei Jan 718 Soda Jan
012 Karachnla Jolrn T»S(iglli Aotboay
018 Koelinkoįritk Adam 729 Szturma Fr«nk 
084 Kra»ewiaki Joaef 738 Urazeaji Matey 
681 badkowitz Banot 738 Vilkas A n to n 
835 Le,zczyn<kl Adam 71# Vnttul F.
644 Malinow>kl Alex. 743 Zaatrova Krampe 
648 M ikrą t Katarina 744 Zulla D.
64# Mlyera Miehael 745 Zmads Jedzai 
666 Nowioki Frank 747 Z^dorowtca Frans

Jeigu Jautiesi nesveiku. Imk trlenf CASCAR
ETS, oiszgydye U«£, ui 10 ir 20c

jos kulturiezkae kilimas turi pradžių rytiniuose krasztno- 
se, vakarinės gi pakrantės pradėjo kilti tikt tųsyk, ka
da jas sujungė geležinkeliais su rytinėmis, karia ežia 
atrado turtingas aukso kastynes, kada tūlos Azijos tau 
tos pradėjo keitiesi isz ilgo miego.

Kaip pietini, teip ir sziaurini Amerika, kaip mato
te ant paveikslėlio, turi trikampį pavidalų, tikt tasai- 
trikampis sziauriuose yra platesnis ir turi daugiaus iszsi- 
szakojimų; teip yra su visais sziaurinio puskamuolio kiet
iem i ai s (Europa, Arija, sziaurini Amerika daugiaus tu
ri iszsiszakojimų, daugiaus gilių jūrių įsipjovimų negu 
Australija arba Afrika). Vakarinis szonas mažiausiai 
turi iszsiszakojimų; isz tokių szakų yra ežia tikt pussalis 
Senos Kalifornijos, atidalytas nuo kietžemio ilga ir siau- - 
ra užtaka to paties vardo. Vakarčiai krantai yra augsriųn 
staeziai puola prie Didžiojo oceano, teip kaip ir toj pri 
sėj Pietinės Amerikos, jk* įtakai upės Frazer sziauriuo- 
se. Ant viso to ploto yra tikt viena užtaka pertraukian
ti pakranezių kalnų eilę, užtaka ta yra San Francis^ . J 
ant kurios susitvėrė didžiausias Vakarinės Amerikos 
portinis miestas San Francisco. Tikt į sziaurius nuo u- 
pės Frazer pakrantės labiaus iszsivingiavusios, turi fi- 
jordus ir salas, visai teip, kaip prie pietinės užbaigos 
Pietinės • Amerikos. Teip iszrodo krantai toliaus į sziau- 
rius iki Alaskos pussaliui, kurisai per eiles vulkaniszkų 
Aleutiazkų salų prisiartina prie Azijos, apskrieja nuo 
pietų Beringo jūres. Jūrės tbs, per siaurų Beringo perta- 
ka jungia Sziaurinės Ledines jūres su Didžiuoju oceanu, 
atidalina Amerikų nuo Azijos. Sziauriniai krantai iszsi- 
vingiavę, turi diktai jūrių įsigraužimų, ko trūksta 
sziaurinės Azijos krantams. Į sziaurius nuo kietžemio, 
teip kaip ir prie Pietinės Amerikos užbaigos, traukiasi 
salos Arktiszko archipelago, isz kurių toliausiai į rytus y- 
ra didžiausia ant rtiusų žemės pavirsziaus sala Grenlandi
ja. Per tas salas Amerika toliaus negu kokia nors kita 
musų paavieczio dalis nusidriekia į sziaurius, į anuos ark; 
tiszkus prie polių kraszlus, ežia randame toliausiai sziau- 
rių pasiekianezias žmonių apgyventas vietas, tuose krasz- 
tuose mokslineziai galėjo, dėl savo tirinėjimų, toliausiai 
prisigriebti, labiausiai prie žemės poliaus prisiartinti. Isz 
pusaalių, aj>art paminėto Boolhia Felix, siekianezio to
liausiai į sziaurius, randame didelį pussalį Lahrador, 
atidalytų nuo kietžemio per įsigraužusių gilių Hudeono už- • 
takų. Prie rytinių krantų patinkame pirmiausiai didelę 
salų New Foundland, uždengianezių nuo rytų Szvento 
Laurino uitaką, kurių vėl nuo pietų uždengia pussalis

Brunshuick, atsiskyręs nuo pussalio Naujos Szkotijos', 
terp tų pussalių yra užtaka Funda; jūrės laikė papras
to vandens pasikėlimo iszkyla į neiszpasakytų augsztį, 
graužia kaklų esantį terp abiejų augszcziaus paminėtų pus
salių, pragrauž jį kada nors su visu ir pussalis Naujos , 
Szkotijos persikeis į salų. Toliaus į pietus jau krantai 
ne turi tokių žymių iszsiszakojimų, bet turi diktai siau
rų ir ilgų užtakų ir placzių ir gilių upių įpuolimų ir tie 
krantai geriausiai tinka žmonių susinesrimams, suteikia

PaveikilelU 61. Kalnai ir upet Sziaurin«« Amerikot.

Kaslink klimato, Sziaurini Amerika skiriasi nu 
Pietinės. Didesni SziticiLės Amerikos dalis yra jau už 
tropikų, pieti nt * gi diliu yra didesni terp tropikų. Nors 
užtropikini Sziaurinės Ajnerikos dalis yra plati, bet ežia 
jos rytinėj daly j nėra tokių sausmeczių, kaip antai 
Pampasų plotuose Pietinėj Amerikoj, kadangi drueziai“ 
Įkaitį* kietžemis gimdo vėjus museonais vadinamus, ku
rie atgabena daug vandens garų isz Mekaikbniszkos už-‘ 
takos; muasonai tie, dėl silkimosi žemės aplink savo aszį, 
persikeiezia iaz pietinių į pietrytinius ir todėl krasztai į ry
tus nuo upės Miasįssippi turi daug lytaus, vakariniai 
gi, pYie Uolinių kalnų, yra sausi. Žiemų mussonai pasi
liauja ir pradeda pusti sriauriniai vėjai, kuriuos gimdo 
szilto vandens srovė Golfsztremu vadinama, bet kad nuo 
aziaurių lygumos tos nieks neuždengia, todėl žiemos ežia 
paprastai szaltos, szalcziai atneszti sziaurinių vejų siekia 
net įtakos upės Mississippi, pietinėj Suvienytų Vieazpą- 
tyszcrių dalyj, kur nuszalnoja alyvų ir kitokių pietinių 
krasztų medžius. Todėl tai Sziaurinėj Amerikoj yra labai 
didelis skirtumas terp vasaros ir žiemos: tuose paežiuose 
krasztuose vasaros laike mirszta žmonės nuo karstelio 
saulės spindulių, žiemų gi nuo didelių szalcrių.

Kadangi Sziaurini Amerika seniaus jungėsi su ^enu 
svietu, taigi su Azija, todėl ežia gyvenanti žvėrys pana- 
szesni jau į gtvenanezius sename sviete. Patinkame ežia 
jau renus, sziauriniuose krasztuose, į sziaurius nuo upės 
Szvento Laurino, teiposgi baltąsias meszkas, bobrus, kurie 
gyvena ir sename sviete. Isz pietinės Amerikos per Pana
mos terpjurį persigriebė cria jaguaras ir puma', gyvena 
ežia bizonai, giminingi dar Lietuvoj užsilikusiems turams.

Apart criabuvių indijonų, Sziaurinėj Amerikoj yra 
beveik visokių kilmių ateiviai kolionistai. Didesnę jos da
lį, taigi sziaurinę, kolionizavo anglijonys, iszėmus Alaskos, 

j kuri iszpradžių prigulėjo Maskolijai ir Grenlandijos pri- 
įgulinczios dar ir sziųdien Danijai; Kanada kolionižuota 
i prancūzų, bet paskui^ pateko Anglijai. Visas krasztas į 
sziaurius nuo upės Szvento Laurino ir sziųdien priguli 

| Anglijai, iszėmus Aliaskos ir Grenlandijos; Vidurini Sziau- 
!nės Amerikos dalis, taigi Suvienytos Sziaurinės Ameri
kos Vieszpatystėsf isz pradžių buvo teiposgi angliszkomis 

1 kolionijomis, bet pradžioj bėganezio szimtmeczio iszsiliuo- 
savo isz po Anglijos valdžios. Pietini Sziaurinės Ameri
kos dalis kolionižuota iszpanijonų, bet vėliaus, teiposgi 
pradžioj szio amžiaus, numetė iszpanijonų valdžių ir su
tvėrė neprigulmingas republikas. Apart to, ant salų yra 
dar valdybos tūlų europeiszkų vieszpatyszcziu, kaip antai: 
Iszpanijoį*, Prancuzijos. Anglijos ir Danijos.

(Toliaus bus)



LIETUVA

• Wietines Žinios.-

— Du draugai: 27 metų ai rys 
Patrick Mc. Langhlin it lenkas 
Rechinski, gyvenantis po nr. 
3301 Muspralt s t r., susitiko ir 
ramiai sznekucziuodami čjo.drau
ge. Netoli Foxstr., patiko wokie
tį, Frankę Eichendorferę. Terp 
dviejų tos terptautiszkos drau
gystės sąnarių, terp airjo Mc 
Langhlino ir vokieczio Eichen- 
dorfero, užgimė tuojaus barny®, 
toliaus gi barnys persikeitė į 
pesztynes. Ant galo Echendorfer 
iszs i traukė peilį ir dūrė su juom 
airiui į szonę. Sužeist? , Mc 
Langhlinę nugabeno į ligonbutį, 
kur persitikrino, kad įdurimas 
yra labai pavojingas, gal mirti
nas, Eichendorferę suaresztavo.

—- Devynių metų Jonas La- 
vicki, gyvena n tib po nr. 2723 
Bonfieid str. ir 13 metų Wilius 
Schurman įlipo į elevatorių gele
žies liejiny ežioj Broad & Cum- 
miags, po nr. 2852 ant Archer 
avė. Elevatorius netikėtai paki
lo. Waikai persigando ir iazkiszę 
galvas dairėsi, ar negalima kaip 
nors nuszokti, n e užtėmy j o, kad 
elevatorius artinasi prie antrų 
lubų, terp kurių jų galvos ir li
kosi suspaustos. Elevatorius per 
tai likosi sustabdytas. Ant vai
kų riksmo subėgo žmonės ir juos 
i sz trauk ė. Lavickio galva sutru
pinta; nuvežė dar į ligonbutį, 
bet visgi jis turi mirti; Schurma 
no sulaužyti žandai; tę nugabeno 
pas tėvus.

— Geležiukelo tarnas, Elmere 
Kurkvood, einant skersai gele
žinkelio* linijos, netoli Burnside, 
likosi keturių plėszikų užpultas. 
Plėszikai reikalavo nuo jo pinįgų, 
bet Kurkvood drožė vienam su 
kumszczia į tarpę akių ir jį par- 
muszė, tę patį padarė ir kitam 
jo draugui; du kiti užpuolikai 
stengėsi sugriebti geležinkelio 
tarnę isz užpakalio, bet tas urnai 
atsisuko, vienę sugrieliė už gerk
lės. Teip ežia besitąsant, atėjo po
liai jautas, kurį uimatę tris vagi
liai pabėgo, ketvirtąjį gi, kurį 
laikė už gerklės, Kurkvood ati
davė policijantui.

— Lokomotyvą Chicago & 
Northvesteru geležinkelio bėgo 
greitai keliu, ant jos buvo pecz- 
kurys ir maszinistas; kada pribė
go prie tilto ant Kinzie str., 
maszinistas pamatė, kad tiltas 
atidarytas; įsibėgusios lokomoty- 
vos jau negalima buvo sustabdy
ti ; maszinistas spėjo nuszokti, 
peczkurys gi su lokomotyvą nu
puolė į upę; kunę jo ant rytojaus 
iszgriebė,

— Pereitos subatos naktyj, į 
pardavinyczię Yonkers Bros, ant 
kertės Halsted ir Van B u re n, įsi
kraustė vagiliai, atidarė jie kasę 
ir paėmė isz jos $600 pinįgais ir 
visokių brangenybių už $400. 
Wagiliai mat pirmiausiai, isz vertę 
duris, įsikraustė į namus po nr. 
213 Halsted str., nuo 4 lubų perė
jo į nr. 210, ežia nusileido į apa- 
czię, iszvertė dvejas duris, 
iszardė sienę, per padaryt? akylę 
prisigriebė į Yonkerso krautuvę.

— Prova garsaus deszrų dir
bėjo, Luetgerto, prasidės isz nau
jo 22 d. szio mėnesio. Advokatas 
Phaien praszė, idant prova butu 
dar toliaus nukelta, bet prokura
torius ant to nesutiko. Buvęs 
Luetgerto apgiuėjumi, advoka
tas Vincent, atsisakė autroje pro- 
voje būti jo apginėju, kadangi 
nepasitiki jau gauti tokį užmo- 
kesnį, kokį pirmoje provoje jam 
užmokėjo.

— Pereitos nedėlios vakare 
užgimė gaisras sztokjarduose. 
Užsidegė mediniai ant 3 lubų na
mai ant kertės Halsted ir 40 
Couyt, kuriuose "yra varstotai 
“Nutriment Co”. Sudegė visa 
trioba su dirbtuvėmis ir maszi 
norus. Blėdį ugnies padaryt? skai
to ant -60000 dob

— Lenkiška “Wholesale” gro- 
cernė, 75'W. Randolph str., prie 
kurios, rodosi, ir isz lietuvių 
vienas prigulėjo, sziose dienose 
subankrutyjo.

Nuo Nedėlios, 4 Lapkri
czio.

Trukiai Niekei Plate geleiin- 
kelio isz važiuos isz Chicagos 
sekanezioms valandoms. Trūkis, 
kuris pirmiau iszvaiiuodavo isz 
Chicagos 10:35 ryto, dabar tsz- 
vaiiuos 10:25 ryto; trūkis No 
6, kurs pirmiau iszvaiiuodavo 
3 :05 po pietų, iszvaiiuos dabar 2 
valaudę po pietų, su miegojimo 
karais ir visoms kitoms viga- 
doms isz Chicago staeziai į Bos to 
nę, kurį tai miestę pasieks ant 
rytojaus 10:30 vakare. Wakari- 
nis trūkis iszvafiuos isz Chica
gos, kaip ir pirmiau, 10:15 vaka
re. Ant visų trukių yra gaunami 
geri pietus, greitas patarnavimas, 
ir visos kitos vigados. Prekės pi
gesnės kaip ant kitų geležinkelių.

J. Y. Calahan Geueręl A 
gent, 111 AdamsSt., Chicago, III.

H. Thorne C. P. & T. A.
111 Adams St., Chicago, UI.

lOtos Wardos Liet. Republ. 
Kiiubaa turėjo pirmutinį savo 
Balių 7 d. Lapkriczio, ant kurio 
susirinko pusėtinas būrelis žmo
nių ir teip gražięi bovijosi, kad 
ne buvo nė barnių nė musz- 
tynių. Užtai ir svetimtaueziai, 
kurie buvo, persitikrino, kad ir 
lietuviai moka gražiai apsieiti. 
Kiekvieną smagus džiaugsmas 
ima, kad dailiai apsiėjo ant pir
mutinio politikos baliaus.

Taigi ir gėrę pelnę surinko 
Kliubas lOtos vardos ant savo 
naudos. Ant toliaus tikimės 
drueziai laikytiesi ir kilti politiš
kai drauge su kitoms tautoms

Komitetas.

Mitingas.
Užpraszome visus ukėsus lOtos 

vardos pribūti ant mitingo,, kuris 
atsibus subatoj, 20 Lapkriczio, 
salėj po nr. 872 W. 22nd str., 
keitėj Robey, 7 j valandę vaka
re. Neatbūtinai praazom pribūti, 
nes bus svarbus dalykai apsvar
styti.

Su guod. J. Pakiliomis, sekr.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra Wincas Kudatauskas. Ji
sai at&ilankys 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 skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti- 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

Darbinįkė lietuviszka mergina 
22 metų, apturėjusi posmert sa
vo brolio puikię tarmę, pajiesz 
ko doro jaunikaiezio su l,tX)O— 
2,000 dol. sau už vyrę ir dėl 
vedimo ūkės. Adresas:

Miss Aggie Smart,
Pearl River, N. Y.

(20-11)

Preke pinįgų.
Ruskas rublis po.'............ 53c.
Prusiszkos markės po..........24jc.

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

Hbhve
Teip daug ant dienos. 8 

Biiirrrr, lu., Sbjo. m.’9S
A.z pradėjau Imti-“Kunigo Koanlg’i Nervą 

Tonio” mene.yj Gruodžio 96 ir nuo to laiko pa- 
•ijutau .ireikeaniu. Per .žino. 6 mene.iu. a.z 
n.tarajau Uek epilaptlizku uigawimu klek pir
miau turedawau per wlena diena.

1. G. CARIOO.
Pont Hannlng ra*zo tos Huntingburg, Ind., 

kad jo* .unu», korto sirgo nuomlrtnin. po .u- 
nsudojimo dwieju bonkeliu ‘-Kunigo Koenig'. 
NerveTonio-, niekad daigiau, neapmirs.

Poni Laugblis. 088 Blue I.iasd Avė., diinago. 
sako, kad moteri.zke,kurio. wyra* tapo l.igydy- 
Usneoepileptijo. gyd) klomtoMKunlgo Koenig • 
Nerve Tonis- velijo ir jai mėginti .slaa gydy
klas, kuria, pamėginu, pajautė dldely paleng
vinimą ano epileptijo. Ir .širdie* .kaudejimo, 
wiit tie ligoniai, kurie ja. mėgino, yra labai uš- 
ganedintt.

TkTJir I TO.o. hiekvien*. vertinga knyge- 
I I I K ui1! apra.zanctia apie nervtoaka* U JL JAZllliga., ir ant pabandymo bonkele 

vlnz minėtu gydyklų, kurs pri
sius. mvo adreta. Beturcziai ligoniai taipgi 
gaut .zto* gydyklas dykai.

Bilo, gydyklos yra tozrsstos Kunigo Koe- 
nlg issPert Wayne, Ind. 1878 metuose Ir dabar 
yra tosduodamos po jo pritiura per

Koenig Med. Co. Chicago, 111.
H- Fh-nnkHn 8t.

A ptlekose galima gaut bonketo salų gydykis 
ui 01 arba 0 bonkele. ui 06.

Didele* bonkoa po 01.78. 8 bonkos ui 09.
Galimaja. gaut Ir “LIETUVOS" redakoljoj.

“Lietuvos” Agentas.

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

Lietuvos iszdavyste.

Gera farma ant pardawi- 
mo.

Duenveg, Mo. Jasper Co., pi
giai ant pardavimo gera farma, 
turinti 100 akrų žemės; nauja 
stuba ir tvartas, prie pat upės; 
prie stubos yra szaltinis sveiko 
vandens. 40 akrų iszdirbtų, o 60 
akrų girios. Parduoda pigiai. 
Adresuokit teip:

Johd Blonske, 
Duenveg, Jasper Co., Mo. 

(3—12)

Geriausia užeiga Scran- 
tone.
........psi..........

FRANCISZKU KOONS, 
105 Lockovanna Aveniu.

Yra Ui viela arti wisi| geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienu atwažiawęs in 
■zitę m (estę gali gauti gerą nakwy- 
nią, szaltą alų ir kwepeacalua cigarus,

Ka» In Berautu. aUceliau.lt.
Tai p*.Koen»'a wt.k| g.u.li

Alau, garo ir —
Pernakvot ir (1 IZM)

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
AM juo. parduodam, par-UjU anas iuod.ru teip pigiai, kad tu

NDY CATHARTIC

25 ♦ 50 ♦
ABSOLUTELY GDARAITEED &

CURtCOnSTIPATIOH^^
DRUGG15T3

W. SLOMINSKA,
679 Mtlwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuve tapo T?
Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro- /
doa už rūpestinga, tei- 
Minga ir artistiszfcą isz- 
dirbimą.

KRAJOWA

1394

Didelis Balins!
Subatoj ir nedėlioj, 20 ir 21 

Lapkriczio, bus didelis balius pas 
P. Kareckę, 4612 Atlantic St., 
ant kurio užkviecziame visus lie
tuvius atsilankyti, nes grajys 
puiki muzika, bus szokiai ir ki
tos gražios zabovos.

Su guodone P- Kareckas, 
4612 Atlantic St., Chicago.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau Juozo Szimėlio, isz Kauno 

g u b., Reseinių paw., Bubriszkių kaimo, 
Pirmiau gyveno aplink Pittsburgą, o 
dabar nežinau kur. Teiksis atsiszaukti 
ant szio adreso:

Tadeus Paleckis, 
cfo Fred. Fehrmann, Union, III.

Grand Opening!
Naujai atidaręs saliunę po nr. 

650 So. Canal Str., darau balių 
jo įkurtuvių ant subatos ir nedė 
lios,20 ir 21 Lapkriczio, ant kurio 
grajys gera muzika, bus szokiai 
ir kilos gražios zabovos, ant ku
rių visus lietuvius užkviecziu 
atsilankyti.

Su gu«done,
Ksaveras Szobleviczia,

650 So. Canal Str., Chikago.

* Turime vinklu gatunku. 
B et pammeaime tiktai du: 
Kleino art® W»lt- 

iSSk huno Laikrodėlis. 
. genausei. viduriai., dubei- 

uwai. luk.ztai**, gerai laika 
rodo, gražiai l.zkvietkoota.

■^^■..Dueber“. .torai auk.yta. 
i.zlalky. tavo gyvenimui. 

M W Vyri.zkl Ir moterl.zki. 
Į1JD Priduok adreaa o pri.ia.l 
NSW m* tauJyant periiurejlmo. 
KvV Jeigu oebua tok*, kaip ozla 
įMFf. parodyta., .ugrailnk jy at- 
I^^Lgal. tau nieko neka.ztuo.. 

Jeigu Jie tau Uoka, utmo- 
VV Jcefc. ezpre.o kasztu* ir 

8(1. SO, ir tavo viskas.
SSTM I )ubltn*>WRi. luk.i- 
uss tais Laikrodėlis gražiai 
amaiizkvietkuota., geriauaei. wi- 
įiuag d ortai*, dideli ir maži, .torai 
lunauktytl (14k.)-I.zrodo kaip 

ui 040.00 auk.ini. laikrodėli*, 
laika rodo gerai AUlu.ime 
»au ant expre«o pamatyti. Jei- 
guji, tau dabo>«t, užmokėk 

Ir exprev) kasztu* ir 
JĮ pasiimk sau laikrodėli.
■■ Jeigu mumis užsitike.l ir 

prisiusi pinigus Isz virszaus. 
mes i.z.iuslme laikrodėly ant 

K7.*avo ka.ro ir dar pridėsime 
tau gražu lenolugell dovanu.

Royal NauulactortngCo.
834 Dearborn H t.. CHICAGO.

Pajieszkau mwo draugų. Benedikto 
Rutkausko (Beni Rais), Adomo Jenavi- 
cziaus ir Jurgio Giraliovskio; visi trys 
Suvolkųgub., kaimo metėlių. Jie pa
tys, ar Kas kitas teiksis duot žinę ant 
adreso szito:

A. Rudzewiczius,
182 Jackson Si., Nevark, N. J.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias*Fotografija*, ui tuziną tiktai 
$2.00

An weseliu ir kitokiu reikalu n ujimą Fotogra 
fija. kopų ik ausei.

i Dr. Marija Dovlatt, Lietuve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos. 

838 W. 18ih Str.
Priima ligonio, adynoae: nuo 0 iki U prte.z piet 
( ir nuo S wakar«. Telephonaa: Canal 78

Didelis, Pigus Iszparda wimas
—— pas------B. Wartelsky’s Dep’l Store,

3641, 3643, 3645 So. Halsted St
Panedelyj ir Utarnyke,

22 ir 23 Lapkriczio, 1897.
Pigumai Drapanose, 
Pigumai Czewerykuose, 
Pigumai Apredaluose, 
Pigumai Pecziuose, . 
Pigumai Ploszcziuose, 
Pigumai Apatiniuose 

marszkiniuo: e,
Pigumai Siekiniuose in

duose, 
Pigumai Karpetuose, 
Pigumai Geležiniuose 

Taworuose.
“Lietuvos” Agentai: 

Keliaujanesiais “Lietuvos” agentais y- 
ra: Vincas Kuaaraucka* ir Motiejus 

Damijonaitis.

Wietiniat« Agentais szie: 
BALTIMORE, MD.

Bonsvent. Mažeika, 519 Columbia Avė.

MT CARMEL, PA. 
Petras Bieliauskas.

8HENANDOAH, PA 
Andrius Mscsys, 445 W Line St.

BROOKLYN, N. Y. 
Petras Abraltls, 800 Myrtle avė.

BCRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Bose Avė.

PHILADELPHIA. PA. 
Juozas Butkus, 1112 Cypė ras St.

GRAND RAPID8. MICH 
F. Bidoras, 344 Hamilton St.

Sxitų miestų lietuviai, norėdami ap- 
slsteliuoti “Lietuvą“,gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o Jie noria 
isspildys jų reikalus.

Naudokitės 
isz Pr°s°8•
Turiu dėl jaunuo- 

menes j uok i nga 
JhWietka. Miri !.■>-

w V f tyti trykszta i n »- 
kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkoje kalboje niekad 
nebuvo, talptnast joje daugiau kaip 
sztmtaa visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižlnot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
tos preke 31,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkalte, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavinese- 
vonemfs: turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorija. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prisiunesia už 2c. marke, o gaus kata
lioga visu tu daiktu Adresas mZ^o toks:

* JoNeph Matutis,
287 Wythe Avė*, Brooklyn, N.Y.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, a *
RIKARDŲ, ROŽĖTŲ, ipL M
BERLŲ, MARSZAL-^ĮlhWr^^^r Į̂^)t 
KINIŲ LAZDŲ ir tt. I flPf;

Turiu už garbę apreikszti guo- j\E3|L 4^* W / fl K
(lotiniems Kunįgams ir guodotin. 1 Wėį i W1
Draugystėms, kad asz dirbu vi- , k^^Čz
•us augszcziaus paminėtus dafg- c-į~. 4 •* X|^W~
tu* Plgiauaei, Tebdngiausei
ir Gerlauaei, nes per 80 metų rT
užslimdama iszdirbimais įgijau įyį į j g • 
geriausę praktikę ir dėl to galiu ™ ® JW 0 lOB 
vi*kę padirbi pigiau ir geriau ne- Iri
gu kiti fabrikai. SU Ivvy įjįį

Su guodone 1 ■
W. SLOMIN8KA, 670 MILWAUKEE A V., CHICAGO, 1LL.

Antros Puikios* Dowanos
‘ ‘Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsindami dovanas angįiszko laikraczio“TheNationalRecorder”,užtėmy- 
jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galės padaryti angliazkoje kalboje 
reikalauta žodžių suraszą, idant laimėti pasiulintas dovanas; deltogi mes isz sa
vo pusės paskyfftne antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva** paszventė iszdovanoti savo skaitytojams 160,00. -
Pirma dovana Pinigais......................................................................$75,00.
Antra dovana Pinigais.............................................?.......................$25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena ....................

Wlso bus t zdovanota...............$160,OD.
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos litaros, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yrs reik pirmiausei daryti žodžius isz literos L, paskui isz L paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai litarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lita- 
rų randaneziusi žodyje Lietuva, tas gaus augszcziausią‘dovaną 375,00; antras 
gaus 325,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po 33,00. Žodžiai turi būt suraazy- 
ti pagal alfabetą,gražiai,kolumnose; žodžiuose ne vale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi tfuti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džių ir daiktiodžių.

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratą už “Lietuvą” 32,00 prisiu
sime Jam pamokinimą kaip daryti žodžius ir kvitą duodanezia tiesą imti daly- 
vumąszitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenumerata yra Jau apmokėta, 
tai už tuos 32,00 siusime jam “Lietuva“ per isztisa meta po iszsib&igimui seno
sios prenumeratos. *

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

Kurie yra geriau apsipažiną su angliszka kalbą tegul užsimoka 32,50, tai 
gaus Lietuvą ir The National Recorder ir tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime.

Užsiraszydami “Lietuvą“ ir prisiųsdami prenumeratą visada uždėkite ssi- 
tokį adresą:

A. 01szewskis, 924 33rd St., CHICAGO, UI.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serali na vieži us, 

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

--------- — -............................................- ■ -------------------

— Kas norite, kad isssiųsti į 
k rajų pinįgai gerai ir greitai su- 

‘vaikszcztotu, siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciję, o greieziau- 
siai su vaikszczios. Ui greituolę ir 
teisingumę kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgerumę szifkorczių pas mus iaa- 
pirktų, nea mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per mariaa; 
ant, prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor- 
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresę:

A. Olszevskis,
924 33rd St,,' Chicago, III.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River SideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielka*, Likierius ir 
kvepenc$us Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juosas Daniseviczius.

E. ZANIEWSKIS.
924 33rd str.; 
Lietai viHzkas 

kriauezius.
Blgausis dra

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

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Balius.
Draugystė Szv. Kazimiero 

Nev Yorke kelia 23czię metinį 
b:dių, subatoj 20 d. Lapkriczio 
(Novemberio) szio m.,salėj‘Nev 
Irving Hali”, 214—220 Broome 
Str. Maloniai užprHszome visus 
brolius lietuvius ir lietuvaites, 
kaip isz Nev Yorko, Brooklyno, 
teip ir isz aplinkinių miestų susi
rinkti ant to smagaus pasiliuksmi 
nimo. Pradžįa ant 8 valandos va
kare. Įženga į salę už dykę.

Szirdingai užkvieczia.
Komitetas.

(20—11)

Chas. BaltrukoniH.
67 N. Leonard Str., Wa te r būry, 

Conn.
Pristatau Draugystėms viso

kius reikalingus daiktus, tai yra: 
Špilkas,Kokardas, Juostas, Karū
nas ir visus kitokius dėl Draugy-z- 
czių reikalingus daiktus. Prekės 
pigesnės kaip visur. Kas ko rei
kalauja, atsisziiukite pas įminę, o 
priduosiu jums prekes dykai. 
Adresuokite teip.

Chas. Baitrukonis,
67 N. Leonard Str.. Waterbury,

Conn.
(3S-H)

APTIEKA
— Geriause lietuviizkai-lenki- 

szka Aptieka Juozo Leazczyiisko, 
po nr. 3315 Laurelat., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
esias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedalioms, ir ketwer- 
gais oup 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir koincųe 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme y vairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laiszkus.

O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Euro į >08; iszaiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai irgreieziauaiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuviszkas Daktaras

,M. P. K0S8AKAUSKAS
Priima ligonius k sdien nuo lOtos 
iki 12 adynos pne'Z pietus, 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

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

nueina, betaztai mano laik
rodėlis tai vi* eina, kaip inži- 
nas.

Frenk: Ai, ai koks gražus! Na 
kur jy pirkai? 1

Maika: Sy, Mistery! Ar tu tik 
sziadiena. isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., kurie turi ge-

* riausius taworus dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo wieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelgsch.Noreiko 
<fcOo. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet.poszimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderįuosiu ant pėdės 
viena iaz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis tavajy.

■ Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu Ke sch.Noreiko & .Co., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vakar 
isz pacztoa, ta nauja lietuviszka katalioga. Neskaicziau jy dar. nes vaikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau welu buvo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parai traukt.

Frenk: Na aaz dar ir žiedą sau užsiorderįuosiu, tai kaip mergužėlės pamatys, tai 
aszju ir atsigint begalėsiu. Gud bai, Maike, eisiu namon.

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

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

CHICAGO, ILL.

DOWANO8 DEL WISU.

Rbikslad^s riiKtnou ir uaBsazcnu vyra ar 
merę: u u kelianti po Chlcag| ir aplinkine* ir pra- 
davlnetl ta voro* bagoto. iirmoe. Gan. 066,oo ant 
menesio ir expen.u*. Darba, ant vtoaao*. Tari 
duot itera rekomendaciją. Ra.sykit angliukai 
indedaml mvo adrysa Ir marke ant a lenk y mo. 
AdreM*: The Dominion Oo., Dept. Y. Chloago.

Pirmutinis Lietuwiszkas Saliams
L1UBW1KO NAW1KO,

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

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seuiau-ias Arielkos, 
Likierius ir kwe|H»HcziusCig *rus. 
Užlaiko Unijos Alų.atiklai dideli 
Užkvieczia visus atsilaukytl.(17-l)

Ben. Hatowskis,
527 S. Canal kerte Judd ui., Cbicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugeiiua, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kuria pas mane pirks tavoro 
ui $5,00, gaus prezenta vertes $100; kas 

pirks ui $1u,lo— gaus prezenta vertes $1.50; kas pirks ui $15,00 
— gaus prezenta vertes $2 00; o kas pirks ui $25.00 — gaus pre- 
zeuta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pasm *ne pirks kad ir ui ma- 
iiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pus mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00- 
Sidabriniai Elgiuo Laikrodėliai po $7.00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

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

N. L. PIOTROWSKI,
Advokatas angsztesniu sudu ir Notary Public. 
Ofisas 84 La Šalie SL,Ruimas 62O.Gjienūmas: 199 Augusta St. arti Ashland Are.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pjpieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir uimu- 
szima geležinkeliu, {abrisuose ir t.t. Kiekwieuas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiszkai.

aUceliau.lt
iuod.ru
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