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Nuo Chinų pakranezių
Dabar ir angliszki laikrasz 

ežiai patvirtina, kad prancūzai 
salos Hai-Nan dar neužėmė, bet 
prie tos salos pakranezių stovi 
du prancuziszki laivai ir laukia, 
k? padarys Anglija ir Japonija. 
Jeigu tiedvi vieszpatystės grieb
tų k? nors, tuom priverstų ir 
Prancuzij? užimti t? sal? ir gal dar 
kokį pietinio Chinų kietžemio 
kraszt?, prie kurio prieina pran- 
cuziszkos Indijų valdybos. Kad 
Maskolija griebė Pprt? Arthuro 
pirma susitarusi su Wokietija, 
galima manyti isz to, kad pasi
skundus Chinų ciecoriui ant už
ėmimo vokieczių jos valdybų 
szmoto ir maskolių Porto Arthu
ro, caras davė atsakym?, kad 
jis labai džiaugiasi dažinojęs, 
kad maskoliszka laivyne užėmė 
t? Chiniszk? port?. Chinų ran
das pamatęs, kad užtarėjų ir pa- 
dėtojų ne turi, paliovė prieszinę- 
si Wokietijai; jis rods ne ati
duoda vokiecziams užtak? Kiao 
Czeu ir prie jos žemės szmot?, 
tikt j? parandavojo ant 90 me
tų, kas reiszkia t? patį, k? ir 
padovanojimas, kadangi vokie- 
cziai jau isz ežia nepasitrauks 
niekada geru. Maskoliszki laik
raszcziai pranesza, buk Masko
lija, per Prancūzijos tarpinįkys- 
tę, kuri Japonijoj turi didelę į- 
tekmę, pradėjo tarybas: Pran
cūzija stengiasi prikalbėti Ja- 
ponij? pristoti prie susijungimo 
Prancūzijos su Maskolija, isz ko 
Japonija didesnę turėtu naud? 
negu prieszindamasi Maskolijai. 
Japonija pasekmingai galėtu 
prieszintiesi Anglijos arba Ame
rikos įtekmei ant Didžiojo ocea- 
no, jos iszdirbimai ne rastu 
konkurencijos nė Chinų vieszpa- 
tystėj, nė Siberijoj, kadangi, k? 
produkuoja Maskolija arba Pran
cūzija, to neprodukuoja Japo
nija, japonieežiame įdaro konku- 
rencij? vien Anglija ir Ameri
ka. Jeigu Japonija ant to pri
kalbinėjimo sutiks, ji dręsiaus 
pradės prieszintiesi užėmimui 
Havai salų ir tame j? parems 
Prancūzija ir Maskolija.

Afrika.
Pietinėj Afrikoj, Transvaaliaus 

re publikoj, artinasi laikas rinki
mo prezidento. Lygiai anglijo- 
nys, kaip ir vokiecziai stengia-
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Balkanų pussalis.
Karė terp Turkijos ir Grekijos 

rods pasibaigė, Turkija pergalė 
jo Grekij?, bet pamatai sultano 
vaidilos nesu8idrutino;jeiguTur
kijos nepasidalina dar terp savęs 
Europos vieszpatystės, tai tikt 
todėl, kad kiekviena isz jų nori 
kuo geriausi? sau kraszt? pa
griebti, kitoms palieka tikt tru
pinius, kuom vėl tos ftepasiga- 
nėdina. Taigi negalima pradėti 
dalinam?, kadangi beoidalinda- 
mos Europos vieszpatystės tu
rėtu terp savęs susimuszti. Ui
tai maisztai Turkijoj nesiliauja. 
Rods albaniecziai tuom tarpu nu
tilo. bet pasirodė gerai apsigink
lavę maisztinįkų pulkai Mace- 
donijoj ir turkiszkos Rumelijos 
daly j. Laikraszcziai paduoda, 
buk armeniecziai ant szio pava
sario rengia vėl maisztus pakel
ti. Taigi vėl ežia turi užgimti 
nauji kraujo praliejimai ir tai tikt 
per Maskolijos besotystę, per 
jos begediszk? godum? Kitos 
Europos vieszpatystės sutinka 
isz dabartinės Turkijos sutverti 
mažas savistoves vieszpatystės, 
tokias kaip antai Bulgarija, Ser
bija, arba Grekija, taigi ežia su
sitvertu isz Turkijoj gy venanezių 
tautų naujos vieszpatystės, kaip 
antai Armėnija, Albanija ir t.t 
tikt mat tokio iszriszimo rytinio 
klausymo nedaleidžia Maskolija, 
kuri nori sau paimti jūrių perte
kąs, visus prie jų žemės apskri- 
czius ir Konstantinopoliu. Aut 
to vienok ne gal sutikti kitos 
Europos vieszpatystės, kadangi 
per tai Maskolija per daug susi-

į si, idant taptų iszrinktu jiems 
prilankus prezidentas. Wokie- 
cziai nesigaili pinįgų ant agita
cijos ant naudos jiems prilan- 
kaus ir neužkenezianezio anglijo
nų dabartinio prezidento Krue- 
ger’o, anglijonys vėl remia kan
didatui*? jiems prilankaus Juber- 
to. Katra ežia pusė laimės, da 
bar dar nežinia; anglijonys net 
gazdina, kad jeigu iszrinktu ant 
toliaus wėl Krueger?, Anglija 
žada karę pakelti; vokiecziai 
vienok žada sawo pagelb?, jei
gu ant Transvaaliaus anglijonys 
užpultų.

Antra vieta Afrikoj, kur isz- 
lėkusi maža kibirksztėlė gal di
delį Europoj karės gaisr? uždeg
ti, yra Egiptas. Pereitame nu
meryje mes jau praneszėme sa
vo skaitytojams, kad prancu- 
ziszka kariauna artinasi isz vie 
nos pusės prie miesto Chartumo, 
prie kurio, isz kitos pusės arti
nasi anglijonai ir egiptijonai. 
Jeigu prancūzai užimtu t? mies- 
t?, angliszkas randas per savo 
laikraszczius persergsti, kad ang- 
lijonys per karę prancūzus pasi
stengs iszkrapsztyti. Jeigu vie
nok teisingai laikraszcziai pa 
duoda, kad su prancūzais eina 
isz vien ir abisiniecziai, tai pran- 
cuziszkos kariaunos virszinikas 
nenusigąs^anglijonų gozdinimo, 
kadangi visos angliszkos ir egip- 
tiszkos pajiegos Egipte ne di
desnės kaip 25000 kareivių, o 
vieni abisijonys gal į karę stum
ti 300000 žmonių. Taigi angli
jonys gerai apsimislys, kol ka
rės gaisr? sukurs, per nepasek- 
ming? karę jie gal ae tikt Egip- (jruthrasi butų pavojinga visai 
t?, bet ir Indijas nužudyti. Pra- “ 
dėjus karę, Anglijai reiktu ne 
tikt su Prancūzija, bet ir su Mas 
kolija vienai kariauti.

Persija.
Į pietus nuo maskoliszkų Kau- I 

kazo valdybų, Azijoj, yra vietz- j 
patystė Persija, kuri? rengiamoj 
karėj Maskolijos su Anglija, A- 
zijos plotuose, abidvi vieszpa
tystės stengiasi į savo pus? pa
traukti. Iki sziol, kaip ir kituo
se Azijos krasztuose, Anglija tu
rėjo didesnę negu jos prieszinį- 
kė įtekmę, įtekmė Maskolijos 
ne seniai ežia labinus pradėjo 
kilti. Prekysta buvo iki nese
niai anglijonų rankose, bet da
bar isz sziaurinių Persijos pro
vincijų iszstumė anglijonis mas
koliai. Kadangi kraszto valdo
nas, dabartinis szachas, nenorė
jo per daug maskoliams pasiduo
ti, Maskolija per savo agentus, 
papirkimais, pakėlė maisztus priesz 
szncho valdži?. Sziaurinės Per
sijos provincijos, prie masko- 
liszko rubežiaus, • atsimetė nuo 
ezacho valdžios ir apsigarsino 
kaipo atskira, neprigulminga 
vieszpatystė; maisztinįkus tuom 
tarpu remia Maskolija, vadovai 
jų yra mahometoniszki dvasisz- 
kiejie. Jeigu szachas ne pasiduos 
Maskolijai ir ne paklausys jos į- 
sakymų, ji suras prog?, neva ant 
apgynimo savo rubežių, į maisz- 
tus įsikiszti ir su savo kariauna 
apimti sziaurinės Persijos provin
cijas; Maskolija Azijoj visur 
vien progos jieszko ant iszplatl- 
nimo savo rubežių, ji nesidrovi 
kaimyniszkose vieszpatystėse pa 
pirkimais tyczia maisztus pakel
ti, paskui neva ant maisztų su
valdymo siunezia ten kanaun?, 
bet jau nepasitraukia, tikt ant 
visada sykį užimt? kraszt? pasi
laiko. Anglija gerai numano, 
kas Persijoj maisztus sukėlė, to
dėl ji, jeigu Maskolija griebtu 
sziaurinės provincijas, rengiasi 
griebti pietines. Isz Indijų siun
ezia ji dabar du kariszku laivu 
ir kariaun? į Persiszk? u it ak?. 
Terp dviejų tokių draugų, Per
sijos szaehui sunku yra tvarkoj 
užlaikyti savo vieszpatystę.

-Europai. Maskolija visų Bulka
lio pussalio tautų yra nekenczia- 
ma; priemenioj maskoliszko pa
siuntinio rūmo Konstantinopo- 
liuje rado pamest? dinamito 
bomb?.

Iszpanija ir Jos waldybos.
Ispanijoj sunkus labai rando 

padėjimas, apart kitų trukdymų, 
liberaliszkos partijos ministerius 
trukdo buvęs ant Kubos iszpa- 
uiszkos kariaunos virszinįkas, 
jenerolas Weyler; savo rasztais 
jis erzina Amerik?, kelia ir Isz- 
panijos gyventojus priesz da
bar valdži? laikanczius ministe
rius. Užtai tie ministeriai norėjo 
jį suaresztuoti ir atiduoti po su- 
du, bet kadangi Weyler yra se
natoriumi, todėl be pritarimo se
nato to padaryti ne galėjo, se
natas gi savo pritarimo duoti ne 
norėjo. Ministeriai buvo pasi
rengę pasitraukti nuo savo vie
tų; tikt t?syk senatas sutiko, i- 
dant Weylerio nusikaltimai bu
tų prideraneziai isztirti; į Viri
nė to jus likosi pa sk y r tas jenero
las Dabon.

Ant Kubos padėjimas naujo 
kariaunos virszinįko, jenerolo 
Blanco, ne genesnis už padėji- 
m? iszpamszkų ministerių; jį 
stabdo areziausi jo paties pagel- 
binįkai labi aus negu maisztinį- 
kai. Nori jis tikrai apdovanoti 
Kubos gyventojus vietine pat
valdyste, tikt po Iszpanijoe vir- 
szinįkyste, kas, jeigu maisztų ir 
nenutildytu, tai visgi gyvento
jų dalį, kuriems nepasibaigianti 
maisztai jau nusibodo, nuo mai
sztinįkų atsitrauktu, bet įvedi
mui tokių reformų prieazinasi 
visi iszpaniszki virszinįkai. Ma
tomai niekaip nepasiseks pilnai 
jas įvikdyti, o be to negal būt 
nė kalbos apie maisztų susilpnė- 
jim?. Ginklus, amunicij? ir liuos 
norius atgabena vis amerikonisz- 
ki laivai. Wargas terp gyven
tojų neiszpasakytas, nuo to pla
tinasi visokios ligos; užtenka 
pasakyti, kad pereit? met? ant 
Kubos deszimts syk daugiaus 
žmonių numirė negu užgimė; 
jeigu teip trauktųsi ilgai, tai 

i ant galo ta sala su visu gy ven- 
' tojų ne tektų.

8uwienytos Wie8zpatyst€8 
Ir Havai salos.

Artinasi jau laikas, kada Wa- 
shingtono senate bus perkratinė
damas klausymas apie priskyri- 
ro? prie Amerikos valdybų re 
publikos Havai. Kaip galutinai 
apie tai nuspręs, negalima įspėti: 
priskyrimas teip senatorių turi 
lygiai daug pritarėjų ir prieszi- 
nįkų, pritarėjai tiki, kad jų bus 
virszus, prieszinįkai gi teiposgi 
neapsileidžia ir tikisi pritarėjus 
pergalėti. Pritarėjų daugiausiai 
yra terp republikoniszkų senato
rių, bėt prieszinįkai priskyrimo 
garsina, kad prie jų prisidės ir 
daug republikonų. Ar sziaip 
ar teip pasibaigs tas klausymas, 
vietiniai czi&buviai Havai salų 
gyventojai ne tut isz ko džiaug- 
tiesi: priskyrus salas prie Ame
rikos valdybų— sVrbe neturiu- 
ežius pilnų tiesų savo tėvynėj 
cziabuvius amerikoniszkt po
litikieriai, nepriakyrs, Burbs da
bartiniai ten valdanti ameriko- 
niszki ateiviai. Kad cziabuviai 
ne gal geisti dar didesnio ameri
konų susidrutinimo, t? kiekvie
nas numano: cziabuviai gyve
no gana laimingai, rėdėsi sa- 
viszkai ir gana urnai kėlėsi kul- 
turiszkai; gana pasakyti, kad dar 
pereito szimtmeczio pabaigoj jie 
vaikszcziojo nuogi, nežinojo kas 
tai yra rasztss, szi?dien gi be
veik visi moka skaityti ir ra- 
szyti, ant 35000 galvų turi savo 
kalboj net vien? kasdieninį laik
rasz t į, ko szimta syk skaitlin- 
gesni lietuviai dar ne sulaukė. 
Atkakę ten amerikonai, paver
žė valdži? ir jų tėvy
nės turtų, o juos, jų paežių nuo 
amžių apgy ventoj tėvynėj pada
rė kaipi gyvuliais be pilnų uke- 
siszkų tiesų.

Pasimirė ikiszioliszkas mas
koliszkas apszvietimo ministe- 
ris, Deljanov. Wiet? t? jis laikė 
dar nuo laikų pasimirusio cieco- 
riaus Aleksaądro UI, taigi per 
t? laik?, teip kaip kit? kart?, 
prie Aleksandro II, Tolstoj nu- 
puldė Maskolijoj mokslaines, t? 
patį padarė savo kvailais ex- 
perimentais dabar pasimiręs mi- 
nisteris Deljanov. Gailėtiesi jo 
nėra už k?; gal jo įpėdinis bus 
geresnis.

procesij? ir altorėlius. Uitai da 
bar, 3 d. Lapkriczio pereitų metų, 
naktyj atkako pas Naujo Aleksan- 
drovsko prabaszczių, džiakou? 
Butkį, žandarai, paėmė jį ir nu
gabeno aut 6 mėnesių į Kretin
gos kliosztorių. Toks tai mat ne- 
kentimas tikėjimiszko prispaudi
mo ciecoriaus Mikalojaus. Isztikro 
nieko kito nuo jo ir laukti nega
lima: sūnūs fanatiko Aleksandro 
ne gal būt teisybę mylincziu ir 
liberaliszku.

Apwogė rando degtinės 
pardawinyczią.

Kaime Prienuose, Szvetėnų 
pavietyj, Wilniaus gub., yra pa
rengta rando degtinės pardavi- 
nyczia. 7 dien? Gruodžio pereitų 
metų, naktyj, rando szinkorius 
iszgirdo ant pardavinyczios kie
mo keno ten žingsnius, bet iszė- 
jęs laukan, nieko neužtėmyjo, to
dėl sugrįžęs, ramiai atsigulė į lo- 
v?; neužilgio vienok iszgirdo 
žingsnius ant augszto ir potam 
subildėjo sukrautos stiklinės pa- 
czioj pardavinyczioj.Pagriebęs re
volverį, szinkorius atbėgo į par- 
davinyczi?, bet ežia vagilių jau 
ne buvo, užtėmyjo tikt lubose 
padaryt? skylę ir ant augszto 
ugnį. Wagilių vienok ne buvo 
matyt, tikt ant rytojaus rado jų 
pėdas ant sniego. Spėjo jie su
griebti tikt por? spirito ir degtinės 
stiklinių.

Numažino mokestį už ga
benimą geležinkeliais 

miltų.
Maskoliszka kelių ministerija 

nusprendė numažinti užmokesnį 
už gabenim? miltų į poetus ant 
iszvežimo jų į užrubežius ir už 
gabenim? grudų į ėsanezius pajū
riuose malūnus. Užmokesnį už 
parvežim? į portus miltų numa
žina ant penktos dalies to, koks 
iki sziol buvo, už nuvežim? gru
dų į malūnus numažina užmo
kesnį ant 16%. Mat tokiu budu 
maskoliszkas randas stengiasi pa
dėti musų kraszto maluninįkams 
ir suteikti jiems darb?. Padava- 
dyjimas tasai isztikro iszmmtin- 
gas: pajūriuose gal skaitlius tnar 
lunų pasidaugys, juose d augiau s 
darbinįkų ras darb?, pinįgai už 
sumalim? grudų pasiliks musųtė 
vynėj.

Metas VI

isz

isz 
lai-

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo aniži.
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Pasažieriniai laiwai
Rygos Į Londoną.

Prekėjas Helsinggrimm, 
Rygos, parengia pasaiierinių
wų linij? iaz Kygos .į London?; 
greitiejie garlaiviai plaukinės isz 
Rygos vien? kart? ant sanvaitės; 
Ant tų laivų bus j a rengtos įtai
gos ant gabenimo į Anglij? .isz 
Lietuvos ir Latvijos kiauszinių. 
Tokiu budu, pasirūpinę užrubeži- 
nius paszpartus lietuviai, norinti 
į London? arba ir į Pietinę Afrik? 
keliauti, ne reikalaus keliauti į 
B re m? ir isz ežia į London?, 
kadangi jie galės tiesiog isz Rygos 
keliauti į Anglijos sostapilę.

Žemdarbystes mokslainė.
Maskoliszka žemdarbystės mi

nisterija nori, mieste Lietuvisz- 
kame Minske,parengt i augsztesnę 
žemdarbystės mokslainę. Kadan
gi vienok ji ant to ne turi užtek
tinai pinįgų, kvieczia ji L:etu- 
vos dvarponius iaz savo pusės 
j? suszelpti. Kodėl tie masko- 
liszki ministeriai teip bijosi Wil- 
niuje parengti koki? nors augsz- 
tesnę mokslainę?

Jawų prekės Liepojuje.
Pereit? sanvaitę lietuviszkų 

javų prekės Liepojuje buvo szi- 
tokios: ui rugius vidutinius mo
kėjo po 76 — 77 kap. ui pud?, 
geriausi seni 78 kap., sziųmeti- 
niai 79 kap. Kwiecziai ne g’-yni 1 
rubl. 6 kap.—1 rubl. 10 kap., 
geri 1 rubl. — 11 kap. — 1 rubl. 
15 kap., geriausi 1 rubl. 15 kap.
— 1 rubl. 20 kap. Avižos 67 — 
72 kap., geros 73 — 78 kap., ge
resnės 79 — 83 kap., geriausios 84
— 87 kap. Miežiai 64 kap. Grikai 
75 kap.Žirniai 66—70kap..geresni 
71—73 kap., sausi geriausi 76 kap. 
Pupos 66 — 73 kap. Linų sėmens 
1 rubl. 12 kap. — 1 rubl. 13 kap. 
Kvientinės klynės srųulkios 55 
kap., vidutinės 56 — 57 kap., 
stambios 58 — 59 kap., stambiau
sios 60 kap.

Montpelier, kurio 
yra profesoriumi, 
nesakęs drui Fer- 
popieros sz m otelio

Isz Lietuvos.
Rengia mote r isz ką gim

naziją Sziauliuose.

Nedelini mokslainė darbi 
nįkams.

Wilniuje, ant Poplavų ulyczios, 
rando degtinės pardavinyczioj li
kosi parengta nedėlini mokslainė 
darbinįkams. Prie minėtos parda
vinyczios tarnauja apie 200 mo
terų ir vyriszkių darbinįkų. 
Gaila tikt, kad ta mokslainė yra 
po užžiura VVilniaus ilgaplaukių 
popų, kurie ne tiek rūpinasi apie 
auteikim? tikrai apszvieczianczių 
žmonių prot? pamokinimų, kiek 
apie maskolystės ir staeziatikys- 
tės platinim?.

Naujo Aleksaii(lrowsko 
džiakoną pasodino 

l kliosztorių.
Tūli besigerinanti maskoliams 

lenkiszki laikraszcziai iszgiria 
jaun? Maskolijos valdon?, isz
tikro vienok jis nė jokio pagyri
mo ne vertas, jis nieko gero nie
kam nesuteikė: kaip ant jo tėvo, 
nupenėto Aleksandro III, apsiriko 
visi ne maskoliai, taipjau pasirodo, 
kad apsiriko turinti kokias nors 
viltis ir ant jo sunaus, dabar 
valdancsio Mikalojaus. Tūli len
kiszki laikraszsziai sako, kad cie- 
corius Mikalojus myli teisybę, 
kad nekenezia tikėjimiszko pri
spaudimo. Sztai koks jo teisingu
mas: Sziauliuose nusikalto mas- 
kolpalaikis gimnazijos direkto
rius, uitai likosi į Kretingos 
kliosztorių palodytas katalikisz- 
ko tikėjimo mokintojas, kunigas 
Remeika. Kaip jis supranta tikė- 
jimiszk? liuosybę, parodo t? kits 
atsitikimas. Per Devintines pereitų 
metų, Naujo Aleksaudrovsko ba- 
iuyczioj ant szventoriaus parengė, 
kaip tai pas katalikus atsibūva,

maskoliszkas valdžias su praszy- 
mu parengti mieste moteriszk? 
gimnazij?. Sziauliecziai neabejoja, 
kad praszymas bus iszklausytas, 
todėl nelaukdami valdžių atsaky
mo, veža jau dabar reikaling? 
medega ant pastatymo tam tikslui 
triobų. Žemę ant to duoda grafas 
Zubov.

Gaisrai Wilniaus gub.
Antroje pusėje Lapkriczio mė

nesio, Wilniaus gub. buvo isz 
viso 35 gaisrai; 9 isz jų užgimė 
nuo ne gerai įtaisytų kakalių 
(peczių) ir kaminų, 3 nuo ne va
lytų suodžių, 5 nuo padegimo ir 
15 nuo nesusektų priežaszczių. 
Wisuose tuose atsitikimuose ugne
lė padarė blėdies ant 228351 
rubl., Didžiausi gaisrai buvo: 
kaime . Sidorovyežiuose, kur 
ugnelė pridirbo blėdies ant 183000 
rubl. sudegusios triobos buvo 
asekuruotos tikt ant 3070 rubl.; 
kaime Duduose, Aszmėnų pavie
tyj, sudegė 39 ūkės, blėdį ugnies 
padaryt? skaito ant 20000 rubl.; 
miestelyj Walkenikuose sudegė 
98 namai; blėdį ugnies padaryt? 
skaito ant 138895 rubl,'

Isz pietinės Afrikos..
Warszavos lenkiszkas laikraaz- 

tis, “Kurjer Warszavski”, paduo
da, kad beveik kiekvienas atei
nantis į Cape Tovn, Pietinėj 
Afrikoj, laivas atgabena po 40- 
50 lietuvių, pasitaiko kaip koks 
ir lenkas, kurie ežia keliauja lai
mės jieszkoti ir po 120 ir dau
giaus lenkiszkų ir lietuviszkų 
žydų. Bet užtai kiekvienas isz- 
plaukiantis paima po 500 atgal 
tokių, kurie ežia apsiriko, laimės 
ne rado ir keliauja jos kitur jiesz- 
koti. Kas tikt turi tiek pinįgų, 
kad gal kelionės kasztus užmo
kėti, tai bėga isz ežia. Darbai 
visur apsistojo. Aukso kastynėse 
darbai beveik pasiliovė ir tai 
tikt pertai, kad trūksta juodvei- 
džių kafrų darbinįkų, europiszkų 
gi darbinįkų kompanijos ne pri
ima, kadangi tokiems reikia už 
darb? daugiaus užmokėti. Apsi
stojus darbams ir prekystei apie 
miest? Johannesburg?, daugumas 
gyventojų isz jo iszbėgiojo, yra 
dabar ežia daugybė pasilikusių 
tuszczių namų. Wieni gyventojai 
grįžta į Europ?, isz kur ežia at
kako, kiti gi traukia į neseniai 
surastas apie Transvaliaus sosta
pilę, miest? Pretori?, naujas dei
mantų kastynes. Mieste Johan- 
nesburge keli lenkai patraukė lie
tuvius ir uždėjo ežia lietuvisz- 
kai-leckiszk? broliszkos pagelbos 
draugystę. Nors, kaip sakėme, 
lenkų ežia yra vos keli, o lietu
vių keli szimtai, bet minėta 
draugystė yra lenkiszka, 
jos virszinįkai yra lenkai.

Žingeidi žmogysta.
Kiek yra4monių, visi jie kuom 

nors vienas nuo kito skiriasi; isz 
pusantro milijardo gyvenanezių 
ant musų žemės žmonių ne galima 
parinkti dviejų, isz kurių vienas 
į kit? teip butų panaezus, kad 
vieno nuo kito ne galima būt at
skirti, kad abudu turėtu visai 
vienokias, ypatybes. Kaip kada 
vienok atsitaiko tokios žingei
džios ypatos, kad apie jas skai
tant, nesinori tikėti, kad tai butų 
teisybė. Sztai dabar prancuziszkas 
laikrasztis “La Semain Medicale”, 
Nr. 56, apraszo experimentus, ko
kius su viena moteriszke darė 
prancuziszki mokslnicziai gydyto
jai. Profesorius Paryžiaus univer- 
81 ta to, Dr-as Feroull papasakojo 
profesoriui Grasset, kad jis pa
žįsta vien? moteriszkę turinezi? 
žingeidži? galybę visk? matyti 
ir užmanė iszbandyti t? jos galy
bę ant tikrai moksliszko pamato, 
duoti jai perskaityti uždengt? 
nepermatomais daiktais raszt?. 
Profesorius Grasset, sugrįžęs isz 
Paryžiaus į 
universiteto 
nieko pirma 
roull’ui, ant
paraszė kelias eiles, suvyniojo 
popier? rasztu į vidurį, apvyniojo 
į neperleidžianczi? nė Roentgeno 
szviesos szvininę popier?, į ko
ki? apvynioja Maskolijoj arbat?, 
įdėjo raszt? į kopert?, užklijavo, 
užpeczėtyjo su liaku ir su savo 
peczėcziu prispaudęs, nusiuntė 
visk? į Paryžių antantraszo D-ro 
Ferroull’o, idant tas duotu t? 
raszt? perskaityti anai žingei
džiai moteriszkei, ne atidaręs 
konverto. Į dvi dieni profesorius 
Grasset gavo jau atsakym? nuo 
D-ro Ferroull’o, kurisai atsakė, 
kad gavęs laiszk?, tuojaus ne da
vė jo skaityti anai moteriszkei, 
atidaręs virszutinį konvert?, rado 
joje kit?, paskirt? ant perskaity
mo, perdurt? su angliszka špilka 
užmegsta į kilp?, kurios buožė 
buvo užpeczėtyta. Turėdamas 
atlankyti kėlėt? ligonių, D-ras 
Ferroull užėjo vėliaus pas an? 
moteriszkę ir papraazė, idant ji 
užeitų pas jį po pietų. Dažinojusi, 
kam j? daktaras kvieczia, ji atsa
kė, kad ji t? padarys tuojaus, ne 
reikalaudama eiti į daktaro gy
venini?, kur buvo profesoriaus 
Grasseto atsiųstas užpeczėtytas 
rasztas; moteriszkė ta gyveno 
apie pusę viorsto nuo daktaro 
gyvenimo. Pasirėmęs ant kampo 
stalo, ant kurio rymojo ana mote
riszkė, D-ras Ferroull mostelėjo 
su ranka ties jos akimis ir ji tuo
jaus įspėjo, kad daktaras virszu
tinį konvert? atid^fė, pasakė 
kaip iszrado antroji ir isz toli 
perskaitė kitame konverte už 
peczėtyt? raszt?, kurio žodžius 
užraszęs D-ras Ferroul, nusiuntė 
drauge su neatidaryta užpeczėty
ta konverta Grassetui į Montpe
lier. Grasset niekam apie savo 
paraszytus žodžius nieko nesakė, 
tikt atėjęs ant susirinkimo mok- 
sliszkos akademijos sąnarių atsi- 
neszė atsakym? D-ro Ferroull’o 
ir savo užpeczėtyt? konvert?, 
paženkĮint? Paryžiuje, papasako
jo mokslincziams visk? apie t? 
atsitik i m?. Konvertas su pirmu
tiniu rasztu likosi prie viso susi
rinkimo atidarytas. Kaip gi 

! visi nusidžiugo persitikrinę, kad 
, žodžiai Ferroulio ir atrasti Gras

seto konverte visai sutinka. 
Experimentai pasisekė: ne tikt 
kad rasztas likosi perskaitytas 
uždarytoj kopertoj, bet perskai
tytas isz tolo. Mokslincziai 
tuom dar nepasiganėdino, bet 
daro su ta moteriszke toliaus 
experimentus, apie kuriuos žada 
vėliaus apgarsyti.

visi

Kiekvienas teip sako:
CĄSCABETS CANDY CATHABTIC yra tai 

■tebukUngiausioa gydyklos szk Atuiiaus iszra- 
almuone, turi gardu stuoka, gydo lagadnei ir tikrai inkstus, kepenis, pibr, V ozysfyj. 
sistema praszalina parszalima gydo gaisroj 
skaudėĮima drugy ir uikietejlma viduriu*

Pirk dežiutf C. C. C. szlįdlen, io, 25. M eoa. 
IkkUuiSg** wl,o*a •Ptiekoae ir iszgydymį gva-



NUO REDYSTES.
Prisiartino NaujiMetai,o pasibaigė 
seni, taigi jau laikas kiekvienam 
skaitytojui užsimokėti, kę yra 
kaltas už pereitus metus ir pri
siųsti prenumeratą ant ateinan- 
czių metų, idant szįmet daugiau 
skaitytume ir geriaus suprastume, 
kę skaitome ir kas mus mokina 
gero, o kas blogo. Užtiesę, jeigu 
tikt su atyda skaitysime ir gerai 
tėmysime, suprasime, kas yra mu
sų draugais, o kas prieszais; 
žinosime nuo ko szalintiesi, o 
prie ko glaustiesi, idant pagerinti 
sawo vargingę būvį.

Laikrasztis “Lietuva” kasztuo 
ja ant metų tik $2,00, o kas abu 
doliaru ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę ' dovanų. 
Knįgelę gali iszsirinkti sau isz 
musų Katalio^o, kas koki ji nori. 
Kas neturi musų Kataliogo, te
gul atsiszaukia, o prisiusime dy
kai.

Pinjgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba per mo- 
ney orderį arba czekį, kaip kam 

-geriau.
Prisiųsdami pinįgus uždėkite 

szitokį adresę:
A. Olszevskis,

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

CASCARETS ladrutln* kepenis, 1 u kitu* U 
pllw». Niekad neįkanda. 10c.Isz Amerikos.
Žmogžudys įpinant nugalabintas.

San Quentin, Cal. Ant czia- 
nykszczio kalėjimo kiemo likosi 
nugalabintas Tbeodore Durant, 
ant to sūdo nuspręstas už nužu
dymu bažnyczioj merginos Blan- 
che Lemont. Advokatams pųęise- 
kė nugalabinimę nuvilkti, iszde- 
rėjo jie, kad prowa buwo kelis 
kartus perkratinėjama, bet kiek- 
vienęsykį sūdąsDurantę rado kal
tu ir ant nugalabinimo nusprendė. 
Kaltinįkas priesz savo galę 
pėrėjo į katalikiszkę- tikėj mę. 
Ant kartuvių ėjo be jokio nusi
minimo ir ežia dar garsiai į susi
rinkusius isztarė, kad jis yra 
ne kaltu, kad ne jis žmogžudystę 
papildė, bet nieks tam iszreiszki- 
mui ne patikėjo. Kūno jo dabar 
ne nori priimti nė ant jokių ka 
pinių. •

Ateiwiu užtarėjai.
Ateivių draugai ir prieszinįkai 

paduoto ant kongreso nusprendi
mo senatoriaus Lodges biliaus, 
ant susivažiavymo Nev Yorke, 
sutvėrė “Ateivių užtarėjų Ly
gę” (Immigration protective 
League). Prezidentu tos lygos li
kosi iszrinktas Cackron, kitų 
virszinįkų daugiausiai yra vokie
czių, kurie ir sutvėrė tę lygę; 
sekretoriumi jos yra buvęs ateivių 
užveizdos komisorius, D-ras Šen- 
nėr. Mieris lygos yra prieszintiesi 
kokiems nors ateivystės apsun
kinimams, ypacz gi priesztarauti 
Lodges biliui.

Netikri piningai.
New York. Susekė ežia netik

rus, nežinia keno padirbtus po
pierinius pinįgus po 100 dol. 
Wienę isz tokių netikrų 100 dolia- 
rinių popierų pirko paslaptas po- 
licijantas viename banke, kur 
ji pateko, matomai, per kasie- 
riaus neapsižiurėjimę; antrę gi 
rado vieszpatystės kasoj teiposgi, 
matomai, per neapsižiurėjimę 
priimtę. Mažesnės vertės netikrų 
Amerikos popierinių pinįgų yra 
jau daug terp žmonių paleistų; 
daugiausiai yra 5 dol. vertės. To
dėl, imant nuo nepažįstamų,žmo
nių pinįgus, reikia gerai apsisau
goti.

Naujas aukso krasztas.* t
IIaliFax, N. S. Agentai vie- 

nos susidedanezios isz kanadieczių 
ir ameri konių kom pani jos, iszsiųsti 
ant pussalio Labrador, prigulin- 
czio Kanadai, praneszė, kad jie 
ežia surado labai turtingus aukso 
plotus. Amerikos kapitalistai 
rengiasi siųsti inžinierius ant 
isztirimo tų naujai surastų aukso 
plotų. Nereikia vienok užmirszti, 
kad apie suradimę tų plotų ap
garsino juos suradę ameriko- 
niszkuose, tankiausiai meluojan- 
cziuose, laikraszcziuose.

8ugrluwo ledo krautuve.
Hamburg, Mich. Netoli Whit- 

morė Lake statė dedel ę nauję 
ledo krautuvę, prie ko dirbo 
su virszum 200 darbinįkų. Neži

li nia kodėl statoma trioba sugriu
vo ir po griuvėsiais atsirado 
daug dirbanezių darbinįkų. Isz 
po jų vėliaus isztrankė 4 užmusz-
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tų darbinįkų kunus; sunkiai su
žeistų pasirodė 16 darbinįkų.

, Gaisrai.
Saginav, Mich. Lentų pjovi- 

nyežiose “Saginav Lumber & 
Salt Co.”, ant Crov Island, ne
žinia nuo ko užgimė gaisras ir 
isznaikino 8 milijonus kubiszkų 
pėdų medžių. Blėdį ugnies pa- 
darytę “Skaito ant 120000 dol. 
Buvo ežia sukrauta 16 milijonų 
pėdų medžių, bet kita jų dalis 
buvo uit kito kiemo, kur ugnis 
neprisigriebė.

Ottava, Ont. Rytini czia- 
nykszczio katalikiszko univer
siteto dalis beveik su visu su
degė. Blėdį ugnies padarytę 
sudegusioj triobos dalyj skaito 
ant $50000, visokiuose viduryj 
esaneziuose daiktuose $20000. 
Wartojamus prie dievmaldystoa 
indus isz koplyczios spėjo isz ug-; 
nies iszgabenti. Nuo ko užgimė 
ugnis, iki sziol ne žinia; pasiro
dė ji pirmiausiai studentų mieg- 
butyj, kuriame vienok dabar 
studentų ne buvo.

Baisi nelaime.
Lentų pjovinezioj Tonawan 

doj, prigulinezioj Thomson u i, 29 
p. m., lenkę darbinįkę, Juozę My- 
cielskį, pasiekė baisi nelaimė. Su
griebė jį diržas ir užmetė ant 
greitai besisukanezios garinės 
dielinės, kuri jam nupjovė su 
wisu deszinę koję. Norėjo žmogus 
nupjautę koję nustumti, bet apal
po ir nupuolusi ranka pataikė 
vėl ant dielinės, kuri nupjovė jam 
ir rankę. Nugabeno jį į ligonbutį, 
bet nežinia ar galės iszgyti.

Meszka geležinkelio trūkyje.
Ant geležinkelio trūkio,bėgan- 

czio isz Leavenvorth, Kas. į Ba- 
raboo, Vhs., terp kitokių tavorų, 
gabeno ir meszkinę. Meszkinui 
nuobodu buvo vienam tavori- 
niame vagone, todėl jis sumisly 
jo prisigriebti į expresinį. Expre- 
so tarnai, pamatę nepraszytę 
sveczię, isz vogono iszbėgiojo, 
meszkinas gi, prisigriebęs į 
vagonę, isztusztino visokius 
gabenamus saldumynus, bet 
tuom dar nepasiganėdino, su
draskė gabenamus laiszkus, terp 
kurių buvo ir laiszkai su pinį- 
gais, kvitas, knįgas ir sudrasky
tus szmotelius iszmėtė isz vagono. 
Atbėgus trūkiui antstacijos, pasi
sekė su dideliu vargu iszexpresi 
nio vagono iszkrapsztyti meszki
nę ir patalpinti jį vėl į tuvorinį 
vagonę.

Bjauri žmogžudyste.
MTsheta, Kas. Ant vienos sto- 

vinezios girioj farmos, netoli 
Maud, O. T. užėjo indijonas pasi
skolinti balnę; namieje buvo tikt 
jauna farmerio Leard pati ir 
dvejetas mažų vaikų. Leardienė 
vienok balno nedavė ir liepė 
indijonui eiti laukan. Kadangi tas 
nepaklausė, moteriszkė griebė už 
karabino ir norėjo szauti, bet ka
rabinas neiszdegė; dręsa jos vie
nok tiek padarė, kad indijonas 
isz kiemo prasiszalino. Po pietų 
Leardienė, paėmusi ant rankų 
mažęjį vaikę, iszėjo į girię, pasi
slėpęs už medžio indijonas ant syk 
iszszoko, iszveržė isz jos karabi- 
nę ir norėjo ję nuszauti, bet kara
binas vėl ne iszdegė, taigi drožė 
su kulbe į galvę ir užmuszė mo 
teriszkę ant vietos, paskui ię pa
tį padaręs kudykiui, nuvilko ku
nus ant kiemo ir pats prasiszali
no; jo iki sziol ne suėmė.

Esplioztja.
Pittsburg, Pa. Mount Carmel 

kompanijos kastynėse atsitiko 
baisi dujų expliozija. Prie to trys 
darbinįkai likosi užmuszti ir tiek 
jau pasirodė labai sunkiai 
sužeistų; kastynių olos teiposgi 
diktai likosi pagadytos.

10 mylių nuo Pittsburgo, Pa., 
prieszais Glenfield Borough, ant 
velkanczio botus garlaivio 
“Percy Kelsey”, atsitiko baisi 
garino katilo expliozija. Garlai
vio kapitonas ir 6 tarnaujanti li
kosi užmuszti. 10 botų, kokius 
garlaivys vilko, nuo expliozijos 
paskendo.

Wilkesbarre, P a. Avondale 
anglių kastynėse atsitiko baisi 
dujų expliozija, kurios 3 darbinį- 
kai likosi ant vietos užmuszti.

Rktkalauja TWisrxec ib dabbszczic wttu ar 
merginu keliauti po Chlcegz ir aplinkinei Ir pra
dą*.neti taworui begoto* Firmoa.Gaoe 866.00* n t 
menesio ir ezpenaua. Darbai ant wiaado*. Turi 
duot gers rekomendaciją. Raižyki t anglitzkal 
ludedami mwo adresu ir marke aut ataakymo. 
Adresas: The Dominion Co., Dept. Y. Chicago.

Isz darbo lauko.
T Marinette - Menominee. 

Susitvėrė ežia nauja elektriszka 
kompanija su 200000 dol. kapi
talo. Nauja kompanija mat nori 
prie Chappia Rapids užtvenkti 
upę Menominee ir sunaudoti van
denį ant padirbimo elektriszkos 
pajiegos ant reikalų abiejų mies
tų. Nukasimas pylimo kasztuoa 
150000 dol.,bet užtai upė padirbs 
3000 arklių pajiegę; kada 
bus sunaudotas aut to mierio vi
sas upės vanduo, jis galės pa
dirbti 10000 arklių psjiegę, ko 
užtenka ant reikalų abiejų minė
tų miestelių.

5 Leviston, Me. Wisose 
medvilnės vetpinycziose likosi 
apgarsinta, kad, nuo 17 d. Sausio 
szių metų, darbinįkų uždarbis lie 
kasi numažintas ant 10%. Levis- 
tono dirbtuvių pavuikslę žada 
sekti ir kitos sztete Main dirbtu
vės; dirba jose isz viso su vir- 
szum 20000 darbinįkų. Darbinį
kai Levistono ir Aubin ne sutin
ka ant numažinimo uždarbio, jie 
žada sztraikę pakelti; tų paveik 
slę seks, žinoma, ir darbinįkai kitų 
dirbtuvių.

Dubuque, III. Sztraikas 
czianykkzczių anglekasių pasibai
gė isz dalies, gal pasibaigs ir su 
visu. Sztraikierai reikalauja, i- 
dant kastynių savinįkai priimtu 
ssteto uždarbio normę-dėl kasė
jų ir dėl vežėjų, kitiems darbi- 
nįkams pakėlimo uždarbio ir jo 
iszmokėjimo kas dvi sauvaitės. 
Ant paskutinio darbinįkų reika
lavimo kastynių savinįkai suti
ko, ant pirmutinių dar ne.

T Anderson, Ind. Savinįkai 
langams stiklo dirbtuvių pakėlė 
darbinįkų uždarbį ant 13—17% 
ir nuo 7 d. Sausio jie grįžta prie 
darbo; gaus ežia darbę 15000 
darbinįkų. Sztraikas traukėsi 
nuo Rugpjuczio ir per tę laikę 
darbinįkai nustojo 550000 dol. 
uždarbio.

Pereitę sanvaitę buvo Su
vienytose Wieszpatystėse isz vi
so 322 uusibankrutinimai; perei
tę metę, tę paczię sanvaitę, buvo 
jų 471. Iszvežimas jauvų isz A- 
merikos į užrubežius truputį su
mažėjo, pasimažino ir jų prekės; 
prėkės kvieczių nupuolė ant l|c. 
už buszelį.

•j Ne v Betford, Mas. Werpė- 
jai medvilnės dirbtuvių nesutin
ka ant numažinto už darbę užmo- 
kesmo; jie žada pakelti sztraikę 
ne tikt sztetuose Naujos Angli
jos, bet visose Suvienytų 
VVieszpatyszczių medvilnės dirb
tuvėse; tęsyk sztraikę imtų da- 
lyvumų 300000 darbinįkų.

5 Springfield, III. Anglių 
kasėjai Taylorsvilles kastynių su 
tvėrė uniję ir nusprendė priimti 
tokię užmokesnio normę, kokia 
buvo užgirta ant kalnakasių susi 
rinkimo Springfielde. Jeigu 
kastynių savinįkai ant to ne su
tiks, darbinįkai pasirengė sztrai
kę pakelti.

5 Chicago. Elevatoriuje Ar- 
mouro, ant “Goose Island”, pri
gulinti į unijas darbinįkai prie 
javų pilstimo pakėlė sztraikę to 
dėl, kad priėmė prie darbo ir ne- 
prigulinczius į unijas. Atsitiko 
net musztynėe, unijonistai užpuo
lė ant einanezių į darbę ne unijo- 
nistų darbinįkų.

5 Chicago. Darbinįkai dirbtu
vių M'hitmano ir Barneso West 
Pulmane, ant kertės Center avė. 
ir 120 str., paliovė dirbę; ant 
apsaugojimo dirbtuvės reikėjo 
siųsti policiję. Tose dirbtuvėse 
dirbo daugiausiai lenkų, ir czekų; 
buvo gal kaip koks ir lietuvys.

5 Toledo, Oh. Czianykszczio- 
se geležies dirbtuvėse likosi pa- 
naikytas užmokesnts nuo sztukos 
ir vieton tokio, įvedė senoviszkę, 
nuo dienos. Pe rtai darbinįkai 
dirba lengviaus ir trumpiaus, 
uždarbis vienok didesnis.

*1 Seattle, Wash. Dailidės 
dirbanti prie laivų dirbimo turi 
dirbti pok14-18 valandų ant 
dienos ir tai nespėja darbo į laikę 
atlikti. Uždarbis jų geras, bet 
darbo turi per daug, kadangi ežia 
trūksta darbinįkų. •

T Canton, III. Czianyksz- 
cziose cigarų dirbtuvėse numaži
no darbinįkų uždarbį nuo 8 ant 
6 dol. už padarymę 1000 cigarų.

Darbinį kai ant to ne sutiko ir 
pakėlė sztraikę.

1 Chicago. Nuo 1 d. Gegužio 
bus uždraustai un'jų darbinįkams 
prie namų statymo dirbti pas 
tuos kontraktorius, kurie vartos 
medegę iszdirbtę darbinįkų ne- 
prigulinczių į unijas.

•Į Fall River, Mas. Dėl nu
mažinimo uždarbio, medvilnės 
verpinycziose Shone ir King 
Philip visi darbinįkai paliovė 
dirbę ir prisidėjo prie sztraiko.

i5 Chicago. Departamente 
dėjimo dūdų vandens traukimui, 
dėl neiatekliaus pinįgų, miestas 
rengiasi praszalinti 200 darbinį
kų.

5 Trenton, N. J. Marszkinių 
dirbtuvėj Henry Rothschild 
kompanijos likosi pakeltas darbi
nįkų uždarbis ant 8|%.

1 Warsaw, N. J. Czianyksz- 
cziose druskos virinycziose, nuo 3 
d. Sausio, likosi padidintasdarbi
nįkų uždarbis.

Kevanee. III. Darbai eina 
ežia gerai, darbinįkų be darbo 
beveik nėra.

5 Brazil Ino. 200 darbinįkų 
“Brazil Coal Co.” paliovė dir
bę.

Pamėtyk detale CASCARETSut 10o., ge- 
rteuaU tutaUytoja pUucilu ir «l<u viduriu.
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Lietuwiszku dirwu

Naujos tiesos apie lanky
mą mosklainių Penn- 

ay Uranijoj.
Kol mes terp savęs ėdamėsi, 

kol vedame tuszczius ginezus 
apie tai, kokių mums reikia 
mokslainių, Pennsylvanijos szte
te likosi iszduotos naujos tiesos, 
kurios gal su visu užmuszti mu
sų netikusias parapijines mok- 
slaines. Naujos tiesos turi būt 
pildomos nuo pradžios szių metų, 
mieris jų yra iszplatinti mokslę 
skaitymo ir raszymo angliszkoj 
kalboj teip, idant kiekviena, 
vaikas nuo 8-16 metų mokėtų 
raszyti; tas padavadyjimas pasie
kia vaikus lygiai prie tėvų ėsan- 
ežius, kaip ir dirbanezius fabrikuo
se,bet neturinezius dar 16metų am- 
žiaus.Mokslainių superintendentas 
Brooks iszsiuntinėjo dabar į visas 
mokslaiues szitokio turinio rasztę: 
“Nuo 1 Sausio 1898 m. turi visi 
nemecziai neturinti dar 16 metų 
amžiaus, dirbanti fabrikuose arba 
kitokiose įtaisose, iszmokti an- 
gliszkai raszyti ir skaityti, arba 
turi parodyti paliudyjimę, kad 
jie pereitę metę lanke vakarinę 
arba dieninę mokslainę mažiau
siai per 16sanvaiczių”. Nuo dabar 
turi vaikai, neturinti dar 16 m. 
amžiaus, lankyti mokslainę; tikt 
toki nuo to paliuosuoti, kurie 
turi kokį naudigę, iszlavinantį 
jų protę užsiėmimę. Pennsylvani- 
joj gyvena daugiausiai musų 
brolių, bet ir parapijinių mokslai
nių yra ten labai mažai, taigi, 
kadangi apie jų parengimę mes 
nesirūpinome, ar norime, ar ne 
norime, ‘lietuvių vaikai turės 
lankyti publiszkas mokslaines.Be- 
mianezių užmanymę iszderėti nuo 
szteto publiszkę mokslainę, kurio
je mokytu ir lietuviszkai, neatsi
rado daug nė terp musų laikrasz- 
czių, todėl lietuvių vaikai turės 
lankyti publiszkas mokslaines, 
kur mokys tikt angliszkai, mo
kintojai negalinti su vaikais susi
kalbėti. Mat kokius vaisius gim
do musų savitarpiniai pavydėji
mai ir nesutikimai.

Musztynės audė:
I8Z ShENANDOAH, P A. T8SZO, 

kad ežia į policijos sudę atgabeno 
du lietuviu: Wiliamę Abromaitį 
ir Petrę Simanavyczių, kurio bu
vo apskųsti už sumuezimę Char- 
leso Mc Citcheon’o ir Michael’io 
Dalton’a Laike perkratinėjimo 
ant syk vienas isz drau 

gų skundėjų, George Too- 
ney, szoko ant Abromaiczio, 
to paveikslę sekė ir abudu skun
dėjai, prie to prisidėjo abiejų 
pusių draugai ir sude prasidėjo 
kruvinos musztynės. Nė sudžia, 
nė sūdo urėdnįkai ne įstengė 
besipeszanczių suvaldyti, reikėjo 
szauktiesi policijos pagalbos. At
bėgus policijantams, pesztynėe 
traukėsi toliaus, jie griebėsi sa
vo lazdų ir pradėjo skambyti į 
tuszczias matomai besipeszanczių 

galvas. Sūdo įtaisymai, mebliai 
laike pesztynių likosi sudaužyti 
ir krauju aptaszkyti. Suvaldžius 
pesztynes, visus jose ėmusius 
daiyvumę uždarė į kalinį.

Waterl)urio, Conn., Blai- 
wyst€s draugyste.

“Rytas” pranesza, buk Water- 
burio lietuviai sutvėrė blaivystės 
draugystę po vardu “Lietuvos 
Sūnų”. Ant pradžios į ję pristojo 
20 sąnarių, kurie užsimokėjo mė 
nešini mokestį po 50c. ir iszrinko 
komitetę ant pusės metų. Pristo
ję į tę nauję draugystę pasižadėjo 
per metds visai ne gerti nė jokių 
svaiginanezių gėrymų. Priderėtų 
mums padėti norintiems atsižadė 
ti nuo girtuokliavymo broliams 
ir parengti jiems kę nors geresnio 
už apsvaiginanezius protę gėry- 
mus. Kel mės nieko kito jiems ne 
suteiksime, atsiras tikt kaipo 
iezėmimai prie to j auti prie blai- 
vystės. Sziędien musų broliai ne 
tikt todėl girtuokliauja, kad prie
degtinės priprato, bet ir todėl, 
kad nieko geresnio ne turi; kitus 
prie girtuoklystės verezia vargin 
gas gyvenimas, degtinėj jieszko 
jie užmirszties apie graužianezius 
vargus. Galima peikti girtuok- 
liavytnę, galima raginti prie 
blaivystės, bet kad girtuokliavi
mus gimdo atsakanezios prie
žastys, tai nepraszalinus tų prie- 
žaszczių, mes girtuoklystės ne' 
isznaikinsime, ' •

Protestai priesz nekeli- 
tliną ateiwlų.

Artinasi laikas, kuriame 
IVashingtono kongrese vėl bus 
perkratinėjamas naujas užmany
mas natyvistų kaip apsunkyti 
atkakimę į Amerikę svetimiems 
ateiviams. Wokiecziai Nev Yorke 
turėjo didelį susirinkimę, ant ku
rio suvažiavo delegatai vokiszkų 
draugyszczių isz visokių sztetų. 
Susirinkę nusprendė protestuoti 
priesz rengiamę priesz ateivius 
bilių ir visoms vokieczių pajie 
goms prieszintiesi jo įvedimui. 
Lenkiszki* laikraszcziai ragina 
prie protesto savo skaitytojus. 
Rengiamas, senatoriaus Lodges 
ant kongreso nusprendiiųo pa
duotas, bįįius kreipiasi kaip priesz 
lenkus, teip ir priesz lietuvius, 
mažiausiai jis užgriebia mokan- 
czius skaityti ir raszyti vokie- 
ežius; apie musų vienok protes
tus nieko ne girdėt. Kodėl nieko 
ne daro musų politiszki kliubai, 
kokius juk turime? Argi jie tikt 
ant to yra, idant, už prikalbėtus 
lietuvių balsus, politikieriai klu
bų virszinįkai galėtu gauti gerai 
apmokamę, o mažai darbo reika
laujantį urėdę? Jeigu tikt toki 
musų politiszkų kliubų mieriai, 
tai nėra kę isz jų džiaugtiesi!

Lletuwiszka darbinfkų 
unija.

Mc Adoo, Pa. Lietuviszka 
mainierių unija užsidėjo ežia 19 
d. Rugpjuczio, po vardu “United 
Minės Workers of America”. Su
sirinkimai atsibūva seredoms po 
1 ir 15 dienai kiekvieno mėnesio 
ant Adomo Montvillos bailės. 
Susineszimus turime su anglisz- 
komis unijoms, siuneziame dele
gatus ant susirinkimų kitų unijų, 
kitų gi tautų unijos atsiunezia 
delegatus ant musų susirinkimų. 
Prie musų unijos priguli dau
gumas lietuvių mainierių, isz 
viso apie 59 sanariari; yra dar 
6-10 neprigulinezių, bet turime 
viltį, kad ir tie prisiraszys. Pas 
mus kiekviena tauta turi savo 
uniję, bet ant susirinkimų siunezia 
delegatus vieni pas kitus.

Prezidentas, W. S. Kreivėną,

Auka šaltinių.
Lenkiszkae laikrasztis,“Przyja- 

ciel Ludu”, pranesza apie szitokį 
atsitikimę Baltimorėj, Md.: galiū
ne Kulevycziaus, ant kertės Pratt 
ir Abemarle ui., prie biliardo susi- 
barė lietuvys Bielys su vokieczių 
Schmidtu. Matomai abudu gerai 
nuo degtinės turėjo aptemdytę 
protę: nuo barnių perėjo į peszty- 
nes, laike kurių, vokietis iszsi- 
traukė peilį ir dūrė lietuviui į 
szonę. Schmidtę suareaztavo, 
Bielį gi sunkiai sužeistę nugabe
no į Hopkinaoligonbutį. Ligonbu- 
czio vienok daktarai neturi di
delės vilties jį nuo mirties isz- 
gelbėti. Girtuoklystė mat ne tikt 
kad mus nužemina svetimtauezių 
akyse, bet ne vienam trumpina 
amžį. Argi mes niekada isz jos 
globos neiszsiliuosuosime!

Union City, Conn.
Kalėdas szventėme linksmai; 

Dr—tė szv. Jurgio ir Politiszkas 
Kliubas nusamdė isz pusės salę 
ant visų metų dėl lietu- 
viszkų susirinkimų. Per rupestin- 
gumę Pruselaiczio.P. Autanaiczio, 
J. Bekerio salė tapo gražiai ant 
szventės papuoszta. Buvo gražus 
pasilinksminimai pirmę Kalėdų 
dieuę.

Antrę dienę teiposgi buvo 
pasilinksminimas ir atsibuvo du 

'susirinkimai: pirmas “Susivie- 
nyjimo” kuopos, antras:“P. Armi
no Dr—lės”, ant kurio buvo lietu- 
viszkos kalbos, pa kalbų, sekr. 
perskaitė protokolę, perszaukė 
mokestį; po tam prisiraszė 5 
nauji sanariai. Kitę susirinkimę 
nutarėm laikyti Waterbury, 
Conn., po nr. 646 Bank Str., 29 
Sausio, 1898 m.

Taigi malonus lietuviai ir lietu
vaitės, nepamirszkit atsilankyti 
ant virsz minėto susirinkimo; 
užkviecziam maloniai vardan
draugystės P. Armina 

Sekretorius.

Boardingjerių sztraikas.
Neapsivedę Kevanee’s, III. lie

tuviai, ėsanti ant boardo, kadan
gi boardingbosiai nuolatai didino 
ąavo reikalavimus už boardę, 
kada jie pakėlė boardo prekę nuo 
2 dol. ant $2.25, nuo jų pasitraukė 
ir iszvaikszcziojo pas svetimtau- 
ežius.Boardingbosiai, netekęboar- 
dingierių, suprato, kad per daug 
isztempta Striūna trūksta, bet su
pinto per vėlai. Prasiszalinę lie
tuviai dabar ne uor jau pas juos 
grįžti nė už senę mokestį.

t Nuo iszleistojų naujo lietu- 
v isz k o laikrasgczio “Dirva” 
gavome žinię, kad tasai laikrasz
tis dar ne iszėjo, iszeis jis 15 arba 
20 d. Sausio, tas, kas iszėjo po 
vardu “Dirva”, nėra tai dar laik
rasztis.

Jeigu jeuUeei ne»weiku. Imk wlen»CA8CAR 
ETS, o fezgydye tawg, už 10 ir 20c.

Girtuoklyste ir limpan- 
czlos ligos.

Lietuviui tiki, buk girtuok
liavimas, užgimus marams, ge- 
riaj^įajjLm2W^W2ilUllULUl  ̂
krėtimo liga, todėl, pasirodžius 
cholerai, musų broliai stengiasi 
kuodaugiausiai isztusztinti“metė- 
linės” stiklinių.Tuom tarpu moks- 
linczių tirinėjimai parodo, kad ta 
nun^omonė yra klaidi, degtinė ne 
tikt ne saugoja nuo užsikrėtimo, 
bet prieszingai, liga greieziaus 
griebia girtuoklius ir toki, sykį 
ligos apimti,recziaus i užgyja negu 
su visu negerianti. Prancuziszkas 
daktaras Deleard, miesto Lille 
Pasteuro institute, darė ilgai ban- 
davones su apsangojaneziais- nuo 
limpanczių ligų skiepyjimo vais
tais ir persitikrino, kad skiepyji- 
nias girtuoklių ne saugoja nuo 
ligos, paveikslan, pasiutusių szu- 
nų sukandžiotas girtuoklis pa
siunta, nors jam prideraneziai 
tuojaus po sukandžiojimui butų 
skiepyti apsaugojimo vaistai, 
terp negerianezių degtinės pasiun
ta vos vienas ant 100 sukandžio
tų. Girtuokliai, nors iszrodo 
sveikais, bet isztikro visas jų 
organizmas teip sugedęs, kad juos 
greieziausiai griebia visokios 
limpanczios ligos. Wisi gal žino, 
kaip pavojingas yra girtuokliui 
perszalimas. Retas girtuoklis isz- 
gyja prie plauczių uždegimo. 
Persitikrino teiposgi, kad net ne 
vodingos bakterijos (ligos sėk
los), kurios įskiepytos sveikiems 
gyvuliams ne gal jų užmuszti, 
arba pagimdyti ligę, užmusza 
beveik visada nugirdytus. Taigi 
ne vodingos, ne gimdanezios ligų 
bakterijos ant girtuoklių persi- 
keiezia į vodingas, ligas gimdau- 
ežias. Deleard panorėjo persitik
rinti, kaip ant girtuoklių atsilie
pia apsaugojanti nuo limpanczių 
ligų skiepyjimai; banda vones 
vienok darė ne ant žmonių, tikt 
ant nugirdytų kralikų. Ir sztai 
kas pasirodė: įczirkszti nugirdy
tiems kralikams susilpnyti ligos 
nuodai ne turėjo apsaugojanezios 
įtekmės. Teip, paveikslan, įskie- 
pyjimas susilpnytų nuodų pasiu
timo ir karbunkulo ne tikt jų ne 
saugojo nuo ligos, bet prieszin
gai, gimdė paczię ligę. Panaszus 
atsitikimai pasirodė ir ant žmo
nių prie ligų gydymo specija- 
liszkose gydinycziose. Taigi pasi
rodo, kad tankiai girtuokliui, į-

puoluę į ligę, vartojami nuo ligos 
vaistai ne tikt jo ne geibi, bet 
tankiai ligę sudrutina, arba, jeigu 
dar ne apsirgo, tai ję gimdo. Gir- 
tuklis įpuolęs į limpanczię ligę 
gal laukti pasitaisymo tikt tęsyk, 
jeigu jo organizmo dar suvisu ne 
sunaikino degtinė, vartojami gi 
nuo ligos vaistai neturi paprastai 
ant jų įtekmės. Girtuoklystė ne
gana kad naikina paežio girtuok
lio sveikatę, trumpina jo amžį, 
bet atsiliepia ir ant jo vaikų: 
girtuoklių- vaikai užgimdami, 
kaipo palaikus nuo savo tėwų, 
atsigabena silpnę, pagedusį orga- 
nizmę, daugiaus girtuoklių vaikų 
mirszta, nesulaukia ne pirmų sa
vo metų amžiaus, negu- vaikų 
tėvų negeriančių degtinės. Gir
tuoklystė todėl ne tikt girtuok
lius naikina, bet atsiliepia ant 
visos tautos girtuokliaujanezios, 
nustumia ję į kuniszkę ir protisz- 
kę nupuolimę, kadangi naikina 
netikt girtuokliaujanezius, bet ir 
jų vaikus.

Laiszkai antpaczto.
57 Bncz«wski A. 220 Orwid Anton
#1 BainsiPkul 221 Ojieoewtcz Jorhim
09 Bernatoy Jokim 220 R*k«tn Telaaper 
n BolutuU* Wo}ck>cik 228 Nem>< Sutana 
77 Borkow«ki Anton 230 Ro*ewiU Weroulka
M Cyburt Joseph 
97 Devegow(ki Jan

101 Duka Mikolai
102 Dibut M arei n 
118 Oeean Frank
149 Jablonfczka Joaef 
151 Jagieaka Mr» 
108 Jinti Tekeaa 
108 Kaukei Andreat 
199 Kapatnutki Frank 
172 Karaloweka Anna 
174 Kirdelkii Joeeph
187 Kruaka Jonai
188 Kyanccun Jowa
189 Luiee Lenieky
190 Lapeok J.
194 Leizyntki Anton 
205 Maaejovtky Otto 
214 Nemunii Dom.
216 Nlegai Joaef
217 Ochedutzka

231 Rumimki Michal
232 Rywgajta Kaumier
233 Rzikanowtkl TeoHl
234 Santoika Rozalia 
253Seb«lel Bapiit 
269 Sekowtki Jo*ef
260 Sbkowski Volieoech 
262 Stankaiter John
274 Sun Grzegurz
275 Suntkoweki J oze f
276 Sufczewski Waciawa 
283 Szyppeta V,
285 Svpun Ignaz
286 Tubaka Jon
289 Taukowtcz Tekia 
897 Vejvoda Frank 
298 Vejvoda Fnnk 
314 Vojtai Frank
318 Wotlpobeka
319 Zabaromki 
324 Žiliui Anton

Į Lietuwius ir Lietuwisz- 
kas Draugystes Chl- 

cagos.
Atkreipkit htydę ant muzikan

tų Dr-tės Dovido Karaliaus,kurie 
visuose moksliszkuose ir bažnyti
niuose reikaluose tarnauja dykai,o 
ant piknįkų, balių, veselijų ir 
pagrabų grajina už pigiausię pre
kę. Grajina: ant triubų,skripkų 
ir kitų instrumentų. Ofisus turi: 
703 W. 18th PI. pas p. J. Walan- 
tinaviezię ir 924 33rd St. paa p. 
A. Žemaitį kuriuos galima kiek- 
wienę valandę rasti namieje.

Su guodone, Muzikantai 
Dr-tės Dovido Karaliaus.

Apgarsinimas!
Puikiausios popieros dėl raszy» 

mo gromatų po 35c. tuzinas, o 
keturis tuzinus už $1.00. Perkup- 
cziams nuleidžiu didelį procentę! 
ę Teiposgi prilaikau Visokias 
knįgas lietuwiszkas, lenkiszkas 
ir maskoliszkas. Užlaikau dėl 
Brolių ir Seserų III. ’ Zokono 
Sz. Pranciszkaus visokius 
reikalingus daiktus: - juostas, 
kryžius, Stacijas, kryžius atidaro
mus dėl sudėjimo relikvijų ir 1.1. 
Ko norint reikalaudami, visadą 
uždekit szitę adresę:

W. Kudarauskas, 
241 W. 3rd Str. So. Boston, Mass

Grand Opening.
Naujai atidarėme galiūnę po nr. 

650 S. Canal str., rengiame balių 
jo įkurtuvių ant subatos ir nedė
lios, 15 ir 16 Sausio mėnesio, ant 
kurio užkviecziame visus lietu
vius atsilankyti, nes grajįs puiki 
muzika, bus szokiai ir sziaip jau 
gražus pasilinksminimai.

Su guodone,
Stan. Markeliunas ir 
Kaz. Witkus.

Draugyszczių reikalai.
Balius! Balius!

Brooklyn,N.Y. 22 d. szio mėne
sio, parap. Sz Marijos Panos tu
rės savo balių, ant salės po nr. 
93 Grand Str., ant kurio užkvie- 
czia atsilankyti visas lietuvisz- 
kas draugystes ir visus aplinki
nius lietuvius ir lietuvaites.

Su guodone,
Parap. Sekretorius.

MITINGAS.
Nedelioj, tuojaus po 12 valan

dai vidurdienio, 16 d. Sausio 
1898 m., Draugystė Lietuvos 
Sūnų laikys savo czvertmetinį 
susirinkimę salėj p. L. Ažuko, 
po nr. 3301 Auburn avė.,kertė 33 
ui., ant kurio privalo pribūti vi
si sanariai dėl apsvarstymo labai 
svarbių dalykų; teiposgi yra už- 
praszomi dori žmones lietuviai 
ant prisiraszymo.

Su guodone,
Dr-te Lietuvos Sunu.

Naudinga kn{gelė
Del aps i garsi n tojų, naujoje ir paran

kioje formoje,turintiSOOpuslapių.istduo 
taGeo. P. Rowėll Advertising Co., New 
Yorke. Joje randasi suraszyti wisi laik
raszcziai, kurie turi ne mažiau kaip 1000 
skaitytojų. Ji reikalinga biznieriams, 
kurie nori laikraszcziuose apsigarainti. 
Jos prekė tl.00.
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|Į Prancūzijos pakrantėse, ant 
Atlantiko, prieszais miestu Hav 
rjt, darė bandawones su nauju 
laiwu padirbtu prancūzo inžinie
riaus, Bazino; apie t? laiwp pami
nėjome sawo laike, kada jį dirbo 
mieste San Denis, netoli Pary
žiaus. Laiwas tas keturkampis, 
padėtas ant tuszczių cilinderių, 
tikt tie cilinderiai plaukia ant 
wandens. Ant bandawonių war- 
tojo mažp laiwelį 250 tonų įtaL 
pos; cilinderių buwo po tris isz 
abiejų laiwo szalių. Banda- 
wonės pasisekė kuo geriausiai, 
jeigu reikalingos bus pertaiso#, 
tai bus pertaisyta diibant didelį 
laiwp. Pasirodė, kad laiwaa Bazi 
no plaukia ant treczdalio grei- 
cziaus negu greieziausi szijidieni- 
niai oceaniniai garlaiwiai; jeigu 
kelionėj kas pagenda, tai galima 
ant jūrių lengwai laiw^ pataisyti, 
dirbant didelius laiwus ir pada 
rius atsakanezius pataisymus, dar 
greitumu galima bus padidinti, 
bet ir su mažu laiweliu, su kokiu 
darė dabar bandawones, wisji ke
lionę nuo Prancūzijos pakranezių 
į Ameriką galima bus atlikti tikt 
su 4 dienoms, ant ko dabar reikia 
6 dienų. Neseniai mes paminėjo
me apie uaujgi elektriszkj loko- 
motywji Heilmanno, teiposgi 
Prancūzijoj iszbandytj, su kurios 
pagelba, nuo Peterburgo galima 
bus nukeliauti, žinoma, kada bus 
pabaigtas Siberijos geležinkelis, 
į Wladiwostokji, prie Didžiojo 
oceano, į 3 dienas. Taigi warto 
jant ant jūrių perplaukime laiwę 
Bazino, o ant žemės elektriszkę 
lokomotywę Heilmanno, ant ap- 
keiiawimo aplink wisę musų že
mę užteks 14 dienų, arba dwiejų 
sanwaiczių.

|| Mieste Bruxelley darė dabar 
bandawones su nauja elektriszka 
prietaisa laiwų warymui; 
bandawonės pasisekė kuo 
geriausiai. Nauj^ prietaisu pri
taisė #pri e mažo, paimanezio 75 
tonas sunkenybės, Iaiwelio ir per
sitikrino, kad elektriszka prie
taisa suskubino greitumu ant 
treczdalio daugiaus, o kasztai 
siekia wos pusę to, kji kasztuoja 
wartojant garj. Dabar darys 
bandawones su diesniais laivais. 
Iszradėjas naujos prietaisos tiki, 
kad su didesniais laivais greitu
mu jų dar galima bus labiaus pa
didinti.

|| Londono augi i szkas laikrasz- 
tis, “Daily Chronicle”, paduoda, 
buk Austrijos sostapilės, miesto 
Windobonos universiteto profe
sorius, D-ras Schenk, po 20 metų 
tirinėjimų embrijologiszkame 
institute, surado pamatus, ant 
kurių pasirėmęs isz kalno gal nu
spręsti, kokios lyties užgims vai
kas ir kaip sako, j's rado budę, 
kaip priversti motinę, kad ji pa 
gimdytu tokios lyties kudykį, 
kokį jis nor. Ant ko tas viskas 
remiasi,D-ras Schenk ne garsina, 
kadangi pirma, žinię apie savo 
iszt i rimus,nori suteikti Windobo- 
nos mokslo akademijai; tiek jis 
pasakė, kad lytis kūdikio remiasi 
ant maisto, kokį valgo neszczia 
motina. Tas isztirimas labai pa- 
naszus ant amerikoniszko humbu- 
go, nors užgimęs Europoj, jam 
netiki kiti mokslincziai. Jeigu 
D-ras Schenk isztikro kokius 
ant tos dirvos isztirimus padarė, 
tai apie tai gal neužilgio apgarsys 
specijaliszki moksliszki laikrasz- 
cziai.

. t Gyvenantis Amerikoj vokie
ty s, Henry Arden, iszrado budę, 
kaip isz ažerų ir jūrių dugno 
pieskos isztraukti geležį, dėlko 
padirbo tam tikrę prietaisę, ku- 
rię užpatentavo. Kasztai pada
rymo geležies neiszpasakytai maži, 
siekia vos 1 dol. nuo tonos, ka 
dangi isztraukimas galežies isz 
rudos atsieina po 9-10 dol. nuo 
tonos. Atliktos bandavonės pasi
sekė kuo geriausiai ir tuojaus 
susitvėrė kompanija su 100000 
dol, kuri užsiims dirbimu geležies 
isz pieskos.

t Kaip paduoda Nev Yorko 
laikraszcziai, pagarsėjęs savo 
visokiais iszradimais, elektri- 
technikas Tešla, iszrado nauję 
szviesę, kuri duoda tiek szviesos 
kiek saulė vidurdienyj. Tešla ti
ki, kad ta nauja szviesa galės 
persigriebti per tirszcziausię mig
lę, todėl ji ras pritaikymę lygiai 
prie jūrių žiburių, kaip ir ant 
žemės.

|Į Ernst A. Hummel iszrado 
budę, kaip per telegrafę galima 
nusiųsti fotografiszkus paveik
slu# ir kitokius paiszinius. Tas 
naujas isjradimas jau likosi tū
lų Nev Yorko laikraszczių sunau
dotas, laikrasztis “Nev York 
Herold” pirmutinis patalpino 
savo-skiltyse paiszinius atsiųs-' 
tus per telegrafę isz Camden N. 
J., taigi 145 mylių nuo Nev Yor
ko.

plaukianti isz Europos garlaiviai 
atgabena ežia dabar diktai atei
vių, kurie, atkakę aut vietos, pa 
stoja beveik vergais kavos plan
tatorių.

GEOGRAFIJA
ARBA

MOKSLAS APIE ŽEME

Isz wisur.
|| Portugalijos valdyboje piet

rytinės Afrikos, Laurenso-Mar- 
ques, prie Dalagoa užtakos, ypacz 
terp cziabuvių pradėjo labai pla- 
tintiesi karsztligės ir kasdienę 
pasitaiko daug myrių. Todėl li
kosi paskirta tam tikri “laidoto- 
jų policija”, kuriai likosi įsakyta 
nuo ulyczių kas rytę ir kas vaka
rę cziabuvių miesto dalyj rinkti 
numirėlių kunus ir krauti juos į 
grabus. Wienę vakarę laidotojai 
rado ant ulyczios gulintį anglisz- 
kę jurinįkę. Kadangi tamsioje 
naktyj negalima buvo pažinti, 
kas toks yra neva negyvėlis, 
įkimszo jį į grabę, idant rytmetyj 
palaidoti. Ant rytojaus anksti, 
kada policija, norėdama dar nu
mirėlių kunos peržiūrėti, atidarė 
angliszko jurinįko grabę, tasai 
iszsipagiriojo, kadangi jis mat 
buvo tikt pasigėręs, isz syk pa 
szoko isz grabo ir pradėjo savo 
laidotojus muszti. Tie vienok 
gavo pagelbę ir suvaldė isz nu
mirusių prisikėlusį ir pasodino jį 
į kalinį. Už savo jurinįkę užtarė 
Anglijos laivo kapitonas ir pa

reikalavo, idant jį paleistu ir 
reikalavo dar gana didelio atly 
ginimo, žadėjo tuojaus ant kran
to iszsodyti angliszkę kariaunę. 
Pcrtugaliszkos vienok valdžios 
kitaip‘ant to pažiurėjo, atidavė 
jurinįkę po sudu, kurisai, už 
suardymę laidotuvių,
nusprendė ant iszmokėjimo la
biausiai jo sumusztam policistui 5 
dol.

t Bruxelley iszeinantis prancu
ziszkas laikrasztis, “Independence 
Belge”, paduoda, kad vienas bel- 
giszkas agentas mieste Boma, 
Kongo vieszpatystėj, vidurinėj 
Afrikoj, nežmoniszku, tikrai 
žvėriszku budu nužudė savo su
gulovę, negre isz cziabuvių. Jis 
pririszo nelaimingę merginę prie 
medžio, iszrėdęs nuogę, kunę isz- 
tepė su medum ir su cukrum ir 
paliko. Pririsztę užpuolė bitys ir 
baisiui sugylė; kentė ji teip tris 
dienas ir ant galo pasimirė. Ne 
žmoniszkas, civilizuotas neva a- 
gentas likosi sūdo ant 2 metų 
kalėjimo užtai nuspręstas. Bjaurię 
mat nuožmiems civilizacijos 
pusę parodo tūli krikszczioniszki 
europiecziai.

I) Mieste Havanoj, ant salos 
Kubos, laike Miszparų katedros 
bažnyczioj, koksai vyriszkis iszsi- 
traukė revolverį ir pradėjo szau- 
dyti į altorių, viena kulka patai
kė į abrozdę Szvento Petro. 
Bažnyczioj susirinkę persigando 
ir pradėjo veržtiesi laukan, tikt 
arti nuo vyriszkio stovinti ne 
nusigando: jie greitai jį suvaldė, 
atėmė revolverį ir atidavė poli
cijai. Dabar szovėjas patalpintas 
beproezių namuose ant iszbandy- 
mo jo proto.

U Mieste GUasgov, Szkotijoj, 
užsidegė chemiszkų iszdirbimų 
dirbtuvė Hatricko, prie to atsi
tiko expliozija visokių prie tų 
iszdirbimų reikalingų medegų, 
nuo kurios keturi ugnagesiai ir 
tūlas skaitlius paszalinių žmo
nių likosi gana sunkiai sužeistų. 
Blėdį ugnies padarytę skaito ant 
250000 dol.; didesni dirbtuvių 
triobos dalis likosi su visu su
griauta.

H Mieste Oviedo, provincijoj 
Asturija, Iszpanijoj, parako dirb
tuvėj expliodavo 440 svarų pa
rako. Isz dirbanezių dirbtuvėj 
darbinįkų 7 likosi ant vietos už- 
muszti; sunkiai sužeistų yra 17 
žmonių; tuos nugabeno į ligon- 
butį, bet daktarai nusprendė, kad 
nevisus bus galima Užgydyti. 
Dirbtuvės triobos likosi su visu 
sugriautos ir po aplinkines isz 
mėtytos.

t Brazilijos sztetas Sao Paulo 
paskyrė isz savo iždo 2 milijonu 
milreisų ant * parsigabenimo 
isz Europos ateivių prie sunkaus 
ant kavos plantacijų darbo. At-

H Diedenhofe, Lotaringijoj, 
Wokietijoj, sugriuvo augsztas 
kaminas stiklo dirbtuvės ir užbė
rė daug darbinįkų. Isz po griu
vėsių isztraukė 6 užmusztus ir 
tris sunkiai sužeistus, bet tiki, 
kad po kamino griūvėsiąs yra 
dar daugiaus žmonių.

t Maras mieste Bombay, Indi- 
jose, platinasi vis smarkiau#, 
per paskutines dvi dienas buvo 
144 nauji apsirgimai ir 105 my
riai. Turtingesni miesto gyven- 
tojai apleidžia savo namus ir 
bėga isz maro apin^to miesto į 
sveikesniu# krasztus.

|| Danijos . sostapilėj, mieste 
Kopenhagene, vienoje dirbtuvėje 
atsitiko baisi garinio katilo ex- 
pliozija, prie ko daug darbinįkų 
likosi užmusztų. Peczkurys, per 
kurio neapsižiūrėjimu atsitiko 
expliozija, pats sau galę pada
rė.

d Ant Widuržeminų jūrių, 
prieszais Bendox, pietinė# Pran
cūzijos pakrantėse, paskendo su 
viskuom, su taworais ir su žmo
nėms, didelis nežinomo wardo 
garlaivys. Kiek prie to žmonių 
prigėrė, tikrai nežinia.

R Strasburge, Vokietijoj, su
griuvo naujai statomi namai, 
prie ko 6 darbinįkai likosi už- 
muszti, sužeistų gi yra dau^. 
Architektas prižiūrintis durbę li
kosi suaresztuotas.

|| Prancuziszkas garlaivy# 
“Louiu”, plaukiantis isz Marsilijos 
į Cardiff, dienoje Naujų Metų 
paskendo; prigėrė 15 ant jo bu
vusių jurinįkų.

Į| Kanitze, Czekijoj. farmerys 
John, nuszovėsavo paczię, 3 tvai
kų ir savę.

Knygų! Knygų!
Sziose dienose gavome 

Europos didelę daugybę viso
kių knįgų, o daugiausiai viso
kių maldaknįgių pigiuose ir 
brangiuose apdarause: Mažas 
Aukso Altorius, Balsas Balan
dėles, Szaltiniai ir kalendo
riai ant szio meto. Prekės 
knįgų tos paczios kaip musų 
kataloge. Prekės kalendorių 
po 15c. Kas neturi musų ka
talogo, tegul atsiszaukia, o pri
siusime.

Wisi prisiųntę pinįgus nuo 
seniaus, atsiszaukite, o gausi
te savo knįgas. Raižydami ir 
pinigus prisiusdami, uždėkite 
szitokį adresu:

A. Olszewskis, 
Sub-Sta. 60. Chicago,

isz

III.

Didelis Balius!
Nedalioj, 16 d. Sausio, rengiu 

halių art>a pasilinksminimu dėl 
aawo pažįstamų, ant kurio už- 
kwiecziu wisus lietuwiua atsilan
kyti, nes grajys puikus muzikan
tai ir atsilankanti datirs ewetingo 
priėmimo.

Su guodone.
L. Ažūras,

Auburn Avė., Chicaoo.3301

Reikalingas
Geras vargamistra , kuris mo

kėtu sutaisyti ant 4 balsų chorę. 
Alga $40 ant mėnesio ir prie to 
kiti pelnai yra isz bažnyczios. 
Tur būt doras ir blaivus žmogus 
ir gerai iszdianyti savo užduotę. 
Teatsiszaukia pas:

Rev. W. Kraucziunę, 
180 S. Ist Str. Brooklyn N. Y.

' (28-1)

Reikalingas geras ir isz* 
mintingas vyras, kuris moka 
atsakancziai arielkę maiszyti. 
Norėcziau su juom uždėti arielkos 
pardavinyczię. Tur turėti keletu 
doliarų pinigų. Atsiszaukit ant 
szio adrese:

Jonas Dubauskas.
S. W. Cor. Račo & Liberty Str. 

Cincinnati, O.

PadekawonC.
Siuncziu szirdingiiKuiį padskawonę 

draugystei “Lietuvos Šunų’’ ir drau
gystei “Karaliaus Dowydo“, kurio* 
manę brolisskai paszelpė laike mano 
sunkios ligos: iszmokSjo man gražiai 
kaipo sąnariui tų draugyszczių po 15.00 
dol. ui3 nedalias ligos,už k} iaztariu azir- 
dingiausią aeziu ir welyju wisiems 
geriems žmonėms priguUU į tokias drau
gystes, o atrasite jose paszelpą wisose 
sawo nelaimėse.

Su guodone, Jonas Nowogrockis, UŽ ją ilgesni;

II DALIS
%(Tįaa).

Rods ežia lytus retai atsitinka, bet už
tai jeigu užkyla, lai būva labai smarkus. Apart to, 
kaip jau pirmiaus paminėjome, mokslinczių tirinėjimai 
parodo, kad seniaus Sachara turėjo dregnesnį klimatą 
negu dabar, seniaus ežia ne truko vandens. Isz įdubimų, 
įdubimas EI Džuf nusileidžia vos ant 150 metrų augsz
cziaus jūrių vandenų pavirsziaus, kaip jau paminėjome, 
plotai Algerijos Sacharos ir Siuah ir teip vadinami azotu 
krasztai, kuriuose yra užsilikę kaipo ženklai seniaus bu
vusių jūrių, neiszpasakytai gilus jūrių vandens gamtos 
padirbti szuliniai, tie visi plotai tveria gilią depresiją, 
taigi yra žemiaus jūrių vandenų pavirsziaus.

Pavirszius Sacharos susideda arba isz akmenuoto iszki
limo, isz dalies isz smulkių akmenaiezių, o isz dalies isz 
sausos pieskos, kurią vėjai suneszioja į augsztus pylimus 
paveiksle trepu, vieną ant kito, isz dalies isz iszdžiuvusių 
upių lovių, isz jūrių vandens užsilikusių klampynių, balų 
ir szulinių, isz dalies isz vaisingų turinezių vandenį vazų. 
Oazai toki yra paprastai gilesniuose įdubimuose, taigi lai
ke lytų vanduo įsigėręs į pieską augsztesnėee vietose, subė
ga į gilesnius įdubimus paveiksle szaltinių. Oazų dau
giaus yra vakarinėj Sacharos dalyj, vadinamoj Sahel, ryti
ni, vadinama Libiezkais tirais, susideda isz sausos lekian- 
ežios pieskos.

Sacharos tirai pasidarę isz pieskinės uolos. Urnas 
perėjimas isz szalczio į szilumą trupina uolą ir isz palengvo 
l>averczia į pieską, kaip kur ežia dar užsiliko likucziai uolos. 
Tokiu budu tirai tveriasi ir toliaus, užima vis didesnį rui
mą, vėjai iszneszioja pieską, užima oazus ir kaimyniszkus 
vaisingus krasztus; pieską užnesza sodus ir daržus Tripo
lis©, Egipto piramydas, pasiekė jau upės Nigero ir Senega- 
liaus, ant Atlantiko tveria vis didesnes pieskos sūdomas, 
kurios ant galo iszkils augszcziaus jūrių pavirsziaus ir ti
rai pavert net oceano dalį; platinasi jie į visas puses Ir 
plotai jų auga vis didyn.

Jeigu jūrės ir kitoki vandens palengvina žmonių susi- 
neszimus, tai tirai juos stabdo, jeigu Sacharoj ne augtų 
pairuos ir ne butų kupranugarių, tai ji butų neapgyventa 
ir per ją nieks ne galėtų persigriebti į Sudano apgyventus 
krasztus. Augydamas painias turineziuose vandenįoazuo- 
se, žmogus galėjo ant tų oazų apsigyventi, paima suteikia 
jam maistą, su kupranugarių pagelba galima buvo perke
liauti skersai didelį tirų, plotą ir prisigriebti į Sudaną, ar
ba į Algeriją, Tunisą. Ant apkrautų tavorais kupranu
garių, keliaudami nuo oazos prie oazos, prekėjai isz sziau- 
rių pargabena tavoms į Sudaną, isz ten atgabena tavoms į 
sziaurinius Afrikos krasztus. Daugelis vienok tokių pre- 
kėjų karavanų, ant tirų užklupti vėjo Samum vadinamo, 
pražūva, iszmirszta žmonės ir gyvuliai dėl nedatekliaus 
vandens, arba liekasi pieską užneszti, nupustyti jų kaulai 
yra kaipi kelrodžiais kitiems prekėjų karavanams. Sa
charos gyventojai priguli prie harnitu, vakaruose gyvena 

I Tuarėgai, rytuose Fibbusai, maitinasi jieisz dalies prekiau- 
I darni su kaimynais, isz dalies isz plėszimų, ypacz isz savo 
plėszimų Įiagarsėjo Tuarėgai, kurie užpuola ne tikt ant 
prekėjų karavanų, keliaujancziųper tirus, bet ir ant kaimy- 
niszkų krasztų, jų pulkai tankiai naikina apskriezius mies
to Timbuktu, kaip kada prisigriebia net į Algeriszkos 
Sacharos, prigulinezios prancūzams, dalis. Sziaurinių Sa
charos krasztų oazuose gyvena, apart hamitų ir arabai.

Isz oazų, apart augszcziaus paminėtų oazų Algeriszkos 
Sacharos ir Siuah, didžiausias ir žymiausias yra Fezzan. 
Miestas jame Mursuk yra ant karavanų kelio isz Tripolis 
prie ažero Tsad krasztų; visos triobos tame mieste nulipin
tos isz molio. Lygiai Tripolis, kaip ir oara Fezzan priguli 
Turkijai. Toliaus į rytus, viduryj pieskynų, yra oazas 
Kufara, kuriame yra ažeras suraus vandens vidury j paimu 
girios. Gyvena ežia arabai; oaza ta neva priguli prie Tri
polis©, bet kad ežia sunku prisigriebti, todėl ji beveik visai 
neprigulminga, rėdosi saviszkai.

Kaip jau paminėjome, prancūzai, turėdami Sziaurinėj 
Afrikoj savo valdybas Algerą ir Tunisą, norėtų palengvinti 
susineszimus tų valdybų su ėsanezioms kitoj Sac haros tirų 
pusėj, taigi su savo kolionijoms ant upių Nigero ir Sene- 
galiaus; todėl tai jie stengiasi apvaldyti oazus vakarinėj 
Sacharoj, daugina oazų skaitlių kasdami artezijaniszkus 
szulinius, užmanė nuvesti vandenį isz Vidurteminių jūrių 
į depresiją Algeriszkos Sacharos ir tokiu budu padaryti 
gilią užtaką įsipjaunanezią į Sacharos vidurius. Užtaka 
tokia vienok ne butų dideli, užimtu ji vos tiek mimo kaip 
Maskolijoj ažeras Ladoga, o jau daug mažiaus už ažerą 
Michigan, Sziaurinėj Amerikoj. Kadangi vienok tasai 
užmanymas ne atgabentų lygios su kasztais naudos, todėl 
jis ne turi nė Prancūzijoj per daug pritarianezių. Dau
giaus pritarianezių už tai randa kitas prancūzų užmany
mas, nuvesti nuo miesto Algero, skersai visos Sacharos, į 
miestą Timbuktu, geležinkelį, kurisai ausidurtu su padirb
tu jau prancūzų geležinkeliu nuo Senegaliaus iki Nigerui. 
Kelias toksai butų tikrai didelės vertės, kadangi jis 
palengvintų ne tikt susineszimus pietinės Europos 
su Afrikos viduriais, bet atsilieptų ir ant Amerikos, 
kadangi, kaip žinote, tie Afrikos krasztai labiausiai prie 
Pietinės Amerikos prisiartina. Iszplatinimui vienok 
prancūzų įtekmės vakariniuose Sacharos ktasztuose prie- 
szinasi Tuarėgai. Rods jie atvirai stoti į musziussu prancū
zais ne drysta, bet užpuldinėja ant transportų, ant mažų 
kariaunos pulkelių ir paskui pasislepia nepasiekiamuose, 
jiems gerai žinomuose tirų krasztuose. Kol\ Tuarėgai ne 
bus suvaldyti, prancūzai ne gal pradėti darbą prie užma
nyto geležinkelio.

Egiptas ir Nu biją tveria iszkilimą susidedantį isz 
pieskinių ir kalkinių uolų, traukiasi kaipo siaura juosta 
nuo Abisinijos kalnų iki Niliaus deltai, tarp Raudonųjų 
jūrių nuo rytų, iki įdubimui egiptiszkų oazų vakaruose 
pietinėj dalyj, sziaurinėj gi susilieja su Sacharos tirais. 
Niliaus klonis, tverianti kaipo gilią spragą Egipto ir Nubi- 
jos iszkilime, dalina jį į dvi dali: rytinę ir vakarinę, ku
rios sziaurinėj dalyj, dėl iszsiplatinimo klonies ir pasitrau
kimo iszkilimo krasztų pereina į gana augsztus uolų da
rnus, vakaruose į žemesnį, Libiszką, rytuose, į augsztesnį, 
Arabiszka,. Abudu damai pasilenkia prie Niliaus klonies 
ir staeziai prie jos nusileidžia. Tuose dailiuose yra spra
gos kaipi parėjimai, rytuose prie Raudonųjų jūrių, vaka
rus į Sacharą.

Npė NU ', tekanti tuose krasztuose, pagal savo ilgį, už
ima antrą vietą terp musų žemės upių: tikt upė Misaissippi

* ** i; Nil turi 800 geografiszkų mylių. Prasideda

jis didelių vidurinės Afrikos ažerų krasztuose, po googra- 
fUzka platuma Zanziboro į įtakas upės Kongo. Teka jis 
vis į sziaurtus, perplaukia ažerus Vict&ria Njansa, Albert 
Njansa ir nuo ekvatorijaliszko iszkilimo teka per teip va
dinamu Egiptiszką Sudanu, taigi per prigulėjusius Egiptui 
Sudano krasztus, Teka isz pradžių per uoluotus krasztua 
ir toj daly j turi daug vandens puolimų, todėl virszutinę 
Niliaus dalį arabai praminė Bachr ei Gebel, taigi kalnų u- 
pe; toliaus nuo 5® sziaurinės geografiszkos platumos teka 
jau palengva per peiki uotą lygumą, pasidalina į daugy
bę atžalų, toj dalyj priima daug mažesnių upių. Ir toj 
vienok dalyj laivų kelionę stabdo užtvenkimai pasidarę 
isz suvilktų tarpiai auganezių ežia visokių augmenų. Už
tvenkimai toki siauresnėse upės dalyse su visu ją užtven
kia, gimdo netikėtus tvanus, per juos nė joks laivas persi- 
griebti ne gal. Priėmęs isz kairės pusės upę Bachr er Ga- 
sal, Nil, kuri iki ežia turi vardą Bachr ei Abiad (Balta U- 
pė) užsisuka į rytus, bet priėmęs isz deszinės pusės upę 
Sobat, teka vėl į sziaurius ir teka teip iki miestui Chartu
mu!; ant tos upės dalies yra teip vadinamos Szeluhu salos.

Toj Niliaus dalyj į jį teka daug mažesnių upių. U- 
pės tekanezios isz vakarų, isz pradžių plaukia paralelisz- 
kai terp gilių giriomis apžėlusių klonių, toliaus pelkynuo
se jungiasi su Bachr ei Gasal. Isz rytų svarbiausia Ni
liaus įtaka yra Bachr. ei Asrek, prasideda ji Abisinijos 
kalnuose.

Bachr ei Abiad ir Bachr ei Asrek jungiasi į vieną upę 
po miestu Chartumu ir nuo ežia gauna tikrą savo vardą 
kaipo Nil, teka per Nubijos pieskynus, lovys jo giliaus į- 
sipjovęs, pasiekia granitinį dugną; toj dalyj, ant jo yra 
teiposgi daug vandens puolimų. Savo bėgime per Nubi- 
ją ir Egiptą Nil padaro daug iszsivingiavimų. Nuo mies- 
to'Aasutfn, jis prisigriebia vaisingos Egipto lygumos, nuo 
ežia pasibaigia jau ant jo vandens puolimai ir kataraktos. 
Vaisinga Egipto klonis pasidariusi isz seniai buvusios gi
lios jūrių užtakos, į kurią vandens nuo Abisinyjos kalnų 
sugabeno vaisingą dumblą, pakėlė užtakos dugną augsz- • 
cziaus vandens pavirsziaus ir sutvėrė vieną isz vaisingiau
sių musų žemės krasztų, kur pasėti kviecziai atgabena 
žmogui 150 grudų per metus. Vaisinga Egipto klonis yra 
Niliaus padirbta, jis ir užlaiko jos vaisingumą; tegul jis 
iszdžiusta, o Egiptas pavirs į nevaisingus, neapgyventus 
tirus. Žemiaus Egipto sostapilės, miesto Kairo, Nil pasi
dalina į dvi szakas ir padaro labai vaisingą deltą su dau
gybe pakranezių ažerų ir klampynių.

Kaip sakėme, upė Nil užlaiko Egipto vaisingumą, ka
dangi jis atgabena vandenį isz savo virszutinio bėgio, kur 
būva perijodiszki smarkus lytus, Egipte gi jų visai nėra. 
Atgabenti vandens užlieja visą gana siaurą, turinezią 5— 
10 musiszkių mylių klonį. Kaip tikt vandens nuslūgo, 
žmonės tuojaus sėja javus, kurie sziltame ir sausame kli
mate greitai auga ir noksta.

Apsigyvenę Egipte hamitai turėjo isz syk žemdarbiais 
pastoti, kadangi ežia mažai yra ruimo turinezio vaisingą žemę 
ir mokėti pasinaudoti isz Niliaus tvanų. Egipte nėra lytų, 
todėl žemdarbiai ne reikalauja baugytiesi oro permainų, 
nesibaugina jie.nė sausmeczių, nė szlapmeczių, neisznaikys 
žmogaus darbo vaisių nė stoka lytaus, nė ilgai besitraū- L 
kianti lytus, derlingumas remiasi ežia ant to tikt, kaip 
augsztai pasikėlė Niliaus vandenys. Augsztis, iki kokiam 
pasikelia vandenys,, ne kiekvieną metą būva vienoks. Bū
va metai, kuriuose Nilius per mažai atgabena vandens, 
bet ir nuo jo nedakliaus žmonės mokėjo apsisaugoti: nukasė 
jie kanalus į augszcziaus gulinezius laukus, rengė rezervoa- 
rus, kuriuose renkasi vandens laike didesnių tvanų ir bū
va sunaudoti metuose mažesnių. Todėl tai reikalas seno
vės egiptijonų iszlavino protą, ežia auksztai pagilo inžine
rijos mokslai. Tvanai įsikalavo statymo tvirtų triobų, 
kurių pamatai iszlaikytų vandens spaudimą laike tvanų, to
dėl didžtureziai statė tvirtas triobas, beturezių kaimeliai 
buvo pastatyti ant kalvų. Reikalavimas tvirtų triobų ir 
esanti ant vietos isz abiejų klonies pusių augszti uoliniai 
damai suteikė ant to reikalingą medegą, todėl jau senuo
se laikuose architektūra (mokslas triubn statymo) stovėjo 
ežia augsztai. Apart to, žinoma, kilo ir kitoki mokslai, 
ypacz gi pažinimas žvaigždžių, taigi astronomija, kadangi 
Niliaus užtvinimas pasitaiko drauge su pasirodymu 
atsakanežių ant dangaus žvaigždžių; todėl senovės Egipto 
mokalineziai, kunįgai pradėjo tirinėti žvaigdžių padėjimą, 
ir tame jiems padėjo sausas to kraszto klimatas, giedras, 
be jokio debesėlio dangus. Kadangi ant iszvadžiojimo po 
laukus vandens reikalingas buvo didelis darbas, ant nu
veikime kurio reikėjo visos tautos pajiegų, todėl tai seno
vės Egipto valdžia buvo despotiszka, jos įsakymams nieks 
negalėjo priesztarauti, kadangi su atlikimu to darbo jun
gėsi metų derlingumas; dėlto tai Egipto valdonai, vadi
nami faraonais, buvo beveik kaip dievaieziai visų egipti
jonų garbinimi. Vieszpatystė faraonų isznyko seniai, dar 
priesz Christaus užgimimą, bet despotiszka valdžia Užsiliko 
iki dabar, nor ji dabar ne moka atlikti teip naudingų vi
suomenei darbų, tikt vieton faraonų, ežia valdo dabar ė- 
santi po anglį jonų globa valdonai vadinami, ku
rie isztikro pats valdžios neturi, tikt jų vardu despotiszkai 
valdo krasztą Anglijos pastatytas urėdnįkas.

Viduriniuose amžiuose, per Suezo terpjurį į Egiptą 
prisigriebė arabai, pamuszė visą krasztą ir uždėjo ežia savo 
vieszpatystę, kuri paskui pateko Turkijai; sziądien, nors 
ežia valdo anglijonys, bet Egiptas skaitosi kaipo turkisz- 
ka valdyba, jis moka sultonui metinį mokestį. Senovės 
egiptijonai, sziądien fellahais vadinami, likosi arabų pa
versti į mahometoniszką tikėjimą, isz dalies susimaiszė su 
arabais, sunkiai suspausti neiszpasakytai dideliais mokesz- 
cziais, ne žiūrint ant vaisingiausios žemės, skurdulingą ve
da gyveninį, gyvena suskretusiose būdose nulipytose isz 
Niliaus dumblo. Musų laikų Egiptas, beplatindamas sa
vo valdybas į pietus, kaip ir senovės faraonai, apvaldė 
krasztus prie Bachr ei Gasalio, prisigriebė krasztų didžiųjų 
ažerų, prie Raudonųjų jūrių užėmė pakrantes iki Babel- 
mandeb pertakos, iszėmus tulus apskriezius užimtus euro
pi eezių, kaip antai Obock ir Tad jura prigulinezius prancu- . 
zams, Masaua italijonams; tokiu budu Egipto valdybos ap
skriejo isz vi supusiu Abisiniją, bet ežia egiptijonai įsigriebti 
negalėjo. Vienok užimtą pietinį krasztą Egiptas palaikyti 
negalėjo, kadangi į tuos krasztus, ne esant gerų kelių, negali
ma buvo, reikalui užėjus, ūmai nusiųsti kariauną, todėl tuos 
krasztus užėmė derviszai, arba mahometoniszki fanatikai. 
Sziądien Egipto vieszpatystę tveria Niliaus klonis, kur ji 
susisiaurina, ten ji iszsiplatino į vakarus ir į rytus; vaka
ruose jam priguli oaza Siuah ir kiti, rytuose gi Suezo terp- 
juris. Per Suezo terpjurį prancūzas Lesseps nukasė ka
nalą ir sujungė Viduržemines jūres su Raudonomsioms ir ‘ 
tokiu budu sutrumpino laivams kelionę isz Europos į In- 
dijas, Australiją ir Rytinę Aziją. Dėl to tai kanalo an
glijonys užėmė Egiptą, idant- savo rankose turėti kelią į sa
vo valdybas Indijose ir Australijoj. Egiptas turi apie 8 
milijonus gyventojų.

(Toliaus bus)
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— Gy venati* ant kertės San- 
gamon ir Front avė., Povylas ' 
Bojko, už kokį ten nuaidėjimębau
dė skaudžiai savo paczię. Ant 
klyksmo muszamos, į pagelbę at
bėgo policijautas Money. Bet 
kaip tikt į tarpę vyro ir moteries 
jsikiszo, lygiai muszėjas, kaip ir 
muszama greitai susitaikė ir abu
du užpuolė ant nelaimingo poli- 
cijanto: Bojko parmuszė jį ant 
žemės ir muszė su kumszczia, pa
ti gi kandžiojo į kojas. Aut poli- 
cijanto szauksmo subėgo kaimy
nai, bet dažinoję priežastį muszi- 
mo, pripažino Bojkai tiesę ir ne j 
gelbėjo policijanto, bet jį iszjuo- 
kė;tikt po valandai atbėgęs kitas ' 
policijautas, iazliuosavo nuo i 
kumszczių savo draugę ir Bojkus 1 
abudu suaresztavo.

' ■ i 1
— Pas sudiię Chetlainę atga

beno kokį ten airiszių, M. Ben
gti! s, apskųstę užpaslaptę swaigi- 
aanczių gėrymų pardavinėjimę 
ir tai dar toj priemieszezio La 
Grange dalyj, kur pardavinė
jimas tokių gėrymų yra uždrau
stas. Skundėjumi buwo koksai 
George V. Ridgely, pažįstamas 
ežia kaipo karszcziausias biaivys- 
tės platintojas ir svaiginanezių 
gėrymų prieszas. Bet tasai blaivys- i 
tės apasztalas atėjo ę sudę teip 
persigėrės, kad ant kojų uegalėjo 
pastovėti ir nors kaip galėdamas 
stengėsi, bet ir liežuvis atsisakė 
jo klausyti. Sudžia priverstas 
buvo provę atidėti, kol skundė
jas ne iszsipagirios.

— Pas gyvenantį po nr. 83 
ant Cornelia uly ežios, W enezę, užė
jo du jo draugai, Lakovicz ir 
Labędzki,irkaip tai būva,pradėjo 
tusztinti alaus blokines. Jsztuszti- 
nę jų diktai, svecziai susipeszė su 
gaspadoriumi. Weucz likosi teip 
sunkiai sumusztas, kad reikėjo jį 
gabenti į ligonbutį. Labędzki li
kosi suaresztuotas, Lakovicz gi 
pabėgo ir slapstosi.

— Pereitos pėtnyczios dienę, 
prie kasimo kanalo ant kertės 
Humboldt ir Central Park avė. 
dirbo40darbinįkų;pne savo neat- 
sargumę, vienassu špatu sudavė į 
grabėj pa m estę dinamito patronę. 

/ Nuo sudavimo patronas explio- 
davo, areziausiai buvęs 
darbinį kas likosi su visu sudrasky
tas, trys gi kiti sunkiai tapo su
žaisti.

— Ant Grand Trunk geležin
kelio, ant klaidžių szėnių įleistas 
tavorinis trūkis užbėgo ant sto- 
vinezio ant kelio kito tavonnio 
trūkio. Isz tarnaujanezių ant at
bėgusio trūkio, peczkurys Ban- 
croft ir koksai E. Spalding li
kosi mirtinai sumankyti, kon
duktorius Allison sužeistas nors 
sunkiai, bet ne mirtinai.

—-r Ant Wentvorth avė., ties 
nr. 3539, elektriszkas karas per
važiavo 8 metų vaikę, Stepbenę 
Buon. Rods karo tarnai nuneszė 
pervažiuotę vaikę pas tėvus, bet 
jis buvo teip sūkiai sumankytas, 
kad neužilgio pasimirė, ne spėjo 
jo nė į ligonbutį nugabenti.

— Nuo 3 dienos szio mėnesio, 
Chicagos paczto Sub-Stacija No. 
60, kuri yra “Lietuvos” re
dakcijoj, iszdavinės “Money 
Orderius” ne tik po Amerikę, 
bet ir į visas dalis svieto, kur 
tikt sistema tokių Orderių yra į- 
vesta.

— Patrick Coarley, sargas 
Johson kotelio, likosi nusūdytas 
ant 15 melų kalėjimo. Buvo jis 
apskųstas, kad 20 d. Spalių, ne
galėdamas kęsti nuolatinio per
sekiojimo be jokios priežasties, 
jis nuszovė kotelio klerkę Foste-

DR. C. B. HAM
Gydo wyru*, moteri* ir wviku*.
Jeigu daktarai negalėjo pažint Uvo 

ligos, arba jeigu negalėjo tavęs iszgyti, 
Ui raszyk tuoj aus pas ,D-rę Ham’ę, o 
ji* duos Uu rodę dykai. Jeigu D-ras 
atrastų, kad Uvo liga neiszgydoma. Ui 
pinįgus Uu sugražins ir nereikalauji 
nieko žudyti. D-ras Ham’as yra teisin
gu ir atsaksneziu, o ligoniais apieka- 
wojasi — kaipo tėwas sawo vaikais. 
Žmonė*,hurie ant tuszczio jieszkojo ro
do* visokių dakUrų, kurie keliolikę 
metų isskentėjo ligas ligonbucsiuoee, 
lyg per stebuklus Ūpo iszgydyti per 
D-rę Ham’ę. Nekalbame tę pasigirda
mi, bet tikUi sakome tikrę ties*. Ne- 
vilkmkit savo ligos, ne* ga ‘ —
iszgydoma. Tuojaus raszyk prie D-ro 
Ham’o.

Gydyklų D-ro Ham’o negalimę gauti 
jokioje aptiekoje, a nė grosernėje, a nė 
karezemoje, nė pa* pedliorių. Kas no
ri gaut czysUs ir sveikas gydyklas, tur 
sueziai raszyti prie D-ro Ham’o. Bon- 
kelė gydyklų kasztuoja tik SI,00, sze- 
szioe bonkelės 15,00. Iszraszant gydy
klas, reik apraszyt savo ligę ir įdėt 
gromatę pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. Gydyklas ir pamokinimę kaip 
gydytis iszsiųsime atgale paczU. Pri
sius k pacztinę markę ant atsakymo. 
Adresas toks:

DR. C. B. HAM,
708-709 Batonai Union Balldlng.

Nekalbame tę pasigirda- 
sakome tikrę tiesę. Ne- 

ne-

Vaterborio Kebliu Kompanija. 
(Waterbury Furniture Co.) 
135—169 E. Main St.

Prie pat Poli’s Teatro

John Moriaty President.

Sveikiname sawo kostumerius szir- 
dingai jiems dėkavodami už ju prielan
kumą pereitame laike, ir jiems musu 
dėkingumą norime iszreikszti ja pri
gimtoje kalboje.* Patyrem Jusu prie
lankumą ir prieteliszkuma, kada atsi
lankėte pas mus su visokiais pirkiniais, 
ko pasitikime ir ant toliaus nuo Jusu 
užsitarnauti. Mes parduodame savo 
tavorus už pinigus ir ant bargo, perka 
ingijome daugybe kostumeriu ir savo 
bizny pastatėme ant augsztos papėdės.
KARPETAI, PUKCULI-

NIAI INDAI, MEBLLAI, 
PECZIAI, ir t t

GRABAI ir kiti wisi PA- 
GRABINIAI DAIKTAI 

ui PIGIAUSE PREKE.

John Mariaty, Prez.
Pirmas sztoras palei 

POLI’S TEATRA.
Ant pareikalavimo nakties laike, duo

dame atsakyma isz District Telegraph 
Ofiso, 5 E. Main 8t.

Gėlimas viduriuose. 5. 
Bbm, Kam., Laro*, 1888. 

An tarejaa toki gelia** vidarieoee, kad

A*1 ran*u<lo>* tik wten* bonkel* „Kunigo 
Koenig** Kerte Tonte“ ant pnrnlyiteM, kuria 
Icaukioo mane pert atetu, ir t*p*u iaagydyte*. 
od*kt»nU i»4«ydyti. T* gydfkte yra
wert* tiek *uk*o. kleajl *werte ant wogo. 
Tolo rarao Briei, 8N Ireland BtrSt. Paul. Mbn. 
trCTc.Fonddu Lao. Vi*., kuri* nenor *awo

i*rre Tonic.

yra iraduodaznoa po jo priAiur* per

Koenig Med. Co. Chicago, m. 
<O S- Franklin St.

A ptl*kora galima gaut bonk*lf šilu gydyklų 
ui U. »rb. 8 bonk*ie* ai SS.

Didele* bonko* po 6 bonko* ui V.
Galima ja* gaut ir "LIETUVOS” redakcijoj.

“Lietuvos” Agentas.

M. Damijonaiti*
Kėliaujaocziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai szioms dienoms atlankys mies- 
tę Shenandoah ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir u žr asz i n ės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus ui “Lietuvę”, 
o tokiu budu uiozėdysite sau 
kaaztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratę ui “Lietuvę”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes ui jį atsakome. Telpoagi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

“Lietuvos” Agentai: 
Keliaujancziais “Lietuvos” agentai* y- 

ra: Wincas Kudaraucka* Ir Motiejus 
Damijonaitis.

— Nuo Naujo Meto pabrango 
ant 12.00 visos szifkartės isz Eu
ropos į Amerikę ant visų linijų.

Pajleszkojimai.
Pajieszkau uwo brolio, Juozapo Pot- 

kamario. inKauno gub. ,Paneweiio paw., 
Wainwilių okolicos; pirmiau* gyveno 
Chicagoj, o dabar nežinau kur beatran
da. Turiu į jį labai svarbų reikalę. Ji* 
pats, ar kaa kiUs, teiksis duot iinię ant 
ttio adreso:

John Potkamaris,
307 8. 3rd Str., Philadelphia, Pa.

Pajieszkomas yra geras varga- 
mistra, mokantis vesti chorę ant 
keturių balsų. Ateiszaukit 
szio adreso:

Rev. A. Kaupas, 
1423 N. Main Avė. Scranton, Pa. 

(38-1)

ant

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted uL

Jfnjtna puiki**'Fotografija*, ui tusia* tiktai

•2.00
4a vumUu ir kitokiu nikata nujUo* Fotogra 

ftįa* kopulk aurai.

W. SLOMINSKA,
679 Mil waukee Avenue, CHICAGO ILL.

Mano Dirbtuve tapo
/įjMįz x Apdovanota

DVIEMS MEDALIAIS 
ant Koeciuszkos Paro
do* už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BEBLŲ, MAR8ZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt

Turiu už garbę apreiksrti guo- i VUlg;. ;■ f JI ■
dotiniems KunĮgams ir guodotin. L , Į< It Al
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtu* daig- 
tu* Pigiauaei, Teisingiausei 
ir Gerlausel, nes per 80 metų V 
uisilmdama issdirbimai* Įgijau fui m|
geriausę praktikę ir dėl to galiu “ M M® JN gT įį
wiskę padirbt pigiau ir geriau ne- fnį IgMjV m
gu kiti fabrikai. H M

Su guodone 1 B
W. SLOMINSKA, 670 MILVVAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

NDY CATHARTIC

CURtCOHSTIPATION
25* SO* inillj

ABSOLUTELY GUARAITEED
pteaad keeklotft**. Ad. STCBUMl MMKDT <

AU 
DRUGGIST3; 

C**e*r*t» ar* th* įdėti Laxa>

“LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.

Chas. Baltrukonis.
Pristatau Draugystėms viso

kius reikalingus daiktus, tai yra: 
Špilkas, Kokardas, Juostas, Ka
rūnas ir visus kitokius dėl Drau- 
gyszczių reikalingus daiktus. 
Prekės pigesnės kaip visur. Kas 
ko reikalauja, atsiszaukite pas 
manę, o priduosiu jums prekes 
dykai.

Mieli broliai ir godotinos daugystės, 
karte atsiszaukSte reikaluose Špilkų, 
Kokardų bei Karūnų, tai trumpame 
laike wisi apturėsite wiskę ir užtikrinu, 
kad busite, užganėdinti, nes pristatau 
geriausius taworus ir geriausio darbo, 
už mažę prekę. Adresuokite teip. ’

Chas. Baltrukonis,
67 N. Leonard Bt., Vaterbury, 

Conn.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J, Danisewicziu,
768 Bank ir Biver Side Sts.

laterbnry, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepeneziu*Cigaru*. Uikvieesia visu* 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius.

Geriausia užeiga Scran- 
tone.

FRANCISZKU KOONS, 
105 Lochowanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijn, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę miestą gali gauti gėrę nakvy- 
nię, szaltę alų ir kwepenczius cigarus,

K** i* Sonata* *tke]i*a*lt.
T*1 p**Kooa*'* wisk| gausit:

Al*a* gero »r C!g*r*.
Pern*kwot ir rod| gėrę. ( | ZM)

Wlėtiniais Agentais ule: 
BALTIMORE. M D. 

Bonavent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA 
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line St.

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

SCRANTON, PA. 
Juozas Pe t rykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPHIA, PA. 
Juozą* Butkus, 1112 Cyperss St.

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

Szitų miestų lietuviai, norėdami 
•isteliuoti “Lietuvę”,gali kreipties! prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

•p-

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujancziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji 
sai sziose dienose aUi lankys 
Nev Yorke, Brooklyne ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų ir uiraszinėt 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 užczėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo hijotia jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

DOVANOS DEL WISU.

«
Ben, Hatowskis,

027 S. Ganai kerte Jodd oL, Chicago, III.
Dirba, taiso ir parduoda:

LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už 15,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas 

' pirks už $10,60— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta vertes $2,00; o kas pirks už $25,00 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

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

Nauja dainų knĮgelč: 
“Pavasario Balsai” 

paraszyta S t. Maironis 
Sziose dienose gavome isz 
Europos 100 knįgelių nejausiu 
dainų, kurių lietuviai dar 
niekada negirdėjo. Knįgelėj 
yra 48 puikios dainelės ir Libretto 
4 aktuoee. Szitę knįgelę verta 
kiekvienam perskaityti, o atras 
joje gražių ir linksmų dainelių. 
Joe prekė tikt 15c. Tęipoegi 
“Lietuvos” redakcijoj galima 
gauti antrę nauję knįgelę po 
vardu “Keistutis”; yra tai tra
gedija 5se aktuose ant loszimo 
teatruose. Prekė 20c. Prisiųsdami 
pinįgus, uždėkite szitokį adresę: 

A. Olszevskis
Sub-Sta. 60. Chicago, III, □

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
ItMUS. krode11o įįS* Turim* uriaokla (tetunku.

B»t p*minralme tiktai du:
ĮgK Kleino urbft Wnlt-

Nauji Muzikantai.
Chicagoj, 19 d. Gruodžio, 1897. 

užsidėjo naujas benus geriausių 
kareiviszkų lietuviszkų muzikan
tų, kurio prezidentu yra Czeslo- 
vas Žilewiczia. Naujas benas gra- 
jyja ant triubų, skripkų ir kitokių 
instrumentų. Ofiaę savo turi po 
nr. 600 Lafiin Str., tarpe 18tos 
irl9tosul. Lietuviai ir lietu- 
viszko* draugystės, kurie reika
laujate gerų muzikantę ant savo 
balių, teatrų, ar veeelijų, teiksitės 
atsiazaukti prie muzikantų pre 
zidento, p. Czeslovo Zilevicziaus, 
o mes jums patarnausime ui pi
giausiu prekę. Adresas:

Czeslaw Zilevtczia, 
600 Lafiin Str., Chicago.

KH-1)

-w Geri a ūse lietu viszkai-lenki-’ 
szka Aptieka Juozo Leszczyusko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai- 
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo' receptus, o prekes 
pigesnes kaip, kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioms, ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai wi— 
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
csius randasi kožnatne laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir koinoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiazkus 
yvairioee kalbose ir gydome Jy 
gaa per laiszkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greicziausių laivų va
liuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viskę 
atlieku pigiausiai ir greicziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuwiszka* Daktaras

M. P. K08SAKAUSKAS
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos p ries s pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

(IT—•)

“Lietuva” kasztuoja ant metu tik S2. Kas abu do- 
lianu užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę ui 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o’prisiųsime dykai.

“Lietuva” yra labjausiai iszsiplatinus po wisa Ame
rika, deltogi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas- 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviazkai, lenkiszkaiir an
gį iszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiaušiai įrengta visę spaustuvę.

“Lietuvos” Redakcija parduoda szifkortes ant ge
riausių laivų, siuuczia pinįgus į Lietuvę ir visas dalis svieto. 
Pinįgai per mus iszsiųsti greicziausiai suvaikszczioja kaip isz wisq 
kitų agentų. Mes teipgi parduodame lotus ir namus aplink lietu- 
viszkę bažnyczię ir atliekame visokius lietuvių reikalus gerai, grei
tai ir teisingai.

“Lietuvos” Redakcijoj talpinasi Stacija Chica- 
gos Paczto po wardu:

Sub-Station No. 60
Kurioje yra lazduodami ir iszmokami paczto 

Money Orderel; registruojasi gromatos, sinneziasi 
wisoki siuntiniai: knįgos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markės, postąl-kortės, kopertai ir tt. Kiek
vienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit l “Lietuvos” Redakcija ir gausite savo pinigus 
be jokio klapato. x

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun- 
cziant, visada uždėkite szitokį .adresę:

Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose *rb* per “money order”, Ui nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojau* 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatę registruoti nereikia, 
prisluskite prastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas nuo Itos valandos ryto iki 9 va
karo. o nedaliomis nuo 12tos vidurdienio iki 6 vakaro. Chicagiecziai turinti 
kokius reikalus, teiksis atsilankyti minėtose valandose.

Europiecziai gali gaut “Lietuvę” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapinę už 
•2,oo arba 4 rublius ant metų.

taw*t* Iškratei*, gerai laika 
rodo, greitai laakvtetkaota* 
„Dueber“. (torai aukayta*

me ten j r *n t p*ržiu-*jimo. 
Jeigu nebua tok*. k*ip ežia 
parodyt**, »ugr»žinkjy *t-

|O.SO, ir tewo wi*kaa. 
Dublt*ew»i* luku-

okioii ir tn**i. Iioni 
^■i«auk»ytl (H k.)-Irarodo k*ip 
11^^ ui MD.OO auksinis talkrtxi.lt*. 

laika rodo gerai. Atsiusime 
tau ant.xpre»o pamatui. .Iri 
Kūjis tau d*bo)e*t, užmokėk 

ir.ipr.so kasztus ir 
P*’’1"1* ,au l»lkrodeli.

l|nM .T-ilrii mumis uisltlkrsl ir 
prisiusi pimiru- isz wirszaus. 
mrs irzsiusim- lalkrod-ly ant 

jMK\s.t>ro kaszto ir dar priderini. 
tBU *r>«u lenciugell dow»nu.

Royal M&nnfactoringCo.

Naudokitės
*8Z ^r0^08, 

jįfiĄ Turiu dėl jaunuo-
menes juoki tuja 

J kwG‘tka. kuri no- 
/ riiH-z.iam j 1

^■■■1 Jr • tyti trykssU in *- 
kis vanduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu knigs, 
kokio*dar lietuvlszkoje kalboje niekad 
nebuv*, talpinasi joje daugiau kaip 
szimUs visokiu sstuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
J oš preke SI, 50, ir prie to duodu dovanu 
Inburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

aki* apmonyt. Turiu teipgi ir daugybe 
kitu eeikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkom* ir drukuotoms pavineze- 
vonemis: turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatn. Turiu visokiu knyga: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prisiunezi* už 2c. marke, o gaus kata
lioga vi*utud*iktu Adresas mano toks: 

Joseph Matuti*,
287 Wythe Ave4, Brooklyn, N.Y.

Plrmitinis Uetnlsitas Šalinuos
LlUDWIK0 NAWIĘ0,

Spring Valley, Illinois. 
ant kertee lmos ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Ari ei kas, 
Likierius ir kvepencziua Cigarus. 
Uilaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkwieczia visus ateilankyti.(17-l

ZANIEWSKIS.
a914 33rd str., 
Lietu wiNzkas 

kriauezius.
Pigausia dra- 

Rnu krautuvė.
ra uodą viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde-

%rio už pigesnę 
preke kaip vi
sur. Wiengen- 
cziai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikrysite.

Dr. Marija Dovlatt, Lifetuve.
Paeinanti in Kauno Gubernijos.

838 W. 18th Str.
Priima ligonio* adynora: nuo S iki lt priea* piet 

tt mio4 w*kan. T*l*phona*: Csnal 78

Maika: Gud Morning, Miater. 
Frenk: Na kaip eina, Maike? 
Malka: Kaip kaa eina, teip ir 

nueina, betaztai mano laik
rodėlis ui via eina, kaip inži- 
naa.

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

Malka: 8y, Mistery! Ar tu tik 
aziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No
re! ko A Co., kurie turi ge
riausius taworua dėl lietu
viu.

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Becjsrlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirkUis nuoKelp*ch,Noreiko 
<fcCo. Jau pora metų atgal ir 
aaz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet, po sz i m ta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, Ui aubytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raazyk ir tu po adresu Kelpsch.Noreiko & Co.. 56 Fifth Avė., Chicago, Ui., o 
gausi dykai.

Malka: Ne toks bosas tn esi, kaip tu mislyji, taigi
Įsa pacztos, U nauja lietuviszka katalioga. Ne________ „„___ ____________
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vėlu buvo, bet ssiadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letclugely parsitraukt.

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

Maika: Gud-bai, gud bai.
Priaiusk savo adresą, o gausi dykai nauja didžiauay lietuviszka katalioga 

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

CHICAGO, ILL.

... i asz jau jy parai neariau vakar 
katalioga. Neskaicziau jy dar, nes vaikai

N. L. PIOTROWSKI, 
Adwokatas augsztesniu sodu ir Notary Public. 
Ofisas 84 LaSalle St.Jtalmis 62O.GyieDnmas: 199 Augusta St arti Ashland Avė,

Atlieka provas visuose suduoae, iszdirba visokias pjpieras__
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, taboruose ir Lt. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiukai.
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