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Nr. 7.

Isz Užmarės
Politiszkos žinios.

. —o---
Pietinė Afrika.

Isz Pietinės Afrikos pareina ži 
nios, buk VVokietija, nėr tarpinį- 
kystę atsilankusio Berlyne pa
siuntinio republikos Transvaaliaus 
Dro Leids’o,apturėjo plotą žemės, 
apie 7 ketvertaines mylias, ant 
pakranezių Delagoa jūrių vingio. 
^Vokietija tokiu budu pritraukė 
rubežius- jai . prigulinezių žemių 
prie ruliežių Transvaaliaus repub
likos, idant, atsitikus kada nors 
vėl užpuolimui anglijonų, galė
tu isz ežia siųsti tuojaus savo ka- 
riumenę ant pagelbos transvaa- 
liecziams.

I>z Londono vėl pareina ži 
nios, kad Anglijos užrubežinių 
dalykų ministeris Chamberlain, 
norėdamas praszalinti ne tik da
bartinius, bet ir kada nors galiu 
ežius atsitikti nesutikimus tarp 
Anglijos ir republikos Transva
aliaus, užpraszė tos republikos 
perdėtinį Dra Krueger’į atsilan
kyti Anglijoj , ir ežia apkalbėti 
visus dalykus podraug. Preziden
tas Krueger užpraszimą priėmė 
ir rengėsi keliauti į Angliją drau
ge su viriausiais wiesz[>atystės 
rodi n į kai s.

Republika Hawai.
Pabaigoje pereito mėnesio ap 

vaikszcziojo neseniai užsidėjusi, 
praszalinus nuo sosto karaliūnę, 
republika Havai paminėjimą die
nos apgarsinimo republikos. Be- 

• publika ta vienok dar nepripa
žinta yra didesnių svieto galy
bių. Ant to apvaikszcziojimo ta
po paLviesti ir koftsuliai sveti
mų galybių; konsuliai: Anglijos, 
Prancūzijos ir Suvienytų viesz* 
patyszCzių sziaurinės Amerikos, 
t. y, tų vieszpatyszczių, kurios 
nepripažino ežia republikos, at 
sisakė nuo dalivumo ant to pa
minėjimo; taigi tos vieszpatys- 

> tės ir tpliaus ne pripažįsta ežia 
republikos.

Maskolija.
Isz Maskolijos pareina žinios, 

buk ežia tapo nunuodintas jene- 
rolas \Veriovkin, vyriausesis per- 
dėtinis polit'kiszkos sznipukų už- 
žiuros; pasakoje, buk jį nunuodi 

•• no nihilistai, t. y. žmonės besis- 
tengenli iszversti sziądieninias 
Maskolijos valdžias. Weriovkin 
buvo pažinstamas kaipo geriausei 
prjie sznipinėjimo tinkantis. Tiri- 
nėjo jisai dalykus kokio ten ant 
ciecoriaus gyvasties sukalbio ir 
turėjo paslaptingus susineszimus 
su tūlais nihilistais; tie vienok 

' pažinę kas tai do pauksztis, jį nu- 
nuodino.

Spaudos užžiurą Maskolijoj su- 
szaukė visus iszleistojus ir rėdy
tojus laikraszczių ir įsakė jiems 
netalpinti nieko apie, pripažinau- 
ežias liiio-ybę žmonėms reformas 
ir nedrį-»ii jų reikalingumą rody
ti,

Teipogi užrubežių laikraszcziai 
raszo, buk VVarszavos jeneral 
gubernatorius Szuvalov, nukėlė 
ves j Peterburgą.stengėsi ciecorių 
periikrrnti, kad Lenkijoj reikia 
pdliuosuoti žmonėms gyvenimą, 
bet buk ciecorius Mikalojus nu
plikę- stengimasi Szuvalovo. 
Girdėt, buk Szuvalov atsitrauks 
nuo vietos Lenkijos jereral gu 
bernateriaus ir ežia vėl žada ant 
tos vietos sugražinti atgal savo 
laike garsų Hurką ir jo numylė ą 
paezią Mariją Andriejevną.

..2.004
.oo.poF

CHICAGO, ILL., SUKATA, 15 VASARIO (February) 1896 m. Metas IV
Entered at the Chicaoo, Ili Post Office as bbcond class matteb

Iszpanija.
Sugrįžus nuo Kubos jenerolui 

Martinez Compos,mieste Madrid’e 
sostapilėj Iszpanijos, ant ulyczių 
susirinkusi minia žmonių pradėjo 
rėkauti ir kolioti valdžias. Be
vaikant rėkautojus viens tapo 
užmusztas. Ant laidotuvių to 
užmusztojo susirinko apie 12000 
žmonių; tie eidami ulycziomis rė
kavo :“szalyn su palicija,szalyn su 
Camposu ir susupuvusiomis val
džiomis! Tegul gyvuoje republi- 
ka!” Pakavojus numirėlįdalis lai
dotųjų susirinko prieszais kara
liaus rūmą ir pradėjo szukauti: 
“užmuszti karalių! užmuszti kara
liaus motina! Tegul gyvuoje re- 
piiblika”. Sargai karaliaus rūmo 
nežinojo, persigandę, ką daryti, 
ne bandė nė stapdyti rėkavimų. 
Užstojus tik nakeziai minia iszsi- 
skyrstė.

Kare Abisinijoj.
VVirszinįkas italiszkoskariume- 

■nės besistengenezios su Abisinie- 
cziais,jenerolas Barat ieri,per tele
grama atsiųstą į Rymą, pareikala
vo, idant jam atsiųstu kuogrei- 
cziausei pestiprinimą ėsanezioms 
ežia kariumėniszkoms Italijos pa- 
jiegoms. Reikalauja, idant jam 
tuojaus siųstų nois 12 batalijonų 
pėksztinįkų, 6 baterijas kanuolių 
ir 2500 gyvulių važioti pakus, 
kanuoles.Apturėjus tą telegramą, 
tapo tuojaus pas karalių suszauk- 
ta rodą. Turbūt italijonams kar- 
szta jau Abisinijoj, jeigu teip u- 
mai pastipiinimo jų vadas reika- 
lauje.

Teipogi po Italija praplito ži
nia, buk Maskolija pažadėjusi rem
ti savo pajiegomis Abisinijos ka
ralių [iries pasikėsinimus italijo- 
nų; girdėt, buk karalius Munelik 
dabar lauke vien atėjimo ant pa
gelbos maskoliszkos kuriumenės 
ir todėl tuom tarpu vėl pasitraū- 
keį kalnus, rengėsi save apvaini
kuoti ant valdono visos Etiopi
jos, idant paskui, atėjus masko- 
liszkam pastiprinimui, sujungto
mis jiajiegomis užpulti 
ant italijonų ir iszvyti 
tik i»z Abisinijos, liet ir 
nuo seiliaus prigulinezios 
jos Erylhrea, pakrantėse 
nujų jūrių.

isz syk 
juos ne 
Italijiai 
kolioni- 
Raudo-

Karevvimai ant salos Ku
bos.

Ant salos Kubos nuolatai atsi
tinka susirėmimai, bet nė viena 
isz kariaujenezių pusių negali tik
rai pasigirti, kad ji pergalėjo sa
vo prieszinįką; iszpanijonys tei
sybė, kaip visada, giresi. kad jie 
iszvaikę maisztinįkus, bet toliaus 
pasirodė, kad tasai neva iszvai- 
kimas tai buvo susirėmimas vien 
mažo pulkelio ir neva iszvaikyti 
maisztinįkai, paskui vėl kur ne
toli užpuola iszpi nijonus. Didės 
nis susirėmimas atsitiko po Cris- 
tobal. Iszpanijonys buvo po va
dovyste Seguro, maisztinįkai ku- 
biecziai po jenerolu Maeeo. Po 
ilgam szaudymui maisztinįkai pa
sitrankė palikę 80 užmusztų; su
žeistuosius gi pasitraukdami su 
savim paėmė. Po vietą Condelo- 
na užpuolė iszpanijonys ant ku- 
bieezių, liet tapo sumuszti ir pri
versti bėgti palikę užmusztuosius 
ir sužeistuosius. Pribuvo jau ant 
Kubos naujas kareiviszkas vir- 
szinįkas.jenerolas Weyler ir buvo 
labai karsztai Havanoj priimtas. 
Pažiūrėsime ar jam geriaus seksis 
negu pasitraukusiam Martinez

1 Campos’ui.

Isz wisur.

PasiprieNziniinas karėi- 
wių.

Jaroslaviui, Galicijoj, netoli 
Kriokavos, apsigyvenęs oficie 
ras, iszvažiuodamas isz namų, pa
liko ežia tarną, arba kaip jį Mas
kolijoj vadina denszcziką. Tasai, 
norėdamas linksmiau laiką pra
leisti, užsipraszė pažįstamus drau
gus, kareivius ulonus, ir tie atė- ;ne bus jau nė jokių priesztaravi- 
ję į namus aficiero pradėjo gir-linų isz valdžių pusės norams len- 
tuokliauti ir paskui pasigėrę sa-1 kiszkų ateivių, kas link vietos 
viszkai linksmintie’si. Apaczioj apsigyvenimo.viszkai linksmintiesi. Apaczioj 
to gyvenimo buvo aficierių su
sirinkimų vieta. Susirinkę ežia 
aficieriai, iszgyrdę baladojimus ir 
kliksmą ant virszaus, paszaukė 
patrole. Kaip tik patrolė atėjo ir 
liepė susirinkusiems ulonams isz 
siskyrstyti, tie nepaklausė. Pa- 
trolės perdetinis unteroficierius 
liepė savo kareiviams užsimau- 
stįti durtuvus (bagnitus), ulo
nai iszsitraukė azobles; pat rolės kitur,tai žinoma, bet ar ežia atras 
virszinįkas paliepė szauti į ulo- i laimę — galima paabejoti, 
nūs, bet jo kareiviai ne paklausė. 
Taigi tas unteroficierius pasiuntė 
į kazermes reikalaudamas dau
ginus kareivių, tuom tarpu wienk pasirodė didele deganti kulka 
isz ulonų drožėjam su szoble per į puolanti isz dangaus, kuri nepa- 
galvą ir prasidėjo musztynės. Į 
Tuom tarpu atėjo isz kazermių 
pakviesta kariumenė ir tik jai 
pasisekė tas musztynes apmalszį 
ti: suėmė visus ulonus atėmę 
nuojų rinklus.
Nelaimingas atsitikimas.

Dvarelyj VVitov, netoli War- 
szavos, 18 metų mergina Augus 
tina Sterliutė, norėdama sutrum
pinti sau kelią, stengėsi perlipti 
per užtvarą daržo, padarytą isz 
augsztyn užsmailytų kuolų. Per
žengus viena koja į kitą pusią, 
kojos paslydo ir jije pasikabino 
ant užsmailytų kuolgalių. Su
žeidimai buvo taip sunkus, kad 
nelaiminga merginų baisiose kan- 
cziose ant rytojaus pasimirė.

Isz Berlyno,^Vokietijoj, raszo 
szitokį baisų 
namuose 

dabar

atsitiki 
buvusio 

gi pie-

apie 
mą 
palicijanto, 
no pardavinėtojo Schmidt’o. Ji
sai, pasinaudodamas, kad pati jo 
užmigo, paėmęs kirvį, nukirto 
be mieganeziai galvą. Gal būt, 
kad tas pats būt atsitikęs ir su 
jo 6ta vaikų, liet tie, pamatę ką 
padarė su motina, pakėlė rik
smą, pagelbos szaukdami. 
Žmogžudys, iszgirdęs t repais 
besiartinanezius su pagelba žino 
uis. pagriebęs britvą, perpjovė 
sau gerklę. Sprendže, kad jisai 
isz priežasties nesisekime pieno 
prekystės, turėjo įgauti sumaiszi- 
mą proto.

|| Isz Pragos, Czechijoj, prane- 
sza apie szitokį atsitikimą. Neto
li wietos vadinamos Kuckelbad, 
ant krasz'to upės VV ei ta vos, vaik- 
szcziojo dvi jaunos merginos dai 
liai pasirėdžiusios, matomai tur
tingos. Urnai pribėgo prie pats 
upės kranto,apsikabino jiedvi, pa- 
sibuczewo ir teip susikabinusios 
nuo augszto ir stataus kranto 
szoko į upę. Ant kranto paliko 
du laiszkų ant žemės, kuriuose 
kiekvviena iszaiszkina priežastis 
nusižudimo. Priežastys tos yra: 
kad abi mylėjo vieną ir tą paiį 
vaikiną, kurisai abiedviem žadė
jo jas įvesti. Taigi juodvvi persi
tikrinusios, kad jis prigaudinėjo, 
velijo mirti szaltame vandenyj, 
neng gyventi ant svieto.

[] Isz Brazilijos provincijosPa- 
rana. Iszeinantis Curityboj len- 
kiszkas laikrasztis “Polionija” 
pranesza, kad valdžios daleido 
lenkiszkiems ateiviams vėl apsi
gyventi Curytiboj ir visoj Para- 
nos provincijoj. Priesz tai len- 
kiszkų ateivių ežia nesiųsdavo. 
Beveik treczdalys žemęs plotų 
Paranoj priguli lenkams; ežia 
visi ateiviai stengėsi tarp savo 
vientauezių apsigyventi. Toliaus

U VVarszavos laikraszcziai pra- 
nesza, kad daugel gyventojų isz 
Lenkijos, ypacz gi nuo miesto 
Lodž pradėjo traukti į Sibėriją 
į vietas apie statomą ten dabar 
geležinkelį, norėdami apsi
gyventi. Kad norinti ežia žemės 
plutą turėti, gal jį piginus Sibe
lijuj gauti neng Amerikoj arba

|| Panedelyj ant 9| vai. ryto, 
ties Mėdridu, Iszpanijos, sostapile

į .| siekus žemes, ant kokių 38 mylių 
augsztai, perplyszo su pasibaisė
tinai smarkiu ir garsiu baladoji- 
mu. VVisos triobos mieste sudre
bto, keletas sugriuvo, daugumas 
langų iszbarszkėjo. Gyventojus 
a [įėmė baimė, nes rodėsi. kad tai 
žemės drebėjimas.

|| Isz Neąpoliaus,Pietinėj Itali
joj, raszo, kad isz vidurių netoli 
nuo miesto esanezio ugninio kai- 
no teka begalo smarkei ugninis 
skystimas. Dabar pradėjo szvie- 
žei tekėti dar isz kitų vietų: 
viena ugninio skystimo upė teka 
tiesiog ant miesto San Sebas- 
tian. kita gi ant Rosinos.

II Styri joj, Pietinėj Austrijoj, 
besirisdami nuo kalnų baisaus 
didumo sniego gromuliai pagrie
bė su savim namus anglių de 
gintojo su visa jo szeimyna ir nu
rito tolyn į pakalnę ir vieną 
dvarelį su namais ir daugeliu gy
vulių. Nieks gyvas ne iszliko.

|| Neuenblkge, ^Vokietijoj, vie- 
tineme banke tapo pawogta ne 
daug, tik 175OOUG markių pinį- 
gų. Kas pavogė juos dar nežinia, 
liet ne swetimi, tik pats to banko 
užžiurėtojai. Direktorius jo tapo 
suareszluotas.

|| Sodaunįkas Malevski, mozū
ras, Gersvaldėj, Ryt Prusnose, 
(Prūsų Lietuvoj) paguldęs sa
vo vaiką ant kelmo, nukirto 
jam galvą, o paskui nusižudė ir 
pats save. Mena, kad jisai turėjo 
gauti sumaiszimą proto.

Isz Lietuvos.

Nuo Kelmės Kauno gub.
Trys lietuviai: Jonas Pan ka, 

Juozas Purona ir Jurgis Kubilskas 
grįžtanti isz Amerikos su paliu
dijimais nuo maskoliszko konsu- 
liuus, tapo ant rubežiaus suimti. 
Buvo juos bevarą etapais į vie- 
tągimimo^bet davė 15 rub.kokiam 
ten pasisukusiam žydeliui,tarpmį- 
kaujencziam ėmime dovanų Ros 
seimų ispravnįkui,ir tuojau* tapo 
nuo etapinės kelionės paliuosuo- 
ti, ir kaip matai vielinis suda» 
nusprendė užmokesnį: po 10 rub 
lių užmokėti kaipo vertę gul>er- 
nntoriaus paszparto ir po vieną 
rublį bausmės nuo kiekvieno ir 
tunjaus liuosais paleido. Mat ežia 
žydai galingesni už maskoliszku* 
urednįkus, jeigu įdavus žydui 

15 rublių visas jų nusprendimas 
varimo per niek eina. Žmones 
tie ėjo eu konsuliaus paliudijimu, 
taigi cziayra klausimas,kam gi yra 
svetur maskoliszki konsuliai, 
jeigu jų duotas paliudijimas ne 
turi ant rubežiaus nė jokios ver- 
czios? Paleisti liuosai žmones 
nuėjo atsimti ant tamožnės už
grėbtus daiktus, kuriuos rengėsi 
paskui juos iszsiųsti į viet^ jų 
apsigyvenimo. Atgavus sulaiky
tus daiktus jie vienok atrado, 
kad vienam maskoliszki tamož
nės užžiurėtojai pavogė 7 rub- 
jius pinįgaie, kitam gi laikrodėlį. 
Gražus darbai maskoliszkų vir- 
szinįkų, nėr ką!

Kelines bažnyczia, kuri trys 
metai atgal buwo dar gražiai ap
tverta ir drūtai laikėsi, dabar, 
tur būt, per neprižiurėjimą, pra
deda griūti, užtverimo apie ją 
nėra; pražuvo nežinia kokiu bu- 
du. Atvaževęs Kauno guberna
torius nusprendė, kad pavojin
gai yra teip ją laikyti, nes gal 
kada susirinkusius žmonis už
griūti ; todėl reikia statyti naują. 
Kelmės Donas buvo su uklnįkais 
betaręs apie statymą naujos, bet 
tos tarybos nepatiko, nežinia ko
dėl, vietiniam klebonui, ir todėl 
nieko ežia dauginus nesidaro.

Baisi nelaime.
Baisi nelaimė nesenei atsitiko 

Lietuvoj, netoli VVilniaus. VVie- 
toje vadinamoje Rybaki buvo 
vestuvės; jaunavedžiai ir vesel- 
nįkai grįždami isz bažnyczios no
rėjo sutrumpinti sau keliai; todėl 
traukė ne keliu, bet ledais užsza- 
lusios upės. Ant pats upės vidu
rio bevažiuojenti įlūžo ir drauge 
su vežimais ir su arkliais nugar
mėjo po ledu ir visi prigėrė; tarp 
jų ir abudu jaunavedžiai. Isz vi
so prigėrė 20 veselnįnkų; nieks 
neiszsigelbėjo.

Maudynė vveselnikų.-
Netoli Dinaburgo, Latvijoj, 

trys vežimai su veselnįkais, va
žiuodami per už-zalusią Daugu
vą, įlūžo. Wisi veselnįkai prigė
rė; iki sziol isz po ledo isztrauke 
tik 11 prigėrelių, kitų atrasti dar

Isz Suvalkų rėdybos pareina 
žinia, kad czionykszciai lietuviai 
stengėsi įgauti daleidimą uždėti 
kur norint rėdyboj lietuviszką 
kliubą, kur galėtų susieiti visi 
lietuviai. Jeigu pasiseks daleidi- 
mą ant kliubo įgauti, žada jie pa
sistengti įrengti teipj tu lietu
viszką labdaringą, szelpimui be- 
turezių lietuvių,draugystę.

Isz Starapoles, Suvalkųgub. 
Buvo ežia isztremti, kaip tai 
yra ir kituose miestuose,keli maž- 
rusiai atskilę nuo staezatikystos. 
Dabar jie sugrįžo vėl į vieszpa- 
tystės tikėjimą. Žinoma, tą pada 
rė vien pasitikėdami, kad vai 
džia palęngvįs jiems uždarbį. 
Szakiuose, Naumieszczio pavie- 
czio, teiposgi yra isztremti 3 
už tą pacz ą kaltę. Tie vienok, 
kapo geri darbinįkai, blaivus, 
lengvai ežia sau darbą suranda, 
taigi ir nereikalauje valdžių pa- 
gelboa. VVincziuose, netoli 
S arapolės, žmones grįsztanti isz 
jomarko, karezemoj sumu«zė 
ziemskius, nes tie norėjo jų užla
jas sukapoti, pasitikėdami gąs
dinimais i-zgriebti nuo žmonių 
kiek kapeikų.

VVarnatrakiuose, Senapiles pa v. 
tapo papjautos trys žmogys
tos: vyras, jo pati ir vaikas. 
Žmogžudžių iki sziol ne surado.

Naujas vaistas nuo 
džiovos.

Džiova, arba kaip tankei musų 
žmones ją vadina sausligė, arba 
dar taukiaus isz lenkiszko suka
tomis, yra tai viena isz baisiausių 
ligų, kuri daugiausei žmonių į 
kapus nuvaro. Liga toje yra jau 

tirinėjimai Prūsų vieszpatvstės 
sveikatos užžiuros iszreiszkė, kad 
Prūsų Lietuvoj daugelis žmonių 
ta liga užsikrecze nuo serganezių 
karvių, bevalgydami pieną nuo 
tokiu džiovos apimtų karvių; 
paskui, sykį užsikrėtus, liga toje 
jau ir nuo žmonių platinasi: vieni 
nuo kitų ja užsikrecze.

Daugel gydytojų stengėsi isz- 
rasti vaistą nuo tos ligos. Porą me
tų atglgarsu? Berlyno profesorius 
Koch, pagarsėjęs buvo savo ne
va iszrastu nuo džiovos vaistu; 
bet bandavojimai toliaus paro
dė, kad tasai vaistas ne tik ne 
iszgydo džiovos apimto ligonio, 
bet tankei liga padidina — taigi 
vartojimas to vaisto tapo visur 
uždraustas. Nuopelnai Dro Kocho 
nepasiliko be vaisiaus: nors jam 
ne pasisekė iszrasti vaistą nuo džio
vos, bet jo tirinėjimai patraukė 
kitus gydytojus tirinėti toliaus. 
\Viens isz tokių tirinėtojų džiovos 
ir jeszkotojas vaisto nuo jos 
— yra DrasCyrus Edscn isz New 
Yorko.

* Priežastis ligos ir myrių nuo 
džiovos yra labai smulkus, ue- 
matomi akimis gyvuohai, ku
rie veisėsi ir krauna lizdus žmo
gaus plaucziuose ir per tai juos 
taip suardo ir sugadina, kad 
žmogus ant galo ne gal kvėpuo
ti ir per tai tnri pasimirti. Taigi 
jieszkojimas nuo džiovos vaisto 
rėmėsi ant to: kaip iszrasti vai
stą, kurisai isznaikintu tuos 
smulkius gyvuolėlius, o ne bu
tu pavojingas žmogaus sveika
tai. Kaibolinė rugsztis (žmones 
ją pažįsta, nes ji vartojama bū
va prie v isokių sužeidimų) isz- 
naikina visokius ligas gimdan- 
czius smulkius gyvuolius, arba 
kaip juos vadina mikrobus, liet 
ji tiesiog paimta yra pavojinga 
ir žmogui, bet kad tirinėdami li
gas gydytojai atrado mažą nuo- 
szimtį tos rugszties cerganezių 
žmonių myžaluose — taigi pasi
rodo, kad žmones gal ją vartoti^ 
reikta vien žinoti,su kuom sumai- 
szyta nustoję savo pavojingumo; 
daugumo karbolinės rugszties at-

O s o

sirandanezios žmogaus kūne už
tenka ant užmuszimo tų pavojin
gųjų sveikatai gyvuolių.

Dras Edson pradėjo prie džio- 
wos ir kitų limpanczių ligų gydy
mo vartoti sawo iszrastą vaistą, 
kurį praminė antiseptolium; kuris 
pagal iszjieszkomą(analyzą) prof. 
Mott, susideda isz: 97,241 dalies 
vandens; 2,740 phenoliaus ir 
0,018 Pilocarpino-Phenyl-Hy- 
draxido. Pereitą metą Dras Ed
son bandė szitą vaistą ant li
gonių džiovos apimtų ir isz jų 
tik 4 ne įgavo nė jokio paleng
vinimo ligos ir isz tų 4 vien 
viens te numirė; 213 dikeziai pa
sveiko ir 23 su visu iszgijo: 67 
gi pagijo toliaus. 91 atsitikime 
gydymai traukėsi trumpai, taigi 
ežia wos patėmyta pasigerinimą; 
32 atsitikimuose pasigerini- 
mas buvo vos tuom tarpinis; 40 
gi sunkei serganczių labai page
rėjo.

Szita vaistą apie 50 gydytojų 
vartojo ir nuo kitų ligų, kaip 
antai: nuo malarijos irgrippos ir 
apreiszkė, kad jisai 71 atsitikimu 
malarijos ir 55 grippo parodė 
didelį savo naudingumą.

Gydant ligonis džiovos apim
tus Dis Edson įczirszke jiems 
kas 24 valandas 100 laszų tonau 
jo vaisto.

Žmogus vienok sergantis, be 
gydytojo, ne gal vartoti tokių 
vaisių, kuriuos tiesiog į kraują 
įczirszke, nes nemokėdamas ap
sieiti, gal užnuodinti kraują ir 
tokiu budu, vieton pagerinimo, 
galėtų pats save užmuszti.
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Susidaužimal laivvii.
Netoli Sandury Beach, pa

krantėse Massachusets’o susidau
žė pereitoj nedelioj laivas ‘‘Flo
rida”. Žmones nuo artimos gelbė 
tojų stacijos negalėjo prisartinti 
prie suaidaužusio laivo su pagel- 
ba. 7 jurinįkai prigėrė. Teipos- 
gi tose paeziose pakrantėse susi 
daužė tą paezią dieną laivas Al- 
liance, kurisai pereitą Subatą isz- 
plaukė isz Nev Yorko. Tris juri- 
nįkus nuo to laivo pasisekė 
gelbėti, kiti gi trys prigėrė.,

isz-

Isz darbo lauko,
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Isz Amerikos

Jaunas užmuszejas.
Trys sunusfarmerioMerrifieldo; 

apsigyvenusie netoli Kansas City, 
13 metų Juozas, 11 m. Karolius ir 
8 metų Hugh susibarė terp savęs; 
kad du j lunesniejie garsei barėsi, 
o vyriausesis Juozas norėjo miego, 
lai ir pabaugino besibaranezius, 
kad nuszaUs, jeigu nepaliaus bare 
si ir pagriebęs karabiną, norėjo 
isz tikro pasiekti Karoliu, bet 
tasai pabėgo; taigi szovė į ma
žiausią 8 metų Hugh’ą ir patai
kęs į galvą užmuszė ant vietos. 
Potam isz kito vamždžio pats 
persiszovė, teip, kad szuvis 
skėlė visą vvirszugalvį.

T Dailidės ir darbinįkai prie 
statymo namų, per savo persta
tytoj us, Chicagoj padarė sutartį 
su darbdaviais, arba kontrakto- 
riais. Ant susirinkimo jie pada
rė tą susitarimą ant szitokių isz 
lygų: darbas trauksis vieu 8 va
landas ant dienos; kontraktoriai 
moka darbinįkui po 35 centus už 
kiekvieną valandą dariu); dar
bas virszaus, taigi po tų 8 va
landų, turbut apmokamas ant 50 
proc., arba ant j daugiaus neng 
laike normaliszkų valandų dar
bu ;
mis tur būt apmokamas dvigu
bai

darbns gi sžventomis dieno-

brangiaus.

nu-

Baisi žmogžudyste.
Netoli Nevport O. tapo atras

tas lavonas jaunos merginos, be 
galvos; galva jos buvo nupjau
ta. Betirinėdami susekė, iszdrabu
žių, kad tai yra lavonas dukters 
vieno farmerio,Pearly Bryan, bet 
kas ir kokiu budu ją nužudė, iki 
sziol dar tikrai nežinia. Pasakoje 
buk ją isz namų isz vežė įCincina- 
ti slpilentas dantų gydymo mok 
slinyczios, Jackson; taigi tasai ir 
jo dudraugai tapo suimti ir į kali
nį pasodyti, bet jie stengėsi viens 
kitą apkaltinti, pasitikėdami 
tuom iszteisinti savę.Policjia, gy
venime Jacksono, rado kruviną 
britvą, bet ar kraujas yra pasili
kęs nuct pjaustymo Bryanytės, 
nežinia. Terinėjimai vedasi dar

- toliauįs. Tavorszka nužudytosios 
May Hallingsvorth papasakojo, 
kad nužudytoji jai pasakojo, buk 
ją Jackson prigavęs ir ji stojosi 
ueszczia, taigi atkako į Cincina

- ti įgriebti kur nors vaistų ant 
iszmetimo vaisiaus.Hallingsvorth 
paszapavo jai tą vaistą, bet ko
kioj aptiekoj jį sugriebė, 
ne norėjo pasakyti. Toliaus pasa
kė, kad jos tavorszka ne buvo 
nužudyta, tik kad ji per daug ant 
syk puęujusitų iszsibarstimui duo
tų vaistų ir po tam pasidarė jai 
teip nęgerai, kad visi pabijojo, 
idant ji nemirtu, Jackson gi bijo
jo, kad ji jo gyvenime ne mirtų. 
Todėl drauge su savo draugu 
Wallingu iszvežė ją į kitą pusę 
upes. Gal būt kad bevežant ji 
pasimirė. Pętam jau negyvai nu
pjovė galvą, idant, . ji ne bu
tu pažinta. Kiek teisybės tame 
pasakojime Hallingvorth’ienės— 
pasirodys isz tolesnių tirinėjimų.; 
ji tapo.ir Kalinyj palaikyta. .

Ne reikia skustiesi.
Augsztesneme sude Jefferson 

City Mo. tapo ant nužudimo nu
spręstas Thomas Punchon, užmu- 
szėjas savo moteries; diena jo 
nužudymo paskirta ant 13 d. Ko
vo mėnesio. Pirmiausei Punchon 
tapo nuspręstas ant 20 metų ka
lėjimo — bet tuom nepasiganė- 
dindamas padavė apeliaciją; pir
mutinis nusprendimas tapo 
lenktas. Antrame gi tapo jis 
nužudimo nuspręstas.

■ Pagal nusprendimą kalnakasių 
užiuros szį mėnesį renge sumažinti 
darbą mainose Shulkellio apskri
ty j. Isz 18 auglių kastynių, pri- 
gulinczių Ph. A. R. Co. A. J.Co. 
tik 21 brokeris te dirbs, kiti gi 
paliaus dirbę per isztisą mėnesį. 
Ir dirbantis brokeris dirbs tik 4 
dienas ir tris kworterius ant nedė
lios. Pennsylvanijos brekeriai Wm. 
Penn. dirbs 5 dienas irtris kvor- 
terius ant nedėlios, Morsa—5|; 
Milnesville—5 dienas ir tris kvo- 
terius. Lehigh Valley kastynėse, 
kaip tai: JorkTovn, Black vood, 
Pacherio ir Audenride, prigulin
ti prie Mahanoy’aus, dirbs tik 4 
dienas aut-nedėlios,

T Isz Eagle Pap., Tex. raszo, 
kad katilų dirbėjai ir maszi- 
nistai, tarptautiszko Mexiconisz- 
ko galežinkelio, susztraikavo. 
Reikalauje jie pakėlimo užmokėsi
mo ant { dalies.

< Holidaysburgh 
tuvėj HoUday Iron & Noil Co. 
expliodavo garinis katilas; 5 
žmonės tapo užmuszti, d apie 20 
sužeistų^

•' Nanticoke, Pa., anglių kas- 
tyn^e 2 lietuviai darbinįkai :Jer 
kauskas ir Czepuleviczijis, tapo 
sunkei sužeisti.

T Devekporte, Ia. susztraika
vo spaustuvių statėjardirbanti 
prie statymo laikrasz^zių.

5 Nev Britain Conn. Cziadar- 
ėina gerai; žmones darbinį- 
gal vis uždirbti. **

bai 
kai

im
ant

Trys waikai užgrimvę
Brooklyne, ant Hamilton uly

czios, pereitą nedėlią sudegė su 
visu vieni namai teip, kad pasi
liko vien stūksantis kaminas. Po 
pietų į tą ugnavietę susirinko 
daugel aplinkinių vaikų. Jiems 
ežia bebūnant užgriuvo ant jų ta
sai pasilikęs kaminas. Wieną isz 
vaikų pasisekė palicijai tuojaus, 
baisei sužeistą isztraukti; du gi 
atkasė isz po griuvėsių po valan
dai jau ne gyvus.

Skaudžei užmokėjo.
Isz VVaszingtono D. C. koksai 

tai Elmer VVaterholz muszė pa
ežiu, tojė pasiskundė į sūdą. Sū
dąs jį nusprendė pasodyti į kali
nį, kas ir tapo padaryta, 
ežia vienok Waterholzui 
kė pabėgti. Isztrukęs jisai 
pas paezią ir užtatai, 
skundėsi, ją uuszovė.

Isz 
pasise- 
parėjo 
kad ji

f Pralotas lenkiszkos bažny- 
czios ant S. S. Pitlsburgh’e, Pa., 
patroszko uždėti artimame nuo 
ežia miestelyj,— Homeastead’e, 
naują lietuviszkai-lenkiszką pa-

• rupiją. Dėl apsvarstimo prižadų 
Pa Dirb-|bus Posniaw’ma’ »aniuO3e nauje-

lenkio V. VVasilevskio 16 d. szio 
mėnesio po pietų. Isz lietuvių 
manding mažai ežia te atkaks: jie 
bijosi, kad ne atsitiktu tas, 
kas buvo Plymouth’e.

Su guodone A. B. ^Valiukas 
Box 877 Homestead Pa.

Wisokios Žinios.
—o—

* Szventas Tėvas pereitą me
tą iszdalino aut suszelpimo betur- 
czių 479439 lyrų pinigų.

* Isz San Jacinto, CaL raszo, 
kad užgesęs jau nuo senei ugni
mis kalnas arba vulkanas Tanti- 
gvity, kalnuose San Jacinto, 12 
myKu nuo mie-telio San Jacinto 
vėl atgijo: meta jis dabar ugnį 
ir pelenus isz savo vidurio.

ISZ
Lietuwiszku Dirwu.

5 Cleveland, O.- Pereitą ne- 
delią sudegė ežia dirbtuvė Cle- 
veland Wire Spring Co. 100 dar
binįkų likosi be darbo. Susztrai- 
kavo ežia 200 darbinįkų, dirbau- 
ežių dirbtuvėse Kinglron VV’ork 
Co. Priežastis straiko yra ta, 
kad užžiura dirbtuvės praszalino 
du darbinįkų vien užtatai, kad 
jiedu prigulėjo prie Unijos dar
binįkų.

VVaisiai niusztyniu.
Isz Rushville, III. pereitoj 

dėlioj bekaziruodami susibarė du 
draugai: Joustonir Rittenhouse 
ir besibardami iszėjo ant ulyczios, 
norėdami ten musztiesi. John- 
ston iszsitraukė revolverį ir szo 
wė į Rittenhouse’ą, bet tas pa 
spėjo užsiglausti už telegrafo stul
po ir tik tuom iszgelbėjo save; 
kalka gi pataikė stovintį ant u- 
lyczios Tamosziu Moore tiesiog 
į galvą. Moore vos porą miliu
tų praėjus pasimirė. Užmuszė- 
ja* gi, pamatęs,kad jo tapo nekal
tas žmogus užmusztas, pats nu
ėjo į palicija ir pasisakė ką pa
daręs. Tapo jis tuojaus pasodin
tas į kalinį.

ne-

Lyncziuotas.
Isz Pell City, Ala. raszo, kad 

trys mylios nuo ežia, murinas Joe 
Levis, apskųstas už pabjaurėti- 
ną užpuolimą ant moteries bal
tojo farmerie Preuce, tapo su
sirinkusios žmonių miniosiszverž
tas nuo dabojenezių jį urednįkų 
ir tuojaus pakartas, kaip ežia sa
ko, liuezuotas.

Nupuolė trukia.
Isz San Franciszko, Cul. raszo, 

kad ežia atsiliko nelaimė: trūkis 
naujo elektriszko geležinkelio 
iszszoko isz szenių ir susidaužė. 
Terp važluojanczių nors užmusz- 
tų ne atsirado, bet užtatai 21 
x ra sužeistų.

Susitiko ir susidaužė trukiai.
Isz Hannibal, Mo. raszo, kad 

ežia trūkis tapo isz szenių iszmes- 
tas ir su wisu parverstas. Ant 
laimes nė vieną isz važiuotojų 
ne lž nuszė, bet sužeistų yra 5 
ypatos.

• Kustynėse Gigins, No.l, Ka
nadoj, atsiliko susiinuszimas 
sztraikuojenczių kalnakasių su pa
licija. Sztraikieriai apsiginklavę 
atėjo į kastynes, norėdami iszvy- 
ti teip vadinamus “seabsus”. 
Tuom tarpu palicijai pasisekė 
straikierius nuvyti, bet bijosi, 
kad jie nepasiganėdins tuom ir 
susidrutinę vėl stengeis seabsus 
isz kastynių iszvyti.

•, Shenandoah, Pa., pereitą 
Ketvergę mainose Maple Hil 
tapo sužeisti 5 darbinįkai: Jonas 
Ravlin, Jonas Rablauckas, Petras 
Simenauckas, Andrius Patilevi- 
czius ir Antanas Wialarskis. Lei
dosi žemyn, bet virvė prietaisos 
nusmuko ir jie nupuolė žemyn.

VVaterbury Conn. Darbai 
ėinaczia prastai. Tūlose dirbtuvė
se dirba tik 4 dieuas ant nedė
lios, kitos gi 5 dienas. Atsiranda 
ir dirbanezios per isztisą nedėlią, 
bet tosdalį darbinįkų praszalino, 
nes dirbant isztisą nedelią ranki, 
atsirado per daug.

5 Isz Pavtucket R. I. raszo, 
kad ežia expliodavo garinis kati
las. Expliozijos tapo užmusztas 
viens darbinįkas ir 5 sužeisti; 
vienas isz sužeistų gal turės pusi- 
mirti, Expliozija ta atsitiko ver- 
pinyczioj Anne & Hope.

5 Scranton’e, Pa. Darbai su
mažėjo visokiose dirbtuvėse. Ge
ležies dirbtuvės buvo pradėju
sios dirbti, po Naujų Metų dirbo 
keletą dienų ir vėl sustojo, 
glekasyklos vienos dirba po 
sę, o kitos po tris czvertis 
nos.

t Shenandoah, Pa., 3 lietu
viai gavo laisnius ant uždėjimo 
karezemų.

- f Minersville, Pa. Pereitą ne- 
dėlią - susitverė ežia nauja lietu- 
viszką Szvento Pranciszkaus 
draugystė.

t Scrantone Pa. tapo palicijos 
suimti 2 lietuviai: Pranciszkus 
Matuzas ir Antanas Gebraitis už
tatai, kad jiedu užlaikė paslap- 
tą vietą kaziravimui.

f Ne v Britain, Conn. Lietu v nį- 
kų ežia yra apie 300 szeimynų: 
jie ežia pastatė gražią bažnyczią, 
bet lietuviszko kunįgo dar nėra 
— tik kada nekala atsilanko ku- 
nįgas Žebrys.

f Mahanoy City, Pa., tapo už
darytos 4 Kajerio karezemos. Ro
dosi ir likusių ežia yrą dar per 
daug; idant visas palaikyti musų 
broliai ir teip 
kliauje.

t 10 diena 
mouth’e Pa. 
rasztis “V

Isz Sprjng Valley, III.
Spring Vallley’o lietuviai 18 

Wasario, Užgavėnių dieną, 7 j va
landa vakare, Opera House, ren
gia Lietuviszką teatrą; bus pers
tatyta “Genovaite”, tragedija 3 
veikmėse.

Aktoriai gerai iszmiklyti, kiek
vienas savo užduotą supranta ir 
atsakanti savo rolei. Chičagos 
vokiszka teatraliszka truppa pa 
skolino kostiumus, (drapanas). 
Drapana labai graži, kostiumai 8 
amžiaus po Kr. užgimimo.

Užpraszome visus lietuvius ir 
lietuvaites ne vien tik Spring 
Valles, bet ir aplinkinių mieste
lių kaip-antai: Ogles Bey, Telu- 
ka, Lade, Litine ir La Šalies, ant 
teatro atsilankyti. Pelnas isz 
teatro bus apverstas ant naudos 
lietuviszkos baznyczios, 
ežia rengeme statyti. 
Meilingai užpraszo

Teatraliszka draugystė.

* Pereitą mėtą Suvienytose 
Wieszpatystėse Sziaurinės Ame
rikos palicija • suaresztavo ant 
ulyczios 1600000 žmonių už pa
sigėrimą; kita tiek gal pasigėrė 
namieje. Kastynėse pražuvo 
23094 žmones; ant jūrių — 4250 
žmonių; ant geležinkelių. — 
3600; patžudyszczių buvo- 5759; 
žmogžudyszczių — 105000; lyn- 
czavimų 171. — Užtatai ant pa- 
gelbos betureziams Amerika isz- 
leido 29 milijonus dalierų.

kuria

* Koksai tai p. Boyton, angli- 
jonis, iszrado serdoką (pancieriu) 
apsisaugojimui kareivių nuo ka
rabinų kulkų. Serdokas • tasai 
padarytas isz geriausio plieno su- 
maiszyto su chromu. Blekė nuo 
szėszioliktos dalies colio storumo, 
svereiiti 8 svarus, apsaugoje ap
sidengusį kareivį nuo kulkų iSž- 
szautu isz sziądieninių visokių 
armijų karabinų.

per daug girtuo-

An-
pu- 
die-

Twanai Texas’e.
Isz priežast es užtvinimo upės 

Brazos, miestas Valasco atsirado 
vandens užtvinusio užlietas. Iki 
sziol tik du baltiejie ir viens ne
gras prigėrė. Užtvinęs vanduo 
nuneszė ir naujai pastatytą gele 
žinį tiltą.

Bridgeport, Conn. Darbai 
tūlose dirbtuvėse susilpnėjo: kur 
pirmiaus dirbo 1000 vyrų, da
bar dirba tik 300, pirma dirbo 
kasdien po 10 valandų, o dabar 
vos 8 ant dienos.

Isz Minersville, Pa., ra-+ Boston Mass. Czia nusiszo-
wė, atejfs i saliunp, wiena8 leu- kaį “i^eTrinirose” litUe 
kas užtatai, kad jo pati |»bėgo Co 8 d Was>Crio gzių mctUt tapo 
su kitu w«kiuu. Isz pradžių užsidogusių gluų apdeginti lie- 
jeszkojo, bet kad surasti negalė- įuwjaj, Kruplewiczius ir Antanas
jo — tai sugryžęs į Bostoną, nu- 
siszovė saliūne.

Szotas. Juos patalpino ligonbu- 
tyj-

szio menesio Ply- 
liptuviszkas laik- 

ienybė”, apvaikszczio- 
jo deszimtmetinį paminėjimą sa
vo gyvenimo.

f Nanticocke, Pa. tapo užgriu
vusių anglių kastynėse užmusz
tas musų vientautis Ignotas Cze- 
puleviczia. Jisai buvo isz Su
valkų gubernijos.

t Pittston, Pa. Lietuviszkoji 
draugystė Szvento Kazimiero tu
rėjo pereitą metą įplaukimų 
$546,84; iszleido gi $414. Taigi 
pasiliko jos kasoje ant szių me
tų $132,84, o su pasilikusiais nuo 
1894 yra $167,17. Pereitą metą 
draugystė padėjo į banką $863.26 
Nuo to palukai 17.34. Taigi ant 
1896 m. yra bankoje isz viso 
$1047,87. Į draugystę priguli 93 
sanariai.

f Union Cityje Pa. Lietuvių 
pulkelis ežia ne didelis, bet jie 
sutverė draugystę broliszkos pa- 
gelbos po vardu Szvento Jurgio; 
taipogi yra ežia ir kuopa “Susi
vienijimo lietuvių”. Pereitą ru
denį susitvėrė ežia Lietuviszkas 
Kliubas; taipogi iszderėjo nuo 
miesto mokįtoją ir dabar po 3 
valandas ant sąvaitės mokinasi. 
Dieve duok, kad musų broliai 
apsigyvenę kituose miestuose no
rėtu sekioti puiku paveikslą U- 
nion Cityjos lietuvių!

f Isz East Louis III. Mes lie
tuviai apsigyvenę East St. Louis 
prigulėjome per tris metus įSu- 
sivienyjimą Lietuvių A- 
merikoj ir užmokėjome visus 
prideranezius mokesezius; taigi 
nežinome, kodėl mus Susivienyji- 
mas atmetė ir tokiu budu įmokė
ti musų centai prapuolė, nuėjo 
ie ant nieko. Žmogus varge at

siradęs paraszė laiszką, bet gavo 
atsukimą, kad nepadėjus ne reikia 
; eszkoti.Mesraszėme į Susivieny- 
imą keletą gromatų, bet nė jokio 

mums ne dawė atsakymo. Mes 
norėtume žinoti, kas tai yra; kodėl 
Bumums teip elgesiSusivienyjimo 
vyriausybė? J. Markūnas.

Nauji lietuwiszki apga- 
wikai.

Chicagoje randasi pora naujų 
lietu viszkų apgavikų:
M i kolas K.... ir Kazimieras B... 
kuriuodu gaudo žmonių pajiesz- 
kojimus po lietuviszkus lai'krasz- 
czius, tai yra tuos, kuriuose žmo
nės pajieszko s5vo brolių, gimi 
nių ar pažystamų Radę kur tokį 
apgarsinimą jiedu tuoj rus atsi- 
szauke ir prisipažysta ėsą tais, 
kokių kas per laikrasztį jieszko. 
Sztai paskutinėmis dienomis vie
nas isz tų apgavikų atsiszaukė 
ant viėno (>aj:eszkojimo patilpu- 
sio nr. 5. “Lietuvos”, prisipažį- 
damas tikru esąs broliu i ajieszko- 
tojo. Paraszė jis į aną laiszką teip 
sakydamas “‘Broleli mielas! trok- 
szcziau pas tave atvažiuoti, bet 
ėsu teip dideleme varge, kad ue 
turiu už ką tikietą iszsipirkti. 
Buk toks geras ir prisiųsk man 
$10 ant tikieto, o asz kuoveikiau- 
sei pas tave atvažiuosiu”.

Pajieszkotojas gavęs tokį laisz
ką, paabejojo apie jo brolystę ir 
atraszė jam sakydamas: “Nesino
ri tikėti, kad Tamista ėsi mano 
brolių, tai para>zyk man vardą 
musų motinos, o asz persitikri
nęs, kad ėsi tikru mano broliu, 
ne deszirats, bet kelesdeszimtis 
dolierių Tau prisiusiu”.

Apgavikas,norėdamas isz žmo
gaus pinigus iszvilioti, vėliaszo: 
“Matai broli mielas, jau jeigu 
asz ėsu vargszas, tai Tu manęs 
nė už brolį pripažįti nenori, da 
liepi man motinos vardą paraszy- 
ti,lygTu nežinai vardo musų 
mieliausios motinos, Oi! vargas, 
vargas man nelaimingam”!

Nuraszęs tokį gailestingą laisz
ką tykojo, ar neprigaus žmogaus 
ir ar ueiszvilios keletą dolierių. 
Gyvena jiedu ant W. 19-tos ui. 
terp Ashland ir Laflių ui.

Žmonės, kurie juos pažįsta, 
szneka, buk M. K. keliaudamas į 
Ameriką, važevo su paezia vieno 
žmogaus isz VVainikų, Panevėžio 
pavieczio. bet vyras pasivijo pu
siaukelėje ir atėmė savo paezią. 
M. K., jau vienas pribuvęs Ame
rikai!, įstojo į kliosztoriu Notre 
Dame, Ind. Kuriszbuvo visą me
tą ketindamas eiti į kunigus. Bet 
ir kliosztoryj norėjo prigaudinėti 
tada tapo pavarytas szalyn. Da
bar atrado geriausią būdą 
žmonių pinigus iszvilioti.

Chicagietis.

• Mieste ‘ Teszine Austrijos 
Szlezijoj (parubežyj nuo Galici
jos) moteriszkė Ona VVaclavek, 
atėjus į palicija praszėsi, kad ją 
pasodytu į kalinį, bet kad nebu
vo nieku nusikaltusi, taigi poli
cija ne panorėjo atimti Ii uosy be. 
Moteriszkė, ne ilgai mąseziusi, 
ėmė kolioti ciecoriu. Botam, ži
noma, jos norus policija iszpil- 
dė. ir už įžeidimą garbės cieco- 
riaus pasodino į kalinį.

* Lenkas S^czavinski, apsigy
venęs Elberfelde^ ^Vokietijoj, 
iszrado kontrolinę prietaisą, 
duodanezią galėjimą kiekvienam 
prekėjui kontroliuoti parduotus 
ta vorus, nereikalaujent nuolatai 
sergėti pagelbinįkus pardaviuy- 
czių. Kur tojė prietaisu yrapar- 
d ivinyczioj, nė jokia prigavystė, 
nė jokia vagysta negal atsitikti, 
nes pardavinyczios savinįkui 
kiekvieną prigavyste pagelbinį- 
kų parodys visada tojė nauja 
prietaisu.

* DrasJSelIe isz Berlyno iszra- 
do būdą nuėmimo paveikslų tie
siog isz syk parvomis. Iki sziol 
to padaryti ne galėjo. Jeigu mes 
matome paveikslus arba foto
grafijas padarytas parvomis, tai 
tosparvos ant jos buvo rankomis 
uždėtos, todėl toki paveikslai bu
vo per brangas. Dabar, sako, kad 
DrasSelle daro tokius paveikslus 
iszsyk parvuotus ir bukjiepuikei 
iszrodo.

nuo

* VVashingtono patentus iszda- 
vinėjentis biuras sekenezias pa
duoda žinias apie moterų iszra- 
dimus. Žinios surinktos to biuro 
sieke Kovo mėnesio pereitų me
tų. 1809 m. buvo patentuotas 
pirmutinis iszradimas moteries: 
buvo tai būdas audimo susidedan- 
czio isz sziaudų ir szilkų drauge 
sumaįszytų. 1815 m. Mare Brush 
patentavo ežia savo iszrastą gor- 
setą. Nuo 1828 m. iszradimai 
moterų, patentuojemibiure, pradė
jo vis taukiaus atsirasti; 1862 m. 
buvo jau 14 patentų ’iszduotų

GROMATNYCZIA.
Redakcijai “Varpo” bei “Ūki

ninko” — Suklydot.— Peržiurę 
kit gerai savo knįgas, o atrasite,- 
kad kn. J. Lietuvnįkui į Balti- 
morę buvo Jūsų laikraszcziai per 
“Vienybę Lietuv.” pareikalauti 
o ne per “Lietuvą.”.

kaiti i us patentų iszduotų
1880 m.

metų skaitlius moteriszkų isz- 
radimų urnai pasikėlė.. 1870 m. 
jau
moterims pasiekė 60;
— 92 patentų; 1890 m. pasikėlė
iki 200 patentų; 1893 m. buvo 
jau per 300. Daugiausei patentų 
moteriems iszdiiota ant visokių 
pagerinimų; lik mažas skaitlius 

i visai naujų iszradinaų.



LIETUVA.

ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

Sekai>6zia diena užpakaline dalis Johnstono 
armijos tapo atitraukta prie H'illiamsburaru. Szi- 
cze atsitiko muszis 5 d. Gegužio. Buvo . ..........lUuo^,iO u u. vreguzio. Huwo neva pa
sekme dėl Unijos armijoj bet Johuston prasiszali W 
no. •„ ‘ Po

Potomaco armija dabar pasikėlė antChickaho- 
minv. McClelIan pastate armija isz dalies vienoje 
puseje Chickahominy ir isz dalies antroje puseje, 
Kairioje buvo prie Battom’s Bridge (Battomo til
to), deszine prie Mechanicsville.

Jokios kovos ne buvo atlikta iki paskutinios 
dienos Gegužio. Lada Pietinis komandieiius už 
puolė ant tos dalies McClelIan’o armijos, kuri buvo ' 
aut pietines puses Chickahominy. Ta veikme tapo 
praminta‘‘.Kova Gražiu Aržuolu” (Battle of Fair 
Oaks). Ji liko be isžriszimo.

la kova tapo atnaujinta sekanezia diena (1 d. 
Birželio), McCleUan’ui labjau pasisekė ir konfede 
ratai atsitraukė ureziau prie Richmondo. Toje mu- 
szoje-jenerolas J. E. Johnston liko sužeistas, ir je- 
nerolas R, E. Lee epeme komanda ant Pietines ar- 1 

■ mijos Virginijoje.' i
McClelIan dabar ne ėjo ant Richmondo. Jis 

lauke pagelbos antros Unijos armijos, kuri buvo 
po jenerolu McDovel, kuri trauke no Potomac in 
Fredericksburga,. isz kur ji turėjo pributie ir pagel- 1 
betie armijai, apgulusei Richmond’a. ' ° į

Del padauginimo McDovell’o armijos Rujko 
dvi kitos sylos* Virginijoje — Fremonth’o šyla - 
pietvakarinėje Virginijoje ir Branks’o šyla She- 
nandoah Valley’e. ' 1

Kolei Potomac’o armija gulėjo laukdama kon- 1 
federatu, komandierius nusiuntė Stanevall’a Jack- 1 
sonasziaures linkon. Ant inejusiu Jackson pirmas ! 
davė smūgy Frementui, kuris turėjo atsitrauktie. ’ 
lada jis užpuolė ant Brauks o sylos Strasburg’e ir : 
baisei jy uubaudias, nusiuntė ant Potomaco. Mc J 
Dovelld armija taipgi turėjo iszeitie isz Fredericks- 1 

w burg’o, teip kaipo prieszintis Jacksonui,
Kada Jackson atmusze atgal tris Unijos sylos, ’ 

pasiskubino pristotie prie jenerolo Lee. Unijos syos 1 
McDovell’o, Banks’o ir Fremonto vvijo Jackson’a 
iki Shenandoah lomos, vienok nepavijo. Szitie vai- 
kiniaisi atsitiko pastarose dienose Gegužio ir pra
džioje Birželio. 1

Po sugryžimo isz tos keliones, Lee paliepė 
Jackson’ui trauktie ant deszinio sparno Unijos ar
mijos Mich inicsvillej. Szita jis atliko 25 d. Birže- ' 
lio. Antra diena Lee perejo upia Chickahominy isz 
Richmand’o ir susivienyjas su Jackson’u, užpuolė 
ant dalies McClelIan’o .armijos, kuri stovėjo ant 
sziaurines puses Chickahominy. Czia invyko muszis 
po vardu Gkaines Mill, 27 d. Birželio.

Szitame muszije Unijos kariumene tapoiszvary- 
ta isz jos vietos su didelėmis nuotrotomis. Su pai
nėm tik jie gilėjo persikeltie per Chickahominy ir 
pristotie prie dalies armijos, kuri gulėjo ant pie
tines puses.

Isz priežasties Graines Mill muszio McClelIan 
nustojo progos gavimo reikalingu dalyku ant York 
upes ir tapo priverstas jieszkotie naujos progos ant 
James upes. Tas atsitraukimas atsižimejo musziais 
Savages Station (29 d. Birželio) Glandale (30 
d. Birželio) ir Malvern Hill (1 d. Liepos). Pas- 
kutinioje muszoje Lee’o armija patiko atremima. 
Szitąs padare McClelIanui proga dėl iszsigavimo 
prie Harrison’o Landing ant James upes.

Tokiu budu McClelIan’o užduote paimti Rich
mond’a per. Peninsulos kariavimus ne invyko. 
Wienok Lee’o patrota buvo didesne negu McClel
Ian’o. Pirmojo buvo ape dvvideszimt tukstaneziu 
užmusztu, sužeistu ir prapuolusiu, o antrojo tik 
ape asztuonioliko tukstaneziu.

Lee’o Inejimas in Sziauria.— Netrukus po at
sitraukimui Unijos armijos, konfederatai, Rugpjū
tyje 1862 m. pradėjo trauktie ant Washingtono. 
Terp Lee ir Potomac buvo viena armija, peukes- 
deszimts tukstaneziu vyru, padaryta isz šylu po 
Fremont’u, Banks’u ir McDovelI’u ir dabar suvie
nytu po jenerolu John Pope, Szita armija saugojo 

•linija Riųndano.
Jackson vedantis pasikelusia pietinia armija 

užpuolė Banks’o šyla po Cpdar Mountain, 9 d. 
Rugpjuczio. Banks galėjo iszlaikytie Jackson’a pri
spirta per nekoky laika; bet kad dideji šyla konfe
deratu pribuvo, Banks turėjo atsitrauktie. Lee guli 
ant Pope, priversdamasjy atsitrauktie sziaures lin
kon isz kiekvienos vietos.

Labjausei kruvinas susirėmimas szita kariavi
mo invyko ant vietos seno “Buell Run’ muszio. 
Szita imtyne praminta “Antru Musziu po Mannas- 

‘ sas”, atsitiko 29 ir 30 d. Rugpjuczio. Pope’o armija 
liko visiszkai sumuszta.

Kaip dagirdo, jog Lee grūdasi sziaures linkon, 
MeCllellanui°buvo paliepta skubiai patrauktie Po- 
omaco armija atgal in VVashingtona. Paskutinis 

muszis buvo po vardu1 “Cuantily muszis ,1d. 
Rugsėjo. Czia Unijos Jenerolai: Kearney ir Ste
kens, liko užmuszti.

Sudraskyta armija tapo suvienyta su Poto
maco armija po VVashingtonu ir atiduota po ko
manda McClellano, .

Dabar Lee, vietoje ėjimo tiesįpg ant M a- 
hingtono, perejo upia Potomac augszcziau ir trau
ke linkon Frederick Cm , Maryland’e, o isz ten 
vakaru linkon. McClelIan pasitraukė augsztyn 
Potomac’o, idant pasitiktie konfederatus.

Lee patraukė savo šyla po South Mountain, 
dant užstotie keliA terpkalniaos, laike kada jis nu

siuntė Jacksona paimtie garnizona mieste Harpers 
Ierry. McClellano šyla po smarkios muszos po 
South Mountain, perejo tarpkalnius, 14 d. Rugsėjo 
Bet pirma, negu McClelIan spėjo užpultie dėl ap
saugojimo, Harper’sTerry’o garnizonas, iszdvylikos 
tukstaneziu vyru, buwo pasidavęs Jacksonui, 15 
d. Rugsėjo.

.Dabar Lee bu vienyje sawo sylas už upel io An- 
tietam Creek, netoli miestelio Sharpsburg. Medel
iai! ėjo prieszai juos ir susirėmė su konfederatais 
didžiame Antiktam muszyje 17 d. Rugsėjo. Kova 
traukėsi visa diena. Abi armijos tapo labai suardy
tos. BetUnijosarmija dalaike ir Lee buvo privers
tas keltis atgal per Potomac’a in Shenandoah loma.

Unijos armija neveike nieko iki Lapkriczio. 
Tada McClelIan parėjo Potomac’a ir trauke Įtakon 
rytines puses ant Blue Ridge. Konfederatai raiši 
trauke tolyn in Shenandoah loma.

VViduryje szitu klausimu McClelIan, mieste 
arrenton, gavo paliepima atiduotie komanda ant 

Potomac’o arm i jos jenerol ui Ambrose E. Burnside.
Weikalai antRappahanock. — Jenerolas Burn

side nugabeno armija prie Rappahanock upes prieszai 
Fredericksburg,a Jo planu buvo trauktie ant 
Richmondo tuom keliu. Lee sutraukė sawo armija 
in Frederiaksburg’a ir kalvas užpakalyje miesto 
sudrutino apkasais.

Burnside persikėle per Rappahanock 11 ir 12 
d. Siekio ir pradėjo kruvina muszy po Fredericks- 
burg’u 13 d. Siekio. Unijos armija liko sumuszta ir 
ir nustojo apie vienuolika tukstaneziu vyru.

Teip mes mateme, jog laike 1862 meto pasek 
me kares Virginijoje, augsztai linko ant puses 
Konfederatu, kada vakaruose jos buvo labai pa 
linkusios ant puses Unijos armijos.
Užgriebimas New Orleans’o.— Pawasaryj 1862 m. 
sylinga laivyne isz apginkluotu lupinu, po koman- 
dierium David G. Tarragut tapo iszrengta dėl 
paėmimo svarbaus miesto Orleans. Kariszka šyla 
po jenerolu Butler turėjo pagelbetie veikimuose.

Ta laivyne nuplaukė upia Mississippi prie 
t virty ni u Jackson ir St. PhiLip, kurios gynė priei
ga prie Nev Orleans’o. Tarragut po subombarda 
vvojimo szita tvirtynia per szeszes dienas, apsiaubė 
jas su save kanuoliniais laivais. 24 d. Balandžio.

Szitoje veikmeje laivyne turėjo ne tik užpul
tie ant drutviecziu, bet turėjo patiktie su konfede
ratu gudriaisiszmiUais— ugninėmis prietaisomis ir 
1.1. Didžioje laivinėje murzoję Farragut turej > vi
suotina pasękmia. Laivyne prisiartino prie Nev 
Orleans, kuris buvo apleistas per šyla konfederatu. 
28 d. Balandžio, miestas liko paymtas ir armija po 
jenerolu B. F. Butler apėmė kariauniszka vieta ja
me.

\\ eikalai ant VVandens.— Laike 1862 meto 
atsitaike dikezei kariszku veikmių ant vandens ir 
žemes. Labjausei akyvas laivvynes muszis buvo 
terp dvieju didžiu laivu Merrimac ir Monitor, 
prie llapton Roads.

Merrimack buwo konfederatu kariszkas laivas, 
aptrauktas geležia, kuris buvo padirbtas Nor- 
folk’e. 8 d. Kovo, szitas baugingas mariu baisumas 
mėtėsi ant Unijos laivynes netoli uosto upesJames. 
Ji-* sugadino vienmastiny kariszka lai va “Cumber- 
land” ir fregata “Congress”, Iszrode, jog nieks ne 
galės sulaikyti jo smarkaus užsineszimo.

. Bet per nakty pribuvo isz Nev Yorko “Moni
tor”, kuris buvo naujas ir vienintelis, geležies ap 
trauktas kariszkas laivus, padirbtas Kapitono E 
ricsonn’o.

Ryto meta Monitor, komandavojemas kapito 
no Warden, užpuolė ant Merrimac’o ir į»<> asztriam 
musžiui priverta konfederatu geležiny laiwa su- j 
žeista atsitrauktie in Norfolk’a. Su menesiu vėliau 
kada MaClelan paėmė Yorktovn’a Jenerolas \Vool 
paėmė Norfolk’a ir konfederatai visiszkai sugadino 
Merrimac’a.

Ant kranto Atlantiko buvo keletas svarbiu 
expediciju, kaip ant vandens teip ir ant žemes, pa 
vasaryj 1862 m. Pirma buvo po jenerolu Burnside 
ir komundierium Goldsborough. Laivyne ir karisz
ka šyla, 8 d. VVasario, paėmė Roanoke šyla. 14 d. 
Kovo, Jenerolas Burnside paėmė Nevbern. North 
Carolinoje Laike Kovo menesio expedicija paėmė: 
St. Augustine, Fernandina ir kitas vietas 
Floridoje, 11 d. Balandžio, tvirtyne Pulaski, 
uoste upes Savannah, tapo atimta per Jenerola 
Gilmore. 26 d, Balandžio—Fort Macon, North 
Carolinoje, liko paduota Unijos syloms p® koman- 
dierium Goldsborough.

Laike szito meta neapsakomai baisus ir žve- 
riszkas sudraskimas prekybos sziaures tapo atliktas 
perdu laivu: “Florida” ir “Alabama”, kuriems 
Britijos valdžia pavelijo ineitie in tarnysta Konfe
deratu.

V. Kariavimas 1863 metu.
Nauju metu dienoje 1863 m. prezidentas Lin

coln iszdave Proklamacija Paliuosavimo no ver
guvės (Emancipation Proelamation), kuri apskelbė, 
jog visi vergai yra liuosi rubežiuose konfedera- 
tiszku VValstiju.

(Toliaus bus.)

Pirmas lietuwisz. Lyczyninis Balius.
(Masųuared Bali.) '

Suimtoj ir nedėlioj, 15 ir 16 VVasario, L. Ažukas 
3301 Auburn Avė. rengia pirmą lietuviszką lyczy- 
ninį balių, aut kurio užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites atsilankyti.

Tokį lyczyninį balių amerikonai vadina “mas- 
ųuared bąli” lenkai vadiną“bal maskovy”, o lietu- 
viszkai iszpuola užvadinti jį “lyczyniniu balium”, 
nes ant jo vyrai ir moterys, vaikinai ir merginos 
apsirėdo juokingais drabužiais, vyrai persirėdo į 
moteris, o moters į vyrus, apsimausto veidus 
lyczynomis ir eina szokti, nežinodami su kuom kas 
szoka. Terp Chicagos lietuvių da pirmu sykiu at- 
sitiuka toks lyczyninis balius ir da labai mažai kas 
isz lietuvių yra matęs; už tai privalo susirinkti 
kuo daugiausei, idant tą naujieną galėtu pamaty
ti. Jeigu kas nežino kaip reik ant tokio baliaus 
prisirengti, tai tegul pirm to ateina pas manę, o 
apie tai paaiszkįsiu. Bus tai puikiausias balius, koks 
tik kada terp Chicagos lietuviu galėjo atsitikti. 
Grajįs puiki muzika; szokiai ir gražiausias pasi
linksminimas, ant kurio užpraszau visus kuo szir- 
dingiausei. Su guodone, L. Ažukas

APIEŽEMU ir KITUS SWIETUS,
JŲ BUWĮ Ir PABAIGA.

Pagal Heilperną.
----- o-----
(Tąsa.)

Matome taigi, kad kiek
vienas lankas isz lankios materijos padarytas, kiek
viena kulka isz tokios jau lankios materijos pada
ryta, arba kulka skysta, besisukdama smarkei ap
link savo aszį. susiploję vietose poliu arba galuose 
o labiaus iszsipucze ties vidurių tų polių, arba ties 
ekvatoriumi. Juo greicziaus sukame, juo labiaus 
susiploję poliuose, o iszsiskeeze ties ekvatoriumi. 
Isz to jau galime suprasti, kodėl žemė savo poliuo
se susiplojo. Tur būt ji buvo gazine arba skysta, 
sutarpinta ir smarkei turėjo j suktiesi aplink savo 
aszį, nes kitaip ne butu galėjusi susiploti. Jeigu 
gi |>uvo gazine, arba skysta, sutirpusi ir sukosi 
smarkei aplink savo aszį, teip kaip sukasi ir dabar, 
turėjo* susiploti poliuose arba anos nematomos a- 
szies galuose ir iszsiskėsti ties viduriu arba ties 
anuonf nematomu ratu, kuri vadina ekvatoriumi, 
teip kaip susiploję poliuose ir iszsiskeeze ties vidu
riu smarkei sukamas aliejaus lasztis, arba taip, kaip 
tai atsitinka su kiekvienu isz lankios materijos pa
darytu nitu arba kulka sukama smarkei aplink sa
vo aszį. Atszalus žemei ir apsidengus kietų ke
valų susiplojimas tasai jau aut jos ir pasiliko, teip 
kad žemė jau dabar nemaino savo pavidalo, ir 
pasilieka nuolatai pavidale sferoidos arba kulkos 
priplotos poliuose, o truputį iszsiskėtusios ties ek
vatoriumi ; sukietėjusi gi jau toliaus nė susiploti 
labiaus, nėiszsiskėsti ne gal.

Simus žemės ir jos draugas mėnulis.
ISZ KUR TURI SZWIESĄ MENULIS IR KAS YRA ME

NESIO ATMAINOS.
Pažinome jau sziek tiek aną didele kulką be- 

sisukinanczią svieto ruimuose*, ant kurios mes gy
vename ir vargstame, musų žeme; su žeme vie
nok svietas nepasibaigė. Matome augsztai dar be
galines kitų dangiszkų svietų, matome saule, mė
nulį, žvaigždes, kurios taipogi didelės kulkos 
tik labai toli nuo mus atsiranda. Matome taq) ki
tų žibanezių ant dangaus svietų kasdieną ūžte 
kantį ir nusileidžentį apvalu žibantį ritinį, kuris 
mums iszrodo didesnis neng kiti dangaus svietai 
apszvieczentį tamsias naktis — vienu žodžiu—ma
tome mėnulį. Bet akys musų klysta! Mėnulis ne 
sviecze, ne didesnis bet daug mažesnis už kitas 
žvaigždes. Mėnulis tokia jau tamsi apvali kulka, 
tamsi, ne žibanti, t. y. neturinti savo szviesos, 
kaip ir musų žemė— szviesa gi jo paeina nuo 
saulėj; tokia jau kaip mėnulis, žibanti kulka gy
ventojams kitų dangiszkų svietų, jeigu ant jų yra 
gyventojai, pasirodo ir musų žemė, nors mes ge
rai žinome, kad ji nežiba. Kaip tik mėnulis at
siranda ties saulės spinduliais, teip, kad žemė at
siras tarp saulės ir mėnulio, tą syk matome visi 
mėnulį apszviestą, saulės szviesos spinduliai, atsi- 
muszę nuo mėnulio pavirsziaus, pasiekė žemę; tą 
syk sakome, kad tai yra pilnas. Tokiu pat bu- 
du, paveikslan, zerkolas arba kitas daiktas, jei
gu jį laikome tiesiog prieszai savę nusikreipę nuo 
saulės, atmusza saulės spindulius ir būva visas ap- 
szviestas. Jeigu gi mėnulis atsiranda toj paezioj 
pusėj, kurioje yni saulė, tąsyk jo ne matome vi
sai, tąsyk jis neapszviestas, tamsus, nes saulės 
spinduliai pa&ieke tik kitą jo puse, kurios mes ma
tyti ne galime, o į mus atkreipta randasi szeszė- 
lyj (nes saulė visada daug toliaus nuo žemės, neng 
mėnulis); taipjau szeszelyj atsiras kiekvienas 
daigtas atkreiptas į musų puse, jeigu jį laikysime 
ties akims atsikreipę į szviesą, nors kita pusė to 
daigto bus szviesos spindulių apszviesta, apie mė
nulį sakome tą syk, kad turime jaunį. Jeigu 
mėnulis atsiranda ant pusės kelio tarp saulės, teip 
kad jos spinduliai užgriebs tik szoną, tai tik tą 
szoną apszviestą ir tematysime, o kitos dalys bus 
suvisu tamsios, teip, kaip apvali kulka, kuria lai
kytume stovėdami szonų į žiburį. Nuo to paei
na, kad mėnulis pasirodo mums visokiuose pavi- 
doluose per isztisą mėnesi: tai matome jį kaipo 
szviesu ritinį, tai vėl matome jį kaipo tokį ritinį 
pusiau perlaužtą, tai vėl kaipo siaurutį pjautuvą; 
persikeitimus tuos vadina mėnulio atmaino
mis, Suprantame, kad tos atmainos darosi vien 
per tai, kad mėnulis kruta, bėga nuolatai apie že
me ir per tai kas dieną atsiranda kitoje vietoj, 
bet kad jisai ne turi savo szviesos tik žiba todėl, 
kad jį apszviecze saulė tik isz vienos pusės, to
dėl tie saulės spinduliai kasdieną užgriebė kitą jo 
dalį, per tai ir kas dieną matome kitokį jo pa
veikslą. Idant tą dar geriaus suprasti, prisižiūrė
kime kadpaveikslėliui 6. Tegul mums rodosi;

P*wreiK»lella 6.
j; vietoj Z — žemė, o’kulkos 

paženklintos litera K — tai mėnulis visose jo at-

| mainose arba kvadrose per isztisą mėnesį, bėgan
tis apie žemę. Žiūrėdami į paveikslėlį matome, kad 
mėnulis kaip jisnebeatsirastu, saulės spindulių gal 
būt apszyiestas tik isz vienos pusės, atkreiptos į 
saulę, kita gi pusė būva szeszelyj, ne apszviesta, 
todėl jos matyti ne galime. Jeigu prisižiūrėsime 
mėnuliui nuo žemės tą kart, kada jis randasi, teip 
kaip ant paveikslo vietoje Kl, t. y. tiesiog tarp 
žemės ir saulės—tą syk mėnulio nuo žemes visai ne 
matysime, nes jo apszviestoji pusė nuo žemės yra 
visai į kitą pusę atsikreipusi, į mus gi puse atsi
kreipęs tamsusis szonas; tą syk turime jauną, Bet 
mėnulis nuolatai kruta ir keliauje aplink žeme ir 
po keletui dienų atsiranda jisai vietoje K2; jeigu 
tą syk žiūrime nuo žemės į mėnulį, teip kaip tai 
lodo bruksznis nuo Z iki K2, tai tą syk visa pusė 
mėnulio už bruksznio perbeganezio per a, b ir d 
yra atkreipta nuo žemės, todėl jos nematome, kita 
gi pusė, nors ir nukreipta į žemę, tai tik siauras t 
pjautuvas tarp a, b, c yra tąsyk apszviestas sau
lės spindulių ir todėl tik tą siaurą szmotelį paveiks
lo pjautuvo tematome. Tegul mums rodosi, kad 
aplink pusę kokios nors kulkos traukėsi tokia juos
ta, ji iszrodys mums lyg pjautuvas, toks tąsyk ir 
mėnėsis iszrodo, žiūrint į jį nuo žemės (teip, kaip 
tai rodo mums ant paveikslo 6 ratas szale papiesz- 
tas). Jeigu po keletos dienų mėnulis atsiras vietoj 
K3, tąsyk į žemę bus atkreipta tik virszutinė jo 
puse (už bruksznio a’ b’d’), isz tos puses vėl puse 
apszviestos vietos te matysime nuo žemės. Tą syk 
mėnulį matisime kaipo pusę szviesaus rato ir va
diname tą pirma mėnulio kvodra arba prieszpilniu 
Pasitraukus mėnuliui toliaus į vietą K4 pama
tysime didesnę jo pusę apszviestą, o kada po 14 
dienų jis pasitrakus į vietą K5, tą syk jau visa jo 
puse saulės apszviesta bus atsikreipusi į žeme, kaip 
tai matome ir ant paveikslėlio. Tą syk natom mė
nulį kaipo szviesų ratą, arba kitaip sakant turime 
pilna. Mėnulis vietok ne stovi’ ant vietos, taigi 
po keletos dienų atsiras jis, besisukdamas aplink 
žemę, vietoj K6, kurioj jau nuo žemės nebus gali
ma matyti viso apszviesta jo szono, bet tik dalį 
to apszviesta kraszto, kaip tai buvo vietoj K4. 
Kada mėnulis prieis vietą K7, matysime jau vien 
pusę apszviesta saulės spindulių kraszto, teip kaip 
tai buvo vietoj K3 ir tą syk turime paskutinę 
kvadrą arba delczią. Pasitraukus mėnuliui į vietą 
K8, pamatysime jau vos siaurą juostą apszviestą 
saulės spindulių, teip kaip tai buvo vietoj K2, 
o ant galo po 28 dienų nuo laiko kada turėjome 
jaunutį, mėnulis vėl grįžta į vietą Kl ir yra nuo 
žemės nematomas, nes apszviestoji pusė jo yra 
nuo žemes nukreipta o tamsiosios mes ir teip ma-» 
tyti negalime, taigi vėl turime jaunutį paskui vėl 
toliaus turime tą patį kas 28 dienas. Taigi .mato
me, kad mėnulis tiek tik žemei žibina, arba tiek 
tik ją apszviecze, ant kiek jo apszviestoji nuo 
saulės pusė į žemę yra nukreipta, arba kitaip sa
kant, mėnulis netursavo szviesos jis yra tai tamsi 
kulka, jis pats nežiba, o szviesa, su kokia jis nakti
mis žemę apszviecze—yra vien atsimuszancziais 
saulės szviesos spinduliais. • ' *

KAIP DIDELIS MENULIS IR KAIP TOLI IKI JAM.
Mėnulis rodosi mums daug didesnis neng 

žvaigždės; jis isz tikro yra didelis, daug didesnis 
neng mums į ji žiūrint rodosi, bet wis gi jis daug 
mažesnis už žemę (50 syk), o jau be galo daug ma
žesnis už saule ir už kiekvieną žvaigždę, kokią 
matome ant dangaus. Kodėl jis rodosi mums dides
nis už kiekvieną matomą žvaigždę?|Žinoine, kad 
kiekvienas daiktas rodosi mums mažesnis, jeigu į 
jį žiūrime nuo toli ir juo toluma didesnė, juo jis 
rodosi -smulkesnis; žmogus stovintis ant augszto 
bukszto rodosi mums daug mažesnis, neng jis isz- 
tik <> yra, o jau jeigu stovės ant augszto kalno, 
tai isz apaeziosžiurincziampasirodįs su visu mažas; 
taip jau sumažėję rodosi mums medžiai stovinti 
pakraszcziuose lauko, toli nuo musų akių, triobos; 
didelius paukszczius, kaip antai: erelį, vanagą, 
gerves, gulbes, žąsis ar garnius lekenczius augsztai < 
matome wos špilkos buožės didumo, o pasikėlus 
jiems da augszciaus ir visai neužmatome. Taigi 
daug labiaus turi mums rodytiesi sumažėjęs mėnulis 
kurisai atsiranda nuo mus kur kas didesnėj tolu
moj., Matėme, kad žemė turi aplink 5400 mylių, 
o nuo jos pavirsziaus į vidurį yra 860 mylių; 
mėnulis gi turi aplink apie 1300 mylių, o bruksz- 
nis nutiestas nuo jo pavirsziaus į pats vidurį, arba 
kaip tą bruksznį ant žemes vadiname, radius, turi 
apie 200 mylių. Taigi yra tai didelė kulka, žemės 
widuryj patilptu tokių kulkų kaip mėnulis 50. Ant 
dangaus vienok matome mėnulį kaipo mažą ap
skritį, tokį kaip dynys, nes jisai atsiranda nuo že
mės 50000 mylių tolumo. Taigi gana dideli tolu
ma, Idant ją pereiti pekszcziam, einant kasdieną 
po 3 mylias, reikėtų 45 metų, o važiuojent die
ną ir naktį be perstojimo trukiu geležinkelio, turė
tume važiuoti per isztisą metą, pakol galėtume 
ant jo prisigriebti. Žmones, vienok turbut, nieka
da ne nueis, nė ne nuvažiuos ant mėnulio ir tai 
ne vien todėl, kad nuo žemės iki mėnuliui negali
ma pastatyti tokio plataus tilto, bet labiausei to
dėl, kad, kaip mes jau žinome ant viso to taq)O, 
tarp žemės ir mėnulio—nėra oro, kurio žmogus nuo- 
lątai reikalauje kvėpavimui ir be kurio gyventi 
nieks ne gal. Žvaigždės nuo musų atsiranda kur 
kas toliaus neng mėnulis, nes ant milijonų milijo
nų mylių nuo mus, taigi isz tos priežasties, nors 
jos isz tikro daug didesnes už mėnulį arba ir už 
saulę, rodosi mums labai mažos,' net ir už musų mė
nulį? mažesnės Mėnulis isz visų dangiszkų svietų 
yra. arcziaus žemės, ir vienakiais, kurisai aplink 
žeme sukasi; nė joks kitas dangiszkas svietas arba 
kūnas aplink ją ne sisuka.

(Toliaus bus.)
i

Užsiraszykite “Lietnwą” ir užsimo
kėkite už ja $2, o gausite puikia sapnų 
knįgelią ir kalendorių dowanų.

Prisiųsdami. pinigus, visadą dėkiteszitokį adresp

954 33rdSt., , CH1CAG0,111.



LIETUVA.

Wietines žinios,
— Panedelio rytą A. Kugas 

rinko anglis ant szenių Chicago 
GrandFrank geležinkelio, netoli 
viadukto ant 18 ulyczios. Tuom 
tarpu atėjo trūkis, kurio Kugas 
piriria ne pamatė,ir suvažinėjo jį 
ant smert.

— Antanui Rėkliui, kurs pra
žudė savo abi koji ant geležin
kelio, susirinkusiejie ant mitingo 
Kliubo 6tos vardos sudėjo $1.50. 
Teipogi jis atsiszaukia į visus ge
rus lietuvius, idant teiktųsi jį pa- 
szelpti nelaimėje jo ir isz savo niy 
listos suszelpti kas kuom gali. 
Aukas dėl jo gali prisiųsti į redak
ciją “Lietuvos”.

— Panorama Kanczios Wiesz- 
paties, pagal paveikslus nuimtus 
Oberammergau’e, bus Nedėlioj, 

• 8d. Kovo szių metų, Szvento 
Jurgio Lietuoviszkoj Bažnyczioj. 
Ant užbaigos bus parodyti kitoki 
paveikslai isz SzVentos istorijos. 
Įženga 50c. Pelnas ant naudos 
Chicagos Lietuviszkos Bažny
czios.

— MarėųYV enton, 23 metų pa
ti konduktoriaus, turbut, gavusi 
sumaij>zimą proto, apliejo savo 
drabužius su petrolejumi, arba su 
kerosi nu, pati sAwe padegė. Ant 
jos riksmo atbėgo aplinkiniai gy
ventojai ir vos po ilgam laikui 
pasisekė tą gyvąjį nedėgulį už 
gesinti, YVentonienė teip sunkei 
apdegė, kad nuvežta į ligonbutį 
tuojaus pasimirė.

— Apsigyvenęs, po nr. 289 
ant 20tos ulyczios, czekas Frank 
Smetana stengėsi persiszauti. Isz- 
szauta isz revolverio kulka per
bėgo per deszinį smilkinį ir ap
sistojo smegenise. Kaimynų tuo
jaus tapo pakviestas gydytojas, 
bet jis, apžiūrėjęs gerai sužeidi
mą. apskelbė, kad ne bus galima 
užlaikyti gyvastį ir kad persi- 
szovelis turesęs neužilgio numir
ti. <

— Dailidė Klattke, apsigyve
nęs po nr. 207 ant Bearteau ui., 
užmigdė su chloroformu (skysti
mas kurį vartoje gydytojai ant 
užmigdinimo pjaustomų ligonių) 
savo wisą szeimyną, susidedan- 
czią isz 7 ypatų, po tam kiekvie
nam, isz tokiu budu užmigdytų, 
paleido szuvį į galvą. Terp nu
žudytų tokiu budu atsiranda 73 
metų tėvą* ir 71 m. motina už 
muszėjo; mažiausias vaikas 6, o 
vyriausias 9 metų Atlikęs su sa
vo tėvais ir su szeimyną, nusi- 
ezowė ir patsai.

— Į namus skolinanczio pinį 
gu& Harriso Simono, po nr. 106 
E. Harrisan ulyczios, atėjo koksai 
vyriszkis,norėdamas parduoti re
volverį. Ilgai derėjo, ant galo 
Simon sutiko tą revolverį pirk
ti. Jiedviem bederant -prisiartino 
pati Simono ir paklausė ar spyna 
to revolverio gera, taigi vyras, 
nežinodamas, kad revolveris už- 
provįtas, norėdamas persitikrin
ti, nukreipę’’ į paczią patraukė už 
padargo. Revolveris iszszovė ir 
kulka pataikė Simon’o paežiai 
tiesiog į krutinę. Ansai nepažįs
tamasis, pamatęs kas atsitiko, 
persigandęs pabėgo. Paszauta Si* 
mOnienę nuvežė tuojaus į ligon
butį; Czia atrado, kad įszszovi- 
mas yra labai pavojingas.

— Ant važiuojenezio karu per 
pietinę dalį Halsted ulyczios 
Juozo Cudaiczio užpuolė 5 plėszi- 
kai, nustūmė jį nuo platformos ka
ro ant ulyczios ir pats nuszoko. 
Czia pareikalavo, kad jis atiduo
tu savo masznele su 100 dol. 
bet Cudaitis nesutiko, taigi viens 
isz užpuolikų teip sunkei drožė 
gu revolverio kulbe į galvą, kad 
užpultasis parvirto apsvaigęs. 
Parvirtusem norėjo keszenius isz 
kraustyti, taigi pasilenkė, bet 
tuom tarpo pasiskubino pribėgti 
pamalę palicijantai ir užpuolikus 
suėmė.

— Prie palirij mto. Helinski’o 
bestovinezio a irt Carpenter uly
czios, prisiartino koksai Daszyns- i

ki ir pa pasakojo, kad jam beeinant 
alaus nusipirkti,užpuolė jį plėszi- 
kai ir atėmė pinįgus. Taigi He- 
Itnski drauge su Daszynskiu ėjo 
tų pleszikų jieszkoti; prisiarti
nus prie^ geležinkelio, Duszynski 
parodė palicijantui du kokiu 
valkiozu besislepencziu už 
vagonų, palicijantas prisiartinęs 
labjaus suszuko, kad anuodu jam 
pasiduotu — bet tuodu szovė isz 
revolverio tiesiog į policijautą 
bet nepataikė. Helinski teiposgi 
iszsitraukė revolverį ir paleido 
keletą szuvių į beganezius plėszi- 
kus; viens isz jų dar sykį szovė 
ir kulka nugrendė veidą palici- 
janto. Abiedviem plėszikam pa
sisekė isztrukti.

— Ant ulyczios Blackhav po 
nr. 208, gyvenime Wilhelmo 
Trey, terp atėjusių ant kriksztynų 
vaiko savo sesers, Trey’icnės 
brolių: Hermano ir Karoliaus 
Dahlke atsitiko isz pradžių tąsy
muisi už plaukų, bet kad tuom 
nė viena pusė ne galėjo pergalėti 
savo prieszinįką, broliai iszsi
traukė peilius ir su jais pradėjo 
badytiesi; isz buto iszbėgo ant 
kiemo ir ten toliaus tėsesi kru
vina kova terp brolių. Susibadė 
abudu, bet Hermans turi kairę 
akį iszdurta, galvą subadyti ir 
labai gilų smūgį nuo ausiesiki pa
kaklės. Atvaževo paszaukta pa- 
licija su vežinMj ir nuvežė sun
kei supjaustytą Hermaną Dahlke 
į ligonbutį, kur apžiūrėję gydyto
jai nusprendė, kad užlaikyti gy
vastį supjaustyto bus labai sun
kų, nes sužeidimai labai pavojin
gi^ Ansai brolis buvo pabėgęs, 
bet naktyj palicijai pasisekė pa
imti jį besivalkiojenti po miestu.

Apgarsinimai.
Kas nori turėti puikią 

istoriją Genavaites, tegul pri- 
siunczia 50c, o mes prisiusime.

Aut pardawimo geras mūri
nis namas dėl 6 familijų drauge 
su lotu ir da užpakalyje yra viens 
medinis namelis dėl vienos fami- 
lijos, prieszais lietųviszką bažny- 
czią. Atsiszaukite prie locninįko 
925 33rd st. prieszakije ant pir
mo floro. (7—3)

— Ant pardavimo geras sali li
nas po nr. 4408 Goodspeed str. 
ant Tovn <»f Lake. Parduoda isz 
priežasties ligos. Gera vieta dėl 
lietuvio. Atsiszaukite į salinna.

(15—2)
Puikus lota’ ant pardavimo 

mieste Elizabeth Port N. J. Tu
ri 25 pėdas ploczio, o *100 pėdų 
ilgio, ulyczios iszbrukuotos ir 
isz ten yra labai arti į bažnyczią 
ir į iszkalas. Parsiduoda ant la
bai lengvų iszlygų. Atsiszaukite 
pas Simaną Mack, 82 Bond st. 
Elizabeth Port, N. J. (29—2).

Ant pardavimo geni mesi- 
nyczia (buczernė) su wisą mede- 
gą, prietaisomis ir arkliu. Atsi
szaukite po nr. 3316 Fisk st.

Chicago.
— Pirmas lietuviszkas saliunas 

Chicagoje L. Ažuko, ponr. 3301 
Auburn avė. ir kerte 33czios 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską czystai ir puikei. 
Wisada szaltas alus, puikus li- 
kėmt~4r_jLiyepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
lijų ir kitokių zobovų. Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

BALIUS
Lietuviszkos szv. Antano pa

rapijos Philadelphijoje bus laiko
mas Panedėlyje, 17tojo Wasario 
1896. ant Wa>hington Hali 523 
So. 4’h st. Įėjimas 25 centai. 
Prasidės ant 8 vakare, trauksis 
iki 5 ryto. • Komitetas.

MITINGAI.
Nedėlioj, 16 Wasėrio, 12 va- 

landą-vddųrdienio, salėje L. Ažu. 
ko, Dr tė “Lietuvos Sūnų”, lai
kys savo mėnesinį susirinkimą, 
ant kurio visus sąnarius ir norin- 
czius prisiraszyti užpraszo susi
rinkti. " K. Pocius, sekr.

Toje pat nedėlioję, tuojaus po 
sumai, bažnytinėje salele “Gvar 
dija D. L. K. Witauto” laikys 
savo metinį mitingu, ant kurio 
visi smariai yra užpraszAmi susi
rinkti. P. Mažeika, sekr.

GRAND 0PEN1NG.
Subatoj ir nedėlioj, 15 ir 16 

Wasario, pas Kazimierą Bertulį, 
po nr. 596 S. Canal st. kertė 
14th st. bus didelis balius įkur
tuvių saliuno. Grajįs puiki mu
zika po direkcija K. Kigo, bus 
szokiai ir kitos gražios zabovos, 
ant kurių visus lietuvius ir lie
tuvaites užpraszo atsilankyti.

Teipogi paduodu dėl žinios 
lietuvių, kad pas manę randasi 
puiki salė mitingams, baliams ir 
veselijoms. kuria geriems lietu
viams duodu už dyką. Praszau 
atsilankysi, Su guodbnė

K. Bertulis.

Kazimieras Szivaitis atidarė 
naują lietuviszką saliuną. |x> nr. 
4600 Atlantic 8t. kertės 57*os ui. 
ir.ant subatos ir nedėlios 15 ir 16 
VVasario rengia balių įkurtuvių 
saliuno. Grajįs puiki muzika, bus 
szokiai ir kitoki gražus pasilink
sminimai, ant kurių wisus lietu
vius ir lietuvaites užkviecze at
silankyti.

Su guodone K. Szimaitis.

Ant pardawimo puikus foto- 
grafiszkas aparatas “The Water- 
bury Lena Scovill M’fg Co”., su 
kuriuom galima nuimti fotografi
jas dydžio 6x8 ir 16x18. Prekė 
$10,50. L^cninįkas tur kitp. užsi
ėmimu, todėl jį parduodu. Atsi
szaukite pas

F. Žilvitj 264 W. 4th Str.,
S. Boston Mass.

Užmokėjo už “Lietuva 
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Hei, hei! Kas per juokai!?
AL I tai ne juokai, 
Vii. tai džiaugsmas 

Pirkau laikrodėlį 
sidabrinį,

Lotjk Here!
toky gražų nei vienas ne 
turi; o kaip laiką rodo! ir 
už saule geriau!*

—BYJOHNNY, tai ti
krai graius, dar asz tokį 
nei wiename sztore ne 
maeziau. Kame jį pir
kai?
What ia Ihe matter

vith you?
Ar tu dar nežinai lietuwi- 

szkos kompanijos
Kelpsch, Norelio C0.7

Jeigu dar neturi katalio- 
go, tai pasiskubink pa- 
duotie jiems sawo adre
są, o bus prisiųstas. O jei 
gu ka nori pirktie, tai 
<iuok jiems sawo orderį, 
o busi teip užganedįtas 
kaip ir asz. Jie užlaiko 
wisokius daiktus.

Adresawok teip:

KSLFSCH. NORSIKO & CO.,K’
356 V. 12th Street, Chicago, III

Philadelphijos 
parapija reikalauje 
(vargamistros gero, 
žmogaus lietuviszkos

Lietu vviszka 
dudoriaus 
blaivaus, 

„ dvasios,
mokanczio gerai vesti chorą. Atsi- 
szaukti ant szio adreso: Rev. J. 
Kaulakis 1029 So. 5 th st. Pbila- 
delphia Pa.

Saugokitės vagies!
Rengėsi į Chicagą vėl atkakti 

isz Lietuvos Antanas Kolasauc- 
kas, paeinantis isz Kauno gub., 
Raseinių paviecz. Titavienų 
miestelio. Užpernai po Kalėdų 
pribuvo jis į Ameriką; iszbuvo 
4 mėnesius Scrantone ir pavogė 
50 dol.; ir apsirėdęs į tavorsz- 
cziaus drabužius iszdumė atgal į 
Lietuvą. Dabar, kaip girdėt, 
grįžta jis į Ameriką ir rengėsi at- 
cakti į Chicagą. Taigi tegul 
kiekvienas apsisaugos.

Dominįkas Butkeviczins.

Pajieszkau Marės Kriszcziuniu- 
tės, paeinaczios isz Suvalkų gub. 
Marjampolėspavieto, Kvietiszkio 
gm., kaimo Podviengliczios. Ji 
20 d. Rugsėjo iszvaževo isz na
mų į Ameriką ir jau daugiau. 4 
mėnesiai praslinko, o apie ja ne
girdėt. \Vaiewo ant mano adre
so, bet neatvaževo. Kas apie ja 
žinotu, teiksis pruneszti ani adre 
so szito: Joseph Petrik

769 Montello S*”*., 
Brockton, Mass.

lETUU’ISZKAS VALIŪNAS. 
Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė. 
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
bawar*ka Alų, ge
riausia* 
tr seniau 
sias A- 
rielkas. 
Vyną, 
Likierius
ir puikiausius Ciga
rus.

Ateik Broli patnatytie ir to wiao pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

NAUJA LIETUVVISZKA 
Grocerne ir Buczerne 

Felikso Majausko, 
Užlaikė szviežiausia mėsa. kava, arbata, myl- 

tus. cukru, s*rdinkas ir visus kitokius valgomus 
daiktu*. Taw<>rai szvieži ir czystai užlaikomi,o 
prskes pigesnes kaip visur.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO pabandytie:

8737 Commercial av., South Chicago.

Vyrai.’ pas Ma
jauską waži uo-

LIETUYV1SZKAS VALIŪNAS.
Kasparo Majausko.

3357 Fisk St. CHICAGO.

Su juom pasiro- 
uawo«im;

Ten gardaus A- 
LAiH iszgęrsim 

Ir daug pinigu 
ne pragers m.

Hazen Arkansas 
Girard 

Monongah 
Boston 

Fairfield 
Westville 
Burnhan

'A

40 Ganai Str,

PIRMA L1ETUHISZKA
BAŽNYCZIA ARKANSE.
GerUuse vieta dėl fermeriu yra pavietas Prai- 

rie. wa lutėj* Arkanso. Jau tenai apaipirko dau
gybe lietuviu ir apsigyveno lietuviszką* kuni
gas J. Balcevicziu* ir pa<tete lietuviszką ba
žnytėlių. kurios ir paiveikda cze paduodame. Ta 
vieta, kur lietuviai ap.igyveno, praminė

Visi, kurie norite pirkti* garas farmas atsi.zau 
kitę in redakcija "Lietuvos" 9M 33-d St., Chi- 
eage, III. arba raszyklt pas Juozą Butku. Box 
82. liazen. Ark., arba in konųmnija

Union Lmid Co.,
163 Washington St., Chicago, III.

hVI/ I II AMk«itastikru 14 
m?® Ui lArtl kHr• 
oirt godeli,, ir len-
'Ctars cttigelis bu* prisiųsta kiek-

* ienam n nt pamatinio ir isz- 
exaniinawojimo ka* is?kirps 
ir prisius szita apgarsinima, 
su **wu pilnu wardu ir adre
su. Yra tai Tikras Amenko- 
niszkas Laikrodėlis, nukal
tas tikru 14 karatu auk^u.su 
Tikrsis Ainerikomszkais vi
duriais. gvarantuotas ant 2U 
metu ir iszrodo ka'p Tikro 
Aukso ka kaszsuoja HO. A}>- 
žiur»-k Jy nuejas ant expreso 
ir jeigu mislini kad gana yra 
pigu, tai užmokėk 87.50 ir

. katztus expr -<> ir laikrodi-
sĄy iis tavo jeigu ne tinka, tai 

nemokėk nieko.Gražu* nnk- 
, k ik -•> 'krautu wese mokėtu m 
> už dyka.
MUSU DOVANOS.

DYKU Ea,ls* *x'to 87.50 verta laikrodėly ir ien- 
V I ciugely, jeigu pirksi arba parduosi SZE- 
SZIS tokiu*. Ra s zyk szendien, nes ta preke yra 
tik ant 60 Vienui.

ROYAL MF’G CO.,
760 Unity Bldg, Chicago. III,

SIZC

siu temiuzel 
*3. gausi prie;

APGARSINIMAS.
•‘Varpas”

Mokslo, literatūros ir politikos mėnesinis 
laikrasztis iszleidžiamas nuo 1880 metu Tilžeju.

••VARPAS ’yra vyria šia* ir rimcziausia^ 
jaunosi' s Lietuvos w»dowu laikrasztis. "Var
po!’rūpesti* — laisve ir gerove visos Lietuvos 
ir visu Lietuviu.

. “VARPAS” kasztuoja su prisiun- 
timu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 4 mar- 
kos.

ĮMASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuose) G rubl.

AMERIKOJE ir kitose žemese 1 do- 
liaras ir 25 centai arba 5 markės.

“Ūkininkas”
Iszleidžiania* nuo 1890 metu du kartu per 

menesi su vienu menedniu priedu.'
Tasai laikrasztis pavestas ūkininko reika

lams "ŪKININKE’' rasi naudi n iras žinias apie 
ūkę, kaipo tariamus wiaokiu*. sėklas apie lauku 
dirbimu, apie gyvulius Ju liga-, ir ey<i ni|; apie 
pasrarus. niesHua. apie sodnu *ei*inimę daržu 
tai ymf bei daržowiu auvinini|. žodžiu. apie 
viskf, k»s prie u Kini n kyšt-s priklauso. Teipogi 
rasi <au linvu žinių apie namus, apie tūlas žmo
nių litras: o vpaeziai daug žinių musu moterė
lėm* reikalingu

“UKIN4NKĄ” privalo skaityti 
iciekwienns Lietuvis ir žemaitis:

“UKINĮKAS" ant metu kasztuoja 
su prisiuntimu:

PRŪSUOSE (iki parubežiui) 3 mar
kės.

Į MASKOLIJA (uždarytuose laisz- 
kuoso) 5 rubl.

Į AMERIKĄ ir kitas žemes 1 dolia- 
ras ir 25 centai arba 6 markės.

Pinigus ir laiszkus į “VARPO” ir 
“ŪKININKO“ redakciją siuneziant, 
reikia teipadresą užraszyti.

Herrn Dr. Brnažis.
Tilsit (04i»r.) GERMANY

Ben. Hatowskis.
827 S. Canal kerte Jndd, Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda: 
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 
Lenciūgėlius, Žiedus. Špilkas, auskarus 

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

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino wi- 
widuriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes- 
cziu, mokėdamas tik po vieną doliery ant nedė
lios.

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

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOK TO — 

KOBRE & HERSCHMANN 
Litewski i Polski Bank

IR

142DivisionSt..
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes aut vi 

su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame piuigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite su«iszne 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mer 
pe7 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geleži iželiu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam. 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

Geriausias Kelias
dėl pasažieriu isz

Lietuvos, Lenkijos, Rossijos
ir atgal per nauja garlaiviuia linija

BALTIC LINE.
Nauji, gražus, plieniniai garlaiviai su visoms naujausioms prietaisoms plaukia terp 

STET1NO IR NEW YORKO.
Szio* linijos garlaiviai plaukia isz Stotino in marias naujuomju kanalu kurv Pruto iszbudavojojasztu ivr muljonu marku. Stotina, yra Lietuviams arezi. "siu ^“r k.«tu^X 

per Prusus tik pusią, ka in Humburga arba Brema. Szita nauja liuija turi sawo nfiln. stti 
Kydtkunuoee, Bajorine, Proatkave, Illawe. Ottloschine. Tilžėje ir Klaipėdoje. Yra lai U* btetIne*

Geriause Linija dėl Lietuwiu 
kaliaujanezia in Amerika, ne. pribuvia In Tilžia bu* paimti per szios paežio. Įimto. —
žiūrėti tikietais ir pa -jodyti ant trūkio, be jokio klapato. Kas nori atitmuktie *P
in Amerika, arba kas norito važiuotie in Europa, pamegikite per szia nauja Baltio CX’U'sigraudyslt. Laivakortias galite gautie pigiau kaip ant kitu linijų pas hn,Ja’ ° ne’

Gtneralna agenta Baltic Linijos’ Hansa Linijos etc.

THEO. PHILIPP,
147 E. Wasliington St. arti La Šalie. (JHICAGO.

Dras. M. Meyerowitz,
Fpecijaliszkas gyditojas

Gerklės ir Krutinės.
Pab.ige mokolę daktarysto* Rosijoj** ir tenai 

per kelte metu* g.«d«* ligoniu* su geriausia nase- 
kmia. Dabar jan keletas metu kaip praktikuoje 
Chicagoje ir gydime ligoniu tur geriausv pasi
sekimą.

Ofisas ir gyvenimas

Chicago.
| nuo 8 iki 12 ryto

Adynos Ofiso: J ir nuo 4 iki fi po pietų.
f Nedelioms nuo^l—3’po pietų

Telefonas: Main 4838.

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą puikiM Fotografija*, ui tuziną tiktai

$2.00
Antweaelin ir kitokiu reikalu n ujimą Foto-rra 

fijaz kopų įklausei.

— Geriause lietuwisZkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczvnsko, 
po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai- 

•ko geriausias gydyklas czionyk«z- 
czias ir isz Europos ir teisiiigiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. A pliekoje 
randasi kasdien no adynos 11 ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Bozyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvergais ir Ncde- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur* 
dieiiio ir daktaras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo ga’i paszauktie in 
'plieka per telefoną kiekviena 

daktaru, koky kas nori ir kožnoje

vimo inzsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
> vairiose kalbose ir gydome ly
gas per laiszkua.

Telefonas Tard 709

u.su
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