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Politisz os žinios.

kad jie

Austrija.
Austrijos parlamentas pavir

to dabar į karceemą: susirenka 
tautos iszrinkti pasiuntiniai ne 
ant rodavimosi apie vieszpa- 
tystės reikalus, bet ant savitar
pinių koliojimų; tokiu mat 
budu vokiecziai stengiasi priesz- 
tarauti sulyginimui tiesų cze- 
chiszkos kalbos su tiesoms vo- 
kiszkosios. Austrijos vokie- 
czius ragina prieszintiesi ir už- 
rubežių vokiecziai, taigi gyve
nanti Wokietijoj. Kad vokie
cziai nekenezia siavų,
prieszinasi kiekvienam paliuo- 
savimui ne vokiszkų gaivalų, 
rodo tas, kad Austrijos vokie 
ežius kalbina nenusilenkti priesz 
randą ir garsus Wokietijos moks 
lineziai. Antai garsus Berlyno 
profesoriuj, istorikas Momsen, 
ragina vokieczius prie vienybės, 
liepia kariauti už vokiszką kul
tūrą priesz barbarus slavus. 
Žinoma, kad priesztaraujant vo- 
kiecziams pasiuntiniams, Austri 
jos randas nieko ne gal nuveik
ti, ministeriams liekasi tikt ar 
ba paleisti, dabartinius pasiun
tinius ir tuom tarpu pamokin
ti konstituciją, 
pasitraukti nuo vietų, 
vienok, vieton pasitraukusių 
ministerių užstotų szahnįkai 
vokieczių, tąsyk slavai, kurių 
Austrijoj daugiaus, pakeltu re
voliuciją ir vieszpatystėj už 
gimtu naminė karė, į kurią pri
sidėtu ir kaimynai: už (slavus
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savo priderystę. Isz tikro, Eu
ropos vieszpatystės tarėsi gana 
ilgai,bet nieko ne nutarė :maisztai 
kaip naikino tą nelaimingą salę, 
teip ir tebenaikina. Rods Eu
ropos vieszpaty-'tėi nutarė su
teikti Kretai vietinę patval 
dystę ir duoti krikszczionį gu
bernatorių, vieton mahometono. 
Bet ką gi tas naujas guberna
torius darys be kariaunos? Jam 
atkakus juk maisztai nenutils, 
nė krikszczionys, ne inahometo- 
nys ginklų ne p »dės, ne paliaus 
užpuldinėję vieni ant kitų. Pir
miausiai cz’a reikia maisztus 
suvaldyti, o paskui jau galima 
kalbėti apie autonomiją. Tą ža
da padaryti sultanas su savo 
kariauna, kadangi Europos lai- 
vynių • virszinįkai to padaryti 
neįstengia; bet tąsyk ne bus 
kalbos apie autonomiją, Turki 
ja pergalėjusi pasikėlusius krik- 
szczionisįvės ežia tokią rėdą, ko
kią norės.

Terp Turkijos ir Bulgarijos 
buvo užgimę nesutikimai todėl, 
kad sultanas nenorėjo paskirti 
į Bulgariją bulgariszkų vy-ku 
pų. Bulgarija 
apsigarsys už 
mingą, jeigu 
užtvirtintais,
go ir užtvirtino vyskupus.

Gyvenanti Macedonijoj ir Al
banijoj albaniecz’.ai reikalauja 
autonomijos, taigi vietinės pat
valdystės, nors po Turkijos val
džia. Jie susitarė su serbais ka
riauti isz vien už savo tiesas 
priesz visokius turkų ir greko- 
nių pasikėsinimus.

patrazd n<>, k>-.d j 
guviau neprigui 
vyskupai ne bus 
Sultanas to pabu-

Gilutį vleszpatystc
Terp Wokietijo8 ir Chinų už 

gimė didesni nesutikimai. Pro
vincijoj Tszang-Tung, pietinėj 
Chinų vieszpatystės dalyj, mi
nios žmonių užpuolė ant vo 
kiazkų misijų, misijonieriai R’es 
ir Hennle likosi užmuszti, Zieg- 
ler prapuolė, gal teiposgi likosi 
užmusztas, Steng iszliko. Wo- 
kiszkas randas pareikalavo Pe
kine iszsiteisinimo ir atlyginimo 
užmusztų misijonierių szeimy- 
noms.

Ant to nepasibaigia nesutiki
mai. Dabar ką tikt atėjusios isz 
Chinų žinios paduoda, kad chi
nieczių minios užpuolė ant vo- 
kiszko pasiuntinio, paskui ant 
kapitono vokiszko kariszko lai
vo “Cormoran”, kada tas isz- 
lipo ant kranto mirtte Wu- 
Tszang, provincijoj Hupeh, ant 
upės Yantse-Kiang. Minios mėtė 
į vokiszkę vėlavę su akmeni
mis ir su dumblu; su dumblu 
drabstė į “Cormorano” kapito
nu ir į vokiszkę pasiuntinį. Pa
siuntinys tuojaus pareikalavo 
nuo Chinų rando iszsiteisinimo 
ir užgauapadarymo už tą be 
jokios priežasties užpuolimą; 
praneszė jis draugė apie tai ir į 
Berlyną. Vokiszkas randas siun 
ežiadaugiaug kariszkųlaivų į Chi
nų pakrantes, su kurių pagelba 
privers tenykszczias valdžias,

užstotų Maskolija, ui vokieczius reikalavimui vokiszko pa
•gi Vokietija. Ar sziaip ar te i p 
žiūrint, mažesnis, rodosi, pavo
jus butu tuom tarpu panaiki
nant konstituciją, kadangi nors 
wokiecziai ir pakeltu revoliu
ciją tai visgi ją leugviaus butu 
suvaldyti su pagelba slaviškos 
daugumos gyventojų.

Balkanų pu88a lis.
Sandara terp Grekijos ir Tur

kijos visgi dar galutinai ka
riavusių pusių neuitvirtinta; 
paskutinės isz Turkijos steinan- 
czios žinios paduoda, buk sul
tenes vėl bando sandaros pa 
darymą toliaus nutęsti, arba 
per tokį užtęsimą kę nors dar 
sau iszderėti,* jeigu ne nuo Gre
kijos, tai nors ant salos Kretos. 
Neseniai sultanas priėmė Aust 
rijos pasiuntinį, baroną Ctlice, 
kuriam pasakė tiesiog, kad ma
tydamas, kad Europos vieszpa- 
tystės neįstengia įvesti tvarkę 
ant salos Kretos, nemoka jdz- 
rasti kelio, kaip maisztus nutil
dyti, todėl sultanas laiko tą už 

O . .

siuntinio bandytų prieszintiesi. 
Kiekviena Europos vieszpatys 
tė visada stengiasi sunaudoti 
Chinuošė atsitikusią progą ant 
iszpiatinimo savo įtekmės ir ant 
pali uogavimų prekėjams. Nėra 
abejonės, kad iaz dabartinių už
puolimų ant “Cormorano” kapi
tono ir pasiuntinio teipoegi pa
sinaudos vokiszkas -randas. Isz- 
platinimas vienok vokiszkos į- 
tekmės ne patiks Maskolijai, 
kuri stengiasi Chinų vieszpa- 
tystę paversti į savo valdybę.

Iszpanija.
Iszpanijos pasiuntinių butas 

užgyrė atleidimę politiszkieins 
nusikaltėliams ant salos Kubos, 
Porto Kičo ir ant Filipinų salų, 
nusidėjusiems p ries z i=>zpaniszkę 
valdžię ir pasodytiems į kalinius. 
Ar tasai vienok atleidimas suar- 
tįs kiek nors maisztinįkus su isz- 
paniszkoms valdžioms, ar atsi- 
lie s ant maisztų,, sunku įspėti.

'Atkakus ant salos Kubos nau
jam kariaunos virszinįkui, maisz

tinįkai ne nusiminė, kaip prie 
Weylerio, teip ir dabar užpuldi
nėja jie ant iszpanijonų užim
tų miestų.. Naujas virszinįkas iki 
sziol nė vienu žodžiu ne iszsita 
rė apie reformas, kokias ren
giasi salos gyventojams suteik
ti. Pa! i uogavimai koki nors vie- 
tiniems gyventojams, kaip pra- 
neszėme pereitame numeryj, ran
da daug prie^zinįkų ne tikt Isz- 
panijoj, bet ir ant Kubos: ežia 
kokiems nors paliuo aviniams 
prie zinasi iszpaiiiszki urėJnįkai 
ir kunįgija.

Sugrįžęs isz Iszpan jus buvęs 
Amerikos pasiuntinys, viename 
laikrasziyj apgarsino visokias 
paslaptis ne malones iszpaniszkam 
randui, žinomajam, kaipo urėdnį- 
kui suteiktas su pasitikėjimu.Tok
sai pasielgimas labai ne taktisz- 
kas, jis pakėlė nepasitikėjimu 
Amerikos pasiuntiniams ne tiki 
Ispanijoj, bet visoj Europoj, 
kadangi ten žinių tokių nieks ne 
garsina.

M.iisztinįkai ant Filipinų salų 
suteikė iszpaniszkam randui isz- 
lygas, ant kokių sutinka ginklus 
padėti; jie ne reikalauja ne- 
prigulmystės, bet tikt apsau 
gojimo cziabuvių nuo explioa 
tacijos. Ant salos yra daugybė 
kliosztorių, cziabuviai jiems turi 
atlikti sunkię baudžiavą ir duoti 
deszimtinę. Maisztinįkai todėl 
reikalauja panaikinimo baudžia
vos ir paežių kliosztorių, į vie
tą zokonįkų, reikalauja svietisz- 
kų kunįgų.

Hhvai republika.
Į Vashingtonę iszsirengė de

putacija isz delegatų iszsiųatų 
cziabuvių Kavai salų gyvento
jų ant uiprotestavimo sutarties 
terp Amerikos užrubežinių daly
kų m misterio ir susidedanezio isz 
amerikonų tos republikos rando, 
kaslink užėmimo tų salų po A- 
merikos valdžia. Ant iszsiuntimo1 
deputacijos cziabuviai sudėjo 
$4500, kadangi jie nenori, idant 
Havai salos Amerikai patektų. 
Yra ten 31000 cziabuvių, 21000 
japonieczių, 18000 chinieczių, 
IžOOOportugalieczių; visitiegai 
valai prieszinasi Amerikos tų salų 
užėmimui, geidžia gi to tikt 2000 
amerikonų. Taigi pasirodo, kad 
issplatinti rubežius Amerikos 
valdybų ne teip lengva, kaip ro
dėsi jos mimsteriui, Shermanui.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tawo a n i±l.
Jeigu nori aUlpm'yt nuo U b* k o ant wi«ndo« 

Ir paitoti •welku, iwirtu ir aylingu. Imk gydyk
la* vadinama* NO-TO-BAO.kun» perdirba silp
nu* imonit In twiriu». Daugeli*, kurio pamėgino 
•aiaa gydyklai, in deazimt* dlonu iau *w*re da- 
«zimt**waru wir**aut, Apio V0 000 įmonių tapo 
Uzgydyiaia Pirk NU-TO-HAC nuo *awo aptlo 
konau*. *u gwaranolja, u 160c. arba u* 81.00 a p. 
raižymu* ir praba* gausi dykai. Paraižyk, in: 
Sterung Remedy Co., Chicago, arba No* York

Isz Lietuvos.
ir

Elektrlszki žiburiai Kau- į venoisz paszelpos,kokią jiems su
teikė “Alliance Israelite”. Pe
reitą metę draugystė iszleido 
802043 fr. ant užlaikymo žydisz- 
kų mokslaiuių ir ant suszelpimo 
varguolių.

ne.
Maskoliszka vidurių ministe

rija ne randa kliuezių parengti 
elektriszkus žiburius Kaune, tikt 
reikalauja tūlų permainų kotralc- 
te miesto padarytame su inžinie
riumi Weltzu; permainos tos rods 
sumažina VVeltzo pelnę, bet eina 
ant žmonių labo: 1) ministerija 
reikalauja sutrumpinimo Weltzui 
pripažintos tiesos explioatuoti sa
vo parengtus žiburius daugiau
siai iki 40 metų; 2) kad miestas 
turėtų tiesę nupirkti nuo paren 
gėjo įtaisymą jau po 5 metų; 3) 
atėmimo Weltzui monopolians 
aut įtaisymo elektriszkus pajie- 
gos dėl privatiszkų reikalų.

Indijos.
Prasidėjo ežia prova braminų 

advokato, Dainodaro Uhapekar, 
kurisai prisipažino, kad stengė
si iszpažintojus braminizmo su
kelti priesz Angliję ir kad pats 
savo rauka užmuszė du ang- 
1 isz k u aficieru. Jeigu jam isz- 
tikro butu pasisekę sukelti brarni- 
nislus priesz Anglijos valdžię 
ir jeigu butų visi pasikėlę, 
Anglija butu turėjusi isz 1 ūdi
ju pasitraukti.

Himalajų kalnuose ,maisztai 
traukiasi tolinus, bet anglijonys, 
nors su didelėms nuotrotoms, bet 
traukia isz palengvo vis gilyn 
į pasikėlėiių krasztę. Jenero
las Lockhart prisigriebė į Mai- 
den klonį. Kita angliszkos ka
riaunos dalis prisigriebė į vi
durius maisztinlkų organizacijos, 
į teip vadinamą Bagh szven- 
tinyczię. Anglijonys į szventi- 
nyczię rods nėjo, bet iszkirto 
aplink ję buvusią giraitę. Afri- 
dai vėl buvo bandę alsiszaukti 
į Afganistano emyrą praryda
mi pagelbos priesz Angliję, bet 
tasai atsiųstus pasiuntinius su
kisto į kalinį. Anglijos laik- 
raszcziuose patilpo telegramai 
isz indijų, kuriuose paduoda, 
kad oraksajai nori pasiduoti ang- 
lijonams ir imu salus užbaigti, 
bet pasidavimui prieszinasi afri- 
dai, o kad, pakeliant maisztus, 
terp tų tautiszkų gaivalų buvo 
padaryta sutartis, kad nė viena 
iszjų, be pritarimo kitos pusės, 
ne gal g užlų padėti, todėl da
bar orH«.r.ajai, be pritarimo af- 
fidų ne gal angUjonams pasiduo
ti.

Musų spaudos reikalai 
aresztawo|iiuai.

Klausymą apie dslcidimą lietu- 
viszkos spaudos dar szį metę ža
da perkratinėti Peterburgo viesz- 
patyatės rodoj. Prie užtarian- 
czių už lietuvius Hikraszczių pri
sideda visdaugiaus: dabar, kaip 
pranesza “Peterburgskija Wiedo- 
mosii’, atsivertė prie teisybės 
ir “Novoje Wrefflia“, kuriasi isz 
pradž ų, ant užtari&nczių už lie
tuvius smarkiai užpuolė. Žino
ma, tas labai nepatinka žanda
rams erzintojams musų kraszto. 
Senapilės M’onsockv’j net žada ap
skųsti “Peterburgskija Wiedomos- 
ti” už iszrodinėjimę kvailumo ir 
nedorybių maskoliszkų “die j ste
lių”. Mums rodosi, kad Peter
burge yra iszmintingesni už VVon- 
sockį, jeigu anie dar neapskundė, 
tai turbut todėl, kad to padaryti 
ne gal.

Isz Beniaus suimtų už lietuvys
tę Suvalkų gubernijoj, dar sėdi 
Kalvarijoj dras Bogdonavyczius; 
paleido gi isz kalėjimu: Drę Pet
rę Matulaitį isz Seinų, Kaczergį, 
Witkauskę isz Sens pi lės ir karei
vį Lozoraituką- Darė kratą pas 
kilę drę Matulaitį Pilviszkiuose, 
bet nieko ne rado,

Pelnas isz grybų.
Isz Lydos pavieczio, VVilniaus 

gub., raszo, kad nors szį metę lau
kuose ne per geriausias buvo už 
derėjimas, bet už tai kaimiecziai 
gerą turėjo pelną isz grybų, kurie 
szį metę gerai augo. Iszsiuntė 
szį metą džiovintų baravykų į 
Peterburgą, Maskvą ir j VVarsza- 
vę 1500 pūdų ir tai tikt isz vie
no miestelio Žcludkų, skaitant 
pūdą maž aūgiai po 11 rubl., tai 
iszpuola jau 16000 rublių. Wie- 
tiniai perkupeziai iszsiuntė vie
nok daug grybų ir į užruliežius, į 
Londoną iszsiuntė jų 500 pūdų.

Apdegė.
Wilniuje, namuose Lessero, 

14 metų tarnaitė, Konstancija I- 
vansuskytė, norėdama užvirinti 
ant benzininės maszinaitės pieną 
vaikams, pildama į maszinaitę 
benziną, užpylė įą ant savo dra
bužių, per tai jos drabužiai ant 
syk užsidegė ir mergaitė pavirto 
į liepsnos stulpą. Subėgę na 
miszkiai renis ugnį užgesino, bet 
mergaitė teip sunkiai apdegė,kad 
nėra vilties ją nuo mirties isz 
gelbėti.

Brazilija.
Pereitos petnyczios dieną, •- 

pie pirmę vaiaudę po pietų, Bra- 
žilijos prezidentas, Moraes, atsi
lankė ant lt(iwo, kuriuom atkako 
į RioJaneirb jenerulas Barbora, 
bet kaip tikt nuo laivu sugrįžo ir 
iszlipo ant kranto, kareivis 10 
batalijono szowė isz revolverio, 
bet nepataikė, kadangi susirinkę 

[žmonės pamuszėjam raukę; kul
ka pataikė į szale stovintį pre
zidento giminaitį. Karės.mimste 
ris, jenerolas Marcedo Belaiicourt, 
pribėgo ir norėjo nuo ano ka
reiviu isz verži i revolverį, tas 
iszsitraukė peilį ir perdūrė mi- 
nisterį; nuo sužeidimo tasai tuo
jaus pasimirė. Užpuolikas likosi 
suuresztuotas. Kaip sako, jis bu
vo sąnariu teip ežia vadinamų 
jakobinų partijos, kiti vėl mena, 
kad jis prigulėjo prie szalinįkų 
užmuszto Conselbeiro.

Rengiasi prie rinkimų.
Prūsų Lietuvoj per rinkimus, 

kaip seiliaus, teip ir dabar dar 
pereina paprastai konservaty
vų arba rando partijų kandi
datai; tikt paskutiniuose laikuo
se pradėjo ežia platintiesi libe
ralų įtekmė, pakilo ' sziek tiek 
ir lietuvių supratimas. Aut pu- 
trankimo lietuvių balsų konser- 
vatyvai net uždėjo lietuvisz- 
kę laikrasztį “Lietuvos Pa«lą”, 
kurio redaktoriumi 
viszkas renegatas (i’Zgama). 
Tilžės gimnazijos 
Kurszaitis. Jisai per savu laik
rasztį stengėsi lietuvius prie 
vokietystės traukti, bet kylant 
lietuvių tautiszkam supratimui, 
tuom lietuvius nuo konservaty
vų atitraukė, o be lietuvių jų 
įtekmė turi nupulti. Todėl da 
bar per “Lietuviszką Pasię” 
jie teiainksi; kad niekada rie prie-a- 
tarnvo lietuvių kilimui, ne 
traukė lietuvių prie suvokiėtėji- 
mo; dabar “Lietuvhzkas Pas
tas’’ net reikalauja lietuvisz 
koše mokslainėse, idant tikėji
mo mokslas butų vaikams lie- 
tuviszkai Lzguldomas. P. Kur
szaitis vienok tikt todėl už lie
tuvius užtaria, kad artinasi per
iame to pasiuntinių rinkimai, tai
gi mat per savo neva iie aviams 
palankumų tikisi jų balsus ap
turėti, be jų gi konservatyvų kan
didatai ne gal būt iszrinkti, ka
dangi paviecziuose pakilo įtek
me Hberalų, didesniuose gi mies
tuose, kaip visoj Vokietijoj, 
teip ir Prūsų Lietuvoj, pakilo 
socijaiistų įtekmė.

yra lietu-

mokį’ojas,

Kratos Vilniuje.
1 d. Spalių Wilniūje daugelyj 

namų darė žandarai kratas, jiesz- 
kojo vienok tuom kartu no lie- 
tuviazkų, bet kitokių nepatin- 
kanezių maskoliszkoms val
džioms rasztų. žandarai suka
pojo net įmūrytas sienose szė- 
pos, grindis, nuplėszė nuo sienų 
tapetus. Darė kratas gyveni
muose: StratinskioJ Malkievi- 
cziaus ir inžinieriaus Moravskio; 
suėmė apie 50 žmonių, o tame 
Trusieviczę, studentę Kozlovs
kį, technikę Tomaszeviczę, dak 
tarę Doma^zeviczę ir daugybę 
darbinįkų.

Newale Latvijoj turėti 
wokiszku8 Kzildus.

Maskoliszka vidurių ministeri
ja iszdavė Latvijos urėdams įsa
kymą daboti, idant niekur, 
ar tai miestuose, ar ant 
kaimų, ne butų vokiszkoj 
kalboj szildų ir kitokių paraszų, 
taigi kelrodžių ir tt. Apie szil- 
dus latviszkoj kalboj rods savo 
paliepime ministerija nieko ne 
mini, bet juos jau mokės naikin
ti vietiniai maskoliszki urėdnį 
kai. Antai Suvalkų gubernijoj, 
kaip pradėjo naikinti* lenkiszkus 
szildus, tai naikindami ne tei*p 
naikino lenkiszkus, kaip lietu- 
viazkus. Gydytojų szildus gry
nai lietuvisžkoj gubernijos dalyj. 
kur tikt buvo lenkiszkai ‘Doktor,

Kas nori pasigert, tas ran
da progą.

Lietuvoj ir Baltrusiszkose gu
bernijose karezemos likosi užda
rytos,’ kadangi randas pardavinė
jimą degtinės paėmė į savo ran
kas. Tuom tarpu girtuoklystė, 
ypacz terp latvių Witebsko gub., 
ne sumažėjo: gėrymas degtinės 
rods pasimažino, bet už tai dabar 
latviai pasigeria savo daromu 
alumi (ols), kurisai drūtesnis, di
desnį turi nuoszimtį spirito, ne
gu daromas tikrose alaus leidiny- 
ežiose. Kaip tikt uždarė kareze- 
mas, kaip tikt pabrango rando 
pardavinyczioBe degtinė, latviai 
pradėjo namieje dirbti alų, nuo 
kurio akezyžios nėra ir kas tre- 
czio latvio namai pavirto į kar- 
czemą, kurioje pardavinėja alų 
ir girtuokliauja. Mat lietuvisz- 
ka giminė, prie kurios ir latviai 
priguli, ne gal apsieiti be gir
tuoklystės.

Kolonijos nemeczianis 
nusikaltėliams.

Wilniuje, maskoliszkos val
džios regiesi parengti kolionij,as 
nemecziams nusikaltėliams, ka
dangi jie už nusidėjimus, kokius 
per nesupratimu pikto papildo, 
ne gal būt teip baudžiami kaip 
ir suaugę ir drauge su užkietėju
siais piktadariais ne gal būt lai
komi kaliniuose. Tokios kolioni- 
jos yra visur, netrūksta jų ir 
Maskolijoj, iki sziol ne lwwo 
vienok Lietuvoj.

Gaisrai Vilniaus gub-
Pirmoje pusėje Rugsėjo mėne

sio, Vilniaus gub. buvo isz viso 
18 gaisrų, isz kurių 3 užgimė nuo 
negersi įtaisytų kakalių, 3 nuo 
padegimo, 1 nuo neatsargumo, 7 
nuo perkūno įtrenkitno ir 4 nuo 
nežinomų priežaszczių. Blėdies 
tuose atsitikimuose ugnelė padarė 
ant 343#f^ubLDidžiausias gaisras 
buvo kaime Jurkanuose, Trakų 
pavietyj, kur ugnelė padarė blė
dies ant 16000 rublių.

Pamegyk dėžutė CASCABETS už 10c., ge
riausia sutaisyto ja plaucilu Ir visu vidurio.

Joaunos atsisveikinimas
(ii SchUler’io tragedijos “Orleano Mergele-*) 
Sudie ganyklos, kalnai numylėti 

Ir kloniai ramus! Jau jus niekados 
Joannai jūsų nelemta regėti;
Jau mano koja ant jus netsistos. 
Pievos ir medžiai, mano iszauklėti, 
Sudie! žaliuokit linksmi visados! 
Atbalsio klonių garsai nepgailėti 
Mano dainelių daugiau netkartos, 
Sudie jums urvos ir vėsus szaltiniai!. 
Sudie! tai mano žodžiai paskutiniai.

Sudie tingi rot a džiaugsmo paszarvoto, 
Nekalto žaislo kiekviena vieta!
Sudie ėriukai! Ant ganyklų ploto 
Jus tik minia jau, piemens palikta. 
Ant baisaus lauko, krauju aprasoto. 
Reik man Įsiginti kaiminė kita, 
Klausau ne žemės tusitybių troszkimo, 
Tik dangaus balso, dvasios pasisukimo.

Tas, kurs Maižiesiiui pats sawo esybę 
Apreisikė krūmo deganczic ugnim, 
Izajo nūnai suteikė narsybę, 
Norint tik buwo menku piemenim; 
Kurs į nekaltą piemenų ramybę 
VVisados veizdi malonia akim. 
Per medį tarė: “Turi priderystę 
Liudyt ant žemės tą mano dievystę.

"Krutinę silpną geležim pridengiu 
Ir eik, kur tawo užvesti takai. 
Tik žemės vyra meilės prasilenkki,

tuos paliko, betAulduk "Dakta- .Nelauki w*inlko, pinto nuotakai, 
n/wi*nr nalidknUi nata’ nuTu- Prie motery.t«» niekad ne.irengki.ras’* visur palicljantai pats nuld- 
pinėjo, turbut, kad žmonės apsirgę 
nežinotu,kur pagelbos jieazkoti?

Lietuvos žydai.
Žydi sz k a terptautiszka drau

gystė, “Alliance Israeiite”, ap
garsino žinias apie suszelptus jos 
žydus 1896 m. Isz tų žinių ma
tyt, kad žydai musų sostą pi lės, 
miesto Vilniaus ir Berdiczevo, 
Mažrusijoj, ne turtingiausi. Vil- 
niuje “Alliance Israeiite” turėjo 
užlaikyti 2000 žydiszkų varguo
lių, Berdiczeve gi, nors miestas 
daug mažesnis, reikėjo szelpti 10 

'000 žydų, taigi pasirodo, kad ket- 
| virta dalis Berdiczevo žydų gy

Nelupti)nki, kas tai yr vaikai. 
Nes garbė karo yra tau paskirta. 
Moterų tarpe tu busi pagirta

“Kad, kovai einant, nusiaus stipriau- 
Graudęs tėvynei žuvimo dalis, 
Mano velukęugninį pagausi, 
Pagiežos delnu sulremsl suvis 
Galingą prieezių, jo darbai vyriausi 
Sugrius. Kada gi bus visa szalis 
Liuosa ir Rėimso pilį iszwaduosi, 
Karalių savo ten apvainikuosi”.

Ištrinktai sawo Dievas šitai palieka 
Ženklą paveiksle szalmo to puikaus, ( 
Kurio regėjimą įkvepia man vieką: 
Jauczių drąsybę angelų dangaus 
Ir szirdis mano nedrebės priesz nieką, 
į karą stumia lyg vėjo smarkaus 
Putyms.Girdžiu jau verda kovos narsas, 
Žirgų žvengimas ir trimitų garsas.......

V. Kapsas.

[si,

Naujos kntgos.
Kn. II—Lietuviazkas kningy- 

nas— N. 4—1O. Kataliku Ilažny- 
czia ir mokslas, prof. J. A. Zahmo 
lekcija. Verte kun/A. M. Milukas. 
In Ameriką. Atminimas keliones 
in Ameriką V'. Stagaro Laiszkai 
pas Simaną Daukantą. Kningy- 
nas Mah. Plane kuopos ir tt. 
1897. Spaustuvę] “Garso Ameri
kos Lietuviu”, Shenandoab, Pa.

Numėryje szitame knįgyno, 
apart užvardinime paminėtų 
rasztų, telpa: 1) Indija ir Angli
ja”, taigi trumpos žinios apie In- 
dijas ir jų gyventojus, tikt auto
rius juos skirstydama pagal tikėji- 
mę bereikaloSikhus prie tikėjimų 
priskaitė, kadangi isž tikro jie ne 
reiszkia tikėjimo, bet tautiszkę 
gaivalę; 2, Bažnyczia ir amžius, 
kalba Archivyskupo Irelando. Isz 
tikėjimiszkai kritiszkų rasztų 
svarbiausia yra lekcija profeso
riaus Zahmo. Matyt, kad profeso
riui pažystami yra naujausi mok- 
sliszki tirinėjimai.todėl jo pre lek
cijose nėra tiek vienpusystės, kaip 
antai prieszinguose rasztuose In-Z 
gersoliaus. Jeigu tikėjimo mokin
tojai, kaip ir jo prieszinįkai sau
gotus! vienpusystės, nebutu ir 
teip didelių nesutikimų, kadangi 
juos labiausiai nežinia ir vienpusy- 
stė abiejų pusių gimdo. Kalboje 
Archivyskupo Irelando jau teip 
svarbių afgumen’ų nėra. Apart 
tų, telpa dar p. V. Stagaro, Kelio
nė į Amerikę. Apraszyta ji teip, 
kaip draugas apraszo laiszke 
draugui savo kelionę, be litera- 
riszkos pretenzijos, teip kaip 
jam keliaujant atsitiko. Apraszy- 
mas vienoj vietoj iszskėtas per 
placziai ir todėl skaityti nuobo
du, kitose gi vietose, teiposgi 
svarbiose, iszreikszta per trum
pai, neužtektinai.

Knįgutėj rasztai telpa teip, 
kaip jie ėjo skyrium, atskirais 
lapais kaipo priedas prie “Garso”. 
Mums rodosi, kad iszduodant 
atskyras knįgutes priderėtu pasi
rūpinti rasztus teip sudėti, kad 
toj paezioj knįgutėj tie pats rasztai 
nesidalytu į daug dalių, kad jie 
eitu be pertrūkio. Jeigu pertrau- 
kimę atskyruese lapuose galima 
iszteisinti, tai jau išleidžiant at
skiroj knįgoj iszteisinti negalima.

Pietines Afrikos deiman
tų Kastynės.

Sziędien pietinės Afrikos kas
tynės daugiausiai suteikia dei
mantų; iki 1867 m. daugiausiai 
jų duodavo Brazilija, apie Afri
kos kastynės dar pirmiaus nieks 
nežinojo. Pietinėj Afrikoj pra
dėjo deimantus kasti nuo 1867 m.; 
turtingiausios tų brangių akme-' 
nėlių kastynės yra angliszkose 
pietinės Afrikos valdybose, apie 
miestę Kimberley. Nuo 1867 m. 
iki dabar iszkasė ten deimantų isz 
viso 14000 kylogramų, arba 
28000 vokiszkų svarų, vertės 
$2000000000, taigi iszpuola po 
$71428| už vienę vokiszkę eva- 
rę. Žinote vienok, kad brangu
mas deimantų paeina nuo didu
mo jų viename szmotelyj, pa- 
veiksUn, deimantas 10 karatų 
kasztuoja azimtę sykių daugiaus 
negu szmotelis vieno karato. 
Plotai, ant kurių kasa deimantas, 
tari 3 angliszkas mylias dia
metro, ant tų plotų yra kastynės 
prigulinezioa 5 kompanijotna 
1896 metuose kompanija de Be- 
ers isakasė jų 615 kylogramų, 
vertės $78000000. Deimantus 
perka nuo kompanijų sindikatas 
arba trustus susidedantis isz pen
kių susitarusių terp savęs dei
mantų prekėjų. Jie deimantus 
parduoda jau mažesniems prekė- 
j <m į kitus krasztus, bet niekada 
neparduoda daug ant syk, kadan
gi paleidus į swietę ant syk daug, 
deimantų prekės turėtų sumažėti 
ir per tai j e mažiaus pelno turė
tų, todėl parduoda po mažai,nors 
iszparda vimss užsitraukia il- 
giaus, bet už tai pelnas būva di
desnio.

CASCARETS ludrutin* kepeni*, inkstui ir 
pii«a. Niekad neskauda. 10c.
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Naujas Pacztas.
“Lietuvos” redakcijoj yra da

bar paczto stacija, kuri va
dinasi Sub-Postal Station No. 60. 
Kiekvienas gali ežia registruoti 
savo gromatas arba gal ežia gauti 
money orderius, siųsti juos į visus 
Amerikos krasztus, teiposgi kas 
turi isz kur gaut pinįgus, tegul 
siunezia ant szitos stacijos No. 60, 
o mes kiekvienam iszmokėsime, 
tokiu budu užezėdysite laiką ir 
kasžtus, nes nereiks važinėti į 
didyjį miesto pacztą it nereiks 
vestis liudinįkų, czionai galite 
ateiti kiekvienoj valandoj ir 
visada gausite savo pinįgus be 
mažiausio klapato.

Teiposgi užpraszome savo 
skaitytojų, kurie prisiuucziate 
prenumeratą už“Lietuvą”,arba pi
nįgus ant knįgų ar ant kitokių 
daiktų, visada raszykite money 
orderius ant Sub-Station No. 60, 
tai mes nereikalausime važinėti 
į didyjį pacztą, bet paimsime pi
nįgus isz savo kasos.

Su guodone.
A. Olszevskis, Paczto Užveizėto
je

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

nugabentas į beturczių pamuš. 
Ten jo sudriskusiuose drabužiuo
se rado dar po pamuszalu užsiu 
tus kelis tukstanczius doliarų.

Numirė nuo isztraukto danties.
VV’ebster City, la. Pasirpirė 

ežia po baisių kanezių miesto gy
ventojas, Porchel. Dwi dieni pir- 
miaus davė jis pas vieną. dantų 
gydytoju isztrankti užsilikusią 
dantų szaknį. Danties szaknis 
rods likosi iszrauta, bet nuo to 
isztino teip gomurys ir liežiuvis, 
kad žmogus, negalėdamas kvapo 
atgauti, užtroszko.

Garinto katilo expllozlja. mažesni negu kada^ nors per 
Stoneboro, Pa. Kastynėj No. 2, j paskutinius keturis metus. Pėr 

prigulinezioj Mercer Iron & Coal i paskutinę sanvaitę vėl likosi 
Company expliodavo garinis ka- atidarytos kelios naujos dirbtu- 
tilaSj prie ko vienas darbinįkas vės, kitos wėl, kurios iki sziol 
likosi ant vietos užmusztas, pa stovėjo, pradėjo dirbti; didžiau- 
vojingai gi, gal mirtinai apkulti sias darbo pasididinimas Kuwo 
yra trys, lengviaus apkultų yra 
daug. ( . ''

geležies dirbtuvėse. .
1 Sauinįkai anglių 

sziauriniame Illinojuje
kastynių 
rengiasi, 
darbinį

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHaRTIC yr» tai 

stebukliagiausioj gydyklos «zio amžiaus isua- 
dtmuoae, turi gardu amoka, gydo lagadnei ir 
tikrai inkstus, kepenis, pilw|)r ozystyja wisa 
sistemą praszaliąa p^rszalima. gvdo galwos 
■kaudeiima. drugy ir užkietejima widuriu

Pirk deiiutf C. C. C. saiadien, 10, 25, 50 oen- 
tu. Randasi wisosa aptiekose ir issgydyma gwa- 
rantuoja.

Gywą butu palaidąją.
Dover, N. H. John Grines, 

senas miesto gyventojas, iszėjęs 
isz namų, prapuolė, į porą dienų 
rado jį ne gyvą vienuose neap
gyventuose namuose ant 3 ui. 
Gydytojai pripažino jį už numi
rusį; todėl giminės paszaukė 
užsiimantį palaidojimu numirėlių 
ir liepė palaidoti. Kaip tikt tas 
prisiartino prie kūno, numirėlis 
pakilo; tas pe^igandęs nubėgo 
pas gimines ir papasakojo, kas 
atsitiko. Sziądien numirėlis jau 
visai sveikas.

Žemcziugai Kalifornijos užtakoj.
Pereitą metą vertė iszgriebtų 

Kalifornijos užtakoj žemeziugų 
siekė $600000; apart jų, prigau
dė ežia 5000 tonų žemeziuginių 
dėžių vertės vieno milijono dolia 
rų. Pelnas isz žemeziugų gau
dymo, įvedus naujas panėrimo 
prietaisas, diktai pakilo: seniaus 
be prietaisų narai galėjo nusileis
ti ne giliaus 30 pėdų, dabar gi 
su naujoms nėrimo prietaisoms 
gal jie nusileisti iki 100 pėdų ir 
jieszkoti tokiose gilumose žem
eziugų per dvi valandas be isz- 
.kilimo į virszų.

Pavogė numirėliu kunus.
Du jauni vyriszkiai isz Belle- 

ville, 111.: Harry Burbank ir 
Bunk Baldvin, iszėję ant me 
džioklės, netikėtai užtiko pska 
votą grabą, bet atidarę, vidu
ryj kūno ne rado. Ant netolimų 
kapinių po paskutinių lytų įslu- 
go daug senų kapų; betaisyda
mi kapus, iszėmė grabus, bet pa
sirodė, kad jie tuszti, numirėliai 

jų pražuvo. Praneszė apie 
į policiją, bet toje iki sziol 
jokio numirėlių kūnų vagi- 
pėdsako ne surado.

isz 
tai 
nė
lių

Žydai ne nor ženidarbiais tapti.
37 maskoliszkų žydų szeimy- 

nų, kurias Deinard buvo iszgabe- 
nęs isz Philadelphijos, Sėjos mė
nesyj, prie Didžiojo oceano pa- 
kranezių ir apgyvendino ant 
plotų vaisingos žemės, sugrįžo 
atgal, apleido duotus žemės plo
tus; 23 szeimynos atkeliavo at
gal į Philadelphią, 18 gi szeimy- 
nų pasiliko vakariniuose sztetuo- 
se, bet ir tie nuo farmų sutraukė 
į miestus. Pasirodė ežia, 
maskoliszki žydai ne tinka 
žemdarbystės;

Prapuolė katallkiszkas kunigas. 
Mt Clemens, Mich. Katalikisz 
kas kunįgas, Russel, prabaszczius 
L’Ause Crense parapijos, netoli 
St. Claire ažero,prapuolė. Perei
tos sanvaitės ketverge atkako 
jis į Ml. Clemens, kur pirko kara
binu, įsėdo į buggį ir iszkeliavo, 
kaip sakėsi, aut medžioklės. Aut 
ažero kranto, restauracijoj Sve- 
eney, paliko jis arklį ir vežimu, 
o pats su karabinu iszėjo, žadėda
mas į dvi valandas sugrįžti, pa
sisamdė valtelę ir į ją įsėdęs nu
plaukė, bet jau ne grįžo. Kas 
atsitiko, dar nežinia. Kūno jo 
ažere iki sziol ne rado. ;

Papjovė sawo numylėtinę.
Tacoma, Wash. Szvedas dar-' sztraikuojanczių

binįkas, Charles Grovnes, per-1 kU» parsitraukti chinieczius. Ge 
pjovė su peiliu kakląsavo numy- Į ueral W ilmington Coal Co. pa- 
1 ėtinės, jaunos indijones, Celijos darė kontraktus su chiniszkoms 
Hansen; atlikęs su mergina, tą Į draugystėms, pagal kuriuos 800 
patį ir sau pasidarė ir su perpjau
tu kaklu szoko į jūres. Likosi 
jis vienok isztrauktas; pasitiki jį 
nuo mirties iszgelbėti, mergina 
gi numirė. Lydint kūną ant ka
pinių, susirinko pulkas girtų in- 
dijonų ir pareikalavo, idant
jiems daleistų atlikti numirėlių uaį numa|įnQ darbą užmokes- 
szokį, reikabivo gi daleidimo teip nuo anį 25c. Darbinįkai 
asztriai, kad kūno vežėjas ne 
dryso prieszintiesi.

t CHARLOTTEN8VILLE,¥A.Grei 

tasis trūkis Chetapeake ir Ohio 
geležinkelio, bėgantis isz Cincin- 
nati į Wsshingtoną, netoli Old 
Shedvell, dėl nežinomos prie
žasties iszszoko isz rėlių, prie ko 
keturi pasažieriai likosi ant vietds j wes: Beifont Hoil & Iron Works 
užmuszti ir 17 pasirodė sunkiai įr Kelly Noil Mill Company li- 
sužeistų. kosi uždarytos. Dirbtuvių savi-

t Boston, Mass. Atkakęs ežia nįkai skundžiasi, kad, dėl siau- 
laivas “Gazelle” atgabeno žinią, | ezianezio pietiniuose sztetuose 

geltonojo drugio, jie iszdirbimų 
ne gal siųsti į pietus, o šiauriuo
se reikalavimų yfa per mažai ant 
palaikymo dirbtuvių. Keli tuk- 
staueziai darbinįkų per tai ne 
teko darbo.

Detroit, Mich. Ncužilgio 
pradės ežia darbus prie dirbimo 
naujo elektriszko geležinkelio 
linijos nuo Detroito į Ann Ar- 
bor. Linija prasidės nuo susidū
rimo su kitoms linijoms ant Mi- 
chigan avė. įYpsilauti, nuc kur

chinieczių gauna darbą, 200 jų 
tuojaus prie darbo keliauja. 
Mums rodosi, kad tas tikt pagim
dys musztynes ir dar didesnį chi 
nieczių nekentimą.

Marion, Ili- Kalnakasiams 
czionykszczių kastynių jų savinį-

Diena paminėjimo Slmano 
Daukanto.

Kaip prunesza “Vienybė”, 24 
d. Spalių Minersvillės lietuviai 
iškilmingai apvaikszcziojo gi
mimo dieną garsaus musų raszti- 
n į ko, Simono Daukanto. Per rū
pestingumą tūlų vientauezių, sa
lė buvo papuoszta paveikslais 
prakilnesnių tautieczių. Ant sa
lės susirinko ant paskirto laiko 
daug žmonių. Isz garsesnių kal
bėtojų galima paminėti kalbą p. 
Astramsko, kurisai paaisr.kino, 
kad ne sziądien yra diena gimimo 
musų raszėjo, bet kad ta 
iszpuola dirbamose dienose, užtai 
likosi paskirtas antapvaikszczio 
jimo nedėidienis. Kalbėtojas isz- 
rodė musų iezsiskirstymą, ragino 
prie vienybės.

kad 
prie

Užpuolė ant trūkio.
Albuquerque, N. Mex.

gantį isz ežia trūkį Atlantic and 
Pacific geležinkelio sulaikė plė- 
szikai. Su dinamitu iszdraskė 
jie pinįgų szėpą ir expresinį va
goną, paskui, padegę visą trūkį, 
pabėgo. Su visu sudegė bagažinis 
ir expresinis vagonai^ todėl 
nežinia,ar daug jie pinįgų paėmė.

Bė-

Paskendo laivai.
Laivas “Idaho”, kurisai perei

tu subatą iszplaukė isz Buffalo į 
Chicago, laike didelės vėtros su
sidaužė ant ažero Erie, ties Long 
Point. Du jurinįku nuo jo isz- 
gelbėjo, 16 gi jų prigėrė..

Amerikoniszkas laivas “So
čiai”, netdli salos St. Croix, užbė
go ant uolų ir susidaužė. Daug 
jurinįku ir keli pasažieriai prigė-

Nelaiminga pirmutini kelione.
Nauja linija elektriszko gele

žinkelio nuo Milvaukee, Racine 
į Kenoshą ką tikt likosi pabaigta. 
Ant iszbandymo kelio dalies terp 
Racine irKenoshaįdu trūkio va
gonu susėdo geležinkelio tarnai ir 
daug miesto Racine gyventojų 
su muzikantais. Grįžtant trūkiui 
atgal, ant užsisukimo ant Deko- 
ven avė., ir Nead str.,Racine,isz- 
szoko isz rėlių vienas trūkio va
gonas ir tai.tąsyk, kada muzikan
tai linksmai griežti pradėjo. Isz 
važinojanczių trys likosi labai 
sunkiai sužeisti, teip'gi sužeistų 
yra’ daug.

reikalavo pakėlimo užmokesnio 
iki tai normai, kokia buvo užgir
is ant konvencijos mieste (Ko
lumbus, taigi iki 35c. už toną, 
kastynių gi savinįkai numažino 
jį iki 25c. Todėl ežia gal wėl 
užgimti sztraikas:

1 Ironton, Oh. Didelės dirbtu-

Eina žmones isz proto.
Amerikos kariaunos virszinį- 

kas, jenerolas Milės, užmanė ar
chitektui, kurisai stato Chica- 
goj naują paczto rūmą, idant 
kiekvienoj kertėj naujo rūmo 
ant antrų lubų pritaisytu vietas 
dėl revolverinių kanuolių Gai
lingo, isz kurių, atsitikus reika
lui, galima būt azaudyti į pulkus 
žmonių. Mat kaip tik žemą uži
mantis urėdą szerifas Martin 
pabandėszaūdyti į pulkus begink
lių žmonių, kraujo troszkulis 
apėmė ir augsatesnius “liuosy- 
bės žemės” urėdnįkus.

Smarki ezpliozija.
Milvaukee, Wis. Dirbtuvėse 

“Illinois Steel Company” atsitiko 
smarki expliozija, kurios du dar- 
binįkai likosi mirtinai sužeisti, 
penki£i sužeisti nors sunkiai, 
bet ne mirtinai. Mirtinai sužeisti 
yra: Hundt ir Koliuski, isz teip 
sužei-tų, sunkiausiai sužeisti yra: 
Zoycheski, Kutka ir Snokauer.

Negražus Konsuliaus darbas.
Buvęs turkiszkas konsulius 

Bostone, Joseph Jasigi, likosi 
apskųsiąs už prisisaviniraą pri
gaviu budu svetimų pinįgų. 
Iszviliojo mat jis nuo prancūzų 
Devieuz ir Berger de la Villar- 
diere 200000 dol. Augszcziausias 
sūdąs pareikalavo nuo apskųsto 
75000 dol. kaucijos. >

Turtingas elgeta.
Miestelyj Millstadt, 

Bellevilie, III. policija suėmė ge
rai apdriskusį elgetą, kurisai 
vaikszcziodamas po miestą, jeigu 
užtikdavo namieje vienas tikt 
moteris, apart pinįgų, reikalau
davo ir gero valgio, nemelsda- 
vo jau, bet tiesiog reikalauda
vo. Ant 
miesto 
sprendė patalpinti jį beturczių 
namuose. Elgeta prieszinosi, sa 
kė, kad jis nebeturtis ir parodė 
banko paliudyjimus, kad jis turi 
banke sudėtus pinįgus. Tas vie
nok nieko ne gelbėjo, likosi jis

netoli

galo pateko jis į nagus 
Marsh Jo, kurisai nu-

BJaurus darbas.
St. Julienne, Kanadoj.

f ar mos M c Nutth’o likosi papjauti 
keturi farmerio vaikai. Tėvai 
vaikų iszėjo į St. Julieųne nusi
pirkti reikalingus daiktus, namie- 
je likosi tikt vaikai. W iena s kai 
mynas, eidama pro szalį, užėjo į Mc 
Nuttho namus ir rudo ant grindų 
virtuvėj kunus papjautų dviejų 
mergaiezių, kūnas vyriausios 
dukters gulėjo lauke, ant kelio, 
lauke gulėjo ir kūnas sunaus. 
Mergaitės buvo: 18, 16, ir 14 
metų, sūnūs gi 10 metų. Ant pa 
pjautų mergaiezių rado sužagimo 
ženklus. Policija su szunųpagelba 
jieszko tų bjaurių piktadarių, bet 
iki sziol jų nesurado.

Ant

kad keliaudamas nuo salos Barba- 
dos, 180 mylių nuo South Shoal 
jūrių žiburių, ant juiių patiko 
daug skeliaudrų nuo susidaužiu
sio laivo; ant vienos aiszkiai ga
lima buvo perskaityti vardą 
“London”. Isz plaukinėjanczų 
skeliaudrų galima spėti, kad susi
daužęs laivas buvo ne mažas,ga
lėjo turėti mažiausiai 25 jurinįkus, 
kurie turbut prigėrė.

t Vancouver, D. C. Dirbtu
vėj Royal City, Mich., explioda 
vo garinis katilas. Darbinįkai I bėga jau geležinkelis į Ann 
laike expliozijos, pietavo netoli Arbor.
katilo; iszlakszcziusios szukės Marquette, III. Atsibuvo 
daug jų užmuszė, o dar daugiau ežia kalnakasių susirinkimas, ant 
sunkiai sužeidė. Triobosstogą ex- kurio nusprendė paliauti dirbti ir 
pliozijos smarkumas su visu nu- jeigu kastynių savinįkai ne sutiks 
metė. i ant darbinįkų reikalavimo,

sztraikuoti nors per visą žiemą. 
VVisame sziauriname Ulinojaus ap 
skrityj dabar tikt dviejose kasty- 
nėse tedirba.

5 Duenveg, Mo. Raszo, kad 
cino kastynėse darbai eina gerai. 
Mokestis nuo $1.75 iki $2.50 ant 

DANviLLE,lLL.Kas pereitame dienos.Dirba vokiecziai ir ameri- 
“Lietuvos” numeryje buvo pa- konai; lietuvių nė lenkų tenai 
raszyta apie darbus Grape Creek, nėra.
tas neteisybė; asz ėsu tame di- 
strikte jau antri metai ir matau, 
kaip buvo priesz sztraiką ir kaip 
yra dabar. Priesz szt 
po maszinoms 16c.,o ant salat po 
30c., po sztraikų moka pirmiems 
po 22|c., antriems po 37c.; isz to 
kiekvienas mato, kad dabar yra 
geriaus ir darbą gauti ežia ne 
sunku tiems, kurie dirbo jau 
mainose; nedirbusiam rods sunku 
gauti darbą, kadangi jis nežino, 
kaip prie to griebliesi ir toks pa
tekęs prie darbo ne gal tiek už
dirbti, kiek įpratęs darbinįkas, 
kadangi mainose užmoka ne už 
darbo dieną, bet nup tonos iš
kastų anglių. Teisybė, kad nepri 
gulintis prie unijos ne gal gsut 
darbo, bet ežia visi į jas priguli 
ir szviežiai atvažiavęs ’ gal pri
stoti ant pirmo unijos mitingo. 
Kaip buvo raszyta, kad pristoji- 
mas kasztuoja 5 dol. tai ant to 
tiek galiu pasakyti, kad dabar to 
mokeezczio nėra, gal bus vėliaus. 
Biznierių tokių nė Westvilley,nė 
Grape Creek nėra, kurie, dėl pa
didinimo savo biznio, norėtu ežia 
tyczia žmonis traukli.

i « A n to n Mozer.
K Isz Wilmiugton, Del. raszo, 
kad tenai darbai eina vidutinisz- 
kai. Rollihg Mill Iron Works dirb
tuvėse, kur dirbo negrai ir lenkai, 
mokestis bu vopo 10c. už valandą 
arba $1 ant dienos. 23 8. Spa
lių atplaukė į szitą fabriką itali- 
jonai ir apsiėmė dirbti 10 valan
dų už 75c. Kompanija seniem- 
siem darbinįkams apmokėjo, ką 
byvo kalta ir liepė pasitraukti 
nuo darbo. Bet itahjouai,padir
bę porą dienų, pareikalavo di
desnio užmokesnio, tada kompa
nija iszvijo juos ir priėmė senuo
sius darbinįkus atgal prie darbo.

Žydiszka skurų iszdirbinyczia 
kas dien priima po kelis naujus 
darbinįkus, bet užmokestis labai 
mažas.

5 Pereitą sanvaitę Suvieny 
tose Wieszpatystėsebuvo isz viso 
276 nusibankrutinimai; pereitą 
metą, tą paezią sanvuitę, buvo jų 
230; Kanadoj ‘buvo jų 30, perei 
ą gi metą 52. Apskritai vienok 

imant, nusibankrutinimai tie buwo

Jeigu Jautieji nei velk u, Imk wlen|CASCAR 
ET8, o Užgydys ta»f. ui 10 ir 20o.

Isz darbo lauko.

5 Nev Castle, Del. Dirbtu
vė “Pipe Mill”, iszstovėjusi' 5 
sąvaites, pradėjo dirbti, bet dirba 

(raiką mokėjo 8i,Pnai ir ^ejie dirbinįkai ten z-fl o a. I A Odarbo negauna.
5 Nev York. 1200 sąnarių 

mentelių siuvėjų organizacijos 
vėl paliovė dirbę.

ISZ
Lietuwiszkn dirwu

prie to

nori už- 
labiausiai

Refktų ir mums 
pristoti.

Philadelphijos czekai 
dėti s|aviszkų tautų, 
Amerikoj nekeneziamų, susivie-
nyjimą, prie kurio ragina pristo
ti visus Amerikoj gyveuanczius 
slaviškus gaivalus. Ameriko
nai bauginasi tikt drūtų, tvirtai 
susiorganizavusių gaivalų, tokių 
nedrysta skriausti. Isz slavų ežia 
rods daugiausiai yra leukų, bet 
kad terp jų nėra vienybės, nė 
tikrai tvirtos organizacijos, todėl 
juos ir skraudžia. Jeigu isz. visų 
skriaudžiamų susitvertų viena 
organizacija, jau amerikonai ne- 
dryatu skriausti, kadangi už juos 
užtartų tvirta,didelę galinti turėti 
įtekmę ir politikoj, “SUviszkų 
tautų Lyga”. Treęzią nedėldienį 
szio mėnesio,CaledouiaHallėj, bus 
suazauktas Pbtladelphijoj gyvėn- 
naczių slavų didelis mttuigHS.Cze- 
kų mes neprivalome baugy tiesi, 
j ėmus juk ne vers tapti czekais, 
tegul todėl ant mitingo susirinks 
ir lietuviai!

Nauju lietuwiszka skaiti* 
nyczia.

“Garsas” pranesza, kad Eliza- 
beth, N. J., ant susirinkimo Poli 
tiszko Kliubo, likosi nutarta pra
dėti rūpintieji apie uždėjimą lietu
viškos skaitiuyczios. VV lėtinis 
klebonas, kun. zJndžus, aukauja 
ant skaitinyczios $10, Bražinskas 
$5, Makauskas $5 ir Petruszke- 
viczius $5. Mat su tuom reikėjo 
tikt pradžią padaryti: padarius 
pradžią Bostono lietuviams, da 
bar tikimėsi, kad lietuviszki knį- 
gynai pradės dygti kaip grybai 
po lytui.

pritaisytame skystime ir gana il
gai iszstovėjo liepsnoje nejausda
mas karšzczio, Patsai išradimas 
yra ne Sielienstenio padirbtas, bet 
jam pave-ta jį explioatuoti Meš
keli joj. Isz ko jis padirbta*, tai 
paslaptis iszrndėjo. Yra tai miltai 
nežinia isz ko padaryti, kurių 
saują įbėrus į viedrą vandens, 
vanduo tas paskui užgesina urnai 
ir labiausiai įsidegusią ugnį. Wisi 
buvę prie bandavonių pripažino 
tą iszradimą už labai naudigą 
prie ugnies gesinimo.

t Amerikos kurčs ministerijai 
pavesta parūpinti maibtą Klon 
d i kės aukso jieszkotojams. Leng
vi aus vienok tą įsakyti, kaip 
atlikti, kadangi ten kelių nėra, 
todėl sunkus privežimas maisto 
produktų. Priežodis vienok sako, 
kad norineziam nėra ne galimo; 
kad karės ministeris priguli prie 
norinezių gelbėti alkstanczius 
aukso jieszkotojus, rodo jo dar- 

tariasi su 
prezidentu “Alaska Trading & 
Transportation Co” ir su fabri
kantu George Glover, kurie už
manė ant žiemos parengti gele
žinkelį nuo Forto Wrangel į 
Dovson City. Žinoma, kad ne 
bus ežia nutiestų szėnių, bet tikt 
parengti ypatiszki trukiai, Glo- 
vero iszrasti. Trukiai tie suside
da isz lokomotyvos gulinezios 
ant dantuotų ratų, iszeinantis 
dūdomis karsztas garas tarpys pa 
virszių sniego ir tokiu budu pa
dirbs pati lokomativa slidų, le
dinį kelią. Wagonai, jos užpaka
lyj pritaisyti, stovi ne ant ratų, 
bet ant szlajų ir jie lengvai galės 
būt velkami aimom lokomoty
vos padirbtu lediniu keliu. To
kiu budu tuomypatiszku geležin
keliu galima bus ir žiemos laike 
važioti maisto produktus į Klon 
dikę, arba isz ten pasažierius į 
sziltesnius krasztus.

H Szį metą galvijų maras daug 
blėdies padirbo Transvaaliaus ir 
angliszkų valdybų Pietinės Af
rikos farmeriams, kadangi dau
gumo iszgaiszo visi naminiai 
gyvuliai. Dabar vienok D-ras 
Edington isz Cape Tovu iszrado 
vaistą nuomaro. Edington mai 
szo apsirgusių galvijų kraują su 
citrinos skystimu, kurisai isznai- 
kina lizdus ligą gimdanezių 
bakterijų Teip pritaisytas krau
jas apsirgusių gyvulių, įezirk- 
sztas sveikiems, apsaugoja juos 
nuo maro. Dras Edington darė 
jau baudavones su tuom nau
ju vaistu ir persitikrino, kad 
terp apsaugotų per įczirszkimą 
serganezių galvijų kraujo pri
taisyto su citrinos skystimu nė 
3% ne apserga, kadangi ne ap
saugotų iszgaiszta visai dide
lės bandos.

|| Mieste Charkove, D-ras 
Danilevskyj padirbo naują la- 
kiojimui prietaisą, į kurią apsivil
kęs žmogus gal, kaip ir 
pauksztis, pakilti į orą. Pasikelia 
jis su pagclba sparnų, kuriuos 
krutina su kojoms, paliovus kru
tinti, isz palengvo nusileidžia 
žemyn. D-ras Danilevskyj prie 
susirinkusų žmonių pasikėlė apie 
30 kartų ir visada pasekmingai. 
Iszradėjas tą prietaisą laiko tikt 
kaipo modelį tikt ant iszbandy
mo savo teorijos; ant*pavasario 
jis žada padirbti tikrą lakiojimui 
prietaisą, su kuria žmogus ne tikt 
galės pakilti į orą, bet ir irtiesi 
ir lakioti kaip ir pahkszcziai. ■

d Garsus iszradėjas Berliner, 
iszrado naują prietaisą, su kurios 
pagelba nebyliai gal kalbėti. Bet 
kad daugumas nebylių ne kalba 
todėl,* kad ne girdi,-, todėl jis ža
da žmonijai suteikti ir prietaisą, 
su kurios pagalba ir kurti galės 
sirdfcti. Porą metų atgal, direk
torius Warszavos nebylių ir kur- 
czių namų, lietuvys Paplonskis, 
iszrado prietaisą sutetiuanezią 
kurtiems galėjimą jausti isztartus 
žodžius, prietaisu ta dideliai pa
lengvino mokinimą kurezių, gal 
būt, kad tą prietaisą rengiasi pa
gerinti p. Berliner.

H Berlyne, ant teip vadinamo 
Tempelhof Lauko, darėoandavo- 
nes au nauju' padirbtu isz alumini 
jaus oriai viii; ant bandavonių su 
sirinko daug jenerolų, kitokių 
augsztesnių oficierų ir virszinįkne 
orlaivių vokiszkos kariaunos. 
Orlaivys tasai padirbtas Schvar- 
tzo, ant varymo jo yra benzmims 
motoras. Susirinkę kariaunos 
virszmįkai bandavones pripažino 
už pasekmingas isz da!ies, bet 
visgi reikia dar orlaivį pertaisy-

|| Į Peterburgą atkako isz As- 
trachaniaus elektrotechnikas Koz- 
lovskyj, kurisai teip pagerinoE- 
disono fonografą, kad tasai ne 
tikt kalba žodžius, giedi, liet vis
ką teip aiszkiai užraszo, kad 
kiekvienas gal skaityti tą, kas į 
fonografą buvo kalbėta.

Ir wėl musztynės.
“Vienybė” pranesza isz Brock 

Broad apie lietuviszkas vestuves : 
apsivedė mat musų tautietis, An j bai. Dabar antai jis 
drius Mažeika. Kaip tankiai per 
musų brolių vestuves, teip ir 
ežia užgimė terp pasigėrusių ve- 
sclnįkų musztynės. Kad muszė- 
si tai muszėsi, net jaunikis gerai 
sugriebė. Negana buvo subatoe, 
musztynės atsinaujino nedė
lioj. Taigi n at narsumo 'musų 
broliams ne trūksta, nesigaili jie 
nė savo kailio, nė kraujo, tikt 
vargas, bad tą savo narsumą ap- 
verezia priesz savo brolius, o ne 
priesz musų tėvynės prieszus ir 
tai tikt tąsyk jie narsumą įgauna, 
kada persigėrę degtinės, nustoja 
proto.

Ar ne per anksti?
“Rytas” pranesza, kad neužil- 

gio pradės talpinti Signorelio, 
Philozophią. Gerai pratinti prie 
moksliszkų dalykų, kadangi toki 
geriausiai ajiszvieczia žmonių pro- 
tp., bet kaslink philozophijos,mums 
rodosi, dar su ja mums per anksti: 
idant ją suprasti, reikia pirma ki
tais mokslais žmonių protą pakel
ti, be to jie philozophijos nesu
pras, arba supras saviszkai, tai
gi klaidžiai. Prie philozophijos 
reikia griebtiesi sistematiszkai, 
paduodant visas dalis ant syk, 
arba ne atsakaneziai parenkant, ji 
žmonėms, jeigu jiems bus paskir
ta, nė jokios naudos ne atgabęs.

Lietuwiszka mokslainė.
“Kardas” pranesza, kad Balti- 

morėj lietuviszka mokslainė vėl 
likosi atidaryta ir lietuviai no
rinti pasimokyti gal vėl į ją rink- 
tiesi kaip ir pereitą metą. Geis- 
tina labai, kad ne tikt lietuviai, 
bet ir lįetuvaitės kuo skaitlin
giausiai ją lankytų.

t Laikrusztis “Garsas” likosi 
padidintas. Isz didesnių rasztų 
pradėjo jis dabar talpinti isz lie- 
tuviszko gyvenimo pasaką Ber- 
natowiczo, Pajautė. Pasaka ta bu
vo gera savo laike, sziądien ji 
jau,pagal jos apdirbimą, netinka. 
Isz lietuvių gyvenimo yra jau 
gana geresnių, paveiksiant Rogo- 
szo. “Na dziejovym przelomie”, 
teiposgi Wicherto pasakaitės,pas 
kutinių reiktų tikt vokiszka ten
denciją perdirbti.

t Wilmington, Del., Juozas 
Witis, už iszpludimą moteriszkės, 
Kirkickienės, tapo . apskųstas į 
sūdą ir nusūdytas ant $8,75 baus 
mės, o kad neturėjo kuom užsi
mokėti, tapo nugabentas į New 
Castle kalinį.

f VVestville, III. Prapuolė 
isz ežia kunįgas Maszotas; para- 
pijonai nežino, kur jis dingo.

Naujausi isz radini ui.
|| Odesoj, ant teip vadinamo 

Kulikovo Lauko, atkakęs isz 
VVindobonos Siebenstein, prie 
susirinkusių urėdnįku ir daugy
bė? miesto gyventojų .atliko ban-: 
davones su nauju iszradiinų pa
skirtu ant ugnies gpsiuimo. Pir
miausiai iszkasė duobę, prikrovė 
ją ssiaudų ir smalos, i pripylė 
tiek. • kerosiu©, kad, jame 
sziaudai plaukinėj© ir. padegė 
viską. Liepsna urnai išsiveržė, 
bet kaip tik į duohę įpylė įviedrą 
Siebensteino pritaisyto skystimo; 
ugnis tupjaus užgeso. Paskui pa
degė aplietas su kerši nu, sukrautas 
tuszczias baczkutes, bet kaip tikt 
ežia įpylė viedrą to skystimo, 
ugnis tuojaus užgeso. Toliaus pa
degė du laužu, terp Jeganczių 
laužų papylė kruwą skiedrų ir 
sziaudų aplietų su kerei 
ji terp deganezių laužų į 
gė todėl, kad buvo pah 
anuom pritaisytu skystu 
galo į deganeziųskiedrų i 
krūvą įėjo pats Siebenstl 
niojęs įz paklodę suwi

ugnis tuojaus užgeso. Tol 
degė du laužu, terp Jeganczių

ii nu, bet 
neužside 
listyta su 
mu. Ant 
r sziaudų 
ien įsivy- 
įgytp jo

Wanduo kaipo pajiega.
Žmogus stengiasi sunaudoti 

gamtos pajiegas, priversti jas sau 
tarnauti. Sziądien j's pasinaudo
ja isz vėjo pajiegos, sunaudoja 
pajiegą tekanezių vandenių, bet 
jūrių vandenų, debesų elektri- 
kos iki sziol ne įstengė pakinkyti 
prie atlikimo savo darbų, elek
triką rods varo maszinas, bet ji 
su dideliais kasztais maszinų pa
dirbta, pasinaudoti isz dykai duo
damos debesų elektrikos visgi 
dar žmogus iki sziol..ne įstengė. 
Jeigu jau apleisime neiszsememą 
ėsanezią debesyse pajiegą, tai ir 
ant musų žemės turime kitą, ne 
mažesnį pajiegos szaltinį, bet tei
posgi dar žmogaus prideraneziai 
nesunaudotą; pajiega ta yra tai 
jūrių vilnys. Jų iki sziol iszma- 
tuoti ne mokėjo, bet kad jos turi 
didelę pajiegą, žinojo tai visi, ka
dangi isz jų kiekviena lengvai 
nustumia didelius nuo 12—15 tonų 
uolos szmotus ant 20 ir daugiaus 
metrų. Dabar vienok inžinierius 
Thomas Stevenson iszrado prietai
są ant iszmatavimo jūrių vilnių 
pajiegos. Prietaisa ta yra isz ap- 
rubežiuoto pavirsziaus metalinio 
lapo pritaisytoant dviejų plunks
nų, kaip ir paprastas dinamome- 
tras. Wilnys stumia aną lapą ir 
tokiu budu, pagal jų smarkumą, 
susistumia ir plunksnos. Prietai
są tą pritvirtina prie uolų, į ku
rias daužosi jūrių vilnys iy ji pa
rodo kuo teisingiausiai jų pajie
gą. Isz tirinėjimų su pagelba tos 
naujos prietaisos pasirodė, kad 
prie smarkios vėtros jūrių vilnys 
spaudžia krantus bu smarkumu 
34000 kilogramų (70000 svarų) 
ant kiekvieno ketvirtainio me
tro pavirsziaus; taigi imant visą 
jūrių pavirezių, turėsime teip di
delę pajiegą, kurios ir paraszyti 
negalima. Sunaudoti prideran
eziai tą jūrių vilnių pajiegą dar 
visgi nemokame.

Isz bėganezių vienok vandenų 
žmogus tankiai pasinaudoja; net 
Lietuvoj turime ant upių pasta
tytus 
dideli 
kaip 
dijoj,
Niagara,—Amerikoj isz dalies 
sunaudoti ant padirbimo e- 
lektrikos, kuri apszvieczia mies
tus, suteikia marinoms ir sztrit 
kariams elektrišką pajiegą. Da
bar mieste San Francisco susitvė
rė nauja kompanija turinti 1 mi
lijoną doliarų kapitalo, kuri nori 
sunaudoti vandenis ažero 
Clear Lake ant padarymo elek- 
triszkos pajiegos. Ažeras tasai 
yra ant 1350 pėdų augszcziaus jū
rių vandenų pavirsziaus, tūri 30 
mylių ilgio ir 10 mylių ploczio. 
Užtenka nukastais pylimais už
tvenkti ažero nubėgimą ir leisti 
vandenį žemyn dūdomis ant ra
tų dinamo elektriszkų maszinų. 
Wandens į ažerą renkasi isz kal
nų szaltinių, todėl jo niekada 
ne gal pritrukti; jie duos 7 mili
jonų arklių pajiegą, o to užteks 
ant padarymo elektrikos ant va
rymo visų maszinų fabrikuose 
miestų: San Francisco, Sacrame»»- 
to, Santa Rosa, Napa ir Bonicia; 
teipogi bus padirbta elektriszko 
geležinkelio linija nuo Valeyo į 
Clear Lake; ant varymo trukių 
suteiks elektriką ta pati ažero 
vandenų pajiega.

vandeninius 
vandens 

antai: Imatra—Finlan-
Szafhausen—ant Reino,

malūnas, 
puolimai,

Chieago, III., 4 d, Lapkriczio, 
1897m., piisia® 12 vai. vidur
dienio, Sh a. Kristina Ažukienė, 
gyvenanti po nr. 3301 Auburn 
avė., persiskyrė su sziuom svietu, 
palikdama didžiausiame nuliudime 
savo vyrą. Nedėlioj, 7 d. szio 
mėn. jos kūnas, su didžiausia isz- 
kilme ir dievmaldysta, tapo pa
laidotas ant Chicagos kapinių.

A. a. Kristina Ažukienė, isz 
gimimo Samulevicziutė, paėjo 
isz kaimo Gralniukos, Krosnos 
parapijos, Kalvarijos pa v., Su
valkų gub., turėjo vos 25 metus 
amžiaus, iszgvveno 6 m. su savo 
vyru gražiausiame sutikime ir 
gražiausioje klotyje.
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“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu vra VVincas Kudarauskas. Ji
sai atsilankys So. Bostone ir ap
linkiniuose nue-tcliuose priimi
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir užra'ztnėt naujus skaity 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų ska’tytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laiką 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

. Isz wisur.

' t

Į| Į Kiszinevo (Besarabiszkos 
gub.) ligonbutį atgabeno baisiai 
apdegusį czigoną, Koką: turėjo 
jis nudegusius plaukus ir giltus 
apdegimue ant szonų, ant kruti
nės ir ant pilvo. Atvežę jį į li
gonbutį giminės papasakojo, kad 
Kok naktyj užėjo ant kiemo vie
no ukinįko kaime’ Westerniczen; 
patikęs jį ukinįkas patikėjo, kad 
jis atėjo vogti, todėl suszau- 
kė kaimynus ir jie nusprendė nu 
bausti vagilių. Sukrovė sziaudų 
laužą, iszrėdė Koką, padegė 
sziaudus ir įmetė į ugnį czigoną, 
ne davė jam iszbėgti, bet laikė 

. teip ilgai, kol sziaudai ne sudegė 
ir kol jis apmiręs nepaliovė rėkęs. 
Ukinįkai paliko apmirusį apde 
gūsį žmogų, o pats iszsiskyrstė, 
tikt po valandai užtiko jį ugna- 
vietėj apmirusį jo giminės, kurie 
ir atgabeno į ligonbutį, bet tas 
jau teiposgi nieko ne 'gelbėjo, 
kadangi Kok nuo apdegimų tuo- 
jaus pasimirė. Apie tą atsitikimą 
likosi praneszta į policiją.

U XVienoje kavinyczioje Aus
trijos sostapilėj, mieste Windo- 
bonoj, susibarė esanti ten univer
siteto studentai su atėjusiais ofi- 
cieriais. Oficieriai iszsitraukė 
kardus'ir užpuolė ant studentų: 
musztynėse 3 studentai ir kelne 
ris, kurisai bandė musztynes stab 
dyti, tapo sunkiai oficierų apka
poti.

| Angliszkose bankose yra isz 
gimnazijos klasą. Už paskutinius! viso 150000(»000 dol. palaikų,

H Mieste Orenburge, rytinėj 
Maskolijoj, neturtinga, 12 m. mer
gaitė iszlaikė egzaminu į antrą

pinįgus mocziutė nupirko drabu
žius, knįgas ir kitokius daiktus; 
atėjo vienok laikas užmokėti už 
mokslu, bet pinigų ne buvo. Pas 
mergaitės mocziutę gyveno nasz 
lė geležinkelio maszinisto, kuri O . J
skrynioj turėjo užkavotą pre
mijinį bilietą. Matydama aszaras 
iszvarytos isz gimnazijos mer 
gaitės dėl neužmokėjimo pri- 
gulincz/o užmokesnio, davė ji 
mergaitės mocziutei bilietą ir liepė 
jį užstatyti už tiek, kiek reikia 
ant užmokėjimo už mokslu. Ta, 
paėmusi bilietą, nuėjo pasbankie- 
rių, bet kaip gi senelė nusidžiugo 
dažinojusi, kad tasai bilietas dar 
1893tn. iszloszė 25000 rubl. Par
bėgo namon ir su džiaugsmu pa
pasakojo naszlei, ta ant rytojaus 
bilietą pardavė ir isz tų pinįgų 
paskyrė mergaitei 10000 rublių 
ant baigimo mokslo. .

į Mieste Tifli&e, ant Kaukazo, 
darbinįkai armenieczio Bater- 
džianco tabako dirbtuvės pakėlė 
sztrafką, bet vienas isz darbinį- 
kų, maskolius Zacharov, ilgai 
vienybės neiszlaikė ir sugrįžo 
prie darbo; sztraikieriai ilgai 
kalbino jį grįžti prie sztraiko, 
bet tas nesidawė persikalbėti. Ne
seniai sztraikieriai, patikę jį ant 
ulyczios, pradėjo iszmetiuėti, isz 
to užgimė barnys, laike kurių 
vienas isz sztraikierių iszsitraukė 
peilį, szoko prie Zacharovo ir su 
visu perpjovė jam pilvą teip, 
kad tas cziajau ir pasimirė.

II Torreso pertakoj, terp salos 
Naujos Gvinėjos ir Australijos 
kietžemio, negilioj vietoj, 3 metai 
atgal angliszkos kolionijosQueens- 
lando gyventojas, Clark, prilei
do 150000 gyvų žemcziuginių 
moliuskų (sutvėrimų dirbanczių 
žemcziugus ir žemcziugines dė
žes) ir pradėjo juos iszmintingai 
augyti. Sziądien jis isz to turi 
po $1200000 gryno pelno per me
tus, turi jis 2 50 žemcziugų gau
dymui laivų, užlaiko 300 narų. 
Mat kaip per mokslu ir suprati
mu pakėlia savo turtus.

|| Maskoliszka apszvietimo mi
nisterija nusprendė ant ateinan- 
czių metų parengti du nauju po- 

• litechniszku institutu: vieną 
Warszavoj, kitą Odesoj. Kada 

. gi Lietuvoj parengs kokią nors 
augi-ztesne mokslainę? Uždarė 
maskoliszkas randas buvusį Wil- 
niuje universitetą, iszdraskė ir 
iszvažiojo jo biblioteką, bet pa
rengti ežia kokią nors augsztes- 
nę mokslainę, vieton paveržto 
mums universiteto, ne tik pats 
nesirengia, bet prieszinasi paren
gimui norą isz privatiszkų aukų. 

y Londone susitvėrė bicykliš
ių prieszinįkų draugystė. Sąna
riai tos draugystės pasižada: 1) 
niekada ne sėsti ant b'.cyklio, 2) 
ne draugauti ir neturėti nė jokių 
susineszimų su wažin«janczii:s 
juom, 3; niekada ne gelbėti ne
laimėj atsiradusio bicyklisto, 4) 
padėti policijai suimti bicykliais 
važinėjanezius, jeigu iszpultų 
reikalas. Savinįkai restauracijų, 
hotelių, namų, įstodami į drau
gystę, turi pasižadėti, kad ne
duos valgio, nė gyvenimų va
žiuojantiems bicykliais.

|| Maskvoj, į vieną ligonbutį 
atgabeno ant ulyczioa apsirgusį 
elgetą. Užsiraszydamas kaipo 
ligonis pasisakė, kad jis elge 
tauja isz pats mažens ir kad ei
damas terp ligonių, norėtu kan
celiarijoj palikti pinįgus. Užra- 
szantis paklausė, kiek tų pinį
gų turi? “Nežinau, atsakė, ka
dangi niekada jų ne skaieziau”. 
Tą pasakęs, padavė didelę sku- 
rinę maszną. Pradėjo skaityti ir 
pasirodė, kad ežia yra su vir- 
szum 10000 rublių.

Lidmann, 
Stokholmo 

tyczia

Ii Kapitonas szvediszko lai
vo “Arvid”, 
keliaudamas isz 
į Lubeką, Wokietijoj 
paskandino savo laivą, su ku 
riuom jis pats ir keturi jūrinį 
kai prigėrė. Lidmann, pasimi
rus jo sunui, kurį labai mylė
jo, isz pradžių pradėjo gir
tuokliauti, o paskui mat nuspren
dė su savo laivu pražūti.

bet palaikėjų rasti ne gal. Ki
tose vieszpatystėse, palaikai, 
kurių palaikėjų ne atsiranda, 
pastoja vieszpatystės savaszczia, 
Anglijoj jie guli bau koše be jokios 
naudos.

H Tonkino. (pietinėj Azijoj) 
pakrantėse, ant jūrių susimastė 
prancuziszkas garlaivys “Rafael” 
su chiniszku laivu; Rafael pas
kendo, o su juom ir 30 prancu- 
ziszkų jurinįkų prigėrė.

|| Isz kalno Wezuvijaus, pieti
nėj Italijoj, pradėjo veržtiesi ug
ninis skystimas, ku/isai iszdegino 
daug kalno apaezioj stovinezių 
kaimų.

8enowės miestų griuwė- 
sai Arizonoj.

Senovės liekanų tirinėtojai jau 
nuo seniai tirinėja atrastus mies 
tų griuvėsius Arizonoj ir Naujame 
Meksike; vielų su senovės griu
vėsiais juo tolinus, juo dauginus 
suranda. Dabar majoras Povėli 
isz geografiszko matavimo biuro 
Suvienytų Wieszpatyszczių, 
Gila klonyj, apie 30 mylių nuo 
miestelio Phoenix, užtiko daug 
griuvėsių; žiūrint ant jų, galima 
spręsti, kad seniai toje klonyj, 
sz'ądien beveik ne apgyventoj, 
gyveno mažiausiai 2 milijonai 
žmonių. Tūli isz tokių miestų, pa
gal . didumą užsilikusių, triobų 
griuvėsių ir plotą kokį užima, 
galėjo turėti po 50000 ar gal 
dauginus gyventojų. Gila klonis 
sziądien beveik ne apgyventa, 
kadangi trūksta ežia vandens.

Mokslinczius Cushing tirinėjo 
griuvėsius atrastus apie Las Muer- 
tes, į pietus nuo Povėlio atrastų. 
Wisas tas krasztas yra pilnas 
senovės liekanų, kprie jodo, kad 
tauta, sziądien sugriuvusius na 
mus staeziusi stovėjo ant augszto 
kulturiszko laipsnio, bet kas ji bu
vo, nežinia. Rado ežia ir ženklus 
kanalų ant atvedimo vandens, 
ilgis tūlų kanalų yra ant kelių 
szimtų mylių. Isz sulyginimo 
užsilikusių sienų, galima spręsti, 
kad griuvėsiai teip vadinamų 
“Pueblos”, atrasti Naujame Meksi
ke, neturi nė jokio susiriszmio su 
Arizonos griuvėsiais^ paskutiniai 
yra senesni ir jie prigulėjo kito 
kiai žmonių rasai, bet kokiai — 
klausymas tas ne iszrisztas. Ko- 
liumnos dar užsilikusios nuo seno 
vės triobų rodo jų stiliszką pana- 
szumą į tnobėsius senovės rymio- 
nų ir į vidurinių amžių Europoj.

Į pietus nuo Phoenix rado 
tvartus tų senovės gyventojų 
auginamų naminių gyvulių; isz 
rastų ežia kaulų, kurie dar pride-

rancziai ne isztirt’, nežinia kokius 
gyvulius augino, bet ant akmenų 
randa iszkaltus lamos paveiksiu*, 
sziądien dar gyvenanczios kal
nuose pietinės Amerikos. Rodosi, 
lyglcad tuos miestus, kuri uos ežia 
sziądien surado, užliko netikėta 
nelaimė, kaip tvanai arba žemėn 
drebėjimai, kurie iszgriovė trio- 
bas ir isznaikiuo gyventojus, 
kadangi teip aut miestų ulyczių, 
kaip ir triobų viduriuose randa 
daugybę žmonių kaulų, kaip ir 
užbertuose vulkano pelenais 
miestuose: Pompeoj,Hcrkulanum, 
pietinėj Italijoj.

PaĮieszkojiniai.
Pajieszkau Marios Brandt isz Telszių 

miesto, Kauno gub. Turiu dėl jos 
svarbią žinią. Teiksis atsiszaukti ant 
szio adreso:

L. Kenstavicz,
552 Montello Str., BFbckton Mass

Pajieszkau sawodraugo, AntanoAczo, 
isz Kauno gub., Reseinų paw., Pliugi’ų 
kaimo. Jis pats, ar kas kitas, teiksis 
duot žinią ant szio adreso:

Joseph Raczkauskas, 
Port Washington, Wis.

(S-13)

Pajieszkau s»wo draugų: Antano 
Poszkos, isz WinginįktJ kaimo, Pajtirės 
woioslės ir Petro Mažeikos, Stungaiczių 
kaimo, abudu Reseinių pavieto, Kauno 
gub. Jie patys, ar kas kitas, teiksis duot 
man žinią ant szio adroso:

Frank Eistnant, Box 257, Toluca III.
Pajieszkau sawo draugų: Juozo Ta- 

muszaucko ir Motiejaus Rėszio, abudu 
isz Milunų kaimo, Vilkmergės paw , 
Kauno gub. Jie patys, ar kas kitas, teik
sis duot man žinią ant szio adreso:

Joe Dutkus,
155 Diamond Petch Wilkes Barre, Pa.

Pajieszkau Antano Urbuszio, isz 
Kauno gub., Reseinių paw., Sartunskos 
volostės. Teiksis atsiszaukti ant szio 
adreso;

Frank Urban,
506 7th avė., Beaver Falls, Pa.

Lai sz kai ant paczto.
51 And rėkuti Meri 
53 Kabia* Ptotr ______________
74 Conoekv Wlady*lawl45 Rrzepinaky Jo*ef
79 Dodro Lixi " *■ " '
HO Dūda Jan

'88 Galizow«kl Frank 
089 G a paže v ici Vlad. 
;91 Gilloth M. A.
95 Grimai Vincentai 

101 Herakovlcze lliasu
106 Janu«lkiewicz J.
107 Jeaelone M»X 
109 Kamln«klS. M. 
114 Kilb Ha rante 
119 Kuneali Johb
122 Kriiziunas Ignaazu
123 Krupar Jan 
125 Kudlere Tereiia 
134 Matesevec Frank

137 Metelska Cr.
138 M",ka John

f 
1M Pretnuzak Barbara 
IM Roaaat Mr. 
178 Beluoat A n ton 
184 Sabaltya K. 
IK5 Somora Josef 
189 8z«l<-ikl« Winoenty
192 Szlmku, Jonas
193 Tayaeozyta A n ton!
194 Vocelka .lame* 
207 Wojaieohow*ki 8t. 
209 H’yaoiki Freak 
310 Zagorka Marlanna 
213 Zicnpont Rinken
213 Zltkovfc Marku
214 Zaremby Mikola]u
215 Zevonar Jan

PadčkavvoHč.
Biuncziame szirdingą padėkavonj pp. 

Kelpsch, Noreiko &. Co. už czysto aukso 
lenciūgėlį irsiuvama maszina, kuri siu
va labai gerai.

J. Petuazkeviczius ir J. Muraszka, 
Mahanoy Plane, Pa.

Teip daug ant dienos. 8
Bmrrr, III., Sbjob m."M.

Ali pradėjau Imti “Kunifro Koenig'a Nerve 
Tonio" mėnesyj Gruodiio "96 Ir nuo to laiko pa
sijutau *weikeanlu. Per siiuo* 6 menesio* a*s 
neturėjau tiek epileptlszku uigawimu klek pir
miau turedawau per wiena diena.

I. O. CABICO.
Poni Hannlng ruso i*i Hunttngburg, Ind., 

kad jo* sunu*. kuri* sirgo noomiriniu, po *u- 
naudojimo durielu bonkeliu "Kunigo Koenig'* 
NerveTonio". niekad daugiau* neapmlre.

ta* nuo epileptljo* gydyklomis..Kunigo Koenig'* 
Nerve Tonto" velijo ir jai mėginti **U* gydy
kla*. kuria* pamėginu* pajautė didely paleng
vinimą nuo eptleptijo* ir sztrdie* skaudėjimo, 
wi«t tie ligoniai, kurie ja* mėgino, yra labai už
ganėdinti.

FįVIZ I TGau* kiekviena* vertingą knyge- 
| I T K A Ii(. apraszanozla apie nerviizka* 
U 1 IkZllli^a*. it ant pabandymo bonkele 

virsz minėtu gydyklų, kur* pri- 
*lun* savo adresą Heturczial ligoniai teipgi 
gaus sziaa gydykla* dykai.

Szio* gydyklos yra i*zra*to* Kunigo Koe- 
nlg i*z Fort Wayne, Ind. 1878 metuose ir dabar 
yra Užduodamos po jo prižiūra per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
-ŽW H. frii-nriklin Mt.

A pliekose galima gaut bonkele sziu gydyklų 
ui |1 arba 6 bonkele* ui #5.

Didele* bonko* po 11.75. 6 bouko* ui 39.

Galima ja* gaut ir “LIETUVOS" redakcijoj.

“Lietuvos” Agentas.

M. DutnUonettl*.
Keliaujančiu PLi#tuvosV ageptu 
yra Motieji^ ■ DatrtjjlnaDtis., f Ji* 
sai szioms dienoms atlankys m les-
t$ Pittston„Peif^ylvania priimi- 705 Lėckmt'anna Avenue. 
nėdamas prenumeratą nup senų 
skaitytojunžrąsziųės naujų# 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame 
visų tenykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus už “Lietuvą’*, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą ui “Lietuvą”, o pi
nįgai bus mums gražiai priduoti. 
Mes už jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

Rkikalauja nunrou ib d*bb*»cziu vyru *r 
merginu keliauti po Cbican ir aplinkine* U pr»- 
davineU ta voru* nagoto* flrmo*. Gaut M5 ooaut 
meneaio ir ezpenau*. Darba* aut vUado*. Turi 
duot gerą nkomendaolja. Raeiykit anglUzkai 
Indedami *evo adreaą innarke ant ataakymo. 
Adresą*: The Dominion Co., Dept. Y Chicago.
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W. SLOMINSKA,
679 Milvvaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

DWIEMS SĖDAMAIS
nnt Koaciuszkos Paro- \ t
dos už rūpestinga, tei- 
ainga Ir artistiszką isz- 
dirbimą.
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“Lietuvos” Agentai:
Keliaujancziaia “Lietuvos“ agentais y- 

ra: Wincas Kudarauckaa ir Motiejus 
Damijonaitis.

^Vietiniais Agentais szie: 
BALTIMORE. M D.

Bonavent. Mažeika, 519 Columbia Avė.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

8HENAND0AH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line 8t.

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

8CRANTON, PA.
Juozas Petrykis, 1514 Ross Avė.

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss St.

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

Šiitų miestų lietuviai, norėdami 
sisteliuoti “Lietuvą”,gali kreiptiesi prie 
augszcziaus minžtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

Naudokitės lietuiai!
Kas norito turėti gerus ir gra 

žius sidabrinius szauksztus, pei
lius, videlcius ir szauksztukus ir 
visokius daiktus prie stalo su 
gvarancija ant 40 metų, teiposgi 
auksinių laikrodėlių, žiedų, špil
kų ir tt., atsiszaukite antžemiaus 
padėto adreso.

Apart to, fabrikas reikalauja 
visur agentų, kurie galėtu rinkti 
orderius, kurie gali nors kiek 
angliszkai raszyti ir skaityti. No
rėdami dasižinoti apie prekę, 
arba agentai, raszykite greit ant 
szio antraszo;

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

— Kas norite, kad iszsiųsti į 
krajų pinįgai gerai ir greitai su- 
vaikszcziotu, ■ siųskite juos per 
“Lietuvos” redakciją, o greicziau- 
siai su vaikszczios. Už greitumą ir 
teisingumu kasdien apturime szim- 
tus padėkavonių nuo lietuvių isz 
visų Amerikos krasztų,teiposgi ir 
užgermną szifkorczių pas mus isz- 
pirktų, nes mes laikome geriau
sias linijas, ant kurių į 8 die
nas pervažiuoja per marias; 
ant prastų ir pigių linijų szifkar- 
czių visai neparduodame. Kas 
nori pigių, tegul perka pas žydus. 
Prisiųsdami pinįgus ant szifkor
czių ar ant iszsiuntimo į krajų, 
visada uždėkite szitokį adresą:

A. OL.SZEVSKIS,
924 33 rd St., Chicago, UI.

E ZAN1EWSKIS.
924 83rd str., 

-Ągk Lietuwl8zkaN 
O v kriauczlun.

Pigausia dra-
Į* L pant] kraiitusse

l’.srd 11. >ii.» w '
I^F kilis dr.ilm/ is

1 1 ki"’ no pitfian-
šiai Teiposgi 
dirba ant ordi- 

s u įj j rio už pigesne

V HK
atsilankyt, o 

persitikrysite.

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

Coun.
Pristatau Draugystėms viso

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

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

Conn.
(sa-ii)

Geriausia užeiga Scran- 
(■toną.

* y ,. .J.t.'pai.......
FRANCISZKp KOON8,

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

szitą, lųiealą gali gauti gerą nakvy- 
nią, Szaltą alų it kwepenczlus cigarus,

Kas in Rorantua atkeliaosiL
Tai psiKooai'a wi*k| gausit:

Alau* gero ir Cigarą.
Pernakvot ir rodą gerą. . (1 |Z9R)

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujims paikiai'Fotografijai, ai tolina tiktai 
$2.00

An weieliu Ir kitokia reikalu najtma Fotogr* 
rija* kopalk šaut.

Prekė pinigų.
Ruskas rublis po..................53c.
Prusiszkos markės po..........24jc.

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

Naudokitės 
yTj Visz' Progos.

Turiu dėl jaunuo- 
menes juokinga 

kuri n.r

f (jyjj trykszta in a- 
kis vanduo ir daug jqok<> padaro. Kasz- 
tuoja tik 25c. Turiu taipgi monu kniga, 
kokios dar lietuviszkįje kalboje niekad 
nebuvo, talpinaai jfje daugiau kaip 
azimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrujnus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
Jos preke 81,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kūrinti galėsi žiūrintiems 

akis npmonyt. Turiju teipgi ir daugybe 
kitu reikalingu prietaisu prie monu.

Turiu gražiausiu popieru gramatūros 
su kvietkoms ir drujeuotoms pavineze- 
vonemis; turiu masjnnukiu drukavoji- 
mui gramatu. Turimi visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prlsiunczia už 2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktui Idresas mano toks: 

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

KARŪNŲ, SZARPŲ,^ 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, jR 
BĖRI Ų, MARSZAL-4 \ 
KINIŲ LAZDŲ ir tt. J

Turiu už garbę apreikszti guo- VJ 
dotiniema Kunįgama ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi- 
sus augszcziau* paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teisin^iausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų n 
užsiimdama iszdiruUnais įgijau fu 
geriausę praktiką Ib-dw> to galiu v 
viską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Geriause UteigA dėl Darbinyku 
MS

J. Danisewicziu,
768 BankirRiverSideSts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko ireriauisius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarus. Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daiiiaewk*zius.

— Geri a ūse lietuvi-»zkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 
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 nedalioms, ir ketver- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkevi- 
czius randasi kožname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauktie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Taipogi ant pareikala
vimo iszsiuhczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome iaiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome Jy 
gas per laisgkus.

O teip-gi parduodu laivakor
tes (Steamship tickets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europą ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viską 
atlieku pigiausiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuwiszkas Daktaras

M. P. IOSSAKAU8KA8
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

Antros Puikios Dovanos 
“Lietuvos” Skaitytojams.

Pagarsindami dovanas angliszkolaikraczio“TheNationalRecorder”,užtėmy- 
jome, kad nedaug lietuvių randasi, kurie galės padaryti angliszkoje kalboje 
reikalauta žodžių surasza, idant laimėti pasiulintas dovanas; delt^gi mes isz sa
vo pusės paskyrėme antras,nors mažesnes, bet lengviau įgyjamas, dovanas.

“Lietuva” paszventė iszdovanoti sawo skaitytojams $100,00.
Pirma dovana Pinigais..................................................................... $75,00.
Antra dovana Pinigais...................................................... $25,00.
O 20 dovanu Knygomis, po $3,00 kiekviena .............. *. .$00,00.

Wiso bus iszdovanota................ $100,00.
Budas kaip įgyti augszcziau minėtas dovanas yra labai prastas. Reik pa

daryti isz kiekvienos literos, randaneziosi žodyje Lietuva, kuodaugiausiai 
žodžių, tai yra reik pirmiausei daryti žodžius isz literos L. paskui isz i, paskui 
isz e, t ir teip iki paskutiniai litarai a. Kas daugiausei padarys žodžių isz lite
rų randaneziusi žodyje Lietuva, tas gaus augszcziausia dovaną 875,00; antras 
gaus 825,00; kiti 20 ypatų gaus knįgomis po 83,00. Žodžiai turi būt suraszy- 
ti pagal alfabetą,gražiai,kolumnose; žodžiuose nevale vartoti jokių vardų: kai
po žmonių, miestų, upių ir tt. turi būti žodžiai iszdirbti isz paežių veiksmažo
džių ir daiktžodžių.

Kiekvienas, kuris užsimokės pilnai prenumeratą už “Lietuvą" 82,00 prisiu
sime jam pamokinimą kaip daryti žodžius ir kvitą duodanezia tiesą imti daly- 
vumąszitame Konteste. Kontestas užsidarys 15 dieną Gruodžio, 1897, ir kurie 
iszgrajys dovanas gaus jas ant Kalėdų. Kurių prenumebata yra jau apmokėta, 
tai už tuos82,00 siusime jam “Lietuva" per isztisa meta po iszsibaigimui seno
sios prenumeratos.

Deltogi pasiskubinkite pasinaudoti isz tokios puikios progos, nes raszy- 
dami žodžius iszmoksite gerai raszyti, turėsite “Lietuva ant pasiskaitymo per 
iMztisą melą ir prie to galite įgyti puikias dovanas. Mes szias dovanas duoda
me dėlto, idant placziaus pagarsinti vardą “Lietuvos".

Kurie yra geriau apsipažiną su angliszka kalbą tegul užsimoka 82,50, tai 
gaus Lietuvą ir The National Recorder ir tiesą imti dalyvumą Konteste dide
lių dovanų kaipo parodytą aname apgarsinime.

Užsiraszydami “Lietuvą" ir prisiųsdami prenumeratą visada uždėkite szi
tokį adresą:

A. 018zewskis, 924 33rd St., CHICAGO, III.
Pennsylvanijoj, kur atsilankys musų agentas Franciszkus Serafinaviczius, 

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

Pirmutinis Uetmiukis Šalims
LIUDVIKO NAVIKO,

Spriug Valley, Illinois.
ant kerte* Imo* ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius Ir k vepenczius Cigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Lik vleczla wisus atsilankyti.(17-1)

AR REIUIIDJI įmODEUOI r

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

nueina, betsztai mano laik
rodėlis tai Vis eina, kaip inži- 
nas.

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

Maika: 8y, Mistery-! Ar tu tik 
sziadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No
reiko &Oo., kurie turi ge
riausius tavorus dėl lietu- 

. viu.
Frenk: No .brolau, kurtas tai

• dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo vieno girdėjau,kad žmo
nis džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch,Noreiko 
&Co. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo ju laik
rodėly, bet.poszimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byra ne cento neliktu, 
užsiorderiuosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis tavajy. 
Nauja katalioga gavau.
Raszyk ir tu po adresu Kelpsch,Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, IU„ o 
gausi dykai.

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.

it

visa duodam teip pigiai, kad tu 
e v* negali valkszcziot be lal- *1 krodelio.

Py Turime visokia gatunku.
Bet paminėsime tiktai du: 

fĮįvfLįK ICljfino įsrbi* ■\Vnlt-
dįjaPĮa genautM-1* viduriai*, dubel- 

lavai, luksztaii.. gerai laika 
rodo, gražiai i*zkwietkuoU, 

W»lWj|. Dueber", storai auksytar 
Užlaikys tawo gyvenimui. 

Įgpf T Wyri*zki ir moteriizki.
iKįikjn Priduok adresą oprUiusl- 

me tau jy ant peržiūrėjimo.
įSMsVkJv Jeigu nebus tok*, kaip ežia 
ĮKųMy*, parodytas, sugražink jy at 
ZfcteMF.elgal, tau nieko nekasztuos.

Jeigu ji* tau tinka, uimo- 
kek ei preso kasztus ir 
•<3.80, ir Uwo vUka*.
Oubltsseta-nia luksr- 

<M( tssja I^aikrodelin gražiai 
■kfnn«i*zkwietkuota*. geriau**!* vi- 
TFųitari iuri*U, dideli ir maži, storai 
■CK»«» auksytl (14 k )-fszrodo kaip 
HC* ui ŽMI.00 auksini* laikrodėlis, 

laika rodo gerai. Atsiusime 
,Dl -Jtpreeo pamatyti. Jei- 

'jmSm kuJis tau dalx>je»i, užmokėk 
irejpreso k Kastu* ir 

asiimk sau laikrodėli.
įmiM Jeigu mnmU nžsitlkesl ir 

prisiusi pinigus U* Virszaus. 
mes Užsiusime laikrodėly ant 

MWJ.Asavo kaszfo ir dar prfcteeime 
» t*11 ftrežu lenoiugeli dovanu.

Royal ManuIactnrlDg Co.
884 Drarborn Ht„ CHICAGO,

U
Darbinįkė lietuviszka mergina 

22 metų, apturėjusi posmert sa
vo brolio puikią farmą, pajiesz- 
ko doro jaunikaiezio su 1,000— 
2,000 dol. sau už vyrą ir dėl 
vedimo ūkės. Adresas:

Misa Aggie Smart, 
Pearl Rtver, N. Y.

(29—11)

DOWANOS DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
627 S. Ganai kerte Jndd ui., Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciagelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.
Kiekvienas, kurie pas mane pirks tavoro 

_ _ už 15,00, gaus prezenta vertes $1 00; kas 
pirks už |lu,U)— gaus prezenta vertes $1,50; kas pirks už $15,00 
— gaus prezenta verges $2,00; o kas piVks 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.

Szliubiuiai 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.

Dr. Marija Dorlatt, Lietuve.
Paeinanti iaz Kauno Gubernijos.

838 W. 18th Str.
Priima ligoniu* adynoM: ano 9 iki 13 prteas plot 

ir nuo 6 wak»rv. Telephonni: Cannl 78

N. L. PIOTROWSKI,
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public.
Ofisas 84 La Šalie St.,RaiDias 62O.Gyiennnias: 199 Augusta St arti Ashland Are.

Atlieka prowas visuose suduose, iszdirba visokias r jpieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užrau
gsima geležinkeliu, fabnauose ir Lt. Kiekvienai turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali gusiazneket lenkiszkai.

- ,



— Prova garsaus Chicagoj 
deszrų dirbėjo, Luet gerto, neuž- 
ilgio' prasidės isz naujo. Prokura
torius Deneen ir patsai apkaltin
tasis geidžia pradėti provę kuo 
greičiausiai, betupginėjai sten
giasi ję ant toliaus nutraukti: 
jie sako, kad reikia laiko ant 
partraukimo naujų liudinjkų ir 
ant isžrinkimo naujų prisaikintų 
audžiu. Priežastis vienok to nesi- 
skubinimo su prowa advokatų 
yra ta, kad Luetgert ant pirmos 
provos iszleido wisus savo tur
tus, ant antros neturi jau pinįgų, 
o ponai advokatai mat nenori 
už dykę gerklę džiovinti.

— Fermeris Frank Meyer, 
pardavęs savo tarmę lovoj, su 
gautais už ję pinįgais atkako j 
Chicagę. Turėjo isz viso $7300. 
Pereitos pėtnyczios rytę, polici- 
jantas Muleahy rado jį sumusztę 
besivalkiojantį ant Wabash ui.; 
paklaustas, kę jis ežia veikia, 
atsakė, kad papuolė į plėezikų 
draugystę, nauji draugai, nu
girdę, jį sumuszė, paskui i?z- 
kraustė kiszenius. Ant laimės 
vienok rado tikt $25, kitus gi pi
nįgus, isz wiso $7300, turėjo jis 
užsiutus už pamuszalo; tų plėszi- 
kai ne rado.

— Terp sztritkarių kompanijų 
ir konduktorių užgimė didesni 
nesutikimai, kompanijos prasza- 
lina daug konduktorių be jokios 
priežasties; praszalina ypacz kon
duktorius prigulinezius į uniję. 
Mat kompanijos stengiasi prie- 
szintiesi susiorganizavimui sztrit
karių tarnų. To rods nedaleidžia 
szteto tiesos, bet Amerikos didž 
tureziai ir kompanijos juk ant to 
yra, kad galėtu laužyti ir mynioti 
kraszto ant visų labo iszduola? 
tiesas. Niekur juk ant svieto tie 
sosnėra teip laužomos, kaip mu 
sų “liuosybės žemėj".

— Atkakę-*/ į Chicagę isz 
Knox, Ind., George Brown, i-zė- 
jęs isz kotelio, kuriame buvo apsi
stojęs, prapuolė, namon ne sugrį
žo. Turėjo jis iszu ažiuodams $200 
gatavais pinįsais, $8600 bondais 
irezekiais, o $8000 dar paėmė isz 
banko mieste Urboną. Gal būt, 
kad musų p'ėszikai, užmatę pas 
jį teip daug pinįsrų, nugalabino 
ir pinįgus sau pasisavino.

— 17 d. szio mėnesio, garsus 
sziaurių tirinėtojas,^ norvegietis 
Nansen, Chicagoj laikys pra
neszimus apie savo keliones 
krasztuose amžino szalczio ir 
ledų. Neseniai jis atkako į Ame
riką isz Europos ir turėjo jau to
kius praneszimus tūluose mies
tuose rytinių sztetų. Chicagoj lai 
kys jis praneszimus Auditorijos 
teatre

— Gyvenantis po nr. 866 N. 
Artesižn avė., fotografas August 
Keclcjlikosi geležinkelio trūkio 
suvažinėtas. Stovėjo jis prie 
stacijos kybanezio geležinkelio, 
bet nežinia kodėl, parpuolė po ra
tais ktbėganezio-trūkio, kurie nu
pjovė jam abi koj:. jKigabeno 
dar jį į ligonbutį, bet daktarai 
nusprendė, kad jis turės mirti.

— Ant rėlių Chicago & North 
vestern geležinkelio, netoli 
VVebster avė., rado baisiai su
mankytu, jau atszalusį kunę Juo
zo Krauze. Krause buvo ant 
vestuvių ir apie 3 vai. grįžo 
namon pusėtinai užsigėręs; tur
būt, einat skersai rėlių, atbėgos 
trūkis ir jį suvažinėjo. Kūno sąna
riai buvo iszmėtyti ant kelio 
teip, kad reikėjo juos rinkti.

Balius.
Draugystė Szv. Kazimiero 

Nev Yorkc kelia 23czię metinį 
balių, subatoj 20 d. Lapkriczio 
(Novemberio) szio m., salėj“Nev 
Irving Hali”, 214—220 Broome 
Str. Maloniai užpraszome visus 
brolius lietuvius ir lietuvaites, 
kaip isz Nev Yorko, Brooklyno, 
teip ir isz aplinkinių miestų susi
rinkti ant to smagaus pasilinksmi 
nimo Pradžia ant 8 valandos va
kare. Įženga į salę už dykę.

Szirdingai užkvieczia.
Komitetas.

(20-11) ' ■' ■ ' •

Gera f įtrina ant pardawi- 
mo.

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

John Blonske, 
r Duenveg, Jasper Co., Mo.

(a-12)

“Lietuvos” Agentas 
Chicagoje.

Karolis VVilkonis yra nauju 
“Lietuvos” Agentu Chicagoje ir 
So. Chicagoje. Wisi galite jam 
mokėti pinįgus už “Lietuvą”, mes 
už ji atsakome.

“Lietuvos” Iszda vyste.

Trumpa bijogratija D-ro Ham’o.
D—ras* Karolis Burleigh Ham 

užgimė Pennsylvanijoj, arti mies
telio Hountzdale, 4 d. Spalių, 
1861. Jo gimdytojai turėjo fęrmę, 
buvo neturtigi ir persikėlė į 
Waseon, Ohio. kada jis buvo 
vos lOtų metų.

Pabaigęs vietinę elementarnę 
iszkalę, Karolis labai pamėgo 
mokslę ir nenorėjo grįžti į darbę 
ant farmos, taigi nusidavė į aug- 
sztesnę vie^zę mokslainę ir tenai 
iszdavė esaminę ant mokintojo.

Būdamas labai paezėdlyvu, su 
rinko mažę sumelę pinįgų ir ry
žosi mokintiesi medicinos, nes 'ję 
geriausei pamėgo. Apsiskaitęs ir 
apsipažinęs su svietu, leidosi į 
geriausę medicinos mokslainę, 
garsingę “Bellevue Medical Col- 
lege”, Nev Yorke. Toje mokslai 
nėj mokinosi tiktai turtingi žmo
nės; susi važiuoju tenai geriausi 
studentai isz viso svieto. Karolis 
Ham, nors nekartę kentė vargę, 
vienok iszkentė iki gdui ir buwo 
pagirtu nuo profesorių, kaipo 
geras mokintinis ir, nuo savo 
draugų, kaipo prieteliu*.

Po daugel metų sunkaus sawo 
mokslo, iszdavė examinę su ge
riausiu atsi žymėj imu.

Daktariszkas diplomas isz 
“Bellevue Med’cal College”, vi
sur terp daktarų turi pirmę vie^ 
tę; isz ten iszėję daktarai yra 
tuojaus pajieszkomi per ligonius 
bagotos klasos žmonių.

Pabūgęs mokslę medicinos, 
D-ras Ham, sugrįžo į Waseon ir 
ten apsivedė. Jo pati yra augszto 
mokslo, duktė turtingo prekėjo. 
Po tam pp. Ham, apsisėdo To’.e- 
doj. kur ir dabar gyvena.

D-ras Him, turėjo gėrę pasi- 
wediinę, nes Užgydė kėlėtę tur
tingų žmonių i>z iižsisenėjusių li
gų ir pertai pastojo garsingu.

Nesakome, kad D-ras Ham yra 
geriausiu daktaru ant svieto. Yra 
ir kiti teiposgi gabus daktarai, 
kaip jis. Bet yra didelis skyrius 
terp D-ro Ham’o ir kitų iszmin- 
tingų daktarų, o labjausei tame: 
kad tie iszmintingi daktarai pa 
prastai pareikalauja takios užmo- 
kesties, kokios biednas žmogus 
užmokėti negal, kaipo tai: 10, 25 
arba 100 doltarų. Antras skyrius 
yra, kad D-ras Ham, neiszduoda 
savo pinįgų ant gražių karietų, 
arklių ir kitų puikybių, kaip tai 
daro kiti, bet jis paszvenczia 
kas met tukstanezius doliarų, aut 
apszvietos žmonių; o tai tokiu 
budu, kad apmoka apgarsinimus 
daugelyje laikraszczių, per kę 
parėmė rasztus platinanczius 

Į apszvietę terp neturtingų žmo
nių.

D-ras Ham savo isztyrimų ne
laiko paslaptyje, bet nori idant 
kiekvienas isz jų pasinaudotų.

Idant neturtingiems žmonėms 
priduoti paszelpę. D-ras Ham 
tankiai iszvažiuoja į visokius 
miestus, nekartę net į labai toli
mus. Nekarta iszvaževęs kėlės— 
deszmts mylių davė ligoniams 
gydyklas ir nieko už tai ne ėmė. 
Jis pastojo teip garsingu, kad 
szauke jį prie ligonių po visę 
Amerikę. Kur pats negal dava* 
žinoti, tai pasiunezia savo gydyk
las, o žmonės lyg per stebuklus 
grįžta prie sveikatos. Iszgydė jis 
tukstanezius žmonių, ir daugiau 
tokių, kurie per kitus daktarus 
jau buvo ant smerties paskirti. 
Neužtenka mums vietos ant ap 
raszymo, kiek, gero D-ras Ham 
yra padaręs b«t priminsime nors 
sekanezius:

Pittsburg’e nekokia Pikulskis, 
gulėjo lovoje per tris metus, tu
rėjo gal būt į 20 daktarų, o nė 
viens negalėjo jo iszgydyti. Pa- 
raszė jis prie D-ro Ham’o ir gavo 
nuo jo gydyklas, po kurių pamė- 
ginimo, po 6 dienų, atsikėlė isz 
lovos. Wisi žmonės nuaidyvyjo 
tuom stebuklu, ir po sziai dienai 
apie tai kalba.

Apygardoj Bronson, valstėje 
Michigan, fermeris Fabijau 8 me
tus sirgo ant akių; vaikszcziojo 
prie daktarų ir į ligonbuezius 
Chicagos, Detroito ir nieks 
jo negelbėjo. Kad atsikreipė prie 
D-ro Ham’o, pasveiko visiszkai 
laike kelių nedėlių.

Galėtume privesti tukstanezius 
panaszių atsitikimų, bet butu 
paantrinimu vieno argumento, 
taigi ųenorime skaitytojus ilgę 
laikę užimti.

EUras Ham, po tokių pasiseki
mų dar nebuvo užganėdintu. Pa 
darė jis didelį turtę isz savo 
praktikos ir ryžosi dalį savo tur
to apversti ant tolesnio tyrinėji 
mo medicinos. Iszvaževo su pa- 
cze į Europę, kur atlankė virinu
sius ligonbuezius ir mokslo insti
tucijas. Poni Ham užsiėmė ligoms 
moterų ir vaikų ir stojosi ne
apmokama pagelbinįke savo vy

ro. Nenorime užimti skaitytojų 
apraszymu visokių vietų, ku
rias ponai Ham aplankė, bet tikt 
norime atkreipti atydę ant to, kad 
jie daugiaiusiai laiko paszventė 
ant tyrinėjimo žmonių po kaimus 
ir darbinįkų, idaht pažinti kaip 
gyvena ir’ kuom gydosi laike li
gos. Szkotijos kalnai yra garsingi 
isz gydanezių žolių, taigi tenai, 
ponai Ham, praleido daug laiko 
ant rinkimo ir tyrinėjimo visokių 
augmenų ir rinkimo gydyklų. Ap 
lankė jie Franciję, Wokietiję, 
Italiję, Ryma, Lenkiję, Bosiję, 
Szvediję, Iszpaniję, Angliję, 
Szkotiję, Irlandiję ir tt.

Rezultatu tų tyrinėjimų yra 
iszradimas gydyklų, kurios gydo 
visokias, gemanezias isz kraujo, 
ligas. Gydyklos tos yra pritaisy
tos isz žolelių ir szaknų, kokios 
nuo amžių buvo vartojamos pas 
garaingus,isz jų sveikatos ir blai
vumo, Gurulius. Tos gydyklos 
vadinasi: “Dr. Ham’s Blood Puri- 
fier and Nerve Touic”, arba lie- 
tuviszkai: “Czystytojas kraujo ir 
susti printojas nervų”.

Daktarai ir ligos.
Kiekviena liga, jeigu ne paei

na isz užsiuuodyjmo ar susižeidi- 
mo, tur savo pradžię isz pilvo.

“Paprasti” daktari isz senų 
iszkalų paprastai liepe ligoniams 
pylti į pilvę n midus (trucyznę)l 
Ar tai gydymas? Į vietę gydyti 
pilvą ir sudrutinti jį atsikan- 
czioms gydykloms, tai trutije 
nuodais. Žmogus teip tais nuodais 
perdega, susiėrzina, kad užmirszta 
apie pirmaję ligę—tokiu budu 
daktarai apgaudinėje žmonis. Kad 
tas yra tiesa, kę mes kalbame, 
galima tę darodyti ant gyvulių. 
Jeigu apserga szuva ar kits koks 
žvėrelis, tai ne j eszko nuodų, 
ale žolės, žolelių ir tt.

Bet jeigu daktarai isztiesų gy
dytu žmonis, tai patys turėtu ba
du nudvėsti. Daktarams eina apie 
tai, kad kuodaugiausei butu ligo
nių. Beveik kasdien girdime, 
kad daktaras pacijentui davę lo
kę medicinę, idant jį apsilpnint, 
paskui įgadini, kad jis«i btisiai 
serga, o ant galo ima gydyt, idant 
isz žmogaus pinįgus iszvilioti. 
Toki daktarai kasztuoja žmonėms 
labai daug ir ne vienę pirm laiko 
į grubę nuvaro.

Gamta sutverė viskę, kas rei
kalingo ant užlaikymo sveikatos. 
Taigi reike gydyti atsakanezio- 
mis gydyklomis—žolelėmis ir 
szaknelėmis.

Žolelių gydyklomis D-ro Ham’o 
tukstaneziai žmonių iszsigydė, 
kę galima darodyti gromatomis 
isz visų krasztų svietą Mes ne
norime idant žmonės už niekus 
pinįgus mokėtų, ale norime pa 
duot jiems pagelbę.

Teisingi daktarai v’siems vely- 
ja D-ro Ham’o szviežias žolelių 
gydyklas, nes persitikrino apie jų 
gerumę. Daugelis daktarų -moki
nosi nuo D-ro Ham’o kaip žmo
nis gydyti.

Negali vienok nieks reikalauti, 
kad su diena arba su dviem taptų 
iszgydytu isk ligos, kurię jau ke
letas metų turi savo organizme. 
Užvarginto arklio arba szuues ir 
negalimę atszerti su diena arba 
su dviems, bet reikia ant to lai
ko; taigi, ir sergantis žmogus, bū
damas dideliai užvargusiu, reika
lauja laiko ant atsinaujinimo. 
Kartais ima kėlės dienas, o kar
tais ir kelis mėnesius, idant pra- 
szalinti nuodus isz organizmo ir 
atnaujinti sveikatę.

Naujas iazradinias gydyklose.
D-ras Ham, kurs neseniai par

grįžo isz Europos, atidarė ofisę 
National Union Budiuke, ant'Hu- 
ron ui., ur. 328-330, tarpe Madi- 
son ir Adams ulyczių. Laike sa
vo atsilankymo Europoje D-ras 
Ham aplankė augsztesoes medici
nos institucijas, ligųpbuczius ir 
mokslaines, teipogi laukus ir kal
nus apžėlusius gydaneziomis žo
lėmis. Rezultatu tos Daktaro ke
lionės yra iszradimas naujo budo 
gydymo, kuris yra geradėjyste 
žmonių, o medicinoje padarė di- 
dėlę atmaina. Žinomę, kad Eu
ropoje žmonės ne teip neserga ant 
visokių pilvinių, kraujinių ir 
nervinių ligų, kaip Amerike. O 
tai D-ras Ham iszvaževo į Euro- 
pę,idant tę priežastį isztirti ir pa- 
žino tenai žoleles, kurios yra ne
apmokamomis gydyklomis. Ty
rinėjimai pertikrino jį, kad tos 
gydyklos yra vienatinė pagelba 
visose pilvinėse, kraujinėse ir 
nerv.nėse ligose. Tę iszradimę 
sawo D ras Ham užvadino; “Dr. 
Ham’s Blood Purifier and Nerve 
Tonic” (czystytojas»kraujo ir su- 
drutintojas nervų) ir idant jį pa
daryti prieinamų žmonėms netur
tingiems, pardavinės tik po $1,00.

D-K0 HAM’O
Gydyklos ant Iszczystyjimo Kraujo 

ir Sudrutinimo Nervu.
Taiso pilvą, žarnas, inkstus, pūslę ir ghndyjno organą, gydo 

galvos sopėjimą, kūno niežejiiną, sunkuma ir sustyrimą kųju, sun
ku kwepawimą, plauti, reumatizmą ir praszalina visas isz užsi
krėtimo kraujo pakilusias ligas. Susideda isz žolelių ir szakneliu, 
o neturi Jokios trucyznos.

Bonkelė turi 56 dožas. Preke $1,00.
6 Bonkelčs už $5,00.

WILTIS LIGONIU.
Jeigu daktarai negalėjo tavo ligos pažinti, arba negalėjo ta

vęs iszgydyti, raszyk tuojaus prie D ro Ham’o, o jis duos tau ro
dę dykai. Apraszyk savo ligę, amžį savo ir kaip seniai sergi, 
o jeigu D ras Ham užtėmys, kad tavo liga neiszgydoma, tai atvi
rai tau pasakys, ir nereikalauji ant niekų pinįgų žudyti. Žmonių 

■ ligos paeinę isz trijų priežasezių: (1) isz susižeidimo, (2) isz užsi
krėtimo ir (3) isz apsileidimo ir suterszimo kraujo. Pirmoji ir 
antroji priežastis, jeigu yra apleista (užneadbota), pereinę į krau- 
ję ir stojasi ęhroniszka. Tokias ligas reik gydyt tuojtus, idant 
iszvengti paojaus. Daugiausei vienok gema ligų isz apsileidimo 
ir suterszimo kraujo. Gamta yra teisinga už apsileidimę nubau
džia žmogų ligę. Wienok gamta yra ir Ynielaszirdinga, nes su
tvėrė visus reikalingus augmenis, lapus ir szakneles, idant kiek- 
vienę ligę butų galima joms iszgydyti. Daktaras Karolis B. Ham 
atidengė augmenis, kurie yra reikalingiausi ant gydymo užsisenė- 
jusių ligų.Gydyklos Daktaro Ham’o turi tę geradėjystę.kad sudruti- 
nę nervas ir czystyje krauję isz visų nuodyjanezių suterszimų ir 
tokiu budu praszalina paczię ligę, tai yra iszgydo teip, kad jau 
daugiau liga neatsinaujina. Jeigu tavo kraujas yra užtersztas, tai 
jis negali atsakaneziaį iszczystyti tavo pilvo, o kada pilvas yra 
užtersztas, tai gauni galvos sopėj i m ę, sunkų kvėpavimę, skaudė- 
jimę kryžiaus, nugaros ir peczių, gauni pjovimę pilve, sopėjimus 
szonuose; kartais jautiesi apsilpusiu ir staeziai ant kojų negali už
siturėti, perstoji noro valgytiisz burnos jauti dvokentį kvapę, 
plaukai p ra dėdę iszpuldinėti, akys apsilpsta, visę kunę niežti, ant 
kūno gauni puczkus, plėtmus, negali užmigti, nepaprastas iszai- 
liemas, drebulys, gumbas ir tt. Gydyklos D-ro Ham’o užtikra isz
gydys tuwę isz tų visų kankynių. Jeigu liga nelabai užsisenėjus, 
tai viena bonkelė iszgydys tavę visiszkai; o jeigu užsisenėjusi, 
tai imk gydyklų daugiaus. Bet jeigu Daktaras, Ham apsiėmė kę 
iszgydyti, tai užtiesę iszgydys. Jeigu negalima iszgydyti, D ras 
Ham isz karto gydymę atsakys, idant bereikalo pinįgų nežudyti. 
Tuojaus prisiųsk $1,00 D-rui Ham, tai atgale paczta, gausi gydy
klas ir rodę. Jeigu D-ras atras, kad liga neiszgydoma, tai ir pi
nįgus tau sugražins, ir nereikalauji žudyti nė vieno cento. D-ras 
Ham yra teisingu ir atsakaneziu, o serganeziais apiekavojesi teip, 
kaip tėvas savo vaikais. Žmonės, kurie, ant tuszczio jieszkojo 
daktarų rodos, kurie iszkentėjo keliolikę metų ligonbueziuose, lyg 
stebuklingu budu tapo D-ro Ham’o iszgydyti. Nekalbame to isz 
girdami jį, tiktai sakome tikrę tiesę.Galėtume privesti tukstanezius 
atsitikimų,kad žmonės kurie jau buvo nustoję vilties iszgyjimo,ta
po iszgydyti praseziausiu budu D-ro Ham’o. Nevilkink gydymo 
savo ligos, nes gali stotis neiszgydoma. * Raszyk tuojaus prie 
D ro Ham’o. Raszyk aiszkiai, 0 labjausiai vardę, pravardę ir a- 
dresę. Paduok vardę savo paczto ir expreso. Pinįgus gali prisiųs
ti registruotoje gromatoje, per Money Order, Expresę, arba ban
kinę Draftę. Money Order reikia pasiųsti D-rui Ham’ui, nes be or
derio tez paczto pinįgų negaus. Prisiųsk už 2c. markę ant atsaky
mo gr omą tos. Gromatas ir pinįgus adresuok teip:

Df?. e. g. pam, 
708-709 National Union Building, Toledo, Ohio, 

U. S. AMERICA.

Apgawystė gydyklose
Užimę teip platų laukę, kad 

nudyvyja kiekvieną gėrę žmogų. 
Urėdiszkas raportas parodo, kad 
1897 metuose, laike 10 mėnesių, 
250,000 svarų visokių medicinų, 
pargabentų isz Europos, tapo )>er 
inspektorius sukonfiskuota, kaipo 
falszyvos ir kenkianezios žmo 
gaus sveikatai. Terp tų buvo 
7,000 s*., netikro opium, 9,000 
uncijų Jodinos, o kitos: visokios 
žolės, lapai, žiedai irazaknys.

Tasai pats raportas sako: “di

desnė dalis gydyklų, atgabentų 
isz užrubežių yra ne t.kroms, ku
rių padirbimas negydo, bet kenke 
sveikatai”.

Beveik visos daržovines medi
cinos, kaipo sarsaparille, geltonie- 
jie laszai, proszkos, pigulkos.kar- 
tuminai, “tonikai” ir tt. pritaisy
ti buvo isz netikrų medikamen
tų — delei jų pigumo. Prie rin 
kimo žolelių, szakuelių ir lapelių, 
paprastai yra pasamdomos kaimo 
bobos, kurios nė mažiausio su
pratimo apie gydykliszkus aug-1

pritaisytos su alkoholium, stoje- 
si trucyzna.

Jeigu nenorite būt ilgiaus ap
gaudinėjami per nesęžiniszkus 
daktarus ir perkupezius/ tai ra- 
szykite prie D r<» Ham’o, kuris 
gydo tiktai szviežiomis medici
nomis, pritaisytomis* isz žolelių 
ir szaknelių.

Medicinų Daktaro Ham’o ne
galima gaut jokioj aptiekoje, nė 

Paprasti daktarai, iszraszydami groserneje, nė kareziamoje, a nė 
penia, niekudu tikrai nežino ar nas nedboriu. Kas nori ^aut CZV8-

menis neturi, o idant turėti sau 
daugiau* uždarbio, primaiszo terp 
gydykliszkų žolių visokių szun- 
žobų. Taipogi nekartę prirenka 
žolių nedabretidusių arba pripu- 
wu*ių, kurios teipgi s’ojesi ken 
kenezioms sveikatai, o negeibs- 
taneziomis ję. Žinodamas ta i, D-ras 
Ham, pats nusidavė į Europę. i- 
dant asabiszkai pripilnevoti rin
kimu tokių ž< lėlių., 

receptę, niekada tikrai nežino ar 
pac jentas gaus tę, kę daktaras 
paraižė, ar gal kokę sufalszevotę 
trucyzna. Note daktaras butų 
teisingiausiu ir gerai ligę pažintų, 
tai dar ligonis gali būt apgautu 
per falszy vas gydyklas.

Negalima kaltint nė daktaro 
nė aptiekoriaus už padavimu ne
gerų gydyklų, nes jie teip pat 
yra apgautais, kaip ir ligonis. 
Sziędien užsidėjo didelės pramo 
nes rinkimo gydykldms žolių, 
bet tos pramonės nepaiso svei
katos žmonių, tiktai žiuri, kad 
sau kuo didžiausius pelnus isz 
to iszgauti.

Kiekvienas supranta, kad isz 
nedabretidusių, arba ant kelmo 
perže’.usių rugių, negalima pada
ryti geros duonos, teip li- 
giai negali būt geros ir gydyk 

I los isz žolių, surinktų ne savo 
laike.

D ras Ham tukstanezius žmo 
nių iszgydė tokiomis žolele 
mis, kokias kiti daktarai varto 
jo, o nieko pagelbėt negalėjo, 
nes jie vartojo negerai surinktas 
žoleles. D-ras Ham pats peržiūri 
visokes žolelės ir szukneles, ar y- 
ra geros, pirma paėmimo jų į 
gydyklas.

Pritalsymas gydykla.
Tai dar neviskas kę gydyk 

las f.tlszavoja — apgavystės nėra 
galo. O lai Amerikoje užsidėjo 
y vairios prekevimo draugystės, 
kurios dyrba “sarsaparille”, la 
szus, pigulkas, kartumynus, 
proszkas ir t. t. Tukstanezius 
bonkelių iszdirba minėtų gydyk
lų ir iszsiųsto į visas aptiekus ir 
grosemesant pardavinėjimo. To
kios iszdirbtos gydyklos stovi 
ant lentynų keletę mėnesių arba 
ir keletę metų, pakol jas kas 
nuperka. Kad nors geriausios bC- 
tų gydyklos, tai per tokį jlgę 
laikę tur sugesti, o falszavotos 
dar greieziau sugenda. Duona, 
bulvės, mėsa ir visoki valgiai 
yra tik tada geri, jeigu juos su
naudosime tuojaus po pritaisy- 
mui — teip lygiai ir gydyklos 
tur būt sunaudojamos pakol 
szviežios, idant ores ir permaina 
klimato jų nesugadintu.

Apart to, kad tie fabrikantai 
duoda žmonėms sufalszavotas ir 
supelėjusias gydyklas, dar patys 
dapila trucyznos, kaip antai al- 
koholiaus.

Apiealkoholiaus kenkimę žmo
gaus sveikatai, jau sziędien kiek
vienas žino. Waikai ir moterys, 
kurios negere alkoholiszkų ge- 
rymų, turi czystas ir dideles a- 
kis, o kiekvienas girtuoklis turi 
mažas ir aptemusias akis.

Gydyklos, ksip ir valgiai, tu
ri būt szviežios ir sveikos, idant 
taisytų organizmę žmogaus. 
Tuoin tarpu patentuotos ir kito
kios medicinos, sarsapnrilles if 
pigulkos yra persene: pilnos 
pelėsių ir trucyznos. Užtiesę ne
norėtumėt valgyti valgių supę 
Įėjusių, o nežinodami gerete su
pelėjusias gydyklas. Jeigu no
rite, kad gydyklos jus padarytų 
sveikais, turite gaut jęs szvie- 
žias ii sveikas. D-ras Ham pri
taiso dėl kiekvieno pacijento 
ezviežes ir sveikas gydyklas.

Antras dalykas, kiekviena 
medicina, parduota per agentę 
arba grosernįkę, turi būt perpil
dyta alkoholium, idant visiszkai 
nesuputų. Kaip daug yra ken- 
kentią žmonėms alkoholius, 
geriausei parodo statistiszkos 
skaitlinės. O tai D-ras White, 
Londone, apgarsino, kad 48 pro
centai žmonių myrsztębe laiko isz 
priežasties alkoholiszkų gerymų; 
Belgijoj uiėdiszkai persitikrin
ta, kad ant kiekvieno 100 li
gonių, ligonbutyje, net 80 yra 
serganezių isz priežasties alkoho
lis us. Amerikoje 75 procentai 
serga nuo alkoholiszkos trucyz 
nos. Wertetų kiekvienam ežias 
skaitlines įsitėmyt.

Alkoholius sveikatai žmo
gaus yra tuom, kuom botagas 
užbadėjusiam arkliui. Alkoho
lius uždega sistemę, pajudina jį, 
bet naikina žmogaus sveikatę.

Reike maitytis sveikais val
giais ir gydytis sveikomis ir 
8ZVIEŽIOMI8 GYDYKLOMIS^

Yra tai teisybė, kad gydyk
los pritaisytos isz žolelių ir szak- 
nų yra sveikiausios, bet jeigu

pas pedliorių. Kas nori gaut czys
tas ir sveikas gydyklas, turi ra- 
szyt staeziai prie D-ro Ham’o. 
Bonkelė kasztuoja tik $1.00, o 
sziasz os bonkėlės $5.00. Reika- 
laujant gydyklų, reik apraszyti 
savo ligę ir įdėt į gromatę $1.00, 
o gausite atgal,paczta gydyklas ir 
painokinimę kaip gydytis.

Profesija ir paszaukimas.
Kuom tę iszaiszkinti, kad se

novės žmonės teip tankiai nesirg
davo, kaip sziędieniniai? •Seiliaus 
daktarais buvo tik tie, kurie tu
rėjo ant to paszaukimę, o szię- 
dieu Kolegijos iszleidžia dakta
rus teip, kaip maszina dirba vi
nis—pagal regulę. Sziędien labai 
mažai turime daktarų isz paszau
kim o, bet labai daug isz profesi
jos.... Užtai ir turime sziędien 
tiek daug neiszgydomų ligų- 
Kiekvienas profesijonaliszkas 
daktaras nor gyvent isz savo 
profesijos, taigi turi rūpintis, 
idant kuodaugiausei turėt ligo
nių—nesveikų.

Yra sviete gerų ir blogų žmo
nių, teip lygiai yra gerų ir blo
gų daktarų — yra “profesijona- 
liszki” ir isz “paszaukimo”. Pa
szaukimas arba talentas gautas 
nuo Dievo. Daktaras isz paszau
kimo turi atsižymėt gera szir- 
dže — simpatija ir sajausme ant 
kentanezio artimo.

Nuo laiko, iki. laikui Dievas 
duoda žmonėms nepaprastus ta
lentus, idant juos suvartotu ant 
naudos žmonijos. Atsitinka teip 
kad mokslas žmogaus neįstenge 
kokę ligę pažinti arba gydyti, 
tai Dievas prisiunezia geniju- 
szę parodyti mums teisingę kė
lę. Paslaptys, kurios vakar nie
kam buvo, nežinomos — szię
dien stojasi aiszkioms ir supran
tamomis; kę visas svietas su
prast negalėjo—sziędien vienas 
žmogus tę padaro.

Kolumbas atidengė Amerikę, 
Pasteur atrado gydyklę nuo pa
siutimo, Koch’as nuo sukatų, o 
D-ras Ham nuo kraujinių ir vi
sokių užsisenėjusių ligų. E)—ras 
Ham’as ne yra gydytojum ne isz 
“profesijos” bet isz paszaukimo. 
Jis yra teisingas, si m pa t isz kas ir 
labdaringas. Savo pacijentais 
apiekavojasi teip rūpestingai, 
kaip tėvas savo vaikais.

Paslaptis sistemos ligų, užsi- 
senėjusių arba chroniszkų, seno
vės daktarams buvo per amžius 
nežinoma. Tę paslaptį iszaiszkino 
D-ras Ham. Wiso svieto laik- 
raszciai garsina jo vardę, nes jis 
iszgydė tukstanezius žmonių be
veik stebuklingu budu.

Chemija iszmokino mus atskyr- 
styt sudėtinius ant aekyrų ir speci- 
jaliszkų dalių. Dėlkogi ligos gy
miai kūne žmogaus negali būti 
atskirti nuo sveikujų?D-ras Ham 
turi 37 metus amžiaus, paeina isz 
Pennsylvanijos, iszdavė examinę 
ant daktaro medicinos “Bellevue 
Hospital Medical College”, me
tuose 1878.

Praktikoj savo persitikrino, 
kad idant viskę dasižinoti medi
cinoje, iszkalos neužtenka—taigi 
iszsirengė į kelionę aplink avietę 
dėl visiszko apsipažino su gydy
mu ligų. Aplankė augszcziausius 
ligonbuezius ir garsingiausias 
daktarus. Užtiesę toks pasiszven- 
timas nepasiliko be vaisiaus. Su
lyginus teoriję su praktikę, D-ras 
Ham isz ra d o gydyklę ant iszgy- 
dymo wisų ligų, nors. labjausei 
užsisenėjusių.

Ofisas jo Toledo, O., yra visa
da pripildytas visokiais ligoniais 
isz visokių tautų. D-ras Ham 
gali susikalbėt kelioms kalboms 
ir turi vsiokius vertėjus ir pa- 
gelbinįkus. Jo offise visada rasi 
turtingų ir varguolių.

Ligas veneriszkss, ar tai pas 
senus ar pas jaunus žmonis,D-ras 
Ham isztikro iszgydys.

Khs ne gali asabiszkai pamaty
ti EX-ro Ham’o, tai tegul per 
gromatę pasiekia jo informacijos. 
Reikia tiktai aiszkiai apraszyti 
savo ligę, paduot savo amžį ir 
kaip seniai sergi. Ant atsakymo 
reik įdėt už 2c. markę. Rodę 
duoda ir gromatas atsakinėja dy
kai. Adresas tokis:

Dr. C. B. Ham,

Toledo, Ohio.
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