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Užstojus Kalėoų szventėms, 
mes velyjame ęawo skaitytojams 
linksmai, sutikmėj, meilėj ir bro
lystėj jas praleisti teip, kaip mu? 
mokino musų Iszganytojas, ku
rio gimimo dienę mes apvaiksz 
cziojame. Tegul užgims terp 
mus meilė ir sutikimas, o tęsyk 
pastosime tvirtais, mu^ ne per
galės nė joki prieszai!

Politiszkos žinios.
—o—

VVokietija.
Ciecoriaus brolis, kunįgaiksztis 

Henrikas, iszsiųstas su laivyne 
prie chiniszkų pakranezių, jau 
iszsirengė. Į portę Kiel ant iaz- 

, leistuvių atkako ir ciecorius Wil 
beimąs. Katalikiszki archivysku
pai: Kopp ir lenkas Stablevski 
atsiuntė telegramas su linkėji
mais ir palaiminimais keliaujan- 
cziam ne žinia ko vokiszkam ku- 
nįgaikszcziui. Atsisveikindamas 
su ciesoriumi, kunįgaiksztis Hen
rikas iszsitarė, kad jis keliauja 
į Chinų krasztę platinti evan- 
geliję apie ciecoriszkę galybę sa
vo brolio. Laikraszcziai juokia
si isz tos kalbos, kadangi, tur
but, nieks dar apie tokię evan- 
geliję ne girdėjo, kokię pasiža. 
da platinti Wokietijos ciecoriaus 
brolis.

Atėjusi isz Shangbni telegramai 
paduoda, buk Chinų randas su
tinka pavesti Wokietijai krasz 
tus prie Kiao Czeu užtakos. Ma
tomai Wokietija tę krasztę už 
ėmė su žinia Prancūzijos ir Mas
kolijos, kurios nori Wokietiję 
turėti savo pusėj rengiamoj ka
rėj priesz Angliję. Europos, o 
tame ir Anglijos laikraszcziai 
pranesza, kad karė tokia isztik
ro yra rengiama: Prancūzija 
stengiasi visur Anglijai kelię 
užstoti, Maskolija gi drutina sa 
vo kariszkas pajiegas prie Af
ganistano rubežių, stengiasi pri
kalbėti Afganistano emyrę eiti 
iszvien, ji palaiko maisztus In
dijų gyventojų priesz , Angliję 
ir tikt alsakanczios progos lau
kia ant pradėjimo karės. Jeigu 
jį sykį prasidės, tai ir VVokieti
ja pasižada kariauti isz vien 
su Maskolija,ir Prancūzija ir jeigu 
pasiseks, sugriauti visai Angli
jos galybę, pasidalyti jos vai-
pasiseks, sugriauti visai , 
jos galybę, pasidalyti jos 
dybas.
. . .

[ Anglija.
i ' Maisztai Indijų kalnų gywen- 
• tojų ne pasibaigė.-anglijonys dar 
[ vis į vidurius pasikėlėlių kr.isz- 

to neįsigrieb’ė, kadangi svar
biausias per kalnus perėjimas, 
Khyber Pass, dar vis maisztinį- 
kų rankose. ,^Rods anglijonys 
traukia vis tolinus, bet kiek vi e- 

, nę žingsnį turi veržte veržti 
; nuo pasikėlėlių ir tai su didelėms
> nutrotomis; kiekvienas muszis 
■ kasztuoja po porę deszimczių ka

reivių, todėl tai angliezkos pa 
jiegos isz palengvo tirpsta, mai- 
sztinįkų gi eiles nuolatai papildo 
nauji kalnų apgyuėjat. Augi i Jo
nys norėtu pasikėlusiems priduo
ti baimę, todėl užėmę kokį kai-

i mę kalnuose, jį su visu isznaiki- 
J na, iszdegina. Wieton vienok 
1 tuom iszgazdinti, tik pakelia 
' cziabuvių įnirszimę, kurie sten- 
' ginsi atkerezinti savo kaimų uai.

kintojams. Kada ežia maisztai 
i pasibaigs, dabar žinoti ne gali

ma; gal jie būt tikt pradžia, nuo 
į kurios gal visose Anglijos val- 
, dybose karės gaisras užsidegti, 
I žinoma, pradedant nuo Indijų,
> kaipo nuo didžiausios ir svar 

biausios valdybos. Tūli, ėsanti
1 tikt po Anglijos protekcija, In- 
i dijų kunįgaikszczini parsitraukė 

už mokintojus savo kariaunos 
maskoliszkus ofieierius ir tokiu 
budu jų kariauna yra kaipi mas
kolių rankose. Toki neva sa
vistoviai kunįgaikszczini turi 
suvirszum 200000 kareivių, tai
gi daugiaus negu yra angliszkų 
kareivių visose Indijose.

Afrikoj Prancūzai užkirto an- 
glijonams kelię platinimui val- 
clybų: jie uŽėtfiė'knisztuspneis?“ 
takų upės Niliaus, kokius angli- 
jonys norėjo paimti. Anglijonys 
reikalauja, idant prancūzai isz ežia 
pasitrauktu, bet tie ne klauso ir 
tariasi dabar su kitoms viduri- 

| nės Europos vieszpatystėms, i- 
Idant iszvien pareikalauti visisz- 
ko pasitraukimo anglijonų isz 
jų be Europos pritarimo laikomo 
Egipto.

Iszpnnija ir jos waldybos.
Angliszki laikraszcziai prana- 

szauja neužilgio lezpauijoj re- 
voliuciję. Įtekmė karlistų ir a- 
narchistų rods iszsiplatino, bet ar 
jie dabar jau pakels revoliuciję, 
galima paabejoti. Sugrįžęs nuo 
salos Kubos jenerolas VVeyler 
turi savo prieszinįkus ir drau
gus; prieszinįkai net bandė jį nu
žudyti; bet terp oficierių turi jis 
daug sau pritariancz'ų. R indas 
net bijosi, kad jis su pagalba pri
laukiu sau ofteierię ne pakeltu re
voliucijos. Ant paskutinio savo 
susirinkimo Iszpanijos ministe- 
riai nusprendė dar labiaus sudru- 
tinti kariszkę laivynę, mato-' 
mai nepasitiki Suvienytoms 
Sziaurinės Amerikos Wieszpa- 
tystėms ir rengiasi su joms į ka
rę-

Ant salos Kubos buvo keletas 
svarbesnių susirėmimų. Ma'sz- 
tinįkai vėl paveržė nuo iszpani- 
jonųvienę portinį miestę. Isz- 
paniszki laikraszcziai buvo ap
garsinę, buk vyriausias maiszti- 
nįkų vadas, Gomez, likosi prispei- 
stas kalnuose ir sumusztas iszpa- 
nijonų teip, kad vos su 200 ka
reivių pasislėpė į kalnus. Laik- 
raszcziai tie vienok ne paduoda, 
kas atsitiko su kitoms Gomezo 
pajiegoms: ar jas suėmė, ar vi
sus kareivius iszmuszė? Jeigu 
isztikro teip būt atsitikę,'tai nė
ra abejonės, kad iszpanijonys 
butų pasigyrę apie didelį perga- 
lėjimę, tuom tarpu tokio pasigy
rimo ne paleido į avietę, taigi 
turbut ir susirėmimo iszpaniszkų 
pajiegų su Gomezo pajiegomis 
ne buvo.

Ateinanczios nuo salų Filipinų 
privatiazkos žinios paduoda, kad 
prancszimai iszpanijonų apie ga
lutinę pergalėj imę maisztin)kų
buvo melagingi; maisztai 
ne suvaldyti, maisztinįkai 
laikėsi, teip ir tebesilaiko.

ežia 
kaip

Japoiil.jH . veslę krasztę teip, idant sau 
Japonija teip mokėjo savo į dauginus lobio sukrauti: Terp

tėkmę iszplatinti ant Didžiojo 
oceano, kad ji ant to oceano 
sziędien be v ei k galingiausia; 
todėl ji su nepasitikėjimu žiuri 
ant kjekvienos europeiszkos vie- 
szpatystės norinezios ant tų vau- 
donų turėti si wo valdyba^ 
M ęs k oi i jos rubežiai rods teiposgi 
prieina prie Didžiojo oceano, 
bet Siberijos rubežiai pasiekė 
tas pakrantės jau seniai, kada 
dar Japonija buwo silpna, aut 
savo salų užsidariusi, todėl prie 
to ji jau buwo pripratusi, bet 
visgi ji visaip, Kaip tikt įmano, 
prieszinasi iszplatinimui ežia ir 
Maskolijos rubežių. Dabar Japo
niją fczgazdiuo užėmimas vokie 
ežių užtakos Kiao Oze u. VVokie 
tija mat ežia atsuaduai bus svar
besni negu Maskolija Japonijos 
konkurentė. Todėl Japonijos ran
das įsakė savo pasiuntiniams Pa 
ryžiuje, Londone, Berlyne ir Pe
terburge isztirti, ar VVokietija už
ėmė užtaky Kiao Czeu su Pran- 
cuzijos'ir Maskolijos pritarimu; 
jeigu pasirodytu, kad teip Mas
kolija kaip ir Prancūzija dalei- 
džia Wokietijai ant visada pa
laikyti tuos krasztus, tai ar Ang
lija ne mislyja tam pasiprieezin- 
ti, ar ji nesirengia pabandyti vo- 
kieczius isz ten iszkrapsztyti? Isz 
to galima spręsti, kad Japonijai 
labai nepatinka atsiradimas ten 
vokieezių; jeigu jie butų chinie- 
czių tę krasztę užėmę be kitų Eu
ropos vieszpatyszczių pritarimo, 
tai Japonija mat pasiuly tušavo pa
gelbėt prie jų isz krapas tymo, jeigu 
vėl eina isz vien visos didėsės 

o Anglija norėtu prieszintiesi, 
tai ji karėj priesz tas vieszpa* 
tystės gali rokuoti ant Japonijos 
pagelbos. Turbut vienok ir Ang
lija ežia kiaztiesi ne norės.

tele-
Maskolija.

Isz VVindobonos ateinanti 
gramai paduoda, buk Maskolija 
užėmė chiniszkę portę Ari būro, 
kurį paskutinėj karėj buvo ja- 
poniecziai užėmę ir norėjo ne 
tikt tę portę, liet vi?ę Liao-Tong 
pussalį palaikyti, to vienok ne- 
daleido Maskolija ir isz vien su 
ja einanezioa VVokietija ir Pran
cūzija. Japoniecziams reikėjo isz 
ežia pasitraukti ir pasiganėdinti 
sala Formoza. Ko nedaleido už
imti japoniecziams per kraujo 
praliejimę, tę patį dabar masko
liai užima be karės. Isz to jau 
matyt, kad VVokietija užėmė už- 
takę Kiao Czen su Maskolijos 
pritarimu. Dabar griebs gal ko
kį chinieczių krasztę ir Prancūzi
ja. Žinoma, kad toksai dalinimas 
Chinų vieazpatystės be Anglijos 
ir Japonijos žinios toms labai ne 
patinka, bet jos nieko ne gal pa
daryti susidraugavusioms tvir- 
cziausioms Europos vieszpatys- 
tėms; nors aniemdviem pasisek
tu patraukti ir Suvienytas Sziau- 
rinės Amerikos VVieszpatystės, 
kurioms gal teiposgi nepatikti be 
jų pritarimo ir žinios dalinimas 
Chinų, bet einanezios isz vien 
Maskolija, Prancūzija ir VVokie
tija ne klausys niekeno prieszta- 
ravimo, kadangi jų pusėj galy 
bė didesni.

Brazilija
Pasirodo, kad augszcziausi 

Brazilijoj urėdnįkai ir kariaunos 
virszinįkai prigulėjo prie sukal- 
bio prieąz prezidentę Moraesę; 
prie jo prigulėjo net drauge su 
prezidentu įszrinktas vice-prezi- 
dentas P erei ra ir kiti arti prezi
dento stovinti valdžios sauaritfi. 
Prie tokių sanlygų, žinoma, kad 
randas stovi ant labai silpnų pa
matų. Sziek tiek jį buvo sudru- 
tinęs paskolinimas pinįgų ant 
iszmokėjimo nors palukų nuo už
trauktų skolų, bet tas neilgai tę
sėsi. Krasztę, galima sakyti, nė
ra ne jokios rėdos, kiekvienas 
urėdnįkas rėdo ir lupa jam pa- 

veslę krasztę teip, idant sau

lupamų užgimė nekent mas rando 
ir urėdnįkų. VVisi su baime lau
kia ežia maiaztų ir naminės rė 
voliucijos.

—
Nesutikimai terp dviejų Szve- 

dijos dūlių, taigi .terp Szvedijos 
ir Norvegijos, teip pasididino, 
kad Szvedijos karalius pasiren
gęs siųsti szvediszkę kariaunę 
ant suvaldymo jo neklausanczių 
norvegų. Norvegai teiposgi ren
gia pasiprieszinimę Jeigu tikt 
karalius iszpildyasawo pažadėji* 
mę, nėra abejonės, kad turės už
gimti karė terp ėsanezių po val
džia vieno koraliaus Szvedijos 
ir Norvegijos, kuri galėtu pasi
baigti visiszku Norvegijos atsi
skyrimu.

Sandara terp Grekijos ir Tur
kijos galutinai likosi jau abiejų 
pusių priimta ir užtvirtinta. Isz- 
pradžių Grekija norėjo dar aut 
kelių mėnesių užvilkti galutinę 
sandaros užtvirtinimę ir su tuom 
kreipėsi prie Europos pasiunti
nių, liet tiems pasisekė prikalbė
ti priimti užtvirtintas sultano 
sanlygas. jį* .A

Holandijos laivyne^ ministeris 
pareikalavo nuo parlamente kre
ditų ant padauginimo laivų skait- 
liaus. Kadangi vienok parlamen
tas to nepripažino, todėl pasi
traukė nuo urėdų wi»i ministe- 
riai.

Prancūzija pakėlė muitus ant 
atgabenimų iaz Amerikos kiaulių, 
kiaulienos ir ant taukų; muitai 
ant kiaulių likosi pakelti ant 12 
frankų nuo kiekvienos, nuo par- 
szo po 3 frankus; nuo kiaulienos 
50 frankų, nuo taukų 25 fr. už 
100 kylogramų.

— "'Ir1 :
Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 

nes tai trumpina tawo anižl.
Jeigu >ori eUlpratyt nuo U bėk o ant wi*ado* 

ir pa*totl *wrlku. iwirtu ir (yllngu, imk gydyk
la* vadinama* iiO-TO-BAC.kuria perdirbo (lip
nu* irnonli in twirtu*. Da<t»ll», karte pamėgino 
•Bin* gydyklas, Ib de*xlmt*dienulau *were de- 
•ximuiwi.ru wlra*au«. Apie <00 000 Amoniu Ūpo 
totgydyui*. Pirk NOTO-HAC nuo aawo aptie- 
koriau*. *n gwarand>, niBOr arba ui 11.00 Ap.

Isz Lietu wos.
Wilniaus wngiliai niegž- 

džioja Chicago^ wagi- 
lius.

Chicagos vagiliai vcržiiui į gy
venimus lygiai naktims, kaip 
dienę; turbut iszgirdę apie dręsę 
chicaginių ir viln’szkiai nepano
rėjo pasilikti užpakalyj: 26 d. 
Lapkriczio, 8 vai. isz ryto, du žy
dai vagiliai įsiveržė į gyvenimę 
advokato Karpoviozo, ant ui. Po- 
guliankos, iszlaužė szepos duris, 
komodas ir stalo stalczius ir pra
dėjo jieszkoti matomai pinįgų. 
Tuom tarpu isz virtuvės atėjo 
virėja ir pamaeziusi vagilius, 
pakėlė riksipę, bet užtai vagiliai 
sunkiai ję sužeidė į krutinę su 
peilių ir leidosi bėgti. Riksmę 
iszgirdo policijantas ir pamatęs 
iszbėganczius žydus, su szvilpyne 
suszaukė kitus policijantus, o 
pats leidosi paskui vienę isz va
gilių ir greitai jį prisivijo; žydas 
bandė gintiesi su peiliu, bet visgi 
likosi subėgusių žmonių suimtas. 
Kitę vagilių suėmė kiti polici- 
jantai. Jų kiszeniuose rado 150 
rubl. pinįgų, kelis laikrodėlius ir 
daug kitokių auksinių graznų.

Baltstogės moteriszka 
gimnazija.

Baltstogėj likosi atidaryta mo- 
teriszka gimnazija, szį metę ati
darė tikt tris kliasas. Isz syk atsi- 
szaukė labai daug horinezių į 
gimnasiję patilpti teip, kad visų 
ne galima buvo priimti. Isz viso 
priėmė 154 mergaites, iszto įpir- 
mę kliasę priėmė jų 78.

Lietuwi8zkų jawų prekes 
Liepoj uje.

Pereitę sanvaitę Llepojaus 
porte buvo szitokios lietuviszkų 
javų prekės: už szviežius rugius 
mokėjo 77 kap., už senus 76 kap. 
už prastesnius 75$ kap. už pudę. 
Kviecziai geriausi po 1 rub1. 18j 
kap., vidutiniai l rub. 15 kap. — 
l rubl. 16 kap.; prastesni po 1 
rubl. 5 kap. — 1 rubl. 10 kap. 
Avižos paprastos 60 — 65 kap., 
vidutinės 75 — 78 kap., geros 
79 — 83 kap., geriausios sausos 
87 — 91 k:.p. Miežiai 63 — 65 
kap- Grikai 70 — 73 kap. Žirniai 
70 — 73 kap. Pupoje 64 — 70 kap. 
Linų sėmens vidutiniai 1 rubl. 
12 kap. — 1 rubl. 15 kap., ge
riausi 1 rubl. 18 kap. — 1 rubl. 
20 kap. Kvietinės klynės smul
kios 55 kap., vidutinės 56 — 57 
kap., stambios 58 — 60 kap., 
stambiausios 61—62 kap. už pudę.

Naujas multinyežioms Įsa 
kymas kaslink szwen- 

tų paweikslų.
Muitų departamentas Maskoli- 

joj iszsiuntinėjo visoms muitiny- 
czioms įsakymę konfiskuoti be 
susineszimų su dvasiszka cenzūra 
visokius szventus ateinanezius 
isz užrubežių paveikslus, koki, 
pagal muitinįkų nuomonę, pasi
rodys padirbti ant iszjuokimo 
kokio nors tikėjimo. Kitokius gi 
paveikslus turi siųsti ant pcižiu- 
jimo į dvasiszkę cenzurę. Mums 
rodosi, kad maskoliszki muitinį- 
kai per mažai turi, apszvietimo, 
idant pats galėtu spręsti apie 
ve^tę szventų paveikslų; jie 
pasinaudos isz.suteikto jiems da- 
leidimo konfiskuoti ir konfiskuos 
tokius paveikslus, kokius sau 
norės pasilaikyti.

nieks 
metus 
girias,

Padawadyjimai ant apsau
gojimo girių.

Musų dvarponiai, jeigu 
jiems ne draustų, į kelis 
isz k irs tu visas Lietuvos 
medžius iszgabentu į užrubežius 
i/ mums patiems pritruktu me
džių. Todėl maskoliszkss randas 
padalino girias ir privatiszkose 
rankos ėsanežias į tokias, kuriose 
galima medžius kirsti ir į tokias, 
kar jų kirsti ne vale. Dabar antai 
tūliems dvarponiams Wilniaus 
gubernijos likosi uždrausta kirsti 
medžius savo giriose; prie tokių 
dvarų priguli: dvaras Hermano- 
vieziai, Disnos pavietyj, prigulin
tis Vladislovui. ; Szirinui, 
dvaras K asu ta, VVileikos pavie
tyj, prigulintis kunįgaiksztienei 
Hohenlohe (moteris Wokictijos 
kancleriaus), dvaras Wysokie, 
Aszmenų pav., savastis masko
liaus Rižovo.

. Gaisrai VV ilnius gub.
Antroje pusėje Spalių mėnesio, 

VVilniaus gub. atsitiko 30 gaisrų. 
Iszto skaitliaus užgimė: nuo 
neatsargumo paežių padegėlių 10, 
nuo negerai pritaisytų kakalių 
(peczių) 2; nuo padegimo 4 ir 
nuo nežinomų priežaszcių 14; pa
skutiniame skaitliuje keli gaisrai 
bus teiposgi nuo padegimo už- 
gimę. VVisuoae tuose atsitikimuo
se ugnelė pridirbo blėdies ant 17 
324 rublių.

Rengiasi daug iszeiwių 
Į Siberiją.

Isz Wilniaus gubernijos ant 
pavasario daug iszeivių rengiasi į 
Siberiję. Daugelis ukinįkų iszpar
davė viskę, kad tikt galėtu anos 
neva palaimintos Siberijos prisi
griebti. Waldžios rods dalina 
iszeiviams žemę, bet kiekvienas 
isz jų, norintis ten keliauti, apart 
kelionės kasztų, turi turėti 100 
rublių ant pirmutinio apsigyve 
nimo reikalų. Kaip kiti su visu 
palieka ukes giminėms, kiti pave
da tiesiog valszcziams ir kraustosi 
į nauję palaimintę krasztę, kur 
tikisi laimingiaus gyventi negu 
savo tėvynėj. Ar ras ten vienok 
isz tikro laimę? Galima paabejo

ti: ten dar labiau* lupas juos 
maskoliszki czinovnikai negu 
numieje. Ant laimės vienok krau
stosi ten daugiąus maskolių negu 
lietuvių. Tegul jie nors visi iszsi 
kraustytu, mes jų nepasigesitne.

Baisi wfctra.
VVilniausgub., 21 d.Lapkticzio, 

siautė baisi vėtra, kuri, ypacz 
apie VVoložinę, daug) pridirbo 
blėdies; vėjas nune&ziojo stogus, 
kaip kur sugriovė net su visu 
triobas; prie to pražuvo dietai 
ukinįkų galvijų sugriuvusiuose 
tvartuose. Dagiausiai vėtra pri
dirbo blėdies giriose, kuriose 
daugybė medžių likosi isz »zaknų 
iszrautų.

Ir žydą mat prigauna.
Wilniuje, atėjo ant policijos žy

das Cbaskel Tabak ir papasakojo, 
kad 1 d. Gruodžio, apie 7 vai. 
vakare, ant ulyczios nepažįstamas 
žydas, eidamas pro jį, pakėlė nuo 
žemės pamestu masznelę. Tuom 
tarpu prie jų priėjo kitas žydas ir 
paklausė, ar ne rado ežia kas 
masznelės su 800 rublių pinįgų. 
Tabak, nieko pikto ne jausdamas, 
ant pertikrinimo, kad jis turi ne 
svetjmę, bet fnvo locnę, isztrau- 
kė isz kiszeniaus savo masznelę, 
kurioje buvo 124 rubliai ir pada 
vė nepažįstamamjam. Tas apžiū
rėjęs pinįgus, pasakęs, kad tai ne 
jo yra, sugręžino atgal masznelę; 
potam abudu anie žydai prasisza- 
lino, Tabak gi sugrįžo namon ir 
ežia tikt persitikrino, kad jo 
maszuelėj, vieton 124 rubl., yra 
paprasta popiera. ' Prigavėjų 
jieszko dabar policija, bet visgi

Caro teisingnnias.
Tikėjimo mokintojas Sziaulių 

gimnazijos, kunįgas Romeika, 
kurisai praneszė mokintiniams 
apie iszduotę ciecoriaus paliepi- 
mę ne versti katalikų mokintinių 
dalyvauti stacziatiszkojdievmal- 
dystoj, likosi dabar praszalintas 
isz gimnazijos ir nuspręstas ant 
patalpinimoį Kretingos klioszto- 
rių ant 6 mėnesių. Matote todėl, 
kę verti visi ciecoriaus Mikšio- 
jaus neva paliuosavimai. Nusi
kalto ežia maskolpalaikis gimna
zijos direktorius, o už jo kaltę 
nubaudė katalikiszkę kunįgę. 
Toks mat carų teisingumas!

700 m. su kaktų wės miesto 
Rygos.

1901 m. Latvijos sostapilė, mies
tas Ryga, iszkilmingai apvaiksz- 
czios 700 m. sukaktuves uuo 
uždėjimo. Drauge su tuom ap- 
vaikszcziojimu, bus Rygoj pa
rengta ir dideli Latvijos amatų 
ir pramonės paroda.

* Naujuose Szwentėnuose, ^Vil
niaus gub. ir Semiaticzuose, Gar- 
tenogub., prie^paczto stacijų li
kosi parengtas ir telegrafas.

Kodėl prancūzai nesidau- 
gina?

Kiekvienas Prancūzijoj atlik
tas žmonių suskaitymas, prade
dant nuo pradžios szio amžiaus, 
parodė, kad juo toliaus, juo per 
laikę terp žmonių soskaitymo, 
kad skaitlius gyventojų 
mažiaus pasidaugina; paveikslan, 
^Vokietijoj per tokį laikę skait- 
liūs gyventojų pasidaugina ant 
2 su virszum milijonų, Pracuzi- 
joj gi-nepasidaugino nė ant 150 
000 galvų. Prancūzijoj antai 
yra 89000 mokslainų, skaitlių 
jų sziuose metuose randas dar 
padaugino ant 200 su virszum, 
bet užtai skaitliu* lankanezių 
pradynes mokslai nes sumažėjo ant 
8000. Tas paeina ne nuo nenoro 
lankyti mokslaines, kadangi St. Chicago, III. arba pas H.
Prancūzijoj kiekvienas priaugęs Thorne C. P. & T. A.

’ - . • CM-12)ateakanczių metų vaikas pri

verstinai turi lankyti mokslainę, 
bet pertai, kad skaitlius vaikų 
ant tiek pasimažina Jeigu Pran
cūzijoj skaitlius gyventojų nesi- 
daugina, tas paeina, kaip statisti
ka parodo, ue uuo didesnio skait- 
liaus mirsztanczių negu kituose 
krasztuose, kadangi ežia nuoszim- 
tis mirsztanczių ne didesnis negu 
Anglijoj arba VVukietijoj, o jau 
daug mažesnis negu Maskolijoj 
arba Amerikoj, bet per tai, kad 
mažai ežia gema vaikų. Tūli 
mokslincziai baudė tę liudnę apsi- 
reisakimę aiszkinti tuom, kad 
tarnyste kariumenėj stabdo vy 
riszkių apsivedimę, bet tokię 
jau tarnystę atlieka ir vokiecziai,. 
o VVokietijoj dauginimai gy
ventojų deszimtsyk didesnis. 
Dabar Paryžiausmokslinczius Le- 
pouge surado, rodosi, tikras prie
žastis ne vaisingumo prancūzų, 
priežastys tos yra grynai antro- 
pologiszkos. Lepouge isz sava 
tirmėjimų persitikrino, kad 
prancūzai susideda isz dviejų 
antropologiszkų tipų: szviesių 
plaukų, mėlynakių ilgagalvių ir 
isz tamsaus veido trumpagalvių^ 
tipai tie paeina nuo ne vienos ra
sos, ilgagalviai mėlynakiai paei
na nuo rasos mokslinczių pra
mintos homo europeus, tamsus gi 
trumpagalviai nuo rasos homo 
alpinus; pirmutinis tipas tveria 
aristokratiję, miestų gyventojua 
ir apskritai .inteligenciję, isa 
antrojo susideda daugumas kaimų 
gyventojų. Po prancuziszkai re
voliucijai, pabaigoj pereito 
amžiaus, luomiszkas skirtumas li
kosi panaikintas, ukinįkai pra
dėjo traukti į miestus ir maiszėsi 

kitos rasos, miestų gyventojais, 
o kaip jau pasirodė kituose krasz- 
tuose, ypacz gi kaip tai paroda 
Amerikos mulatai ir metisai paei
nanti isz rasų susimaiszymo, vaikai 
maiszytų rasų szeimynų yra ue 
vaisingi. Isz tikro daugiiymasi 
prancūzų ir pradėjo mažiuliesv 
nuo laikų didėsės revoliucijos, tai
gi nuo laikų nuo kada pradėjo mai- 
szytiesi kaiminiecziai su miestų, 
gyventojais. To negana, Lepouge 
persitikrino, kad inteligentiszkų 
ilgagalvių tipas nyksta Prancū
zijoj, o su tuom ir iszmintia 
prancūzų puola žemyn: kultūroj, 
moksluose ilgai prancūzai laikėm 
primutinę vietę, sziędien su jaf» 
jau vokiecziai susilygino. Kad 
spėjimas Lepouge’s stovi ant 
tikrų pamatų, rodo tę ir tas, kad 
tuose Prancūzijos departamentuo
se, kur mažesnis yra r.i^ų susir- 
maiszymas, dauginimąsi gyvento
jų yra didesnis, •miestuose gi, kur 
susimaiszymas didesnis, skaitlius 
gyventojų dauginasi tikt per 
atėjimę kaimieczių.

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHART1C vra taf 

*tebuklin«i*u*lo* gydyklo« *u. Muiiau* i*cr»- 
dtmaoae, tori gardu *mok*. gydo lindnei kr 
tikrai inkstu*, kepeni*, pilw*Ir ozyityjn wf** 
sibteniį. pra**nlina persznlium. gydo gnlwo* 
*knude)in>į. drugy ir nfkietejiiun widuriu

Pirk deiiuteC. C. C. (šiądien, 10, K, 50 cen
tu. R*nd**i wi*o*e *ptieko*« ir iszgydym* 
rantuoja.

Kalėdos ir Nauji Metai 
namieje.

Idant žmonės, turinti savo 
užsiėmimus kituose miestuose, 
galėtu szvęsti Kalėdas ir Naujus 
Metus namieje, Niekei Plate ge
ležinkelis pardavinės tikietus į 
visas puses už vertę pusantros 
fėros į abi pusi. Tikietus pardavi
nės Gruodžio 24, 25 ir 30 ir Sau
sio 1, 1898. Tie tikietai bus geri 
ant sugrįžimo iki 4 dienai Sausio.

Studentai, kurie parodys savo 
kredencijas, teiposgi gaus t i kietas 
už sumažintę prekę, jų tikietai 
bus geri ant sugrįžimo iki 11 die
nai Sausio, 1898.

Dėl geresnės informacijos at- 
siszaukit pas p J. Y. Calahan, 
Generaliszkę Agentę, 111 Adams
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Isz Amerikos.
Amerikoniszkas pranaszawymas.

Nev Yorko laikrasztis “Eve- 
■ring Journal”, neva pasirėmęs 
ant ištirimų, žinoma, teiposgi 
amerikoniszkų mokslincz'ų, pra 
naszauja ant ateinanczių metų 
svieto pabaigę. Jis sako, kad 
pagal ištirimę amerikoniszkų 
astronomų: Servisso, Corrigano 
ir Brookso, pas rodę dabar ant 
fiiusų saulės juodi szlakai reiš- 
kia, kad nuo jos plyszta medegos 
diržas, isz kurios pasidarys nauja 
planėta, kuri isznaikys žemę. Ko
dėl, jeigu isztikro sus i t v ertu 
nauja planėta, ji turėtu iszoaikyti 
musų žemę, to minėti ameriko- 
tiiszki mokdincziai ir jų nuomo
nę patalpinęs laikrasztis neisz- 
aiszkina. Planetos tvėrėsi ir se
niai, bet naujai susitvėrusi ne 
isznaikio tų, kurios priesz jos susi 
tvėrimę buvo. Jeigu minėti 
astronomai isztikro, te’p kaip 
•“Evening Journal” garsina, bau 
gina musų žemės gyventojus, tai 
tikt todėl, kad nori suteikti 
laikraszczių skaitytojams nauję 
sensaciją, kokias amerikonai la- 
biaus mėgsta, negu musė medų. 
•Gal todėl musų skaitytojai mie
goti ramiai.

Ir wel rengia apsunkinimus 
ateiviams.

Pagarsėjęs nekentimu ateivių 
senatorius Lodge wėl padavė 
kongresui atmestę prezidento 
CIevelando bilių apsunkinantį 
ateivystę į Amerikę; tiek tikt jis 
jį perdirbo, kad dabar nekreipiąs! 
pirmiausiai priesz atkankanczius 
j Suwienytas WieBzpaty-tes ka- 
nadiszkus darbinįkus, kadangi 
Kanados randas, atlygindamas, 
galėtu išvyti isz Klondikėsame 
rikoniszkus aukso jieszkotojus. 
Lodge* bilius bus kongrese per- 
kratinėjamas 17 d. Sausio atei
nanczių metų. Senatorius gi Kyle 
padavė senatui kitę apie atei
vius bilių: jis, kaipo teisingesnis 
ui Lodge, reikalauja, idant, jeigu 
©e įsileisti nemokauczių raižy
ti ateivių, tai turi Amerikos 
konsuliai dar Europoj egzami
nuoti norinczius į Amerikę ke 
liauti, idant apsaugoti ateivius 
nuo nere klingų kelionės kasztų.

Dideli gaisrai.
Grand Forks, N. D. Sudegė 

<xia didelis “Dakotah” kotelis 
ir dvi krautuvės; prie to sude 
gė ir keli isz hotelyj apsistojusių 
^veczių. Blėdį ugnies padarytę 
skaito ant milijono su viršum 
doliarų.

Oktava, Ont. Kanadoj.Sudegė 
ežia dideli namai ant Freit str. 
Apvaldžius ugnį, isz po degės ų 
Užtraukė suanglėju-ius kunus 
Patriko Leahy ir penketosjo vai
kų- Jo moteris i-zsigelbėjo su 
ezesztu vaiku. Ugnį užkrėtė pat
sai Leahy.

Philadelphia, Pa. Aliejaus 
krautuvėj Pennsylvanija Roosing 
and Corrugated Co” atsitiko 
smarki gazo expliozija, nuo ku
rios užsidegė visa trioba. 17 me
tų Petras Mc Shanre prie to mir
tinai apdegė. •

Buffalo, N. Y. Užsidegė ežia 
produktų krautuvė Charleso 
Bichardt-on, prie gesinimo trys 
ugnagesiai likosi sunkiai sužeis
ti- Wisa kratuvės trioba su vi
sais tavorais suwisu sudegė.

Plėszikai užpuolė ant miestelio.
Fargo, N. D. Plėszikai užpuo

lė ant mažo miestelio Argusville. 
10 mylių nuo Fargo. Trys apsi
ginklavę plėszikai įpuolė į mies
telį, du isz jų privertė visus pre- 
kėjus sustoti ant ulyczios į eilę, 
trecziasis gi kraustė pardaviųy- 
czias ir griebė viskę, kę tikt rado 
sau tinkanezio, paėmė pinįgus ir 
tąvorų 1000 dol. vertės. Atlikę 
savo darbę, plėszikai iszėjo isz 
niiestelio, nieks ne dryso jų su
laikyti.

Waikas su varles oda.
<Xeveland, Oh. Wienas mažas 

vaikas, prie atsitikusios liampos 
-cnipliozijos, sunkiai apsidegino 
krutinę. Tėvai nugabeno jį į Ii 
gonbuiį. Žaizdos vienok ne norėjo 
užgyti* kadangi apdegė ant kra
itinės oda ir nauja ne norėjo už
raugti. Daktarai nusprendė pri- 
akiepyti varlių odę. Nulupo jie 
muo reikalingo varlių skaitliaus 
odę ir ję priskiepyjo ant ano 
vaiko krutinės; žaidos potam 
greitai užgijo ir ansai vaikas turi 
dabar ant krutinės varlių odę.

Nauji emigrantu namai.
Amerikos iždo ministeris Gage 

užtvirtino padirbtus architekto 
riaus Boring Tiltono pl anus nau
jų emigrantų namų ant EHis 
Island, Nev Yorke, vieton szię 
vasarę sudegusių. Nauji namai 
paskirti ant patalpinimo 4000 
ateivių ant ayk ; statys juos isz 
akmens ir kitokių nedeganezių 
medegų; kasztuos jie us viso 570 
000 dol.

Kasztai keliones in Alaską.
Garlaivių kompanijos, važio- 

janezios aukso jieszkotojus į Ala 
skę, nusprendė imti užmokesnį 
už visę kelionę, nuo San Frau- 
cisco į Dovson City, po 300 dol. 
nuo žmogaus. Ant patraukimo 
kuo daugiausiai žmonių, agentai 
kompanijų visokiuose Amerikos 
miestuose, o tame ir Ch.cagoj, 
parengia parodę visokių Alaskos 
produktų.

Waiku nelaime.
8 d. Gruodžio, mieste Los 

Angelos, Cal. katalikiszkų mok 
slainių užveizda parengė parke 
pasilinksminimę vaikams. Wai- 
kai sumislijo pasivažinėti ant pru 
do, susėdo į valteles y* nuplaukė 
nuo kranto. Ant prūdo vidurio 
viena valtelė parvirto ir vaikai 
supuolė į vandenį; 7 isz jų isz 
sigelbėjo, 5 gi prigėrė.

Nelaimes ant gelizinkeleu
Joi liet, III. Sziaurių link 

bėgantis Chicago & Alton pasa- 
žierinis trūkis aut kelio susimu- 
-zė su renkanezia vagonus loko
motyvą, prie ko lokomotyvos 
maszinistas likosi mirtinai apkul
tas. Abidvi lokomotyvos ir pacz 
tinis vagonas suvisu susidaužė.

Denver, Col. Ant Denver A 
Rio Grande geležinkelio linijos, 
netoli Castle Rock, susimuszė du 
trukia*, prie ko keli vagonai pil
ni darbinįkų susidaužė; prie to 
keli darbinįkai mirtina* likosi ap
kulti; teip apkultų, ir tai sunkiai, 
yra 32.

Pamegyk dežat« CASCARF.TS nl 10e., 
riausia sutalsytuja plaucziu Ir wUu viduriu.

Isz darbo lauko,

...............
5 Scranton, Pa. Darbai eina 

gerai, D. H. Coal Co. dirba po 
10 valandų ant dienos; D. D. 
Coal Co. dirba po tris dienas ant 
sanvaitės.

' ’T KokoMo, Ind. Pasibaigė 
eztraikasdarbinįkų czionykszczių 
veidrodžiams stiklų. 1600 dar 
binįkų gaus ežia darbę.

T Alexanedria, Ind. NuoNau 
jų metų langams stiklo dirbt u vės 
vėl pradės dirbti. 3000 darbinį
kų gaus ežia darbę.

5 NeW York. Yra ežia dabar 
95000 darbinįkų be darbo; perei- 
tę me'ę Gruodžio mėnesyj buvo 
tokių 125000.

1 Sheboygan, Mich. Darbai 
prie tramvajų linijos pasiliovė ir 
per tai 100 darbinįkų neteko dar-^

5 Fall River, Mas. Sztraikas 
prigulincz'ų į unijas verpėjų wie 
titiių medvilnės dirbtuvių trau
kiasi toliaus.

Buffalo, N. J. Ant prie- 
mieszczio Kenmore rengia dirbtu
vę iszdirbimų isz aliumimj>tus, 
kurioje ras darbę kelios deszimtys 
darbinįkų. Wietiuės geležies 
dirbtuvės ant žiemos priima dau 
giaus darbinįkų. Traction kompa
nija dirba naujas tramvajų lini
jas, prie ko diktai darbinįkų 
gauna darbę. Naujų linijų padirl» 
ant visokių ulyczių isz viso apie 
50 mylių.

5 Nev York. Raszto statėjai 
pareikalavo 9 vai. darbo ant die 
nes, kadangi vienok ipaustuvių 
savinįkai ant to ne sutiko, todėl 
statėjai nusprendė sztraikę pakel
ti, kuriame 3000 darbinįkų imtų 
dalyvumę. Paskutinės vienok
žinios paduoda, kad pnskui aby 
pusės sutiko ant 9| vai. darbo ir 
tokiu budu nėra reikalo sztrai^ 
kuoti.

5 St. Louib, Mo. Trisdeszi
penkiose kastynėse, prigulinczio 
Consolidated ant Madison Coa 
Co-, Belleville III. apskrityj, pras 
dėjo vėl darbai, 3000 darbinįkų, 
iszsztraikavę kelis mėnesius, wėl 
sugrįžo prie darbo. Darbdaviai 
sutiko mokėti darbinįkams po 
37c. už tonę iszkastų anglių.

5 Trustas bicyklių dirbtuvių 
miestome Toledo, Toronto, 
Tomphinsville ir VVesifield 
praszalino nuo darbo vyriszkius 
darbinįkus ir priėmė merginas ir 
tokiu budu numažino darbo kasz- 
tus, kadangi vyriszkiams mokėjo 
po $8.00, merginoms gi moka tikt 
po 3 dol. ant sanvaitės.

Detroit, Mich. Wagonų 
dirbtuvės gavo reikalavimę ant 
padirbimo 4000 geležinkeliams 
vagonų; laukia ežia dar dau
ginus reikalavimų net isz u iru be- 
žiu, o tęsyk skaitlių darbinįkų 
prireiks padauginti.

5 Jersey City, N. J. Cukraus 
dirbtuvės praszalino apie 200 
lenkų darbinįkų. Sako, kad jas 
ant tūlo laiko su wisu uždarys; 
per tai keli tukstaneziai žmonių 
liktu be darbo.

1 San Francisco, Cal. Mate- 
racų audėjai pakėlė sztraikę. Rei
kalauja jie 8 dirbo valandų ant 
dienos ir 20 centų už iazaudimę 
vienlinkų ir po 25c. dvilinkų 
materacų.

T Daugelisdabrinįkų keliauja į 
Minnesotos girias, kur gauna ant 
žiemos darbę prie medžių kirti
mo. Uždirba jie prie to po 16-28 
dol- ant mėnesip.

LIETUVA

wę tikt j>jūdytojų įnagiais. Rods 
moksliszkas lietuviszkas laikrasz- 
tis ne greit atgabentų isz 
leibtojui pelnę, kadangi musų 
broliai, pripratinti prie ame- 
rikoniszkų laikraszczių, labi aus 
juoee jieszko sensacijos negu 
mokslo: sensacija, užmuszy-
stos, bjaurus atsitikimai, didelės 
nelaimės labinus musų laikrasz 
ežių skaitytojus patraukia negu 
moksliszki isztirimai ir gamtos 
tiesos, bet ne reikia užmiršti, 
kad isz pradžių ir toki, kokius 
sziędien turime, mažai turėjo 
įlkaitytojų. Taigi, vieton tverti 
duplikatus sziędien iszeinanczių 
laikraszczių, uždėkime nors vie
nę populariszkai moksliszkę, o 
nėra abejonės, kad su laiku ir terp 

, lietuvių atsiras norinezių 
jnokslu susipažinti, nors isz 
balkių bus ne daug.

su 
syk

Jeigu laotleii neewelku. Imk wten|CASCAR 
ETS, o ieigydji Uwj, ui 10 ir 20c.

ISZ
Lietuwiszku dirwu

Musų hrikraszcziai.
Ant 3 milijonų viso lietuvių 

skaitliaus, priskaiezius prie to ir 
rengiamus nuo ateinanczių melų 
naujus, mes turime isz viso apie 20 
lietuviszkų laikraszczių, taigi isz 
puola vienas laikrasztis ant 150 
000 gyventojų; jeigu musų laik
raszcziai liuosti galėtu platintiesi 
Maskoliszkoj Lietuvoj, jų butu 
per mažai, ant gyvenanezių gi 
užrubežiuose laikraszczių mes tu
rime užtektinai. Wisus tuos mu
sų laikraszczus, pagal jų pakrai
pę, galima padalyti į keturias 
grupas: 1) vietiniai Prūsų Lietu
vos laikraszcziai yra, teip sakant, 
Prūsų politiškų partijų laik
raszcziai jie apgindami savo parti
jų reikalus, ne gal užsiimti gry 
nai lietuviszkais reikalais; 2) to
liaus eina teiposgi kariaujanti 
laikraszcz'ai, ežia priguli keturi 
klerikaliszki laikraszcziai ir du 
f priskyrus prie to ir nauję, kokį 
nuo Naujų Metų žada iszleisti 
“Kardo” iszleistojai) su jais ka
riauti vntiklerikaliszki ir antiti- 
kėjimiszki; jie teiposgi didesnę 
dalį savo pajiegų turi apversti 
ant savitarpinės kovos. 3) spe- 
cijulhzkas darbinįkų laikrasztis 
ir int galo 4) laikraszcziai nepri
gulinti nė į vienę, nė į kitę par- 
tiję. Nors paskutini laikraszczių 
grupa ne savitarpinę kowę laiko už 
puvo užduotę, bet kadangi musų 
^covojanczių partijų laikraszcziai 
mivo užmėtinėjimais pati aukis į 
^inetus ir paskutinės gruppos 
laikraszcziua, tai ir tie ne visada 
jai nuo ginezų ir kovojimo apsi

saugoti. Tokiu budu isz tikro 
'trūksta mums tikrai impart ja- 

1 iszko laiktaszczio, kokio mieriai 
butu apšviesti tikt musų brolius, 
nesikišant visai į savitarpinius 
mu«ų partijų vaidus. Toksai laik
rasztis galėtu būt tikt moksliš
kas, kadangi mokslas yra tai, 
galima sakyti, vienaitini dirva, 
ant kurios gal susitaikyti žmonės 
visokių nuomonių, jeigu tikt 
norės būti tikro, netendentiszko 

ks-lo nesziolojais. Prancūzi
joj arba Wokietijoj antai iszeina 
po kelis szimtus visokių mok- 
sliszkų laikraszczių,. jeigu prisi
laikyti tes pacz i oš normos, mums 
priderėtu turėti tokių laikrasz
czių kelias dešimtis, o tuom tar
pu ne turime-nė vieno; danieczių 
arba norvegų yra mažiaus negu 
lietuvių, bet jie turi po keliolikę 
moksliszkų laikraszczių. Ap- 
szviestų lietuvių sandarbinįkų, 
rodosi, galėtu atsirasti užtektinai 
ant iszleidimo nors vieno mėne
siu o moksliško popuhariszko 
Inikraszczio. Prie jo rinktųsi dar 
binįkai visokių nuomonių ir isz 
palengvo diltu nesutikimai eilė
se sandarbinįkų, sutikimas terp 
tų, atsilieptu ir ant kitų; jeigu 
gi terp inteligencijos isznyks ne
sutikimai, pasiliaus siundymai, 
o jeigu jų ne bus, iszpalengvo 
dils nesutikimai ir terp laikrasz
czių skaitytojų. Nors mes szię
dien prie to ne norime prisipažin
ti, bet ištikro mes savo darbais 
ne tikt nesutikimų ne mažina
me, bet juos keliame ir daliname 
brolius į partijas, juos pjudome, 
duodami piktę paveikslę savo 
pauzių nesutikimais. Rods pa
tinkame ir sziędieninių pjudytųjų 
pasi teisinimus, kad jie mokslę pla
tina savo pjudymais—isz tikro 
vienok mokslas tikt apszvieczia, 
tveria, o ne degina ir ne naikina. 
Tikt apsišvietę musų broliai, pa
žinę tuokslę ir jo liesas, pats ge
naus viskę supras ir paliaus bu-

Isz Scranton, Pa.
Musų vakarini lietuviszka 

mokslainė stovi gerai, turi 25 
lietuvius mokintinius ir wienę 
lenkę. Musų mokintojas, D-ras 
Juozas Margaitis, padalino moki
nimo laikę sziteip; po pmę va
landos mokina skaityti, po pusę 
velandos raszyti, po tiek jau lai
ko apverezia ant rokundų mok
slo. Nors pas mus toks didelis 
yra lietuvių skaitlius, bet visgi 
mokslainę lunko per mažai mo 
kintinių. Sarmata mums seranto- 
niecziai, kad teip mažai rūpina 
mės apie apsiszvietimę! Apart 
to, D-ras Margaitis užpraszė mo
kintinius susirinkti ir nedeldie- 
niais ant 3 vai. po pietų, atsivesti 
savo draugus ir atsioeszti viso 
kias lietuviszkas knįgas ir lai- 
kruszczius ir juos skaityti iki ko 
kiai 4 vai. Wargas tikt, kad terp 
mus mažai yra turinezių knįgas 
ir laikraszcziua.

Parapijos reikalai stovi 
mus gerai, už skiepę baigia 
mokėti. Guod. kun. Kaupas
tikime gyvena su savo parapijo- 
nais, pasako gražius pamokslus, 
nė kelia vaidų nė su szliupiuiais, 
nė su kitais, žiuri vien sava už
duot ės, todėl yra nuo visų pago- 
dotas.

11d. szio mėnesio, vienas lie- 
tuwys paėmė savo burdingbosio 
overkotę su 450 dol., kurie buwo 
kiszeniuje, kitam vaikinui paszla- 
vė 40 dol. ir iszdumė 
tono.

Lietuviai gyvena 
žiai, rods atsitinka ir
liet mažai; girtuokliauja tikt 
tie, kurie ne skaito nė knįgų, nė 
laikraszczių. Jeigu ir girtuokliai 
griebtųsi prie knįgos, vieton gir 
tuokliavimo ir jiems patiems bu
tų genaus, knįgoa ir laikraszcziai 
daug mažiaus kusztuotu, o dar tę 
turėtu naudę, kad skaitydami 
apšviestų savo protę.

pas
jau
8U-

garbę galėtu pakelti iszminties 
darbais, ne turime, jeigu buvo 
toki terp mus, tai jie neprisipa- 
žindami prie lietuviszkos kilmės, 
tikt kitų garbę pakėlė; tuos 
mėgždžioja ir atsižymėjęs dabar 
kojų tvirtumų musiszkis bicy- 
klistas, jis mat į ameri- 
konę persikeitė. Atsižymėkime 
pirma iszminties darbais, o tęsyk 
ir tvirtumas kojų bus geras!

isz Scran -

gana gra- 
musztynės,

Reikaluose Mokslaiites.
Sztai kę raszo “Kardas:” Nors 

szitas “Lietuvos” užmanymas 
tegul nenueina ant vėjo. Tai yra 
vienintelis užmanymas, kurį 
mes galime įkūnyti be didelių 
kasztų. Teiposgi ir “Vienybė” 
prie to pristoja. Na tai eikime 
darban! Jeigu visi ant to sutin
kame, kad padaryti suraszę lie
tuviszkų szeimynų, bei vaikų 
lankanczių mokslaines ir norin- 
czių lietuviszkos publiszkos 
mokslainės už miesto pinįgus, tai 
pasirinkkime vienę isz didesnių 
miestų, kuriame be abejonės rastų
si atsakantis skaitlius dėl gavimo 
mokslainės, sudėkime į rėdvs- 
tes, katros ant to pristoja, 
pinįgus dėl pasamdymo kelių 
vyrų, kurie vienę dienę, 
arba sanvaitę, tę darbę atliktu. 
Ths daug nekasztuotu. Jeigu su
dėtume kokię $20.00, tai beabe- 
jonės darbas butu atliktas. Įkū
nytas toks užmanymas ir pastaty
tas ant kojų suvienytoms pajie- 
goms redakcijų, priverstu likusių 
miestų lietuvius paežius apie tai 
pasirūpinti.

Minersvillės politiszko 
Kliubo nutarimas.

“Garsas” paduoda, buk Mi 
neravilles “Lituanian Indepen- 
dent Glub” vienbalsiai nutarė 
paduoti į valdžias pra- 
szymę, idant žinomi ežia pesztu- 
kai: Balanaviczius, Slavickas, 
Noikelis, Jaras, Zienius ir Anskai- 
t'S taptų ir-z miesto iszvyti. 
Mums rodosi, kad per bausmę 
mes jų nepataisysime. Mes ne 
abejojame, kad kas nors ir ant 
tų pesztuku turėjo įtekmę, jeigu 
ne bažnyczia, tai ežiai p kas nors. 
Kodėl gi tie ne sunaudojo savo 
įtekmės ant atkreipimo tų musų 
brolių ant gero kelio? Bausmė 
ant žmonių pataisymo ne tikt pas 
mus, bet visur-jau pripažinta už 
niekiausię ginklę. ,■

Nauja draugystė.
Plymouth, Pa. Kaip paduoda 

“Vienybė”, susitvėrė ežia 
nauja Lietuviszkų Jauni- 
kaiezių Draugystė. Į ję gal 
prigulėti tikt neapsivedę 
jaunikaieziai kiekvienas vedantis 
paez:ę gauna isz draugystės kasos 
50 dol. paszelpos, bet apsivedęs 
jau pareina į kitas draugystes. Įsi- 
raszymas 2 d- Sausio kasztuos 
tikt 1 dol.

t “Kardas” paduoda, kad nuo 
Naujų Metų pradės itzleidinėti 
nauję lietuviszkę mėnesinį laik- 
rasztį po vardu “Galybė”. Koks 
jisai bus, pamatysime, kada pra
dės iszeidinėti.

Įtekmė elektriko* ant 
augmenų.

Elektriką turi didelę įtekmę 
ne tikt ant žmogaus ir ant kito
kių gyvų sutvėrimų, bet ir ant 
augmenų; gal ne vienas iš skai
tytojų girdėjo, kad elektrikę 
vartoja daktarai prie gydymo 
visokių ligų. Dabar Paryžiuje, 
profesorius Decandolle darė ban- 
davones ant persitikrinimo, ko
kię įtekmę turi elektriką ant vi
sokių augmenų sėklų. Decandolle, 
suszlapinęs sėklas visokių aug
menų, supylė jas į stiklines dūde
les ir paleido per jns elektrikę; 
persitikrino, kad elektrizuotos 
sėklos į 24 valandas sudygo, ne 
elektrizuotų sudygusių buvo la
bai mažai. Seniaus darytos Pran
cūzijoj bandavonėę su elektriką 
ant augmezių augmenų parodė, 
kad tūli augmenys po e'ektrikos 
įtėkme auga kur kas greieziaus, 
jie ant nunokinio ir ant iš
davimo vaisiaus mažiaus re ka 
lauja laiko. Persitikrino, paveik- 
slan, kad elektriką suskubina 
augimę salotų, bet ji ne turi nė 
jokios įtekmės ant augimo ridikų, 
morkų, burokų, žirnių, szpinato, 
Musų vientautis, pagarsėjęs sa
vo tirinėjimais, dvarponis Minsko 
gub., Narkievicz-Jadko, persi
tikrino, kad pasinaudojant isz 
elektrikos prie auginimo žern 
vuogių, ne tikt kad jos auga 
greieziaus, bet ir daug stambes
nes iszduoda vuogas negu tos 
paezios veislės auginamos ant 
kitos lysvės, ant kurios elektriką 
ne buvo sunaud°janaa- Salotos 
teiposgi auga greieziaus, varto
jant elektrikę, reikia ant dviejų 
sanvaczių mažiaus laiko ant jų 
iszauginimo negu auginant be 
elektrikos.

• Swetimi balsai.
Wienas iš geriausių maskolisz- 

kų kasdieninių laikraszczių, isz- ' 
einantis Maskvoj “Russkija Wie- 
domosti”, kurio sandarbinįkais ■ 
yra daugumas Maskvos univer- I 
siteto profesorių, patalpino straip
snį apie lietuviszkę spaudę. Isz 1 
aiszkina teisingai vaisius už
draudimo spaudinti lietuvisz- 
kas knįgas lotyniškoms literoms, 
kurias lietuviai nuo priėmimo 
raszto iki 1863 m. visur varto
jo. Toliaus aiszkina, kas tai yra 
lietuviszka kalba, kaip ję go
doja mokslincziai, kadangi 
antai Wokietijoj, (net ir Peter
burge) yra universitetai turinti at
skiras katedras lietuviszkos kal
bos Užbaigoj tasai laikrasztis 
sako:

“Galimerodyti geriausiękelię: 
tegul Maskolijoj, apart iszdavi- 
mų spaudinių lotyniszkoms Ii 
teroms, spaudys ir maskolisz 
kome. Prūsuose vartoja lygiai 
lotyniškę, kaip ir gotiszkę szrif- 
tę, tegul tikt knįga turės savo 
vertę. Stabmeld szka Lietuva 
ne suteršė save persek:ojimais 
maskoliszkos kalbos ir tikėjimo; 
pradėjo persekioti maskolius Lie
tuvoj tikt t^syk, kada lietuviai 
likosi nustumti ant antros vie- , 
los ir viskas ežia perėjo į rankas 
lenkų. Turėkime viltį, kad XX 
amžis ne ras jau administraty- 
viszko uždraudimo kaslink lo- 
tyniszkų literų lietuviszkuose ra
štuose ir kad maskoliai ir lietu
viai sueis į vienybę ant kultu- 
riszkos dirvos”.

Seniaus “Ruskija Wiedomosli”, 
nors prie jų kreipėsi lietuviai, 
atsisakydavo talpinti kokius nors 
rasztus apie lietuviszkę klausy- 
mę. Dabar mat jau, apart mas- 
koliszko szrifto, meilingai da- 
leidžia vartoti ir lotyniszkę. Nu
rodymas ant Woki*tijos, kur a- 
part lotyniszkų, vartoja lietu- 
viszkoj spaudoj ir gotiszkas li
teras, visai ežia ne tinka: loty
niškos ir gotiškos literos ski
riasi tikt sawo forma, o sziaip 
jns yra tos paežio*, ma-koliszkos 
gi skiriasi nuo lotyniszkų ne tikt 
savo forma, bet jos visai kito
kios. Jeigu Prūsų lietuviai nesi 
prieszina gotiszkoms literoms, 
kaip maskoliszki maskoliškoms, 
tai tas paeina ir nuo to, kad Prū
sų randas ir valdonai nieka
da ne draudė vartoti lietuviams 
tokias literas, kokias vartoti no
rėjo, ko jau apie maloningus 
Maskolijos carus pasakyti ne ga 
įima: jje savo neiszmintingu už- 
draudiuku |>er 34 metus sulaikė 
lietuvių kulturiškę kilimę, su
stabdė žmonių apszvietimę ir 
tuom terp lietuvių pasėjo tokį 
nekentimę maskoliszkų literų dėl 
lietuviszkų rasztų, kad dabar 
jau nieks ne ims lietuviszkos knį 
gas spaudintas maskoliszkoms 
literoms. Isz praktiškos pusės ne 
gal lietuviai geisti apart lotynisz
kų ir gotiškų, dar maskoliszkų 
literų dėl savo raštų, nes tuo
se raštuose pasidarytu tikt ne 
reikalinga galamatija. Kokios 
nors tautos raštai turi atsaky
ti reikalams visos tautos, o knį
goa spaudi ntos maskoliszkoms 
literoms ne ras vietos už Masko- 
lijos rubežių, Maskolijoj gi jas 
galės platinti tikt su paiicijos 
prievarta, kaip tai daro ir da
bar.

patiks juos nelaimė”. Argi jau 
kun. Burba tiek t'k supranta apie 
balius naudingus tautai?

Gal skaitytojai pamislyti, kad 
Bostono Lietuviai per daug 
priesztarauja bįžnycziai, bet kad 
viduose beveik miestuose Ame
rikos randasi draugystės, tai 
supras, kad draugystė pagirs no 
balių ne už sanvaitės, bet už 
kokių 6 ar 8 mėnesių pirmiaus. 
Todėl ir kunįgai, rodosi, neturėjo 
tiesos iszkeikti Draugystę ir lan- 
kytejus baliaus. Pradžia 
atlaidų turėjo prasidėt, kaip 
Visada, ne surėdo i vakarę, bet 
ketvergo, taigi jie buvo surė
dyti tyczia, ant iszardymo ba- 
liauo, už kę Draugystė dėka ve
ja savo klebonui.

Tę pacz'ę dienę, taigi 25 Lap
kriczio, Draugystė D. L. K. Wy- 
tauto laikė susirinkimę ant sa
lės po nr. 376 Braodvay So. 
Bostone, ant kurio buwa laiko
mos prakalbos; vienas iš kal
bėtojų, sąnarys VVytauto Dr-slės, 
kalbėjo apie lenkus ir lietuvius, 
bet toje kalboje labiausiai gyrė 
savo draugystę, ragino visus 
prisiraszinėti prie jos ir sakė, 
kad tikt viena yra Bostone drau
gystė, kas gi link Dr-stės Szv. 
Kazimiero, tai iazsitarė, kad ne- •
va yra dar viena draugystė pu
siau leukiszka ir ant savo susi
rinkimų išguldinėja kalbas drau
gų isz lenkiško ant lietuviszko. 
Czia kalbėtojas suvisai iszkrei- 
pė, mat shvę gyrė, ę kitę nu
peikė. Žinoma visiems Bostone, 
jog Dr tėSz. Kazimiero įsteigta 
pirmiaus negu VVytauto ir susi
deda grynai isz lietuvių, laiko
si nė kiek ne blogiaus už Wy- 
tauto Dr-tę, taigi kalbėtojui ne 
prigulėjo vienę augsztinii, o ki
tę žeminti, nes yra abidvi lie
tu viszkos ir gerinus butu, kad 
kalbėtojas suprastu ir mylėtu 
vienokiai wiskę, kas tikt yra lie- 
t a w isz k o arba tautiško.

j J. Zvairaitisprez. 
Komitetas ( Mat. Zoba, sekret.

Didelis Balius!
Waterbury, Conn.,-ant 31 die

nos Gruodžio, 1897 m. t. y. priesz 
Naujus Metus tę vakarę, Didžiojo 
Lietuvos Kuningaikjszczio Ge
dimino Draugystė parengia dėl 
savo tautieczių pasilinksminimo 
balių, ant sales “Cocordia 
Hali”, Waterbury. Balius prasi
dės 8lę valandę vakare ir trauksiu 
iki rytui los dienos Sausio 1898 
m. Orkestrą, susidedanti isz gerų 
muzikantų, grajys geriausius szo- 
kius. Prie iszsigėrimo tbus ir už
kandis; žodžiu sakant—visi bus 
užganėdinti: kaip mus žydinti 
jaunuomenė, teįp ir seuiejie. Wisi 
lietuviai ir lietuvaitės nepatin
gėkite atsilankyti ant teip 
gražaus pasilinksminimo, teiposgi 
užpraszome visas lietuviszkas 
draugystes, kaip vietines isz 
Waterburio, teip ir isz aplinkinių 
miestų, kaip antai isz Nugatuck, 
Union City, New Britain, Par- 
rington ir kilų.

Įėjimas vyrui tikt .
Moterims dykai.

Komitetas.

25c.

CASCARET8 ludrutina k«penia, 
pilwa. Niekad neekauda. lOo.

Balius! Balius!
Nev Britain, Conn. 27 d. Gruo

džio, 1897 m., Dr—tė Sz. Juozapo 
rengia balių, ant salės Turner 
Hali, ant Arch Str., kurio visas 
pelitAs bus apverstas ant naudos 
lietuviszkos bažnyczios. Dėltogi 
szirdingai užpraszome visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti. 
Įženga vyrams 25c., o moterims 
dykai.

Su guodone,Komitetas.
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“Lietuvos” Agentas.

Bicyklistų lenktynes.
Nev Yorke pasibaigė bieyklis- 

tų lenktynės, kurios traukėsi sze- 
szias dienas. Pirmę dovanę 
3000 dol., gavo Miller isz Chica
go, kurisai perbėgo 2093 angį isz 
kas mylias, antrę, 800 dol., lietu- 
vys Joe R.ce (tikra jo pravardė 
Juozas Brauszkys) isz Nev Yorko, 
kurisai perbėgo 2026 mylias. 
Nesidžiaugkime vienok isz to per 
daug, perbėgęs tokį kelię lietu- 
vys, perkeitęs savo pravardę į 
angliszkę ne pakels . musų 
vardo terp svetimtauezių. 
kadangi tie ne ant kojų tikt ant 
galvos tvirtumo pirmiausiai žiu
ri. Mes gi tokių, kurie musų

1 “Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra Wincas Kudarauskas. Ji
sai ežiose dienose atsilankys 
Nev Yorke, Brooklyne ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratę nuo senų skai
tytojų >r užraszinėt naujus skaity 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ku
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratę agentui, 
tokiu budu užezėdysit sau laikę 
ir kasztus prisiuntimo, o pinįgai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knjgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

. Drangyszcziū reikalai.
Isz Boston Mass.

Bostone terp Lietuvių szis 
tu s vis atsitinka. Sztai ant va
karo 24 Lapkriczio Draugystė 
Szv. Kazimiero parengė b»lių 
ant naudos Draugystės, bet ir 
ežia atsirado stabdymas vieti
nio kun. Griciaus: priesz trissan- 
waites apgarsino, jog bus 40 va
landų atla dai, bet ne pasakė, 
katrędienęprasidės; užsanvaitės 
priesz Draugystės balių apgarsino, 
jog prasidės tie atlaidai 24 dienę 
vakare, tai yra tę paczię dienę, 
kada tur prasidėt balius.

Draugystė apgarsinusi balių 
pirm 8 mėnesių to permainyti 
arba atidėti ant toliaus ne ga
lėjo. Kunigas Gricius jau san 
vaitę p'iesz balių pirmiaue isz- 
keikė tuos, kurie eis ant buliaus, 
o ne pribus į bažnyczię. Tai tiek 
to, nes skaitytojai, susipažinę jau 
isz laikraszczių ąu pa-ielgimais 
kun. Gricius kaslink lietuvystės; 
bet dideli dyvai, kad ir kn. 
Burba, suprantantis apie paren- 
gimę balių ir mylintis tautę, harė 
isz sakyklos išsitardamas: “Wie- 
oi klupo  ja, priesz altorių, a kiti 
szoka ir triumfuoja, tie tai už
sitraukė ant savęs prakeikimę ir

] •) Vi H koreipondenolJi aU&ko dnucyste, 
a ne mdnkcija

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

, Lietuvos iszdavyste.



------Ii IETUV A
■ .n

a
e tt
d
lg
d

ui
IO 
ii 
s. 
o 
l- 
ia
P 
it 
ė-

rasztis “Turke-tanskija Wiedo- 
mosti”. Paskutinia numeris to 
laikra*zsczio iszdjo spaudintaa isz 
pildės ant paprastos gazietinča 
pop’eros, su priedu apgudintu ant 
bowelninio audimą Priežastis to 
yra tu, kad laikraszczio spaustu
vė pabaigė gazietinę popierę, 

sirjo imogus-kaltos bakterijos, \ ° “‘“l” «•'« "« •U»>*no.
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Naujausi iszradimai.
t Ui wiskę, kas tikt žmogų jo 

gyvenime pasiekė, kaltina szię- 
dien bakterijas; tokius nusprendi
mus iszduoda lygiai apie bakterijų 
įtekmę nugananti, kaip tie, ku
rie apie tę tiek iszmano. kaip 
ožka apie pipirų skanumę. Ap-1 
i‘ J “ *
nupliko—-kaltos bakterijos. Kol 
apie bakterijų įtekmę ant žmo
gaus kalba daktarai, jų nuspren
dimai turi didelę svarbę, bet A 
merikos iszradėjai nepalieka bak
terijų specijalistams daktarams, 
nori jas nuo į _ 
dabar pagarsėjęs Nev Yorke ii-z- 
radėjas, elektrotechnikas Tešla 
apgarsino, buk j:s iszrado budę, 
kaip isz seno žmogaus pada
ryti vėl jaunę ir jaunę veido pa
vyzdį užlaikyti iki myriui. Tešla 
sako, kad pageltnt-ię odos parwę, 
žilumę, plikumę, pagedimę dantų j 
gimdo bakterijos. Isz dalies tas 
tiesa. Todėl garsus Amerikos iš
radėjas, kūrinai savo sauj 
mis ir ------ ---------- ---------------,
kaip ir amerikoniszku humbugu

kranto didelį prikrautę medžių 
laivę; prie krantų salos 
Dkgo susidaužė daug laivų. 
Netoli Hungerburgo susidaužė ir 
paskendo garlaivys Levlie; terp 
Finlaudijos ir Gotlando susidaužė 
daniškas garlaivys “Kastor” ir 
daug mažesnių laivelių.

GEOGRAFIJA 
ARBA 

MOKSLAS APIE ŽEME.
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apie tokį a’sitikimę garsintu 
svetimų kra-ztų laikra«cziai, 
galimi būt netikėti ir palaikyti 
už me'ę, kadangi mieste dides
niame už VVilnių, rodosi, ne gal 
pritrukti popieros. Mat Maskoli-

jų pa verži i. Anui ,)»j ir *’• klH "X*0*'
yra galimu.

|| 13 Lipkriczio, isz Ro$towo 
ant Dono, ant Azowiszkų jūrių, 
iszplaukė pasažierinis guriaiwy8 
“Baltik”; ant jo, apart laiwo tar
nų, buwo 45 pasažieriai. Ant 
jūrių widurio užkilo baisi wėtra, 

į wilnys nuolatai plowč garlajwio 
į wirazų, rodėsi ne buwo kitokio 

radėjas",'kūrini' Mw‘o7augyryst«- kaiP likt P'«kS>«l P«-
mis ir tikrai tvertais iszraiim.is, si8“"dS P"d«j«
kaip ir amerikoniszku humbugu 8liesi ir I““kė g“1“' Kapitonui 
net Edisoną uip.kalyj paliko, “«i<>mi-He* pabandyt! pa

U Czekijos sostapilėj, mieste, 
Progoj, yru du univers'tetai: 
czekai turi i-avajį, wokiecziai sa* 
vajįi Kadangi vienok Pr.igoj 
vokieczių yra mažiaus ir jie nesi- 
kenezia su czekais; paskutiniuose 
laikuose nesikentimas teip pakilo, 
kad czekai iszdaužė langus wo- 
kiszko universiteto, todėl wokie 
ežiai nori jį perkelti į tnieslę 
Eger, arba į kitę, kur vokieczių 
yra dauginus negu czekų.
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garsina, buk jis isziado budę, 
kaip bakterijas nuo kūno prasza- 
linti. Pirmiausiai liepia jis noriu- 
ežius visada jaunais pasilikti 
maudytiesi spirite, o paskui, su 
pagelba savo iszrasto elektriszko 
aparato praszalinti nuo odos nai- 
kinanezias jaunę odos iszveizdę 
bakterijas; tę daryti tankiai, o 
pildantis jo įsakymus visada isz- 
rodys jaunu, niekada ne bus 
senu. Nėra abejonės, kad Ameri
kos pasenusios merginos pradės 
pas Teslę jaunystės jieszkoti, tikt 
ar ję ten* ras, tai jau visai kits 
dalykas.

|| Terp Paryžiaus ir Havro da
rė banda vones su nauja elek- 
triszka lokomotyvą iszrasta Heil- 
mano. Prie jos prikabino 12 va
gonų. Wagonai kelionėj neszoki- 
nėjo, bet lygiai slinko teip, kad 
vagone sėdinti galėjo raszyti. 
Trūkis bėgo su greitumu 40 kylo- 
metrų, bet tikt todėl, kad tuom 
tarpu iszradėjas ne leido maszi- 
nos greieziaus, gal ji vienok 
bėgti ir vilkti vagonus su grei
tumu 110 kylometrų ant valan
dos. Taigi ant nuvažiavimo, ži
noma, kada didysis Siberijos gele
žinkelis bus pabaigtas, nuo Wil- 
niaus į Wladivostokę, reiks tikt 
trijų dienų, o ant apkeliavimo 
aplink visę žemę, priskaiezius į 
prie to ir kelionę garlaiviai^ už
teks 22 dienų, jeigu visur vartos 
ant geležinkelių nauję Heilmano 
elektriszkę lokomotyvę.

d Akių gydytojai Dublino, Ai
rijos so»tapilės, specijaliszkos a 
kių gydinyczios, Daktarai: Max- 
veli, Mooney ir Large neseniai 
padarė labai žingeidžię aperaciję. 
Paleistas isz kariaunos kareivės 
Ryan, ilgai sirgo akims ir nužudė 
abidvi akis. Minėti daktarai isz- 
pjovė parengtos ant paskerdimo 
kiaulės akis ir jas Ryanui prisiuva 
Isz ikiszioliszko bėgio ligos, dak
tarai tiki, kad abidvi kiaulės 
akys prigis. Nežinia tikt, ar su 
joms galės Ryan matyti teip jau 
kaip ir su savomsioms, kurias 
nužudė?

'skutiuio iazsigelbėjimo budo: 
terp tavorų, kokius laivas gabe
no, buvo ir kelios aliejaa baczku 
tės; jis liepė iszmuazti baczku- 
czių dugnus ir iszpilti aliejų ant 
jūrių wilnių, nuo ko jūrės ap
link laivę tuojaus nutilo; apart

! to dar liepė j:a iszmcsti į jūres 
3000 pūdų visokių vežamų tavo
rų, idant hz ek tiek palengvinti 
laivo sunkenybę. Potam jau 
laivui pasisekė laimingai su vi
sais pasažierais prisigriebti į 
Kerczę.

II Isz Charkovo, pietinėj Mas
kolijoj, ra-zo, buk geležinkelio 
staciję Alekbandrovsk užpuolė 
žiurkės ir pelės; vidurdienyj aut 
salės be laukiant atbėga n ežio trū
kio, vienai moteriszkei jos 
sukapojo skepetaitę, masznelę au 
pinįgais, popierinius pjnįgus tr 
kelionės bilietę.

y Angliszka kompanija weda 
dabar su maskoliszka kelių mi
nisterija tarybas; minėta kompa
nija nori mat per Kaukazo kai* 
nūs padirbti geležinkelį ir tokiu 
budu sujungti Užkaukazinesrgu* 
bernijas su kitais europinės Ma|- 
kolijos geležinkeliais.

tas ant kitų ir vis tas d61 padidinimo sau pelno; ant ga
lo atsiranda svetimų krasztų ginkluota kariauna, kuri su 
pabelba geresnių ginklų pamusza nuožmius cziabuvius, 
paveržia jų žemes. Rubežiai europeiszkų vieszpatyszczių 
valdybų vis giliaus lenda į kietžemio vidurius, užima net 
dar visai nepažįstamus ir neisztirtus krasztus.

Pirmiausiai kolionizacija rėmėsi ant prekiavimo slo- 
niaus kaulu ir vergais; verguvė, per susitarimą Europos 
vieszpatyszczių, likosi uždrausta, prekysta slonių danti
mis teiposgi sumažėjo, to vietoj vienok pakilo iszvežimas 
palminio aliejaus, pasidaugino ir atgabenimas visokių 
Europos fabrikų iszdirbimų.

Kadangi, kaip paminėjome, Afrikoj nėra daug tvir
tai suorganizuotų vieszpatyszczių, daugelis tokių viesz- 
patyszczių sziądien neva stovinezių, rytoj isznyksta, vie
ton buvusios susitveria kita, užkariautojai tankiai ne 
tikt apvaldo svetimus krasztus, bet užkariavę iszpjauja ir 
czielas tautas, todėl tai tą žemės dalį skirsto ne į vieszpa- 
tystės, bet į paremtas ant gamtiszkų ypatybių dalis.

Pietini Afrika traukiasi nuo pietinės užbaigos tos 
musų pasvieczio dalies iki upės Lualaba—Kongo isz vienos 
pusės ir iki Kubango ir Zambezi isz kitos, tikt rytinėj 
szalyj ji nusileidžia žemyn ir tęsiasi iszilgai upės Zam- 
basi, kuri į pietus nuo ažero Njasa tveria gilią spragą ry
tinėj iszkilimo sienoj. Visas tas plotas tveria iszkilimą, 
kurio vidutinis augsztis yra 1000 metrų, arba 3300 pėdų 
augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus, apsiaustas kraiti
niais kalnais su virszunėms su virszum ant 3000 metrų 
augszcziaus jūrių vandenų pavirsziaus; virszunės tos turi 
lygų, stalo pavidalo pavirszių. Mažiausiai tarpų tokiose 
kalnų eilėse yra prie rytinių ir prie pietinių Afrikos kran
tų; prie pietinių krantų kalnai nusileidžia paveiksle te
rasų arba trepu. Iszkilimas upės Oranje arba Orange 
(upė ta praminta teip nuo kunįgaikszczio Oranijos, bet 
dabar daugumas geografų tą vardą perkeitė ant Orange) 
apsiaustas nuo pietų kalnais Roggenveld ir Nieuveveld, 

į nupuola prie apatinės terasos Kurroo, apsiaustos nuo pie- 
l tų kalnais Zvarte, ta nusileidžia dar prie žemesnės tera-
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Isz wisur.
H Maskolijoj, isz visokių 

tiszkų gaivalų sveikiausiai 
wena Kazaniaus gub. totoriai, 
kadangi terp jų nuoszimtis mirsz- 
tanezių yra mažiausias. Teip, Ka
zaniaus paw., kur gyvena drauge 
totoriai ir maskoliai, ant kiek
vieno 1000 totorių mirszta tikt 
22,8, ant tokio jau skaitliaus 
maskolių, ant to paties ploto 
mirszta 40, taigi beveik dusyk 
daugiaus. Nors skaitlius geman- 
czių vaikų terp totorių yra ma
žesnis negu terp maskolių, bet jų 
skaitlius smarkiaus dauginasi 
negu maskolių. Mažę terp totorių 
myrių nuoszimtę aiszkina tuom, 
kad totoriai doriaus už maskolius 
gyvena: piktoji liga terp masko
lių Kazaniaus gubernijoj teip isz- 
siplatino, kad beveik treežia jų 
dalis serga, tuom tarpu terp to
torių, net tuose paežiuose kaimuo
se, ji visai nepažįstama. Maskolių 
amžį trumpina girtuoklystė, 
tuom tarpu totoriai degtinės su 
wisu negeria. Ant blaivystės, 
kaip kiekvienas numano, remiasi 
ir turtingumas: grituokliaujanti 
maskoliai nuskurę, blaivus gi to
toriai kur kas yra turtingesniais.

tau- 
gy-

U Maakolijai priguli Turkesta
nas, vidurinėj Azijoj, sostapylė 
to kraszto yra miestas Taszkent, 
turintis 170000 gyventojų, ku
riame iszeina maskoliszkas laik-

|| Tūlose pietinės ir rytinės 
Maskolijos gubernijose gyvento
jus pasiekė badas. Iszbadėję, isz- 
alkę žmonės pulkais traukia pas 
popus ir pas muskoliszkus urėdnį- 
kus reikalaudami duonos, bet 
kad to caro tarnai ne duoda, kyla 
žmonių neužkentimas popų ir 
urėdnįkų. Nižnenovgorodo gu 
bernijoj ruimą užbadėjusių žmo
nių užpuolė ant popo ir jį su laz
doms užmuszė. Paszaukė kazokus, 
kurie tuojaus pradėjo szaudyti į 
pulkus ba d uolių; septyni isz jų 
likosi užmuszti aut vietos, 
paszautų, kaip sako, buvo kelios 
deszimtye.

|| Prancūzijoj neseniai susitvė
rė draugystė, kurios mieris yra 
ginti silpnus, ne galinezius atsi
ginti cziabuvius prancūziukų 
valdybų. Sąnariai tos draugystės, 
iszgirdę apie kokį nors cziabuvių 
nuskriaudimę, tiesiog kreipiasi į 
ministeriję, reikalaudami apsau
gojimo jų nuo skriaudų. Ikisziol 
mini sterili i ne atsisakė iszpildyti 
tos draugystės reikalavymų. Ir 
Amerikoj reikalinga butu tokia 
draugystė ant pridabojimo ne
teisingų, troksztiyiczių į umę laikę 
pralobti urėdnįkų.

|| Krasztuose prie Kaspiszkų 
jūrių, ant Kaukazo, Maskolijoj, 
dėl nedutekliaus lytaus azį metę 
ne tikt jawai neužderėjo, bet 
trūksta ant žiemos ir gywuiiams 
maisto. Gywentojši jau beweik 
iszpardawė jauezius ir karwes, 
auginamų ežia bubalių (buiwolų) 
ir už mažiausią prekę nieks pirk
ti ne nori; už gerai dar užsi lai
kus} reikalauja dabar likt 2 rub
liu, nors toks pawasaryj kasztawo 
40 rublių ir dauginus.

D Paryžiuje, kokia ten mergi
na Juidicelli, apliejo weidę kitos 
merginos, Lucie Haberland, su 
szilvasariu ir wisę veidę teip nu
plikino,' kad ant visada visę 
merginos grožybę sudarkė; akys 
nuo szilvasario teiposgi iszdegė. 
Prieža-tis to bjauraus darbo bu
vo ta, kad Haberland buwo gar 
si visame Paryžiuje savo gražu
mu, todėl mat jos prieszinjkė, ne 
galėdama to kęsti, sumislyjo tę 
grožybę isznaikinti, kas jai ir pasi
sekė.

Ii Surinkimai Maakolijoe ant 
ateinanczių metų wien isz akczy- 
žios nuo wisokių gėry m ų (taigi 
nuo spirito, wyno, degtinės) isz- 
skaityti ant 241131000 -rublių 
apart to, Lenkijoj isz to szaltinio 
tikisi surinkti 17145000 rublių, 
taigi iido surinkimai wien nuo 
gėrymų pasieks 258176000 rubl. 
Reiks mat žmonelėms nesigailėti 
gerai pilti į gerklę, kad tikt rau
das sawo iszskaitytus surinkimus 
sugriebti galėtų.

| Ant Baltiko, Maskolijos pa
krantėse, siautė smarki vėtra, 
kuri diktai laivų sudaužė, dar 
daugiaus jų sugadino. Ties Bal 
tiszku Portu jūrės iszmetė ant

U Mieste Spaudau, 
Berlyno, Prūsuose, pasažierinis 
geležinkelio trūkis užbėgo ant 
tavorinio ir tai teip smarkiai, 
kad visi IV klasos vagonai susi
daužė. Isz po susidaužusių vago
nų isztraukė 3 žmogystas mirti
nai apkultas; isz viso gi apkultų 
yra 40.

netoli

Į] Bawarijos sostapilėj, mieste 
Muencheue sugriuwo naujai pasta
tyti namai, j kuriucs kę tik įsi
kraustė gyventojai. Prie to 4 
žmonės likosi ant wietos užmuszti, 
7 gi yra sunkiai sužeisti. Statęs 
tuos namus architektas Lechlei- 
ter likosi suaresztuotas.

0 Glasgovo porte, Skotlandi 
joj, stovi szeszi oceaniniai laivai 
prigulinti Allan linijai, bet jie 
negal isz purto iszplaukti, ka
dangi visi maszimstai pakėlė 
sztraikę, norinezių susztraikavu- 
sių vietę užimti ežia neatsiranda.

|| Cukraus dirbtuvėj, kaime 
Bucnevo.Odesos pa vietyj, atsitiko 
baisi garinio katilo expliozija, prie 
ko 7 žmonės likosi užmuszti ant 
vietos, 4 gi pasimirė ant ryto- 
j tusnuo sužeidimų; apart tų yra 
dar daug sužeistų ligonbueziuose.

Q Prancūziškas garlaivys 
“Haspiureu”, plaukiantis isz 
Lissabano į St. Malo,.netoli Ori- 
gny, Prancūzijos pakrantėse, susi
daužė. Wos keli nuo jo jurinįkaii 
iszsigelbėjo, kiti wi$i prigėrė.

Į| Mieste Sambore Galicijoj i«z- 
degė wisa žydiszka miesto dalis. 
Sudegė su wirszum 100 namų.

Laiszkai ant paczto.
H AuktovniM Barbora 
70 Ozai Regina 
88 Oiedmin Auna 
IH Judroje* K y Adam 
117 .Ianklewlci Stan.
119 Kotnpow-*ki B*rn.
120 Kawolfski Kraneli
121 Kejnl! Su fa n _____________ __
181 Kozlowaki Wlnc*nly2.17 HUponanozut Mot.
137 Kubina Maria —'—” - ‘
138 Kudulit John 
152 Luke« A n ton 
156 Mala t Auna 
159 Martin P. 
161 Maleintia John 
165 Midwiku Joaeph 
181 Oiikiewicz Jan

183 Orkin T.
188 Pawetko Karo!
1<B Piotro ars k i VVocjech
193 Ppdraza Htanlsiaus
197 Putraliki Franc.
198 Radowlcztu Teofilio 
206 Radowlcx Teoftl 
200 Ryosko Jose f

247 Sxturomska Antonlo 
263 Tyma Jaoob
261 VvaaillauBkas Dan.
267 Wojciechowskt M f.
271 Wondra Frante
275 Zajac Zygmunt
277 Zimkowaki Johanu
282 Zydorowicz Fra n z

288 Zynaarica Antonio

felvt Tbi*ic
Gelimati widuriuo»e. 5. 

b>bm, Kab*., Lnrot. 1806.
Au turėjau toki gėlimą wfduriuoae, kad 

negalėjau ne vraigyt, ne miegot l«i »kaud>'jimo, 
bet kad pamėginau bonkele ,.Kunigo Koenig‘i 
Nerve Tonic“, pasijutau teip »weika, kaip be
irau 10 m. atgal. Yra tai auksines gydvkloi.

M ra. B BEYKr

Asl sunaudojau tik wiena bonkeie „Kunigo 
Koenig'a Nerve Tonio" ant paraijrilaus, kuria 
kankino mane per 8 metus, ir tapau isuydytas. 
o daktarai negalėjo Užgydyti. Ta gydykla yra 
wena tiek aukso, klea JI swerta ant wogoa. 
Teip ruso Rrtel, 816 Ireland St., St. Paul, Mlnn. 
ir C. C^Fpnd du Lao. Wls., kuris nenor siwo 
tvardo tu apgarsinime dėti, sako, kad nėr 
nieko geresnio ant Sr. Wlto Sroklo per Kunigo 
Koenig’s Nerve Tonio.

TYVI7 X TO*“* kl*kwl*nas rrertlngf knyge- 
l| V K A |1{. apraszanczia apie nerwisikas 
V f jXHllfca*. ir ant pabandymo bonke j 

wlrsa minėtu gydyklų, kurs pri
tinus sawo adrese. Beturcniai ligoniai telpgi 
gaus salas gydyklas dykai.

Salos gydyeioa yra iszraetoe Kunigo Koe- 
ntg įsa Fort Wayne, Ind. 1876 metuose ir dabar 
yra Iszduodamos po jo prižiūra per

Koenlg Meti. Co. ChicAgo, IU. 
-g.4> H. F'mnklln St.

A pliekose galima gaut bonkalf Balu gydyklų 
uiti arba 6 bonkeles udgg.

Dtdelea bonkoa po 61.76. 6 bonkoe uite

Galima jas gaut ir “LIETUVOS*’redakoijoj.

(Tųsa).
Ne visa vienok Afrika turi ne sveiką 

klimatą, bet tuose sveikuose krasztuose žemė neteip vaK 
singa kaip nesveikuose. Prie sveikiausių priguli Egiptas, 
Algerija, isz dalies Morokko ir Tunis ir Pietini Afrikos 
užbaiga.

Kaslink augmenų ir gyvų sutvėrimų, arba, kitaip; 
sakant, kaslink floros ir faunos Afrikoj yra didesnis vie
nodumas negu, pa veikslan, Azijoj. Visur' auga visokios 
paimu veislės, kaip antai datelini paima auga sziaurinėj 
Afrikoj, aliejiniu paimu yra didelės girios prie Atlanti- 
ko, krasztuose prie ekvatoriaus. Storiausias ant svieto me
dis boabab, kurio iszpuvę kamienai yra kai pi rezervoarai, 
kuriuose renkasi vanduo lytų laike, kaip kituose gyve
na net žmonės, auga tikt vidurinėj Afrikoj, nė pieti
nėj, nė sziaurinėj užbaigoj jų nėra, toliausiai į pietus 
pasiekia jie sziaurinės užbaigos Kalahari tirų; tas pats 
yra ir su kavos krūmais. Sausuose krasztuose auga aug
menys turinti storus užlaikanczius drėgnumą lapus: au- 

’ga ežia aloesai, panaszus ir Meksikoj auganezius kaktu
sus ir euforbioe. Stepuose žolė teip augezta iszauga, kad 
ne tikt.einanczių žmonių, bet ir besigananezių ežia žirafų, 
turinezių apie 20 pėdų augszczio, ne matyt. Isz javų au
ga visur: ryžiai, turakiszki kvieczi&i, sorai ir teip va
dinami negru sorai. Sziaurinės ir pietinės Afrikos užbai
gos augmenys jau truputį skiriasi nuo augmenų vidurio 
kietžemio; augmenys sziaurinės Afrikos panaszus į augan- 
czius kitoj Viduržeminiu jūrių pusėj, taigi pietinėj Eu-| 
ropoj. H!

Isz gyvų sutvėrimų gyvena Afrikoj: liūtas, hijena, HO8’ 0 ^au žemesnėj! prie pakranezių juostos. Terasa 
szakal: ant savanų arba stepų vidurio kietžemio ganosi Kurroo tveria lygumą susidedanezią isz raudonojo molio. 
antilopos, žirafos, žebros, Icvaggos', isz paukszczių sausuose Sausoje metų daly j viskas ežia iszdžiusta, žeme būva teip 
krasztuose gyvena sztrausai, kuriuos Algerijoj ir Pieti- Mietą kaip iszdegintos molines plytos. Laike lytų viskas 
nėj Afrikoj pavertė į naminius; jie duoda labai bran-ant iszdžiuyusių laukų viskas pradeda žaliuoti, 
gias plunksnas sunaudojamas ant papuoszimo moterų Į paskui žalumą žoles uždengia daugybe žydinezių kviet- . 
skrybėlių. Giriose yra visokios bezdžionkų veislės, terp kų, kol vėl saules kaitra visko ne iszdžiovina. Po lytų nu- 
tokių antai szimpans ir gorilla labiausiai į žmogų pana- atleidžia ant tų plotų nuo augsztesnes terasos antilopos, 
szios. Stoniai duoda brangų kaulą, nosuragiai arba ri- atkanka ir žmogus su savo auginamoms galvijų bandoms. 
noderai, hipopotamai gyvena drėgnuose krasztuose, bet Vienaitiniai keliai nuo augsztesnių prie žemesnių terasų 
randa ženklus jų buvimo ir Sacharoj, taigi, turbut, seniai yra_ 8*auro8 8PraK°^ Kloof vadinamos. Tikt pietines irry- 
ir jos klimatas buvo dregnesnis. Upėse gyvena baisus tinės pakrantes turi daugiaus lytaus, todėl yra ežia irga- 
krokodiliai. Isz naminių gyvulių didžiausią vertę sausų ti-!na didelės girios. Pietines Afrikos pakrantes plauja szil- 
rų gyventojams turi vienkupris kupranugaris, kurį ežia to vandens srove vadinama Mozambiszka, todėl tai kli- 
dromedaru yadlna; augina ji sausuose sziaurinės Afrikos matas karsztas, net pietinėj užbaigojįaugina dar cukrines

lendres. Vidurys iszkilimo, teip kaip ir Kurroo terasa, 
turi teip kaip antai Australijos viduriai, sausą klimatą, 
traukiasi dideli stepų plotai, kurie toliaus nuo pakran- 
ezių, vakarų link pereina į nevaisingus tirus Kalahari, 
kadangi szalto vandens srovė, plaujanti vakarines pieti
nės Afrikos pakrantes, ne tikt szaldo tas pakrantes, bet ir 
jas džiovina visai teip, kaip matėte pietinės Amerikos va
kariniame jos szone. Todėl tai tų krasztų upės mažai turi 
vandens: upė Oranjearba. Orange (ar sziaip, ar teip para
škyta, vis iszsitaria Oranž) panaazi į Ąustralijos upę Mur- 
ray, įtaka jos užneszta pieska, laivai per tai isz jūrių 
ne gal į ją įplaukti; upė Kubanga pasibaigia uždarytame 
ažere Ngarni', daugelis upių teka tikt lytų laike, sausme- 
tyj iszdžiusta; teip kaip tai yra ir Australijos viduriuose. 

| Tikt sziaurinėj pietinės Afrikos daly j, netoli perėjimo į 
I upes Kongo sistemą, kur atsitinka taukiaus smarkus lytus,

krasztuose ir Sacharos oazuose. Arklius ir naminius galvi
jus augina sziaurinėj Afrikoj} Sudane ir pietinėj užbai
goj, nėra jų apskrieziuose ažero Tanganika, upės Lim
popo ir Zambezi, kadangi dideles arklių ir galvijų ban
das isznaikina musė tsetse vadinama ir todėl tie krasztai 
mažiausiai isztirti, kadangi, ne esant naminių gyvulių, 
visokias sunkenybes keliaujant žmonės turi ant peczių ga
benti. Viduriuose Afrikos gyvena skrusdelės termitais va
dinamos. kurios dirba neiszpasakytai augsztus lizdus, jei
gu jos traukia isz vietos į vietą, ant kelio naikina jos vi
sokias Įiatiktas triobas ir kitokius žmonių daiktus.

Gyventojų Afrika tūri su virszum 200000000. Dides
ni Afrikos dalis negrų apgyventa, tikt sziaurinėj jos da- 
lyj gyvena žmonės Viduržeminiu juriu rasos, pietinėj gi 
užbaigoj Hotentotai ir Bmtzmenai, bet jų ne daug yra ir 
Mkaitliuejn dar vi« mažinai; tiems giminingi yra ^oiigu maienų, *ur awiunaa utiiK.au., eiiiaraua tytua,
jai. labai mažo ūgio, gyvenanti girios., paGpio Kongo. M* t"r,ne‘ P«rdaug vandens, jie n eeuteipa upnj lov.uo- 
Afrikos negrai priguli j dvi gimini: emfaim ir bantu; terpupių lygumas, jos pnsigerusios vandens,
kiekviena isz tų giminių dalinasi vSl į atskirus kelmus, tie|kuri8?1- te^.! V-T l,uees- Net ul*. Kutanga virszut.niame 
giįszakas. Sziaurinėj Afrikoj gyvena arabai prigulinti prie 
Viduržeminiu jūrių rasos. Arabai prisigriebė į Afriką isz 
Azijos per Suezo terpjurį ir per siaurą Babelmandeb per- 
taką, viduriuose Afrikos susimaiszė jie su negrais, iszpla- 
tino terp jų mahometoniszką tikėjimą, n___
Sziaurinės Afrikos gyventyai yra berberai.

Kolizavojimas Afrikos prasidėjo labai seniai, bet se 
niai kolionizacija ne siekė vidurių, bet tik sziaurinių pak- 
ranezių, prie Viduržeminiu jūrių; tikt dabar Europos tau-Į 
tos pradeda dalyti terp savęs Afriką, prisigriebia vis to
liaus į jos vidurius. Nė savistovės vieszpatystės, nė eu
ropeiszkų vieszpatyszczių valdydos ne turi ežia aiszkiai 
paženklintų rubežių; isz cziabuvių tveriasi urnai kokia

I savo bėgy j turi daug vandens, viena jos atsiskyrusi al
kūnė jungiasi su sistemų upės Zambezi. Zambezi turi 
daug vandens, perbėga ji didelius vidurio kietžemio plo- 
tųs, bet visgi ir ji neturi didelės vertės žmonių susine- 

plrmuTiniai t sz’niaiUK’ kadangi daugybė ant jos ėsanezių vandens puo- 
I limų nedaleidžia laivams plaukti į vidurius; didžiausias 
isz tokių puolimų yra Viktorija, puolantis nuo 120 metrų 

' arba apie 400 pėdų, taigi beveik trissyk augsztesnis ne- 
!gu garsus Amerikoj Niagaros puolimas. *

Kadangi pietinėj Afrikoj yra dideli žole apžėlę stepų 
plotai, todėl vietiniai gyventojai: negrai bantu gimines, 
hotentotai, buszmenai yra bandų ganytojai, krasztuose gi 
prie Kalahari tirų jie minta isz medžioklės, bet kad tuose

vienpatystė, atsiradus kur geram vadui, numirus gi tam, If"?“ laukinių žveną ne daug, tode jij gyventojams 
jo uždėtą vieszpatystė, kaip urnai ir netikėtai užgimė, teip tankiai badą kąsti, otas Jau atsiliepia ant jų vi-
netikėtai isznyksta, vienai isznykus, kyla kita, karėse lie-! ?° f’««ko sudejnno: buszmena. Kalahari tirų yra silpni 
kasi kaip kada iMpjautos czielos tautos; tikt europeisz- 
kų vieszpatyBzczių valdybos stovi ant tvirtesnio pamato, 
isz vietinių, tikrai afrikoniszkų visai neprigulmingų, 
tvireziausiai stovi Abisinija.

Pirmutiniais Afrikos kolionistais buvo isznykusi jau

jo uždėtą vieszpatystė, kaip urnai ir netikėtai užgimė, teip aige;ua mnKia oauą Kęsu, oias jau atsiliepia ant jų vi- 
|lr mažo ūgio; rytinių krasztų pakrantėse gyvena kafrai 
auginanti ant puikių tų krasztų ganyklų dideles galvijų 
bandas; sziaurinėj gi pietinės Afrikos daly j; nors ežia 
užtektinai yra drėgnumo ir yra teiposgi puikios ganyk
los, bet dėl musės tsetse, naikinanezios naminius gyvulius, 

rirmuuruaiB Amw™i18i™ uuvo jau tuose piotuose augyti ne gal, todėl tų krasztų gyven-
tauta fenuyonvs. kūne uždėjo, yeton dabartinio Tunieo, fjai yra iemdarbiaie; net tavorua veža vrtimaie, j kuriuos 
turtmgiansų savo kolioniję Karteną, toliaus bende j, Jkinko jaucdu tikt iki j Zambeii. toliaus juos per- 
kohonuuot! lipnus ir Grtkonya, bet ir tie giliaus j kiet- \ įrauja -r žmougg turf ne8zti‘ ant .
žemi ne pnsigriebe, sulaikė juos Saharos tirai. Viduri- ; £ _. . ... . .. .,-7 . .. _. <. .t .niuose amžiuos., isz Azijos prisigriebė Arabai, viena jųI Europeiszka kolionizacija prasidėjo pietinėj ĄfnkoJ 
dalis, iierėjusi per Suezo terpjurį, pamuszS visus sziaurinės i turinezių sveiką klimatą ir szokias tokias junų uzta- 
Afrikos krasztus, iszplatino ežia savo civilizaciją ir malio- M- P>etimų pakrauczių; pirmiausiai atsirado ežia por- 
metoniszką tikėjimą, kita gi dalis tą patį darė, jiersigrie- jtugalieczių kolionijos, bet jie ne bandėprisigriebti l kiet- 
. . c. v. . . ... .... . . e .. . tamin vifinrniH in kolmnnns nnvn tikt nakrantpR#* ir hn-

turtingiausią savo kolioniją Kartaginą., toliaus bende ją

busi per siaurą Babelmandeb terpjurį, vidurinėj Afrikoj 
ir rytinėse jos pakrantėse iki Mozambiko pertakai, todėl 
gyventojus į pietus nuo ežia krasztų jie praminė Kafir, tai
gi netikėliais, nuo ko paeina ir dabartinis kafrų vardas; 
į vakarus arabų sodybos traukėsi iki isztakos upės Kongo. 
Nuo sziaurių arabų valdžia ir mahometoniszkas tikėjimas 
iszsiplatino į pietus, per Sacharos pieskynus prisigriebė1 
į Sudaną ir susidūrė su sodybomis arabų rytinėse pakran
tėse.

Pradžioj naujų amžių gadynės, dar priesz Amerikos 
atradimą, europiecziai pradėjo kolionizuoti Afriką. Pir
miausiai portugaliecziai, jieszkodami kelio į Indijas, ap
keliavo aplink pietinę Afriką ir ant to kelio uždėjo savo ko- 
lionias; jų nurodytais takais sekė iszpanijonys, holandio 
ežiai, anglijonys ir prancūzai. Jų kolionijos vienok buvo 
tik pakrantėse, į vidurius iki paskutinių laikų ne buvo 
prisigriebę, tie viduriai buvo neisztirti, nepažįstami, rei
kėjo daug triūso ir daugelio mokslinczių ir keliaivių 
gy vaszczių, kol tuos nepažįstamus vidurius sziek tieki szty- 
rė; bet ir dabar dar nevisur jie isztirti. Paskui mokslių- 
czius, tirinėtojus ir keliaivius traukia į tuos vidurius vi
sokių tikėjimų krikszczioniszki misijonieriai, kurie pla
tina krikszczionybę terp stabmeldžių, bet ant nelaimėj, 
paskui misijonierius ateina ir prekėjai, kurie surbia ir 
demoralizuoja neapszviestus tų krasztų čiabuvius gyven
tojus, pardavinėja degtinę, ginklus, pjudo vienas tapi-

žemio vidurius, jų kolionijos buvo tikt pakrantėse ir bu
vo jos tikt, teip sakant, stacijomis aiit kelio į Rytines Ih 
dijas. Vėliaus atkako holandiszki ukinįkai, kurie uždėjo 
pietines Afrikos užbaigoj kolionijas, bet jos paskui pate
ko anglijonams; holandiszki kolionistai, nenorėdami kęs
ti anglijonų valdžią, apleido savo seniaus apgyventas 
vietas ir pasitraukė toliaus į kietžemio vidurius ir uždėjo 
dvi neprigulmingas republikas: Transvaaliu ir Oranijos 
arba Oranže republiką, terp upės Oranijos ir jos įtakos 
Vaal, pirmoji už upės Vaal, taigi Tranevaal. Tos ho- 
landiszkų ukinįkų, vadinamų boerais (būrais) uždėtos 
republikos traukiasi nuo Kalahari tirų vakaruose, į sziau- 
rius iki upes Limpopo, Įkądangi už tos upės traukiasi 
plotai, kur yra musė tsetae, tai tie holandiszki ukinįkai, 
kaipo gyvulių augytojai, į tuos krasztus neprisigriebė. Re- 
publikoj Transvaal sostą pilė yra miestas Pretoria, tu
rintis apie 20000 gyventojų; didžiausias vienok yra Johan- 
nesburg, turintis 120000 gyventojų, netoli to miesto yra 
daug labai turtingų aukso kastynių; gyvena jame ir ki
li szimtai lietuvių.

Sostapile republikos Oranže arba Orani jos yra miestas 
Bloejpfontein.

(Toliaus bus)
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LIETUVA

Wietines Žinios.

— Neseniai, kambaryj ui ap
tiekęs, kotely j Briggs Housė, už
tiko po lowa matomai vagilių; 
kada jį surado, laike jis ir revol
verį rankoj. ^Vagilius matomai 
prisigriebė į aptiekę tęayk, kada 
jos klerkas buwo iszėjęs ant va
karienės. Likosi jis suaresztuotas 
ir pereitos pėtnyczios dienę buwo 
jo prowa. Pravardė jo yra Frid
rikas Tabor; teisinosi, kad' tę 
naktį, kada jį suėmė, koksai ne 
pažįstamas vyriszkis dawė jam 
gerti degtinės pritaisytos su 
miegžoiėms. Jis iszgėręs tuojaus 
suprato, kastai do gėrymas ir to
dėl atėjo į aptiek ji nusipirkti 
vaistų ant panaikinimo įtekmės 
miegžolių. A pliekoj nieko ne bu
vo, tuom tarpu apėmė miegas ir 
jis atsigulė po lowę; revolverį 
radęs ant ulyczios. Sudž a vienok 
nepatikėjo tokiam uzsiteisinimui 
ir nusprendė jį į pataisymo ka
linį. *

— Pereitos pėtnyczios dienę, 
H po pietų, sawo biure, po nr. 144 

La Šalie str., nusiszovė agentas 
pardavinėjantis farmas, Jokūbas 
Weil. Buvo jis 52 m. amžiaus, 
paliko paczię ir vaikus. Priesz 
tai jis ramiai kalbėjo su užėjusiu į 
jo biurę \Valkeru ir prie jo, ant 
popieros szmotelio paraszė, kę 
reikia padaryti su kunu, bet VVal- 
ker ne žinojo kę raszo. Potam 
dar sznekucziavo. Walker kalbi
no eiti drauge su juom į saliunę. 
Weil sutiko, sakė, kad eina tikt 
pereirėdyti, liepė palaukti; nuėjo 
į kamaraitę, kur buvo jo drabu
žiai, užsidarė duris. Potam lau
kiantis Walker iszgirdo szuvį, 
persigandęs atidarė . kamaritės 
duris, bet VVeil jau buvo ne gy 
vas.

— Pereit ji sanwaitę, biure su- 
džios Subatbemo, traukėsi prowa 
10 metų negro Burkellio Harris, 
kurio tėvai gyveno po nr. 110 
N. Oakley avė. Apskųstas jis bu
vo, kad sugriebęs kur revolverį, 
su juom užpuldinėjo ant praei
vių ir krau&tė kiszenius. Slidžios 
paklaustas, kiek kartų buvo jau 
suaresztuotas, atsakė, kad tikrai 
nežino, bet visgi bus apie 30 kar
tų. Prie klausinėjimo ; užgimė 
sude koks ten sumiszimas, isz ko 
10 metų plėszikas pasinaudojo ir 
iszbėgo. Neužilgio vienok likosi 
suimtas,

— Cbicagos miesto rodą szį 
pavasarį iszdavė padavadyjimę, 
pagal kurį didelėse departamenta- 
liszkose pardavycziose likusi už

drausta pardavinėti gėrymus ir 
valgomus daiktus. Padavady- 
jimas tapo rods iszduotas, tikt 
pardavinyczios jų ne pildo, kaip 
ir daugelio kitokių padavady- 
jimų ir tiesų, jeigu tikt jos neina 
ant didžturczių naudos. Miestas 
gat galo apskundė į sudę parda- 
vinyczias: “Fair”, “Siegel & 
Cooper”, “Boston Store” “Rot- 
schild”. Nežinia kaip ežia sūdąs 
nuspręs.

— 53 metų lenkė, Zofia Mako- 
viak, apsigyvenusi po nr. 7341 

'May str., rinko nupuolusias ang
lis ant szėnių Eastern Illinois 
geležinkelio. Jai berenkant, atbė 
go trūkis ir pervažiavo nelai 
mingę moteriszkę; ratai nupjovė 
jai koję. Nugabeno dar jp į ligon- 
butį, bet daktarai nepasitiki isz- 
gydyti.

— Chicagoj staiga pasimirė pa
garsėjęs ežia politikierius, buvęs 
Cbicagos paczto virszinįkas, kan
didatas ant miesto bu I mist r o, 
Washington Hesing. Gimęs jis 
Amerikoj, bet mokslus baigė 
Wokietijoj.

— Policijantas Northvestem 
geležinkelio užtėmyjo penkis vy- 
riszkius vagianezius isz vagonų 
anglis. Norėjo juos nuvyti, bet 
jie teip tę žmogelį sumuszė, kad 
ligonbutyj, kur jį nugabeno, nepa
sitiki jo iszgydyti. Anuos penkis 
anglių vagilius paskui suėmė; 
jie visi yra airisziai.

Kas laimėjo 
“Lietuvos” paskirtas do

vanas.
Mes paszventėme iszdovanoti1 

savo skaitytojams $160.00 už gra
žų ir alfabetiszkįi s u ras žymę žo- ; 
džių isz literų aGirandanczių i 
žodyje “Lietuva”. Kuris padarytį 
geriausią suraszę irdaugiausiai žo
džių, turėjo gaut i $75.00 pinigais,' 
antras toks—$25.00 pinigais; o| 
2(« paskesnių—po $3.00 wertė-> 
knįgų. Ant nelaimės, isz musų lie 
tuvių ne atsirado nė vienas, kuris J 
liūtų gražiai, alfahetiszkai surhszęs 
žodžius, tinkamai žodynui. Kele 
t:»s fiiėgiuo raižydami prisilaiky- į 
ti alfabeto, bet vos iki dviejų t 
pirmutinių literų, o jau apie tre 
czię ir ketvirtu nėra nė kalbos, Į 
viskas sumaiszyta; kiti nė ma į 
žiausio supratimo apie alfabetu 
ne turėjo ir nė nepamislyjo, tikt 
raszė,Jtas ant mislies atėjo. Isz 
prisiųstų suraszų yra geriausi. AV. i 
J. Petkuno, 15 Wine str , Brock- 
ton, Mass., kuris surinko 1592 
žodžius; ir Kazimiero Konstanii- 
navieziaus, 66 Cohausey str. 
Bridgeton, N. J.,‘kuris surinko 
tikt 681 žodį, bet jo alfabetas 
yra daug geresnis už Petkuno ir 
visų kitų. Wienok, idant pasekti 
pirmąją arba jau nors antraip 
dovanp—reikia geresnio alfabe
to ir dauginus žodžių. Taigi Pet- į 
kuuas ir Konstantinaviczius už j 
savo sunszus yra užsitarnavę po i 
$6.00 vertės knįgų kiekvienas.

Sekanti yra užsitarnavę po $3. 
00 vertės knįgų kiekvienas:

1. Kaz. Lukoszewiczius 4526 9. Pauli- Į 
na str. Chicago, III.

2. Kaz.Leonawiczia,Piedmond,W.Va.
3. GawroDskis, 37 Apple str., Syra- 

cuse, N. Y.
4. Aleks. Jocis, 121 IVharton, str. 

Philadelphia, Pa.
5. A. Leonawiczia, Midland, MD.
6. St. Wasilis, 162 Valley str. Lawren- 

ce, Mass.
7. Geo. Gaubas, Box 779, Traverse 

City, Mich.
8. Pius Mitchell, 202 Bay str. Jersey 

City. N. J.
9. Ig. Kazragis, 126 Everett avė., 

Scranton, Pa.
10. J. Mirauskas, Bo.x 247 Coxsackie, 

N. Y.
11. Fr. Jurewiczius, 256 Biver str., 

Pittston, Pk.
12. Jos. Banis, 11 Lloyd Str., Shenan- 

doah, Pa.
13. Ig. Gaubia, Eatontown, N. J.
14. A. Sadauskas, Box22, Oglesby, 111.
15.

str., Scranton, Pa.
16. J. Jankauskas, 519 VV. Pine str., 

Mahanoy City, Pa.
17. Leonas Matelius, Sommenille. j 

Mass.
18. P. Bebrinikas, 529 W. Coal str., 

Shenandoah, P.
Wisi augszcziauspaminėti tegul 

sau iszsirenka isz musų katabogo 
po $3.00 vertės knįsų, o Petkū
nas ir Konstantinaviczia tegu! 
sau iszsirenka už $6.00 vertės ir 
tegul mums prisiuuczia vardus 
knįgų, kurias sau iszsirinks, o pri
siusime jiems už jų užsitarnavi- 
mę, ir paczto kasztus mes patys 
apmokėsime. Jeigu kas neturi 
musų kataliogo, tegul atsiszaukia, 
o mes prisiusime.

Matote isz szito, kaip tai mažai 
randasi musų brolių mokanezių 
gerai raszyti. Klausymas, ko 
dėl mes teip esame apsileidę ir 
dėlkonesimokiname? Juk tai nėra 
sunku žmogui norineziam pramo-, 
kti gerinus raszyti, o būt teip 
apsileidusiais, tai yra gėda nuo 
svieto ir nuodėmė priesz Diewę.

Jonas Tamulinas, 422 Deacon

! STOMACrt KlDNtY5.BCWELS 

ano Gt nuo-Upinarv Organe, 
coMPObtcof RooT5ZHERBS 
A.0NTAINS no Alcohol J
i o* ANy poiscH

N

gydyklos.
Ham’o ant

Stebuklingos
Gydyklos D-ro 

Czystyjimo 
mo Nervų 
szakneiių, kurios padaugina I 
žmoguje kiekybę kraujo ir su-1 
drutina nervas. Gydo jos, pa
gražindamas gyvybės sokus, ku
rie tapo isznaikinti ligoms, vi
durių užkietėjimų, persidirbimu, 1 
nuliudimu, neužailaikymu ir o- 
nonizmu. Atgaivina jos tuojaus 
apmirusį krauję,smegenis, ir ner
vas, priduodamos jiems reika
lingų dalelių, prilaiko nuo nai- 
kinimosi organizmo, atnaujina 
sunykusias organizme kamarų- 
kias tuom patim budu, kokiu 
sunaikintos tapo. Pripildo pul
sus czystu ir tvyrtu krauju, per i 
kę žmogus pastoja lyg isznaujo i 
atgimęs, nes visa sistema nau
jai atsibudavoja. Szios gydyk- Į 
los susideda isz czyslų iolėlių ir 
szakneiių, be damaiszymo jokių ' 
trucyznų, arba alkoholių, o ant | 
darodymp to, įdedame czia pa- | 
tvirtinimę Eliiot’o H. Haag ; 
pharmaceto-Chemiko, kuris, kai- , 
po expertas preparatuose medi
cinos, aplaikė gėrę reputaciję 
už teisyngę analizavimę che
mikalų ir maisto produktų.
State of Ohio, i s s 
Lucas Oounty.

Peraonally came before methe sub- , 
scriber, a Notary Public, within an for i 
said Oounty, Elliot H. Haag, vho being 
firstduly sworn, depoaetb and says that 
he is a Pharmaceutical Cbemist, and j 
has analized tbe preparation knovn as 

| “Dr. Ham’s Blood Purifier and Nerve I 
. Tonic“.Finds that it contains roots and 

herbe in their pure State, and that they 
vore gathered ai the proper season. and 
represent tbe true medical properties of 
the drugs, and further, this preparation 
contains no alcohol for stimulation or 
preserving purposes.

E H Haag, Ph. C. 
8worn to and subscribed in my pre- 

sence this 1 day of October,1897.
Grant Williams, Notary Public, 

• Lucas Co., Ohio.

Padėkawenės.
A. R., South River, N. J. raszo; “Gal- i 

va skaudėt nustojo, taigi neapsakytai . 
esiu dėkingas D-rui Hamui už iszgydy- 
ma. Neturėjau vilties iszgijimo ir jau 
mislyjau, kad liksiu ligoniu ant viso 
amžiaus, bet po pamėginimui gydyklų { 
D-ro Ham’o, skausmas mano organizmą ' 
apleido ir jauesiuosi dabar tvirtu ir į 
sveiku. Welyju visiems kentanteims 
kreiptis prie D-ro Ham’o, o užtiesę isz- 

: gydy»”-

Pajieszkojimai.
Pajieszkau sawo draugų; Juoz.Raszu- 

no ir Jurgio Bunikio, abudu Suwalkų 
gub.,8zilgalių gminoę. Turiu į juos labai 
swarbu reikalą, Teiksis atsiszaukti ant 
szio adreso:

J. Kilkis,
287 Wythe avė. Brooklyn N. V.

Pajieszkau sawo szwogerio. Jono 
Antanaiczio, isz Kauno gub., Panewežio 
paw., Petriszkių kaimo. Jis pats, ar kas 
kits, teiksis duot žinię ant szio adreso: 

Miko Rope,
Box 522, Forest City, Pa.

Klaidų atitaisymas.
Pereitame “Lietuvos”numeryj, 

“Geografijoj”, įdėtas adžagariai 
Afrikos paveikslas; reikia jį teip 
atkreipti, kad laibumą butu 
ežioj, taigi pietuose.

Pajieszkau savo draugų: Petro 
Jaspaiczio, Mikolo Jakaiczio Ir Kazi
miero Walikonio, visi isz miestelio 
Remigolos,Kauno gub,,Panevėžio paw.. 
Turiu prie jų labai svarbu reikalą. 
Teiksis atsiszauk*ti ant szio adreso;

Thos Breivinskas, 
Box 250 Thomas W. Va.

apa-

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

užsidėjo naujas benas geriausių 
kareiviszkų lietuvįszkų muzikan
tų, kurio prezidentu yra Czeslo- 
vas Žileviczia. Naujas benas gra- 
jyjaant triubų, skripkųir kitokių 
instrumentų. Ofisę savo turi po 
nr. 600 Laflin Str., tarpe 18tos 
ir 19tos ui. Lietuviai ir lietu- 
Wiszkos draugystės, kurie reika
laujate gerų muzikantų ant savo 
balių, teatrų, ar veselijų, teiksitės 
atsiszaukti prie muzikantų . pre
zidento, p. Czeslovo Žtlevicziaus, 
o mes jums patarnausime už pi
giausiu prekę. Adresas:

Czeslaw Žileviczia, 
600 Laflin Str., Chicago.

R14-1)

Pajieszkau sawo draugo, Adomo Erin- 
gio, isz Kauno gub., Panevėžio paw., 
Smilgių wol pirmiau gyveno Philadel- 
phijoj, o dabar nežinau kur. Teiksis 
atsiszaukti ant szio adreso;

Antanas Paliunas,
3252 Laure! str., Chicago, III.

Pajieazkau sawo draugo, Antano Mar- 
tiszausko.iSz Kauno gub.,Sziaulių pav., 
Grinkiszkių miestelio; pirmiau gyveno 
Mahanoy City, o dabar ne žinau kur. 
Teiksis atsiszaukti ant szio adreso:

Stanislovas Savalionis, 
-Port Washington, Wis.

Hura Lietuviai pas

A. Babarska,
Užlaiko geriausius gėrimus: Alų, Deg

tinę ir kvepenezius Cigarus. Teipgi 
duoda geriausę rodę kiekviename rei
kale. Nepamirszkit adreso;
194 Ist.St., Eliza be t h Port, N. J.

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

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota J^įjjjjSEnf^k

DVIEMS MEDALIAIS
ant KosciuMzkos P aro- \ J
doa už 
aitiga į 
dirbimą.

moaAvnTMK
KRAJOVM

1891 į

KARŪNŲ, 8ZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BĖRIŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Tariu už garbę spreikssti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszozlaus paminėtus daig: 
tus Pigiausėl, Telsinglausei 
Jr Geriauael, nes per 30 metų 
užsiimdama issdirbimals įgijau 
geriausę praktikę ir dėl to galiu 
viską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. 8LOMIN8KA, H7O MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

ANDY CATHAPTIC

CURtCOnSTIPATION
io ♦ i į bu j j, j ■ i au.

23*50* DRUGGim
ABSOLOTELĮ CTMMTE8į--g-;g !
P? **** frw• *•*' *?»!•**? CO.. Chiram. ■oatreal. Cu., »r Kew Tori. ,

DOWANO8 DEL WI8U.

«
Ben. Hatowskis,

527 S. Ganai kerte Jodd oi., Chicago, III.
Dirbo, taiso ir parduoda:

LA1KKODŽIU8, LAIKRODĖLIUS, 
Lenciu^elius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir Lt.

Kiekvienas, kuris pas mane pirks tavoro 
už $5,00, gaus prezenta vertes $1,00; kas 

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

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczyatyjimas 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.

Kaa nori užjM-lnyt pinigu, tegul 
ateina ant 15 ulyczios terp Jeffer- 
son ir Canal, po nr. 68 W. 15toa 
St, o gaus geriausią sznapsę ant 
pardavinėjimo ant szventėsuž pu.

APTIEKA
— Geriause lietuviszkai^lenki-

s, prek&..Kiekwien»9 pard.winSl 9zka AP‘',ek“ JuoI,° Le««»y>»ko.
* * r .. J nn nr XXI S I unrol ai IriavH n«lak.dams musų gėrymus gali ui 

pelnyt nuo $3.00 iki $4.00 ant 
dienos. Czia yra geriausia proga 
ant padarymo pinigų. Adresas:

R. J. Cohen; 68 W. 15th St. 
(24-12)

Jan Bęk isz Hazleton. Pa. raszo prie Sziose 
D-ro Ham’o:— “Ant Jūsų klausymoda- 
neszu, kad mano pati pasveiko nuo Ju-
ų gydyklų. Kiti daktarai viliojo po d„;nn kuriu biskuti pinįgus, bet tas kasztavo labai ; . kUr,U

Nauja dainų kn|gele: 
“PataMarfo Baiaai’* 

paraszyta S t. Maironis 
dienose gavome isz 

Europos 100 knįgelių na jausiu 
I lietuviui dar 

negirdėjo. Knįgelėjbrangiai, o nieko negelbėjo; rodžlss kad 1 niekada
jiem rūpėjo tik. idant mano pati ko 11- .. JQ . • i. • r tt
giausirgtų, o jie galėtų wis pinįgus yraputkiosdajnelėsirLtbretto 
plėsztl. Jūsų gydvkloe isz karto mano 4 aktuose. Szita knįgelę tverta 
paezę pagelbėjo, už ka eiunczlu Jumis . . , . - , . s.
širdingiausią acxių”. kiekvienam ’ pcr«kaityti, o atraskiekvienam perskaityti, o atras

Stan. Sobotka, isz New Britain, Conn. Į joje gražių ir linksmų dainelių, 
raszo prie D-ro Ham’o:— Prisiuncziu Jus prekė tikt 15c. Prisiųtdami 
Ponui resztę pinįgoJtž gydyklas Ir szir- . . , . .... ,
dingai dėkavoju už issgydymę mano P’^lgUS, uždėkite szltokj adresjji: 
paezioa. Ji mėgino visokias gydyklas j a O]«7.PWukis
jau per daugel metų, bet nė vienos jos A*
negelbėjo. Vienok Jūsų gydyklomis | Sub—Sta. 60. Chicago, III.
tapo iszgydyta, ir liga daugiau ne pasi
rodė.

J. Urban. 20 Pearl St. Nev Britain 
C 2’ 2__  __ _
jau imti Jūsų gydyklas ir jau yra man

t tt ~ Pigiai ant pardavvimo puikiJ. Urban. 20 Pearl St. New Britain, ,
Conn , rasio:“Nedėle laiko kaip pradė- grccernė ir galiūnas viename nu
jau imti Jūsų gydyklas ir jau yra man n.p Geras, biznis dėl lietuwio 
daug geriau, bet neužilgio gydyklos I n,e* uerMH 881- lietuvio,
dan^9’ priaiunciiu pinįgus ant . neti aplink daugybė lietuvių gy- 

, , t wena. Savinįkaa, kuria tę biznį
Tukstancz'ius turime tokiu laikė per 7 metus ir ant jo gerai 

padekawoniu nuo geru pacijen- pralobo, iszvažiuoja į Europę, 
tu , bet dėl stokos Ufietos ne ga- dėltogi ir pigiai parduoda. At- 
lime ju wisu patalpyti. siszaukite pas aavinįkę,

DR. C. B. HAM SU Sa5mku
Gydo wyrui, moteriR ir waikua 440. \\ ood Str., Chicago, III. 
Jeigu daktarai negalėjo pažirti tawo ■ ■ 1 1 ■ 1 1 1 ....—... . ■

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO?
Mes Juo* parduodam, par

duodam teip pigiai, kad tu 
negali wafk>xcxlot be lal-

jis duos tau rodę dykai. Jeigu D-ras 
atrastų/kad tawo liga neiszgydoma, tai 
pinįgus tau sugražins ir nereikalauji 
nieko žudyti. D-ras Ham’as yra teisin
gu ir atsakaneziu, o ligoniais apieka- 
wojasi — kaipo t^was sawo vraikais. 
Žmonės, kurie ant tussezio jieszkojo ro
dos wisokių daktarų, kurie keliolika 
metų iszkentėjo ligas ligon b uosiuose* 
lyg per stebuklus tapo iszgydyti per 
D-ręHam’ę. Nekalbame tę pasigirda
mi, bet tiktai sakome tikra tiesę. Ne- 
wilkinklt sawo ligos, nes ga*l stotis t»e- 
iszgydoma. Tuojaus raszyk prie D-ro 
Ham’o.

Gydyklų D-ro Ham’o negalimą gauti 
jokioje aptiekoje, a nė grosernėje, a nė 
karoaemoje, nė pas pedliorių. Kas no
ri gaut czystas ir sweikas gydyklas, tur 
staeziai raszyti prie D-ro Ham’o. Bon- 
kelė gydyklų kasztuoja tik SI,60, sze- 
szios bonkelės 05,00. Iszraszant gydy
klas, reik apraszyt savo liga ir įdėt 
gromata pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. Gydyklas ir pamokinimą kaip 
gydytis Įsisiusime atgale paczta. Pri- 
siųsk pacztinę markę ant atsakymo. 
Adresas toks:

DR. C. B. HAM, ,
708-709 R&tonal Union Bnildlng.

5
. Klirino arba Walt-k hamo Lfcikrodelia.
A reriauM-l* widuri*i«. dubcl- 
A U#ai> luktzUiR. gerai laika 
M rodo, grakiai i.zkwlelku<>ta* 
■ j.Dueber", .torai auk.ylat 
M ../,aiky» tawo gywenimui. 
9wyriaikfir moterinkl.

S Priduok adreta opridud- 
■ me tau jy ant perilurejirao. 
F Jeigu nebus toks, kaip ošia 
Fa parodyto, sugražink jy at- 
JCga),' tau nieko nekasztuos. 
yjelgu jis tau tinka, uimo- 
— kek e x preso kaistus ir 

ffl.SO, ir tawo wlskai.

ssrnt iyubltaewaiH luksr 
msc taia I^iikro<leli« gražiai 
nn»isskw1etkuotM. geriausels wl- 
UiMadurisis, dideli ir maži, storai 
Kua auksvti iHk.Į-iszrodo kaip 

už tJO.OO auksinis laikrodėlis, 
Bh laika rodo gerai. Atsiusime 

Uu aat expreso pamstyti. Jei- 
■M ‘L“-)’’ t*° dabo>si, užmokėk 

83.05 ir expreso kasstus ir 
pasiimk sau laikrodėli.

Jeigu mumis užsilikęs] ir 
uri<iįsi pinigus įsa wirssaus.

Hįy mes [sssiuiime laikrodėly ant 
K\.sawo kasito ir dar prideeime 

t*" gražu lencingeli dowann.

Royal Manūfactnrlng Co.
884 DeerbornSt., CHICAGO,

“LIETUVA”
Iszeina Chicagoje kas pėtnyeeia ir paduoda žmonėms 

SWARBIAU8IA8 IR TEI81NGIAU8IA8 ŽINIAS 
isz Amerikos, Ltetnwos ir wiso paswieczio.

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik S2. Kas abu do- 
liarua užsimoka *isz virszaas, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįtrelę už 25c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų k a ta liūgo kas kokię nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuvė spausdina visokias knįgas- 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuwiazkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locpame 
name turi kuopuikiausiai įrengta vis^ spaustuvę.

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

“Lietuvos” Redakcijoj ta i pinasi Stacija Chica- 
gos Paczto po wardu:

Sub-Station No. 60.
Kurioje yra iszduodami ir iszmokaini paczto 

Money Orderei; registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai:, knįgos, fotografijos ir tt.; parsi
duoda markės, postą 1-kortės, kopertai ir tt. Kiek
vienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinįgus už prisiųsta jums money orderi, atei
kit Į “Lietuvos” Redakcija ir gausite sawo pinigus 
be jokio klapato.

Raszant į mus su bent kokiu reikalu, arba pinįgus prisiun* 
cziant, visada uždėkite azitokį adresę:

Sub-Station No. 60, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatoee arba per “money order", tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order" nelaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant ‘tmoney orderį", gromata registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus/pinįgų isz paczto ne- 
iszims.

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

*" Europiecziai gali gaut “Lietuvę" Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapinę už 
S2,oo arba 4 rublius ant metų.

| 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. A pliekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
wiatt nedelioms, 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. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gae per laiszkus.
, O teip—gi parduodu laivakor
tes (Steamship tiukets) ant ge
riausių ir greieziausių laivų va
žiuojantiems į Europę ir isz 
Europos; iszsiuncziu pinįgus į 
visus svieto krasztus ir viakę 
atlieku pigiausiai ir greieziausiai.

Telefonas Yard 709 
Lietuwiszkas Daktaras

M. P. KOSSAKAUSKA8
Priima ligonius kasdien nuo l.Otos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
3242 So. Morgan (Laurel) str.

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 jy pirkai?

Maika:By, Mistery! Ar tu tik 
ssiadiena isz kontres, kad 
dar nežinai apei Kelpsch, No- 
reiko&Co., 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 
rodely, bet.poszimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderi uosiu ant pėdės 
viena isz tu su aukso kviet- 
komis, tai subytis tawajy. 
Nauja katalioga gavau. 
Raszyk ir tu po adresu |Į i., 56 Fifth Avė., Chicago, III,, o 
gausi dykai.

Maika: Ne toks bosas tu esi, kaip tu mjslyji, taigi asz jau jy parsinesziau wakar 
isz paeitos, ta nauja lietuvviszka katalioga. Neskaicziau jy dar, nes vaikai 
pradėjo birbei, ir boba panorėjo miego, nes jau welu buwo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitrauki.

Frenk: Na ašį dar iržieda sau užsiorderi uosi u, tai kaip mergužėles pamatys, tai 
ašį ju ir atsigint negalėsiu. Gud bai, Malke, eisiu namon.

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiuak savvoadresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuvvistka katalioga 

swiete.
Adreauokite teip: Kelpsch, Noreikoj Co. 56 Avė.

’ CHICAGO, ILL.

N. L. PIOTROWSKI, 
Advokatas augsztesnin sudu ir Notary Public. 
Ofisas 84 LaS&lle St.,Ruimas 62O.Gyiennmas: 199 Angnsta St arti Ashland Avė.

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias popieras — 
dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užtnu- 
szima geležinkeliu, fabrtKuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikale, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiukai.

Pirmutinis Lietnwiszkas Balionas
LIUDVIKO NAWIK0,

Spring Valley, Illinois.
ant kertes lmos ir Spaldinff ui.

Užlaiko geriausius gerymus: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepeneziusCigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkwieczia visus at*ilankyti.(17-l

ZANIEWSKIS.
824 33rd str., 
Lietuvlszkas 

kriapesius.' ■ 
Pigausia dra- 

Knų krautuwė.
ra uodą viso

kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip wi- 
įur. VVlengen- 
esiai, praszom 

atsilankyt, o 
persitikryslte.

Naudokitės 
isz Progos.

A Turiu dėl jaunuo-
menes juokinga

J k wietka. kuri no- 
I r-.TiCZ Hh a

fe r I lyti trykszta in a- 
kis wanduo ir daug juoko padaro. Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietuwiszkoje kalboje niekad 
nebuwo, tai pinasi joje daugiau kaip 
szimtaM vrisokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrumus svrieto, tegul 
ja nusipėrka, o daug kytrumo iszgaus, 
ios preke tl,50, ir prie to duodu dowanu 
Cuburkaite, su kuriai galėsi žiūrintiems 

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

Turiu gražiausiu popieru gromatoms 
su kwietkdms ir drukuotoms pawincze- 
wonemis; turiu maszinukiu drukawoji- 
mui gromatu. Turiu wisokiu knygų; 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi
žinot apie wisokius. daiktus, tegul, 
prisiunezia už 2c. marke, o gaus kata
lioga wisu tu daiktu Adresas mano toks: 

Joseph Matutis,
287 Wytbe Avė*, Btooklyn, N.Y.

Geriausia užeiga Scran- 
tone.

..........p*«............
FKANCISZKU KOON8, 

105 Lockavoanna Avenue.
Yra tai vieta arti visų geležinkelių 

stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitę m i estę gali gauti gėrę nakwy- 
nię, szaltę alų ir kvepenezius cigarus,

Km in Scrnntua ntkeliauiit,
Tai pmKoom’i wl»kį g.aiit:

Ala ui gero ir Cltrara.
Pernakwot ir rodf gėrį. , (1 Į i.08)

Dr. Marija Doviatt, Lietuve.
Paeinanti in Kauno Gubernijos.

838 W. 18th Str.
Priima ligosią, adynoae: ano B iki lt prie.* niet 

ir nuo 6 w»kare. TelephonM: CanaiTS

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Rnjiau pnikiMiFotografijM, užtatina tiktai 
$2.00

▲b w«Mliu ir. kitokia reikalu nujima Fototr* 
fl>» kopuik taaei.

Geriause Užeiga dėl Darbinyku
pas

J. Danisewicziu,
768 Bank ir River Side Sts.

Waterbury, Conn.
Užlaiko geriausius gerymus; szalta 

Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kwepenczius Cigarui Užkwieczia wisus 
atsilankyti. Juozas Daniseviczius.

bE- h‘.<aUį f

RzTKALAVJA TB1SIMOU IB DABMZCZTC Wyru (J 
merui n u keliauti po CbieagĮ ir aplinkinei ir prs- 
daw.neti t*wom» bagoloe tlrtnoi.Gaus>86.o©ant 
meneaio ir expeasua. Darbai a^t wi*ado*. Turi 
duot Kerę rekon)endaclj|. Ranykit anglUzkai 
indedami savo adresu ir marke ant atsakymo. 
Adresas: The Dominion Co., Dept. Y. Chicago.
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