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Chinų Wieszpasystė.
""Padarius ^Vokietijai pradiię, 
kitos didesnės musų žemės viesz- 
patys*tės norėtų teiposgi ir sau 
pagriebti kokį nors gardų Chinų 
vieszpatystės kąsnį. Užėmus 
Wokietijai užtakę Kiao Czeu, 
Maskolija griebė portę Arthuro, į 
kurį nori nuvesti Siberijos gele
žinkelį ir tokiu budu isz prigu- 
linczios Chinams Mandžurijos ir 
nevasavistovėsKorėos padaryti 
kai pi savo valdybas. Koreos ka 
ralius tęsyk atsirastų kaipi po 
Maskolijos globa. Numano tę 
gerai kitos vieszpatystės ir nori 
teiposgi kę nors pelnyti, nes ki
taip visa dideli Chinų vieszpa- 
tystė, su 400 milijonų gyventojų, 
galėtų Maskolijai patekti. Wi- 
sos didesnės vieszpatystės siun- 
czia kariszkus laivus į Chinų pa
krantes. Anglijos laivyne įplau
kė į užtakę Wei-Hai-Wei, kur 
stovi dar japoniecziai. Japonija 
siunezia czia teiposgi daug karisz- 
kų laivų. Kad dalinimas Chinų 
vieszpatystės Anglijai nepatin
ka, tę kiekvienas gal numanyti, 

J bet j* pati neturi reikalingų pa- 
jiegų ant iszvijimo vokieczių ir 
maskolių. Todėl, ne norėdama 
pasilikti su tuszczioms rankoms, 
norėtų ir ji kokį sau kąsnį pa
griebti. Iszplatinimas maskolių 
valdybų ant Didžiojo oceano ir 
Amerikai nepatinka, bet iki sziol 
ji dar neatsiliepė su savo norais, 
nežinia todėl,’ar ir ji1 griebs kokį 
Chinų pakranezių szmotę. Svar
biausiu ežią yra tas, ar Maskoli
ja ir Wokietija terp savęs susita
rusios paėmė pirmiausiai Chinų 
vieszpatystės krasztus ar Masko
lija griebė paskui, pavydėdama 
Wokietijai? Tęrybos terp Prancū
zijos, VVokietijos ir Maskolijos, 
kaip sako, dar nepabaigtos. Pran
cūzija iki sziol niėko negavo, kę 
ji gaus už savo pritarimę, dar ne
žinia. Chinų randas nesiprieszi- 
na visai savo kraszto dalinimui, 
kadangi ant pricszinimosi ne turi 
pajiegų.
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Metas V

koj valdyboj Tunise, neseniai jį 
sudrutino ir pagerino, kaskaszta- 
vo daug pinįgų. Taigi tę portę 
bando nuo prancūzų iškaulyti 
Msskolija. Gėrę mat draugę tu
ri Prancūzija: isavilinjo jis 6 mi
lijardus pinįgų, o dabar nori isz- 
vilioti dar jos valdybų geriausię 
povtę. Kęgi Maskolija Prancū
zijai davė? Iki sziol nieko. Tai 
visas ikiszioliszkas pelnas, kokį 
isz susiriszimosu Maskolija turėjo. 
Seniaus maskoliai bandė gauti nuo 
prancūzų jų valdybę Obok, ant 
Raudonųjų jūrių, idant nuo ežia isz 
palengvo galėtų tinklę ant Abi
sinijos užmesti ir isz ten iszvyti 
prancūzų įtekmę. Czia vienok 
nepasisekė, prancūzai sawo val
dyboms maskolių apdalyti ne pa
norėjo. Ar geriaus pasiseks su 
Bizerta, neužilgio pamatysime. 
Maskoliams mat rodosi, kad ves
ti kares nėra reikalo, karės daug 
pinįgų kasztuoja, o ypacz Masko
liai, jos ne daugiausiai iki sziol 
naudos te atgabeno, todėl ji ma
to daug naudingesnių sau nuo 
prancūzų viskę vilioti: pinįgų 
Prancūzija turi daug, valdybų gi 
kituose krasztuoee turi teiposgi 
ne mažai, todėl Maskolija mat ir 
reikalauja, idant tuom su ja pasi
dalytų. Iki sziol to, kę paėmė 
per kraujo praliejimę, Prancūzija 
tikt per kraujo praliejimę kitiems 
ir atidavė, argi Maskolijai duotų 
dykai? Begėdiszki reikalavimai 
greieziaus ar vėliaus atszaldys 
tikt prancūzus ir susiriszimas 
Prancūzijos su Maskolija turės 
i s z irt i.

Bnlkunų pnssalis.
Sandara terpGrekijos . ir Tur

kijos galutinai jau padaryta, bet 
turkai dar nepasitraukė isz nuo 
Grekijos užimtų krasztų dar turki- 
szka kariauna vis laiko Tessaliję; 
apleisti ję žada tęsyk, kada Tur
kijai pri pužinti karės kasztai bus 
iszmokėti.

Albanieczių pasikėlimę turkai 
suvaldė, arba geriaus sakant, ai- 
baniecziai pats pasikėlimę atidėjo 
ant ateinanezio pavasario. Su
sekė Albanijoj tvirtę organizaci- 
ję, bet augszcziausi jos virszinį
kai yra ne paezioj Albanijoj, tikt 
svetur, ant prigulinąziosGrekijai 
salos Zinlp. Turkija pareikala
vo, idant Grekija nedaleistų 
jiems rengti maisztų priesz Tur- 
kiję. Albaniszkos organizacijos 
virszinįkai potam pasitraukė į I- 
taliję.

Ant salos Kretos maisztai, a- 
pie kokius ilgai ne buwo girdėt, 
vėl atsinaujino. Mahometonys 
czia vėl pradėjo užpuldinėti ant 
kriktzczionių. Netoli Artnlro 
užpuolė jie ant karavano*, užmu- 
szė 12 krikszczionių, atėmė ga
benamus tavorus. Daugumas eu- 
ropeiszkų vieszpalyszczių atszau- 
kė nuo Kretos savo kariaunę, isz 
to mat ir pasinaudojo mahome
tonys. Dabar Prancūzija iszsiuntė 
du kariszkų laivu ant nubaudimo 
užpuolikų mahometonų. Kokię 
autonomiję nutarė suteikti Kretai, 
dar vis Europos vieszpatystės ne 
apgarsino, nežinia nėžtę paskirs 
į salos gubernatorius. 8ako, buk 
beveik visos vieszpatystės suti
ko siųsti ant Kretos kunįgaiksztį 
Battenbergę, bet jeigu jam ne duos 
kariaunos, nė jis maisztų nė pjo- 
vynių ne suvaldys.

Prancūzija.
Europos vokiszki laikraszcziai 

pranesza, buk Maskolija nori nuo 
Prancūzijos iszkaulyti portę Bi- 
zertę, sziaurinės Afrikos pa
krantėse, ant Widuržeminių jū
rių. r

Afrika.
Sziaurinėj Afrikoj, turkiszfcoj 

valdyboj Tripolis, buvo maisztai, 
isz syk arabai pradėjo užpuldinė
ti ant žydiszkų namų ir pardavi- 
nyczių žydiszkoj miesto Tripolis 
dalyj, paskui nutraukė priesz gu
bernatoriaus rumę rėkaudami ir 
mėtydami akmenis. Mieste Avus
užpuolė arabų minios ant reos portę Chemulpo atplaukė 
žydų namų, iszplėszė visas žydų 17 angliszkų kariszkų laivų ant

so-tapilėj, turkiszka kariauna 
ma:sztus suvaldė, b» t visi su bai
me laukia tolesnių sumiszimų, 
kadangi turkiszki virszinįkai vi 
sų cziayra nekeneziarui.

Kongo vieszpatystėj isz czia- 
buvių susidedanti kareiviai, už
traukę po vadovyste pulkaunįko 
Daili s’o į rytinius vieszpatystėa 
krat*ztu«p pasikėlė priesz aawo 
virszinįkus Lelgiszkus oficicrusir 
unierofic.erus ir beveik visus 
iezpjovė, vos trys oficierai isz- 
sigelbėjo.

Traukimas angliszkos ir egip- 
tiszkos kariaunos į dervuzų 
kra-zlę, ant užėmimo seniaus E- 
giptui prigulėjusių Sudano pro 
vincijų, vėl apsistojo. Nors iki 
sziol tikrai didelio susirėmimo 
terp kariaujuuczių pajiegų ne bu 
vo, bet anglijonys tuom tarpu 
nusprendė ne eiti toliau*. Prie
žastis to apsistojimo yra ta, kad 
prancūzai prieszinasi. Jeigu to 
dėl anglijonys nusprendė ne er 
zinti prancūzų, tai, turbut, todėl, 
kad tikisi nuo jų kę nors iszderė 
ti kitur. Tarybos terp Anglijos 
ir Prancūzijos traukiasi toliaus. 
Anglija mat nežino, ar terp Pran
cūzijos, Maskolijos ir 
yra sutarimas ar ne, 
vieszpatystėros kaip 
sektų susitaikyti, tai
gio nuo Anglijos pareikalaus vi- 
s isz k o pasitraukimo isz Egipto.

Wokietijos 
jeigu toms 
nors pasi

jos neužil-

Iszpanija ir jos waldybos.
Galo maisztų ant salos Kubos 

ne matyt, maisztinįkai ne pasiga- 
nėdina suteikta autonomija, bet 
reikalauja visiszkos neprigulmys 
tėe. Jenerolas Blanbo, virszinį 
kas iszpaniszkos kariaunos, isz- 
siuntinėjo pas maisztinįkus pa
siuntinius ant tarybų, tie pasiunti
niai bandė mat prikalbinėti maisz- 
tinįkų virszinįku* padėti ginklus. 
Kubieczių vadas Gomez iszdavė 
įsakymę tokius pakarti, kelis 
tokiusiszpaniszko rando pasiunti
nius jau pakorė.

Svaibiausiu paskutinių dienų 
atsitikimu yra didesnis susipyki
mas Iszpanijoe su Suvienytoms 
VVieszpatystėms Sziaurinės Ame
rikos. Priežastis susipykimo yra 
ta, kad Amerikos užrubežinių 
dalykų ministeris, p. Sherman, 
į minislerius pateko tikt už savo 
nuopelnus prie rinkimų, isz tikro 
gi jis su visu nesusipažinęs su kal
ba depliomatų vartojama terptau- 
tiszkuose susiueszimuose. Jis 
mat tokiuose susineszimuose var
toja kalbę amerikoniszkų iaik- 
raszczių, kadangi kitokios netu
rėjo progos iszmokti. Savo regz
tuose jis vartoja asztrius žodžius, 
nepasi klausęs savęSffar tokius žo
džius j "s turi tiesę vartoti. Dėl 
nežinios formų neseniai jis buvo 
susierzinęs su Anglija, dabar gi su 
sierzino labiaus su Iszpanija, nors 
czia menka kibirksztėiė gal karę 
pagimdyti, o tęsyk jau ne būt 
kada Amerikai nė Havai salas pa
imti. Ne seniai Iszpanijos ran
das atsiszaukė į VVashingtonę, i- 
dant Amerika negabentų ginklų, 
ir liuosnorių ant Kubos. Ant to 
raszto p. Sherman atsiliepė ap 
kaltindamas iszpaniszkę raudę jr 
kariaunos virėzinįkus. Dabar 
iszpaniszki laikraszcziai ragina 
savo randę sudrutinti laivynę ir 
kariaunę, kadangi, prie tokio ame
rikoniszko ministerio pasielgimo 
turės užgimti karė. Pamokini
mų nuo amerikoniszkų ministe- 
rių, sako laikraszcziai, Iszpanijtų 
ne reikalauja ir mokyti savę ne 
daleis.

konsuliaus; konsulius mat užpro
testavo karaliaus paduvadyjimę. 
pagal kuiį valdžiaszitamekrasz- 
tc p įteko maskoliau a. Muitiny 
ežių u iii urėto jum i Koreoj buvo 
auglijonas, bet karalius, masko
lių prikall»ėl88, atstatė anghjonę 
ir tę urėdę atidavė maskoliui; 
Anglija, užstodama už savąjį, per 
savo konsulių pakėlė prote-tę 
prieš* tę paduvadyjimę, bet kad 
konsuliaus protesto karalius ne 
paklausė, Angliju mat atsiuntė į 
Korėę tvirtę baąro laivynę ir 
kaip patkutinės i>z czia ateiuan 
czica žinios paduoda, angliszki 
juriuįkai iszlipo nuo laivų ant 
kranto ir užėmė miestą Chemul- 
po. Japonija siūlo atsiųsti 30 
kariszkų laivų į pagelbę anglijo- 
uakis, jeigu to prireiktų aut isz
vijimo isz Koreos maskolių. 
Maskolija rods czia tiek kariszkų 
laivų ne turi, bet jos Siberijos 
rubežiai susidūrę su r u be i ais Ko 
reos, todėl ji gal atsių-ti 
žemės kariaunę isz Siberijos ir 
kaip sako, tokia kariauna isz ti
kro jau isztraukė ir perėjo Korė 
os rubežių. Jeigu tos žinios tei
singos, tai czia turės atsitikti pir 
mutinis muszis angliszkų ir mas- 
koliszkų pajiegų, iaz ko aut galo 
turėtų užgimti karė terp Angli
jos ir Maskolijos, į kurię toliaus 
tapių įtrauktos Japonija ir Pran
cūzija, kuriai atseitų susierzinu- 
się per savo godumę Maskoliję 
gelbėti.

21 kap. Avižo* vidutinės 70 — 
75 kap., geros 76 — 80 kap., ge
resnės 81 — 86 kap., geriausios 
sausos 86 — 90 kap. Miežiai vi 
dutiniai 64 kap., geriausi 65 — 
70 kap. Grikai 75 kap. Žirniai 
70 — 71 kap. Popos 64— 70 k*p. 
Linų sėmens 1 rubl. llj kap.— 
1 rubl. 14 kap., geriausi 1 rubl.
18 kap. Kanapių sėmens 1 rubl. 
17 kap., iki 1 rubl. 18 kap. 
Kvietinės klynės smulkioš 55 
kap., vidutinė* 56 — 58 kap., 
stambios 59 — 60 kap., stambiau' 
sios 61 kap. už pudę.

žiavo į savo gyvenimę. Suririn-j reikalauja 200 melų ant prisi- 
kę Hiit katedros pliaciaus katali griebimo nuo tų žvaigždžių iki 
kai sveikino >zirdingai nauję 
vo duuzių ganytuję.

sa-

Kiekvienas teip sako:
CASCARETS CANDY CATHART1C yra Ui 

•tebukiiugiau.iut gydykjoa.iu. 'tuai.u. Uzra- 
dlmuoae, turi vardu .moka, gydo iagadnei ir 
tikrai iuk.lu., kepeni., piiwį ir czyiRyja viza 
.Kirmį, pra-zalina per.zalimį, gūdo galvot 
skauileiitiiį drugy ir uikietejfma aidurlu

Pirk d.-žiutf C. C. C. .ziįdien, 10. 25. 50 cen
tu. Randa.! wi»o»e apUekote ir uigydyma gwa- 
rantuoja.

Ne rūkyk tabako ir nespjaudyk, 
nes tai trumpina tavo aiuži.

Ir pa.toti ■w>*tku. tvirtu ir .yllB<v, imk tfvdyk- 
vadinamai NO-TO-BAC.k uri. perdirba .lip

nus žmoni, in tvirtu.. Dauc-lla, kuri, pamėgino 
Mla. gydykla., in deulmte dienu jau .vere d»- 
•ximt. tvaru vinaau.. Apie 400 000 Amoniu tapo 
LazgydyiaU. Pirk NO-TO-BAC nuo «nwo aptV- 
kortaua. tu gvaranotja, ui&Oe arba u A 91.00 A p. 
rativmu. ir praba, gauti dykai. Para.zyk. ia: 
Starliag Remedy Oo., Cbloago. arba New York.

Isz Lietuvos.

Anglija ir Maskolija.
Terp Anglijos ir Maskolijos už

gimė dideli nesutikimai už Kore- 
ę. Isz Shanghai raszo, buk į Ko-

Jurinįkų nelaime.
Laivas “Kunįg&szcziute Alek

sandra", iszplaukęs isz Rygos, 
tif s Sandgamna, ant Baltiko, pa
tiko valtelę beveik vandens už
lietu, kurioje buvo 4 jurinįkai, 
bet wisi jau apmirę, be žado; du 
isz jų buvo jau su visu negyvi, 
kitus gi du dar atgaivino. Trys 
isz sugautų jurinįkų buvo nuo 
gelbėtojų laivo “Helio*”, viena^ 
gi nuo garlaivio “Scotia". G ar
tai vys “Sootia" plaukė isz Rygos, 
laike smarkios vėtros užbėgo ant 
sudūmos. Užtiko jį gelbėtojų 
garlaivys “Helios”, nuvežė nuo 
sudūmos ir* paėmė ant virvės, 
bet laike vėtros abudu garlaiviai 
likosi perskirti; kas atsitiko su 
garlaiviais, jurinįkai nežino, bet 
spėja, kad kur nors jie susidaužė. 
Patikti valtyje mat norėjo isz jos 
vandenį iszseinti, bet vėjas nuo 
laivo ję nuplėszeirsu keturias ju- 
rinįka:s nune-zė ant jūrių, kur 
juos ir rado laivas “Aleksandra”.

Palengwininia8 kelionės 
geležinkeliais.

Maakoliszka kelių ministerija 
rengiasi, ant palengvinimo kelio
nės geležinkeliais, įvesti tam tik
ra^ knįgutes, vieton pirkinėjimo 
kasoj atsakanezių kelionės bilie
tų. Kiek vienas, nusipirkęs tokię 
knįgutę, pagal daugumę jos lapų, 
gal keliauti atsakantį viorstų 
skaitlių, vis tiek ant kokio gele- 
žnikelio, teip pavęikslan, kaip 
autai markės, užlipytos ant laisz-_ 
ko, sykį kur nors nupirktos, turi 
vis savo vertę, pacztas laiszkę 
siunezia į visus svieto krasztus. 
Tas pats yra ir su knįgutėms: nu
sipirkęs knįgutę, turi tiesę su ję 
važinėti paskirtę joje viorstų 
skaitlių, vistiek ar jis keliautu 
Lietuvoj, ar Siberijoj ir 
Maskolijos krasztuose.

Darbo namai Dinaburge.
Dinaburge rengia dabar darbo 

ir nakvynės namus beturcziams. 
Ant pastatymo namų miestas 
paskyrė 200 ketvirtainių sieksnių 
žemės. Aut to reikalo atsakantis 
komitetas renka aukas, terp au
kautojų yra net pasimiręs cieco- 
rius, Aleksandras III, kurisai ant 
parengimo darbo namų isz savo 
kiszeniaus paaukavo 2000 rublių. 
Kaip ant ciecoriaus, tai per mažai.

kituose

Gaisrai.
Miestelyj Rakovicz, 

pavietyj, VVilniaun gub., 20 dienę 
Lapkriczio užsidegė staeziati- 
k'szka klebonija. Wėjas - buvo 
smarkus, todėl greitai u^neszė 
ugnį ant kitųtriobų; sudegė vi
sos popo Balickio triobos su 
viskuom, kę tikt jis turėjo, tai
gi pražuvo naminiai gyvuliai, 
javai, net szienas irsziaudai.

13 d. Lapkriczio sudegė pali- 
varkėlie “Berfezovka”, prigulin
tis Butkevicziui; pali varkėlis 
tas buvo prie miestelio Žcludkų, 
Lydos pavietyj. Blėdį ugnies pa- 
darytę skaito ant 7000 rublių.

Lydos

Lietuwosjawų prekes 
Liepojuje,

Pereitę sanvaitę. Lietuvos ja
vų prekės Liepojuje buvo «szito- 
kios: rugiai* geriausi szvieži 78 
kap., seni 77 kap., prastesni 76 
kap. Kviecziai 1 rubl. 5 — 1 rubl. 
10 kap., geriausi 1 rubl. 11 kap. 
— 1 rubl. 15 kap., geriausi szių-llul VV Itl U.I ZCLIJ i 11 1 Q J u- | "J LIČIUI JO4.Į7 1 VJZiV YV 13CI0 L f <1U g 11Ik Bk CX A i C

Portas tas, yra praneuzisz-• pardavinyczias. Iszsyk rods, nors parėmimo protesto angliszkolmetiniai saustlrubl. 17—1 rubl.

I)irbtuw6 netikrų pinįgų.
Liepojuje, Latvijoj, susekė 

dirbtuvę netikrų maakoliszkų si
dabrinių pinįgų. Mat į vienę kro- 
melį atėjo vaikas iszsikeisti si
dabrinį rublį; kromelio savinį- 
kas, pažinęs kad rublis netikras, 
vaikę sulaikė, paszaukė polici- 
jantę. kurisai ir nuvedė ant poli
cijos ne tikrų pinįgų platinto- 
ję. VVaikas paklaustas, kur gavo 
pinįgę, pasakė tiesiog, ,kad juos 
dirba gyvenantis pas jo motinę 
koksai Fridrikas L. Policija pa
darė pas jį kratę ir rado kvarmas 
ant padirbimo rublinių ir 25 kap. 
Dirbėjas gana apszviestas žmo
gus, jis mokinosi Peterburgo 
techniszkoje mokslainėje.,

Kiek kasztuoja kelionė 
per oceaną.

Ne vienas gal tiki, kad kelionė 
laivui isz Europos į Amerikę gal 
kadztuoti wos kelis lukštu n ežius 
doliarų isz tikro vienok ji kasztuo
ja daug daugiau* negu tai rodosi. 
Ant pasažierinių laivų, plauk i nė- 
janezių terp Europos ir Ameri
kos, yra drauge su kapitonu, ofi- 
cierinis—45-50 jurinįkų; prie to 
reikia priskuityti dar apie 150 
žmonių tarnaujsnczių prie maszi- 
nų ir 90-100 virėjų ir tarnų, tai
gi isz viso apie 800 ant laivo 
tarnaujanezių. Alga kapitono ant 
pasažiennių Athntiszkų garlai
vių yra 3000-5000 dol. ant 
metų; algos kitų ant mėnesio sie
kia 10000 dol., taigi visų ant me
tų 125000 dol. Anglys kasztuoja 
teiposgi ne mažai: vidutinis isz 
didelių pasažierinių Atlant szkų 
garlaivių sunaudoja po 500 tonų 
anglių kas dienę; assekuracija 
laivo kasztuoja ant mėnesio apie 
50000 dol.; aliejus reikalingas 
maszinoms 1500 dol. ant mėnesio. 
Ant valgio keliaujantiems pasa- 
žieriams ir garlaivio tarnams 
reikia teiposgi ne mažai visokių 
valgio produktų. Apskritai i- 
mant, 8 dienų kelionė isz Nev 
Yorko į Hamburgę arba į Bremę 
greit am jam laivui kasztuoja apie 
200000 dol, taigi daugiaus negu 
užmoka už kelionęlOOOpasasžieiių 
treczios kliasos, apie kuriuos 
garlaivių kompanijos paprastai 
mažai tesirūpina. Užmokesnis 
nuo pasažierių mažesnių garlai
vių, arba tokių, aut kurių nėra 
kajutų, ne visada sugręžina ke 
lionės kasztus, juos uždengia nė 
užmokesnis nuo pasažierių, bet 
nuo prekėjų už gabenimę tavo- 
rų.

griebimo nuo tų žvaigždžių iki 
musų žemei. Jeigu todėl toa 
žvaigždės, prasidedant sziam am
žiui, butu užgesusios, tai mes apie 
tai dažinotume tikt pasibaigus 
ateiuaneziam amžiui, tikt tada 
pamatytume, k«d jų jau nėra, 
tikt po 200 metų paliautų mums 
ždiėjusios.Teiposgi ir toluma vie
nos nuo kitos tų žvaigždžių yra 
neiszpasakytai dideli, pavęikslan, 
viename atsitikime viena nuo 
kitos 14 sykių toliaifk yra negu 
areziausia isz stovinezių žvaigž
džių nuo musų žemės. Kaip gi 
todėl didelės turi būt tos žvaigž
dės, jeigu ant teip didelės tolu
mos guli viena kitę priversti ke
liauti at^akaneziais sau paskirtais 
keliais, kaip todėl dideli turbut 
ų traukimo pajiega. Irszviesa jų 

teiposgi turbut neiszpasakytai di
deli, jeigu, nežiūrint ant tokios 
tolumos, teip aiszkiai jas matome 
kiekvienę naktį. Hoefler iszskai- 
tė, kad, pavęikslan, žvaigždė 
Epsilon,prigulinti prie surinkimo 
Didėsės Meszkos, 40 sykių dau
ginus iszduoAa sz viešo*1 negu Si- 
rius, kuris mums pasirodo kaipo 
szviesiausia ant dangaus žvaigždė 
kaslink gi savo mases, tai pagal 
iszskaitymę amerikoniszko astro
nomo, Pickeringo.masa mažiausios 
isz to surinkimo žvaigždžių yra 40 
syk didesni už masę musų saulės. 
Isz to matote, kad nors musų 
saulė iszrodo mums didžiausiu 
dangaus kuuu, isztikro ji yra ma
žutėlė, sulyginant su kitais žvaigž
džių sistemai*: kitų sistemų pla
netos yra kur kas didesnės už mu
sų saulę.

Lenkų prilankumas.
Gyvenantis Wilniuje ir ežia 

turtu-Hsurinkę-j, tepliorius Bole
slovas Rusiecki, paaukavo Krio
kavus mokslo Akademijai 200 
000 guldenų. Mat lenkai Lietuvę 
laiko tikt už melžiamu karvę, 
prisimilžę sau pieno, siunezia jį į 
savo ojczyznę.

Naujas Wilniaus vy
skupas.

Atkako jau į VVilnių J. M. vy
skupas Zvįerovicz. Ant geležin
kelio patiko jį vietiniai kunįgai. 
Nuo geležinkelio vyskupas Zvie 
roviez užvažiavo pirmiausiai į 
gyvenimę Asztrių VVartų pra- 
baszcziaus, iszklausė paskui mi- 
sziy kaply ežioj ir tl valandę 
atkako į Wilniaus katedros baž- 
nyczię. Prie durų patiko nauję 
vysk upę visi kunįgai ir semina
rijos klierikai. Ant instaliacijos su 
sirinko į bažnyczię daug žmonių! 
po ceremonijų vyskupas nuva-

Kaip toli nuo žemės iki 
stowlnczią Žvaigždžių.
Kad nuo žemės labai toli yra 

iki stovinezių žvaigždžių, ž'note 
gerai. Paimkime, pavęikslan, 
geriausiai jums paiįstamę žvaigž
džių surinkimę Grįžulio ratu va- 
dinamę, kitaip vadina jį žvaigž
džių surinkimu Didėsės Meszkos. 
Mokslincziai susekė, kad 5 ’ isz 
szeszių žvaigždžių to surinkimo, 
nežiūrint ant labai didelės tolu
mos vienos nuo kitos, priguli 
prie vieno sistemo, tėip, ' kaip 
antai žemė ir kitos planetos pri 
guli prie saulės si steni o, taigi jos 
keliauja visos apie savo saulę. 
Wokiszkas mokslinczius, Hoefler, 
laikrasztyj “Astronomische Nach- 
richten”, apgarsino žinias apie 
savo matavimus tolumos nuo 
žemės žvaigždžių E^dėsės Mesz 
kos surinkimo. Hoeffler persitik
rino, kad Didėsės Meszkos 
surinkimo žvaigždės per 
metus atlieka syk didesnę, 
kelionę negu žemė, taigi 190 
milijonų mylių ir nors atsa- 
kaneziose metų dalyse jos ant tiek 
mylių toliaus būva nuo žemės, 
bet ant jų ne matyt nė jokio per
sikeitimo, tas paeina tikt nuo to, 
kad tos žvaigžės labai toli nuo 
musų žemės ir apskritai nuo musų 
saulės sistemo ir todėl toks dide
lis atsitolinimas jau ne atsiliepia 
ant jų szviesos. Pagal Hoefle 
ro iszmatavymę iszpuola, kad

Nauji gentaro plotai.
Musų tėvynė Lietuva nuo- se

nų laikų garsi buvo savo genta- 
rais: jau senovės fem'cijonai pre- 
kėjai, dar priesz Christaūs užgi- 
mimę, atkakdavo į Baltiko pa
krantes, itz kur paimdavo gen- 
tarę, parduodavo jį paskui ry- 
mionams ir kitoms tų laikų tau
toms ir parduodavo labai bran
giai. Musų merginos nuo senovės 
vartojo gentarę ant visokių 
graznų. Iki sziol gentarę graibė 
isz Baltiko jūrių; žydiszka drau
gystė Prūsuose turėjo nusiranda- 
vojusi nuo rando monopolių ir ji 
tais musų tėvynės akmenėliais 
aprūpino visę avietę, prekes ant 
gentaro krovė, kokios tikt jai pa
tiko. Apart to gaudo jūrėse gentarę 
apie Palangę, kur yra teiposgi 
daug žydiszkų dirbtuvių, bet jos 
savo iszdirbimus daugiausiai 
sunezia į užrubežius. Lenkijoj, 
apie Ostroienkę, kasa gentarę iss 
žemės, ten yra teiposgi žydų 
dirbtuvės.Apart tų krasztų, gen- 
turę randa dar, nors ne po daug, 
Rumunijoj, czia jisai yra juodos 
parves, raudonas pasitaiko Bir
moj (Induose) ir juodus ant salos 
Naujos Zelandijos. Raudonasis 
turi kitokį sudėjimę, taigi tas 
matomai pasidaręs isz kitokių 
medžių sakų. Dabar szviežiai su
rado, prie Britiszkos Kolumbijos 
krantų, ant Didžiojo oceano, 
naujus labai turtingus gentaro 
plotus, kurie ant ilgų laikų gal 
uždengti visę musų žemės reika- 
lavymę, per tai, žinoma, gentaro 
prekės turi sumažėti. Nauji plo
tai yra prie Saykusp Creek krau
tų, Jevis užtakoj.

Gentaras yra pasidaręs isz sa
kų priesz tvanę augusios ant mu
sų žemės puszų veislės, kokių 
sziędien jau nėra. Priesz tvanę 
musų tėvynėj augo didelės tų 
medžių girios, kurios paskui li
kosi jūrių užlietos. Po įtekme 
jūrių vandens ir didelio jo spaudi
mo tie medžių sakai suakmenėjoino tie medž ų sakai suakmenėjo 
ir pavirto į mitiera'ę, kokį mes 
gentaru vadiname. Didesniuose 
szinotuose randa teiposgi užsili
kusius prie-iz tvanę augusių me- 

žvsigždės Di'lėsės Meszkos yra lapus ir visokių tų laikij
nuo matu Bi.lemo,.nt 12J m.liio- kurie mat medii,

, , * . : 8 sakuose užsilikę, ne naizedo.Tokiiknų tolumos žemes nuo saulės, 
perkeltus gi tę į mylias, iszpuls 
250000000000000 mylių. Szviesa

sakuose užsilikę, ne pagedo.Tokių 
gentsre rastų gy vuolėlių, teiposgi 
jau sziędien nėsanezių ant žemės, 
rado su virszum 200 veislių.



Isz Amerikos.
Negrai pietines Karolinos.

Terp negrų pietinės Karolinos 
60% ne moka nė skaityti nė Tauzy
ti; terp baltveidžių nemokanezių 
raszto yra tikt 23%, arba kitaip 
sakant, negrų analfabetų (nepažį
sta nczių literų) yra 336000, balt- 
weidiių gi 242847. Ant užlaiky
mo mokslainių sztetas pareit? 
metę paskyrė $473466, isz ko ant 
negrų mokslainių iszpuola $246 
$46- Ant užlaikymo mokslainių 
sztetas surinko nuo baltveidžių 
$402829, nuo negrų gi tikt $14 
748. Sūdai turėjo pereitu met? 
14577 Apskųstų už kriminalisz- 
kus nusidėjimus, isz ko buvo 7 
780 baltveidžių ir 6719 negrų, 
taigi 1 baltveidis iszpuoln ant 
117 gyventojų, o 1 negras ant 
80 negrų gywentojų. Kaip mato
te, terp apkaltintų yra dauginus 
baltveidžių. bet kaliniuose suso 
dytų yra 950 negrų, ir tikt 200 
baltveidžių. Tas wien parodo, 
kad sūdai nelygiai baudžia negrus 
ir baltweidžius.

Baisi expliozija.
Ne v York. Dirbtu vėese “Acety- 

lon Co”, mieste Jereey City, atsi
tiko baisi expliozija, arba, teisir- 
giaus sakant, penkios viena po 
kitai ezpliozijos. Skaitlių prie to 
užmusztų paduoda ant 50 žmo
nių: apart užmusztų buvo ir 
daug sužeistų. Dirbtuvių triobos 
likosi su visu sugriautos ir isz 
mėtytos; arti utovinczios triobos 
likosi teiposgi pagadvtos. Explio- 
zija mat atsitiko nuo gaisro, ku- 
risai užgimė toj dirbtuvių dalyj, 
kur. buvo sukrautos explioduo- 
janczios medegos.

Isz Alaskos.
Wisi sugrįžę isz Alaskos aukso 

jieszkotojai patvirtina sęniaus 
atėjusias žinias, kad Dovson 
Cityj, Port Yukon ir kituose 
krasztuose, kur yra susirinkę 
aukso jieszkotojai, nėra ant žie 
mos užtektinai mau-to. Darbai 
prie aukso kasimo turėjo pasiliau
ti, kadangi pritruko žibinimui 
medegos. Galionas kerosino kasz 
tuoja dabar Dowson Cityje 45 
dol., už 100 žvakių reikia mokė
ti mažiausiai 150 dol. ir tai sunku 
jų gauti. s

Pleszfkai užpuolė ant sztritkario.
Norristovn, Pa. Antrę dien? 

Kalėdų.apie 10 wal.r^kare,ketuii 
plėszikai užpuolė, netoli Švede 
iand, ant elektriszko štritkario. 
Konduktorius ant plėszikų reika
lavimo nenorėjo atiduoti pinį 
gų. todėl jie jį nuszowė, atėmė 
pinįgus ir laikrodėlį ir nuszokę 
nuo karo, leidosi Philadelphios 
link. Paleido jie tris šuvius ir į 
motormanę, bet nepataikė. Wa- 
gone važavo ir kelios moterys, 
bet joms vagiliai nieko ne darė.

Paszelpa aukso j ieškotojams.
Pasiuntinių bute likosi priimtas 

bilius paskiriantis $175000 ant 
auszel piino aukso jieskotojų 
Klondikej; i.-zdalyti paszelpę pa 
vesta katės ministeriui. Kadangi 
Klondike ne priguli Suvieny

toms VVieszpatystėms, tikt Angli
jai, o pApra-tai viešpatystės ne 
daleidžia svetimiems karės mi- 
nisteriams darbuotieji *awo k ruož
tuose, taigi ir Kanados valdžios 
gal nedaleisti Amerikos karės 
'ministeriui dalyti pašei pę ameri 
tonams ėsantiems Klondikėj.

Nelaime kautynėse.
Scranton, Pa. Bellevue kauty

nėse, prigulineziose Delavare ir 
Lackavuna kompanijai atsitiko 
baisi dujų expliozija, kurios sze- 

szi darbinįkai likosi pavojingai 
apkulti; vienas isz darbinįkų, 
John O’Brien. apkultas mirtinai. 
Expjiozija mat atsitiko per ne- 
atsargum? vieno darbinįko, ku- 
risai nusileido į szaft? su atidary
ta liampa.

Netikėtas radinys.
Ant vien<-s farmvs netoli Wil 

mington, Del., f.irmerys Maks 
Dukes, kasdamas grabę, netikėtai 
«u įaugusia žeme nupuolė į olę, 
ant kurios dugno buvo nulygin
tas akmuo. Pakėlęs su dideliu 

■ vargu akmenį, rado po juom ge- 
lėžiuį puodę pilnę sidabrinių pi
nįgų nuo laikų paskutinės nami
nės karės Amerikoj. Pinįgų tų 
buvo puode $4500. Farmerys, 
kurisai gana vargingai gyveno, 
džiaugiasineiszpasaky tai isz to ra- I

dinio. Sprendžia, kad tuos pinį- 
gus užkasė ežia koksai į karę iš
traukęs vyriszkis ir turbut likosi 
užmusztas.

Sniego darganos.
Sztetuose Wyoming ir kituose 

kaimyniškuose siautė n e isz pa ša
ky ta i smarkios sniego darganos. 
Wisi keliai likosi užpustyti teip, 
kad kaip kur sniegas užklojo net 
telegrafų stulpus. Netik geležin
keliai turėjo paliauti bėgioję, bet 
ir telegramų negalima uzaiųsti.

Kiaules du waiku suėdė.
St. Louis, Mo. Du vaikai far- 

merio, George’o Co^hley, gyve- 
nanezio netoli Tiffikty, Mo. įsi
kraustė į kiaulių tvart? ir norėjo 
pagauti parszę. Ant riksmo pa
gauto parszo subėgo kiaulės, 
parmuszė vaikus ir abudu su
draskė ir suėdė. Kada tas atsiti
ko, vaikų tėvai buvo pas kaimy
nus nuėję į svecziua.

Sūnūs milijonieriaus pastejo va
gili ūmi.

Į Los Angelos, Cal., atkako 
Charles Felhens, sūnūs bankie 
riaus isz Nev Haven, Conn. ir 
uždėjo ežia agenturę pardavinė 
jimo farmų. Kadangi buwo jis 
gana apszviestas ir sūnūs milijo
nieriaus, todėl visr jį noriai prii
minėjo į savo namus. Neužilgio 
vienok tuose namuos^ kur atsi
lankydavo Felhens, likosi papil 
dytos vagystos; pasirodė, kad jas 
papildė milijonieriaus sūnūs. Už 
lai likosi jis nusūdytas ant 5 me
tų kalėjimą Szerifas gabeno jį 
isz Los Angelos į San Quentino 
kalėjimu; be važiuojant vienok 
Felhens iszszoko per langę isz 
bėganezio trūkio ir pabėgo.

Nelaimingas atsitikimas.
A-heville, N. C. Jauni vaiki

nai sumislyjo, patikdami Kalėdas, 
šaudyti isz senos kanuolės; 
prie to susirinko ir daug vaikų. 
Iššovus kelis kartus, kanuolės 
vamzdis teip įšilo, kad pilant pa
rakę, jiSjUŽ-idegė ir padegė pilnę 
parako szale >>tovinczi? baczkutę. 
Atsitiko baisi expl ozija, kurios 
40 žmonių likosi sunkiai sužeistų.

Nelaimes ant geležinkeliu.
LitliČ Failu, N. J. Ant skersai 

geležinkelio važiuojanczių rogių, 
kuriose sėdėjo 7 vyriszkiai, už 
bėgo geležinkelio trūkis, sudaužė 
roges ir iszmėtė ant šėnių jose 
sėd i ncz i u s. Wiena žmogysta likosi 
aut > vietos užmuszta, 5 sunkiai 
sužeistos.

Grenville, Pa. Ant Erie gele
žinkelio linijos, trūkis užmuszė 
du broliu Lytie, važiuojaneziu 
buggyje ant szvenezių pas savo 
gimines.

New York. 36darbinįkaiWo- 
ihern& Aldrich dirbtuvių, susėdę 
į omnibus?, važiavo į Pasaic, 
kur yra dirlrtuvės, prie darbo. 
Užvažiavus omnibusui ant Del. 
Lsck. ir Western geležinkelio li
nijos, atbėgo truk's, sudaužė om
nibusu ir išmėtė jame sėdinezius. 
Prie to 3 darbinįkai likosi mirti
nai apkulti, teip gana sunkiai ap
kultų yra 19 darbinįkų

Dideli gaisrai.
Cleveland. Iszdegč ežia visas 

triobų blokas ant Frankfort str., 
ir Wilshine bloks, ant Superior 
ui. Blėdį ugnies padaryt? skaito 
ant milijono su virszum doliarų. 
Ugnis užgimė ežia nuo benzinos 
expliozijos.

Boston, Mas. Sudegė ežia szo- 
pos Westeud stritkarių kompa
nijos, o jose ir 120 vagonų.

Skaitlius atkakusiu in Ameriką 
ateiviu.

Pagal apgarsyt? neseniai Ame
rikos ateivių užveizdos statisti
ką, pasirodo, kad nuo 1 d. Liepos 
1896 m. iki 30 d. Sėjos 1897 m. 
atkako į Suvienytas VVieszpatys- 
tesisz wiso ant 72781 ateivių 
dauginus, negu perėjusį metę per 
tokį jau laikę. Daugiausiai-atka
ko italijonų, nes 66445, isz Aus
trijos ir Wengrijos atkako 52085, 
isz Maskolijos ir Lenkijos (taigi 
isz Lietuvos ir Lenkijos, kadan
gi tikrų maskolių labai mažai ke
liauja į Amerik?) 39859, vokie 
ežių 24230, skandinavų 22978, 
isz Turkijos ir Grekijos 6249. Isz 
66445 atkakusių' italijonų 30728 
ne mokėjo nė rašyti nė skaityti, 
ant 24230 vokieczių nemokan- 
czių raszto buvo tikt 410, bet ir 
tie buvo tai beveik vien lenkai

..... '...... ' -------
isz Poznaniaus provincijos. Ap
skritai imant, didesnis nuoszimtis 
nemokanezių nė raszto nė skaity
mo buvo terp katalikų, terp atei
vių isz protestoniszkų krasztų 
nuošimtis nemokanezių raszto 
buvo labai įbaža-1. Kodėl teip 
yra? Argi protestonni labinus bu
tų palinkę prie apšvietimo už 
katalikus? Žingeidu butų dažino- 
ti, kokia to apsireiszkimo yrv 
priežastis? *

t Netoli Dovės Creek, Arkan- 
se, laike didelio szalczio,' keturi 
medėjai, iszsirengę ant medžiok
lės, sušalo.

t McArthur, Oh. Laike pro- 
vos sude Hortono susipeszė terp 
savęs liudinįkai ir tai teip smar
kiai, kad tose pesztynėsedvi žino- 
gystos likosi mirtinai sužeistos.

Jeljru Uutleai imk wtenaCASCAR
ETS, o iaMjdyi Uwf, ui 10 ir iOc

Pamepylc dėžutė CA8CARKT8 ui 10o., ge
riausia eutaisytoja pUucziu ir irisu widuriu.

Isz darbo lauko.
1 Pavtuket, R. I. Szimtau 

uzilkų audėjų dirbtuvėse “Royal 
WeaviDg Co.” paliovė dirbę ir 
pristojo prie sztraiko. Dirbtu
vių saviiiįkai mat įsakė audė
jams dykai mokyti naujai priim 
tus darbinįkus,« kadangi audėjai 
ant to nesutiko, juos nuo darbo 
prašalino, prašalintiems praarė 
ir kiti darbinįkai ir pakėlė 
sztraikę.

T Amerikoniszkaa konsulius 
mieste Shanghai, Chinų vieszpa- 
tystėj, persergsti darbinįkus, ku 
rie, agentų prikalbėti, notėtu 
keliauti kaipo geležinkelių tarnai 
į Chinų viešpatystę. Darbi n į kam s 
ežia moka vos po 6-10 dol. ant’mė 
nėšio, geležinkelio mašinistas gi 
gauna vos 20-30dol. ant mėnesio.

Ishpehing, Mich. Kalnaka
sių unija nesutiko ant užmanymo 
jos virszinįkų pakelti sztraikę. 
Dažinoję apie tai kautynių savi- 
nįkai, nuo ateinanezių metų pakė
lė darbinįkų uždarbį ant 10%. 
Mat tuom bando pasėti terp dar
binįkų ( nepasitikėjimu unijų 
virszinįkams.

71 3cotlandij°j(Europoj, sziau- 
rini Britanijos dalis), kraštuose, 
kur yra lietuviai, darbai ge 
>ai eina, visi lietuviai turi dar- 
bę; tikt tie ne dirba, kurie dirbti 
ne nori. Oras ežia dar gražus, 
szalczių iki šiol ne buvo.

•[ Bvffalo, N. J. Rengia ežia 
parodę visos Amerikos. Kon
traktai ant pastatymo reikalingų 
triobų jau padaryti. Darbai ne 
užilgio prasidės, keli šimtai 
darbinįkų gaus darbę.

Scranton, Pa. Darbai einn 
pusėtinai, bet visgi yra ežia daug 
neturinezių darbo darbinįkų, ka
dangi, pagarsinus apie pasigeri- 
nimę darbo sanlygų, daug darbi
nįkų isz kitur privažiavo.

Dvi Alabamos anglių kauty
nių kompanijos nutarė nuo Naujų 
metų pakelti darbinįkų uždarbį 
ant 10 centų nuo tonos iszkautų 
anglių. Tose kastynėse dirbo 1200 
darbinįkų.

71 ToLEdo, Oh. Unija mauzi- 
n utų reikalauji 8 valandų darbo 
ant dienos; jeigu reikalavimo 
neišpildytu, visi prigulinti į 
uniję masztaiutai žada pakelti 
sztraikę.

7f Direktoriai“Amoskeag Mani- 
ficturing mCo”. ant susirinkimo at
likto mieste Bostone, nusprendė 
nuo Naujų Metų numažinti darbi
nįkų uždarbį ant 10%.

7[ Cleveland, Oh. Neužilgio 
pradės stktyti triobas rengiamai 
ežia naujai geleži's dirbtuvei. 
Nauja dirbtuvė bus ant kertės 
Waverby ir Gordon ulyczios.

71 Pereit? sau vali ę buvo Su
vienytose Wieszpatystėse Sziau- 
rinės Amerikos 292 nusibankru- 
tinimai; pereitų metų, tę paczię 
sanvaitę, buvo jų 297.

1 Fall Riter, Maus. Ant sa
vo susirinkimo, uavinįkai med
vilnės dirbtuvių nusprendė nu 
mažinti nuo Naujų Metų darbinį
kų uždarbį.

5 Worce8Ter, Maus. Medvil
nės dirbtuvės Millbury, Mas^ 
numažino darbinįkų uždarbį ant 
10 procentų.

South Ridoe, Maus. Med
vilnės dirbtuvės Tiskdale numa
žino darbinįkų uždarbį nuo 7 iki 
10%.

4-.. t
LIETUVA

1 Toledo, Oh. Įvedus naujas į 
darbo mauzinas, dirbtuvės daug; 
darbinįkų praszalino nuo darbo.

7f Trentoh, N. J. Puodžiams 
czionykszezių dirbtuvių • likosi 
padidintas užmokėsi) i s ant 12%.

1 Whitimsville, Maus. Divo- 
,nų dirbtuvėse Taminisvillej nu 
mažino darbinįkų uždarbį.

Į teip daro, kaip visi nori, tikt apie 
’ tai mažai garsina; nors paliovė 
savę vadinęs tikėjimišku, bet 
kitokio vardo dar neužsitarnavo. 
Terp mus vis bus skirtumas: ku
nigai eina savo keliu, mokyti in
teligentai sawo, o jau prasti žmo
nelės turės eiti vėl uavo keliais 
nesidairydam ant terp savęs 
besipjaunancziių dvasiszkų ir 
uvietiszkų ap-zviestunų. Geisti- 
nabutu, kad dvasiški ir swie 
tiuzki inteligentai susitaikytu ir 
pradėtu taikytiesi prie supratimo 
ir padėjimo prastų žmonių darbinį
kų. Iki šio. .nes matėme nuomo
nes kunįgų ir ne k unįgų ap- 
szviestunų, liet užtarytojų darbi 
nįkų, vadovų ant pagerinimo 
darbinįkų būvio, rūpintojų ge
resnio uždarbio, duonos dirbam 
tiems 1 roliams mes turime labai 
mažai o ta reikalingiausia, jos 
pirmiausiai reikalauja kiekvienas 
žiu* gus, kadangi pilvas ne lau
kia. Tūli muuų kunįgai ir teip 
inteligentai pasirodo tikrais lie
tuviais, myli jie lietuvystę, bet 
ne patį lietuvį, nors bėjo ir lie
tuvystė ne iszstovės. Reikia ži
noti, kad lietuvys ne gal bul 
lietuviu, vokietis vokieczių, 
prancūzas prancūzu ir t. t. jeigu 
jie ne bus prideraneziai m a te r i fa
liškai aprūpintais. Alkanas žmo
gus ne gal nė mokytiesi, nė dai 
nuoti, nė melstiesi, nė szokti. 
Jeigu norime pastatyti tvirt? 
lietuvystės namę ir greitai, pasi
rūpinkime, idant musų darbinįkai, 
iš kurių ir susideda juk lietuviai 
su mažais iszėmimais, butu paval
gę, apsirėdę, kad turėtu szilt? 
kambarį, kad jiems ant pauiszil- 
dymo nereiktu isz szaltos pašiū
rės eiti į saliunę. Drauge su ma- 
terijahszku aprūpinimu pasisteng- 
kime jį apszviesti, o tęsyk lietu
vystė stovės ant tvirtesnių kojų.

Darbinįkas.

Lietuwė užsmaugta.
South Ch'cago, III, po nr. 8717 

Commercial Avė. gyveno sena 
merginu, lietuvė 65 m., Katarina 
Baublaitė; turėjo du boardingie- 
riu, o kitę kart laikė tokių dau
giau* ir isz to maitinosi. Turėjo 
apie $200,00 pinįgų. Jos boar- 
dingieriai dirbo naktimis fabrike. 
Parėję isz darbo Kuczios ryt?, 24 
Gruodžio, atrado ję ant lovos be- 
gulinczię, užsmaugtę. Kaklas jos 
buwo su szniuru teip drueziai su
veržtas!, kad net szniuras į mė
sas įsipjovė. Pinįgat, kiek jų tu
rėjo, wiui buvo paimti. Davė 
žini? į policiję, kuri pradėjo tirinė- 
ti ir tiek susekė, kad vėlai vaka
re jos namus atlaukė du lietu
viai: Jonas Atkoezaitis
Mikolas Reni ei k i s, st
važiavę isz Waukegan, III., ku
rie tenai norėjo nakvynę gauti, 
bet radę Baublaitę miegant, ne 
budino, ir iszėjo pas kitę lietuvį 
aut nakvynės. Taigi dabar tie du 
ir yra areszluoti kaipo nužiūrėti. 
Bet ar jie buvo žudintojaiu, ar 
kas kitas, dar tas neištirta.

A. a. Katarina Baublaitė paėjo 
isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Szaudalių kaimo. Kadangi jos 
visi pinįgai tapo žmogžudžių 
sugriebti, taigi ant polaidojimo 
jos kūno, jos draugai vaikszcziojo 
po lietuvius praszydami aukų ir 
surinko$15.33o. už kuriuos ir tapo 
gražiai katalikiškai palaidota, 
utarnyke, 28 Gruodžio. Jos gimi
nės, aukautojams ant jos pa 
laidojimo slunczia szirding? aeziu.

Kaz. Skurdelis ir 
Petrą Pocius.

Isz Scrnntono, Pa.
18 d. Gruodžio “Clark Stove 

Co.” buvo pėdė; gawę pinįgus 
neužilgio juos saliunuose pralei
do. Ne apsiėjo ir be peuztynių. 
Wargas, kad tūli musų broliai 
girtuokliaudami ir keldami peš
tynes uė gėdos neturi.

Skaitlius musų mokslainės 
mokintinių dauginasi kas dienę.

Mokintinis.
t “Vienybė” paduoda, buk 

“Garso” iuzleistojai nuo ateinan
čių metų ketina iszleisti nauj? 
lietuviszkę laikrauztį po vardu 
“Dirva”.

Garsui.
Nr.52“Garsas” patalpino raszt? 

p. Lietuvio-kataliko, p. a. “Mus 
valnamaniai dirba iuz v*ien su 
maskolium”. Apkaltinimai ir visa 
medega ir metodą, rodosi, paim
ta isz lenkiško laikraszczio 

ISZ

Lietuwiszfcu dirwu
Ant Naujų metų.

Ir vėl metai perbėgo musų gy- 
venime.Kuom jie atsižymėjo?Per
leidome daugiai s vargų negu gerų 
atsitikimų, sulaukėme, kad Latti- 
merė į musų brolių pulkus šaudė 
szeiifas Martin, jam pritarė net ir 
lietuvių balsais i-zrinktas Penn- 
sylvanijos gubernatoi ius. Isz 
visokių musų užmanymų, rodosi, 
kaip kur likosi parengtos skaiti- 
nyczios, kiti dar vis uvarstosi po 
laikraBzczius ir u varstosi be galo; 
kaipo szviesus spindulėlis musų 
gyvenime pasirodė darbai irsten- 
gimaisi Bostono kriauezių. Ant 
šiokio tokio susitaikymo musų 
paežių eilėse mes pasibaigusiuose 
metuose teiposgi nieko ne nu
veikėme: vaidų pas mus vis^i 
daugi aus negu taikia, edamėsi terp 
savęs, o užtai musų prieszai nai 
kintojai isz to pasinaudoja ir vis 
neliauja spaudę. Tikėjomės!, kad 
pasibaigę metai atgabęs mums 
kaipo dovanę daleidimę siū
dinti lietuviszkas knįgas loty
niškoms literomis Maukolijoj, 
bet nesulaukėme nė tame nieko 
gero, musų brolius bjaurus mas- 
koliszki žandarai vis kemsza į 
kalinius už lietuviškas knįgas. 
- Atsisveikiname todėl be gai- 
leszczio su pasibaigusiais metais, 
jie mums gero ne daug atgabeno, 
tegul ateinanti bus geresni. Ant 
nuveikimo ko nors žvarbesnio 
reikia sujungtų tautos pujiegų- 
tegul todėl ateinanti metai atga 
bęs mums sutikini?, meilę, geresnį 
supratim? tnuuų reikalų. Ant to 
supratimo reikalinga szvieša, 
todėl szvieskimės ir mokykimės 
ant kiek tikt m ūsų pajiegos dalei 
džia. Ant gero reikia užsipelnyti, 
nieks jo be nuopelnų ne duos- 
tegul todėl aleinancziuose me
tuose isznyfcu terp mus girtuok
lystės, peštynės, tegul musų 
vadovai pęsirupys sutekti 
tamsiems broliamas ant pasi 
mokinimo nors vien? lietuviszkę 
tikrai gėrę mokulainę.

Reikaluose Susiwlenyjmo
I4etuwių Amerikoj.

Wisoki muuų laikraszcziai pra 
dėjo dabar skambinti apie reikal? 
sutverti “Tautišk? Lietuviszkę 
Susivienyjimę”. Asz laikau už 
švo pareig? isztarti žodį pagal 
mano nuomones.

Susivienyjimas toksai tautisz- 
kas Lietuvių Amerikoj turės į- 
vykti, bet kaip girdime, jog 
“Kardas” prie to ragina ir jeigu 
naujas“Su8ivienyjimas” susitver
tu tokioj jau dvecioj kaip “Kar
das”, tai užgimtu reikalas tverti 
dar treczi? “Susivienyjimę”, tada 
turėtume tris uknmbanczius var
pus, iš kurių kiekvienas skambė
tu kitokiu balsu ir mes lietuviai 
nežinotume katro klausyti, už
gimtu terp mus dar didesni nesu
tikimai, negalėtume nuveikti nė 
jokio svarbesnio darbo, tokio 
kur reikalingos sujungtos visų 
lietuvių pajiegoa. Nėra abejonės, 
kad kiekvienas iš tų trijų “Susi- 
vienyjimų”turėtu savo pasekėjus, 
bet tų pasekėjų butų mažai, jie 
neatgabentų laukiamos naudos, 
o nesuteikdami naudos dėl mažų 
pajiegų, turėtu vienas po kitam 
išnykti ir mes ant galo ne tektu- 
me nė vieno “Susi vienyjimo”, tai
gi sugrįžtume vėl prie to, kas 
seniai buvo, atseitu mums dar- 
buotiesi vėl nuo pradžios. Taigi, 
mums rodosi, priderėtu gerai 
apsvarstyti visus tris ir iš ren
giamų trijų, pasilikti tikt vien?, 
kurisai galėtu patraukti kuo di
džiausi? lietuvių skaitlių ir kuri
sai aprūpintu svarbiausius musų 
reikalus. Sziędien jau daugumas 
musių brolių nepasiganėdiua 
vienpusiszku aprūpinimu jei b 
kokio reikalo. Dabar ėsantiu mu
sų teip, vadinamas “Tautiszkas 
Susivienyjimas” numano jog ne

“Dziennik Chicagoski”. Kitų da 
lių to rašto mes neužgriebsime, 
ne galime vienok užtylėti apie 
t? vietę, kur raszėjas mus ap
kaltina. P. Lietu vit—katalikas 
vienoje vietoje sziteip atsiliepia:

“Szliuptarniai, kad gulėtu, sy
kiu su maskolium pjautų katali
kus, kunįgus, griautu bažnyczia*, 
bet jiems ‘dar, ant katalikų lai
mės, utokuoja caro-deupoto, ku
rio įsakymai turėtų muskoliuzkę 
svarhę, nors norinezių rodyti 
tėrorizmę (?)terp ezliuptarnių ne 
stoka, apie k? iiudyja jų lailcrasz- 
seziai, net ir konservaty viška(?) 
“L etuva” nuo ne kurio laiko (nuo 
kada?)utaižymi iszpasalų, straips
niais pilnais neapikantos liuk kata
likystės (apie kę bus savam laike).

Malutume mes ne laukti savo 
laiko, bet tuojaus mus pamokyti, 
katruose musų straipsniuose “pil 
na neapykantos katalikystės 
link”. Jeigu mes k? isztariame 
ne teip, kaip apie tuos dalykus 
raszo ultraklerikaliszki laikrasz
cziai, tai parodome ir prieža 
utis, todėl malonėtume, idant 
mums “Garsas” (kadangi Lietu
vi 8—katal i kas, tAliaus gy
vendamas, į laikę nesuspėtu) iš- 
aiszkinti priderseziai, kur užtė- 
myjo “Lietuvoj” straipsnius ne- 
užkenezianezius katalikiszko ti
kėjimo? Mes ne tikt nieko priesz 
katalikiszkę tikėjimę ne raszome, 
bet priešingai, stengiamėsi jį ap
ginti ten, kur jis apgynimo rei
kalauja, kur jis yra prispau
stas. Be parodymo faktų iszteisi- 
nanezių apkaltinimę, priversti 
ės.me palaikyti minėt? p. Lietu
vio—kataliko straipsnį už erzini- 
mę ir norę patraukti mus į ne- 
reikaligus vaidus, kas nė kata
likystei, nė lietuvystei naudo* 
negst atgabenti.

Swetimi balsai.
Maskoliškas laikrasztis **Mi- 

rovyja Otgoloski” patalpino 
raštę po Wladimirovo; raszėjas 
reikalauja,ūdant Lietovos sosta- 
pilėj, mieste Wilniuje, butu ati
darytas universitetas ir prie jo 
technologiški fakultetai. Wiadi- 
mirov seiliaus buvo garsus mas- 
koliszkas fanatikas, dabartiniam 
gi švo rašte sanprotauja gana 
logiszkai kaip ant maskoliaus. 
Nupeikia jis uždarym? 4eno Wil- 
niaus universiteto, šiteip iszsi- 
tardama:

“Po lenkų maisztui 1831 m. 
VViluiaus universitetas likosi už
darytas ir tuom uždarimu mes 
po rodėme sawo protiszk? silpny
bę. Panaikįnti lengvinus negu 
perdirbti. Panaikinti gal kiekvie
nas azijstiškasųilėszikas; bet ant 
perdirb mo, ant sujungime reika
lingos protiszkos ir doriškos 
pajiegos, kurios nereiszkia tę pa
tį, k? kanceliarijų rasztsi; tų 
reikalingų pajiegų mums labiau
siai trūksta”. x

Su argumentais p. Wladimi- 
rovo ir meu, lietuviai, galime su
likti. Musų tėvynėj maskoliszki 
caro tarnai visame pasirodo tikt 
azijatais, jie ežia tikt, stabdyti ir 
naikinti kiekvien? šviesos spin
dulį mokėjo Pirmiausiai jie azijata
is pasirodė uždarydami musų so- 
stapilėj universitetę, iszplėszdami 
puiki? bibliotekę ir muzėjus; dar 
bjauresniais azijatais pasirodė už 
drausdami spaudinti lietuviszkas 
knįgas nuo amžių vartojamoms 
lietuvių rasztuose lotyuiszkoms li
teroms, uždrausdami tiesiog apsi
gyventi Lietuvoj apšviestiems 
lietuviams, kadangi tais savo 
azijatiszkais psdavadyjimais ap 
stabdė lietuvių apszvietimę. 
Kiekvienas lietuvys pritars Wla- 
dimirovui reikalaujancziam Wil- 
niuje parengimo universiteto, 
tegul tikt jis bus gryno mokslo, 
o ne politikos platintojumi; nors 
jis butų ir maskoliškas, visgi 
daugiaus naudos atgabęi už visus 
darbus dabartinio puskvailio 
Wilniaus moksliszkou aprubės 
virszioįko.

• •
Maskoliuzkas laikrasztis, 

“Birževyja Wiedomo8ti”, parodo 
kvailumę VVilnaus moksliškos 
aprubės užveizėtojaus, Sergie- 
jievskio, kurisai pasirodo tikt 
kvailu arzintojum. Jis mat isz- 
siuntinėjo visiems pradinių Lie
tuvos ruokslainių direktoriams 
įsakymę, prie vaikų mokinimo, 
vieton ikiszioliszkų rankvedžių 
skaitymui, mokslainėse įvesti 
tuojaus nauję, apdirbt? tokių jau 

kvailų maskolpalaikių kaip pats 
aprubės užveizėtojau, Odincovo 
ir Bogojavlenskio. Knįgę t? la
bai pagyrė ’ “VVilenskyj Wiest- 
nik”, “Birževyja VViedomosti” 
vienoksztai kokias puikias isz jos 
paduoda isztraukas: t

“Žemė yra ępvali todėl, kad 
jeigu butu tokia kaip lenta, arba 
keturkampi, tai aplink ję ne gali
ma butu apeiti. Kad saulė spva- 
Ii, mato tę kiekvienas; ji nedega 
todėl, kad jeigu degtu, tai turėtu 
sudegti. Ji panaszi į žibantį šven
to Jono vabalėlį; nors jis nedega, 
bet žiba vasaros naktyj”.

“Tai matote, sako “Birževyja 
Wiedomosti”, kok<? puiki? kos- 
mogrtifij? (mokslas apie pagaulę) 
mokina Lietuvos mokslainėseI”. 
Jeigu ta knįga teip patiko WJ1- 
niaus Sergiejevskiui, tai tikt 
todėl, kad joje yra siuudymai ant 
katalikų, katalikystė pavadinta 
beprotyste; autoriai aiszkina pra
dinių mokslainių katalikų vai
kams, kad katalikai visada 
turi būt Msskolijoj skriaudžiami.

Matote todėl, koki? szviesę 
platina maskoliai Lietuvoj, k? 
vertos yra jų uždėtos musų krasz- 
t^mokslainės. Mieris jų naikinti 
vaikų protę, sėti neužkantę terp 
iszpažintojų visokių tikėjimų. 
Isz tikro, tasai rankvediu, kurį 
vartoti paliepė Lietuvos mok
slainėse VVilniaus moksliszkos 
aprubės viršinįkau, užtektinai 
parodo, kad jis geriaus tiktų prie 
kiaulių ganymo, negu prie prižiū
rėjimo mosklaiuių, kurios juk 
turi szvies? platinti.

Naujausi iszradimai.
Į Wokietys Geige iszrado 

budę, kaip isz durpų padaryti 
medegę tipkanezię ant visokių 
išdirbimų kaip ir medis. Durpas 
mat sutrupina, sumaiszo su gipsi
niu vandeniu sudeda į a t saka n ežias 
kvarmas, uu presu suspaudžia, 
po kokiam laikui iszima isz 
kvarmos, iszdžfovinair turi re i ka
li ng? medegę. Teip pritaisytos 
durpos tinka ant visokių išdir
bimų: galima isz jų, kaip ir isz 
medžių, pjauti lentas, iš lentų 
dirbti meblius, kadangi durpos 
kaip ir medis priima politurę, 
tinka jos ant grindų, ant statymo 
namų. Isz teip pritaisytų durpų 
pa*tatyti namai gėriaus apsau
goji nuo szalczio žiemos laike, 
o nuo kaiszczio vasarę, o kas 
svarbiausia, kad durpini medaga 
daug pigesni už kiekvien? kito
kį? prie namų statymo vartoja- 
mę,

H Prancūziškas laikraštis, 
“Revue Scientifiąue”, paduoda, 
buk daktaras Mercier isz Bezan- 
sono, Prancūzijoj, iszrado pigų, 
kiekvienam prieinam? vaist? 
nuo baisios ligos difterite, kuris 
jau daug žmonių, ypacz gi mažų 
vaikų į kapus nuvarė. Naujas 
vaistas yra paprastas, kiekvie
nam pažįstamas uksusas. Ligoniui 
kas pusę valandos duoda gerti 
po šaukszt? uksuso su 5% chlo
ro. Pasveikimę ligonio galima 
užtėmyti jau pirm? dienę varto
jant t? nauję vaistę, antrę dienę 
tankiai liga su visu išnyksta. 
Ant praktikos tasai vaistas pasi
rodė pasekmingu 95 atsitikimuo
se ant 100 ligonių.

Nauji Metai.
Artinasi Nauji Meta), o baigiasi 

seni, taigi jau laikas kiekvienam 
skaitytojai užsimokėti, kę yra 
kaitas už pereitus metus ir pri
siųsti prenumerat? ant ateinan
ezių metų, idant szįmet jįaugiau 
skaitytume ir geriaus supristume, 
kę skaitome ir kas mus mokina 
gero, o kas blogo. Užties?, jeigu 
tikt su atyda skaitysime ir gerai 
tėmysime, suprasime, kas yra mu
sų draugais, o kas prieszais; 
žinosime nuo ko szalmtiesi, o 
prie ko glaustieui, idant pagerinti 
savo varging? būvį.

Laikrasztis “L’etuva"” kasztuo- 
ja ant metų tik $2,00, o kas abu 
dūliam ant syk užsimoka, gauna 
už 50c. knįgelę dovanų. 
Knįgelę gali iszsirinkti sau isz 
musų Kętaliogo, xas koki? nori. 
Kas neturi musų Kataliogo, te
gul ats’szaukia, o prisiusime dy
kai.

Pinįgus galite prisiųsti regi
struotose gromatose, arba permo- 
ney orderį arba czekį, kaip kam 
geriau.

Prisiųsdami pinįgus uždėkite 
szitokį adresę:

A. OL8ZEV8KI8,
Sub Sta. No. 60., Chicago, III.



d Dorpate, sudžių susivažiavi
mo sude buwo peikratinėjamos 7 
pro vos; apskųsti buvo 7 Dorpa
to gyventojai užtai, kad laike 
h p vaik-zeziojimo szventės Dor
pato unver-iteto studentų kor
poracijos “Livonia”,jie papuoszė 
s:iwo namus Latvijos vėliavoms. 
Sudus vienok 6 policijos apskų
stus namų savinįkus iszteisino, 
sepiinlę gi piowę atidėjo ant to 
liaus, kadangi pasirodė reikalas 
patraukti dauginus liudytojų:' ant 
provos atėjo tikt policijos liudy 
tojai, apskųsti savųjų ne atsive
dė. kadangi nieko apie apskundi- 
mę nežinojo.

Į| Kaime Klinn, netoli Mask
vos, 26 Lapkriczio, ant geležin
kelio, vagone III klasos, staiga 
pasimirė to kaimo gyventojas, 
Boldin; grįžo jis isz Maskvos, 
kur tankiai važinėdavo. Wisi 
laikė jį už elgetę, drabužiai buvo 
nuplyszę. sulopyti. Prie apžiū
rėjimo kūno ant geležinkelio sta
cijos užtiko aprit-ztus apie kunę 
204 procentinius bilietus po 100 
rublių kiekvienas ir 52800 rublių 
gatavais pinįgais ir visokias 
vieszpatystėt banko rokundas, 
isz ko matyt, kad jis ir banke tu
rėjo sudėtus pinįgus.

U Agentas pervežimo lavorų 
kompanijos mieste Odesoj, mas
kolius Potemkin, atėjo į policiję 
ir pasiskundė, kad jo kasę apvo
gė. Nė kompanija vienok, kurios 
Potemkin buvo agentu, nė poli
cija ne labai tam pasiskundimui 
patikėjo ir vietoj jieszkoti vagi
lių, padarė kratę paežio agento 
gyvenime, kur rado paslėptus 
300 rublių pinįgais ir kelias pro
centines popieras po 160 rublių 
kiekviena. Kasoj gi, kurios Po
temkin buvo užveizėtojumi, 
trūksta, apart 4600 gatavų pinį
gų, dar ant 15000 rublių pro
centinių bondų ir akcijų.

Isz wisur.
| Mieste Kurske, Maskolijoj. 

pasimirė gana turtingu prekėjas 
ir paliko paežiu Į porę mėnesių 
po tam naszlė gawo isz pacztos 
iaiszką, kuriame buwo įdėta 1000 
rublių pinįgų. Atidarė k<»per>ę 
ir joje rado įdėtę laiszkji jos 
pasim'rusio wyro ranka raszytę. 
Isz *yk ji net apmirė isz iszgęsz- 
<?zio, bet sz'ek t ek atsigavus’, 
pradėjo skaityt atėjusį per mas- 
koli-zkę pacztę isz ano swieto nu 
mirusio laiszkę. L'iszke sto^i: 
“Mano Mie'oji! Sztii jau keturi 
mėnesiai, kaip asz apleidau szį 
swietę. Tu gal numanai, kaip 
man sunku naujoje wietoje. Asz 
keneziu ui mano nuodėmės, pasi
melsk ui mane. Kitaip asz pra 
pulsiu!”- Naszlė suszaukė gimi
nes, parodė laiezkę, bet nieks ne
žino, kokiu budu, pasimiręs Kur
ske, jos wyras galėjo, būdamas 
ant kito swieto, atsiųsti 
laiszkę ir pinįgus, kurie, kaip 
matyt isz paczto peczėczių, ati
duoti Maskvoj. Į penkis mėne
sius gawo naszlė wėl laiszkę nuo 
pasimirusiu wyro ir pinįgus isz a 
no svieto ir teip atsiunezia jai 
wis po du arba tris kartus ant 
metų. Turbūt, prekėjas laiszkus 
paraszė priesz mirtį ir įsakė kam 
isz siwo draugų juos uaszlei su 
pinįgais siuntinėti.

D Peterburge, miesto dalyj va
dinamoj “na Peskach”, gyveno 
su savo szeimyna* kareiviszkas 
daktaras; jo moteris gawo proto 
sumaiszymę ir likosi patalpinta 
į beproezių namus, bet paskui 
vyras vėl ję atsiėmė atgal. 24 d. 
Lapkriczio iszėjo vyras į miestu 
paszauktas pas ligonį, numieje 
pasiliko beprotė moteris su mažais 
vaikais. Pasinaudojus isz to, kad 
nieko dauginus ne buvo, 
beprotė pagriebė kirvį, suskaidė 
daktaro rasztinycz>ę ir pagriebė 
isz stalcziaus uiprovrytę revol
verį ir isz jo paleido du szuviu 
į mažesnyjį savo vaikę ir ui 
muszė jį ant vietos; atlikusi su 
vienu vaiku, kitę szuvį paleido 
kitam vaikui, 5 metų eunui ir 
tam pataikė įgalwę; paskui norė
jo nuszauti dar 8 metų dukterį, 
bet ta, pamaeziusi pavojų, nubė
go į kitę kambarį ir užsikiszo du
ris. Potam beprotė motina paleido 
ir sau szuvį į nasrus. Po valan
dai sugrįžusi tarnaitė rado visus, 
apart užsirakinusios mergaitės, 
gulinezius kraujų baloje.Paszauta 
motina ir vienas wa>kas buvo dar 
gyvi, bet daktaras nusprendė, 
kad nė vienas ne gal iszgyti. 

/ _______ * « 
ii Isz Kelczių, pietinėj Lenki

joj, raszo: 26 d. Lapkriczio darbi* 
nįkai, taisydami geležinkelio li- 
niję, ties kaimu Slovik, ant kelio 
rado be žado gulintį, baisiai su- 
žeistę žydę apie 50 metų amžiaus. 
Uždėjo jį autdreizinos ir nugabe
no į Kelcziu% geležinkelio už- 
veizda patalpino paskui jį ligon 
butyj. Kada jį atgaivino, jis pa
pasakojo, kad pravardė jo Mausza 
Zurav, isz VVarszavos. Ant 
jomarko mieste Woroneže prisi 
pirko jis arklių ir gabeno juos į 

a Bendmę. Arkliai buvo patalpinti 
trijuose vagonuose, vienam va 
gone buvo patsai Zurav, kituose 
gi pasamdyti prižiūrėtojai. Už 
Kelczių į vagouę atėjo geležin
kelio konduktorius ir pareikala
vo paliudyjinlo, kurį žydas tu
rėjo masznelėj; norėdamas paro
dyti paliudyjimę, iszėmė masznę 
prikimsztę pinįgų, kę pamatęs 
konduktorius, szovė du kartu į jį, 
iszveržė pinįgus ir isz vagone 
iszbėgo. Paszautas žydas apmirė 
ir paskui jau nežino, kas jį ant 
kelio iszmetė; žydas ant rytojaus 
pasimirė.

| Isz miesto Lodž, Lenkijoj, 
raszo: keturi plėszikai naktyj 
per langę įsiveržė į gyvenimę 
prabaszcziaus parapijos Godyniec, 
Seru džiaus pavietyj. Prabasz- 
czius jau miegojo lovoj, todėl 
vagiliai užmetė jam ant galvos 
paduszkę ir kada pabudęs kunį- 
gas bandė gi n tiesi, vagiliai žadėjo 
nudurti, jeigu bandytų szaukti, 
arba pasikrutintu. Suvaldę ku- 
nįgrę, vagiliai i-zkraustė visas 
pakavones, paėmė 1200 rublių, 
revolverį, dvivamzdę ir nieke- 
no nesulaikyti, iszbėgo ir prapuo
lė.

|| Mieste Czenatocbova, Len
kijoj, 1 d. Gruodžio, ant geležin
kelio linijos susimuszė du tavori 
niai trukiai. Prie to susidaužė 
14 vagonų su visokiais ta vorais, 
8 geležinkelio tarnai likosi labai 
sunkiai apkulti. Maszinista? vie
no trūkio, nuo iszgęszczio gavo 
proto sutnaiszymę, nuszoko nuo 
maszinos ir per laukę leidosi bėg
ti, likosi vienok sulaikytas ir nu 
gabentas į gelėžinkelio gydiny- 
czię.

R Neseniai atgabeno) Koidano- 
vę. Galicijoj, 35 lenkiszkus isz- 
eivius, kurie buvo iszkeliavę į 
Brazi liję ir į Kanadę; sugrįžo jie 
atgal baisiai nuvafgę, nudriskę, 
ligūsti į savo tėvynę, kurtę ne 
seniai buvo apleidę. Tuose kran
tuose. kur tikėjosi geresnę ateitį 
surasti, nužudė viskę, kę tikt tu
rėjo, net ir savo svei katę.

(| Mieste Radomiuj, pietinėj 
Lenkijoj, geležinkelio urėdnįkas, 
įgavęs proto sutnaiszymę nuo 
girtuokliavymo, padėjo skudurų 
kruvę prie durų kaimynų tuose 
pat namuose gyvenanezių, Gol- 
czevskių, apliejo viskę su kero 
sinu ir padegė, pats gi paskui 
nubėgo į pasziurę ir nusiszovė.

Kaime Sehodnicoj, Galicijoj, 
Drohobyczo pavietyj, pasimirė 
kalvis Hanuszak; giminės ne 
laukė ilgai, bet tuojaus kunę pa
laidojo. Ant rytojaus ant kapi
nių nuėjo duobkasys, idant ge
rinus kunę užkąst'. VVos pradė
jo kasti, isz gralio iszgirdo numi
rėlio szauksmę. Persigandęs duob
kasys metė darbę ir iszbėgo nuo 
kapinių, sutikęs darbi n įkus einan- 
czius isz fabriko ir numirėlio 
pažįstamus, papasakojo tiems 
apie szauksmę isz kapo. 
Wisi nutraukė ant' kapinių, 
atkasė kunę, atidarė grabę, 
kūnas grabe dar buvo sziltas, 
bet dabar palaidotas kalvis bu
vo jau isz tikro ne gyvas. Ma- 
tomai Hanaszak ne buvo su vi
su numiręs ir užkastas ant kapi
nių, vėl atsigavo, bandė gelbė- 
tiesi, bet grabo ne įstengė atida
ryti, o kad nieks į laikę ant pa
gelbės ne atėjo, sandariai užvož- 
ame grabe užtroszko.

Maskvoje, vieno sziaucziaus 
szeimynoj, užgimė vaikas su 
dviem galvom ant vienų placzių 
peczių; liemenį tasai dvigalvis 
vaikas turėjo vienę, teiposgi pil- 
vę, krutinę, bet už tai dvi szir 
dis ir 4 plauczius. VVaikas tas 
tuojaus po užgimimui pasimirė.

CASCaRETS lodruln* kepeni*, Inksto* U 
pilw». Niekad oetknuda. lOo

|| Kaiserstuhl kastynėse, neto
li Dordmundo, W*bkietijoj, atsi
tiko baisi dujų expliozija. Isz 
kastynių isztraukė iki sziol už. 
musztų 16 darbinįkų kunusir sep
tynis darbinįkussunkiai apkultus.

|| Mažojoj Azijoj, miesto Smyr- 
nos apskrityj, buvo smarkus že
mės drebėjimai, prie ko daug 
žmonių likosi užmusztų ir sužeis
tų. Nuo žemės drebėjimo mieste 
Smymoj sugriuvo daug namų.

D Berlyne smarkiai pradėjo 
siausti liga grippa arba influenza 
vadinama, kasdienę apserga tuks- 
taneziai žmonių. Liga smarkiaus 
platinasi turtingoj miesto daly).

NAUJOS KNĮGOS
Pavasario Balsai. Parasze SU 

Maironis. 1895. TilzeJe. Kasztu 
autoriaus.

Telpa ežia daug smulkių eilių 
ir ant galo pridėtas libretto ketu
rių aktų operas. Mislis eiluezių 
daili, bet eilės ne visur lygios, 
vietoms ne atsakanti rimai, bet 
visgi jos neniekesnės už daugelį 
musų iszleistų eilių- Apart silpnų 
pusių autoriaus padirbtų, yra 
ežia daug ir zeceriszkų klaidų. 
Tokia forma, kaip antai: tikėczio, 
galėczio, turbut, ne autoriaus 
padirbta. Ant galo pridėta libret
to, taigi trūksta prie jos tikt 
partitūros, bet ar kas jęparaszys, 
ar sulauksime lietu viszkos operos, 
nežinia. Jeigu kada ir turėsime 
savo operę, tai visgi, mums ro
dosi, iietuviszki kompozitoriai 
nesinaudos isz p. Maironio lib 
retto “Kur iszganymas?”.

^Vietines Žinios.

— Pereito ketvergo dienę, 
apie ketvvirtę valandę po pietų, 
puikiausioj Chicagos restauraci
joj “Toset1 i”, po nr. 104—106 
Midison ui., kelnorėj, maszinų 
dalyj. pasirodė ugnis. Tuojaus 
davė žin ę ugnage8iam8.Su8iriukę 
restauracijoj svecziai pradėjo 
grūstieji laukan. Ant syk kė!no- 
rėj, nežinia nuo ko, atsitiko 
expliozija, kurios susirinkę ugnil
gėsią’ likosi tolyn numesti, kitus 
iszmetė augsztyn, o kapitonę 
Sveesin numetė net į kitę uly- 
czios pusę. Prie to 38 žmonės li
kosi gana sunkiai apkulti; sun
kiausiai apkultas ir nuplikytas 
likosi kapitonas ugnagesiųThomas 
O’Conon kurį tuojaus nugabeno 
į Mercy ligoubutį. Nežinia tei
posgi, kas atsitiko su maszinistu 
Weissu, kadangi po expliozijai 
negalima buvo jo surasti. Wisa 
dideli trioba sudegė. Blėdį ugnies 
padarytę skaito ant 225000 dol.

— Priedurinįkas pardaviny* 
ežios Marshili Fieldo, Anderson, 
ant szvenezių parsigabeno isz li- 
gonbuezio namon savo paczię, 
kuri buvo ligonbutyj patalpinta 
kaipo beprotė. Anderson gyveno 
po nr. 61 ant Johnston avė. Be
protė isz syk užsilaikė ramiai, to
dėl vyras iszėjo prie darbo, na- 
mieje paliko tikt beprotę mote- 
riszkę ir vaikus. Kuczios vakarę, 
sugrįžęs nuo darbo, vyras rado 
duris užrakytas, ant baladonės 
nieks ne atsiliepė. Tuom tarpu at
lėgo policijautai ir kaimynai, isz 
laužus duris, rado gy vehimę gazo 
prileistę, ant grindų gulėjo be 
protė moteriszkė ir dvejatas vai
kų, bet visi buvo garo užtroszky- 
ti. Mat beprotė pasinaudojo, kad 
namieje buvo viena, atsuko ji 
gazo dūdas ir į kambarį prileido 
gazo.

— Kuczios dienę sudegė di
deli Chicagos trioba, Coliseum 
vadinama. Iszsiveržus liepsnai, 
atsitiko ežia trys ezpliozijos, su
bėgus ugnagesiam?, negalima bu
vo pria deganezios triobos prisi
artinti. Trioboje toje atsibuvo 
“Manufacturers Midvinter Carui- 
val”, viduryj buvo isz deganezių 
modegų pastatytos budos. Wie- 
noje kertėje buvo parengtas ku- 
baniszkas kaimas ir gulėjo ten 
vienas sergantis kubietis; tas, 
turbut, ten ir sudegė. Į lOminutų 
po užsidegimui įgriuvo stogas ir 
į pusę valandos, isz puikios trio* 
bos liko tikt griuvėsiai. Prie 
gesinimo apie 20 žmonių Irkosi 
gana sunkini apkultų. Inžinierius 
Johnson su visu sudegė. Blėdį 
ugnies padarytę skaito aut 650 
OoOdol.

— Atėjusi į pardavinyczię 
Lutzo & Co., po nr. 1000—1004 
ant Milvaukee avė., p. AHard ko 
ten nusipirkti, po iikucziais ma
terijos, ant pardavihycz os stalo 
rado paliktę mažę kudykį. Prie 
kudykio marszkinaiczių buvo 
prisegtas r asz te lis: “praszau nu- 
neszti kudykį ant policijos staci 
jos, jis savo namų neturi”.Tę pa
czię kuczios dienę, tokiu jau bu
du paliktę penkių mėnesių ku
dykį rado žinomoj Chicagos di
delėj Sieger & Coopero pardavi- 
nyuzioj. Abudu kudykiu policija 
patalpino pamestų vaikų namuo
se.

— Pereitę sanvaitę, Chica- 
goj atsilankė popiežiaus delegatas, 
archivyskupas Martinelii. Keliau
dama į St. Paul praleisti szven- 
tęs pas archivyskupę Irelandę, 
apsistojo ant poros valandų Ch> 
cagoj, Great Northern hotelyj, 
atlankė archivyskupę Feehanę, 
atlankė ir Chicagos katedros baž 
nyczię.

GEOGRAFIJA 
ARBA 

MOKSLAS APIE ŽEME.
II DALIS.

vei^gųprekčių, prie Zanzibaro pakranezių laikė kariszkus lai
vus, per tai ta bjauri prekysta ir jomarkai ant žmonių 
isznyko, sziądien isz Zanzibaro daugiausiai iszgabena 
slonių dantų.

Pradžioj naujų amžių, į rytinės Afrikos pakrantes at
kako partugaliecziai kurie pirmutiniai isz Europos tautų 
apkeliavo aplink pietinę Afrikos užbaigą, taigi aplink 
priežemį Geros Wilties ir uždėjo pirmutinę kolioniją ry
tinėse kietžemio pakrantėse, prie Mozambiko kanalo, 
prieszais salą Madagaskar. Miestas Mozambik yra prie siau
riausios kanalo vietos. Kolionijos tos buvo gana turtin
gos tuose laikuose, kada ežia žydėjo vergų prekysta, jo
je mat ir krikszczioniszki portugaliszki kolionistai ėmė 
dalytumą; isznykus tai prekystai, kolionijos tos puola. 
Portugaliecziai bandė iszplatinti savo valdybos po Afri
kos Vidurius, bet jiems iszkirto kelią anglijonys, kurie 
nuo pietų iszplatino savo valdybos iki ežia ir įsispraudė į 
tarpą portugaliszkų valdybų rytinėse ir vakarinėse pa
krantėse; tikt iszilgai upės Zambezi pasisekė portugalie- 
cziams prisigriebti giliaus į Afrikos vidurius. Europie. 
ežiams klimatas tų krasztų yra labai ne sveikas; todėl tai 
pakranezių miestai daugumoj yra pastatyti ant mažų 
prie krantų ėsanezių saluczių, kurios turi svaikesnį kli
matą. K

Senas Zanzibaro valdybas pasidalino terp savęs Ang
lija ir Vokietija: auglijonys paėmė sziaurinę dalį su mies
tu Zanzibar, pietini dalis pateko vokiecziams.

Abisinija užima sziaurinę dalį Rytinės Afrikos iszki
limo. Ta dalis iszkilimo yra teip augsztai iszkilusi, kaip 
augszcziausias Europos kalnas Mont Blanc; vandens isz- 
rėžė tą iszkilimą ir visus krasztus ir isz jo padarė kalnuo
tą krasztą, vadinamą Afrikoniszka Szveicarija. Abisini
jos kalnai turi kolumnų pavidalą, virszunės jų lygios, 
lyg nupjautos, vadina jas amba: tankiai isz vienos į ki
tą kalno pusę galima persigriebti tikt su kopieczių pa- 
gelba. Ambai, arba Abisinijos kalnų virszunės iszmėty- 
tos visaip. Abisinijos iszkilimas staeziai nusileidžia į vi
sas puses, į vakarus prie pelkiuotos žemumos Kųolla, į 
rytus prie beveik neapgyventų, turinezių depresijas Sam- 
haros pakranezių. Isz tos pusės nusileidimas yra staeziau- 
sias, iszkilimas nupuola žemyn pavidale staezios sienos, 
kurioje kaip kur yra spragos vedanezios į vidurius to 
kraazto. Isz vakarų į Abisiniją greieziaus ir lengviaus ga
lima prisigriebti, kadangi į tą pusę daugiaus teka upių; 
ypacz gi svarbi yra upė Bachr ei—Asrek, tekanti toliaus į 
Nilių. Bachr ei Asrek, ant-savo kelio perplaukia kalnuo
se esantį ažerą Tsana. Abisinija panaszi yra į labai dide
lę ir drūtą tvirtynę, kurioje ambai, arba kalnų virszunės, 
yra jos fortais. Todėl tai Abisinijos gyventojai, kurie ežia 
atkako isz kitoj Raudonųjų jūrių pusėj esanezios Arabijos, 
susimiiszė su ežia gyvenusiais negrais, nežiūrint ant galin
gų kaimynų ir visokių užkariautojų mėginusių tą krasztą 
pamuszti, galėjo iki dabar užlaikyti savo liuosybę ir ne- 
prigulmystę. Abisinijonys atmuszė nuo savo kraszto vi
sus mahometoniszko tikėjimo platintojus, kurie, nors užka
riavo visus iszilgai Niliaus ii*Sziaurinės Afrikos krasztus, 
bet į Abisiniją prisigriebti negalėjo. Musų gadynėj abi- 
siniecziai pasekmingai prieszinasi įsiveržimui į jų krasztą 
drūtoms, gerai suorganizuotoms europeiszkų vieszpatysz- 
czių armijoms. Rods englijonams pasisekė užimti Abisi
nijos viduriuose tvirtynę Magdala, bet pamatę, kad jos ne 
įstengs palaikyti, su visu isz ten pasitraukė; egiptijonisz- 
ka kariauna kelis kartus buvo abisinieczių sumuszta; tas 
pats pasiekė ir italijonus, kurių gana tvirtą kariauną su- 
muszė abisiniecziai po Adova. Italijonys, užėmę pakrantė
se Raudonųjų jūrių miestą Masauą, tikėjosi lengvai pa
muszti visą Abisiniją, bet apsiriko, ne tikt kad to kraszto 
ne pamuszė, bet* pats likosi sumuszti. Augszti kalnai, 
sunkus viduriuose susineszimai atsiliepia vienok ir ant a- 
bisinieczių: terp jos atskirų dalių iki sziol ne buvo tvirto 
susiriszimo, atskiros dalys rėdėsi kaipi atskiros vieszpa- 
tystės, tikt dabartiniam Abisinijos karaliui, Menelikui, pa
sisekė sziek tiek iszplatinti savo įtekmę ant atskirų dalių, 
bet visgi tikrai tvirtos vienybės dar nėra: karaliaus paskir
ti tokių dalių valdytojai valdo jose kaipo visai neprigul- 
mingi, savistoviai valdonai, kurie tankiai terp savęs veda 
kruvinas kares. Abisiniecziai yra krikszczioniszko tikėji
mo, bet tikt isz vardo, remiasi viskas vien ant pildymo 
formų: abisinietis, isztraukdamas ant plėszimų, paprastai 
atlieka iszpažintį, už ką savo dvasiszkiemsiems užmoka ir 
už pinįgus gauna atleidimą. Kaipo pinįgus vartoja ežia 
senus, nuo laikų Marijos Terezijos austrijokiszkus tale- 
rus, kaipo smulkus pinįgai vartojami ežia druskos szmote- 
liai. Karalius Manelik davė Paryžiaus pinįgų musziny- 
ežioj muszti, ant paveikslo senų austrijokiszkų talerų, nau
jus cidabrinius su savo paveikslu, bet gyventojai nenori 
jų imti.

Dabartini Abisinijos sostapile yra miestas Antoto; 
miestas Aocum yra tai seniausia Abisinijos sostapile; Gon- 
dar vienas isz didžiausių to kraszto miestų t

(Tąsa).
Paskui pasitraukusius į kietžemio vidurius holandie- 

czius sekė ir anglijonys, kurie iszplatino savo valdybas 
nuo pietinės užbaigos iki upei Oranijai. Teip susitvėrė 
ežia angliszka valdyba Kapland, kuri seniaus, kaipo ė- 
santi ant vidurio kelio isz Europos į Indi jas ir į Australi
ją, didelę turėjo svarbu, dabar gi, iszkasus Suezo kanalą, 
jau ant prisigriebimo į Indijas ir į Ąustraliją ne reikia 
keliauti aplink Afriką, todėl vertė tų valdybų buvo nu
puolusi, pakėlė vienok jas atradimas pietinėj ■; Afrikoj 
turtingiausių deimantų ir aukso kastynių. Į dęimentų ir auk
so kastynes pradėjo keliauti žmonės isz visų krasztų; pa
sidauginimas gyventojų skaitliaus atsiliepė ir ant žem- 
darbystės ir gyvulių auginimo: vieni skubinosi į deiman
tų ir aukso kastynes, tikėdami greitai ten pralobti, žem- 
darbiai rūpino tiems maistą ir žinoma, pardavinėjo jį bran
giai. Apart to, kolionistai parengė ežia farmas sztrausų 
auginimui, augina juos vien dėl brangių plunksnų, kurias 
siunezia isz ežia į Londoną, į Paryžių ir į kitus didesnius 
Europos miestus; sztrausų augintojai didelį isz savo dar
bo renka pelną. Turtingiausios deimantų kastynės yza 
angliszkose pietinės Afrikos valdybose Grigualand vadi
namose. • Žymiausias miestas vietoj tų kastynių yra Kim- 
berleu, dabar sujungtas geležinkeliu su miestu Gape Town, 
sostapile kolionijos Kapland.

Anglijonysne pasiganėdino tuom, ką seniaus tui^jo, 
jie savo kolionijas teip iszplatino, kad jos isz vakarų ap
skrieja Transvaaliaus republiką, į sziaurius nuo Trans- 
vaalįaus yra neseniai pamusztas anglijonų Matabdiu 
krasztas. Iszilgai rytinių pakranezių jie užėmė Kafru žemę, 
uždėjo vaisingoj pakranezių dalyj kolioniją Natai, ku
rios žymiausias miestas yra Port Natai. Toliaus į sziaurius 
jų valdybos traukiasi pakrantėmis iki portugališkų val
dybų Delagoa rižtabos. Anglijonys, užkariavę Kafrų žemę, 
buvo suinislyję užkariauti visą Pietinę Afriką, taigi ir 
aniedvi holandiszkų boerų republikas, kelis kartus ban
dė užpulti ant turinezio daugiausiai aukso kastynių, Trans 
vaaliaus, bet kiekvieną užpuolimą boerai numuszė.

Nuo neseniai pietinėj Afrikoj uždėjo vokiecziai ko
lionijas, tokiu budu atsirado anglijonams galingesni kon
kurentai, vokieczių valdybos isz dalies užkirto anglijo
nams platinimą toliaus savo valdybų. Wokiecziai užėmė 
pakrantes į sziaurius nuo upės Oranijos, prie tinkanezios 
laivų apsistojimui uostos uždėjo miestą ir portą Angra 
Paguena. Krasztaj tie rods ne vaisingi, bet turi* daug 
mineraliszkų turtų, yra labai turtingos vario kastynės. 
Trūksta ežia vienok vandens, net gėrymui ir virimui rei 
kia vandenį parsigabenti isz miesto Cape Town, esanezio 
ant kelių szimtų mylių, arba perdistiliuoti isz jūrių van
dens. Žemdarbyste galima užsiimti tikt ant upių kran
tų, bet ir ežia metų darbą gal isznaikyti netikėti tvanai. 
Užstojus lytui, upeliai ir upės urnai prisipildo ir vandens 
per krantus iszsiveržia ir užlieja visus aplinkinius ap- 
skriezius, bet nustojus lytums, vėl greitai iszgaruoja. Jū
rės vienok tiems krasztams daugiaus atgabena naudos 
negu žemė: szalta. tekanti nuo pietų vandens srovė su
gabena, prie krantų daugybę žuviu, o su joms ir pulkus 
visokių vandeninių paukszczių, kurie, kadangi ežia oras 
sausas, sukrovė prie krantų storas eiles brangaus pausz- 
ežių mėszlo guano vadinamo. Kaipo kelius važiojimui ta- 
vorų vartoja ežia iszdžiuvusius upių lovius, ta vorus va 
žioja vežimais, į kuriuos pakinko jautrius, bet ant jų 
girdymo reikia vandenį gabenti isz kitų tolimų krasztų.

Rytiniai prie ekwatoriaus Afrikos krasztai ūži 
ma iszkilimą 3000 metrų augsztą, iszsiskėtusį ir iszsisza- 
kojusį szoną afrikoniszko iszkilimo, traukiasi į sziaurius 
nuo upės ^Zambezi, pereina į Somali pussalį, pasibaigia 
Abisinijos kalnais sziauriuose. Ant to iszkilimo, netoli 
ekvatorius, vienok augszeziaus amžino sniego linijos, yra 
iszkilusios vulkaniszkos virszunės, panaszios į cukraus 
galvą, kaip antai virszunė KilimąNdiaro, iszkilusi ant 
20000 pėdų augszeziaus jūrių vandenų pa virsziaus ir Kentą 
ne daug kiek žemesni, į rytus nuo ažero Wiktoria ir Rus- 
wenzori — į vakarus nuo pirmiaus paminėtų. Įdubimuose 
to iszkilimo yra daug didelių ažerų, kuriuos gal pereina 
tikt didiejie Sziaurinės Amerikos ažerai; ažerai tie pa
prastai ilgi ir siauri žemumose, augszeziaus esanti yra 
apvalus, isz kurių atliekamą vandenį gabena didžiausios 
Afrikos upės; ažerai: Victoria Njansa, Albert Njansa 
ir Albert Edvard Njansa — į Nilių; Tanganika ir Bang- 
veolo į Kongo; Njaaaa — į Zambezi. Daugelis rytinių 
pakranezių upių, kurios nors nesi jungi a su vidurio kiet
žemio ažerais, bet visgi ažerus tuos kaipi priartina prie 
pakranezių, upės tos yra, teip sakant4 keliai vedanti prie 
vidurinių ažerų. Prie rytinių pakranezių iszkilimas nu
sileidžia prie žemų, pelkuotų, ne sveikų pakranezių tikt 
ne terasais arba trepais, kaip tai buvo pietinėj Afrikos 
užbaigoj, bet kaipi vienu sziuoliu; iszrėžytas jis tekanezių 
upių klonimis, prie iszkilimo krasztų traukiasi eilės pa
kranezių kalnų. Vėjai puczianti nuo jūrių atgabena 
pakranezių juostai ir kalnų rytiniam szonui daug drėg
numo, todėl ežia būva užtektinai lytaus, augmenys au
ga tarpiai, yra daug didelių girių, ant iszkilimo vėjas pu- 
ežia jau sausas, kidangi jis paliko visą nuo jūrių paimtą 
drėgnumą ant pakranezių ir ant rytinio kalnų szono; to
dėl tai ant iszkilimo nėra jau girių,* bet tikt žole apžėlę 
stepai arba savanai; apgyventas jis mintanezių iszmedžiok
lės ir plėszimų tautiszkų gaivalų, ant apsisaugojimo nuo 
jų užpuolimų užsiimanezios žemdarbyste tautos turėjo 
trauktiesi į ne sveikus pakranezių pelkynus, statyti kai
mus ant augsztų į žemę įkaitų polių, ant pakranezių salų 
ir t. t.

Gyvena ežia negrai Bantu giminės, kurie, ypacz prie 
pakranezių, susimaiszė su arabais ir su pirmutiniais Afri
kos gyventojais hamitais. Kadangi vėjai ežia per pusę 
metų puezia nuo Azijos, per kitą gi pusę vėl prieszingai- 
nuo Afrikos Azijos link, todėl jie palengvino kelionę isz 
Azijos arabams. Dar viduriniuose amžiuose arabai pre
kiavo jau su rytinės Afrikos jiakrantemis, turėjo ežia ir 
savo kolionija8\ svarbiausia jų kolioniją dar ir sziądien 
yra Zanzibar, kuri pirmiaus prigulėjo imamui isz Mas- 
kato, Arabijos kunigaikszcziui, paskui gi pastojo savisto- 
ve, iki kol ne paėmė jos europiecziai. Miestas Zanzibar 
turi apie 150000 gyventojų, yra tai didžiausias miestas 
ant visų rytinės Afrikos pakranezių, pastatytas jis ant 
didžiausio kietžemio įlinkimo, isz ežia veda keliai toliaus 
į Afrikos vidurius. Seniaus į visus krasztus daugiausiai 
gabendavo sumedžiotų negrų vergų, bet paskui iszga- 
benimas vergų likosi uždraustas, Anglija, ant gaudymo

Paveikslėli* M. Svarbesne* A f riko* vie*xpaty*te*.

Vakarini terp tropikų Afrika susideda isz Viduri
nes Afrikos įdubimo ir pakranezių Zemesneses Gvinėjos.

Vidurines Afrikos įdubimas užima krasztus prie upės 
Duolaba—Kongo. Ji neapima tikrą vidurį kietžemio, bet yra 
truputį toliaus į vakarus ir į pietus nuo vidurio.

(Toliaus bus)



Draogyszczio reikalai.
Draugystė Lietuvos Sūnų lai

kys snwo netikėtą susirinkimą sa
lėj L. A Žuko, po nr. 3391 Auhurn 
Avė., Čhicagoj, Nedėlioj, tuojaus 
po 12 valandai vidurdienio, 2 d. 
Sausio, 1898 in., ant kurio bus 
a ps varstomi labai svarbus daly
kai. Dėltogi visi sanariai tos 
Draugystės ant minėto susirinki
mo privalo pribūti ir padotka- 
was knįgutes senas ir naujas pri
statyti.

Su guodone, A. Rudauskas,
Raszt.

J

Stebuklingos gydyklos.
Gydyklos D-ro Ham’o ant 

Czystyjimo Kraujo ir Sudrutini- 
mo Nervų susideda isz žolelių ir 
szaknelių, kurios padaugina 
žmoguje kiekybę kraujo ir su- 
drutina nervas. Gydo jos, pa
gražindamas gyvybės sekus, ku
rie tapo iszuaikiuti ligoms, vi
durių užkietėjimų, persidirbimu, 
nuliudimu, neužri laikymu ir o- 
nonizmu. Atgaivina jos tuojaus 
apmirusį kraują,smagenis, ir ner
vas, priduodamos jiems reika
lingų dalelių, prilaiko nuo nai
ki n i mosi organizmo, atnaujina 
sunykusias organizme kamarų - 
kias tuom patim budu, kokiu 
sunaikintos tapo. Pripildo pul
sus czystu ir tvyrtu krauju, pei
kę žmogus pastoja lyg isznaujo 
atgimęs, nes visa sistema nau
jai atsibudavoja. Szios gydyk
los susideda isz czystų žolėlių ir 
szaknelių, be damaįszymo jokių 
trucyznų, arba alkoholių, o ant 
darodymo to, įdedame ežia pa
tvirtinimu Ėliiot’o H. Haag 
pharmaceto-Chemiko, kuris, kai
po expertas preparatuose medi
cinos, aplaikė gėrę reputaciją 
už teisyngę analizavimą che
mikalų ir maisto produktų.

Mitingas.
Nedėlioj, 2 d. Sausio, 1898 apie 

4 valandą po pietų, Dr—tė Liuo 
sybės laikys savo czvertmetinį 
susirinkimę vokiszkoj ealėj p. F. 
Sztejero, po nr. 632 S. Canal ui., 
Chicago, ant kurio privalo pri
būti visi sanariai minėtos Dr— 
tės, teiposgi yra uipraszomi dori 
žmonės ant prisireszymo.

Su guodone, Dr-te Liuosybes,

Į Lietuwilis ir Lietuwisz- 
kas Draugystes €hi- 

cagos.
7 Atkreipkit atydę ant muzikan
tų Dr-tės Dovido Karaliaus,kurie 
visuose moksliszkuose ir bažnyti
niuose reikaluose tarnauja dykai,o 
ant piknikų, bal ų, veselijų ir 
pagrabų grajina už pigiausią pre
kę. Grajina: ant triubų.skripkų 
ir kitų instrumentų. Ofisus turi: 
703 W. 18th PI. pas p. J. VValan 
tinaviezią ir 924 33rd St. pas p. 
A. Žemaitį kuriuos galima kiek
vieną valandą rasti namieje.

Su guodone, Muzikantai 
Dr-tės Dowido Karaliaus.

State of Ohio, l a □ 
Lucaa Oounty. J

Personally came before me the sub- 
scriber, a Notary Public, within an for 
said County, Elliot H. Haag, who being 
firstduly sworn, deposeth and says that 
he it a Pharmaceutical Chemist, and 
has analized tbe preparation known aa 
“Dr. Ham’s Blood Purifler and Nerve 
Tonic”.Finds that it oontains roots and 
herbą in their pure statė, and that they 
were gathered at the proper season, and 
represent the true m ėdi c ai properties of 
the drugs, and further, this preparation 
containt 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.
Graut WiUiams, Notary Public, 

Lucas Co., Ohio.

Pad6kaw#nes.
A. R., South River, N. J. rasto: “Gal

va skaudėt nustojo, taigi neapsakytai 
esi u dėkingas D-rui Ha m ui už issgydy- 
mą. Neturėjau vilties iszgijimo ir jau 
mislyjau, kad liksiu ligoniu ant wiso 
amžiaus, bet po pamėginimut gydyklą 
D-ro Ham’o, skausmas mano organizmą 
apleido ir jauezinosi dabar tvirtu ir 
sveiku. Welyju wisiems kentanteims 
kreiptis prie D-ro Ham’o, o užtiesa isz- 

. gydy«”-
■ Jan Bak isz Hazleton, Pa. raszo prie 
D-ro Ham’o:— “Ant Jūsų klausymoda- 
neszu, kad mano pati pasweiko nuo Ju- 
u gydyklų. Kiti daktarai wiliojo po 

biskuti pinįgus, bet tas kasztavo labai 
brangiai, o nieko negelbėjo; rodžias kad 
jiem rūpėjo tik, idant mano pati ko il
giau sirgtų, o jie gaištų vis pinįgus 
plėszti. Jūsų gydyklos isz karto mano 
paeze pagelbėjo, už ką aiuneziu Jumis 
szirdingiausią tezių”.

Stan. Sobotka, isz New Britain, Conn. 
raszo prie D-ro Ham’o:-— Prisiunczin 
Ponui resztą pinįgv Již gydyklas ir szir- 
dingai dėkavvoju už iszgydymą mano 
paezioe. Ji mėgino visokias gydyklas

Laiszkai ant paczto.
551 Achtobovrski T. 684 Mlchala Stefan 
558Baldi Ervle 687 Mietus A.
559 Baile Peter 689 Miskovicz W.
568Bollug8igmund690Mistoszevicz K.
569 Breveckis J. 710Pizezatowski A.
570 Balakevicz J. 720 Robos Jan
583 Domitovski M. 728 Rutkin Coneor 
586<Jrakos Georg 730Sucianski W.
587 Drauginis W. 731 Sagamat Hanna
588 Dubekiema J. 7508taskus Peter 
620Gutzeit Johanne761 Szimanski W.
624 Ignas Jan 768Tributa Jan 
640Kadla Vronika 773 Viskup Stefan 
645 Keturakas M. P. 784 Wijdozijuski F. 
672 Labovicz Z. 790 Zvanovicz A.
674 Lulęa Franciska 791 Zakrajsk Beran

Reikalauja partnerio ant 
uždėjimo Grocernės ir Buczernės 
drauge. Turiu ant to labai gerą ir 
apsimokamą vietą. Partneris tur 
turėti nors $200, ir gerai suprasti 
biznieriszką darbą. Atsiszaukit į 
“Lietuvos” redakciją nedėlioj, 
1 valandę po pietų.

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo brolio, Petro Ploksz- 

ežio ir Mateuszo Konstantinavycziaus, 
isz Marginių kaimo, teiposgi Fabijono 
Lukszo, isz Kapiniszkių kaimo, visi 
trys Vilniaus gub., Trakų pav.,Marcin
konių parap. Jie patys, ar kas kitas, teik
sis duot man žinią ant szio adreso:

Tom. Plakslis, 
Hyannisport, Mass.

Reikalingas geras bu- 
czeris, kurs gerai perdėm supran
ta buczeriszkę darbą. Užmpkes- 
tis gera. Atsiszsukit į “Lietu
vos” redakciją nedėlioj, 1 valan
dą po pietų.

— Auksinis laikrodėlis, kurį 
leidau ant liosų, puolėantNo.286.

Su guddone, A. Rėklys.

las, tur 
Bon- 

dyklų kasztuoja tik 81,00, sze- 
mkelės 85,00. Iszraszant gydy-

>1 metų, bet nė vienos jos 
dienok Jūsų gydyklomis

jau perdauj 
negelbėjo. 
tapo iszgydyta, ir liga daugiau ne pasi
rodė.

J. Urban. 20 Pearl St. Nev Britain, 
Conn., raszo:“Nedėle laiko kaip pradė
jau imti Jūsų gydyklas ir jau yra man 
daug geriau, bet neužilgio gydyklos 
baigsis, taigi prisiuneziu pinįgus ant 
daugiau”.

Tukatanczius turime tokiu 
padekavoniu nuo geru pacijen- 
tu , bet dėl stokos vietos ne ga
lime ju visu patalpyti.

DR. c. B. H AM
Gydo wyru», moteriH ir wail<u«.
Jeigu daktarai negalėjo pažint tavo 

ligos, arba jeigu negalėjo tavęs iszgyti, 
tai raszyk tuojaus pas D-rą‘Ham’a, o 
jis duos tau rodą dykai. Jeigu D-ras 
atrastų, kad tavo liga neiszgydoma, tai 
pinįgus tau sugražins ir nereikalauji 
nieko žudyti. D-ras Ham’as yra teisin
gu fr atsakaneziu, o ligoniais apieka- 
wojasi — kaipo tėvas savo vaikais. 
Žmonės, kurie ant tuszczioz jieszkojo ro
dos visokių daktarų, kurie kelioliką 
metų iszkentėjo ligas ligonbueziuose* 
lyg per stebuklus tapo iszgydyti per 
D-rą Ham’ą. Nekalbame tą pasigirda
mi,* bet tiktai sakome tikrą tiesa Ne- 
vilkmkit savo ligos, nes ga*i stotis ne
iszgydoma. Tuojaus raszyk prie D-ro 
Ham ’o.

Gydyklų D-ro Ham’o negalimą gauti 
jokioje aptiekoje, a nė grosernėje, a nė 
karezemoje, nė pas pedliorių. Kas no
ri gaut czystas ir sveikas —- 
staeziai raszyti prie D-ro 
kėlė

H 8zios 
klas, reik apraszyt savo ligą ir įdėt 

.gromatą pinįgus, arba money orderį, ar 
czekį. ‘Gydyklas ir pamokinimą kaip 
gydytis iszsiųsime atgale paczta* Pri- 
siusk pacztinę markę ant atsakymo. 
Adresas toks:

DR. C. B. HAM, 
70&—709 Katonai Union Bnlldlng. 

TOLEDO, O.

Gcrianse Užeiga dėl l>arbinyku
pasJ. Daniseiiczlu,

768 Bank ir River Side Sts.
Waterbnry, Conn.

Užlaiko geriausius gėry mus; szalta 
Alų, seniausias Arielkas, Likierius ir 
kvepenezius Cigarus. Užkvieczia visus 
atsilankyti. Juozas DaniMeviržius.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted u L

Mojimą poikiuiFotografijas, oi tnziaa Ūktai

$2.00
An wMello ir kitokiu reikalu nujima Fotogrs 

fijaa kopulk tašei.

Geriausia užeiga Scran- 
tone.
.. i... pas..........

FRANCISZKU KOON8,
105 Lockoujanna Avenue.

Yra tai vieta arti visų geležinkelių 
stacijų, kur kiekvienas atvažiavęs in 
szitą miestą gali gauti gerą nakvy- 
nią, szaltą alų ir kvepenezius cigarus, 

Km in Scrantua atkellausit.
Tai pasKoona'a wiakf gausit:

Alaus gero ir Citrai^.
Pernakwot ir rod| gerj. (1 11.98)

Hura Lietuviai paa

A. Babarska,
Užlaiko geriausius gėrymus: Alų,Deg

tinę ir kvepenezius Cigarus. Teipgi 
duoda geriausią rodą kiekviename rei
kale. - Nepamirszkit adreso;

IID4 IstSt., Elizabeth Port, N.J.

“Lietuvos” Agentas.

Szitų miestų lietuviai, norėdami ap
statė! i uoti “Lietuvą”,gali kreiptieai prie 
augszcziaus minėtų agentų, o jie noria 
iszpildys jų reikalus.

Dr. Marija Doviatt, Lieta ve.
Paeinanti isz Kauno Gubernijos.

838 W. 18lh Str.
Priima Hroniot adynoM: nuo 9 iki 12 priesz piet 

ir nuo 0 vakare. TelephonM: Canal 78

“Lietuvos” Agentai: 
Kėliau taneliais “Lietuvos” agentais y- 

ra: Vincas Kudarauckas ir Motiejus 
Damijonaitis.

RarK.LAt-jA T«iatxoc m dabbjizcziv wyru 
merai u u keliauti po ChlcagairaplinktaM ir p: 
dan.neti ta vorai pagotos tirmo«.Gau(M,ooi 
meoeifo ir erpenaua. Darba, ant viaaaoa. ""

W. SIOMINSKA
679 Milwaukee Avenue, . CHICAGO. ILL 

Mano Dirbtuwe tapo 
Apdoioanota

IDWIEMS MEDALIAIS 
ant Kosduszkoa Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistis 
dirbimą.

’Maika: Gud Morning, Mister. 
Frenk: Nakaipeiū*. Malke? 
Malka: Kaip kas eina, teip ir 

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

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

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

Frenk: No brolau, kurtas tai 
dar ne esu. Beczerlaif jau ne 
nuo wieno girdėjau,kad žmo
nių džiaugiasi su daiktais 
pirktais nuoKelpsch.Noreiko 
&Co. Jau pora metų atgal ir 
asz norėjau pirk nuo j u laik
rodėly, bet.po szimta pipkiu, 
darbo kaip nebuvo, teip ne
buvo. Bet sztai jau pradė
jome geriau dirbt, ir nors 
ant byro ne cento neliktu, 
užsiorderiUosiu ant pėdės 
wiena isz tu su aukso kvviet- 
komis, ui subytis tawajy. 
Nauja katalioga gawau.
Raszyk ir tu po adresu Kelpsch,Noreiko & Co., 56 Fifth Avė., Chicago, 111 o 
gausi dykai.

Maika, Ne toks bosas tu esi, kaip tu mislyji, taigi asz jau jy parsinesziau vvakar 
tas pacztos, ta nauja lietuwiszka katalioga. Neskaicžiau jy dar. nes waikai 
pradėjo birbet, ir boba panorėjo miego, nes jau vrelu buwo, bet sziadiena tai 
skaitysiu, reiks sau koky letciugely parsitraukt.

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

Maika: Gud bai, gud bai.
Prisiusk sawoadresa, o gausi dykai nauja didžiausy lietuwiszka katalioga 

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

__________________________ CHICAGO, ILL.

KARŪNŲ, SZARYŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MAHSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę spreikszti guo- 
dotiniem* Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
6U8 augsaesiaus paminėtus daig
ius P i gi a ūse i, Teisingiausel 
Ir Geriausel, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdlrbimais įgijau 
geriauaę praktiką ir dėl to galiu 
wiską padlrbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

8u guodone
W. 8LOMINSKA, 67W MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

urasAvnim
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Gėlimas viduriuose. 5.
Bzbn. Kam.., Lisroe, 1890.

An turėjau toki gėlimą widnriuoM, kad 
negalėjau ne waigyt, ne miegot iii skaudėjimo, 
bet kad pamėginau bonkale .Kunigo Koenlg'i 
Nerve Tonk>“, paallutau taip aweika, kaip ba- 
wau 10 m. atgal Yra tai aukaloea oydykloa.

Mn B. SETE B
Aei lunandoiau tik wiena bonkeie ,.Kunigo 

Koenlg'a Nervą Tonic" ant paralyžiau*, kuri* 
kankino mane per 3 metu*, tr tapau lir-aydyta*. 
o daktarai negalėjo UzgydyU. Ta gydykla yra 
verta tiek aukto. kieu JI tveria ant w<>go«. 
Taip ra*xo Briel, 810 Ireiand St, St. Paul. Minu. 
U C. C.,Fond du Lao Wi*., kuri* nenor *awo 
vardo ia angarai n Ima dėti, *ako, kad nėr 
nieko gere*nlo ant S*. Vito Sroklo per Kunigą 
Koenlg'i Nerve Tonio.

VTTT I TGaui kiekviena* vertingu knyge- 
| V K A f»C. apra*aaneria apie nerwl*«ka* 

If Į [\ H Ijfta*. ir ant pabandymo bonkelp
* ““•virai minėtu gydyklų, kur* pri

tinai »awo adreta. Beturvaiai ligoniai teipgi 
gaui aiia* gydykla* dykai.

Salo* gydyeio* yra i*araaU>* Kunigo Ko«- 
n kg iiaFort Wayne, Ind. 187# metuoee Ir dabar 
yra laaduodamoe po Jo pridiura per

Koenig Med. Co. Chicago, III. 
•1« H. Franklin St-

A ptiekoee galima gaut bcnkelp eita gydykla 
uiti arba 6 bonkeie* ui ją.

Didelei bonkoe po 91.70. 6 bonkoe ui 19.
Galima ja* gaut Ir “LIETUVOS ’redakcijoj

M. IJamljonMitU.
Keliaujaneziu “Lietuvos” agentu 
yra Motiejus Damijonaitis. Ji
sai ežioms dienoms atlankys mies
tą Shenandoah ir aplink priimi
nėdamas prenumeratą nuo senų 
skaitytojų ir užraszinės naujus 
skaitytojus. Dėltogi meldžiame
visų tėnykszczių lietuvių, kur 
musų agentas atsilankys, užmo
kėti jam pinįgus ui “Lietuvą”, 
o tokiu budu užezėdysite sau 
kasztus prisiuntimo. M. Damijo
naitis yra tikru “Lietuvos” agen
tu, visi galite jam užsimokėti 
prenumeratą už “Lietuvę”, o pi
nigai bus mums gražiai priduoti. 
Mes ui jį atsakome. Teiposgi 
galite gaut pas jį visokių knįgų 
pirkti, kas tik kokių norite.

Lietuvos iszdavyste.

^Vietiniais Agentais szie: 
BALTIMORE. MD.

Bonawent. Mažeika, 118 Dover St.

MT CARMEL, PA.
Petras Bieliauskas.

SHENANDOAH, PA 
Andrius Maczys, 445 W Line St.

BROOKLYN, N. Y.
Detr*s Abraitis, 800 Myrtle avė.

SORANTON, PA. ' 
Juozas Petrykta, 1514 Ross Avė.

PHILADELPHIA, PA.
Juozas Butkus, 1112 Cyperss 8t.

GRAND RAPID8, MICH.
F. Sidoras, 344 Hamiltoh 8t.

“Lietuvos” Agentas.
“Lietuvos” keliaujaneziu agen

tu yra VVincaa Kudarauskae. Ji
sai sziose dienose atei lankys 
Nev Yorke, BrooHyne ir 
aplinkiniuose miesteliuose priimi
nėt prenumeratą nuo senų skai
tytojų ir uirasztnėt naujus skaily 
tojus. Deltogi meldžiame visų 
tėnykszczių lietuvių, kaip senų, 
teip ir naujų skaitytojų, pas ka
riuos musų agentas atsilankys, 
užsimokėti prenumeratą agentui, 
tokiu būdu užezėdysit sau laiką 
ir kasztus prisiuntimo, o pinigai 
visi bus gražiai mums priduoti. 
Wincas Kudarauskas yra tikru 
“Lietuvos” agentu ir nieks nepri
valo bijotis jam pinįgus duoti, 
mes už jį atsakome. Teiposgi ga
lite gaut pas jį visokių knįgų ir 
kitokių daiktų pirkti.

“Lietuvos” Iszdavyste.

i

"LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis

Iszeina Chicagoje kas pėtnyczia ir paduoda žmonėms 
SKVARBIAUSIAS IR TEISINGIAUSIAS ŽINIAS 

isz Amerikos, Lietuwos ir wiso paswieczio.

DOWANO8 DEL WISU.

Ben. Hatowskis,
527 S. Canal kerte Jndd nl., Chicago, III.

Dirba, taiso ir parduoda:
LAIKRODŽIUS, LAIKRODĖLIUS, 

Lenciugelius, Žiedus, Špilkas, Auskarus ir 1.1.
Kiekvienas, kuris pas mane pirks taworo 

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 — gaus pre
zenta vertės $3,00. Kiekvienas, kas pas mane pirks kad ir už ma- 
žiause prekę, gaus prezenta pagal vertes pirkinio.

Szliubiniai Žiedai pas mane 56 ir 72 prabos nuo $3,00 iki $6,00. 
Sidabriniai Elgino Laikrodėliai po $7,00. Iszczystyjimas laikro
dėlio 50c.; Sprendzina 50c. Stiklai ir Rodyklai mano kostume- 
riams dykai. Wiska gvarantuoju ant metų.

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

Nauja dainų knygelė: 
“Pavasario Balsai” 

paraszyta S t. Maironis 
Sziose dienose gavome isz 
Europos 100 knįgelių na jausiu 
dainų, kurių lietuviai dar 
niekada negirdėjo. Knįgelėj 
yra 48 puikios dainelės ir Libretto 
4 aktuose. Szitą knįgelę verta 
kiekvienam perskaityti, o atras 
joje gražių ir linksmų dainelių. 
Jos prekė tikt 15c. Prisiūdami 
pinįgus, uždėkite azitokį adresą: 

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

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

uisidėjo naujas benas geriausių 
kareiwiązkų lietuwiszkų muzikali 
tų, kurio prezidentu yra Czeslo- 
vas Žileviezia. Naujas benas gra- 
jyjaant triubų, skripkųir kitokių 
instrumentų. Ofisą sawo turi po 
nr. 600 Lafiin Str., tarpe 18tos 
ir 19tos ui. Lieluwiai ir lietu- 
viszkos draugystės, kurie reika
laujate gerų muzikantų ant savo 
balių, teatrų, ar veselijų, teiksitės 
atsie-zaukti prie muzikantų pro 
zidento, p. Czeslovo Žilevicziaus, 
o mes jums patarnausimo už pi
giausią prekę. Adresas:

Czeslav Žileviezia, 
600 Lafiin Str., Chicago.

J(14-l)

— Geri a ūse lietu vi szkai-lenki- 
szka Aptieka Juozo Leszczynsko, 

. po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyksz- 
czias ir isz Europos ir teisingiau 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnes kaip kitur. Aptiekoje 
randasi D-ras pone Marija Do- 
viatt nedelioms, ir ketwer- 
gais nuo 12 iki 2 valandai vi
durdienio, o D ras W. Statkewi- 
czius randasi koiname laike. Ant 
pareikalavimo gali paszauklie in 
aptieka per telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje 
valandoje. Teipogi ant pareikala
vimo iszsiunczeme yvairias gy- 
diklas visur, atsakome laiszkus 
yvairioee kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

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

Telefonas Yard 709
Lietu vis z kas Daktaras

M. P. KOSSAKAU8KA8 
Priima ligonius kasdien nuo lOtos 
iki 12 adynos priesz pietus. 
8249 So. Morgan (Laurel) stt.

(ir—

“Lietuva” kasztuoja ant metų tik $2. Kas abu do- 
liarus užsimoka isz virszaus, gauna puikę knįgelę, vertės 50c., 
dovanų. Kas užsimoka $1, gauna knįgelę už $5c. Knįgelę gali 
sau iszsirinkt isz musų kataliogo kas kokią nori, kad tik nebran
gesnę per 50c. o*prisiusime dykai.

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

“Lietuvos” spaustuve spausdina visokias knįgas- 
konstitucijas ir visus kitus drukus: lietuviszkai, lenkiszkai ir an- 
gliszkai. Darba padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo locname 
name turi kuopuikiausiai įrengta visą spaustuvę.

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

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

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

Money Orderei; registruojasi gromatos, siuneziasi 
wisoki siuntiniai: knįgos, fotografijos ir tt; parsi
duoda markes, postal-kortes, kopertai ir tt. Kiek- 
wienas kas reikalaujate money orderio, arba norite 
gaut pinigus už prisiųsta jums money order}, 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 szitokį adresą:

Sub-Statlon No. 60, CHICAGO, ILL.
Pinįgus siųskite registruotose gromatose arba per “money order”, tai nie

kada ne pražus. Iszpirkę “money order” netaikykite jį keszeniuje, bet tuojaus 
prisiųskite mums: siuneziant “money orderį”, gromatą registruoti nereikia, 
prisiuskiteprastoje gromatoje, nes ant jo nieks, be mus, pinįgų isz paczto ne
tari m a.

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

Europieczial gali gaut “Lietuvą” Prūsuose, Tilžėje pas Jurgį Lapiną už 
$2,oo arba 4 rublius ant metų.

Pirmutinis Lietuwiszkas Šaitanas
L1UDW1KO NAWIK0j

Spring Valley, Illinois.
ant kertes Imoe ir Spalding ui.

Užlaiko geriausius gerymua-: 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 
Likierius ir kvepenezius Cigarus. 
Užlaiko Unijos Alų, stiklai dideli. 
Užkvieczia visus atsilankyti.(17-1

AR REIKALAUJI LAIKRODĖLIO? 
trm Mes Juo* parduodam, par- 
vm duodam teip pigiai, kad tu 

• negali walk»xcziot be lai- 
^xlelio

l Turime visokiu gatunku.
Bet paminėsime tiktai du: 
ElŠrino nrl>a \Valt- 
tiaiiio

geriauiei* viduriais, dubel- 
tavai* luksztai*. gerai laika 
rodo, gražiai iizkvietkuota* 
..Dueber“. storai aukiyta* 
tai laikyti tawo gyvenimui. 
(Vyriizkiir moteriizki.

Priduok adreia, o pritiuii- 
me tau jy aut peržturejlmo. 
Jeigu nebus tok*, kaip ežia 
parodyta*, sugražink jy at- 
,gal, tau nieko nekaiztuo*. 
Jeigu jis tau tinka, užmo
kėk expre*o kautu* tr 
$11.50, ir tawo viaka*.
Dubltaeivaii lukaz- 

•*»« tn.ii» I^>*ikro<l«-liM gražiai 
lizkvieckuotas, geriauieis vi
duriai*, dideli ir maži, etorai 

MZg auksyti (14k.) tazrodo kaip 
už MO.OO auksinis laikrodėlis, 
laika rodo gerai. A įsiutime 
tau ant ezpreto pamatyti. Jai- 
gulta tau daboje*!, užmokėk 

irerprvao kantu* ir 
paiiimk tau laikrodėli.

Jeigu mum)* užiltlkejl |r | 
priaiuai pinigu* i*> virtaau*. 
m e* ieztiusime laikrodėly ant 

^.aaaro kaiz'o ir dar pridekime 
*taugra>u lehclugell dovano. meneafo ir eipen»uaTbarbai ant vliaJo*. Turi 

Rojai Sanotactnrlnię Co. i SSgS!
33-1 Dearborn Ht.. CHICAGO. Adreia*: Tbe Dominion Co., Dept. Y. Chicago.

Naudokitės 
isz Progos.
Turiu dėl jaunuo

menes jubkinga 
kwietka, kuri no- 
rineziam ja pauos
tyti trykszta in a-

kis wanduo ir daug juoko padaro Kasz
tuoja tik 25c. Turiu teipgi monu kniga, 
kokios dar lietawis«koie kalboje niekad 
nebuwo, talpiuasi joje daugiau kaip 
szimtas visokiu sztuku ir sekretu. Kas 
nori dasižinot kytrutnus svieto, tegul 
ja nusiperka, o daug kytrumo iszgaus, 
tos preke $1,50, ir prie to duodu dovanu 
Cuburkaite, su kurtai galėsi žiūrintiems 

akis apmonyL Turiu teipgi ir daugybe 
kitaip reikalingu prietaisu prie monu.

Tariu gražiausiu popieru gromatoms 
su kvietkoms ir drukuotoms pavineze- 
vonemis; turiu maszinukiu drukavoji- 
mui gromatu. Turiu visokiu knygų: 
maldaknygių ir istorijų. Kas nori dasi- 
žinot apie visokius, daiktus, tegul, 
prfsiunczia už2c. marke, o gaus kata- 
lioga visu tu daiktu Adresas mano toks: 

Joseph Matuti*,
287 Wythe Ave^, Brooklyn, N. Y.

E. ZAN1EWSK1S. !
924 83rd str., 
Lietuviszkas 

kriauezius.
Pigausia dra

panų krautuvė. 
Parduoda viso
kius drabužius 
kuo no pigiau
siai. Teiposgi 
dirba ant orde
rio už pigesnę 
preke kaip wi- 
sur. VViengen- 
cziai, prastom 

■ atsilankyt, o, 
W persi t ik rysite.

N. L. PIOTROWSKI,
Advokatas augsztesniu sudu ir Notary Public. 
Ofisas 84 LaSalle St^aima^620.Gyienūmas: 199 Augusta St art! Ashland Aie’,

Atlieka provas visuose suduose, iszdirba visokias pupieras__
dokumentus; o labjausei užsiima provomis ui suieidima ir užmu 
szima geležinkeliu, fabrisuose ir t.t. Kiekvienas turintis koki 
reikalą, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali sueiszneket lenkiukai.
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