
Nr. 50. __________________________ CH1CAG0, ILL., 8UBATA, 12 Gruodžio (Deceinber) 1896 iil
EnTERED AT THE CHICAOO, ILL Port OFFICE AR RECOVD CLarR MATTER.

Metas IV.

Isz Užmarės.
Politiszkos žinios.

—o—
Italija.

Italijai nesiseka su valdyboms 
kitose svieto dalyse. Ką tik už
baigė kare su Abisinija, kurioje li
kosi bjauriai sumusztą, sztai wėl 
pareina žinios apie nepasisekimu 
pasiekusį italijonis kitoje Afrikos 
wietoje. Neseniai užėmė jie In- 
diszko Oceano pakrantes Afrikoj, 
Somali, į pietus nuo Abisinijos. 
Kapitonai kariszkų laĮvvų: Voltur- 
no ir Staffeta, turėdami vos 30 
italiszkų jurinįkų ir 70 juodųjų 
kareivių, nutraukė tolinus nuo 
kranto. Netoli' miesto Magadoxo 
užpuolė antjųSomales gyvvento- 
jai: muszyje puolė abu kapitonai, 
wisi itališzki jurinįkai ir 30 
juodųjų kareivių.

Rymo parlamente, pasiuntinys 
Imbriani pareikalavvo nuo rando, 
kad Italija su visu apleistu savvo 
valdybas Afrikoj, kurios teip 
daug pinįgų ir kraujo kasztavvo. 
Ministerių perdėtinis, Rudini, pri
pažino tą reikalavimą teisingu, 
nes užlaikant kolionijas, Italija su 
visu turėtu nužudyti savo įtek
mę Europoj: nieks ežia jos rei
kalavimo ne klausytų. Prieszta- 
ravo tam vien szalinįkai buvvusio 
ministerių pirmsėdžio, p. Crispi. 
Taigi Italija inat rengiasi su wi- 
su pasitraukti isz Afrikos. Kam 
vienok pateks jos valdybos tuo
se kiasztuose? Anglija dabar siū
losi, norint jas nuo Italijos nupirk
ti ir gerai užmokėti.

Vokietija.
Wokiėtijos parlamente prasi

dėjo perkratinėjimas iszleidimų 
pinįgų ant kariaunos į kariszkos 
laivynės reikalų. Pasiuntiniai, 
vvieton užgirti rando pareikalau- 
tus pinįgus, pradėjo kritikuoti 
^Vokietijos kariszką tiesdarystą, 
skundėsi ant pagarsėjusių pasku
tiniuose metuose tankių užpuo
limų kareivių ant teip žmonių. 
Atsiradęs parlamente kariszkas 
irinisteris teisino kaip galėdamas 
kareivius, bandė kaltę vvisų 
musztynių terp kariaunos ir teip 
žmonių mesti ant ne kareivių. 
Ten kur įnirszimas ir nekentimas 
kareivių augsztai pasikėlė, žino
ma, kad ir ne kareiviai gal kaip 
kur pradž:ą padaryti—bet ežia 
vvisgi tą žmonių įnirszimą savo 
pasielgimu kareiwiai pagimdė, jie 
davė pradžia.

Ant to parlamento susirinkimo 
vvisos partijos, apart teip ^vadina
mų nacijonal liberalų, iszsitarė, 
kad nepripažįs randui tokių kre
ditų ant kariaunos reikalų, kokių 
reikalauja. Taigi nežinia ko 
griebsis ciecorius, ar isz tikro jis 
pasirengė paleisti dabartinį parla
mentą ir apszaukti naujus rin
kimus?

Terp Suvienytų Wieszpatys- 
czių Sziaurinės Amerikos ir Wo- 
kietijos užgimė nesutikimai už 
mokeszczius, kokius turi mokėti 
atplaukianti į Ameriką vokiszki 
laivai: Cleveland iszdavė padu- 
vadyjimą pakelti diktai mokesz
czius ant vokiszkų laivų: jie tu
rės dabar mokėti po 6—30 centų 
už kiekvieną toną tavorų. Wo- 
kietija pakėlė protestą, pasirem
dama ant padarytos su Amerika 
sutarties; teisinasi ji, kad isz tik
ro Wokietijos portuose likosi pa
didintas mokestis teip nuo ame- 
rikoniszkų, kaip ir nuo kitų 

krasztų laivių, bet pinįgai isz to 
buwa ežia apwercziami ant portų 
pagerinimo; Amerikoj tas da
rosi visai dėl kitokių priežasezių.

Prancūzija.
Prancūzai susitikę kur nors, tuo- 

jaus vviens kito klausia: ar terp 
Prancūzijos ir Maskolijos yra isz- 
tikro ant raszto padaryta sutar
tis, ar atsitikus karei gal Prancū
zija reikalauti nuo Maskolijos pa- 
gelbos, ar tik teip randas, be jo
kios naudos įkinkė Prancūziją į 
Maskolijos vežimą? Ant to nieks 
ne gal teisingai atsakyti, nes 
nieks, apart užrubežinių dalykų 
ministerio, nieko nežino. Parla
mente socijalistų pasiuntiniai bu
vvo tiesiog užklausę užrubežinių 
dalykų ministerį, bet ir tas ne 
atsakė apie tai nieko tokio, kas 
abejonę galėtu iszblaszkyti. Pasa
kė jis tik, kad kaslink elgimosi 
rando, prancūzai matė, kaip tasai 
elgiasHaike atsilankymo Masko
lijos vaklono—daugi aus nieko 
ne galys pasakyti. Taigi ar isz 
tikro terp Prancūzijos ir Masko
lijos nė jokios ne butų svarbes
nės sutarties? Ar isz tikro Pran
cūzų ministeriai butu teip spangi 
ir kvaili, kad be jokios dėl Pran
cūzijos naudos stotųsi vien pa- 
gelbinįkais Maskolijos, be jokios 
sau naudos szelptu savvo užezė 
dytais milijardais nuskurusią 
Maskoliją?

Prancūzijos randas ant sudru- 
tinimo laivynės reikalauja nuo 
parlamento 150 milijonų frankų. 
Wisi tiki, kad parlamentas juos 
suteiks.

Maskolijos rando laikrasztis, 
“Le Nord”, užsigina, buk ji stab 
do prancūzų pasi kėši mus apstab- 
dyti maisztus Turkijoj. Tasai 
laikrasztis apreiszkė, kad yra kuo 
geriausia sutartis terp Maskolijos 
ir Prancūzijos ir kad prie tų 
vvieszpatysczių glaudžiasi ir 
vieszpatystės vidurio Europos, 
taigi Wokietija, Austrija ir 
Italija. Jeigu isz tikro yra 
teip, lai iszpuola, kad visa Euro
pa susidraugavvo ant stabdymo 
Anglijos.

Turkija.
Europos pasiuntiniai tariasi 

Konstantinopoliu j apie į vvedimą 
reformų reikalingų ant apstabdy- 
mo pjovyirių pirmiausiai ant 
salos Kretos. Jie nusprendė, kad 
ant to reikia reformuoti turkisz- 
ką žandarmeriją ant salos: kad 
turkams oficieriams ne galima 
pasitikėti, daugumas Europos 
vvieszpatysczių reikalauja į ofi- 
cierius paskirti krikszczionis eu 
ropieczius. Kaip sako, tam prie- 
szinasi Maskolija.

Susilpnėjus kiėk piievvartai, 
kadangueuropeiszkos vieszpatys- 
tės, prikalbėtos Maskolijos, nori 
Turkijai palikti laiką ant įvedi
mo reformų, kaip kur užgimė vvėl 
krikszczionių pjovynės, nors jose 
ne per daugiausiai žmonių prržu- 
wo. Angliszki laikraszcziai garsi- 
na, kad Turkija ne gali įvesti ne 
jokių reformų, nes trūksta jai pi
nįgų, taigi Europa, pirm reikala
vimo, privalo suteikti reika
lingus pinįgus, o jeigu to padary 
tinę gal, turi pati užsiimti įve
dimu tų reformų. Maskolija apie 
tai gerai žino ir per dabartines 
tarybas nori wien daugiaus nuo 
Europos iszderėti, nes tiki, 
kad ant galo wisgi Turkiją atseis 
padalinti terp Europos vieszpa- 
tyszczių. Maskolija vien stengia- 
si, kad jai patektu geriausi Tur

kijos krasztai, o.kad Anglija kuo 
mažiausiai gautu. Kaip mask< - 
liszki laikraszcziai garsina, Mas- 
kolijai turint patekti Mažoji A 
zija su Armėnija ir iszėjimai isz 
Juodųjų Jūrių, taigi Dardanelių 
tvvirtynės.

Iszpanija ir jos valdybos.
Ant Filipinų atsitiko keletas 

mažesnių susirėmimų, neturiu- 
ežių didesnės vertė*. Ant galo 
wisi mnisztinįkų susirėmimai ne 
svarbus, nes jiems trūksta gerų 
ginklų, taigi visuose sutikimuo
se, kur tik iszpaniszkos kariaunos 
bus daugiaus, ji pergali maisztinį- 
kų pulkelius. Maisztinįkai savvo 
pajiegomis ne gal iszpanijonų isz 
vyti, bet pasitiki vien ilgiau* 
nukelti mai*ztą. o su laiku tikisi 
gauti pagelbą svetimų wie*zpa- 
tyszczių. Japoniszk:>s naujo nu 
nisterių pirmsedzio laikrasztis 
jau dabar garsina, kad Japonijai 
turi tekti Filipinų salos; maiszti
nįkai ir tikisi užsipelnyti Japoni
jos pagelbą ant Lzvijimo iszpuiii 
jonų.

Kas ant Filipinų, tas pats yra 
ir ant Kubos: ir ežia maiszlinį- 
kai ne stoja į dide-nius inuszius. 
Jenerolas VVcyler buvo prispei- 
tęs kalnuose pajiegas drueziausio 
kubieczių Vado Maceo, Tasai 
vienok nesidavvė įtrauktį į mu- 
szį, bet padalino savvo pajiegas į 
mažus pulkelius ir išsiskirstė. Ku- 
biecziai ne gal savo pajiegomis 
iszvyti iszpanijonų, tie -vvėi neį
stengia iszgaudyli vvi-ų mažų 
maisztinįkų pulkelių. Tokiu budu 
maisztai gal trauktiesi nežinia 
kaip ilgai. Teip ir i.-z-itarė prezi
dentas Cleveland savo raszte. 
Ant apstabdymo maiszto jis ma
to tik vieną iszėjimą: kad Iszpa- 
nija pripažintu Kubai tokią 11 uo
sy be, i*z kokios naudojasi po 
Anglijos virszinįkystė Kanada 
arba kitos angliszkos vvaldybos. 
P. Cleveland sako, kad Amerika 
ne daleis užimti kitai kokiai 
nors Europos wie-zpatystei Ku
bą. Tą turbut žino tos vvieszpa 
tystės ir jeigu kokia norės ją pa
imti, tai bus pasirengusi į karę 
su Amerika.

Paskutinės pareinanezios žinios 
paduoda apie didelį muszį, kuria
me ^vyriausias kubieczių wadas, 
Maceo, likosi užmusztas. Kiek ta
me teisybės, dar nežinia.

Tęsti ilgai kare su pasikėlu- 
sioms waldyboms Iszpanija ne 
gal: pritruks jai ant galo pinįgų. 
To ne gana, irnamieje drutinasi 
wisokios prieszingos vvaldžiai 
partijos: republikonai, karkalai, 
ananhstai, kurios pasinaudoja 
isz maisztų valdybose ir juo 
tolyn, juo daugiaus vvaldžių prie- 
szinįkų prie sawęs patraukiu. Jei
gu vvaldžios maisztų vvaldybose ne 
apstabdys, gal pakilti maisztai 
paezioj Ispanijoj.

Isz Lietuvos.
Prūsų Liesinvių skyrimo 

draugystė.
11 d. Lapkriczio, Žibuose, Szilo 

karczemos Skyrimo Draugystė tu
rėjo sawo susirinkimą, ant kurio, 
kaip paduoda“Lietuwiszkas Laisz- 
kas”, susirinko daug draugų. 
Ant to susirinkimo buwo kalbėta 
apie pasekmes deputacijų su pra- 
szymaisį Berlyną. Wisi sutiko, kad 
deputacijos ir maldos laiszkai ne 
atgabena naudos; todėl nutarė 
vvien rupinliesi apie rinkimą ge

rų lietusių ant pasiuntinių į 
Prūsų ir VVokietijos seimą, kurie 
ten galė'ų užtarti lietuvvių reika 
lūs.

Žemaiczių wyskupo alga.
Neseniai lenkiszkas laikrasztis 

“Kraj”, iszeinmiis Peterburge, <» 
paskui /Vmerikos lenki.-zki, o jau 
paskui tuos ir lietuvvHzki npgar- 
s no, kad maskoliszkas randa* 
pripažino wisą algą žemaiezių 
^vyskupui, l'uom tarpu pasirodo, 
kad ta žinia butvo noteising i: že 
mdczių vvyskupas gauna uos tik 
pu-ę algos kitą pu*ę randas jam 
atėmė norėdamas nubau.*ti. Pa 
tapymas buwo nusiųstas į ., K ra
jaus” red.ikc ją, bet ta ji ne pano 
rėjo garsini i, nes “Krajaus ’ mie 
riš sziądienyrasiumti wisns į ma 
skolių gidų, o tą gal atlikti vvien 
slepiant Į) klus maskolių darbus. 
Patalpino uienok tą pataisymą 
Kriokuvvos laikra*ztis.,‘Czas ’.

Prowa kmiĮgo Jono Jnr- 
gewycziaus.

Lietuvviszkame Minske, apie 
linkės sude ką tik pasibaigė pro- 

kunįgo Jono Jurgevvycziaus, 
apskųsto už i*zdawimą netikrų 
rasztų, perdirbimą suraszų knį- 
gose. Kunįgas Jurgevvyezia mat 
dawė szliubą stacziatiker mergi
nai ir padarė ją katalike, iszda 
węs rasztus jos pasimirusios se
sers nuo kitos, katalikės moti
nos; metrikus pasimirusios teip 
perdirbo, kad ta stovvėjo kaipo 
gywa. Toliaus iszdavvė savvo gi- 
minaieziui, Jeronimui Neranskiui ! 
netikrus metrikus ant įstojimo 
į gimnaziją: vvieton jo paties, isz. 
dawė metrikus apkriksztyto Kle- 
cke jaunesniojo jo brolio, bet tei 
posgi jau pasimirusio. Po pasku
tiniu rasztu paraszė pravvardę 
pirma buvvusio Klecko prabasz 
cziaus, kun. Podliiifkio. Prisai- 
kintiejie sudžios rado kun. Jurge
vvyezia kaltu tų vvisų nusidėjimų, 
Taigi sūdąs nusprendė jį ant nu 
žudymo tiesų ir kunįgystės, or- 
deriaus Szvvento Stam-lovvo ir 
ant iszsiiintiino į l'abolsko gub. 
ant I2ni«dų ir polam nienokiie- 
vvale jam bus gyvventi sostapilėse.

Naujai užmanyta draugys
tė.

P. Montvvils, nr. 1 “Lieluvvisz- 
ko Ldszko’’ ragina Prūsų lietu 
vvius uždėti dar szį melą ukinį- 
kų draugyste. Draugystė ta tu
rėtu už inierį: 1) rupinliesi apie 
užlaikymą lietuvviszkos . kalbos, 
2) d ib >li. ui i it mokslainių geri 
padavvadvjimai butų ant lieluvvių 
laivo pildomi; 3) i*zleistų ji savvo 
kaszlais mokslo kupreles ir ja* 
pardavvinėlu P'g’’li, o betur- 
cziams dalinėtu vvisai už dyką; 
4) szelpti lietuvvius į mokslą ri- 
nanezius. Apart to, draugystė 
turėtu: 5) rupiniiesi apie apszvvie- 
timą ir pamokinimą savvo sąna
rių; 6) Įrengti savvitarpinę sko 
lininio ka-ą, Toliaus, kiek susi- 
drutinus ir pralobus, turėtu ru- 
pintiesi apie įrengimą pardawi- 
nyczių ir nors mažų dirbtuvvių. 
Geistina labai, kad tokios drau
gystės Lietuvvoj galėtu užgimti.

Mintaujos gimnazijos mo
kintiniai:

Lenkiszkas Laikrasztis “Prze- 
gląd VVszechpolski" szitokias pa
duoda žiniasapieskaitlių mokinti 
nių pagarsėjo šioj dabar Mintaujos 
gimnazijoj: liuteronų buvvo 42, 
2% wiso skaitliaus mokintinių,

katalikų 41, 6%, žydų 10, 5%, 
staeziatikių 5, 7%. Fugai tautisz- 
ką kilmę mokintiniai sziteip dali
nasi’: vvokieczių 25, 8%, lalvvių 
14, 8%, lenkų 15%, lieluvvių 28, 
4%, žydų 19, 5%, ma-kolių 5, 
5%. Taigi i-z to pasirodo, kad 
nuoszimtib lietuwių yra ežia di
džiausias. ,,Przegląd VVsz^chpok- 
ki” dar priduria, kad nuosziintis 
lietuvv ų turi būt d «r didesnis ne 
gu ežia paduota, ne* skaitliu* jų 
jau po susii ink'inui tų ž n<ų dar 
Įiusdino.

Naudingas užmanymas.
Maskolijos rando komisija, Pe

terburge, perkr\t inėja dabar 
klausymą apie paskyrimą žemė* 
plotų mokslainėm*. Teip<»sgi li
kosi jau nuo rando paskirti pinįgai 
ant suszelpimo kaimo mokslainių 
mokytojų, norinczių pasimokyti 
žemdarbystė* ir scdauuįkystėsat- 
sakaneziosemokslainė-e. Pasimo
kinę ten ir turėdami priskirtus prie 
mokslainių žemės plotus, musų 
kaimų mokytojai galėtu pastoti 
platintojais geresnio budo ūkia- 
vvymo ir sodauuįky*lė*. Kad tik 
jie isz tikro mokytu, o nepanorė
tu sunaudoti vvien vvaikų darbą 
ant savvo naudos, kad lik ne pa
norėtu turėti dykai waiKų dari ą, 
o kaip kada ir jų tėwų gyvvulių, 
kaip tai buvvo laikuose leiTkiszkų 
parapijinių mokslainių.

Žmonių skaitymas.
Ateinantį mėnesį bus atliktas 

su vviena diena vvisoj Maskolijoj 
žmonių suskaitymas. Kasi ink 
skaitliau- lietuvvių, turbut, tikrųjų 
skaitliaus Lietuvvoj nedažinosime.' 
Skaitantgyvventojus Ch cagoj, ten 
lik lietuvvius surado, kur rinkė
jai žinių, taigi suraszytojai žmo
nių buvvo lietuvviai, kitur musų 
broliai užsir.iszė tai lenkais, tai 
maskoliais. Kitaip ne bus ir Lie
tuvvoj ypacz, kad ten turbut 
nieks isz Lieluvvos inteligentų ir 
nerado reikalingu pamokyti žmo
nės kaip reikia už-iraszyti. Prie 
tokių iszlygų me* netikime, kad 
maskoliai dauginus kaip 1 milijo
ną lietuvvių surasiu. \Viluiuje ant 
suskaiiimo miesto gyvventojų jau 
liko*i paskirti tam tikri skaitymo 
dalių užvveizėlojai, ežia nevvisi 
maskoliai yra i*zrinkti, bet vvisgi 
turbut nėra nė vvieno lieluvvio. 
Miestas likosi padalintas į 9 
skaitymo dalis.

Atsitikimas ant Liepojaus 
geležinkelio.

Ant Liepojaus geležinkelio, 
terp stacijų Popelianų ir Kursza- 
nų, bėganezio į Liepojų pasažieri- 
nio trūkio, 17 Lapkriczio, vvienas 
vvagonas vvežantis pieną iszszoko 
isz relių priesz pats tiltą netoli 
Kurszanų. Gerai, kad tuojaus tą 
palėniyjo vvienas isz geležinkelio 
tarnų, kurisai tuojaus davvė žinią 
maszinistui, o tas ir sustabdė trū
kį. Wisa vvažiuojanezių laimė, 
kad žemė aut kelio buvvo drueziai 
suszalusi, ir tik per tai jis neįsi- 
kniso į žemę ir iszskėtęs relių ne 
iszvvarėkitų vvagonų. Jeigu tas 
butuatsitikęsant tilto, tai vvisas 
trūkis su pasažieriais butu turėjęs 
nusiristi į gilų ežia urvvą.

Prapuolėlis.
Neseniai prapuolė vvyriausis 

Nikalojevvo geležinkelio bucbhal- 
teris, Girnius. Jieszkojo jo vvisur 
po placzią Maskoliją. Atėjusiame 
į VVilnių trūkyje, vvagone pirmos 
kliasos, radonegyvvėlį kurisai pasi

rodė panasziuį prapuolu*į Gun'ų. 
Dawė žin’ą į Peterburgą, isz kur 
atkakę tarnai geležinkelio pripa
žino į VVilnių atkakusį negyvėlį 
už jie.-zkomajį Peterburge, iszg r- 
de apie prapuolimą vvyriaus Ojo 
buchhaltero Nikolajevvinio gele
žinkelio, tuojaus padarė peržiūrė
jimą kasos, bet j«»je pinįgų ne 
stokavvo Ka* do priežastis myrio 
Gimiau*, dar iki sziol nei.-zlnla. 
Sprendžia, kad j;s.i turėjo -zir- 
die* Iilgą ir ke’iavvo į Kijevvą no* 
r^Januis pas tenyk-zezius gydy
tojus pasiro lavvyi i.

Wagystos.
Lydoj. {Vilniaus gub., mi-z- 

paskytai daug privviso vvi-<»kių 
vvagilių. Nepereina bevvrik nė 
vvieno* dienos, kad neisz(»lė-ztų 
kur gyvyeniuio; vvagiliai ne tin
giniauja nė dieną, nė naktį, bet 
vvisada be pailsiu darbuojasi. 13 
d. Lapkriczio vvagiliai įsikraustė 
per langą į gyvvenimą p. R. ant 
antrų lubų, namuose patiiu vv i- 
durmiestyj ir tai ne naktyj, bet 
apie 4 vvalandą isz ryto. D^khė 
gyvvenimo savvinįko pabudo' ir 
iszgirdusi vvaikszcziojimą po 
kambarius, užklausė: “kas ten”, 

j vvagilius drąsiai atkartojo: “na, 
a>z” ir paėmęs samavvorą, cze- 
batus ir drabužius, kokius patiko, 
palengvva iszsineszdino. Pakol 
mergina prikėlė tėvvus ir kol tie 
spėjo iszeiti laukan, jau vvagiliai 
su pavyogtais daiktais prapuolė.

Nedėlios pasilsys prekėjų 
pagelbinįkų.

Rasžėme jau apie sunkų padėji
mą krikszczionių prekinę/z :ų |»‘- 
gelbin įkų W ilniuje. Neturėdami 
pasilsiu, krikszczioniszkų prekiny- 
ežių pšgelbinįkai kreipėsi į mie* 
to rodą, reikalaudami pagerinimo 
savvo buwio. Kiikszczioni.-zki 
miesto rodinįkai isz syk buvvo a’- 
metę tų nelaimingų prejkėjų vver
gų prajszymą, bet atsiliepus tiems 
antru kartu, privversti buvvo ką 
nors padaryti. Dabar mie.-tOzToda. 
užgyrė jau priverstiną užtarymą 
pardavvinyczių nedėlioin*. Ant 
rodos pakvviesli buvvo teip piešėjai 
krikszczionys, kaip ir jų pagcibi- 
nįkai. Nusprendimai miesto ro
dos bus įneszti į teip vadinamą 
“durną”.

Kontribucijos mokestis.
Katalikai Lietuvos dvvaiųam ai 

ant ateinanezių metų mokės 
1130478 rublių teip vadinamos 
kontribucijos, už paskutinį leu- 
kiszką maisztą, Tokių mokesM'zių 
nė maskoliai, nė vvokiecziai 
dvarponiai ne moka., bet vvien 
tik katalikai. Daugelis dvvaių isz 
katalikų rankų iszsprusta ir, kaip 
žinoma, katalikams bajorams Lie
tuvvoj žemės pirkti ne daleista, 
taigi tokį dvarą nuperka papras
tai maskolius, bet tas jau to kon- 
tribucjos mokeszczio ne moka. 
Suma lų mokesezių, sutpasim.iži- 
nimu skaitliaus dvarų lenkų 
rankose, itesimažina, tik juo to
liaus, juo terp mažesnio sk di
liaus dvarponių lenkų dalinasi, 
taigi juo mažiaus lieka tokių 
dvarponių juo po daugiau* kiek
vienam iszpuola tų mokeszczių 
užmokėti.

“Lietuviszkas Laiszkas” pa
duoda, kad Pruf-ų Lietuvoj, nuo 
stacijos Nai jos Britanijos (netoli 
Tilžės) rengia nutiesti geležinke
lį per Kaukėnus ir Karklėnus. 
Pajiega varymui trukių butų e- 
lektnszka. Butų tai turbut pir
mutinis elektriszkas gelžkelis vi
soj Lietuvoj.
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Isz Amerikos.
Užpuolimas.

Isz St. Louis, Mo. 3 d. Gruo
džio, apie 3 valandą po pietų a- 
tėjo 3 vyriszk’ai į biurą Home 
Breving Co., kuriame, apart ka 
sieriaus. buvo dar szeszi klerkai 
ir keletas svetimų atėjusių czia 
su reikalais. Du plėszikai, atkiszę 
revdlverius, suvaldė czia atsira
dusius, trecziasis gi prisiartino 
prie kasos ir paėmė 900 dol. Pas
kui su virvėms, kokias su savim 
atsineszė, suraisziojo kojas ir ran
kas tarnaujanezių biure ir sveti
mų paszalinių žmonių, ii iszėjo 
laukan, įsėdo į karą ir prapuolė.

Padūkelis.
Apsigyvenęs netoli Ne v York’o 

vietoj Hickley, vokielys 
Scherman, turėjo szunį, su ku
pinom ir gyveno vienuose na
muose. Szuo tasai padūko ir ap
riejo Schermaną,Tasai bijodamas, 
kad pats padūkęs niekam pikto 
ne p įdarytu, prikalė lenciūgą į 
balkį, užsirakinėjo duris, raktą 
iszmetė per langą ir pats į lenciū
gą įsirakino. VVaikai eidami pro 
szalį p žiurėjo į langą ir rado ne- 
gyve'į Likosi paszaukli gydyto
jai, k irie isz tiszkino atsi
tikimą. Ant slenkszczio gulėjo ir 
szuo s i perskelta su kirviu gal
va. Schermano namuose rado 
30 000 dol pinįgų. Isz kur jis at
kako, ar turi gimines, nieks neži- 
no.

Maskolių takais.
Terp miesto urėdhįkų Nev 

Yorke apsireiszkė toki darbai, 
koki atsitikti gal vien Maskolijoj 
Ulyczių szla vėjai italijonys: 
Gantilasco ir Corlio, po prisiega 
papasakojo miesto * bulmistrui, 
kad, pa kol gavo darbą, turėjo ge
rai užmokėti miesto urėdnįkams, 
toliaus turėjo teiposgi mokėti, 
jeigu ne norėjo likti nuo darbo 
praszalintais. Ulyczių t>zlavėjų 
advokatas apreiszkė, kad ulyczių 
departamente žydi puikiai pre- 
kiavymas darbu. Už gavimą vie- 
tos szlavėjo reikia urėdnįkams 
užmokėti po 30 ir po 50 dol. To 
dar ne gana: norint darbą palai
kyti, reikia jiems kas menuo dalį 
užd irbio atiduoti.

600 užiiuod jutu.
Į Milvaukees sveikatos už- 

veizdą atėjo žinios, kad vakari
nėj miesto daly j daugybė žmonių 
apsirgo. Gydytojai nusprendė, 
kad ligą tą pagimdė žiurkžolės 
(arsenius). Prasidėjo tiri- 
nėjimas ir szt«i ką surado: pasi
rodė, kad miltai, isz kurių kepa 
duoną duonkepys Gito Fiegles- 
thiler buvo su žiurkžolėms su
ma iszyti. Szimtas žmonių paėmė 
isz tos duonkepinyczios duoną. 
Galima spręsti, kad 600 žmonių 
likosi užnuodintų, taigi visi, ku
rie tą duoną valgė. Duonkepio 

moteris pasakoja, kad žiurkžolių 
į jo miltus pnbėrė koks nors ne
tolimas duonkepys, pasitikėda 
mas tokiu bildu uituuszti neken- 
cziamą konkurentą. Kaip ten yra 
isztikro, suseks gal tolesni tirinė- 
jimai.
Pagarsinimai widuriu minis* 

terijos.
Suvienytų VVieszpaiy-czių wi- 

durių ministėrij i garsina toliaus 
žinias apie savo darbus. Per 30 
metų, iki 30 d. Sėjo< szių. metų, 
Amerikos randas iszdalino kolio- 
nistams 946,000,000 akrų žemė-. 
Dabar turi dar 600,000,000 akių, 
ne skaitant prie to žemės Alas 
koj. Pasilikusius plotus per 14 a- 
teinanczių metų randas pasitiki 
iszdalinti teiposgi terp kolionis- 
tų Per tą laiką randas iszmokėjo 
invalidams 2,000.000,000 dol. 
Dabar nuo rando algas gauna 
970,678 invalidų, nors tiek ka
riaunos Amerika niekada net ui ėjo, 
taigi ežia algą gauna jau ne tik 
invalidai, bet jų wisi palaikėjai.

Negerai snausti.
Tarnai tavorinio Southern 

Pacific geležinkelio trūkio, netoli 
stacijos Waelder, užvažiavę ant 
szalinių szėnių, laukdami kol per- 
bėgs trys trukiai, užoiudo. Isz- 
girdę szvilpimą, buvo persitikri
nę. kad tai perbėgo paskutinis 
trūkis. Nepasiklause nieko, palei
do savo trūkį ir vos užvažiavo 
į tikrąsias lėles, sztai atbėgo pa- 
sažierinis trūkis, sukuriuom ir at
sėjo susimuszti. Maszinistai abiejų 
trukių, du peczkuriai ir vagonų 
stabdėjaslikosi ant vietos užmu- 
szti.

Pabėgėliai.
IszNev Port, N. Y. raszo: mokin

tiniai ant kariszkų laiv ų praszėsi, 
kad juos paleistu ant Kalėjų pas 
tėvvus, bet virszinįkai tokiodalei 
dimo ne davė, taigi susitarę 100 
mokintinių ir norėjo pabėgti, 20 
isztikro pabėgo, bet kitussulaikė. 
Ant sujieszkojimo pabėgėlių tapo 
paszaukti visi urėdai ir policija. 
Kas gi būt su kariszka Amerikos 
laivyne, jeigu, paveikčiau, atsi
tikus karei, jos jurinįkai tokiu 
pats budu kaip mokintiniai 
panorėtu szventę sau padaryti.

, * Žmogžudyste.
Mosųuehoming Pa. Trys vy- 

riszkiai įsilaužė į gyvenimą Lu- 
bajaus. Tas pamatęs nepraszytus 
sveczius, norėjo juos isz vyt i, bet 
likosi baisiai su peiliais subadytas. 
Lubijaus moteris iszliėgo į prie 
menę szaukdama pagelbos, bet 
jai teiposgi viens i.-z plėszykų 
teip drueziai dūrė su peiliu, kad 
nuo to nelaiminga moteriškė tuo
jau; ir pasimirė.Policija suėmė tris 
slovakus, kurių drabužiai buvo 
su krauju aptaszkyti. Gy
ventoj ii teip įpykę, kad nori 
juos lyczuoti.

Trūkio 8iiwažinetos.
Detroito “Pravda” paduoda ži

nią apie szitokį baisų atsitikimą: 
3 darbinįkės “Scolten tabacco 
factory”: 17 metų Rožė Krem- 
pinska, jos motina ir Stanislova 
Dybalska grįžo namon po darbui. 
Bee nant per geležinkelio liniją 
ties Scranton Avė. užbėgo trūkis; 
motina spėjo atszokti atgal, Rožę 
Krupinską gi sugriebė trūkis, 
metė į szalį ir užmuszė, Dybal- 
skiai ratai nupjovė pėdą. Atlikęs 
darbą, Imkis sustojo ir paėmė su
važinėtas, nuvežė ant stacijos, o 
isz ežia į ligonbutį. Ligonhutyj 
Dybalskiai nupjovė koją Kaip 
sako gydytojai, tą gal pasiseks 
nuo myrio iszgelbėti.

Amerikos indijoniecziai.
Skaitlius indijoniecz ų Suvie

nytose Wieszpatyslėse Sziaul inės 
Amerikos pasiekia isz viso 
1 71235 žmonių. Isz to viso in- 
dijonieczių skaitliaus 23313 vai 
kų lanko mokslaines, taigi isz- 
puola viens lankantis mokslainę 
beveik ant 7 viso skaitliaus gy
ventojų. Kada mes teip pakil
sime, kad kasliuk skaitliaus 
besimokinanezių vaikų galėtume 
nors su indijoniecziaissusilyginti?

Isz darbo lauko.

Dabar, turbut, mes wos galime pa 
sigirti, kad kas 7-tas isz lietuvių 
moka raszyt trupu*į, ir tai dar 
vargini bo tiek suru^iumb, o jau 
apie lankymą mokslainių tokio 
i-kaitiaus kaip pas Amerikos in 
d>joniecz us, tai negal būt ir kal
tais.

Nelaime ant jnrlu.
Į Ph ladulphią atkako dabar 

O'kar Sinith. kapitonas laivo 
“Flora Stafford”, kūrinai pereitą 
vasalą iszplaukė i-z Ne*castle į 
Manillę, ant Filipinų salų. Widu- 
ryj Oceano, 8d. Sėjos, laivas už 
sidegė Jurinįkii pamatę, kad ne 
įstengs ugnies užgesinti, nubado 
valtele ir į ją sulipo, o degantį 
laivą paliko. Nesziojo juos vilnys 
21 dieną; valgį seniai pabaigė, 
truko ir vandens. Ant galo, po 
21 dienai baisių kanc/jų, prisiar
tino nelaiųiingi prie Waigen sa
los, kur tikėjosi gauti kiek valgio 
ir vandens. Salos gyventojai, pa- 
malę besiartiuanezią valtelę, isz- 
plaukė prieszais. Dažinoje ko rei
kia, sutiko duoti valgį ir vande
nį, bet už tai pareikalavo kaipo 
užmokesnio, kad atiduotu visus 
savo drabužius. Ne buvo ką da 
ryti, kapitonas ant to sutiko: už 
vvi.-ą savotapsirėdymą nelaimingi 
gavo porą szmotelių džiovintos 
mėsos ir duonos. Po keliolikos 
dienų, ant galo, valtelė priplaukė 
įSin Mati. Isz ežia iszpaniszkas 
laivas nuvežė juos į Manillą.

t M’Leansborg, III. 4 d. Gruo
džio likosi ežia pakartas Fred 
Behme, kurisai pirmą pereitų 
NV'elykų dieną su kiįviu perskė
lė pusiau galvą savo moteries, o 
paskui 3 metų vaiką nuvilko į 
kluoną ir pakorė ten po balkiu.

t Koksai John Kerne, gyve
nantis Clevelande, Oh. užstojus 
szalcziams o neturėdamas pinįgų 
aut nusamdymo gyvenimo, norė
jo, kad jį į kalinį pasūdytų, bet ten 
ne kaltų ne laiko. Bet ir ant to 
surado kelią: nuėjo į pųliciją ir 
apsiskundė, kad 9 metai algai 
jis padegė keletą namų Clevelan
de. Policija jį suėmė ir pasodino į 
kalinį, o to lik Kerne ir norėjo.
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Farmerių draugystė.
“Rytas” paduoda, kad Eaat 

Wind ore Kili. Con., ant para
ginimo prabaszcziaus lietuviszkos 
parapijos IVaterburyje, lietuviai 
sitvėiėnaują lietuwiszką f mnerių 
draugystę po vardu szvento Izi 
doriaus“Rytė” raszte patilpusiame 
apie tą draugystę randame wir 
-zinįkus susitvėrusios draugystės 
ii pagyrimą ragintojaus, liuk*Ui 
vien žinios apie mierius drnu- 
gy-tės. Teisybė, paminėta, kad ji 
dirbs ant lietuvystė'* labo, bet ne 
pu minėta kokius darbus ant to 
labo ji atliks. Juk visuomenės 
reikalai yra visokeropi; jeigu 
nauja draugystė stengtųsi atlikti 
iszsyk visus, tai isz virszaus ga
lima sakyti, kad negalės nieko 
atlikti. 6 dieną Gruodžio rengia 
ji mitingą, taigi pasitikime, kad 
nors po mitingui susidraugavę 
apreiksz mums savo mierius.
Tėvynės Mylėtojų drau

gystės reikaluose.
“Tėvynės Mylėtųjų drugystė” 

užmanė pirmiausiai iszleisti Kris
tijono Donalaiczio rasztus. Tumi 
tarpu jai kelią užkirto “Garsas”, 
pasiskubindamas su tuom darbu 
ir jau pradėjo juos iszleidinėli. 
Mums rodosi, kad mes turime 
permažai visokių knįgų, taigi 
duplikatai dar ne reikalingi: jeigu 
jau “Garsas” pradėjo, tegul ir bai
gia, czia nėra reikalo lą patį du
bą varžytiesi: lietuviams juk vis- 
tiek kas ką iszleis. Taigi ar ne 
priderėtu “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystei” jau dabar apkalbėti, 
kokių knįgų iszleidimu užsiimti? 
Kad jai daugiaus nieks kelio ne
užbėgtu, rodosi, iszsyk reiktu už
siimti iszleidimu tokių knįgų, 
kokių visai dar nėra lietuviszkoj 
kaliau: jeigu jai pateks rankrasz- 
tis darbo, tai jau ne bus baimės, 
kad kas nors daugiaus galėtu jį 
iszleisti. Ant nusprendimo ką 
verti atsiųsti rankraszcziai, pri
derėtu iszrinkii literariszką ko
mitetą, kurisai nuspręstu, koki 
darbai tinka atspaudimui, nes tik 
tokiu budu galima bus apsisau
goti nuo netikusių darbų. Į tokį 
komitetą galima užkviesti lygiai 
Amerikos kaip ir Europos inteli
gentus; toki komitetai galėtu būt 
renkami arba ant ilgesnio laiko, 
arba vien ant nusprendimo vie
no kokio mus parengto darbo. 
Užrinkti. “Tėvynės Mylėtojų 
Draugystės” virszinįkai pats to
kiais nusprendimais tankiai ne
galės užsiiminėti, nes jų pride 
rystė yra rupinliesi apie materi- 
jaliszką vien draugystės stovį, 
o ne apie inokKlnzką ir literarisz- 
ką vertę jos iszleistų knįgų. Tą 
mu>ų užuianynią mes pavedame 
ant apsvarstymo “Tėvynės My
lėtojų Draugystei”.
Swetinitnuczių nuomone.

Teko man kalbėli su svetim- 
tnucziais Amerikos apie visokius 
czia atėjusius ateivius. Nuomo
nė jų apie lietuvius ne geriausia: 
sako jie, kad lietuviui negali
ma patikėti. Prekėj ii valgio 
produktų, pas kuriuos lietuviai 
ima juos ant knįgelių. skundžiasi, 
kad nė joks i<-z atėjusių į Ameri
ką gaivalų nesistengia perdirbi
nėti teip savo knįgelių ant ne
naudos prekėjo, kaip tą daro lie 
tuviai. Terp lietuvių užsidėjusių 
sztorus teiposgi didesnis ėsąs 
nuoszimtis tokių . nusibankru- 
tinimų, prie kurių patikėję sztor- 
nįkui kreditoriai turi žudyti. 
Svetimtaucziai, ypacz gi ameri- 

Į konys, iszdrysta vien tąsyk pa 
imti lietuvę tarnaitę, jeigu kito
kios gauti ne gal, nes sako, kad 
lietuvės per tankiai ne teisingai 
elgiasi. Wisi mums užmeta ne 
dabojimą mus paežių duoto žo
džio. Wisi tie pasakojimai ro
do, kad mee czia nedidžiausią tu
rime pasitikėjimą, kad garbė mu
sų ne geriausia. Žinoma, kad ne 
visi tie apkaltinimai su visu tei-

• Wisi fabrikantai dirbanti 
maszinas isz medžio iszdirbimams 
atliko savo susirinkimą. Likosi 
užgirta sutverti vieną draugystę 
wisų tokių fabrikantų Amerikoj.

• Archibalde, netoli Scraoton, 
Pa. traukiasi sztraikas italijanų 
kalnakasių. Czia atsiliko jau kru
vinos mu>ztinės terp sziraikuo- 
janczių ir dirbanezių darbinįkų.

• Pittsburgh, Pa. Wisos stik
lo dirbtu vės, ėsanczios po užveiz- 
da dirbtuvės zerkolimų stiklų, Ii 
kosi vėl atidarytos. Kiekvienoj 
isz jų gauna darbą po kelis szim 
tus darbinįkų.

• Mt. Pleasant, Pa. Darbai 
czia pradeda isz palengvo geriu 
liesi: keliose vietose atsidarė 
pecziai ir laukia jų dauginus. 
McCIure Coke Co. pirkp 250 ak
rų anglių plotų netoli Pleasant 
Unity. Rengia czia pastatyti 200 
koksinių peczių. Czia keli szimtai 
daibinįkų galės sau darbą surasti.

•J South Chicagoj, ant žemės 
plotų prigulinezių Standard Oil 
Co., prie įtakos Cdumet upės 
rengiasi statyti naują plieno dir 
tuvę, Kaip sako, dirbtuvę tą 
rengia pastatyti p. Rockfeller. 
Dirbtuvė ta pirmiausiai pradėtu 
dirbdmli geležinkeliams szėuia. 
Jeigu isztikrotapscziatokia dirl>- 
tuvė pastatyta, daug darbinįkų 
gaus joje darbą.

• Ateinantį utarniką, Cincin- 
natyje, Oh., susirinks ant kon
vencijos sanariai American 
Federatiou of Lalam. Sisirinks 
apie 150 delegatų. Kiekviena 
organizacija turinti 4000 sąnarių 
turi tiesą iszsių»ti savo deltegatą. 
Konvencija trauksis 8-10 dienų. 
Mieris jos yra: kuo greicziausiai 
suorganizuoti visus Amerikos 
darbinįkus, teiposgi stengtieji, 
kiad visose darbo dalyse taptų pri- 
mtos 8 darbo valandos ant die
nos.

y 
singi, bet isz dalies jie turi {išma
tą. Prekystos musų broliai mo
kinosi Lietuvoj pas bjauriausią 
duodanezius paveikslą žydelius, 
kurie prekystę remia ant priga- 
wystės: pardavinėja jie iszrues- 
tus netikusius ta vorus už gerus; 
jie iszplatino ne pasitikėjimą Lie
tuvos grūdams svetimuose 
krasztuose, maiszydami į grudus 
visokias žoles. Žydams rupi vieu 
uždarbis szios dienos, o ne gera 
garbė tėvynės, nes tos jie neturi. 
Neteisingi nusibankrutinimai su 
skriauda pasitikėjusių terp žydų 
lankiausiai atsitinka. Žydams 
vienok' nuskriausti krikszczio- 
nį, kaip sako, daleidžia tikėji
mas, lietuviai gi krikszczionys, 
taigi jiems ne priderėtu žydų ta 
kais vaikszczioti, jiems tikėjimas 
prisuko visada efgtiesi teisingai. 
\\ isur gyvenimas remiasi ant pa
sitikėjimo, todėl kiekvienas turi 
rupini iesi ant jojižsipelnyti; užsi
pelnyti gi gal vien tą**yk, jeigu 
pildys sykį duotą žodį ir visada 
vaikszczios teisybės takais. Skai
tome mes ir lietuviszkuose laik- 
raszctiuose, kad Amerikos darb
daviai greieziaus suteikia darbą 
amerikonims negu lietuviams ar
ba lenkams. Tas vien rodo, kad 
amerikonys užsipelnė ant didesnio 
pasitikėjimo. Taigi, kad mums 
pradėtu teiposgi labiau* tikėti, 
mes turime teisingu pasielgimu 
ant to užsipelnyti.

Naujas Kliubas.
Toluca, III. 6 d. Gruodžio, te- 

nykszeziai lietuviai uždėjo lie- 
tuviszką politiszką kliubą po 
vardu: “The Lithuanian Politi- 
cal Clubof Toluca”. VVirszinįkais 
tapo iszrinkti szie ukėsai: Jonas 
Kazlauskas prez.; D. Knotanevi- 
cze vice—prez.; P. Trijonis sekr.; 
J. Rimkus kasierium. Sąnarių 
isz viso prisiraszė 64 ir czarterį 
jau turi.

f “Kardas” pranesza isz Bal- 
timorės, kad tenyksztę lietuvlsz- 
ką mokslainę pradeda lankyti ir 
moterys; jau atsirado 6 moterys 
ir merginos norinezios pasimo
kyti. Mažai tai labai, bet pasi 
tikime, kad toliaus skaitlius isz- 
mintingų meterėlių pasididįs.+

Ketvergo naktyj, 3 d. Gruo
džio, namuose po nr. 3314 
Muspratt st. Chicagoje, per neat
sargumą paliko ant nakties ati
dengtą virszų užkurto su an
gliais pecziaus, ir kada visi sumi
go, nuo anglių prisipildė pilnas 
ruimas durnų su smalkėmis, ku
riame miegojo dvi merginos ir 
abi užtroško; jaunesnėj} dar isz- 
gis, o vyresnėj i, Petronėlė As- 
trauskiutė, ant rytojaus, tai yra 
petnyczioje, numirė.

A.‘ a. Petronėlė Astrauckiutė 
paėjo isz Navarszonų kaimo, Se- 
namiesezio parapijos, Kauno rėd. 
Turėjo 23 metus amžiaus. 3 me
tai kaip pribuvo į Ameriką ir 
czionai prigulėjo prie Draugystės 
panų Sz. Marijos P. Ražanczavos, 
užtai nedėlioję, su didele iszkil- 
me, su asistencija viso& panų 
Draugystės ir želauna muzika, 
tapo gražiai palaidota.

Isz wisur.
|| Per tris bertainius szių metų 

ant Kaukazo atsitiko 3000 plėszt- 
kų užpuolimų.

|| Ant salos Monserrat, turin- 
czips iszviso 47 ketvirtaines my
lias (prie vakarinių Indijų pa- 
krarczių), visos upės užtvino. 
Wanduo iszardė kelius, ntineszio- 
jo tiltos ir kaimus. Prie ta prigė
rė 75 žmonės.

|| Anglijos pakrantėse, 5 d. 
Gruodžio, siautė baisios audros, 
kurios daug blėdies pridirbo. 
Brightone vilnys iszgriovė uos
tos pylimus. Denvare pacztinis 
laivas likosi ant sudūmos už- 
nesztas. Netoli Dover susidaužė 
ir paskendo koksai laivas pirm 
neng galėjo suteikti jam ppgelbą.

U \Vąrszawos gydytojas, D-raa 
Zeidovski, už pinįgus mokiuo 
merginas, kai p jos gal užsimezgusį 
vaisių pamesti, ko reikia ant isz- 
sibarstymo. Už tą vienok pamoki
nimą ir pateko po sūdą: viena 
mokintinė ne mokėjo prideran-* 
ežiai vaistų sunaudoti ir pasimi
rė. Tirinėjant priežastį myrio, 
viskas atsidengė. Sūdąs tokį mo- 
kintoją nubaudė skaudžiai. Liko
si jis nuspręstas ant nužudymo 
tiesų ir ant paskyrimo prie sun
kių darbų kautynėse ant keturių 
melų ir potam ant amžino isztrė- 
mimo į Siberiją.

Maskoliszkoji geležinkelių už- 
veizda sutiko užmokėti szeimy- 
noms užmusztų prie susitikimo 
geležinkelių trukių netoli Sokol- 
kos (Garteno gub.) pasažierių po 
15,000 rublių, geležinkelio tarnų 
-zeiinynoms po 5000 rublių ir 
metinę užmuszto algą; sužeistiems 
pasažieriams po 5,000—10,000 
rublių, geležinkelių tarnams po 
2000—5000 rublių.

|| Oceamjoj, ant salų Naujų 
Hebridų, apszviesti europiecziai 
(salos tos po prancūzų ir angli- 
jonų globa) pradėjo žmonimis 
prekiauti. Paskutinės pareinan- 
czios žinios isz Sydney (Australi
joj) paduoda, kad cziabuvius gy
ventojus tiesiog parduoda kapi
tonams praeinanezių laivų; už 
žmogų paima po 30—50 dol.

|| VVarszavoj sudegė geležin
kelio stacija, teip vadinama Pel- 
covizna. Ugnelė padarė czia blė
dies ant 150000 rublių, Sudegė 
daug geležinkelio vagonų. 25 d. 
Lapkriczio, netoli stacijos Targo- 
vek, ant Terespoliaus geležinke
lio, netoli Warszavos, susidaužė 
du tavoriniai trukiai: 12 vagonų 
likosi su visų sudaužytų.

11 Peterburgo profesorius, pa
garsėjęs ir užrubežiuose, p. Wo- 
jeikov, užsiėmė tiriuėjjmu žiemos 
szalczių. Sulyginęs žiemų szal- 
tį už praėjusius 150 metų, jis per
sitikrino, kad skaitlius szaltų die
nų žymiai sumažėjo ir kad szaltos 
žiemos, pradedant nuo 1828 m. 
vis recziaus mus atlanko. Skait
lius labai szaltų žiemos dienų, 

i pradedant nuo antros pusės szio 
amžiaus, dusyk mažesnis negu 
pirmoje pusėje szio amžiaus.

|| Laikrasztis“Novosti” paduo
da, kad mieste Kutais, ant Kauka
zo, apsistoję s Sziauriniame hotelyj, 
nusiszovė oficieras grenadierių 
pulko Majevąki. Rado ant stalo 
rasztelį, kuriuom\ nusiszovėliA 
praszo, kad ji palaidotu pagal 
katalikiszką tikėjimą. Ant stalo 
rado lenkiszką maldaknį^e, o jo
je pakelį su paraszu: ,,žemė nuo 
kapo mano tėvo”. Pinįgus, tų 
buvo ne daug, patžudys, praszė 
persiųsti poniai A. G. į VVTadimi-

|| Ant stacijos Birucz, netoli 
C harkovo, susimuszė pasažierinis 
geležinkelio trūkis su tavoriniu. 
Fasažierinis trūkis mat likosi į- 
leistas į netikras reles ir per tai 
užbėgo ant tavorinio ir jį sudaužė. 
L žmuszlas likosi konduktorius 
Robikovski, sunkiai gi sužeistai 
Negaden. Pasažierių yra kelioli- 
kas sužeistų.

|| Tvirtynė Adigrath, paverž
ta abisinieczių nuo italijonų, 
iszlėkė į padanges, o su ja ir 2600 
abisiniszkų kareivių. Užėmę 
tvirtynė mat abisiniecziai ne at
sargiai griebėsi prie naikinimo 
italijonų parengtų minų. Minos, 
beardant jas, užsidegė ir visą 
tvirtynė, drauge su abisiniecziais, 
iszmetė į padanges.

A _____________
|| Pludove, netoli VVarszavos, 

pradėjo statyti triobas isz pies- 
kų. Trioba tokia, kaip sako, pi
gesnė yra už medinę o teip tvir
ta kaip geriausia mūrinė, Plytas 
isz pieskų padaryti ne sunku ; da
ro jas sziteip: į pieską primaiszo 
septintą jos dalį gesintų kalkių. 
Reikia gerai sumaiszyti laistant

. (Pabaiga ant 3 puslapio).'
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Mokslas apie užlaikyma sveikatos,
pagal Berners’f.

[Tįsa].
Cukrus. Cukrus yra labai sveikas ir mu

sų organizmui reikalingas. Vaikai vienok 
tankiai valgo jį per daug, teip kaip antai per 
mažai taukų. Yra tai vodingas paprotys, nes 
pirmiausiai cukrus gadina dantis, o toliaus 
atima norų valgyti kų nors kitų. Valgantis 
daug cukraus nekenezia maitingų, sveikų 
valgių, o tie labai mums reikalingi ir naudin
gi, jeigu jau ne minėtume kitų priežaszczių, 
tai nors todėl, kad valgydami maitingus val
gius recziaus persi valgysime negu valgant 
saldžius.

- Jeigu norite valgyti, noriai valgote mai
tingus valgius (žinoma, ežia ne kalbu apie 
tokius kaipantai žirniai arba kopūstai). Jei- 
gutųustojate noro, yra tai ženklu, kad suval
gėte tiek, kiek reikia ir kad reikia paliauti, 
nes valgant per daug, galėtumėtesau užkenk
ti, o toksai perstojimas yra sunkus valgant 
gardžius valgius arba saldumynus. Tie rei
kalingi vien ligoniams,'sveiki gi galėtu visai 
be jų apsieiti.

Druska. Ne daug apie jų pasakysiu, ka-

pats apie tai nežinodami. Vaikai tankiai 
mėgsta valgyti nesūdyta sviestų ir mėsų; ne 
reikia to daleisti, nes galėtu priprasti prie 
nusūdytų valgių ir paskui sūdyti ne patiktu,

Vanduo. Apie szitų gėrynių pakalbėsi
me ilgiaus, nes norėcziau, kad gerai supras
tumėte, kaip,geras vanduo yra mums reika
lingas, o kaip negeras yra vodingas. Kalbė
jau jau, kad puvanczios medegos užnuodina

ir likosi isztirta, kad daugelis limpanczių li
gų paeina nuo ne czysto vandens. - Neretai 
pusė kaimų gyventojų iszmirszta dėl užnuo- 
dinto puvaneziomis medegomis vandens, ko
kį tankiai po kaimus ant gėrymo vartoja.

Gerianti vandenį isz negilių szulinių tan
kiai apserga. nes visokį puvėsiai nuo pavir- 
sziaus su vandeniu į juos gal susirinkti.

Neperseniai Guilsforte (Anglijoj) siau
tė smarkiai sziltinė. Sveiki ir drūti mirė kaip 
musės. Pasimirė isz viso 37 žmonės ir tie visi 
gėrė vandeni isz vieno szuliipo. Isz tirinė- 
jimu pasirodė, kad priežastisAnyrio viename 
kaime tokios daugybės antj/yk žmonių buvo 
puvėsiai, kurie, nežinia koxiu būdų. į szuli-

tuonis daiktus: tris neatbūtinai reikalingas į 
apsirėdymo dalis. (Kelnes, marszkinius ir ke-1 
purę), lovų, puodelį ant sudėjimo gautų 
valgių, britvų, adatų ant užsilopimo savo ap- 
sirėdymo ir ant galo kosztuvų arba filtrų. 
Taigi nors Indi jose tankiai siauezia cholera, 
bet ji retai atlanko buddistų kunįgus.

O dalšr pamišykite, kokių daugybę tu- • 
rite jus visokių daiktų namiųje, kiek drabu
žių, kiek visokių indų, bet kas isz jūsų turi 
filtrų?

Matote todėl, kaip anie betureziai bud
distų kunigai yra iszmintingesniais už mus.

Didelis filtras ne su visu toks, kaip lei- 
ka su vata, ten vieton vatos yra smulkiai su
trintos iszdegintos anglys. Gal jums rodosi, 
kad anglių miltai dar labiaus vandenį su 
tersz? Prieszingai, anglys tos renka daleles 
medegos terszianczios vandenį ir isz filtro te
ka su visu czystas vanduo.

Vienaitinis neparankumas yra tas, kad 
kaip kada tos dalelės medegos būva teip 
smulkios, kad jų ir anglys sulaikyti neįsten
gia. Nuo tų isz filtro isztekėjusių dalelių 
Įima apsisaugoti virinant vandenį jau 
filtravimui.

Apart kietų ir skystų dalių, vanduo 
dar priimti ir gazus. Ir teip, vandenyj 
visada oras (kuriuom kvėpuoja žuvys), kurį 
galite matyti kaipo kylanezius į virszų 
burbu lėlius, virinant vandeni. Kada tik 
netoli vandens pakyla koksai nesveikas 
gazas, lengvai gal vanduo su juom susijungti 
ir tai todėl indus su vandeniu reikia statyti 
adaroj vietoj ir gerai juos uždnegti.

Vanduo išstatytas ligonio kambaryj tu
ri būt gerai, sandariai uždengtas ir reikia jį 
tankiai permainyti.

Žinote gal, kad nesveikas gėrymas yra 
daug pavojingesnis už nesveikų valgį. Pasku
tinis atgabena ligų, antrasis gi, apart to, atsi
liepia ir ant žmogaus proto. 4 _

Tų, kų jums pasakojau apie reikalų prati- 
n i mosi prie sveikų ir maitingų valgių, tų patį 
sakau ir kaslink gėrynių.

Nereikia per tai suprasti, lyg kad gėry
mas mieroj alaus arba vyno butų vodingas 
musų sveikatai, teip kaip, paveikčiau atsa- 
kaneziai valgomi saldumynai ne kenkia musų 
organizmui, teipjau ne kenkia ir gėrymas 
mieroj alaus arba vyno; priesziagai, kaip 
viens, tei,p ir kits yra labai musų sveikatai 
naudingi, kad tik juos neiiertankiai ir ne

wiskę su waudeniu. Paskui isz i Brockeno pasirodymas. Brocken 
tokios teszlos daro plytas kaip ir 
paprastai, taigi medinėmis kwar- 
moms, į kurias drueziai įmynioja 
teszlę ir paskui plytę iszmeta ant 

’’ žemės ir džiowina. Po trijų dienų 
. |džiowinimo ant saulės, plytos ga-

Iawos ir isz jų galima triobas 
stalyti. Inžinieriai darė banda- 
vvones kaslink tvirtumo tokių 
plytų ir pasir<»dė, kad jos drūtes
nės už iszdegintas molines. Fies- 
kinės plytos skamba teip jau 
kaip gerai iszdegiiUoB molinės. 
1U00 tokių plytų kasztuoja tik 
6 rublius, taigi kur kas pigiaus 
negu molinės. Pieskų wisur yia 
—kiekvvienas pats gal bandyti jas 
padaryti.

ga-
PO

gal

|| Nesutikimai terp kariaunos 
ir teip žmonių apsireiszkė ir 
Prancūzijoj. Mieste Brest apsi
stoję ten artilerijos kareivviai ap
avai kszcziojo sawo szwentę ir ži
noma, pasigėrė. Eidami ulyczio- 
mis užpuldinėjo ant teip žmonių. 
Priesz girtuoklius iszsiuntė 100 
kanonierų, kurie ir suwarė gir
tuoklius į kazarmes, bet ežia už 
gimė jau karsztas muszis. Tapo 
paszaukta policija, bet ję beeipe- 
szanti kareivviai iszvvijo ir wijosi 
iki policijos stacijai. Patiktus ant 
ulyczios praeivvius girti kareivviai 
kapojo su szoblėmis. Daugybė 
žmonių yra sužeistų.

boba nežinos: parodyjo 
akis paraku ir paskui 

padegti. Iszėjus vyrui, 
surado ano patronus ir

Atsiminkite dabar, kų kalbėjau apie li
gas, kuriose nuo ligonių Atsiskiria neiszpasa
kytai smulkios teip pramintos ligos sėklos 
(mikrobai, bacyliai). Suklos tos kyla į orų ir 
lengvai prisigriebia vftmlens, kur suszlapusios 
jau ne kyla vėl į orų, liet vandenyj ir pasi
lieka. Taigi, jeigu kokiu nors budu toksai 
vanduo prisigriebs į szulinį, isz kurio žmonės

Prisigriebus Įiirnia kartų cholerai į An
glija. smarkiausiai ji siautė tuose krasztuose. 
kur ne buvo gero vandens. Pasiliovus ligai, 
gyventojai pasirūpino vandenį gerai iszvaly- 
ti: taigi atsiradus cholerai antru kart, jau ji 
ne buvo teip smarki. Maskolijoj cholera tan
kiausiai lankosi, ten vienok žmones apie gerų 
vandenį mažiausiai tesirūpina. Neperseniai 
Hamburge tukstaneziai žmonių iszmire nuo 
choleros; isz tikro Hamburge, isz visų beveik 
Vokietijos didesnių miestų, vanduo yra nie
kiausias.

Visi žmonės dabar pradeda labiaus pri
silaikyti hygienos įsakymų ir todėl tai, ’kaiĮ) 
paminėjau, cholera ir kitos limpauczios ligos 
yra jau beveik pergalėtos, bet dar ne su 
visu. Visuose atsitikimuose vienok hygienos 
įsakymai daug pasekmingiaus apsaugoja 

" žmogų nuo ligų, negu visi aptiekų vaistai.
Tekantis upių vanduo, jeigu tik upė te

ka per daugelį miestų ir didelių kaimų, yra 
m* czystas ir tiesiog pasemtas ne tinka gėry- 
mui, bet reikia jį pirma perkoszti arba per
filtruoti, arba dar geriaus užvirinti ir paskui

Kaslink gi drūtų svaiginanezių gęrymu, 
tai nevelycziau jų niekam gerti, arba tik ant 
įsakymo gydytojaus.

Paprotys vartoti teip pramintus “gudru- 
tinimo vaistus”, kuriuos tankiai vartoja li
gūsti žmonės, yra labai negeras, nes visada, 
kas viename atsitikime buvo geras, kitokia
me tankiausiai gal užkenkti.

Kiekvienas iszmintingas žmogus privalo 
valgyti visada paskirtose ant valgio dienos 
valandose, o niekada nesi pratinti valgyti 
nuolatai bet jk> truputį, nesirūpinant apie 
tai, kiek jis tokiu budu suvalgys per isztisų 
diena. c

Pažinojau tokias žmogystas, kurios ant 
susidrutinimo {M) keliolikų kartų ant dienos 
gėrė po truputį vyno,—užtikrinu vienok, 
kad jeigu jos vakare butu surinkusios visų

|| Ukinįkė gywenanti mieste 
Slowianske turėjo akimis sergan- 
czią dukterį, taigi paklausė kal
ini likos ar ji nežino kokių waistų. 
Kur tai 
priberti 
parakę 
motina
atliko wiskę, kaip kaiminka įsa
kė; matomai norėdama ligę ant 
amžių isz akių iszwaryti, nesigai
lėjo parako. Uždegus parakę ėjo 
pro namus ir wyras, bet iszgirdęs 
smarkų pykszlelėjimę natnieje, 
pats su sawt» taworszcziumi į 
juos įėjo, norėdamas dažinoti kas 
atsitiko, Įėjęs nieko ne galėjo ma 
tyt per durnus, kada tie iszsi- 
sklaidė, pamalė moterį besivvolio- 
janczię ant grindų; nelaiminga 
mergaite galėjoszale su apdegusiu 
vveidu ir isztekėjnsioms akim?. 
Motina tuojaus atsigaiwaiiawo. 
mergaitė gi vvisai akių neteko: 
wieton jų yra wien lomos.

pasemtu isz labai gilių szulinių.
Ar žinote, kas tai yra koszimas arba fil- 

travinas?
Turbūt nežinote; išimkite paprastų lei- 

kų, į jos apaezių įdėkite vatos, paskui laibąjį 
jos galų įkiszkite į stiklinės kaklų; jeigu įlei- 
kų įpilsime vandenį, tai pieska ir žeme užsi
laikys ant vatos, o"į stiklinę tekės vien czys
tas vanduo, o toks tai darbas vadinasi fil
travimu.

Mums rodosi, kad mes Čsame iszmintin- 
gi ir apszviesti; yra vienok daugel daiktų, 
kurių galėtume pasimokinti nuo kitų neap- 
szviestų tautų. Ant salos Ceylon, Pietinėse 
Indijose, yra daugybė dvasiszkujų buddis- 
tiszko iszišžinimo (ne krikszczionių). Kas
link vieno daikto jie yra už mus iszmintin-

sius, kad galėjo tiek iszgerti, kiek iszgeria 
vien papratęs girtuoklis; priežodis sako: ne 
tas girtuoklis, kurs geria svaiginanczius gė- 
rymus, bet tas, kuris pasigeria. Isztikro vie
nok geriant jierdaug, nors ir nepasigertume, 
galime savo sveikatai užkenkti teipjau kaip 
ir pasigeriant.

Mušti lietuviai nuo pats ryto, per isztisų 
dienų neszioja alų ir geria jo nuolatai po tru
putį, kada tik gerti užsinori, nors ant to 
vanduo geriaus jų sveikatai tiktu,ii* tokiu bu 
du iszgeria jo kur kas (langiaus neng aut už
laikymo musų sveikatos reikia. Žinome jau. 
kad viskas ko yra per virsz, yra vodingu mu
sų sveikatai.

Kalbėjau jau apie buddistų kunigus ir 
sakiau kuom jie už mus iszmint i ilgesni. Pri
vedu dar vienų atsitikimų parodantį jų isz- 
mintį. Vienam isz tokių kunigų kas ten su
teikė tiek degtinės, kad vargszas pasigėrė. 
Nuo to atsitikimo jis (langiaus nė laszo deg
tinės ne ėmė į burnų. Norėcziau, kad daugelis 
musų vyrų ir moterų sakiotu tame paveikslų 
buddistų kunįgų.

Žmonės gyvenanti anksztose ir nesveiko
se vietose, suskretusiuose ir tamsiuose na
muose, kur nėra gero vandens, teisinasi, kad 
jiems labiausreikalingi sudrutinanti gėrymai, 
kaip alus, degtinė ir 1.1., nes augszcziaus pa
minėti daiktai vodingai ant jų sveikatos atsi

|| Kiek* ienas, giįžtantis isz 
Ma-kolijos, Prūsų gyventojas 
gal partoines:;ii isz Maskolijos, 
kur mėsa pigi, daugiausiai 5 
svvarus ir tai lik wirtos mėsos. 
\Viena moteriszkė isz parubeži- 
nio Poznaniaus provincijos mies
telio, perėjusi į Lenkija, pii ko 
len 5 suarus kiaulienos ir pusę 
awino ir su vi»kuom giįžo atgal 
per rubežių, bet kad Prūsų m ui 
tinįkui nepatėmytu mėsos, ji 
pusę avino apvyniojo į skepetęir 
neszė jį sūpuodama lyg rodosi 
vaikę. Muitinįkai ję praleido. 
Neužilgio atėjo kita moteriszkė 
su mėsa, bet kad ji buvo nevir
ta, todėl muitinįkaį neperleido. 
Ta ant toauszuko: “teip, man tai 
ne daleidziate perneszti č svarų, 
o anai, kuri pirma manęs per rul>e- 
ž ų pėiėjo, tai daleidote pusę avi
no pergabenti, nestiek ji turėjo 
skepetoj”. Iszgirdęs tę muitinį- 
kas leidosi vytiesi anę itioterisz- 
kę su vaiku ir pavijęs vaikę nuo 
jos atėmė. Ant to dar nepasi
baigs, mJs už paslaptę gabenimę 
taworų isz svetur per rubežių, 
pateks ji dar po sudu.

Bet vieton vartojimo svaiginanezių gėry
nių geriaus jie padarytu, jeigu tankiai pra- 
vėdytu gyvenimus atidarydami langus ir du
ris, mazgotu suskretusias sienas, negerų van
denį kad filtruotu ir gertu atvirinta. Gėry
mas juk svaiginanezių gėrynių nė bledingų 
purvų nuo sienų, nė sugedusio kambario oro 
nepraszalįs. Jeigu pripratinote vaikus laikyti 

Česniais. ~ . ^uo8 daiktus už reikalingus, ne greitai jie
Kiekvienas isz tokių buddistiszkų dva- juos ir suagę užmirsz 

siszkuju gal turėti kaipo savo savastį tik asz- ( 0 ,au )Ub)«(Toliau bus).

A ntilielijai.
Daugel yra ant svieto visokių 

apsireiszkimų, kurie, kol jie 
neiaztirti, gal pasirodyti ste
buklingais. Pasistengsime peržiū
rėti vienę veisle tokiųapsireiszki- 
mų. Pasirodo jie visada prieszin- 
goj nuo saulės szalyj, teip kaip 
laumės juosta ir todėl juos praminė 
antihelijais (auti grekiszkai— prie- 
szais, helioi—saulė); jie kur kas 
žiugeidesni už laumės juostę, ku- 
rię gana tankiai matome.

Terp tokių neva stebuklingų 
apsireiszkimų yra teip pramintas

paveiksle 
tokių debesų 
kylanezių terp 

dangaus at

Pasirodė wienok, kad deliesys, 
terp kurių tasai apsireiszkimas 
pasirodė, ne turėjo su wisu ledi
nių dalelių.

Flammarion nusprendė, kad ta
sai apsireiszkimas pasidaro nuo 
slankiojimo sz^Hesos spindulių 
terp wandens burbulėlių, arba 
kaip tę mokslincziai wadina: nuo 
diffrakcijos szwiesos.

yra tai augszcziausia wirszunė 
Harzo kalnų, Prūsų prowincijoj 
Hanowcre. Pasikelia ji iki 3300 
pėdų nuo jūrių wandens pawir- 
szinus.

Nuo senowės Brocken pagarsė
jęs yra sawo stebuklais. Ant jo 
wirszaus užsiliko iki sziędien uo
lų szniotai, žmonių praminti ra
ganos stula ir altoriumi; ten te
kantis szaltiuis wadinasi raganos 
szaltiniu.

Apsireiszkimas wienok, kurį 
ežia mes apraezysime, pasirodo 
ne liktai ant Brockeno wirszunė8, 
bet ir ant tūlų wirszunių Alpų 
kalnų. Tankiausiai pasirodo ant 
tokiu kalnų wirszunių, kurių apa- 
czię apskrieja ažeras arba balos, 
isz kutių kyla garai 
debesų. Ant 
pawirsziaus 
neapsiniankusio
simusza wisoki daiktai.

P. Huhii sziteip apraszo tę ste- 
buklingę apsireiszkimę. Kada jis 
užlipo ant Brockeno vvirszunės, 
oras buwo gražus, saulė szvvietė; 
wėjas stūmė kylancz'ę myglę, k u 
ri nespėjo dar sutirsztėti į debe
sis. Apie 4 walandę po pietų pa- 
tėniyjo jis wakaruose storinti 
neiszpasakytai didelį žmogiszkę 
pavveikslę Tuom tarpu wėjas kę 
tik ne pagriebė Hahno skrybėlę; 
jis griebė ję su ranka—anoji mil- 
žiniszkoji žmogysta 
wakarus padarė tę patį. Hahn 
wėl pasikrutino ir milžiniszkas 
paweikslas atkartojo tę patį kru- 
tėjimę. Jis pa^zaukė sawo draugę 
apsistojusį žemiaus; abudu su&to- 
jo toj paezioj wietoj, isz kurios 
Hahn matė pirmutinį milžino ap- 
sireiszkimę, bet dabar nieko jau 
ne buwo matyt, wiskas prapuolė. 
Neužilgio wienok, toj paezioj 
kaip ir pirma szalyj pamatė isz- 
kylanczius du milžiniszku pa- 
vveikslu, kuriuodu mėgždžiojo 
kiekwienę tėmyjanezių sukrutėji- 
mę; neužilgio potam milžinai 
prapuolė ir jau daugiaus nepasi
rodė. Kitas tėmytojas, p. Coize, 
pasakoja, kad užlipus ant kalno 
Bernin, jį apsiautė tirszta migla, 
lyg ažeras kylantis isz apaezios, 
kurisai nuolatai didinosi ir kilo 
wis augsztyn ; terp tos miglos bu- 
wo matyt vvisokios parwos szwie- 
sa. Wisos tos parduotos szvviesos 
susijungė į vvienę krutvę ir paskui 
pasidalino į szvviesius ratus. Wi- 
durinis ratas turėjo apie 3 pėdas 
skersai, buwo apie 30 pėdų nuo 
tėmytojaus; jį apskriejo kiti du 
toki jau ratai. Coize paszoko isz 
džiaugsmo ir tuojaus vviduryj tų 
ratų pamatėpavveikslę teipjau kaip 
ir jis szokinėjanezios žmogystos. 
,,Asz nusemiau kepurę ir žemai 
linklelėjaugal wę ansai pa įveiksiąs 
sakoCoize, darė t ę pat į, atsi kreipęs 
į mano pusę. Tas traukėsi keletę 
minutų ir prapuolė su anais lyg 
laumės juostos ratais”. Ratus tuos 
mokslincziai praminė Ulloo ra
tai-. Tikėjo, kad tasai apsireisz
kimas paeina nuo to, kad saulės 
spinduliai perliėga per ledinius 
debesis. Ant isztyrimo to, prancu 
zas Flammarion pasikėlė ant or
iai wio į debesų plotus. •

Isztikro debesyse pasisekė jam 
užtikti tę patį apsirehzkimę. A- 
Įiie tę Flammarion sziteip raszo: 
“Apie kelwirtę walandę, wos isz- 
kilome augszcziaus pirmų debesų 
ploto, mes patėmyjome ant oro 
didelį kaipo szeszėlį musų orlai- 
wio, kurį apskriejo szvviesus par- 
wuoti ratai, widuriu jų bnwo sze- 
szėlis musų oriaiwro waltelės. 
Pirmas ratas buwo mėlynas, an
tras geltonas, jis apskriejo pirmu 
tinį mėlynąjį ratę, už geltonojo 
buwo palszas ir toliausiasis fijo- 
letinis. Wirwės musų luotelio, ti- 
rinėjimo prietaisos, mes pats— 
wįskas aiszkiai atsimuszė aname 
apskrietame szvviesių ratų szeszė- 
lyj. Kiekwienę musų sukrulėjimę 
mėgždžiojo anie musų oriniai 
.draugai. Asz netyczia pakėliau 
rankę, wiens isz szeszėlių tuojaus 
darė tę patį; mano sędraugas 
pradėjo mosuoti tripariye pran 
ęu iszka weliawa, tę patį darė ir 
anie szeszėliai”;

stowinti į

Naujas būdas gydymo 
senų sužeidimų.

Londone szį metę likosi įrengta 
nauja gydinyczia, kurioje gydo 
senus neužgydomus sužeidimus, 
sopulius (uleera) pagal nauję 
būda. Waistu ežia yra wienas isz 
gazų, isz kurių pasidaro paprastos 
wanduo: oxygenas.

Iszradėjas to naujo gydymo 
budo yra angliszkas gydytojas, 
p. Stocker, buwes prie angliškos 
kariaunos paskutinėj karėj su 
aulų negrais, pietinėj Afrikoj. 
Teisingai sakant, p. Stocker nėra 
iszradėjumi to waisto, bet jį pa
sėmė nuo nuožmių zulių negrų. 
Jisai patėmyjo, kad paszauti Žu
liai nenoriai griebiasi jo pagelbės, 
bet welyja neszti ligonius ant 
augsztų, nuo kelių tūkstančių 
pėdų augszczio, kalnų virszunių, 
kur paszowimai, palikti wien įtik- 
mei czysto kalnų oro, ir mazgo
jami po kelis kartus ant dienos 
Vandeniu augsztai tekanezių szal- 
tinių, neiszpasakytai greitai užgy
ja. Supratęs kad greitas sužei
dimų užgyjimas ne tiek paeina nuo 
drūto zulų organizmo, kiek nuo 
oxygeno, sugrįžęs į Angliję pra
dėjo tę zulių gydymo budę taiky
ti prie ligonių. Bandawonės pa
sisekė.

Pabaigoj Balandžio szių metų, 
su pagelba gerų žmonių, Stocker 
įrengė Londone maža gydinyczię, 
kurioje gydo sugenėjusias žaizdas 
ir sopulius. Per tę trumpę laikę 
pasisekė jam iszgydyti apie 15 
ligonių.

Po įtekme oxygeno skaudėjimai 
suwisu pasiliauja. Ligoniai ne rei
kalauja jokių kitokių waistų— 
vvien oxygeno ir szilto wandens 
ant mazgojimo sužeidimų ir sopu
lių. Apart gydymo sužeistų, oxy- 
genę wartoja ir ant gydymo,pli
kių: po jo įtekme plaukai pra-- 
deda neiszpasakytai greitai augti.< 
Oxygenu pasinaudojo ežia aut 
gydymo su wisu plikos 10 metų 
mergaitės, kuriai ant plikos gal- 
wos uždėjo guminę mucze oxy- 
geno pripildytę. Plaukai urnai 
pradėjo augti. Gydant senus su
žeidimus (uleera), juose pasirodo 
nauja mikrobų weislė; skaitlius tų 
mikrobų dauginasi, jeigu žaizda 
pradeda gyti, jeigu gi gyja palen
gva, tai ir tų mikrobų buwo 
mažiaus. Įtekmę oxygeno ant 
senų sziędieniniu bud u neužgy
domų sužeidimų tirmėja jau dau
gelis Anglijos gydytojų. Stocker 
sužeistę wietę apkabina tyczia 
padarytomis medinėmis dėžėms su 
pritaisytu stikliniu snapu, per 
kurį prie žaizdos įpuezia sumai- 
szymę oxygeno su oru, abiejų po 
lygias dalis.

Atsiliepimas Szwento Ka
zimiero Kareiwių Drau

gystes Baltimorej.
23 d. Lapkriczio musų drau

gystė turėjo pirmutnį sawo balių, 
ant baliaus susirinko daugybė 
swieto; atėjo teiposgi ir “Kardo’ 
redaktorius. Potam “Karde” pa- 
tilpo straipsnis apie tę musų 
kareivių draugystės balių ir nors 
pats redaktorius buwo ant ba
liaus, bet klaidžiai padawė dienę, 
nes paraszė, kad balius buwo 24 
d. Lapkriczio, tuomtarpu jis at- 
sibuvvo 23 d. “Kardui” nepatinka 
musų apsirėdymas, klausia jis: 
“kam tie drabužiai, o kam szo- 
blės”. Ant to tiek galime atsaky
ti: musų draugystė karei wiszka, 
kareiwiai wiso swieto neszioja 
karei wiszfcusdrabužius, neszioja ir 
szobles, todėl ir mes jas neszio- 
jame. Wokietijos studentų kor
poracijos, nors tai ne kareiwiszkos 
draugystės, teiposgi turi sawo 
uniforma ir szcbles ir niekam nė 

i ant mislies neužeina tę jiems už- 
i drausti. Kodėl pas “Kardę” 

teip mažai tolerancijos dėl wisko, 
• kas ne isz jo dirbtuvės paeina? 

' Komitetas. -



Wietines Žinios.
—o—

— Sziame numeryje randasi 
kataliegas knįgų, užtaigi kas ko
kią knįeę nori, gali sau isz kata- 
liogo iszsirinkti.

— Gruodžio 8 d. Liet. Rep. 
Kliubas laikė savo mitingą, ant 
kurio iszrinko naują prezidentą 
Jonę Narbutę į vietę buvusio VV. 
Wabalo. VV. Ažukas, sekr.

— Pereitos nedėlios rytą pasi
korė Juozas Šankus, apsigyvenęs 
pn. 757 Alport str. Priežastis 
patžudystės yra stoka darbo: 
Saukus jau gana ilgai buvo be- 
darbo.

— 17 metų John Sheppard, 
spaustuvės mokintinis, sugrįžęs 

-panedelio rytą namon nuo ba
liaus, kada užlipo ant 4 lubų, ant 
kurių gyveno, nupuolė per trepu 
barijierą žemyn ir užsimuszė ant 
vietos.

— Panedelio rytą, apie 2 va
landą, užsidegė sztoras lietuvio, 
Nikodemo Grynevycziaus, pn. 
3264 Laurel ui. Kol sargai ugnį 
užgesino, pridirbo ji daug blė 
dies. Ugnis ežia turėjo užsikrėsti 
nuo įkaitusio peczias.

Wos spėjo sargai nuo tos ugne 
lės pasitraukti, užgimė kita ežia 
jau, krautuvėj Stružinos (3266 
Laurel str.) Czia ugnį užkrėtė 
ko ten jieszkodami su uždegtu 
briežiukų, kurį paskui neužgesinę 
metė į popierų krūvą. Czia ug
nelė pridirbo blėdies ant 300 dol.

— Anglių iszvažiotojas, John 
Suter, sumislijo pasinaudoti isz 
anglių paskirtų betureziams. Tar
navo jis pas gyvenantį po nr.3O7 
W. 16 str. Pasiekę ir jam paves
ta buvo iszvažioti beturezių 
szeimynoms anglis pavieto pas
kirtas. Nuo anglių prekėjo Ren- 
dos ėmė jis anglis ir vėžė betur
ezių szeimynoms, bet czia liepė 
vargszams pasiraszyti po kvi- 
toms, kad jie anglis gavo, bet 
kaip tik tie paraszė kvitą, nu- 
plėszdavo su anglimis szalyn ir 
jas pardavinėdavo ant savo nau
dos ir tai pardavinėdavo labai 
pigiai: vienam saliunįkui ant 
Clark. str. 3 tonas anglių parda 
vė jis už $1.50 ir už du stikleliu 
degtines. Tos prigavystės vie
nok nepasislėpė: Suterą sua- 
resztavo drauge su tais, kurie 
nuo jo pigiai betureziųanglis pir
kinėjo.

Isz Dr-tes Sim. Daukanto.
Nedėlioj, 5 d. Gruodžio, Dr-tė 

S. Daukanto laikė savo mėnesinį 
mitingu, ant kurio tapo priimti 
szie nutarimai1: Atgrajyti teatru 
ant 24 d. Sausio 1897 bažnytinė
je salėje, teiposgi prisidėti prie 
sutaisymo scenerijos bažnytinėje 
salėje; iszmokėti posmertinę Mi
neikienei po mirusiam jos wyrui, 
Zig. Mineikiui; ir nuo Naujo Meto 
perstoti “Lietuvę” skaitę, nes są
nariai draugystės tur per dide
lius expensus mokėti kasinėtas— 
poczielę doliar^i. Koįgų szį mė
nesį perskaitė 27 egz., už kurias 
įplaukė į kasę. 67c. sekr.
K. Pocius, 8301 Auburn avė.
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Etnoliogiazkos smulkmenos j
Istorija Europos su mapoms 
I.torija Suvienytu Valstijų Sziaurines Ame

rikos. Apraszo kaip Koltumbas atrado 
Amerika, Koki czia tada žmones gyveno 
koki žmones pirmiausiai isz Europos pra
dėjo važiuoti in Amerika, kokios kares 
buvo, už ka karevo ir kokiuose metuose; 
kiek prezidentu buvo, koki ir kiek kuris 
gero padam dėl s žios žemes. O ant pat 
galo talpinasi Konstitucija Suvienytu 
Valstijų, kuri yra reikalingiausiu dalyku 
dėl perskaitymo kiekvienam žmogui 
szioję Amerikos ž-meje gyvenaneziam. 
Turi puslapiu 364. Preke ii

Ka darytie, kad butume sveiki Ir ilgai gyvmtu- 
.................................................................... .

Lementorius Lietuviszkas su poteriais 
kotekizmais ir mistranturu. ’ 10c

Lietuvos Istorija, paraižyta R. Daukanto |1.50 
Mokslas apie.Žemi* ir Kitus svietus, Ju bū

vy ir pabaiga Apraszo kas vra žeme, 
isz ko ji susideda, ant ko ji Taikosi ir 
kaip sukasi; kas vra saule, žvaigždes, 
menulis; kaip toli in sau Ha ir in kitas 
žwaigždias, kas yra planetos, kometos ir 
kitos retai matomos žvaigždes.G Yra tai 
naudingiausia knyga ir reikaiingiause 
dėl perskaitjroo ir pasimokinimo kiek
vienam žmogui ant szius pagaules gyve
naneziam. Su daugybe moksliszku abro- 
zeliu. Da druke. Preke |1.00

Pilnas szimtmetims kalendorius su plane
tomis 15c.

. Pradžemokslis Rankos R«szto dėl norineziu 
iszmoktie gražiai razrytie 10c.

Rankvedis Gromatu raszymul.-Vra labai 
naudinga knygele, kurr mokina kaip reik 
raszylie gromatas in;pažystamus, priete- 
lius, giminias, mylimaisi'as ir mylimuo
sius priesz apsivedima, in ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augsztai pašto ty
las y patas. Pasveikinimai (pavineze vo
ties) ant Nauju Metu, dienoje varduvių, 
užgim>mo ir kituose svarbiuose atsitiki- 
mouese. 1 Preke. I

Trumpa senovės Lietuku'Istorija „
Praeite Vilniaus.
Lengvas būdas paežiam per savęs pram^k- 

tie raszvtie. dėl nemokaneziu 10c
Naujas ietuvisikas Lementorius „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo a n gels k os kai 

bos ne apdarytos ** “ |1.00
o apdarytos “ 11.25

25c
50c

oo

50c. 
10c 
10c.

— Pirmas lietuviszkas saliunas i 
Chicagoje L. A Žuko, ponr. 3301 I 
Auburn avė. ir kerte 33czioe 
arti lietuviszkos bažnyczios. 
Užlaiko viską ežys ta i ir puikei. 
VVisada szaltas alus, puikus li
keriai ir kvepenti cigarai. Užlai
ko puikia salia dėl mitingų, vese- 
lijų ir kitokių zobovų Jeigu isz 
kito miesto atvažiuoja lietuviai, 
gali atsilankyt ir spakainiai per
nakvot, teipogi ir rodą gaut.

Naujas
Lietuvviszkas Saliunas.

Fel. Majausko 
3301 Laurel 
kerte 33czios ui.

Užlaikau »wiežia 
bawar»ka Alų, ge
riausias 
ir seniau

Vyną, 
Likieriu* 
ir puikiausius Ciga
rus

Prie saliuno tu
riu puike dideli a 
sale ant mitingu,

Gromatnyczia.
P. Mažeikai. Tamistos atsilie

pimas ne literariszkal buvo pa
raižytas, taigi tame pavidale ne
galėjome patalpinti, turėjome jį 
sutrumpyti. Priwatiszkai geriaus 
saugotiesi koliojimų, o jau į spau
du jie 8uwisu netinka: koliojimais 
prieszinįko nieks ir niekada dar 
nepertikrino, jie gal vien bereikalo 
ir be jokios naudos nesutikimus 
pakelti.

Į skaitytojus.
Kas užsimoka už “Lietuvę” isz 

virszaus $2 ant viso meto, mes 
duodame tam puikię knįgelę 50c. 
vertės dovanų, kas užsimoka tik 
$1 ant pusės metų, tam duodame 
dovanų knįgelę už 25c. Knįgelę 
gali iszsirinkti sau isz musų kata- 
liogo, kas kokią nori, kad tik ne 
brangesnę per 50c. o mes prisiu
sime dykai.

Raszydami į mus ir pinįgus 
prisiųsdami visada uždėkite 
tokį adresa:

A. Olszevskis 
924 33-rd St. Chicago, 

Pinįgus siųskite registruotose 
matose. arba per “money order”, ar per 
czeka.

szi-

III. 
gro-

Pajiesz kojini ai.
Pajieszkau sawo brolio. Jono Kriau- 

ciaus. paeinanezio isz Kauno rėd., Re- 
seinių paw., Kaltinėnų wo ostės. Pir
miau gyweno Chicagoj, o dabar nežinau 
kur. Teiksis jis pats ar kas kitas duoti 
žinią ant szito adreso: Antans Krencius 

Box 107 Delancoy, Pa. (19-12)

Pajieszkau sa vo draugų :BonifatoŽygo 
ir Jono Gruszos. paeinanezių isz Kauuo 
rėd., Sziaulių pav., Sereikių kaimo. Jis 
pats, arba kas kitas, teiksis duot žinią 
ant adreso szito: F. Sirdor
344 Hamilton St., Grand Rapids, Mich.

Pajieszkau sawo brolio Wincento 
Eglyno, paeinanezio isz Kauno rėd., 
Reseiniu paw.. Gožainių kaimo. Turiu į 
jį labai swarbų reikalą. Jis pats, ar kas 
kitas, teiksisduoti žinią ant adresoszito: 

Frank Kocziuszis
1312 Collius St., Joliet, III,

Iszsiuncziame in visos miestus ir miestelius visos A* 
merikos visokius daiktus, kaipo tai: Maszinas dėl siuvi- 
mo, Maszinasdėl drukavojimo gromatu, Siutus, Ovcrke 
tus, ^Vargonus, Armonikas, Grajyjamas Dėžutės, Klarne; 
tas, Fleitas. Basetles, Skripkas, Gitaras, Triubas, Žiūro
nus, Britvas, Peilius, Wideloius, Szau^sztus, Strielbas, 
Revolverius, Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciugelius, 

- Kompasus, Žiedus, Auskarus, Abrozus ir visokius kitus 
daiktus. Teipogi padidiname fotografijas, dirbdiname 
luksztus dėl laikrodėliu jr t. t. Prisiuncziame katalioga 
kožnam dykai. Adresavvokit teip:

Kelpscli, Noreiko & Co.,
5tt Fifth Avė., CHICAGO, 1LL.

Apie myslę.
Dar sziędien tikros žinios nėra, 

kiek McKinley isz wiso gavo e- 
ektoriszkų balsų, nes kaip sakė

me pereitame numeryje, kad par
tija su partija provojisi už suwo- 
gimę balsų, o prova su pora die
nu nepasibaigia, bet ima ilgę lai
tą. Wienok tie, kurie minė, te
gul nesibijo, kaip tik tikros ofi- 
cijaliszkos žinios ateis,kiek tikrai 
elektoriszkų balsų McKinley ga
vo, tuojaus pažadėtus pinįgus 
iszmokėsime tam, kuris atminė. 
Tie visi laiszkai su minimais guli 
sudėti geriausioj tvarkoje, ir nė 
vienas ne pražus. Kaip jau bus 
tikros žinios, tada perskaitysime 
wisų laiszkus ir kurio bus atmy- 
ta, tas gaus pinįgus.

Kataliogas knygų
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaitinis dangiszku 
skarbu.apdaryta drūtoj skuroje. zalaty- 
tais krasztais. drucziai apkaustvta ir su 
kabėmis “ “ " |

Apdaryta szagrine “ “ t
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su ksbe ’ “ |1.0O
Senas ir Naujas Aukso Altorius, wokiszkoms 

litaromis “ •• •• “ f *"
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Baisas Balandėlės apkaustitas ,, 
Balsas Balandėlės su Officium Parvum 
Balsas Balandėlės szagrine
Mažas aukso altorius, mažyte maldaknyge, 

gadna dėl wyru in kvszeniu apdaryta drūta
me audeklineme apdare...................... 40c.

Mažas aukso altorius gražeme szagrino apda
re................................................................Nb,

MaŽAs aukso Altorius krysztolineme apdare 75c.

I 1.50

90c 
30c 
loc 
4<>c 
15c

Garbe Dievui ant augsztybes, skuroje.’a 
kaustyta ir su kabe 

Iszgani'ngi dūmojimai ape sopulius szv.
Marijos Panos 

Meno szv. Marijos Panos 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms “ 
Stebuklai Dievo szv. Sakramente 
Tajemnyczlos Gyvojo Ražancziaus 
Kauticzkos....................................................
150 psalmu DOvido kars liaus ant paveikslo

Kanticzku „ ,,

11.00 
•2 00
•1.00 
>
♦ 1.00 

75c 
85c. 
1.00 
1.50

Knygos Dvasiszkos.
A plaukimas SS. Sakramento ,,
Evangelijos, drauge lietuviszkos ir leukisz- 

kos ant kožnos nedelos irszventes 
Filoteaarba kelias in maldinga gyvenimą 
Garsas ape baisybia sūdo Dievo ' ’* 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv. Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus 
Gyvenimas szvento Benedikto " 
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenimas Wieszpaties Jėzaus ° ,.
Gyvenimai visu Szventu ant kožnos dienos 

5 dideles knygos, kožna po ” „
Tie patys gyvenimai Szventuju drūtai ap

daryti, visos 5 dalys vienoje knygoje, ant nu
garos užwardinimai atspausti aukso lltoro- 
mls ' ♦4.25.
Gnesznykas sugrąžytos ant gero kelio per

Jezvsa Poną ,, „ —10c.
Girtybe „ „ 15c.
Istorija Kataliku Bažnyczios 11.00
Istorija seno ir naujo istotimo su abrozelejs 15c 
Istorija szwenta seno ir naujo įstatymo no 

sutvėrimo svieto iki smerti Kristaus 
Kas yra griekas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija ** 
Kanczia Vieszpalies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
KasdieninesMaldos “ “ “
Lietuviszkos misziossu natomis 
Misija ., ,, ,, znc
Nekaltybe augsztybe ir grožybe tos dorybes 20c 
Pamokslai ape suda Dievo 
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos „
Pamokslai ir Ganytojaus kalbos ,, 
Pekla arba amžinas pragaras 
Perspėjimas ape szvento tikėjimą “ 
Prisigatovojimasant smerezio " 
Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus ' •*
Vadovas aplankancziu kanczia Vieazpaties 

Jezuso Kristuso “

15c.
75c 
50c 
25c 
25c
20c 
10c 
90c 

55c.
55c

15c 
15c 
15c 
15c
20c 
5c

10c 
25c

15c

50c 
12 00 
75c
10c 
40c 
40c 
15c

15

Knygos mokslyszkos.
Abecela geTlbuse mokintuvve dėl waiku
Akywl ApsireiSzkimai 8wiete. ant kuriu

!—---- * * ..................
ta; su 7 abrozeliais. Naudingi
gele ant swieto dėl dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke..... ....................... .......... jOc

20c.
______ ._________ žmo

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ta; su 7 abrozeliais. Naudingiause kny-

Knygos i»toriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Anegdotai iszsitarimai ir patarles isz gyw<-nimo 
senowes Grekonu bei Rymionu •• *• 5c

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaieziu....... . ........................ 15c
Amerika Pirtyje Komedija dėl teatro 10c. 
Diewaitis,apysaka szios gadynes. Yra Ui gra

žiausia pasaka, kurios. lietuwiai da niekad 
negirdejo. Preke •- •• ‘- fl.oo

Dainų skrynele ,, . ,. 2Oc.
Graži waiku knygele “ “ ' ioc
Gjwenimas Genawaites (Genowefos). Yra 

Ui labai puiki ir pamokinanti pasaka, 
apie kuria lietuwiai jau daug kartu gir- 

) deja yra
Gywenimas Stepo Raudiiosio ** 
Istorija gražios Katrukos **
Istorija iszlaiko Francuzu wainos 
Istorija gražios Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • *
Juokingai] pasakojimas 
Kan‘ _ ‘ ‘ ' _____________
sytos ant 4 balsu, dt.) wyru ,, ,.
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuwiu gywenimo ,,
Kristijonas Duonelaitis ,, ,,
Kas yra. o kas bus „ ,,
Krumpliu Jonas ,, ,,
Lietuwiszkos dainos isz wisur surinktos, 

ape keturi szimtal “
Lietuwiszkas sziupinis “
Lietu wiszkas Kalendorius ant metu 1895 
Lietuvvos Kankles, nauju dainų knygele 

72 dainas. 
Namelis pustelnyko •• “
Lietuwiszki Rasztai ir Rasztinykai
NAUJAU8IS LIETUWISZKA8 8APNINYKAS, 

k surinktasAsz daugel swetimtautiszku sapni- 
nyku ir-'surėdytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 ajszkiu abro- 
zeliu,—su apraszymu planetų ir pa-la|x:ziu 
kokias senovei žmones wartojo dėl nuspėji
mo a tei tęs.—Geriausei iszguldo wisokius
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke..................;........................................... 50c
Apdarytas..............................................  75c

Kražių Skererdyne Apraszo ana baisu at
sitikima, kada 1893 m. maskoliai užpuolė 
ant bažnyczios miestelyje Kražių, inu- 
sze, azaude Ir pjowe nekaltus žmonis, iaz- 
griowe altorius ir už|>eczetijo bažnyczla. 
Kuo aiszkiausiai apraszo ta wtsa atsiti-

................. kima. J5c.
25c 
25c 
10c
4Or- 
20c 
10c 

Puiki istorija ape Kantria Alana. kuri per 22 me
tus waikszcziodama po swieta. daugybia be
du ir wargu kantrei iszkentejo 90c

Rinalda Rinaldina “ " •• |l.&0
ROBINSONAS KRUZIU8, moraliszka apysaka 

dėl jaunumenes. •• •• 25c
Rutu Lapeliai naujausios dainos “ “ 15c
Talmudas žydu •• “ 10c
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz

knygų kuu K. Antanevvicziaus. 10c
Žiponas bei Zipone 25c

50c.

30c 
2Oc 
50c

. . ape Szaltabuizius 5c
ietuwiszkos dainų, su naU mis, sutai- 

■e. 
10c
15c 

15c. 
10c. 
10c

•2.00
“ 15c 

turinti 
15c.
75c 

50c..

Olitypa, apysaka isz laiko terpi<awi(zko8 ka
res Indijon u Amerikos.

Pasakojimas Antano Tretininko •• “
Pirmutinis degtines warytojas, komedija 
Pulkus apraszymas tikru atsitiktam isz lai

ko lenkmeczio wainos 1853 m.
Palangos Jure ••
Petro Armino rasztai ’•
Puiki istorija ape Kantria Alana.

tus waikszcziodama po swieta. < 
du ir wargu kantrei iszkentejo 
laida Rinaldina “ ••

Gazeta Handlowo-geograficzna,
organ Polskiego ToWarzystwa

H and Io wo-geogralicznego
įprzedtem stalv

dodatek “Przeglylu H'szechpolskiego") ■ 
vychodzi 1. i 15 každego miesiaca.

Prenumerata roezna f vynosi 
w Ameryce į)6lnocnej«..........$2.

P6l roezna............. $1.
* ‘Gazeta 11 andlo vo-g f.oo e a ficzn a ’ ’ 

będzie podavai* dokladne spravozdania 
o položeniu naszych rodakdw po zagra- 
nicarni kraju. ohaz vkkazovki i infok* 
MACYE IMH-Yt Ząt E EMIGRACYI I KOLONIZA- 
cti, oraz ekonomieznego stanu rdžnych 
krajdv, a zvlaszcza tych ziem, do ktd- 
rych ludnoSė vychodėza nasza podaža. 
Celem gazety rdvniež będzie popiera*iiie 
przemyshi i handlu polskiego a zwlasz- 
cza wywozovego (eksportu) przez do- 
starezanie najsviežszych viadomo4ci o 
handlowych stosunkach zagranicy.— 
Oprdcz tego, “Gazeta Handlovo-oeo- 
oraficzna umieszczaė będzie vyczer- 
pujące spravozdania z najnovszego ru- 
chti naukovo geografieznego.

Reda k ry a i Admhihtrarya: 
Lw6w (Lemberg- A ustria) 

ulica Moehnackiego 1. 12.

— Gerinome lietuwi«zkai-lenki-

po nr. 3315 Laurel st., kuri užlai
ko geriausias gydyklas czionyk^z- 
czias ir i>z Europos ir teisingiau- 
sei iszpildo receptus, o prekes 
pigesnęs kaip kitur. Aptiekoje 
randasi kasdien noadynosll ry
to iki 2 po pietų D-ras M. F. 
Božyncz, o D ras M. P. Kosakaus- 
kas randasi Czetvvergais ir Nede- 
lioms no 10 iki 12 adyn. vidur- 
dienio ir daktaras W. Statkevi- 
ežius randasi kožname laike. Ant 
pareikalawimo gali paszauktie in 
aptieka per' telefoną kiekviena 
daktara, koky kas nori ir kožnoje* 
valandoje. Teipogi ant pareikala- 
wimo iszsiunczeme ywairias gy- 
diklas wisur, atsakome laiszkus 
yvairiose kalbose ir gydome )y 
gas per laiszkus.

Telefonas Yard 709

balių ir vesialiju.
Ateik broli pamatytie ir to wiso 

pabandytie.
Fel1xas Majauskas,

3301 Laure! st., kerte 33czios ui, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Augustas Kileviczius
3301 Laurel Str. kertė 33-ios.

Arba ant 3252 Lauyel St.,
Pigiausiai iszvažioja:

ANGLIUS ir MALKAS.
Teipegi užsiima perkraustymu (per- 

mufavimu) visokių daiktų, permainant 
vietą sawo gy venimo. Priima uzpraszy- 
mus ir |>er gromatas isz tolymesnių 
dalių miesto, kas ko reikalaujate, tegul 
paraszo, o tuojaus pribus. Wiską atlieka 
pigiau kaip kiti.

GERAI
ŽINOMA

FIRMA

California Wioe.& Liąaors Co.
384 Bliie Island avė. ir 475 Centre avė.

Padidino savo krautuvę gėry, 
mų, o sumažino visas prekes. 
Pristato į namus visokius gėry- 
nius reikalaujantiems ant balių, 
vesiailių, piknykų ir kitokių za- 
bovų už pigesnię prekią kaip ki
ti tokiems visiems atrokuojame 
gera procentą. ORDERIUS ISZ 
PILDO GERAI, GREITAI ir 
PIGIAI.

Ateikyte ir pabandykite, o bu
site užganėdinti.

Nepamirszkit adreso:
Blue Islane Avė.
ir 475 Centre Avė. (13-12)

384

PIGIAUSIAS KROMAS 

Czebatu ir Czeweryku 
pas 

M.W.Goo<lniana,593 W. Gay St.
BALTIMORE, Ml).

Per sziais 90 dienu turiu iszpaduotie wisus 
mano wasarinius Uworni, kaip tai: Czebatus 
C»*werykus dol wyru. moterų, watkii ir kūdi
kio. Uitai teip labai ^um.žinau iu prekias, kad 
wiska pas mau<* dabar gali pirkti beweik už pu 
se prekes. Dėlto atkreipiu atyda wisu aplinki
niu ir pažystamu ir praszau ateit pamegyt, o 
persitikrys»»e kad tei pigiai niekur nerasite,kaip 
pas mene SU GU0DONE

M. VV. Goodman.

\ /iPl parsigabendinti sau
liOIlIlllN Lenkiszkn Kningu 
visokios i n talpos, kaip antai: isto- 
riszku, moksliszku.pasakiszku, dai
nų. dainų su gaidomis, gyvenimu 
szventuju, maldakningiu. giesmių 
su gaidomis, kningu ant pasilinks
minimo, tegul praszo

Kningu Katalioga
kreipdamasi in GERIAUSIA 

LENKISZKA
KNINGYNA AMERIKOJ,
WL Dynievicziaus

532 Noble St., Chicago III.

Kiekvienas, kuris siuneziant 
pinįgus arba perkant szifkortętapo 

apgautas per žydą Koperly 
ant S. Canal ui., 

tegul atsiszaukia pus mane, į ma
no offisę, |>o nr. 3121 Laurel ui., 
o.asz jam padėsiu atjieszkoti pra
žudytų pinįgu.

Asz teipgi parduodu szifkortcs 
ant irisų linijų kuo pigiausiai ir 
siuneziu pinįgus į Europę.

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel St.. Chicago, III.

E. ZAN]EWSK1S,
924 33rd Street, Chicago.
Lietuvviszkas kriauezius.

Užlaiko puikiausią kriaucziszkę 
Sztorę ir geriausei padirba viso
kius vyriszkus drabužius: siutas 
kialnes, bruslotus ir tt. Siuva 
drapanas kuo greieziausei, isz ge
riausių gelumbių, ir už pigesne 
preke kaip perkant gatavas. Tei
pogi taiso ir czystyja visokius 
drabužius. Darbą atlieka gerai, 
gražiai, greitai ir pigiai.

551-555 Blue Island Avė.
kertė 18-tos ir Loomis. ui., CHICAGO.

Už įtiko didžiausia krautuve —

DRAPANŲ ir APAUTUW0
Didelis sztoras pilnai užverstas rietu 

vems naujausių vasarinių paltų, žipoi>ųK 
kelnių, kepurių, skrybėlių, marszkinių, 
czeverykų, ir t. t., o prekės pigiausios 
kaip visur. Prie to užlaiko visokiu 
kufarėlius, dėžiutias (valizas). Paran
kiu yra privažiuoti, nes streetkariai pri
eina isz visų dalių miesto.

Lietuvys Kazimieras Ramanauskas, 
kurį cze ant fotografijos matote, yra kler
ku toje krautuvėje ir lietuwiams, tena 

perkantiems, patarnauja isz szirdies. Parodo tikrus tavoms i> 
paduoda teisingas prekias, per ką kiekvienas perkantis gali būt 
tikru, kad gaus teisingą tavorę ir nė ant wieno cento nebus ap
gautu.

Ben. Hatowskis.
527 S.Cana Jndd, Chica«n, II

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

ir teip toliau. ' K
Kas nori gali gaut puikių “Gold Fielled”, 14-ko 1 

Karatų, ant 15 akmenų, su tikrais Elgino w 
^viduriais laikrodėlį nuo $17 iki $20 ant iszmokes 
ežiu, mokėdamas tik po wieną aoliery ant nedė 
ios. . M-U

Kas tik ko reikalaujete ateikite pas mane, 
pirkaite wiską pigiau l^aip kitur. ' ♦.

Ziegorela czistyima^50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 1O< 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska ^arantavoje ant metu.

N.L. PI0TR0WSKI, ’
Advokatas augsztesniu gudu ir Notary Public.

Ofisas: 84 La Šalie St., Ruimas 620. Gyvenimas: 112 W. Division St.
Atlieka prowas wiau</se suduose, iszdirba wisokias popieras — 

dokumentus; o labjausei užsiima provomis už sužeidimą ir užmu- 
szima geležinkeliu, fabrikuose ir 1.1. Kiekvienas turintis koki 
reikalu, tegul pirmiausei pas jy rodos pasiklausė.

Gali susiszneket lenkiszkai.

W. SZYMANSKI
624 Blue Island Avė:

užlaikau didžiausiaKrautuwia Mebliu,
kaipo tai;

Stalų, Szėpų. Lo«ų, Peczių, Lem
pų, Divanų ir t.t. o parduodu 
viską pigiau kaip wisi kiti szto- 
rai. Teipogi parduodu ir ant mėne
sinių arba nedėlinių iszmokesczių. 
Pamėginkit pas manę, o pamaty
site, kad daug geriau ir pigiau 
pirksile viską, nė kaip kur pas., _______ _
koktus žydus ĮlARGESTSTOVE PlANTINTHEffllRLD

Geriausias Saliunas
, VVIDURYJE MIESTO

— pas —
A. J. KOWALSK1

40 La Šalie Str.
Kuriame randasi geriausi gėrimai, ir 

puikiausias užkandis, sziltas ir szaltas, 
visada yra ant stalo. Bartenderis yra 
lietuvys; taigi lietuviai .turėdami kokį 
reikalą mieste, gali pas jį gaut rodą, 
nes snliunas randasi visai arti korto 
(City Hali). 1

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

817 W. 21st Place (Hinman St.)1 i iHce ( įminiau oij
j Priima ligonius adynose: nuo 9 iki 12 prieszpiet 

ir nuo 6 vakare. Telepbonas: Canal 151.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 8. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai
$2.00

An weselju ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 
fijas kopuik ausei.

HELLO SENI PAŽYSTAMI!
Kaip Jums einasi?

Asz misliju, kad Jus atmenate Jūsų seną pažystama

dabar asz gyvenu po n r.
544 Blue Island Avė., kertė 18tosuL, Chicago.

The Golden Gate Wine & Liquor Co.
Mes dabar tnrime didę daugybe visokių Wynų, Likilrių ir cigaru. Mes par- 

ger'aus'? taw<>rą. o musų prekės yra pigiausios kaip visų, ypacz per- 
mum t?»n ■MWe^te^dUOdaIne d,deIl rabot*- NeP'rk kitur, pakol* nepamysi 

£ ! a ’ Mes duodame prezentus savo seniems pažįstamiems perkantiems 
pas mus gėrimus. Neuzmirszkite adreso: 544 Blue Island Avė., kertė 18tos ui.

The Golden Gate, Wine & Liquor Co.
Su guodone M. RUBIN, prez.

Mes priimame orderius ir per gromatas, ir pristatome Uworus in wisas dalis miesto, už atwežima 
nieko nerokuojame.

L
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