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Politiszkos žinios,
Amerika.
Sztete Kentucky anarchija ir
valdžia dviejų gubernatorių
traukiasi
toliaus.
Prowa
republikoniszkos partijos urėdnįkų, apskųstų už dalyvavim?
užmuszystoj demokratiszko gu
bernatoriaus Goebelio dar nepa
sibaigė. Apskųstų yra isz viso
10 urėdnįkų.
Prezidentas McKinle^,isz prie
žasties atidarymo visoswietiuės
parodos Paryžiuj, iszsiuntė var
du Amerikos rando ir tautos telegram? su kuo geriausiais linkė
jimais Prancūzijos
prezidentui
Loubetui ir visai nrancuziszkai
tautai.
Prancūzijoj teiposgi amerikonus priima labai szirdingai.
Kongresas užgyrė galutinai
muitus ant tovorų atgabenamų
nuo naujos amerikoniszkos val
dybos Porto Rico į Amerik? ir
nuo amerikoniszkų tavorų gabe
namų ant tos salos. Jeigu Porto
Rico pastojo Amerikos valdyba,
tai rodosi, prekysta terp vieno ir
kito kraszto ne gali būt sunkina
ma muitais.
Teiposgi sal? t?
kongresas pripažino ne už dalį
Suvienytų ^Valstijų, gyventojus
Porto Rico nepripažino už jų ukėsus.
Taigi, nors paveržta
nuo Iszpanijos sala pastojo Su
vienytų Walstijų savastis, bet
jos gyventojai ne pripažinti už
jų ukėsus, juos, jeigu panorės,vineįleisti į Suvienytas Walstijas.
Tokioms juokingoms tiesoms ne
galima vienok užkariaut? kraszt?
suriszti tvirtu rysziu, bet greicziaus arba vėliaus nežinia už k?
laikomi portorikonys turės pasi
kelti priesz amerikonus, kaip pir
miaus priesz Iszpanijos valdži?
pasikėlė kubiecziai.
i Karė ant Filipinų salų traukia
si savo keliu. Nors ežia yra da
bar su virszum 60000 ameriko
niszkos kariaunos ir nors karė
traukiasi jau antri metai, pasikė
limas ne tik nesuvaldytas, bet
iki sziol ne matyt dar, kad ameri
konai imtų virszų. Rods atviruo
se musziuose amerikonai su savo
geresniais ginklais sumusza ma
žesnius pasikėlėlių pulkėlius, bet
tuom ne daug nuveikia.
Priesz
didesnes amerikonų pajiegas pasi
traukia pasikėlėliai, bet perėjus
per koki? viet?, užpakalyj ka
riaunos atsiranda vėl pasikėlėliai,
kurie,nežiūrint ant netoli ėsanezių
didelių amerikoniszkos kariaunos
dalių, alpuola ant vietų, kur yra
silpni garnizonai; ne perleidžia
transportų ir mažų toliaus traukianezių kariaunos dalių. Dabar
pasikėlėlių pulkai atsirado vėl
Manillės aplinkinėse vos 30 my
lių nuo minėto miesto, kur yra
kelios deszimtys tukstanczių amerikoniszkos kariaunos.

Pietini Afrika.
Prietaisos vandens traukimo
aplinkinėse Bloemfontein dar vis
būrų rankose, todėl kariaunai
Robertso ir miesto gyventojams
pradeda pritrukti vandens. Būrų
didesni ir mažesni pulkai yra da
bar isz visų Bloemfontein krasz
tų. Kolionijų gi kariauna, taigi
kanadiecziai, australiecziai
ir
nev zelandiecziai isz visų pusių
• būrų apstoti Wepenero,
teip
kaip pirmiaus Ladysmithe apsto
tas buvo jenerolas Wh<te. Apsto
tų anglijonų yra 2000.
Kiek
priesz juos stovi būrų, tikrai ne
žinia: pagal vienas žinias yra jų
3000, pagal gi kitas 7000, bet
wien
būrai,
kiek isztikro, t? lino
— x"
1----:
Lordas Roberts praneszė, kad
Wepenere
apstotiems
anglijonams jis iszsiuntė pagelb?;
kaip garsina laikraszczių reporte
riai ir būrams atėjo czia pastipri
nimas. į Todėl czia turės atsitikti
smarkesnis kariaujanezių pajiegų
susirėmimas. Jeigu jame angli_

jonai taps sumuszti, tai be abejo-1 Portugalija isz tikro daleido
..... kariauna
. ,
. . iszsodyti savo valdybose anglisznės....
kolionijaliszka
turės
pasiduoti, kadangi kareiviams k? kariaun?. Transvaaliaus pre
pritruks maisto.
Per velykas zidentas praneszė portugaliszkam
ežia girdėt buvo kanuolių ir ka gubernatoriui, jog tokį daleidim?
rabinų szuviai, kas rodo,-kad ar laiko už'sulaužym? neutraliszkuba būrai stengėsi priesz atėji m? mo. Būrams dabar ne lieka nie
pagelbos užimti VVepener, arba ko daugiau? kaip ir Portugalij?
gal atėjo jau Robertso atsiųsta laikyti už savo priesz? ir jeigu
pagelba ir su ta kariauna būrai tik panorės, būrai turi ties? įsi
susirėmė.
Rods į tulus anglisz- veržti ir į portugaliszkas valdy
kus laikraszczius į London? atėjo bas.
telegramai, buk būrai po WepeMaskolija.
nėr likosi sumuszti, nužudė daug
Daleidimas Portugalijos iszsokanuolių; bet kad to nepatvirti
na lordo Robertso atsiųsti tele dyti angliszk? kariaun? portugavaldybose
Delagoa
gramai, kurisai, be abejonės, sku liszkose
bintus! su pasigyrimu, tai hūk- užtakos baisiai suerzino masko
raszczių garsinamoms žinioms ne lius; visi be iszskyrimo maskogalima tikėti, ypacz kad jau ne liszki laikraszcziai reikalauja nuo
kart? pasirodė, jogaugliszki laik rando, idant jis atvirai užprotes
tuotų priesz sulaužym? neutraraszcziai mėgsta meluoti.
Miestas Mafeking dar wis bū liszkumo isz pusės Portugalijos.
rų apstotas ir bombarduojamas. Kadangi Maskolijoj laikraszcziai
Angliszkas randas vienok tvirti ne gali talpinti straipsnių priena, kad tas miestas bus veikiai szingų rando micriams, tai matyt,
nuo būrų apgulimo igzliuosuotas. kad ir maskoliszkam randui ne
Pažadėti lengva, bet iszpildyti parankus nuolankumas Anglijai
Maskoliszpažadėjim? visada daug sunkiausi Portugalijos rando.
iki sziol siuneziama tam miestui kas randas iki sziol vienok su
pagelba, pirma negu epijo prisi savo protestu dar neatsiliepė, bet
artinti prie miesto, likosi būrų pirma pasirengia ant protesto, o
sumuszta. Tas.pats gal būt ir su paskui jau protestuoja.
Wokiszki laikraszcziai nuo se
dabar lordo Robertso iszsiųsta.
Kol ji prisigriebs miesto, turi niai garsina, huk caras atsilankys
pirma ant kelio stovinezias būrų ant maskoliszkų velykų Mas
pajiegas sumuszti.
Ant to vie kvoj ir isz ežia iszduo? atsiliepinok reikia ne mažų pajiegų. Bū m? į visos Maskolijos -gyvento
rai pagarsino, buk apginėjas Ma- jus apreikszdamas karę priesz
fekingo, pulkaunįkas Povėli li Anglij?, jeigu tojė ne sutiks pa
kosi ulmusztaSf Anglijonai vie liauti neteisingos karės priesz bū
rų republikas.
Rods tokio atsinok tam ne nori tikėti.
Paskutiniai angliszkų laikrasz- liepimo dar caras ne iszdavė, bet
czių telegramai paduoda, jog bū teip kaip vokiszki laikraszcziai
atkako
rai nuo
\Vepener pasitraukė pranaszavo, jis jau
sziaurių link.
Taigi dabar tie į Maskv?.
Gegužio mėnesyj caras eusivapats laikraszcziai, kurie pirma
garsino, jog būrai po Wapener žiuos Gedanijoj (Dancige) su
likosi sumuszti, pranesza, jog jie Wokietijos ciecorium VVilhelmu.
pasitraukė, nors jų nieks ne su Kadangi valdonai bereikalo ne
muszė.
Priežasczių pasitrauki rengia susivažiavimų, tai ir tas,
mo anglijonai pats ne gali su turbut, paskirtas ant kokių svar
Rods Wokietija
prasti. Būrai po tuom miestu pa bių tarybų.
veržė anglijonams 500 galvijų. ne nori dabar stabdyti Anglijos
Anglijonai apginklavo nuož jos karėj pietinėj Afrikoj, kadan
mius basuto negrus ir tuom sulau gi nežinodama, kaip gali būti,
žė terptautiszkas tiesas. Jenerolas saugojas! pykytieai su Anglija.
Buller nuo rytų neįitengia įsi Jeigu vienok Maskolija užmanys
veržti per kalnus į Transvaalių. įsikiszim? Europos sausžemio
Isz baimės, kad būrai neužstotų vieszpatysczių ant apstabdymo
jam pasitraukimo kelio, jis su sa karės Afrikoj ir prie to, radusi
vo kariauna pasitraukė į rytus nuo pritarim? kitų, pakvies WokietiLadysmith ir dabar stovi mieste j?, toje vargiai bo galės atsisaky
Elandslaagte ir lauks, ar jam ė- ti, kadangi per atsisakym? nužu
santis su didesnėms pajiegoms dytu vis?naud? isz kolekty viszko
Oranijos republikoj lordas Roberts įsikiszimo, o Maskolijos ne apne palengvįs įsiveržimo nuo ry stabdytų nuo platinimo valdybų
Azijoj Anglijos kasztaie, vien j?
tų.
Anglijonai dabar vėl garsina, pykintų.
Kad Maskolija rengiasi ant atbuk būrų dvasia nupuolė, bet to
visko ne matyt, su nupuolusiais likimo kokios svarbesnės užduoant dvasios liuosybės apginėjais tės, matyt jau isz to, kad ji nesibūrų vadovai ne galėtu laikyti erzina su Japonija, su kuria sten
apstotų 70000 Robertso kareivių giasi užbaigti draugiszkai visus
mieste Bloemfontein. Nataliuj nesutikimus. Kad neerzinti Ja
ir Kimberley aplinkinėse būrai ponijos, Maskolija atsisakė tuom
isznaikino kelias anglijonų kasty- tarpu net nuo tų apskriezių, ko
kių buvo pareikalavusi nuo Ko
nes.
Lordas Roberts atsiliepė vėl į rėjos. Paliovė ji gazdinusi TurkiTransvaaliaus prezident? Kruege- j?, kadangi mat reikalavimai di
r? su pasiskundimu, bukangliszki delių koncesijų erzino Wokietij?.
Belaisviai Pretorijoj es? skriau Reikia ežia dar pridurti, kad
pradėjo
džiami. Kadangi paėmę? į savo maskoliszkas randas
rankas apgynim? anglijonų ame- szvelniaus glostyti ir lenkus.
rikoniszkas konsulius Hay nieko Isz to visko matyt, kad ji nori
turėti liuosas rankas ant nuveiki
apie nelaisvių skriaudas ne sako, me svarbesnių dalykų.
tai turbūt lordas Roberts savo
atsiliepimu norėjo vien sumalyti
Prancūzija.
simpatijas būrams terp civilizuo
Welykų subatoj iszkilmingai
tų tautų. Tautos tos vienok jau likosi atidaryta visosvietinė pa
seniai paliovė tikėjusios veidmai roda Paryžiuj. Nora paroda dar
ningiems angliszkų virszinįkų ne gatava, daug dalių, o tame ir
skundams.
amerikoniszkas pavilionas buvo
Būrams atėjo isz Europos vėl uždaryti, bet ant atidarymo žmo
nauji liuosnoriai, mieste Pretori nių susirinko daug. Pirm? Vely
joj yra dabar susitvėręs naujas kų dien? parod? atlankė 250000
isz visokių tautų korpusas skai žmonių, daugiausiai prancūzų isz
tantis 2000 žmonių. Isz angįisz provincijos ir aveczių isz kitų
kų valdybų atėjo teiposgi keli krasztų. Atidarant parod? laikė
tukstaneziai liuosnorių į pagelb? kalbas Prancūzijos prezidentas ir
būrams. Mieste Pretorijoj paren prekystos ministeris. Abudu iszgė darbar ginklų iramunijos dirb reisskė savo viltis, jog 20 szimttuvę, kuri atlieka darb? su visu metyj sumažės karės ir kraujo
praliejimai, tautos dirbs ant žmoužganėdinaneziai.

nijos naudos. Abejotina vienok,
ar viltys kalbėtojų galės iszsipildyti, kadangi su nauju szimtmecziu atsiranda naujos priežastys
tautų nesutikimams, tokios, už
kurias seniaus karių nieks ne ve
dė. Rods isznyks karės dėl pri
vatiszkų valdonų pažiūrų, dėl ti
kėjimo, bet už tai atseis tautoms
kovoti už prekystos reikalus.

8umuszto8 apskundė žyd? į sud?,
bet tas iszteisino nieksz?; tėvai
kreipėsi į augsztesnį su d?, bet
provos dar ne buvo. Už skundim? Rosenthalio, dirbtuvių savinįkai praszalino nuo darbo ir
brolį sumusztos merginos.
Minsko pavietyj, dvare Kul
parengė kartono dirbtu vę,su nau
jausioms maszinoms. Karton?
dirba isz medžio dviejų veislių —
balt? ir gelton?. Dirbtuvėj dir
ba 100 darbinįkų ir meisterių
specijalistų.
Ant kapinių kaimo Dubrovna viena moteriszkė rado pinįgų
katilaitį užkąst? po medžiu. Pi
nįgų buvo isz viso 1600. Pinįgai tie sidabriniai daugiausiai po
| dolero livoniszki, muszti Ry
goj; kiti szvediszki, yra teiposgi
lietuviszki grasziai Zigmunto III
laikų.

rūbelių. Tuom mat nori isznaikvti kontrabandą, kuom lydai
labiausiai ulsiima. Tas labai ge
rai, bet kur dings iszvyti lydai
ir kas gyvęs parubežių mieste
liuose? Reikia juk iszvyti kelias
deszimtis tukstanczių lydų. Gal
vietoj lydų į miestus partrauks
burliokus?

Daktarai bando nuo seniai visokų gydymo būdų, bet vaistai
iki sziol ne iszdavė geidžiamų
vaisių.
Atskyrimas girtuoklių
nuo kitų girtuokliaujanczių, atsa
kantis maistas, czystas orai, szaltos maudynės rods ne pasilieka be
pasekmės ir kol gydomas ne gali
sugriebti svaiginanczių gėrymų,
jų ne geria, bet atsiradę? liuosu,
Jawų prekčs.
tankiausiai grįžta prie seno pa
j, Pereit? sanvaitę už lietuvisz- linkimo. Bandė vartoti strichnin?,
kus javus mokėjo Wilniuje: už bet ir tojė ne iszdavė tokių
pud? rugių 74—75 k a p., avižų vaisių, kokių daktarai nuo jos
Agentai žmonių suwilioto60—65 kap., miežių 80 kap., žir laukė. Tas būdas pasirodė ne pa
jai.
.
'
nių 80—100 kap., pupų 1 rub. 10 rankus jau todėl, kad ant kuraciPo Wjlniaua ir Minsko guber
kap. Pūdas szviežio nesūdyto jos reikėjo ilgo laiko, mažiausiai
niją valkiojasi agentai žmonių susviesto 11 rub., sūdyto 9 rub. 50 dviejų metų ir ant to reikia gy
kap. Pūdas szieno 42—43 kap. dom? talpinti specijaliszkose įviliotojai, kurie kalbina kaimiesziaudų 22—25 kap.
czius kraustytiesi į Siberij?, kur
taisose.
žada norintiems keliauti aukso
Neseniai prancuziszki daktarai
Nuomonė lenkiszko laik- pradėjo garsinti nuomonę, kad
kalnus, o ant kiekvienos galvos
raszczio.
žada po 5 desiatinas žemės; me
palinkimu prie girtuokliavimo
džių giriose,girdi,galima kirsti po
Lenkiszkas laikrasztis “Prie- reikia gydyti ne t?syk, kada jam
Užmuszysta.
tiek, po kiek kas nori. Žmonės
gl?d "tVszechpoleki” nr.S.iszreiaz žmogus pasidavę?, kada po įRygoj, per užgavėnes vietinė szkė nuomonę apie lietuviszk? tekmę svaiginanczių gėrymų
prigavėjų kalboms įtiki ir kraus
tosi į an? palaimint? Siberij?, amatinįkų draugystė kėlė balių. klausym?.
Minėtas laikrasztis žmogus nužudė savo vali? ir
pardavinėja kolionijas, daiktus ir Bešiskirstant svecziams, aut tre sako, kad dabar geriausiai len sveikat?, bet pirmiaus, kada dar
gyvuolius. To tik laukia tie pri pu rado be žado gulintį žmogų kams į t? klausym? nesikiszti. vaisiai nespėjo apsireikszti. Ant
gavėjai, kadangi paskui perka su liczyna ant burnos, kurisai pa Laikrasztis vienok, nors sakosi gydymo jie pradėjo vartoti su- ‘
visk? už szuns pinįgut, visai ne sirodė urėdnįku vietinės muiti- er?s prilaukus lietuviams, bet ggestij? (hypnotiszk? prisaky
sidairydami ant to, kad iszkelia- nyczios. Kadangi jį pirma matė isztikro rūpinasi wien apie reika to?) ir hypnoz? (hypnotiszk? užvusiems į Siberij? jų suviliotiems geriant, tai tikėjo, jog jis yra lus lenkystės Lietuvoj; nors len migdinim?) ir būdas tas pasirodė
žmonėms reiks ten bad? ir varg? girtas; nuvežė jį namon, kur kai I veria ežia mažum? gyven daugelyj atsitikimų pasekmingu.
vienok tuojaus pasimirė. Prie tojų, bet,girdi, ta mažuma ne pri
kęsti.
D—ras D’Evelyn, prancūzas isz •
darinėjimo kūno daktarai užtė- valo pasiduoti lietuviams. Laik San Francisco, ne seniai pradėjo
Isz Smorgonės, VVilniaus myjo, kad kūnas buwo perdurtas rasztis, teisybė, pats prisipažys- vartoti kitokį dar bud? gydymo
su laibu, smailiu durtuvu; buvo ta, jog jis yra advokatu lenkys girtuoklių nuo jų bjauraus palin- 7
gub.
Mieste Smėrgonėj, Wilniaus perdurta szirdis ir vienas inkstas. tės Lietuvoj. T? ir be jo aiszki- kimo.
gub. skurų iszdirbinycziose Aro Žmonės pasakoja^ kad minėt? nimo visi mato. Už dabartinius
Pripratino jis arklius prie gėnovyczio du dįrbinįkai užsikrėtė urėdnįk? perdūrė kokia ten buvu nesutikimus lietuvių ir lenkų rymo degtinės teip, kad gy v uo
si ant baliaus augsztesnės luomos
liai paskui ne galėjo apsieiti be
mai nuo maro pastipusių galvijų?
‘ mėta be
kasdieninės spiritor^rcijos. Piant lenkiszkų radikalų, kurie buk skui rinko jis krauj? tokių pri17 kovo nuo maro pasimirė vie
Pamestų waikų prieglau pakėlč lietuwių viltis ant iszdir- pratintų prie degtinės arklių.
na mergina.
dos namai.
bimo tautiszkoe savistovystės. Krauj? t? džiovino aut persigeMiestelyj Smorganėj yra diktai
Kaune
likosf
parengti pamestų Isztikro nėra k? kalbėti lietu rianezios popieros. Isz tos popie ,
fabrikų darbinįkų, tai ant jų apszvietimo rengia ežia nuo ateinan- vaikų prieglaudos namai, kadan viams apie susitaikymu su len ros darė griežinius ir lipino juos,
czio'rudens vakarinius kursus vi gi, augant miestui, jie pasirodo kais, kadangi ant to pamato, ko praskutęs, ant girtuoklių odos.
sokių žmogui reikalingų mokslų. ne atbutinai reikalingi, kadangi kį stato “Przegl?d VVszechpols- Nors tas būdas iszdavė gerus' '
Kursai tie bus parengti prie vie mat ant miesto ulyczių meta vai ki”, susitaikymas negalimas.
vaisius, bet kiti daktarai ilgai =■
tinės krikszczioniezkos miesto kus ne tik miesto prasiradusioa
nesinaudojo isz to gydomo budo.
merginos, bet ir kaimietės gabe Naujas būdas gydymo gir Tik 1896 m. praneuziazkas D-ras
mokslainės.
na į miest? savo karsztos meilės
Toulouse apreiszkė Paryžiaus bituoklių.
Isz VVilniaus gub.
vaisius. 10 d. kovo atsibuvo
jologiszkoj
draugystėj, kad jam
Nieks teip ne kenkia tautoms
Pirmutinėj pusėj kovo mėnesio paszventinimas parengtų namų.
pasisekė
apstabdyti
durnavojim?
ir visai žmonijai kaip svaiginan
VVilniaus gub. buvo isz viso 14 T? dien? ant reikalų naujos įtaiti gėrymąi. Baltveidžiai, užėmę įpuolusio į delirium (beprotystė
gaisrų, isz kurių užgimė: 4 nuo sos nuo privatiszkų aukautojų įkokius krasztus nuožmių apgy isz priežasties girtuokliavimų)per
neatsargumo paežių padegėlių, plaukė apie 500 rubl., o nuo beventus, ant greitesnio isznaikini įczirszkim? durnavojaneziam po
10 gi nuo nesusektų priežaiczių. turezių užveizdos 394 rubl., tai
mo nuožmiu, platina terp jų gir oda kraujo arklio, kurisai, pagal
Blėdį ugnies padaryt? viluose gi iszviso su virszum 800 rubl.
tuokliavimus, o tas į trump? lai- d'Evelyno bud?, buvo girdomas
tuose atsitikimuose skaito ant Kaune teiposgi ketina sutverti
k? isznaikina^ czielus tautiszkus per tul? laik? degtine. Toulouse
sveikatos ir vaikų aprūpinimo
19293 rubl.
gaivalus isz szimtų tukstanczių, užmanė daktarams iszbąndyti įtek
Staigų mirezių atsitiko 13, draugystę.
net isz milijonų galvų. Girtuo mę tokio arklio kraujo ant visų
vaikų užmusztų 3, patžudysetių
klystė nupuldo ir civilizuotas tau girtuoklių. Budo to griebėsi
Įspėja žmogaus mislis
buvo 1; negyvėlių surasta 4. VV’atas ne tik doriszkai, protiszkai, amerikoniszki daktarai, o uz
Į Wilnių atkako dabar ir ui
gystų papildyta 19; daiktų pa
bet ir fiziszkai. Nuoszimtis mir prancuziszkų Broca, Sapelier ir
vogta už 3000 rubl. Arklių pa pinįgus rodo savo, rodosi, iszezių terp girtuokliaujauezių szei- Thibaut, bet tie daktarai ne dryypatybes,
vogta: VVilniaus pav. 5, Szvett tikro stebuklingas
mynų yra d&ug didesnis negu 80 bandyti t? vaist? iezsyk ant
Szitas
tėnų pav. 4, Disnos 3, Lydos 4, amerikonas Neumann.
terp blaivių, tokiose szeimy- žmonių, bet iszbandė ant žvė
Trakų 3, arba isz viso 19 arklių. amerikonas isz galvos, be ilgų
nose gema mažiaus vaikų, o ir tie rių, kuriuos lyczia pripratino
Isz visų tų pavogtų arklių, nė Rpsimislyjimų,padaro painiausius
pats ri|pni fiziszkąi ir protiszkai: prie gėrymo dektinėd ir persitik
vieno jų savinįkai ne surado.
szskaitymus, visokias rokundų
didelė dalis girtuoklių vaikų yra rino, kad kraujas arklio girdyto
užduutes; atmena jis ir Imogaus
per tu]? laik? degtine, įczirksztas
Isz apsunkinimo, paliuo- rAielis; be apsirikimo atverczia idijotai, kiti gi su menku protu, po oda žvėrims teiposgi pripra
dar kiti ateina ant svieto su vi
sawimai.
t?knįgos lap?, apie kurį kas missokiais nedoriszkais
palinki tintiems prie* degtinės, iszsyk pas
Paminėjome neseniai, kad Prū lyk. Atiduoda daiktus jo suras
mais;
didžiausias
nuoszimtis
va tuos gimdo nekeutim? to gėry
sų Lietuvos parubežių gyvento tus tai ypatai, apie kuri? juos
mo, nors prie jo piršta turėjo di
gilių,
žmogžudžių
ir
kitokių
jai, ant perėjimo per rubežių tu palto oję* mislyje jam prisako;
delį
palinkim?; tie žvėrys, kurie
rėjo pasirūpinti pasportus, , ant įsp^ net svarbesnis' Imogaus bjaurių nusidėjėlių yra arba
kurių, apart vokiszko teksto, tu misi: Atlieka t? greitai ir kaip girtuokliais arba vaikais^girtuo- pirma su noru gėrė degtinę, po
rėjo būt ir maskoliszkas; su voo), be apsirikimo.
kllaujanczių tėvų. Girtuoklystės įczirszkimui equisinos (kraujo
kiszkoms kortelėms maskoliszkos
prisideda ir prie platinimosi vi- arklio girdyto per tul? laik? deg
valdžios pradėjo neleisti į savo Šeri iejewskio stlpedija.
rtokių limpanczių l'gų ir epidemi tine) per kelias dienas ne ėmė
pusę
Wokielijos
gyventojų.
jų, kadangi prie spsilpnyto svai paszaro, jeigu jis buvo palaisty
Prūsų valdžios ant to apsunkini M a sk 4 isz k a apszvietimo minis
ginanczių gėrymų organizmo lim tas degtine. Krauj? arklių var
įtvirtino
tarnaujanczių
terija
mo maskoliszkų valdžių daleido
pa greicziaus visokios ligos negu tojam? ant gydymo palinkimo
visiems parubežių landratams Wilniai i mokslinio apskriczio
Limpaniszdavinėti gyventojoms už 50 sudėt? žipendij? vardo buvu prie drūto ir sveiko.
prie svaigiuanezių gėrymų pran
czioe ligos net tokios, kurios blai
fenigų metinius pasportus, ant sio Lietuvos kvailintojo, moksli
cuziszki
datarai praminė vardu
viems ne labai kenkia, pas girkurių maskoliszko teksto nerei nio apskiczio kuratoriaus Sertuokliaujanczius pasibaigia mir- “antietylenu”. Dabar szit? vaigisjevskia
Stipendija
ta
pa

kia ir maskoliszkos parubežių
czia apsirgusių. Ligos kvėpa st? pradėjo taikyti prie žmomių
valdžios ne gali to reikalauti, skirta m pintiniu i I Wilniaus
Pinįgų vimo organų, kraujo gyslų, pil ir jis iszduoda gerus vaisius:
kadangi forma užrubežinių pas- vyriszkos Gimnazijos.
vo, krutėjimo organų, inkstų, girtuokliai, po įczirszkimui *‘anpartų užgirta yra sutarimais cen- ant to miernyta 1200 rubl.; ant
drigsnių,
proto sumaiszymo, tan tietylenos", vieton troszkulio ir
stipendijos
g
eina
tik
nuoszimtraliszkų valdžių abiejų krasztų.
kiausiai atlanko girtuoklius. O noro degtinės, įgauna jos nekenTaigi dabar Wokietijos landratai ežiai nuo toslsumoa. Mat kaip
ne reikalauja rūpinti puspasių kada ir niėksak vardu pasinaudo kas svarbiausia, kad net vaistai tim?. Dabar su tuom nauju vais
pasekmingai gydanti blaivus, tu daro tolesnes bandavones, bet
ja ant gero. \
su maskoliszkų tekstu.
ant apsirgusių girtuoklių ne turi jau ir dabar galima atšakiai ma
Ketina nuo parubežių isz- įtekmės. Per gėry m? .svaigi- nyti, kad jis, įczirksztas didžiauIsz Minsko gub.
aanezių gėrymų valia girtuoklių siems girtuokliams, ne tik naiki
wyti p dus.
Mieste Borisove, užveizėtojas
teip apeilpnyta, kad jie neįsten na nor? degtinės, bet gimdo jos
Kaip
padudii 1
briežiukų dirbtuvės “Victoria”,
laikrasztis gia pasipneszinti ir eina ten, kur nekenlim?. "
lydąs Rosenthal teip sumuszė 18 “Južnyj Krai”! maskoliazkas veda juos bjaurus palinkimas, o
Czia dar pridursime vien? atsidaibinįkę
. . Schender, kad j? rcri- randas rengiasi p trump? ^laik? tas, ži noma, ne veda ant gero ir tikjm?, kokį pats raszantis matė
Warszavoj. Pas v^n? lenk? jekėjo neszti į ligonbutį. Tėvai iszvyti žydus ant <) viorstų nuo |doraus kelio.

Isz Lietuvos.

LIETUVA
Saginav, Mioh. Czianykszcziaf kalnakasiai reikalauja pakė
limo už darb? užmokesnio ant
40% ; darbdaviai gi siūlo tik ant
20% didesnį užmokesnį.

turi. Per savo geresnį suprati- iszleisdami 3000 akcijų po $50. nų, tai nėra, rodosi, kito kelio,
Isz Dixon City, Pa.
m?, rengdamos visokias naud? Ui akcij? ne reikia išsyk visų kaip sutverti atsakanezi? proteeLietuvių suprantanezių tautiš
atgabenanezias įtaisas kitos tau pinįgų mokėti, galima jų vertę toniszk? tautiszk? organizacij?
kus reikalus yra czia mažai. Dabar
tos surinko ne mažus turtus, isz iazmokėti mokant nuo akcijos po (mums rodosi daug butų prakatsirado vos penki vyrai, kurie
jų atsakantį nuošimtį gali ap 25c. ant sanvaitės.
Lietuviai tiszkiaus ne tverti ant tikėjimo
panorėjo primesti švo auk? ant
1 Trostburg, Md. 500 kalna versti ant tautiszkų reikalų, ant galėtu ir to paties budo griebtie- paremtų organizacijų, bet grynai reikalų Paryžiaus parodos. Su
kasių czianykszczių kastynių pa apszvietimo ir tt. Musų gi už si. Mums rodosi, kad ant tokių tautiszkas lietuviszkas, kuriose dėjome iš viso $1.36. Pinįgai
kėlė sztraik?. Darbinįkai reika duotis dirbti sunkiai fabrikuose išlygų gali Amerikoj atsirasti lygiai protestonai kaip ir katali tie išsiųsti į “Lietuvos” redaklauja po 60c. nuo tonos. Kastynės ir kastynėse, kur apszviestesni, ne tik 3000, bet daug daugiaus kai turėtu lygias tiesas; tikėji- cij? (aukautojų vardai ir jų aukos
sumanesni nesiveržia; prigulėti lietuvių, kurie galėtu mokėti ant miszki pamatai gali vien kenkti
likosi uždaryto**.
buvo pagarsintos pereitame nu
prie paszelpinių draugysezių, o surinkimo pinįgų ant biznio po tautiszkoms
organizacijoms. meryje. Red.)
Sugriuvo namai.
Hoboken, N. J. CzianykszPittsblrg, Pa. Ant kertės cziai laivų iszkrovėjai Ocean jeigu jau kas priguli dar prie kvorterį ant sanvaitės. Reikia Red.); be to visi lietuviai protes
Kiti musų broliai miega, nesi
Wood str. ir 2 avė. sugriuvo di Steamship Co. pakėlė sztraik?. “Susivienyjimo”, tai tokiam jau vien noro ir supratimo. Dau tonai turės pavirsti į wokieczius, duoda prikelti, nesiduoda pa
deli ant keturių lubų namai, ku Darbinįkai reikalauja tokio jau labai didelis unaras. Ar gi tuom gelis lietuvių daugiaus negu de- kadangi, neturėdami paramos pas traukti prie tautiszkų darbų.
riuose tilpo Armstrongo, McKel- užmokesnio, kokį gauna Nev mes galime pasikakinti? Ar gi szimtį kvorterių be jokios nau vientauezius katalikus,pats būda Lietuvių yra czia apie szimtas
tokios yra vien tautų pareigos? dos saliunuose palieka irtai vien? mi neskaitlingais, turi kreiptiesi
ney & Co. parvų pardavinyczia Yorko laivų iszkrovėjai.
vienų vyriszkių, bet terp to
Man rodosi, kad ne; matome juk tik subatos ir nedėlios dien?.
prie vientikių vokieczių, kurie skaitliaus ne daug yra suprantan
ir 20 ar gal daugiaus žmonių, ku
1 Pana, III. Taylorvillėj ati kad kitos tautos tokioms vien
Red.
bent neužgauna jų tikėjimo, kata ezių kuom jie yra; net terp surie t?syk buwo minėtoj trioboj,
darė
naujas kastynės.
Darbai pareigoms nepasikakina ir juo
likai gi, kunįgų vedami, ne su prantanezių švo tautiszk? kilmę
atsirado po namų griuvėsiais.
Isz Scrantono, Pa.
pranta kaip proteston? galima ne daug yra galinezių suprasti
Prie to 3 žmonės likosi užmuszti, naujose kastynėee prasidės tuo kokia tauta stovi augszcziaus,
jau* po velykų. Dabar lįlinoju- juo daugiaus turi pareigų ir tos,
Mes, Scrantono lietuvės, už- už brolį laikyti. Lietuviai kata
6 mirtinai apkulti.
reikal? prisidėti kuom nors prie
je, Christian pavietyj,bus isz vi kurios daugiaus pareigų pildo, dėjome draugystę po vardu “Lie likai szi?dien daug augszcziaus
Winczlavone per telegrafą.
musų tautiškų darbų ir užmany
so 26 anglių kastynės.
visame, lygiai protu kaip ir savo tuvos Dukterų” szelpimui ligoje pakilo (jų yra gal koki? 20 kartų
mų. Skaitanczių laikraszczius
Mieste Kansas City gyvenan
kitas. atsiradusių draugių ir rėmimui daugiaus. Red.): turi jie drau
Wheeling, W. Va. Peczių turtingumu, pralenkia
czia teiposgi ne daug; yra keturi
tis jaunavedys Condell ėmė szliuPereikime
sztai
nors
Nev
Yorko
tautiszkų dalykų. Musų jauna gystes ir laikraszczius, protesto
“Saulės” skaitytojai, vienas skai
b? su jauna mergina Oundiff gy- dslyj National T a be Co. dirbtu
gatves. Rasime ten visokių tau draugystė augo ir drutinosi gana nai gi žinomi vien isz to, kad
to “Lietuv?”, vienas “Tėvynę”
venanezia mieste Mulhall, Okla- vėse atsitiko expliozija, kuri pa
tų didesnius ir mažesnius biznius, greitai, nes nuo uždėjimo, tfaigi priguli prie vokiškų parapijų, o
ir vienas “Tėvynės Sarg?”. Ant
hamoj; abudu jaunavedžiai laike gadino įtaisymus. Laike explio
lietuviszkų gi, iazėmus kriauezių nuo 10 d. gruodžio, iki dabar ne turi atskirų organizacijų, pa
szimto lietuvių, skaitlius skaity
szliubo buvo viens nuo kito at zijos ne mažai darbinįkų likosi
szopų ir kelių saliunų niekur ne- prie jos pristojo 45 sanarės. klausti atsako, jog jie yra vokiesužeistų.
tojų yra per mažas. Ž noma, jeigu
stume 200 mylių.
Szliub? jiems
užtėmysi, o ir tų ne galima biz VVienok po 2 mėnesių gyvenimo cziai, kadangi mat daugumas pa
czianykszcziai lietuviai skaitytų
Robine, Oh.
Darbai eina
davė per telegraf?, per telegraf?
niu vadinti. Kodėl mes nenorime draugystės užkilo audra, apie ku eina isz Wokietijo8 ir su vokiedaugiaus geresnių laikraszczių
priėmė ir pnsieg? nuo jaunave ežia gerai, kastynėse dirba piln?
pagerinti savo būvį? Ne viens ri? noriu placziau visuomenei cziais bieziuliauja; kiti gi, nors
ir supratimas jų pasikeltu, ne
džių.
laik?. Darbinįkai turi prigulėt
gal atsakys, kad musų broliai apraszyti. Susirinkimas atsibu paeina isz Kurszės arba isz Že
stovėtų teip žemai. Kalbinti juos
Rengia- ežia nauj?
Sudege motina ir dveja tas vaiku. prie unijos.
tamsus, ne moka vesti biznį, ant vęs 8 d. balandžio atidarė mums maitijos, ne nori sakytiesi lietu,
Išvežimas Amerikos produktu.
Denver, Coi. Negrė Singleton szaft? prie Trall Run. Darbai .jo galo jiems trūksta ant to pinįgų.’ akis, pasirodė, kad reikia mums viais ės? isz-baimės, kad jų ne vienok prie skaitymo gana pa
vojinga, kadangi jie, nesuprasda
Kovo mėnesyj isz Amerikos ir jos dvėjatas va kų dvynuezių je neužilgio prasidės.
Tas ne gal vienok iszteisinti mu skirtiesi. Pirmsėdė draugystės, palaikytu už polenderius turinmi naudos skaitymo ir tautiszkų
iszgabeno į svetimus krasztus ja sudegė namuose ant kertės 29 str.
5 Denning, Ark. Darbai eina sų nerangum?. Jeigu peržiūrė p. Lipavyczienė, atidarė susirin- ežius Amerikoj
praseziausi?
vų ir miltų už $16867270, arba ir Lincoln avė. Ugnis užgimė ežia gerai. Dirba kiekvion? die sime istorij? augimo kitų tautų kim? tais žodžiais: “szita drau garbę. Kadangi, kaip sakiau, darbų,kalhinanczius prie to vadi
ant $3000000 mažiaus ■ negu per naktyj nuo kerosininės tampos, n?. Yra ežia dvi szaftos, o ne biznių, tai pamatysime, kad di gystė nuo šios dienos yra kata- dėl tikėjimūzko katalikiszko pa na bedieviais arba šliuptarniais.
Bznių naudingesnių lietuviai
tokį jau laik? pereitų metų; gal kuri expliodawo.
užilgio prasidės darbai treczioj, džiausi szios dienos biznieriai ne likiszka ir apie senus įstatus dau mato, ant kokio pastatytas Sus.
ne turi, yra czia vien trys lietuvijų ir kiaulių už $2171016, arba
kuri?
dabar
rengia.
Uždarbiai
Gaisrai.
su milijonais pradėjo biznį, bet giaus kalbos nėra”. Ant tų žo Liet. Am., lietuviai protestonai
viszki šliun-ai. Kadangi vie
ant $500000 mažiaus; pro vizijos
iszpradžių ir jie pinigų neturėjo: džių sujudo moterys lyg bitės ne gali prie jo prigulėti, tai jiems
Nev York. Miestelyj Green- nuo $2—3 ant dienos.
nok lietuvių yra czia vos apie
už $15366535, arba ant $1000000 port sudegė didelės dėžių dirbtu
<| Altona, Pa.
Trijose di sztai savinįkas vienos isz di avilyje; iszmintingesnės pamatė, ne lieka nieko daugiaus, kaip su szimtas, o tame skaitliuje ne visi
mažiaus;medvilnės už $33096758 vės. Blėdį ugnies padaryt? skai
džiausiose anglių kastynėse: “Al džiausių Chicagoa pardavinyczių jog pirmsėdė yra veidmainė ir tverti panaszi? tautiszk? organi girtuokliauja, tai,žinoma,tikriems
arba ant $22000000 daugiaus; to ant $250000.
tona Cbal and Rooke Co.”, l,Fairo”, vokietis Lehman, kurio elgiasi despotiszkai pagal savo zacij? iš lietuvių protestonų; su saliunų palaikytojams
reikia
mineraliszkų aliejų už $6494810
Pana, III. Siautė didelis gais “Henriette Coal Mining Co.” ir turtus 8zi?dien skaito ant 10 mili vien nor?, neturėdama ant to laiku, kada abiejų organizacijų gerai pilti į gerklę ant palaiky
arba ant $12Q0000 daugiaus. Per
“Tripolity Coal Co.” nuo 1 d. ba jonų doliarų, 1875 m. pradėjo tiesos, laužo vien? konstitucij? ir vadovai supras, jog tikėjimisz- mo lietuviškų saliunų.
paskutinius gi 9 mėnesius išga ras miestelyj Okonee, III., kurisai
landžio pakėlė darbinįkų uždar biznį su 3000 dol. Biznį savo jos vietoj bruka kit?. Mes pdyrė- kas aprubežiavimas kenkia tau
ne
mažai
blėdies
pridirbo.
Kaip
Darbai eina czia ne geriausiai.
benta: javų ir miltų už $29700
jis didino, o szi?dien vertė jo me,jog prezidėntė |k> vien? moterį tiškiems reikalams, t?syk abidvi
bį.^
Wisi lietuviai dirba beveik vien
000 mažiaus negu pernai; (galvi mena, ugnis užgimė nuo padegi
skaitosi milijonais. Teip yra ir szaukė į kit? kambarį ir kalbino organizacijos galės susijungti į
5 Dovson, III. Darbai eina su
kastynėse.
W. S.
jų už $200000 mažiaus; provizi- mo. Suaresztavo du nužiūrėtu
kooperaty viszkoms ir kompa jas “bedieves” isz draugystės wien? tautiszk?, bet ant to reikia
jaunu
vaikinu,
bet
ar
suaresztuoežia gerai.
Dirba kiek vien?
jos už $5000000 daugiaus; žalios
nijų parengtoms kitoms parda- iezmesti; taigi mat pirmsėdės atskirti tautiszkus reikalus nuo
Ant kankintinių.
medvilnės ant $03000000 ma ti isz tikro yra kalti, nežinia; a- dien? po 8 vai.; nuo tonos moka vinyczioms. Jeigu mes visi A- buvo
padarytas
paslėptas tikėjimiszkų vystyklų stabdanpie
tai
spręs
sūdąs.
po
49,7c.
Dirbantiems
ant
die

Pamatęs
laikraszcziuose, jog
žiaus; mineraliszkų aliejų už
merikos lietuviai sus dėję uždė bjaurus sukai bis ant išardymo czių tautiszk? pirmžengystę. Pro
Cleveland, Oh- Sudegė ežia nos moka: viduryj po $2.10— si m e biznį, juk ant to įstengtu draugystės.* Wienok tos, priesz testonai ne turi nė laikraszczių komitetas padalinimui aukų mu
$1400000 mažiaus.
sų kankintiniams jau ieznnktas,
2.25, aut virsziaus gi po $1.85—
Ypatiszkas vaistas ant gydymo dirbtuves Hunt Stamping Co.
me sudėti szimtus tukslanczių kurias
pirmsėdės .
buvo gotiškoms raidėmis spaudinių
aukauju ir asz vien? doliar? ant
wežio.
ant Hickor str. Blėdį ugnies pa 190.
doliarų be didelio sunkumo, o isz surengtas sukalbis laikėsi tvirtai (Dalyti spaud? į , du skyrių ne
Palmyra, Wis. Gyvenanti ežia daryt? skaito ant $200000.
Croton Landig, N. Y. Ita- to visi turėtume pelo?, na viens senos konstitucijos, nors pirmsė tik ne naudinga, bet vodinga ištremtų musų brolių už tautiš
moteriszkė Wooster su pagelba
lijonai dirbanti prie pylimų Cro musų brolis vargstantis ssi?dien dė slapta parengė kit?. Taigi tautiszkai vienybei. Lietuviai kus darbus. Jie uLganift darbiu . <.
Nelaime ant geležinkelio.
ypatiszko vaisto iszsigydė nuo
Chattanooga,Ten. Bėgantis isz ton Valley pakėlė sztraik?, isz to kastynėse rastų lengvesnį darb? mat į 2 mėnesiu sulaukėme dvie protestonai juk rašte vartoja lo- nubausti netikusių maskoliškų
'vėžio. Paszaukti miesto dakta ežia tavorinis trūkis, pervažiavęs užgimė sumiszimai.
Sutraukė prie musų paežių biznio. Antai jų konstitucijų, tai per metus su tyniszkas literas, tai jie gali skai valdžių, pusbadžiai vaikszczioja
rai pripažino, kad minėta mote ant kelio stovintį mul?, iszszoko ežia szteto milicij?. Wienas mi žydai užlaiko diktai biznių į kru- lauktume jų isz malonės musų tyti ir laikraszczius ir knįgas Maskolijos viduriuose, ne galė
riszkė turi vėžį ir užmanė pada isz relių- ir isz dalies susidaužė. licijoe serže n tas likosi užmuštas. v? susidėję. Kas galima žy prezidentės net 12. Isz to ma spaudintas toms literoms, o musų dami rasti nė jokių darbų, ka
dangi, kaip matome isz atsiliepi
ryti operacij?, taigi wėžį iszpjau- Prie to du geležinkelio tarnai li
Tuluca, ,Ill. Darbai eina dams, kodėl tas butų ne galima tyt, kur spangas klausymas kunį- laikrašcziai ne visi tikėjimiszki.
ti, nors paprastai operacijos ne kosi užmuszti, o penki sunkiai gerai, uždarbiai teiposgi ne lietuviams? Czia reikia viėn go veda, jeigu jo nužemintos Czia reikia vien noro. Red.). mų laikraszcziuose, jiems neda- - '
leidžia užimti urėdų, privatiszki
daug geibi, kadangi sykį iszpjau sužeisti.
Luci peris.
mažiausi: nuo 1 d.
balan noro ir supratimo. Ant parengi tarnaitės nesirūpina nė apie ger?
darbdaviai teiposgi prie darbo jų
tas vėžys, vėl atsiranda. Mote
džio moka nuo tonos po 75c., mo vidutinio biznio ne reikia nė garbę, nelaiko nė žodžio. Tegul
ne priima, o prie fabrikų už
riszkė vienok ant operacijos ne
Isz WestvI1168, III.
pirmiaus gi mokėjo po 63c. Dar pusės tų pinįgų, kokius lietuviai jis pats sau lenda į purvyn?, bet
drausta
ištremtiems net prisiar
sutiko. Kas ten isz pažįstamų
Musų prabaazczius 25 kovo isz
binįkai priguli į unij?, naujai į ja saliunuoee praleidžia tik per vie kamgi moterims ant naudos kunįtinti. Iš to matome, kokios ne
užmanė ligonei pabandyti gydyprisiraszanti turės mokėti po $50, nus metus. Dabar gi, jeigu lielu- go po jį voliotiesi I Mes todėl pri sakinyczios pagarsino, jog ant žmoniškos yra prakeiktų carų
Altona, Pa. Ant Southern
tiesi su fygų vaisiais; vaistas tas
pirmiaus gi prisiraszymas kasztų- vys užsidėjo kur biznį ir jeigu jis verstos tapome atsiskirti ir nuė priėjimo velykinės kvitelių ne valdžios, kaip nežmoniškai jos
jeigu ne iszgydys, tai vis gi nie geležinkelio pakėlė sztraik? 1200 vo tik $20.
gerai eina, tai žiūrėk,- jau kitas jome į p. Szalnos svetainę ir ten reikia. Mat sykį musų kunigėlis
kankina musų brolius už jų stenko neužkenks. Moteriszkė pa-/ telegrafistų.
priešais uždėjo kit? tokį jau ir apsznekėjome savo reikalus pa įgavo prot? ir tikimės, jog savo
klausė rodos. Ji valgė fygas,
1 Evansville, Ind. Kastynės T Nev York. Cukraus trustas tokiu budu vienas kitam užken prastu budu, nutarėme laikytiesi žodžio ne mainys. Dėl ko jis t? gimasi apszviesti žmonis per
atmetė kitokį maist?, virė isz jų U tupia, netoli Murgantovn, Ky. nusprendė, ant pakėlimo prekių kia ir isz biznio ne gali iszmisti. senos konstitucijos. Kasa lieka padarė, nežinia. Gal prie savęs platinrm? lietuviškų raštų!
cukraus, uždaryti tulas jam pri
Taigi, mieli broliai, aukauki
gėrym?, dėjo ant žaizdos fygas. likosi uždarytos.
Kenkia musų bizniams ir mu musų rankose ir katros sanarės, nori patraukti lietuvius kitų pa
guli nezias rafinerijas. Pirmiau
me, kiek galėdami ant sušelpiPo tokiam gydymosi budui vėžio
sų tikėjimiszkas fanatizmas; nors norės,
tai
mielai
priimsi rapijų? CKcagiecziai galėtu isz
Linton, Ind. Czianykszczios
mo tų musų brolių, kurie pšispuogas nuo kūno nupuolė ir mo kastynės tapo uždarytos, o per tat siai uždare Nev Yorko ra- radosi
tikėjimo
nepriderėtų me, jeigu užlaikys įstatus musų to pasinaudoti ir galėtu pas mus
fiuerijas
ir
per
lai
10000
darbinį

šventė ant musų visų labo ir
teriszkė dabar visai sveika. Ar 1000 darbinįkų ne teko darbo.
kszti prie biznio, musų broliai draugystės. Į nauj? administra atlikti velykinę iszpažiutį, ne
kų ant paežių vėlykų ne teko
užtai teip baisiai, nežmoniškai
ilgai teip bus, žinoma, nieks ne
nežiūri ant gerumo ta vorų sztore, cij? likusi išrinktos sekanezios reiktu jiems mokėti baisi? kontridarbo. Dalį darbinįkų jau pratapo
neteisingų valdžių nubausti.
Wichita
kalnuose,
Kansase,
gali pasakyti, kadangi vėžys gal
ket labiaus ant to, ar biznį uždė draugės: Pirmsėdė—Ona Dilbii- bucij? savo klebonui, kurisai,
szalino, bet ir likusiejie bus dar
Gelbėkime
juos kaip galėdami.
surado
naujus
anglių
plotus,
ant
atsinaujinti.
ję* nėra kokiu bedieviu, kunįgų tienė; kasierė—Konstancija Te- kaip girdime,nepasiganėdina ma
priesz Velykas praszalinli.
Nesigailėkime vieno ir kito de
kurių paiengs kastynės.
prieszu, teip vadinami bedie leiszienė; sekretorė—Liudvika žais pinįgais.
Apskundė emigrantu užveizdos
šimtuko,-vieno ir kito kvortekamisorlu.
1 Belt, Mont. Darbai ežia
viai vėl ne pirks nieko pas die- Szliupienė.
Mat kur parapijonai nesiduoda
rio! Per tas aukas nepavergsi
ISZ
visai
pasiliovė
nuo
24
d.
kovo.
Ant laivo “Caracas” atkako 3
vuoczių, bet greieziaus pas žyd?
Tikimės, jog visos iszmintin kirpti, tai ir kucįgai turi elgtiesi
me,
uždirbsime czia Amerikoj ir
balandžio į Ne v York? darbinį Darbinįkai kraustosi į kitus krasz
turinti netikusį tavor?. Rods gesnės moterys prisidės prie mu žmoniszkiaus. Musiszkis jukteidaugiaus,o
už sušelpim? ne kaltų
kas Jorg Cruz nuo sales Porteri- tus darbo jieszkodami.
uita5, gauna netikusį tavor? už sų draugystės, nes mes godojame posgi, mokytas Ch cagos dvasiszatsiradusių nelaimėj
Dievas
co. Ateivių užveizda jį sulaikė,
Milvaukee, Wis. Dratų Reikaluose kooperatyviš brangius pinįgus, bent randa pro liuosybę, o ne kunįgų verguvę. ko vadovo, griebėsi visokių mums palaimįs. Neikime nors
bet paskui paleido liuosai ke jungėjai czianykszczių telefonų
g? nubausti savo nekeneziam? Svarbiausiu musų troškimu yra pragumų ir gazdiuimų,kad į šwo
kos pardawinyczios.
vien? subatvakurį į saliun?, o
brolį. Mums rodosi, kad tasai -‘-pirmiausiai apszviesti savę ir rankas pagriebti parapijos kas?.
liauti. Už sulaikym? be reikalo pareikalavo 8 darbo valandų ir
tuoe pinįgus apwerskim« ant
Nr. 11 “Lietuvos” p. J Naujo
savitarpinis nesi kenti mas brolių pažinti tikras moterų priderystes, Tas vienok ne pasisekė ir turėjo
Cruz apskundė į sud? emigracijos užmokesnio po $2.50 ant dienos.
kankintinių! Drystu prie aukų
kas pakėlė klausym? pereigose
yra didžiausia ir bjauriausia be musų centus apversti ant tautos pats nusilenkti, negalėdamas pabiuro komisorių Fritch?, reika
5 Des Moines, Ia. 200 kel metuose tame jau laikrasztyj nano dievystė!
paraginti visus Bridgeporto lietu
ir savo labo, o ne ant dabinimo rapijonų skriausti, priverstas ^ta
laudamas $50000 atlyginimo už
vius kaipo gerus mano pažinstanerių czianykszczių hotelių pakė pakelto užmanymo parengi n o di
Man rodosi, kad priderėtu pa klebonijų. Jeigu skaitlius drau po elgtiesi su jtis žmoniszkiaus.
sulaikym? be jokio pamato. Aut
mus. Pridėkite ir jus švo auk?
lė sztraik? ant iszkariavimo di delės lietuviszkos kooperat/viszkelt? Nr. 12 “Lietuvos” p. Nau gių ir sumažės, per tai nedaug
Girdime, Chicagoj lietuviai
žmoniškesnio elgimosi su atei
ant nelaimingų musų kankintinių.
kos krautuvės. Mano atsilpimas
desnio už darb? užmokesnio.
joko klausym? uždėjimo koope nužudysime, nes su pulku kunį rengia kit? parapij?,tikėdami per
viais reikia nors tokio pamokini
Witalius Jušitis.
ne rado pritarimo, kaip n/pritarė
ratyviškos
pardavinyczios
pri
W
ashington
,
I
nd
.
Darbinį

gų įnagių, nieko nemislijanezių tai apsisaugoti nuo skriaudų da
mo griebtiesi priesz pagelbinįkus
lietuviai keli metai atgil D-rui
imti ir ant platesnio apkalbėjimo juk dar mažiaus gero galima nu bartinio dvasiško
vadovo. Kankintinių reikalnose.
garsaus Povderly’o. Juk nieko kai Cabel Co. kastynių pakėlė
Szliupui, kuris per “Li^tuviszk?
to susivažiuoti lietuviszkiems veikti, negu au kelioms supran- Mieli broliai! neskriaus jus dva
kito ateiviai prieš tų ponų sav- sztraik?, kadangi kompanija nePinįgus į “Lietuvos” redakcij?
Bal-?” kalbino musų brolius
biznieriams ir kitiems pritarian tanezioms! Reikia vien dr?sos ir siški vadovai, kada skriausti ne
daleidžia darbinįkams organizuo
vali? rasti negal.
aukautojų atsiųstus ant suszelpitverti kooperaty viszkaf draugys
tiems užmanymui. Jeigu musų gero noro, o su laiku tamsybę ir galės, kada jus nesiduosite kirpti
tis.
Nelaime kastynese.
mo maskoliškų valdžių ištrem
tes su visokiais miegais- Ma
vilu?. Siugokitės todėl visokių
Pittsburg, Pa 14 mylių nuo
•J Cleveland, Oh. Czianyksz- tyt, bad dar musų br^iai naudos biznieriai nesupranta naudos už veidmainystę pergalėsime.
tų ir nubaustų musų brolių ui
Sekr. L. Szliupienė.
veidmainių,ypacz gi neprileiskite
czia, kastynėse N. 3 Pittsburg cziai elektrotechnikai reikalauja kooperatyviškų draigysezių ne manymo, tai priderėtu nors su
platinim? apszvietimo terp tė
prantantiems
atsiliepti
ir
ne
biz
prie naujos parapijos atvirų ir
Coal Co. užgimė gaisras, ugnis pakėlimo užmokesnio iki $2.90; supranta. Laikas ^ianok t? jau
vynės lietuvių, is. viso 96 dol.
Lietuwiai
protestonal.
paslaplų Kravczuno agentų. Ki
užkirto darbinįkams iszėjimo ke dabar gauna jie po $2.50 ant die suprasti, kadangi uaud? tokių nieriams susivažiuoti į paskirt?
iszsiuntėme Europos komitetui,
viet?. Nemislykite, broliai, kad
Wisi žinome, jog Amerikos taip aUeis už jūsų paežių pinįgus
li?.
Besidarbuojant karštai nos.
kuriši,geriau pažindamas kankindraugysezių visi gili matyti, pa
asz, kalbindamas jus prie uždėji lietuviai protestonai virsta į wo- rengti treczi? parapij? kitam da
vienok t ugnį pasisekė su
tinius ir sanlygas,kokiose jie yra,
sižiūrėję į kitų t*tų sutvertas.
Sharon, Pa. Darbai eina Kittaucziai, ko pavieniai neįsten mo biznio, noriu vien jūsų pinį kieczius, kadangi jie, neturėdami bartinio klebono draugui arba a- geriausiai žinos, katrie pirmiau
valdyti ir tik du darbinįkai pra
puolė.
Kada užgimė ugnis, o- czia nepraseziausiai, bet kad at gia nuveikti, ^ezasi į draugys gų sugriebti,o**paskui szpyg? pa savo parapijų, priversti glaus- gentui. Priežodis sako: saugo siai užsipelno ant pauelpos ir A
loje buvo 16 darbinįkų, bet 14 kanka isz kitur nemažai darbinį tes, ant nuveibmo svarbesnių rodyti”. Galima juk sudėtus pi tiesi prie vokieczių, isz ko vokie kis, o Dievas tavę apsaugos. Ne katrie labiausiai jos reikalauja.
kų, tai yra czia diktai žmonių be užmanymų su-iiėda szimtai ir nįgus teip gerai apsaugoti, kad jų ežiai moka pasinaudoti; sutver siuugodami, įpulsite tibį naujas Rokundas iš padalinimo tų aukų
isz jų pasisekė išgelbėti.
be pritarimo sudėjusių nieks ne tos gi’lietuvių katalikų organi kilpas. Mūsiškis jug teiposgi
darbo.
pagarsinsime vėliaus, kada jas
Garinio katilo ezpliozija.
tukstaneziai žmonių. Todėl jie
galėtų paimti. Taigi, broliai, zacijos ne moka pritraukti prie buvo Chicagos dvasiško vado
atsiųs mums Europos komitetas.
Bay City, Mich. Darbai ei stovi tvircziais už mus, kadangi
Bio Rapidb, Mich. Riter lennesnauskite, bet pradėkite darb?! savęs protestonų, kadangi, nors vo agentu ir pagelbininku, bet
Kada į komiteto rankas pateks
tų pjovinycziose atsitiko garinio na czia gerai, dirba kiekvien? mes, apatt sUymo bažnyczių ir
os neszioja tautiszk? vard?, bet kad mes nedavėm jam agentauMakauckas.
katilo expliozija. Iszlakszcziusių dien?. Szito miesto aplinkinėse klebonijų, yeko daugiaus ne
visgi ant pirmos vietos stato ti, tai tuom privertėme mes jį aukos kitų laikraszczių surinktos,
szukių du darbinįkai likosi ant rado naujus anglių plotus, ant galime nuvrkti, o reikalų turi
Mieste Indianopolis dabar už katalikystę, kuom nubaido pro
tie pinįgai bus tuojaus iszsiųsti
mums, o ne Chicagos kunįgui
vietos užmuszti, vienas darbinįanam Europoj ėsaneziam komite
kurių parengs kastynės. Yra czia me daug dstgiau.? negu kiltau- deda kooperatyviszk? didelį de- testo n us. Jeigu todėl katalikai
kas ir vienas paszalinis sunkiai
partamentaliszk?
sztor?
už nesistengia prie savo tautiszkų tamautitui.
sužeisti.
Pjovinyczių trioba kelios cukraus dirbtuvės ir malū cziai, mum/truksta dar daugelio
Westvill ietis.
organizacijų patraukti protestoKomit. Sekr. Szernas.
$150000Pinįgus
ant
to
surinks
tokių
įtaisi
kokias
kiti
nuo
seniai
nai ; jose dirba gerai.
prie to likosi su visu sugriauta.
nerol? tarnavo tarnas didelis gir
tuoklis. Nė joki per segėj imat ir
prikalbinėjimai ne gelbėjo, o jenerolas tarno ne norėjo pavaryti,
todėl jis užsimanė iszbandyti ypatiszk? gydymo bud?, kokį, pri
taikant su daktarų pritarimu,ma
tė ant wieno maskoliško karei
vio Peterburge. Patalpino jis
minėt? tam? ligonbutyj, žinoma,
su paties girtuoklio pritarimu ir
įpraszė daktarų duoti minėtam
tarnui visk? aplaistyt? degtyne,
pradedant nuo duonos, mėsos,
baigiant vandeniu gėrymui; be
degtinės gi ne duoti nieko. Po
dviejų sanvaiczių tokio gydymo,
baisiai apsilpnyt? ligonį, kadangi
į pabaig?, dėl degtinės, su kuria
aplaistytas buvo maistas, jis la
bai mažai, arba beveik nieko
ne valgė, paliuosavo isz ligonbuczio. Nuo to laiko tasai žmogus
ne tik ne geria degtinės, bet net
jos kvapo teip ne kenczia, kad
jeigu atseina eiti jam pro karczem?, tai pereina ant vidurio gat
vės, kad galėtu apsisaugoti nuo
kvapo to gėrymo, į kurį pirma
be mieros buvo įsimylėjęs.

Pavogė daug aliniu markiu.

Per paskutinius du mėnesiu
nežinomi dar tikrai vagiliai pa
vogė isz paczto rando siuneziamų alinių markių už $16000: už
$10000 pavogė jų Washingtone,
o už $6000 Ch’cagoj, Suareszta
vo kokį ten Blaney?, pas kurį
rado markių už $10000 ir jis ne įstengė išsiteisinti, kur jas gawo.

Isz Amerikos.

Isz darbo lanko.

Lietuwiszku dirwn.

Antrę vietę užima Amerika su
6564 iszstatytojų, treczię Belgija
su 2500 iszstatytojų, "VV okietija
| Britiszkoj Kolumbijoj, ant
su 2000 iszstatytojų, su tiek jau
upės Koyukut, surado labai tur Italija,Maskolija su 1500,Skandi
tingus aukso plotus.
navija su 1400
isžstatytojų,
Austrija su 1000, Anglija su 600,
I Prūsų randas pradėjo wyti
Angliszkos kolionijos su tiek jau.
laukan isz Szlezijos czekiszkus
kastynių darbinįkus.
Į’irmiaus
|| Ant visosvietinės parodos
wijo lenkus ir lietuwiue, dabar Paryžiųj, apart kitokių dalykų,nuo
weja czekus.
9—16 liepos atsibus žemdarbių

Isz wisur.!

| Užveizėtojas Pasteuro insti
tuto Patyžiuj, D-ras Marmorek
iszrado nauję vaistę arba serum
ant gydymo džiovos, kurisai li
kosi iszbėndytas ant džiova serganezių ligonių ir pasirodė gana
geru.
Marmorek iszbandė nau
ję vaistę ant 12 ligonių. Dides
nė jų dalis po deszimcziai įcsirszkimų naujo vaisto su visu nuo
džiovos iszgijo, ligos bakterijos
prapuolė,'
kiti
gi,
nors ne iszgijo, bet žymiai pasi
taisė. Szitas naujas vaistas ne
vodingas, jis ligoniams ne gali
užkenkti. Pasteuro institute da
bar daro su D-ro Marmoreko
vaistu tolesnes bandavones.
f
'

paskutinė po vardu “WolodiSENŲ GADYNIŲ
jovski"; Tvanas užima vidurį.
Jame vienok yra dabs apimanti
Lietuvos apraszymę, paminėti
keliai vedanti per musų tėvynę,
apraszyti teiposgi tūli lietuvių
Pagal Hutchin»ona.
paproeziai. Dėl tų nors pawirszutiniszkų apraszymu musų tė
(T^a.)
z
vynės, turbut, “Dirvos” iszleistoPirmutinį skeletą atsiuntė iš .Argentinos
jas isz dideli ųSienkievicziaus isto į Madridą 1789m. Skeletą tą rado krante
riškų pasakų ir paėmė pirmiau upes Lukson; jis yra dabar Madrido gamtos
siai Tvanę? Pasaka ta ilga, už muzejuje. 1795m. antrą ispaniškas guber
ima tris tomus; dabar lietuviaz- natorius atsiuntė iš Peru. Paskui mokslin
ko vertimo iezėjo tik tomas I. čius Woodbine, aliuvijališkoj pampasų lygu
Tikimės, kad greitai iazeis ir li moj, rado daugiaus kaulų šitų žingeidžių
kusieji* du tomai, kad su szi- sutvčrimų ir trečią skeletą.
Megatherium vaikščiojo pasirėmęs ant
tuom veikalu ne bus teip kaip
su “Pajauta”, kurios iki sziol isz- paskutinių kojų teip kaip tūli dinosaurai
leietas tik pirmas tomas,, kitų gi arba šios dienos kengūrai. Skeletas jo esan
tis Londono gamtos mokslų muzejuje perstažmonelės, nusipirkę pirmę, dar
to žvėrį 18 pėdų augščio; kaulai jo stambesni
vis laukia. Kiekv.enas rasztas
negu šlapio, taigi matyt, kad megatherijai
ne pabaigtas ne turi didelės ver buvo drūti. Kulnų kaulai keturissyk stores
tės, o jau apysaka ne pabaigta nį už tokius jau kaulus didžiausių šlapių.
yra visai be vertės.
Kadangi
Ne tik storuma kaulų parodo, kad šitie.
vienok isz literatiszkos pusės žingeidus sutvėrimai buvo labai stiprus, bet
“Tvanas” stovi daug augsz- ir pats pavidalas kaulų, kurių paviršius šiur
cziaue už Pajautę, tai žinoma, isz- kštus, krąštai iškarbuoti; iš ko matyt, kad
leistojas ne pasiganėdys iszleidi- prie kaulų buvo pritvirtinti stambus tvirti
muskulai. Pryšakinė kūno dalis sulyginant
mu tik vieno tomo.
Sienkievicz priguli prie ge lengva, bet už tai pasturgalis sunkus ir neiš
pasakyto tvirtumo. Uodega stora, kaulai
riausių lenkiszkų rasztininkų, y
pilni ir didelio tvirtumo. Pryšakinės kojos
pacz dabar jo vardas pagarsėjo
ilgos
ir teipjau tvirtos. Ant visų kojų buvo
po visę civilizuotę svietę, jo pa
sakas s varžosi ir verezia į visas tvirti nagai, kuriuos gyvuolys vartojo ant
civilizuotų tautų kalbas. Nors kasinėjimo žemės.
Kaip šiądien gyvuojanti tinginiai ir serterp tų pasakų Tvanas ne stovi
ant pirmutinės vietos, bet jis dokiniai (turinti kūną uždengtą kietu serdov irgi priguli prie geresnių. -Ri- ,ku) žindanti žvėrys, teip ir megatherijai pryszėjas jame, formoj pasakos, užsi šakinėj žandų dalyj ne turėjo dantų.
Krū
ima apraszymu Lenkijos veikalų miniai dantys, kurių šitie žvėrys turėjo po
laikuose pasikėlimo kazokų priesz penkis iš abiejų pusių viršutiniauie žande
L^nkiję ir azwedu užpuolimo. ir po keturis apatiniame, susideda iš tuščių
Welyjame skaitytojams nusipirk prizmos pavidalo cilinderių devynių colių il
ti szilę knįgę. Ras joje ne mažai
gio; jie buvo įsodyti į gilias lomas žanduose.
apraszymu ir lietuvių veikėjų.

Prie šitos veislės prigulėjo kelios atmai
nos; ji užima vidurį terp megatherijų ir kjtų
veislių. Galvą turėjo siauresnę ir ilgesnę,
iš dalies panašią į galvą šios dienos šiltų
kraštų skruzdeledžių. Kojos iš savo sudėji
mo teiposgi ne panašios į kojas megatherijų.
Milžiniškas Sceiidotherium gyveno pie
tinėj Amerikoj per visą laiką darymosi plei
stoceno sluogsnių. Per tūlą. dalį tų amžių
šiaurini Amerika, teiposgi šiaurini ir vidu
rini dalys Europos ir Azijos buvo nenutirp
stančio per metus ledo uždengtos; taigi tąsyk
lygiai šiaurinėj Amerikoj, kaip ir ^uropoj ir
kongresas. Amerikouiszki že m dar
Azijoj oras buvo daug'šalteenis negu dabar.
Q Mieste Leipzige,Saksų kara
biai užmano sutveri terptautiszTuose laikuose šiaurinėj Amerikoj gyveno
lystėj, ^Vokietijoj, užsidegė Enkę žemdarbių trustę, sumažinimę
mamutas, pietinėj gi milžiniški megatherijai,
gelm.ino ir Richtero celuloido
ant 20% plotų kviecziais užsėtų,
mylodonai, scelidoterijai ir kitoki žingeidus
'dirbtuwės. Ugnyje pražuvo arba idant ant tiek nuoszimczių gali?
sutvėrimai.
uisimuszė 11 žmonių.
ma būt pakelti prekes kvieczių.
Dėl kokių priežasčių išnyko pietinėj
Mums rodosi, kad ^amerikoniszkų
Amerikoj milžiniški megatherijai ir kiti žvė
H Kastynėse Laurbhuete, Szlekvieczių augintojų norai ne gali
rys, tikrai ne žinia, nežinome juk teiposgi
Žwerys ir žmones.
zijoj, užgriuvo 16 darbinįkų, isz
iszsipddyti, kiti ant jų užmany
tikrų priežasčių, kurių dėl išnyko nuo žemės
Žmonės
giriasi,
kad
terp
gyvų
kurių tris isztraukė dar gyvus,
paviršiaus kiti žingeidus žvėrys. Vienas
mo ne pristos.
Dabar juk ne sutvėrimų jie protiszkai ir dobet baisiai sumankytus; kiti yra
mokslinčius bandė išnykimą milžiniškų pie
kas kitas tik amerikonai uupuldė riszkai ant augszcziausio stovi
dar užgriuvusioj oloj, bet turbut
tinės Amerikos megatherijų ir kitų to sky
kvieczių prekes.
laipsnio. Kad protiszkai žmo
jau ne gy vi.
riaus remti ant šitų priežasčių. Pietinėj
nės stovi augszcziausiai, apie tai
Amerikoj dabar ant didelių plotui pasitaiko
0 Muenchenb archivyskupas
ne galime ginezytiesi, bet kad jie
Q Kriokavoj, Lozoriaus ligonsausmečiai,
kurie kaip kada traukiasi per
Stein uždraudė visiems Bavari
stovėtu ir ant augszcziausio dotris
metus
pagrečiam,
laike kurių pražūva
butyj daktarai asistentai pareika
jos kunįgams lankyti teatrus ir
riszko lapsnio,tai to be iszskyrimo
daug galvijų. Kadangi liekanos išnykusių
lavo pakėlimo už savo darbę užvažinėti ant bicyklių. Wažinėti
žvėrių atkasamos pampasųžemės sluogsniuose
ne galima pasakyti. Ruda žino
mokesnio, kitaip žada sztraikuoti.
ant bicyklių daleista tik kaimų
pasitaiko stovinčiame,o ne gulinčiame padėji
nis nuo pikto darbo sulaiko
Reikia ežia pridurti, kad minėtam
kunįgams ir tai vien su tikėjime, tai matyt, kad žvėrys klampiose vietose
vieszpatystėe' tiesos, tikėjimitzki
ligonbutyj daug daktarų asisten
miszkais reikalais į tolymesnius
turėjo
nuklimpti, kur pražuvo, o išnykus
prisakymai
ir
draugijinės
formos,
tų yra visai be algų.
nuo bažnylkiemo kaimus, kaip
mėsoms, dumblas galėjo jau išlaikyti žvėries
kurios isz tikro ne pikto, bet ge
antai: lankyti ligonius su pasku
kaulų sunkenybę. Dėl sausmečio, kurio dėl
ro nuo žmogaus reikalauja, bet
U Aplinkinėse Moedling ir
išdžiūsta žolė ant lygumų, žvėrys dideliais
tiniais sakramentais ir tt. Pasi
kas isz to daugelio prisakymų,
Neustadt; teiposgi tūluose Winpulkais turėjo rinktiesi drėgnesnėse upių ir
naudoti isz bicyklio prie kolektajeigu jų žmonės ne pildo, jeigu
dobonos priemiescziuose dideli
ežerų pakrantėse,ant atsigėrimo rinkosi- į nu
vimo aukų ant kunįgų naudos
jiems tūluose dalykuose trūksta
tvanai daug blėdies pridirbo; yra
sekusius dumblynus ežerų ir upių lovio; žvė
jau ne valia.___________
palinkimo prie gero, truks
kaimai, kur vanduo nuneszė triorys, jieškodami vandens, klimpo į dumblą ir
ta supratimo savo priderysezių.
bas su visais gyventojų turtais.
jame rado galą. Toki atsitikimai pietinėj
NAUJI ISZttADIMAL
Pažiūrėkime į milijonus sukrau
Amerikoj laike ilgų sausmečių ir dabar pasi
Szimtai szeimynų per tai ne teko
| D ras Gerher isz Karalių utaiko: nuklimsta nusekusuiose upių lovio
tus rankose didžturezių ir pa
pastogės.
cziaus iszrado prietaisę, kurię
dumblynuose čielos iš kelių tūkstančių galvų
klauskime, ar, jie prie rinkimo tų
pramanė vardu diaphonoskopu.
1 Laike lenktynių automobilių
turtų nesulaužė doros prisaky
Kitokių dantų megatherijai ne turėjo. Nu galvijų bandos ir pražūva. Skaitlių pražu
Su pagelba szitos prietaisos gali
mų? Žinoma, kad sulaužė, nors
Paryžiuj, atsibuvusių pirinę ve
sitrynus užsmailintai danties viršūnei, jie vusių žvėrių laike paskutinio sausmečio, ku
ni ii apszviesti žmogaus smegenis
Kiek yra pažįstamų gy- stojoši bukais, su iškarbuotais kaip šukos risai traukėsi ant didelių Argentinos plotų
lykų dienę, viena automobilė su
ir matyti viskę, kas yra galvos vaikszczioja į bažnyežias, pildo
wų
sutwGriiiių ant skie kraštais, kurie gerai tiko ant kramtymo aug nuo 1830—1332m. skaito ant pusantro mili
neiszpasakytu greitumu įbėgo į vyduryj.
tikėjimiszkas formas. Tuom tar
menų lapų, kuriais šitie žvėrys maitinosi. jono galvų. Kraštai upių ir ežerų paskui
pulk ji žmonių atėjusių prisižiūrė
pu, kaip-sako D-ras- Wood, žvė
to?
per ilgą laiką būva balti nuo pražuvusių žvė
U Ryme.
Italijos kariszkos
ti lektynėm?, 20 žmonių parmu- valdžios atliko bandavones su rys turi tūluose ftp.-ireiszkimuoLaikrasztis “Die Natur” paduo Slapiai, mintanti tokiu jau maistu, kramto rių kaulų; išbadėję nuo stokos maisto ir ap
szė ir pervažiavo; kelis isz jų su nauju karabinu,kurį rengiasi įves se geresnį už žmogų savo pride- da apskaitymę, kiek yra ant že lapus dideliais krūminiais dantims, bet kada silpę nuo troškulio žvėrys neįstengė išlipti
nulaužtoms kojoms ir rankoms ti italiszkoj kariaunoj.
Naujas rysezių pajautimę, pildo pagal mės visokių gywų sutvėrimų vieni nusitrina, jų vietoj išauga kiti. Mega ant kranto ir pražuvo. Teip galėjo būt ir su
karabinas duoda 17 szuvių į vie savo supratimę doriszkus prisa VVisokių apraszytų atmainų viso therijai gi turėjo tik vieną dantų atmainą, anais milžiniškais megatherijais.
reikėjo gabenti į ligonbutį.
pę minutę.
Szuviai isz naujo kymus, gėdisi, jeigu tuos prisa kių skyrių gy vuolių yra 400000. bet jie, nuolatai augdami per visą gyvuolio
1882m. Suvienytose Valstijose, netoli
tuom tarpu mokslincziams pažįs amžį, pasi Ii ko tie jiats, gyvuolys ne reikalavo
karabino
siekia
toliaus, negu da
| Netoli miesto Coruna, Iszpakymus sulaužė. Žvėrys labinus tamų atmainų augmenų ant že
juos mainyti, kadangi nusitrynus, dantis Carsono, Ne vadoj, užtiko žingeidžius uoloj
bartinių.
nijoj, kada kunigas davė pasku
pėdų atspaudimus. Vienos pėdos buvo at
myli savo vaikus, negu tas ma mės yra tik 150000, taigi daug
| Peterburgo chemikas Slonc- tyt terp žmonių, terp žvėrių yra mažiaus negu gyvuolių. Isz gy- augdamas vėl išlindo ir teipjau prie kramty spaustos žvėrių artymų šlapiams, kitos buvo
tinį patepimę mirsztancziam ligo
mo
tarnavo
kaip
ir
iš
pradžių.
niui, įgriuvo grindys ir mirsz- ki iszrado budę dirbimo lankaus didesnė guodonė moteriszkoe ly wuolrų daugiausiai atmainų turi
Kaip matyt ant skeleto, snukis buvo iš- panašios į pėdas arklio, kitos į elnio, dar ki
tantis, kunįgas ir daug susirinku- stiklo. Tasai stiklas teipjau per ties negu tai matyt terp žmonių, valiai ti,nes jų mokslineziai pažįs tysęs, taigi gal būt, kad jis užbaigtas buvo tos buvo pėdos vilko, o kitos didelių pauk
matomas kaip trapusis, liet jis
ta 280000. Pauk-zczių atmainų
W.W«U41iodims įpuolė į linksta kaip popiera, o ne luitą. kur meilė, antai ypecs Lietuvoj, skaito tik 13000.Žavių yra 12000 trumpa triuba tokia kaip pas tapyrus. Apart ščių; apart tų, rado čia dar žingeidžius pėdų
gilię po namais rūsį. Ligonis ir Iszradėjas pardavė jau savo isz- remiasi ant skaitliaus rublių. Te atmainų (gal būt, kad didelėse to, megatherijai tupėjo ilgą liežuvį, kuri atspaudimus,kuriuos iš syk palaikė už pėdas
žmonių milžiniškos veislės. Žingsnis tų neva
keturios paszalinės ypatos likosi radimę vienai kompanijai, kuri gul, paveikslan, kiaulinįke, par- labai jūrių gilumose yra atmainos vartojo, teipjau kaip šios dienos žirafos, ant
milžinų turėjo tris pėdas, pati gi atspausta
užmusztos, o 14 sunkiai sužeistų, parengs ant dirbimo tokio stiklo szas pradės kviksėti, tai jo bal jų ir veislės mokslincziams nepa- skabymo medžių lapų, kuriais maitinosi; su
Kad tai
specijaliszkę d rbtuvę Peterbur sas sukelia visas tvarte ėaanezias žįstamoa, kadangi tos gilumos ne pagelba liežuvio galėjo palenkti mažesnes pėda buvo pusantros pėdos ilgio.
tame skailiuje ir kunįgas.
ne
galėjo
būt
milžinų
palikti
žingsnių
atgo aplinkinėse.
visur pilnai isztirtos). Reptilijų
kiaules, no vien motįnę, visos ro yra 8400 atmainų, o terp jų kir medžių šakas, laibesnius gi medžius jie su vi- spaudimai, gal pats numanote: juk milžinas
| Prancuziszkas daktaras Dau- dosi, pasirengusios stoti į kovę
| Ant viso svieto didelių paturintis kojos pėdą 18 colių turėtu padaryti
mėlių yra 1640 atmainų, o terp
sažierinių garlaivių galinczių pa mer pradėjo pasekmingai gydyti su norineziais skriausti mažy- tų 300 atmainų nuodingų. Worų
platesnį žingsnį, b ne trijų pėdų, taigi tokį,
imti 11000 tonų sunkenybės yra džiova serganezius. Ant gydymo czius; tę patį galite matyti, jeigu yra 2000 atmainų, o moliuskų
kokį daro paprastai šios dienos paprasti žmo
jis vartoja ne aptiekų vaistu-*,
tik 20. Daugiausiai tokių dide bet elektrikę. Isz 17 jo gydytų ant kiaulių bandos užpuls koks 50000 atmainų; kirminų 8000 at
nes, turinti pėdą daugiąus negu ant trečda
lio mažesnę. Profesorius Marsh, apžiūrėjęs
iių garlaivių turi Anglija ir Wo- pagal nauję budę džiova sergan- draskantis žvėris: tęsyk senes mainų.
tuos atspaudimus, ne pripažino juos už žmo
kietija, nes po 9; Amerika gi czių, 3 su visu iszgijo, kiti gi žy nės kiaulės suvaro mažiukus į
gaus žingsnius, bet iš syk nusprendė, kad tai
turi tokių tik 2. Bremos garlai miai pasitaisė. Po 15 elektnzavi- vidurį, o paezios stoja aplinkui
yra pėdos žvėrių tinginių skyriaus, prie ku
Wietines Žinios.
vių kompauja turi tokius dide mui kosulys pasiliauja, o spjau ant apgynimo viduryj ėsanezių
daluose džiovos bakterijų ne bū
rio priguli pirmiaus aprašyti megatherijai.
liūs laivus 2, Hamburgo gi kom va.
Szitę nauję vaisię nuo dar silpnų mažyczių. Tas pats
Atspaudimai tie panašus į tuos, kokius eida
—
Gyvenantis
po
nr.
8836
panija 7.
džiovos prancuziszki daktarai bus, jeigu kas užpuls ant vermas turėtų padaryti mylodon.
Exchtnge
avė.
lietuvys
L.
Jurelaiko už geriausię už visus iki szio: tęsyk visa' galvijų banda
Šios dienos šiltų kraštų tinginiai, taigi
| Miestelį Klapper, Czekijoj, sziol žinomus džiovos gydymo kreips savo ragus priesz dręsuo- vyczius norėjo iszvalyti savo
žvėrys
augščiaus aprašyto skyriaus, pagal sa
karabinę,
bet
užmirszo,
jog
kara

11 d. balandžio atlankė smarkus budus.
lių iszdrysusį nuskriausti mažiu binas užprovytas: patraukė ir
vo didumą ne gali lygintiesi su išnykusiais:
Megatherium.
žemes drebėjimai, kurie sugriovė
d Wokietys Bergman padirbo kę. Tame žvėrys stovi mat karabinas iszazovė, o szuwis teip su galėjo nulaužti arba palenkti, ant to var šiądieniniai yra maži, gyvena jie, teip kaip
apie 50 namų.
Prie to daug nauję karabinę ir revolverį, isz augszcziaus už žmogų.
Kaslink sunkiai Jurevyczių užgavo, kad tojo stiprias pirmutines kojas.
Ant .to tai beždžionės, ant medžių, kurių lapais ir vai
žmonių likosi užmusztų arba su kurių į pusę minutos galimu pa gi guodonės moteriszkos lyties, nuvežtas į ligonbutį, ten tuojaus megaterijams ir reikalingi buvo sunkus- ir siais maitinasi. Kaipgi todėl anie išnykę mil
žeistų. Reikia ežia pridurti, kad leisti 50 szuvių. Isz naujų ka žvėiys teiposgi pralenkė žmogų. pasimirė.
stiprus kaulai ir muskulai. Kaip matyt ant žiniški žvėris galėjo persikeisti į Šios dienos
rabinu galima sza ūdyti ir patai
Czekijoj labai retai būva žemės kyti gerai nuo vieno viorsto. Nė vienas szuva, kuris kam nors
— Pereitę sanvaitę, ant vys viso kūno sudėjimo, jie buvo ne rangus, mažus to skyriaus žvėris? Ar ant tokio persi
drebėjimai; isz dabar gyvuojsn- Szuvių rezervuaras yra sudėtas vertas, niekada ne nuskriaus, ne kupo prisakymo buvę-i prie kun. vaikščiojo palengva.
Nors kojos užbaigtos keitimo galėjo užtekti persikeitimo gyvenimo
kandžios kalės, nors ant to ne Kravczuno asistentas kun. Stepo ilgais ir aštrais nagais, bet kad kūnas žvė budo? Anie milžiniškiejie dėl savo didumo ir
czių žmonių nieks ne atmena, kad amunicijos vežimuose, kadangi
turi ra-zytų ir knįgose spaudytų navyczius į Czekiskę halę, ant
ries labai sunkus, tai megatherijai ne galėjo sunkumo ne galėjo įlipti į medžius, bet arba
ežia butų kada buvę žemės dre kareivis ne galėtu tiek szuvių prisakymų uždraudžianezių tę
Decoven ui., suszaukė mitingę
laužė juos, arba iš šaknų rovė ir skabė lapus
pakelti,
kiek
isz
tų
naujų
karabi
bėjimai.
daryti. Rodą kalė pati doriss naujai besitverianezioa Ch'cagoj laipioti po medžius teip, kaip tai daro šios
nų ir revolverių galima iszszauti. kai stovi ne augszcziausiai, bet
ir vaisius išvirtusių; šiądieniniai gi laipioja
dienos
giminingi
jiems
tinginiai,
bet
nagus
lieluviszkos parapijos. Isz mi
Ant szovimo reikia vien pat
į medį ir terp lapų gyvena, ant žemės retai
| Per pirmę bertai n į szių metų raukti ir numieruoti į paskirię sznnes ir už kaltes ne baudžia lingo vienok nieko neiszėjo, ka vartojo ant atkasimo medžių šaknų ir paskui
nusileisdami, kur jiems vaikščiojimas sun
atkastus tiesiog išvertė ir nuėdė jų lapus.
per Bremos ir Hamburgo portus vietę ir szaudyti tol, kol amuni kai ų; užtai vėl viena kalė gali dangi parapijonai isz syk parodė
Kita veislė to pačio sutvėrimų skyriaus kus, kadangi kojos pritaikytos ant-laipiojipagimdyti baisias pjovynes terp neužsitikėjimę kun. Steponavycijos
vežime
ne
iszstbaigia
szuvių
iszkeliavo į Suvienytas Walstiszunų, bet ir tę«yk prie kalės, cziui. Dabar aut atelnanczioe buvo tai mokslinčių praminta vardu Mylodon. mo po medžių šakas, jos ne tinka ant vaik
jas isz Europos 45098 iszeiviai; patronai.
ant jos apgynimo isz szalių pa subatos parapijos komitetas, ani Šitie, nors buvo silpnesni ir mažesni, bet vis ščiojimo ant žemės.
Tos priežasties užteko
per tę patį laikę peraitę metę isz
| 17 metų progimnazijos mo silieka keli szunes, kada kiti terp apsvarstymo klausymo, szau- gi drutesni ir didesni už šios dienos karštų ant išsiveisimo iš anų milžiniškų tipų šios
keliavo jų tik 26765.
Kovo kintinis Mieczislovas Wolffue isz savę« pjaunasi. Godonė moteriš kia mitingę.
kraštų tinginius. Mylodon turėjo 11 pėdų dienos mažų tinginių, kadangi gamta sutei
mėnesyj szių metų skaitlius isz Czenstakavo, Lenkijoj, iszrado kos lyties terp szunų stovi teip
ilgio.
Liekanas šitų sutvėrimų rado tuose kia gyvuoliams tokias formas, kokios geriau
—
Pereitos
seredos
dienę
liko

augsztui, kad paprastai szunes ne
eivių buvo dvigubai didesnis prietaisę ant matymo i>*z labai to veja ifė giminingos szunų veislei si nuszauta jiuna giesmininkė, Ida jau kraštuose, taigi Argentinos pampasuose. siai tinka gyvenimo budui: persikeitus kokio
li, paveikslu n isz Europos gali
negu peniai. Terp iszeivių dau ma matyt iki Amerikai. Masko- vilkienės, retai kada aut jos už Keller. Nuszovė ję jos svainis, Iš savo pavidalo jis buvo panašus į megathe- nors žvėrįų skyriaus gyvenimo budui, keičia
giausiai buvo Maskolijos ir Aus liszka iždo miuisterija iszdavė puola. Teip jau elgiasi ir ark kurisai, nors ne eeuiai apsivedė, riją; vien žandai ir galva kitokia, labiaus pa si iš palengvo visas žvieries kūno sudėjimas,
Jos naši į šios dienos žvėrių . tinginių skyriaus. nereikalingi, mažai vartojami sanariai su
trijos pavaldinių; vokieczių gi jau jaunam iszradėjui patentę. liai. Neramus, nesiduodantis su bet buvo įsimylėję'* į Idę.
sužieduotinis Waguer, dažinojęs Viršus jų krūminių dantų ne turi karbuotų nyksta, o reikalingi drutinasi.
Jeigu, pa
valdyti
arklys
ramiai
tempia
vePanaszię
prietaisę
iszrado
teipoaskaitlius pasiliko beveik toks jau
žimę, jeigu jis pakinkytas į pa apie užmuszimę, atlankė kunę ir krantų, bet lygus, nuo ko ir vardas paei veikslan, užgimė koks mažesnis žvėris mega
gi
lenkas
Szczepanik,
bet
prie
kę ir pernai.
therijų, mylodonų ir kitokių veislės, bruztos vietas reikia sujungti dratais, gelbę kumelei; užtai kumelės i-ugrįię'i namon, tuojaus pasikorė. na.
gesnis už sunkius savo tėvus, galintis laipioti
teip paveiksi <n, kaip jungia vte spardo lygiai kumelę kaip ir erži Užmušėjas, atlikęs savo darbę,
Veislė
Scdidotherium
(iš
grekiškos
kal

| Azijatiszkas ‘maras Indi jose tas ant susikalbėjimo per tekfo- k. Prof-Torius Hutchinson pri ir pats nusiszovė.
bos: tcelidoz reiškia užbaigas ir therion,—žvė į medžius, tai toks, turėdama palengvintą ga
užima vis didesnius plotus, dabar nę; pasinaudej mt isz VVolfFkės mena, kad szunes, nežiūrint ant
— Gyvenantis po nr. 722 W. ris) turėjo ilgas kojas.
Pilną skeletą šito vimą maisto, taigi medžių lapų, veisėsi grei
ta baisi liga apsireiszkė Cavpore. prietaisos vietų jungti drūtais ne nekentimo kaczių, mažiems ka 12 ui. 17 metų Julius Sihiek, ne žingeidaus sutvėrimo atkasė garsus Darvin čiaus negu jų sunkus, nerangus tėvai; tiems
Waldžios norėjo parengti kva- reikia, jų vietę užstoja žemės ežiukams nieko ne daro. Yra galėdamas gauti darbo, nuspren Argentinos pampasuose.
Kaulų tų žvėrių mažiemsiems terp medžių lapų buvo lengvienok ir terp szunų toki kaip dė nusižudyti. Pargrįžęs namon,
viaus pasislėpti nuo priešų negu aniems di
rentėnę toj miesto dalyj, kur ap oras.
ir žmonės, kurie lygiai skriaudžia padegė lovę ir pats aut jos atsi tuose kraštuose randa labai daug, iš ko ma
deliems gyvenantiems ant žemės; į medžius
sireiszkė liga, tas vienok tik su
tyt,
kad
jų
gyveno
daug.
Darvin
tvirtina,
| Wienas chemikas isz szteto mažus kaip ir silpnesnę savo gulė.
Kada kaimynai, pajutę
kėlė cziabuvių indieczių maiša Massuchusetts iszrado budę džio veislės moleriszkę lytį, bet visgi durnus,. įsiveržė į jo kambarį, kad žvėrys tie pražuvo nuklimpę klampiuose ne visi priešai įlipti galėjo. Tokiu budu iš
lus. Maisztinįkai užpuolė ant vinimo mėsos su pagelba elek- tokių yra mažiaus negu terp ant lovos rado jau tik apgruzdu- pampasuose, bet kunus jų sugabeno tekanti sidirbo naujas tinginių tipas, genaus pritai
kytas prie gyvenimo sanlygų. Seni milži
Mėsoj teip žmonių.
vandens ir užnešė dumblu ir pieaka.
sargų ir kareivių; susimuszime triszkos szviesos.
sį kunę.
niški tipai ne galėjo išlaikyti kovos už būvį
iszdžiovytoj nėra nemaitingų
-■
-----------------------daug kareivių likosi užmusztų.
Paskutiniame nr. “Kūrėjas”
medegų, todėl ant pasidrutinimo
su mažesniais ir bruzgesniais, turėjo išnykti,
Waldžios suszaukė liuosnorius į nė reikia jos daug.
garsina, jog “Lietuvos” redakto
Nauji rasztai.
Aut is;va
o mažas nors silpnas tipas užsiliko iki šiai
pagelbę silpnai kariaunai ant su lytos nuo taukų mėsos minėtas Dirva. Nr. 1, kninga 13. Tvanas, rius Szernas apltldiia “Lietuvę”
dienai.
valdymo maisztinįkų.
t

Išnykę gyvi sutvėrimai.

i

[ Paryžiuj 14 d. balandžio pa
roda likosi oficijsliszkai atidaryta,
nors dar ne viskas parengta, kaip
reikia.
Daugiausiai dęiktų ant
parodos bus isz Prancūzijos, nes
uos atsiųs 30000
iszstatytojų.

chemikas leidžia sau*ę ir karsztę
orę ir didelio smarkumo elektriszkę szviesę.
Po jų įtekme
mėsa
teip
iszdžiusta, kad
galima ję sutrinti į mikus. Žiup
snis tokių mėsinių miltų duoda
užtektinę maistę žmogui ant
dviejų dienų.

H. Sienkewicziaus. Tomas I. Sau
sio 1900 m.
Isz Sienkievicziaus trilogijos
arba trijų istoriškų pasakų apimanezių tuos paežius veikėjus,
Tvanas nepriguli prie geriausių:
geriausia yra pirmutinė p. v.
“Ugne ir kardu'*, o silpniausia

ir paima rėdymę kun. Kravczuno
iszlediiamo “Kataliko”. Paskalas
tas neteisingas. Galime užtikrin
ti “Kureję”, jog Szernas ne’apleidžia “Lietuvos” ir neima rėdy
mo “Kataliko”, bet kaip buwo,
teip ir pasilieka “Lietuvos“ re
daktoriumi.

(Toliaus bus.)

Skeletą* Sceiidotherium.

L I E T UA
Aukos ant Paryžiaus Parodos.

Draugyscziu Bokalai.
Antras metinis Balius.
Brooklyn, N. Y. 21 balandžio, salėje
po nr. 101—103 Grand st. Dr-tė D. L. K.
Gedimino turės savo antrą metinį balių,
ant kurio visus lietuvius ir lietuvaites
užkvieczia atsilankyti.
Komitetas.
Lawrence, Mass. Lietuvriszka para
pija turės sawo balių, 21 d. balandžio,
Ford Brothers salėje, ant Oak ulyczioe,
prasidės 6 valandą -vakare. Įženga vy
rams 35c., moterims ir merginoms 25c.
Wisus vietinius ir aplinkininius užkvie
czia.
'
Komitetas.
(20-IV) 1
Pittsburg, Pa. Dr-tė Witąuto turės
sawo balių 24 d. balandžio. Schiller Clocke salėje, 36 Jane St. S. S. Prasidės 7
vai. vakare. Grajis gera muzika. Įžen
gs wyrui su mote re 50c., pavienėms mo
terims ar merginoms 25c. Užkvieczia
visus.
Komitetas.

Chicago, III. Dr-tė S. Daukanto turės
savo paprasta balių, nedėlioj 22 d. balan
džio, Freiheit Turner salėje, 3417 8o.
Halsted St., kurs prasidės 4-oj valandoj
po pietų. Įžengs vyrams 25c. moterims
ir merginoms dykai. Sanariai gali gau
ti ženklelius ir tikietus ant baliaus
Dr-tės knįgyne pas K. Liaudanski 3301
8. Morgan St. Wisus lietuvius ir lietuvaites.o labjausei lietuvigzkas draugystes
szirdingai kvieczia atsilankyti. Podraug
perpraszo tas draugystes, kurios negavo
asabiszku uipraszymu su tikietais; tas
atsitiko per nerangumą baliaus komite
to.
S. Daukanto Dr-tė.

Pirmas metinis baHus.
So. Chicago, Dr-tė Sz. Izidoriaus turės
savo pirmą balių nedelioj, 29 balandžio,
salėje L. Templin, 8801 Commercial avė.
Prasidės 4 Vai. po pietų. Grajys puiki
lietuviszka muzika. Įženga vyrams 25c.
moterims ir merginoms dykai. Užkvie
czia visus.
e
Komitetas.

Reikale naujos parapijos.
Nauja parapija Chicagoje turės sawo
visatini susirinkimą subatoj, 21 balan, džio. 7 wal. vakare, salėje 778 S* Halsted
St., ant 3 floro, kur jau sykį buvo laiky
tas. Ant szio susirikimo bus užtvirti
nimas parapijos konstitucijos ir ap
svarstymas tolesnių tvėrime parapijos
darbų. Todėl visus lietuvius katalikus
kvieczia kuo skaitlingiausiai zusiyinkti
ir prisidėti szeme sunkiame darbe sn ge
rais užmanymais.
Komitetas.

*

P. S. 11 d. balandžio kun. Steponą v iczius, buvęs kun. Kravcziuno asisten
tas, teikėsi suszaukti susirinkimą var
dan musų parapijos be komiteto žinios.
Kadangi szi parapija tapo pradėta orgszuoti paties komiteto ir iki sziolei visi
jos reikalai yra vedami vien su pritari
mu komiteto ir didesnio skaitliaus parapijonų, o kun. Saponaviczius mėgino
pasielgti Kravcziuniszkai, daryti pats
vienas kaip jam tinka, žmonės isz to paaipiktino ir ant kun. Steponavicziaus su
szaukto susirinkimo jam nė kalbėt ne
davė, nedarė jokių apsvarstymų, už
darė susirinkimą ir wlol apleido salę,
Mat tūli sąnprotauja, C kad' kun. Steponaviezius yra susitaręs su kun. Krawcziunu sugauti lietuvius savo senose
žabangose. Ar tas teisybė, tikrai dar
ne žine, bet vėliaus gal duosis patirti.

Pa j iesz kojiniai.

Atidaręs naują saliuną užlaikau Kerą
alų, seniauses arielkas, likierius, vynus
ir inportuotus cigarus. Turiu gerą salę
ant mitingu ir balių. Todėl visus pažys
tamus ir aplinkinius užkviecziu pas ma
ne atsilankyti.
Su guodone,
t
Jonas Jonaitis
650 S. Canal st., arti 15tos ui., Chicago.

Pasilinksminimo Balius.
Subatoj, 21 balandžio, 7 valanda vaka
re, darau pasilinksminimo balių, ant
kurio grajys gera muzika ir kiekvienas
atsilankęs galės gražiai su susirinkusiais
pasiboviti. Wisus aplinkinius ir pažys
tarnus užkviecziu atsilankyti.
P. Kareckas,
1193 S. Oakley avė.,
Chicago.
Pigiai ant pardavimo 2 pentru medi
nis namas su lotu, grocerne ir buezerne.
3236 Illinois Court
(20—1).

Pajieszkau savo draugo, Fred Bibarto,
Suvalkų gub., Wladislavawo paw. Szurų kaimo. Jis pats, ar kas kitas, teiksis
duot žinią ant adreso:
John Rekett, Box 25, Herminie, Pa.
Pajieszkau sawo pusbrolio, Dominiko
Raudžio, Kauno gub., Telszių pav.,
Paežerių kaimo, gyveno Chicagoje. Jis
pats, ar kas kitas, teiksis duot žinią ant
adreso
Petras Pagojus,
227 Plymouth St.,
Brooklyn, N. Y.

h

Pajieszkau sawo brolio, Antano Dowidauskio, 14 metų Amerikoje, gyveno
Chicagoje. Jis pats, ar kas kitas, teik
sis duot žinią ant adreso:
Andriejus Dowidawiczia,
Mc Kees Rocks, Pa.
Pajieszkau Franciszkaus Tamaszausko, isz miestelio Wladislavawo. Suval
kų gub., gyveno Wilkes Barre, Pa. vė
liau Brooklyne, N. Y. Jis pats, ar kas
kitas, teiksis duot žinią ant adreso:
John Rudaitis,
78 Mechanic St., Hoosick Falls, N. Y.

Pigiai ant pardavimo gera duonkepinyczia (bakery) su visu įrengimu, ar
klais, vežimais ir lt,Geroje lietuviu ap
gyventoje vietoje, biznis nuo seniai iszdirbtas.
Priežastis pardavimo—liga.
Atsiszaukite po nr. 8736 Houston avė.,
So. Chicago, III.
(20—4)

Preke pinįgų.

M. Mineviczius, Springvalley, 111.
Fr. Eismont
WaterburioT. M. D. Kuopa.

EL6IN, WALTHAM«7!:
ti laikrodėliai, gwarantuoti ant
20 metu, yra
prsęiHuai.
Piru, Uupirkiuu. tau nieko nekaaztuoja ltz«*Kzamlnuoti ireral

mny Dr.RICMTCR)

KOTWICZNY’

PAIN EXPELLER
III MA SIC LEFSZEfiO! Premdzimy tyl
ma„KOTWICE”i----F. Ad.RiehtarfiCo..»iS P**'i Sa, N*w Y*<

31 MEDALI ttOTYCH i iuych

ADVOKATAS IR KONSŪLIS.
ROOM 601-602

pagvlba (rali greitai, radlkaliaakal Ir triaiukal
hz tu Ilgu i«*algydytl; kankinamieji* atgaus ša
mo sareiksta. stipruma, drūtyti* Ir dailia Issmalzda gabume art šokiame darbe Ir užsiamims.
Prtsiusk tto. markėmis Ir mes pasiusime tam
stai pamėginti musu giduoles per miena isztlsa
sanmalta. Visi, kurta jiesskota pagelbos. kreip
kitės ar per lalszkus ar ypatlsskai pas daktarus

Visi Vyrai pas

Kazimiera ir Joną

*■ The State Medical Dispensary

KUDULIUS,

76 K. Maslaon st.
CMICflGO. ILL.
Ofisas atidarytas nuo S

87-88 E. Yuhlngton st,

Chicago, III.

Užsiimame civiliszkoms ir kriminaliszkoms provoms. Geriausei i'szvarome provas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonas Moėeika gyvena po nr. 119 W.
14th pi., kur galima ji rasti Iki 9 vai.

Diemanto Elektros Kryžius

Dr. Leonard Landės,
LietMwi«zlcG» Daktaras.

New York.

Garsingas gydytojas myriszkų ir moteriszkų ligų. Mokinosi unimersitete
Nem Yorke; praktikamo ligonbucziuose:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, bumo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.

PIRK TIKTAI

Kem’s Grynus Czelisikus
Ruginius Kiltus.
Neimk fabrikuotu, netikru. Žiūrėk
ant klekmienos barielkos ir maiszelio,
kad butu musu gmarancija, kaip yra ant
mirsz padėto pameikslelio. Klausk šamo
groserniko apie mus miltid.

ChicaKOS

fllija:

itzgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilmo, uždegimą žarnų, iszdžiumimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iszgydymą užtikrinu kiekmiename atsitiki
me. Chroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė
je.

Žingeidus swietul dalykas
Tikral mienatinė gydykla ant užželdinlmo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
už ką gmarantuoju. Prof. Brundza sutei
kia puikius, szvelnius ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkamonių per laiukus ir laikraszczius.
Pagelba yra misiems, tik atsiszaukite..

MANE OFFI8AI: 9V<> Broadmay, Brooklyn, N Y

«KTS« «i|3»5
Gražu* 14K

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
adresuokite: The J M. BRUNDZA CO.,
Box 2361, Nem York. U .8. A.

Ll6l)UWlSZKa ADLiGKa

Dutseviczlo,

257 Hanover St., Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

Aptiekoje wUada galima nutt DAKTARA, kurs duoda ligoniam*
rodau dykai.
Aptiekoje galima susikalbėt: lenkiszkai, ruskai, lietuviukai ir
daugelyj kitokiu kalbų.

J. LESZCZYNSKIO

TIKTAI DEL IIRU.

Lenkiszkat - LIetuwigzka

3315 S. Morgu St, Chicago, IR.
Laetuviszkas

CIGARU FABRIKAS
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko. Biznieriams dasiunezia į visus Ame
rikos krasztus už pigiausią prekę. Užlai
ko geriausią tnbaka ant papierosų, im
.perluotą isz Maskolijos ir Turkijos.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3250 So Halsted

CHICAGO.

NERVITA

t n

Sugražina

nužudyta

nervita MadicslCo.,

a Jakton

8t« ,

Ohicago.

Dr. M. P. Kossakanskis,
3315 S. MORGAN UL.
Aptiekoje J. Leszczynskio,
, kožna diena
nutrlū^tos iki 12-tos adynos
priesz pietus.

LL

Wisi —

Sugražina s we i kata ir smagumą urnai.
PakelU stebuklingu gy
duolių bus atsiustas ko$te Madical luti tu te. Jin
Uek iiieyde vyra. kurte

tlszkaislr kualsskais kan
teji mali, telp kad Instltudyka dalyt
kurie papraaiya.
Iszaigydysl namie ano
kleavieno, lytisakos ligos.

CHICAGO, ILL

Baltriikonil!

gurno natiTK azKMDm. reikalaudamas musu
naujai Iszleislo puikaus 48 putlu kalaliogo.
Adresuok:
Victor ManuftcturlngCo., Dept.G-l,
ĮSI to 167 Plymouth PI., Chicago, III.

Rasite szali^ alų, seniauses ariel
kas, wynjt net isz Europos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.

Naujas lletoitszkas Salimas.

Conn.

D.Zubov ir ISpragos,
GLOBEVILLE,

COLOR.

arti Denvery Color.
Csia yra musu vienatinis saliunas szita
ni a mieste. Todėl lietuviai in ežia at
kakę, teiksis pas mus atsilankyti, o gaus
visa informacija apie darbus ir visa ssio
miesto padejinja.
To Repalr
Broken ArtL

Lawrence, Mass.

HILLE'S FOTOGRAFAS,

lement
MAJORU
RŲBBBR
CEMENT,

OKMSNT.

atsilikime vlaiaakai iszgydo. Atslsaauk in
State Medinai InsUtuteSM
Elaktron Buiiding. Ft.

324D S. Morgan St.
o jie sutaisys tarno pecziu dykai. Teipgi
rime didelę daugybe misokiu peczių
pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Ar Kenti Silpnybę?

Duok! duok mums brolau gert.
Užlaikau geriausia ie seniausia Degti
ne Alų, Vyną ir kitus minksztus gerymus. Cigarai irCIgsretai net nuo Philipinu salų. Turiu ruiminga ir czysta
vieta dėl sveteliu. Suteikiu rodą dėl vi
su savo broliu lietuviu. Praszau atsilan
kyti.

J. R. Miknaitis.
N83 Bank at., Watert>ury. conn.

DR. KALLHERTEN. ■

Jeigu teip, ui ra
ityk, o asz atsiusiu
tau dykai užpetzetytoje gromatoje pamo
kinimą kaip iszaigydyti namieje ir apra
išysiu kokiu budu asz ?
iszsigydžiau nuo tokiu
silpnybių. Mano pa
mokinimas tikrai iszgydys susilpnėjimą tavo lytiuku daliu
ir sulaikys naktine poliurija.
Raszy k
sziadien pas:
Cha* Johnson,
Box 516,
Hammond, Ind.

Ui 13.25 Nupirksi Puiku IttOOmoteriszka ar wy
rišiką dvviratl

I3V

ui dyka tampei!. Institu
te steagiasi IMlMtZt sa
didžiausiu skaitliu
siu, kurte negu)
traukt iss namu, kad gydytles ir ,zte tampeilai parodyt jiems, kaip
ku Ilgu, kada wartojatl ataakaacskM gyduoles. Institute pe viea
ataisiauks, gaus dailiai aplpeesetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Raižyk dabar,neatidek

W. SLOMINSKA
679 Mtlwaakee Avenue,

CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota
tujom
«!♦

DVIEMS MEDALIAIS
ant KosciuazktM Paro
dos ui
tel-

GARSINGAS SPECIJALISTASChronlszku, Nerviszku ir privatiszku Ilgu vyru, mo
terių fr vaiku. Li
gonius gydo per
laiszkus.

$1,000

lacmvt pigiau nei
.Ui tai gali padaryti*
Užsilikę iti W motuotl ant > teatu Musu modeliai 41. trijų Crovn
ramu yra paikatiniau-io* mados ant IMK) m. Agantu reiaalaiŲam*. Dviraosiu Ir kltcklu daly
ku kataltoga •iunodama ui dyka. Plaišu lis
kalno aaralkalaujamn. Adresuok:
. Vlctor Manulfu'tiirlngCo.tkpi. H-l.
iSI-167 Plymouth PI.
Chtcage, III.

Nagradoa
duos
kiekvienam gydy
tojui, kuris iszgydys tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. KallmerMedicinos Daktaras.
teh, iszgyde tuksUnczius ligotu žmonių,
kuriuos kftl gydytojai laike už neiszgy- Gydo wisokeu Jgas, tari geriausę prakti
domu*. Jeigu kenti ant kokioe ligos, raką ligose moterių, malkų ir chroniazszyk tuojaus prie Dr. Kai.lmkrtkm, o
kose ligose. Teipogi geriausei atlie
rodą GAUBI dtkai. Apraszyk gerai savo
ka aperacijas wisokiuoee atsitiki
liga, lyti (vyras ar moteriszkejamžy.kiek
muose,
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke o gausi atsakyme ar 8G7 32nd St.,
Chicar*
galima iszgydyti sr ne.
Adresas:
OFlbO WALANDO8:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 trak
TOLEDO. OHIO.
Telelonas Yaeds 885.

DR. F. J. KALLMERTEN.

/

i1!

Oatlet Furailnre i Stove Co

Geo. M. Glaser, M. D.

W. Kudarauckas,

ukta plaukia prie

Jeiga te i p, tai pirk misus reikalingus prie
pecziaus dsiktus pas

Taiso laikrodžius, laikrodėlius, armo
nikas, koncertinas ir visokius kitus muzikaliszkus instrumentus, auksinius ir
sidabrinius daiktus. Dirba szliubinius
ir kitokius žiedus ant orderio. Teipogi
užlaiko krautuvę naujų laikrodžių, laik
rodėlių, ir kitokių daiktų. Ant parei
kalavimo siuticzia savo tavorus i visas
Amerikos szalis; visus savo tavaras guarantuoja. Reikalaujanti kokių daiktų
raszykite ant virsx padėto adreso.

•zbendymo. Pinigu Ui kalno nerel
įsiautame. Suteik Lame geriausius

11 N. RirerSIdeSL,

Gydrola* yra labai sma

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

wyrai —

pas —

te» Iszdykumo, ingrailaa
patrotyta pajle** ir at
minti. panalkyi skaudėj!-

1340 Fisk Str.,
KSUTZ *4tos

U* 2.7Ii nupirksi Kliugu pinta wai-

$2.00
H kitokiu reikalu
Oja* koopuikianslaL

Už dyka sainpelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam vyrui, katras prisius
sawo warda ir adresa.

MIRAŪSKY,

karna tvaiimati tu paleruoto plieno

Box 234

Užlaiko gerą alų, seniauses ir czystas arielkas ir kvepenezius cigarus. Geriause
užeiga dėl szuriežia i atwažewusiųį WaWienintelis lietumys admokatas, baigęs terbury.
Yra tai vienatinis ezyseziau
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj, sės ir teisingiauses lietuviukas saliu
Lake Forest universitete. Weda promas naa mieste Waterbury.
kritninaliszkas ir cimiliszkas. Atjieszko
J. F. DANI8EWICZIUS,
užsenėjustas promas, iszdirba miaokius 830 Bąnk, kampas S. Leonard st.
dokumentus ir duoda rodą m i šokiuose Watcrbury,
Conn.
reikaluose. Lletumiai isz kitų miestų
gal rodą pasiekti per gromatas. Tunotiejie reikalą tesiszaukia tuojaua

Advokatas Ir Notary Public.

' Turi geriauses gydyklas nuo visokių
ligų; užlaiko visokes Europines žoleles.
Bobro mėsa, ruskas g/vas dielea ir tt.
Atsiszaukusiems per laiszkuB ir apraszantiems sawo ligas, duoda rodąs ir
pnsiunczia gydyklas per pacztą arbt
per ezpresą.
Aptiekoje visada randasi keli dak
tarai. teipogi per telefoną gali paszaukti daktaru kas tik koki nori.
Dr. M. P. Kossakauskas visada aptie
3250 S. Halsted st., Chieago, m.
koje.
Tel. Yards 700.
Telephone Y ards 772.

Gaunama yra ir Aptiekoje Clark Ir VaaBuren S
Chicago.

CHICAGO

tMenatlnisMate būrio

Lietuwiszkas Saliunas.

KiolisUlkrodnihs

polueija Ir wl*a* ilga* ingauta* per
WZU: kum»ar BeaUargumo. Szlia gydykfa tudrutina neras* ir daugina
kraujai prldupda meldui raudonume
ir iragražlna žmogui jaunyatia. 8ianczlame paežiu ui 50c bazeli. už 12 50
bazelių, ir gwarantuojame itzgydy”u. arba pinigu* lugražlnU.

Clinton

F.PBradchulis

n

The’ Diamond Electric Cross Co , 306 Milwaukee avė., CHICAGO

metų, kiek sweri ir apraszyk savo ligą, o
J.Burman & Steftsnkevicz,
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy231 8. Roebling st*, Brooklyn, N. Y.
Ant pardavimo, pigiai namus su dysi.
lotu. Namuose talpinusi buczernė ir
prie Hetavisskoa baiuyczioa.
grosernė. Norintis gali pirkti viską sy
LietortszUs Sztoras ReligtsZkn Daikto.
kiu arba tik namą su lotu. AtsiszaukiUžlaiko Rainuosius, Szkaplierius, Abyozle: Dan. Knakevicze, Box 403, Toluca,
dua, Maldaknyges lietuviukas ir lenkiuPI(7-3)

APTEKA

^Vadincmas teipgi Voltą Kryžium, keletą metu atgal ta
po issrastas Austrijoje, ir p**idekawojaut aawo naudai
Kryžius t*s welk prasiplatiao Vokietijoj Francuxij*J,
Skandinavijoj ir kitos* Europosazalyse.tr szendieu yra 16-.
blausiai p*Keldsu1ama* kaipo galinga* vaistas ano Reuma
tizmo ir daugelio Kita kuao a*gallu.M*
r.
«•)
Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizasa taip mus
kulu kaip ir sunertu. Neuralgija ir kitu* kūno skaodeji
mus. Nerviazkuma. Nervu nusilpnėjimą. Silpnumu, Pras
tota Nertru Gyvumu. Nervu Nupuolimą. Nemiga, Abeją
tingumą. Dvasios M u puolimu. Hysterija, Para:yžlu. Bu*
tengima. Drebuly. Neuralgija, Apopleksija. Moomara, 8zw.
V'ito Szoki Sztrdle* Plakime,Oalwoa skaudėjimu ir visus
Nenrtszko Systemo sugedimus.
Veikme jo •psirelstAla pati per save begyja keisto* dianu. bet kartai* užtrunka kele* diena*.
Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant sztl
kinio szulurluko ant kaklo, augsacziau trirdines indauboa
Mėlynoji puse turi bet in spaezia apversta. Priesz naudo
jime ir viena syki ant dieno* po to išdek Kryžių in truputi
drungna geriausio uksuso skystime rr laikyk per keletą
mlnacziu. Vaikam*, žiūrint pagal amžių, uksus* reik au
vandeniu atskiesti. Preke to Kryžiau* yra Viena* dole« ir gvsrantuojsme kad jis suteiks takia pat nauda kaip
-----------------------------------------------d geriaueiejie elektrtsrki diržai, kaaztuojanti penkiolika
--------------------------------------------------- ei du ideszinita sykiu daugiau Kožna* azeimyno* sąnarys,
•vdlkas ar ligota*, niekados neturi bu be to Elektrtszko Kryžiaus, kur* yra geriausiu gelbeto)■“ prteszai visokia* kūno negale* ir skausmus. Pnsiusk viena doleri per expte*a. ar mone
orderi arba registruotoj gromatoj. o mes lamstai savas kasztals pssiueim viena Elektrtszka Die
manta Kryžių, arba 6 už (6.00 Gaunamo* tuKstancziai* rekomendacijos nuo ypatų, kurto
pagelba szio Stebuklingo Kryžiau* iszsigyde. Yra užtektina dėl parodymo jo maglszko*
Sitai pora takiu rekomendacijų:
Asz szirdingai velyju v*rtot Diemanto Elektros Kryžių nuo visokiu moteriszku ilgu.
M r* ELVINE JENSEN, Koosnaua, Utab.
Mano motete Ilga laika turėjo astm* ir nervu silpnume, bet po keturi* nedeli* vartojimo Diamanta Eiektros Kryžiaus tapo visiszkai svelka.-NIELS GUNDESEN, Jasnn, Mm.

WAŽIVOJU

Chicago, Iii*

A. Sukursiąs & Co.

T.

Mokinausi to darbo Warszawoj, dirbau jį kelis
metus Lietuvoj ir treti metai kaip Amerikoje.Wisa darba gerai pažystu. Lietuviszki kunigai ir
lietuviszkos draugystes reikalaudami draugys
tėms ar bažnytiniu Iszdirbimu, raszykite pas ma
ne klausdami prekių, o persitikrinsite kad mano
prekes yra pigesnes ir darbas gerasnis kaip lenku,
aszsavo iszdirbimus gvarantuoju.
Su Guodone,
Andriuszewiczaite
1151. DIyIsIod St, Chicago, I1L

A seistentas ir Notary Public.

DBA RICHTERA

Dr. Leonard Landės,

225 Dearborn St.,

— Teipogi —

Draugystėms: Vėliavas, Siarpas, Kokardas fr tt

THEO PR0ULX

13 flltt.
Wtasne febryU sakia
26ot. ISOOT. Uxnaj*goipoteca:
jslamniejsl lekarae. mtažeieiele
Ud6w apucznvcb ducbowni
L inne snakomite otoby.
Szeczegoly u F.A.R
taraJtCo.M.Y

134 E. 24 UI.,

-------- DIRBA--------

Arnotus, Karūnas ir vrisus baž
nytinius parėdus,

Ex preso kasat**. tai len

darbui — onenizmai arba palpoliuoijai. Ir *a*o
paskui busbrBBcesnl.Plwela*nloo*e metaoae perdaug dawe malė *awo
____
žus l■xp*r<l*wiln»• yr*
lytlsuiem* pageidimam*; taipogi ir Ue, kuri*
l*z priežastie* neužtektlno Ir blogo maieto, per- tik ant Uuuipu laiko. Adresuok:
•įdirbimo, per dldy olkoholliiku gerymu wartoThe Lithuanian Watch Co.
jima, erba kurte per žnsidejtma *u ne*weikom*
(
Chicago, III.
moterem* pražudė tarno linksmybe* Ir *welkat*. 880 33-rd St.,
Szitokle žmonių žuklydimal galinu* primeresl*
jau* per wi*a ju gy man Ima kentėti balsiausia* tu
yda pasekme* kalpme: (zlrdte* drebejlma,
•paxmodi*xku* geimo* skaudėjimu*, apetito ne
tekime. žarnų ir pilmo katare, nugaros ir kry
žiau* skaudėjime. asrmlsskuma. dlspepdja. mlduriu užkietėjimą. **klo> bėgimą sujungmej tu
nemoraU*xk*u sapnai*, inkstu ilgas, raamatizJONAS MOŽEIKA,
ma. dusinime, negai*. iizkorbuta. •kaedanozlu*
aat kūno ir lytiuku daliu spuogus, gonorėja,
szankeri. *1811 eto.

szita apgarsinimu ir prisiuek
ji mumi drauge su pilnu ta
danti lukszuro adresu, o luei pasiusime
au C.O.D dėl apžiūrėjimo
aitą puiku lik dwigubu lukszužsukama., irrae.ai cwlėtkuota*. tikrai amerikou. paauksuota, ausuke nusBlszkals widurials, g*aranluotas ant ZO metu,
atonia ir užsukama laikrodeisirodo kaip *40.00 auksinis laikrodėli*. Atsiusi
*y. tu daugeliu akmenų, lygu
me C.O P Ir lei pa.Mabos, užmokėk ant *xpre*o
įaikTVdeliama (35 00urertei. Il
agentai
(3.M ir laikrodėlis tavo, jei ne sugrąžyk
ga paauksuota leuciugeli dėl 134 E.24th St.,Cor.Lcxiugton Av. atgal ant mus kausto. Ra.zvk koki nori w ynai a
moterų, arba trunipe.ny-dėl
Offlso valandos*I
n*®-iki
t8W
popiet
ar moterisska.Prt* ktekwi«no laikrodėlio duoda
oraso
"
‘
Lianaoa.
(
qoo5po
p
l
e
tlkl
,
kaR>
--S aut fi) melu pridedam prie
me DYKAI auksu lieta leneiugell Jeigu su ordekožno laikrodėlio. Po apžiūrėjimui, jeigu busi Redelioml*:nuo 8 Iki 10H *al.ryto;nuoZ iki Arei,
užganėdintas, užmokėk e z preso agentui HA) Ir po pieL
persiuntimo kasztua. ir laikrodėlis tawo. Pri
mink ar nori wyrtaxka ar moteriszks.
loga parodanti tukataneilui viaokia puikiu dal
Utpraszydami gydyklas prisiuskite 91.00 giu. ROVAL BAROAIN HOU8E. 53 Dearborn St.
Diamond Jewelry Co.,
tyJeigu sergi, tai paraižyk kiek turi Chlengo, III.

34S2 8. Halated St.
.25
.25
3.801

■EDYCZNYCH.

maisingumą. Gydymui nermiszkų ligų 105-107 Weet Randolph Street.
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

Vaterbnrj.

Aukos ant kankln tintu.

U. *llnna. nulludtu, *unvka*. mdenohoJiazka,
nedrąsi ir tankiai wt*i*xkai negabi prie darbo
ir Betinkanti *xel*aTBi*xkame gyarenim*.
In *xia pastarąja kllasa priguli wi*l Ua. kurte

NIEMIKCKIOH

Ruskas rublis po......................52 jo
Uastihrinm lezgydyma
misų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
Prusiszkoe markės po........... 24jc
Prie kiekvieno piuįgu siuntinio plauczių. kepenų, skaudėjimą midurių,
reikia pridėti 30ė.ant paėsto kasz- gal mos, nepom ietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir netų.

Pajieszkau savo pusbrolio, Frano
Kupranavicziaus, Suvalkų gub., Seninu
pav., Metelių kaimo. Jis pats, arkas
kitas, teiksis duot žinią ant adreso:
Kas prisius 35c,
Franas Achramaviczius,
Paczto
markėmis,
aplaikys tuziną,
Box 87, Thorp, Wis.
50c — du tuzinu, kas 91.00 — penkis tu
Pajieszkau Antano ir Jono Rodaiczių, zinus naujai pagerintos poperos gromatu
Suvalkų gub., Wladisla»rawo pav.,
Miknaiczių kaimo, 4 metai Amerikoje. rsszymui, su naujais papuoszimais, ap
Jie patys, ar kas kitas, teiksis duot žinią skaitymais, Paryžiaus kvietkoi"is ir
naujos mados kon vertais.
ant adreso:
Adresas:
Jos. Garuckas, Box 305, Thomas, W. Va.
Reikalinga mergina į maža 2 ypatų fa- milija prie namu darbo. Užtenka mo
kėti vien lietuviszka kalba. Te atsigzaukia pas Dr. Marja Doviatt, 723 W.
18th str. arti Paulina ui. ant 2ro pientro.

EUR ALGI E 1 podobo* choroby,
myrabisny na podetamie žctatych

PUW

Gražns lszkwietkuoti 14c
BUkenotl luksztal, su Amerikoniszkais viduriai*, zv*ntuotl ant 10 melu, dailu*. Isz
rodo kaipo *86 auksini* Laik
rodėlis. aat tamstos «lpraszymo prisimint per
C.O.D. Užmokėsi Expre*o agentui Ir laikrodėli.

Pigiai ant pardavimo 2 pentru medinis
839 Blue Island av.. Chicago.
namas su lotu. Namas naujutėlis, 40 Rasite szalta Alų,- seniauses Arielkas,
Europiny Vyną, Havanos Cigarus.
pėdu ilgaa viduryje klozetai su vande
niu. Atsiszaukite po nr. 4522 Wood st.
kerte 45 ui.
(4—5)

lįį

Pajieszkau savo szvogerio, Jono
Szneiderio, Ksuno gub. Raseinių paw.,
Stragulės kaimo, gyveno Pensylvanijoj.
Jis pats, ar kas kitas, teiksis douti žinią
ant žemiau padėto adreso. Kas paduos
jo adresa, gaus už taitl.OO.
—
Felix Wojczekauskis,
4537 S. Page St.
Chicago, III.
(304)

N

T. ANDRIūSZEIICZAITE

Pirk Laikrodėly už $3.75

Kaip mum getai žinoma, žmonija—l»z payohiuko. IntelektualUSko Ir net ekonomlszko at*

EUMATiZM.

Naujas Šaitanas.

Komitetas.

Naujai tveriama parapija Chicagoje
pajieszko doro lietuviszko kunįgo. Jei
gu kur randasijgeras. doras lietuvys, kunįgas, prigulintis prie Rymo katalikiszkos
bažnyczios, teiksis atsiszaukti ant že
miau padėto adreso. Szi parapija turi
pavelyjima nuo Chicagos Rymo katalikiszko vyskupo tverti parapija ir pasirū
pinti sau kunįga.
Jonas Petroszius, prėz.
46 W. 18-th St.,
Chicago, III.

NAUJIENOS
kartos daugeli pradžiugi
linksmins.

.20
.25
1.00

J. Wainickas, Luzerne,Pa.
P. Garuckas, Springvalley, III.
F. Kaspar S. Glastonbury, Conn.

KARŪNŲ, 8ZARPŲ
KUK ARDŲ, ROŽĖTŲ,
RERLŲ, MARSZAL-

K1N1Ų LAZDŲ ir tt
Turiu už garbę apreikuti guodotinlems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad au dirba vi
sus aagszcaiaua paminėtus daig

ius Pigiausei, Teisingtauaei
ir Geriausei, nes per 30 metų
nžsilmdama iudirbimals įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galia
viską padirbt pigiau ir geriao ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

W. SIZJMINSKA, 670 MILWAUKEE

CHICAGO, ILL.
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