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dais ambasadoriams chiniszkas buk rando kariauna gina ambasa bet dabar d vasiszkijai prisakė at negauna, szeimyna dejuoja, kad arklius, o pats pabėgo. Pasiro Lietuvoj persekioja lietuvius,
randas ne daleidžia; ne duoda dorius ir europieczius Pekine, laikyti visose bainycziose diew- negali būti pas Lietuvos ūkinin dė, kad karvė buvo nuosibirisz- naikina lietuviszkę kalbę, nieki
jiems siųsti ženklintų telegramų pagal gi kitas, keliems ciecoriaus maldystas už duszię užmuszto ka kus, nes mažai pelno, prasta* už ko maro pastipusi, o jos mėsę na ir apkalba su davatkų pagal
Sz taurini Amerika.
ir tokių telegramų prie jų ne lei vietinįkams arba provincijų val raliaus. Gal užmuszto sunui už laikymas. O kas tik gyvas, bėga godus ant pelno niekszai norėjo ba lietuvius ir tuom paežio jau
Amerikos randui, ne turint na- džia. Kadangi laiszkuose atėju donams nukirto galvas už jų pri- stojus ant sosto iaznyks nesutiki į Prusus ant darbo. Ten Prūsuos ant maisto parduoti žmonėms.
sėja nesutikimus terp lenkų ir lie
mieje užtektinai kariaunos, ka siuose nuo ambasadorių mažai lankumę europiecziams.
Kaip mai kari iaus su popiežiumi. Ži pelnyti daugiau pelno, ale mais
Paskutiniuose laikuose Wil- tuvių, prisideda prie platinimo
dangi jos ne mažai reikia laikyti yra žinių apie tikrę padėjimę Pe tik r .i Chinų viduriuose stovi noma, nė joks Italijos valdonas tas brangu, o sako, ant lauko tu niuje prekės cukraus neiszpasa- maskolystės. Leidžia į avietę
ant paveržtos nuo Iszpanijps sa kine, tai Europoj mena, kad am dalykai,apie tai ne greitai,turbut, ne atiduos popiežiui Rymo, už ri gulėt, o isz pavasario szaltos kytai pasikėlė. Prekė pūdo pasi visokius juokingus, bet žeminanlos Porto Rico ir ant newa isz basadorių laiszkai raszyti pagal dažinosime.
kurį yra tie visi piktumai, ka naktys, gal ligę gauti, o jeigu nor kėlė ant 40 kap. daugiaus, už czius lietuvius paskalos; visas sa
liuosuotos Kubos, užgimus krik diktavimę chiuiszkų urėdnįkų,
Isz Londono paduoda, buk pe dangi atidavimui miesto ne pri sziaudų arba užvėjos kokios, tai s varę reikia mokėti 18 kap., bet, vo kaltes Lietuvos kunigai sten
szczionių, o tame ir amerikonų jiems daleista vien tę raszyli, kę reitos nedėlios dienę po Peitsang, tartu daugumas Italijos gyvento tur ša radyt vėl, ne pigiai mokė kaip spėja, prekės turės dar la giasi ant sprando lietuvių su
pjovynėms Chinuese, atsėjo nesi pranešti norėjo Chinų randas. 6 mylios nuo Tien Tsin, buvo di jų, kurie ne pritaria popiežiui ir dami, — Wienos bėdos...
biaus pasikelti.
krauti. Wyskupai lietuvius ku
dairyti ant protesto virszinįko Pažadėjimo iszsiųsti ambastdo delis muszis, kuriame europie- karalius, jeigu eitų prieszais savo
Koks tai pusgalvis Rugienius
15 d. liepos,varpnyczioj Šven nigus kilnoja į parapijas, kur nėra
tautos norus, nužudytų sostę. Su- isz kaimo Suodžių įkiszo liežuvį to Jono bažnyczios rado pamestę lietuvių, į lietuviszkas gi siunamerikoniszkos kariaunos ant rius į europeiszkos kariaunos už cziai nužudė 1200 kareivių.
Filipinų, jenerolo McArthuro hr imtus portus arba perduoti juos
Mindžurijoj, prie maskoliszko a re sz t uotas karaliaus užmuszėjas įdegutę, tii yra piktumę tu ra 4 mėnesių mergaitę, kurię reikė czia ne mokanezius lietuviszkai
paimti isz ežia porę regimentų vadovams europeiszkos kariau rubežiaus, maisztinįkai teiposgi Bresci ne daug nori kalbėti, bet daras aut kokio t ii Kudirkuczio, jo gabenti į pamestų vaikų na ir neužkenezianezios lietuviszkos
kareivių ir siųsti į Chinus ant nos Chinų randas ne iszpildė. labiaus susidrutino ir maisztai užklaustas sudžioė tirinėtojaus, apskundė, buk ans knįgas skaitęs mus, kadangi nieks priimti ne kalbos.
gelbėjimo pavojuje atsiradusių Matyt, kad laikydamas juos iszsiplatino.
Chiniecziai perėjo atsakė, jog dabir ateis kaleina ir “prokliamacijas” lipinęs. Žems- norėjo.
amerikoniszkų prekėjų ir m:šijų, savo rankose, tikisi arba sustab wėl maskoliszkę rubežių ir antru ant maskoliszko caro, o paskui kiai, stagarus pastatę, atbėgo, iszAr tai butų kerosino
Gaisras.
teiposgi ambasadoriaus.
Isz to dyti traukimę sujungtos svetimų kartu pradėjo bombarduoti Bla- ant VVokietijos Wilhelmo. Dabar krėtė jo būstinę, nieko nerado,
szaltinis, ar žeminis
mokėjo pasinaudoti palaikytojai krasztų kanaunos ant Pekino, govieszczenskę ir kitus parubeži- Europos valdonų isztikro pradė bet jį patį paėmė ir iszvežė, į- .13 d. liejKis beveik su visu
gazas?
pasikėlimo ant Filipinų. Rods arba pasėli terp sujungtų kariau nius Siberijos miestus. Masko jo pakinkiai drebėti isz baimės kimszo į kalėjimę. Dirė tiri nė iszdegė miestelis Augsztadwaris
Lenkiszki laikraszcziai prane
amerikoniszkos kariaunos nedaug nų vadovų nesutikimus, iszardy- liai perėjo teiposgi per rubežių, priesz anaichistus, bet jie neisz jimuB, tę vienę kankino, ale (Wysoki Dvor), Wilniaus pasza, buk Palangoj, stale Birutės
isz ežia paėmė, bet ir tas pakėlė ti vienybę susijungusių vieszpa- įsiveržė į chiniszkę provinciję randa, kaip nuo jų galėtų apsi nieko neiszlupo. Wiaas Suodžių v ietyj. Ugnis užgimė naktyj,
kalno, kasdami szulinį, prikasė
dvasię\fihpiniszkų pasi kėlėli ų, tysezių. Chiniszki virsziuįkai ir Mandžuriję, isz miesto Again, po saugoti.
Atsibuvęs ne seniai kaimas pripažino, kad jis tuom kada gyventojai miegojo; mies
senovės lietuviszkų stabmeldiszsudrutino juos, suteikė daugiaus pasiuntiniai svetimuose krasz- smarkiam musziui, iszvijo chinie- terptautiszkas randų kongresis neužsiimdavęs, ale kvaili gudai telyj nėra visai ugnagesių. Dau
kų laikų žinyczię, kurioje nekal
drąsos.
Pirma amerikoniszko tuose esanti stengiasi iszrodyti ežius, kurie, palikę net keliolikę Ryme neiszdavė beveik nė jokių vieno melagystės klauso, nekaip gumo gyventojų ugnyje pražuvo
tos merginos vaidelytės kūrino
virszinįko raportuose buvo mi- pavojų, kokiame atsiras ambasa kanuolių, nutraukė ant miesto vaisių, ant jo ne pasisekė pada kelių teisybės. Tūli pasakoja, visi turtai, ne teko jie nė maisto,
ugnį ant garbės dievaiezio Per
navojami szimtai užmusztų pasi doriai ėsanti Pekine, jeigu prie to Tsitsikar.
ryti tokių nutarimų, kurie butų kad to Kudirkuczio fotografiję nė pastogės. Susitvėrė jau ko
kūno.
Wietoj toj dabar dega
kėlėlių, dabar jam reikėjo pra- miesto prisiartįs svetimų kraštų
Pietinėse Chinų provincijose galėję isznaikyt’ anarchistus, ar- nusineszė į Szirvintę, rodiuėjo mitetas rinkimui aukų ant s-jszeljau nuo kelių sanvaiezių ugnis,
neszti apie porę nepasisekimų pa kariauna. Tęsyk, girdi, randas maisztai teiposgi platinasi; pasi ba apsaugoti valdonus nuo jų kupeziams ir klausinėjo, ar jis pimo padegėlių.
dega isz žemės besiveržianti gi
siekusių amerikoniszkę kariaunę. neįstengs ambasadorių apginti, kėlė! iai skęrdži i ne tik europie piktumo. Anarchizmo ne gali isz- ne pirkęs, ar neneszęs kokių požai. Gal yra tai kerosino szalti-'
Naujas geležinkelis.
Ūkininką.
Pulkaunjkas Altstetter isz inži- minios pasikėlėlių užpuls ant be- czius, bet ir chinieczius priėmu naikyli nė jokios ant jų panezio pierų.
niki kaip tai yra ant Kaukazo,
Moskotiszka kelių ministerija
nierijos, su 15 kareivių, provin siginanezių griuvėsiuose anglisz sius krykszczionybę, tų iszskerdė jimo tiesos; gimdo jį anormaliszarba gal veržimi isz žemės natųkos politiszkos sau lygos visuose Isz Senapilčs, Suwalkų gu paskyrė 3 milijonus rublių ant
cijoj Nueva Ecija, ant salos Lu- kos ambasados svetimų ambasa- Įjau apie 15000 žmonių.
raliszkas gazas, kaip tai yra tūlo
civibzuot jose kra-z tuose;
be
padirbimo naujos Lietuvoj gele
zon, likosi visai petikėtai apsto dor.ų ir juos iszskera.
Gal būt,
bernijoj.
se vietose sziaurinėj Amerikoj.
Kure Afrikoj.
perkeitimo tų sanlygų, nė joki
tas pulko filipinieezių. Ameriko kad tas ' persergėjimas nėra be
Kaip ateina kokia maskolisz- žinkelio linijos. Naujas geležin
nai gynėsi, kol neiszszaudė , visų pamato, bet jo vieszpatystės ne
Lordas Robertą pataisė pirmu terptiutiszki nu turim ji ne isznai- kai-pravoelaviszka iszkilmė, tik kelis bėgs nuo Witebsko iki susi
NAUJI 1SZRADIMAI.
patronų, paskui jiems ne liko nie klauso, nors terp jų iki sziol nėra tinę savo klaidę kaslink skait kys anarchistų, ne apgįs nuo jų tada pamatai žmogus, kiek yra dūrimui su Liepojaus—Romnų ge
U Wienas Warszavos techni
ko daugiau,(kaip pasiduoti. Besi vienybės, nėra atsakanezio nuta liaus paimtų į nelaisvę būrų bu valdonų. Dabar Europos randai musų mieste pravoslavų: dwi ležinkelio linija. Darbai prie dirginant vienas kareivis likosi už rimo. Anglija, Amerika ir Ja vusių po vadovyste jenerolo kalbina Iszpanijoe
ministerių cerkvės būna kimszte prisikim- bimo kelio prasidės dar szį metę. kas iszrado prietaisę varymui bimusztas, 3 gi paszauti; s v ei kuo • ponija sutarė ne laukti nė pasky Prensloo. Su szituom jenerolu pirmsėdį suszaukti vėl terptiu- szusioĄ skambėjimai pravosla- Inžinieriai ženklina jau vietas, cyklių. Su ta prietaisa galima
— ant bicyklio į vienę valandę nu
Madndę ant vlstkų Warpų ausis užspengia, per kurias bėga szitas kelias.
aįps filipiniecziai paėmė į nelai rimo vieno vadovo ant visų anglijonams pasidavė ne 5000 tiszk^ kongresu ■
važiuoti 80 viorstų; kasztuoja gi
svę; paszautus filipinieezių vado krasztų kariaunos, ne laukti nė būrų, bet vien 988, kurie turėjo apkalbėjimo naujų tiesų isznaiki- po visę miestę girdėtis kareivisz
ji 150 rubl. Galima ję pritaisyti
Ne galima kę muzikę... O žmonelės lie
Audros.
vas Lacuna nusiuntė į amerikonų atplaukimo kitų krasztų kar.au- vienę mažę kanuolę. Paskui į po nimui anarchistų.
laikomę"miestę su [laiszku, žadė- nos, bet užsimanė traukti tuojaus rę dienų vėliaus pasidavė 1200 vienok pranaszauti ir tam kon tuviai tik klausosi ir žiopso į to
Pabaigoj pereitos sanvaitės prie kiekvieno bicyklio.
damas^paimtus^j nelaisvę laikyti ant Pekino be vadovo, kiekvie teiposgi su viena kanuole. Dabar gresui geresnės pasekmės negu kius dyvus. Jei kas pamislytų, ant viso ploto Prūsų Lietuvos
| Wienas amerikonas isz Nev
Gal kad provaslavai pas mus tik siautė baisios audros, kurios Orleanso iszrado elektriszkę ka
gerai. Amerikoniszki nelaisviai no kraszto kariauna skyrium. isz viso Hunterui pasidavusių neseniai buvusiam Ryme.
isztikro nesiskundžia. Toks j tu Kiti kraszta:, kurie norėtų elgtie- būrų ėsę su virazum 3000. Wisi r indai vieszpatysczių apsunkinti vien atėjūnai maskoliai, tas klys daug nelaimių pagimdė. Skait nuolę, Buri užsiprovyja pati, pa
likimas pasiekė netoli Santa 8i atsargiau?, ar nori ar ne nori, tie vienok pasidavę būrai ne pa anarchistams organizavimasi, bet tų... mete į metę prisideda pra- lių wien perkūno užmusztų žmo ti ir szaudo ir tai su neiszpasakyCruz leitenantę Hulesbergę, ku turi elgtiesi teip jau kaip ir pir ėjo nė isz Oranijos, nė isz Tran- ypatiszkoms tiesoms ir apsunki-* voslavijon ir keletas katalikų, nių paduoda ant 23- Užmuszė tu greitumu.
Kadangi kulkę ,
lisai teiposgi likosi filipinieezių mutiniai, kadangi ypacz Anglijai svaaliaus, l>et buvo tai pasikėlę nimajs jų ne isznaikys.
daugiausiai mergų,kurios,norėda perkūnas ne mažai naminių galvi iezmeta ne deganezios medegos,
apstotas ir puolė besigindamas. nieks neužsitiki. Wokiszki laik- holandiecziai kolionistai isz an
mos isztekėti už pravoslavo, jų, uždegė daug triobų. Tūluose bet elektriška pajiega, tai vamz
Mieste Nueva Ecija penki ameri raszcziai buvo pagarsinę, buk an- gliškų pietinės Afrikos valdybų.
Prancūzija.
priima tę tikėjimę. “Kę — gir Prūsų Lietuvos kraaztuose puolė dis niekada neįkaista. Ant syk
koniški kareiviai likosi filipinie- gliszkas kariaunos virszinįkas be Jenerolas Olivier, kurisai buvo
I Paryžių atkako Persijos val di — nepriimti
pravoslavijos, ledai, kurie užkenkė dar nesu galima paleisti ir po kelias kul
czių pagauti. Netikėti užpuoli žinios kitų krasztų užmezgė tary drauge su pasidavusiu Prensloo, donas. Randas Prancūzijos isz- kad pati ciecorienė perėjo aut mas rinktiems nuo laukų javams.
kas. Kanuolė ta vienok dar nemai pasikėlėlių ant mažesnių a- bas su tūlais chiniszkais guberna su devynioms kanuojėms ir 4000 kėlmingai jį priėmė, bet ir tam kolių vieros!” — Laikas butų
iszbandyta ir nežinia, ar ji iszpilmerikoniszkos kariaunos dalių toriais ant iszderėjimo sau viso būrų ne pasidavė anglijonams, Azijos valdonui anarchistai ne mus kunigėliams parodyti savo Isz WilniHUs gubernijos. dys viškę prie bandavonių, kę
dabar pasitaiko nuolatai, prie ko kių prerogatyvų su nenauda kitų bet nuo jo pasitraukęs, nutraukė davė ramybės. Wažiuojant sza- darbsztumę ne vien prie kortų
Pirmoje pusėje berželio mėne žada jos iszradėjas?
vis po kelis amerikoniškus ka krasztų. * Wieszpaty&tės ne gali vakarų link.
chui Paryžiuj, koksai anarchistas loszimo, bet ir prie apgynimo ka- sio Wilniaus gubernijoj buvo 31
| Prancūzas Moret de Monjou
reivius užmusza arba paszauja. susitaikyti nė kaslink iszsirinkimo
Dabar vėl pranesza isz Pretori- paleido į jį tris szuvius, bet ne talikiszkų avelių nuo pravosla- gaisras. Gasrai tie užgimė: nuo iszrado specijaliszkę prietaisę,
Wisai dar ne matyt, kad dabarti vieno visų sujungtų pajiegų va jos, buk būrų jenerolas de Wett vienas szuvis neužgavo. Szovė- viszkos pavietrės!
neatsargumo 2, nuo nevalytų ir kuri pritaisyta prie karabinų ar
nė kova butų filipiniecziams ^nu dovo, kadangi tie krasztai, ku kkosi isz visų pusių angliszkos as likosi gusreszluotas; juom pa
Maskoliai žada statyti Starapo negerai įtaisytų kaminų 3, nuo ba prie kanuolių suteikia galėjisibodusi; prieszingai, jie dabar į- riems ■ labiausiai trūksta suma kariaunos apstotas ir tai teip, jog sirodė jaunas prancūzas darbisį- Įėję didelę cerkvę, nupirko jau padegimo 7, nuo nežinomų priemę leisti visada taikius szuvius
gavo daugiaus dręsos, gal ge nių karės vedėjų, norėtų savo ne gali isztrukti. Gal būt, kad kas Salson.
ir vietę. Ant savo kapmių-gi žasezių 19. Wisuose tuose atsi teip, kad net nemokantis szaudyrinus priprato prie vedimo karės, oficierus įbrukti už vadovus vi tame yra teisybė, bet nereik<a
jau stato koplyczię.
tikimuose ugnelė pridirbo blėdies ti ne gali ne pataikyti. Prietai
iszmoko labiaus kenkti savo prie sų krasztų kariaunos. Nežingei- užmirszti, kad anglijonai jau ne
Neseniai atvarė į Starapolės ant 214085 rublių.
Didžiausi są ta yra tai specijaliszkas žiū
szams.
du todėl, jeigu kiti krasztai ant vienę kartę buvo jį apstoję, bet
kliosztorių kun. Meczislovę De- gaisrai buvo: dvare Riesta, ronas, kuris apart taikumo szuEsantis į Europoj pasiuntinys to nesutinka, kadangi ne nori be- jis vis prasimuszė per apstojusių
reszkevyczių ant nubaudimo už Wilniaus pav., kur sudegė ge vių, palengvina dar matymę isz
Aguinaldo,garsus Agoncillo.savo reikalo žudyti kareivių teip, kaip eiles ir nutraukė ten, kur traukti Isz Naumiesczio pawM 8u- tai, kad nedavė atleidimo nuo lumbių dirbtuvė; ežia ugnelė tolo. Prietiisi ta bus sunaudota
atsiliepime patalpintame prancu- tai atsitiko, kada vadovystė bu norėjo. Angliszki laikraszcziai
walkų gab.
dėmių dviem mergom žadėju- pridirbo blėdies ant 60000 rubl. pracuziszkoj kariaunoj.
ziszkuose laikraszcziuose užmeta vo pavesta augliszkam admiro garsina, buk bitams aplinkinėse
Pustelnįkų valscziuj per pas siom tekėti už pravoslavų.
Lydos pavietyj kaime Kartaki
U Garsus kanuolių dirbėjas
amerikoniszkiems jvirszinįkams lui Seymourui, kuris be jokios Machadodorp, kur stovi didžiau kutinę sueigę visi vienu balsu
Ukinikas.
ugnis išnaikino visas triobas 19 Krupp pradėjo dirbti kanuoles
melagystes kaslink karės bėgio naudos, nužudęs kelis šimtus ka sios jų pajiegos, trūksta amunici nutarė, kad nė vienas jų vahukinįkų; kaime Cmkevycziuose,
ant Filipinų ir tvirtina, buk a- reivių, priverstas tapo grįžti at- jos >r maistą
Isztiųstas priesz cziaus bežemis gyventojas netu Isz Eirogalos, Kauno paw. Wileikos pavietyj, iszdegė 24 u- isz drueziai presuotos popieros,
tik viduryj metaliumi iszklotas.
merikonai tyli visai apie didės
nors buvo nuo Pekino tik 60 juos jenerolas Hamilton ne duoda rėtų tiesos gauti pašę į užrubeiį
22 dienę gegužės sudegė kės; miestelyj D.ujoj, Dianos pa
nius nepasisekimus, apie dides angliszaų mylių, taigi vos 10 lie- nieko privežti; būrai dabar buk — mat tada, girdi, bernai nega Eirogaloj 50 namų. Pirmiausiai vietyj,sudegė 89 namai,blėdį ežia Wamzdis tokių kanuolių apvy
niotas plieniniu dratu. Kanuolės
nius muszius.
Wiename isz to tuviszkų mylių.
Dabar, kaip jau vartoja vien kulkasdum-dum lėtų teip lengvai iszeiti į Prusus užsidegė prasta žydų bakūžėlė ir ugnies padarytę skaito ant 90000
tokios
tuom geresnės už padirbtas
kių muszių ant salos Luzon krito pranesza, isztraukė jau ant Peki ir per tai nuo pascovimų dau ant darbo ir nebūtų tokia didelė nuo tos kę tik visas miestelis ne rublių.
isz
plieno,
kad prie szuvių ne įnet 500 amerikoniszkų kareivių, no angliszka, japoniszka ir ame- giaus angliszkų kareivių mirszta stoka darbininkų ant vielos, — ir nuėjo aut pelenų: Per didelę stoStaigų mirezių per tę patį lai
o filipiijieczių^vos pusė to skait- rikoniszka kariauna; kitų krasz negu tai buvo isz pradžių, prasi jiejie reikalavo tę “prigovorę” ronę ir pagelbę, bažnyczia likosi kę buvo 14, patžudystų 1, merg kaista ir ilgiaus laiko negu plie
ninės.
liaus; buvo buk ir daugiaus susi tų kariaunos seka paskui. Pagal dėjus karei.
užtvirtinti. Tuomet pirmsėdis iszgelbėta nuo ugnies. Pragaisz- vaikių užsmaugė 1; negyvėlių
| Maskolius Polumordvinov
rėmimų, kur daugiaus krito ame paskutines žinias, traukianti pryLordas Roberte paskyrė ant susirinkimo, pav. vi raini n kas, pa tis nuo ugnies .isznesza 8000 rado 6. Wagystų policijai užrikonų negu filipinieezių. Agon- szakyj kitų japoniszka avangar- iszvijimo isz Pretorijos visus to kėlė jiems (žinoma, ant juoko) rublių. Labiausiai atsižymėjo melduota 19, daiktų pavogta už isziado aparatę, jo pramintę var
cillo apskundžia amerikonus už da (pryszakinė kariaunos dalis) miesto gyventojus, kurie ar tai kitę klausymę ant apsvarstymo, per gaisrę ugniniai vagisziai, ku 1200 rubl., pinįgų gi 1079 rubl. du “telegraph", eu kurio pagelnežmoniszkę karės vedimę, už likosi chinieczių samuszti ir pri laike karės, ar pirma pasirodė an kaip antai: ar ne norėtų gaspa- rie neva pribuvo gelbėt, o tuom 40 kap- Arklių pavegė 21: ba galima labai toli perneszti vi
žudymę beginklių, už deginimu versta tipo grįžti atgal.
Todėl glijonams neprilaukus. To dary doriai, kad iszbėgus bernai, kuris tarpu vogė, kas tik pakliuvo į jų Trakų pavietyj 6, Lydos 4, sokius paveikius vietų, žmonių,
kaimų ir miestų.
traukimas ant Pekino vėl turėjo ti angliszkas lordas ne turi tiesos, buvo susiderėjęs pas gaspado rankas. Daug daiktų, kę iszgel- Szveotėnų 2, Wileikos 3, Dianos visokių atsitikimų ir tt. Maskoliszka karės ministerija paskyrė
apsistot. Kaip sako, ant užsto- bet jis ne kartę laike karės jau rių ant isztisų metų, apsūdytų jį bėjo isz ugnies, pateko į jų pra 5.
1000 rublių ant iszbandymo szi
parodė,
kad
geriaua
moka
mynio

Kare Chinuosejimo kelio traukianezioms ant
sūdąs į “aatorgę” (prie karo). keiktus nagus. Toki neverti
Pirmutinis teisingas
to iszradimo, kadangi jis ypacz
Svetimų krasztų ambasadoriai Pekino be vienybės svetimų ti terptautiszkas tiesas, negu Ant szito klausymo visi vienu neszioti žmogaus vardę, ir tokius
straipsnis.
s karės laike turi labai didelę ver
turbut visi dar gyvi Pekine, isz- krasztų kariaunoms chiniecziai vesti karę, kadangi su deszimts balsu atsiliepė: “norim, norim”! ar ankszcziau ar vėliau už tokius
Iszeinantia
Galicijoj,
mieste
tękartų
didesne
kariauna
iki
sziol
dmus vokiszkojo, bent jie pats sutraukė 80000 kareivių, o Peki
Tai gi, matote, kaip da kvaili darbus sutiks skaudi rykaztė tei
Lemberge, vienas isz geresnių
praneszė, kad iki 31 liepos buvo ne buk yra jų 100000 kareivių. neįstengė galutinai pergalėti bū mus žmonės ir dar-gi teip vieszai sybės.
| Prancūzas Fobsary iszrado
lenkiszkų laikraszczių “Przeględ
(Isz Ūkininko).
gyvi.
Iki 17 d. liepos namai Tuom tarpu traukimui aut to rų.
rodo sivo kvailumę, kad net
prietaisę ant atszaldymo oro
Wszechpolski", nuo savo užgimi kambariuose karsztose vasaros
angliszkos ambasados, kur pasi miesto europeiszka kariauna susi
virszininkas neiszkentė nepalai
mo
iki dabar patalpino pirmutinį dienose. Prietaisą ta prie ban
Isz
WilniaU8.
Italija.
slėpė visi ambasadoriai, buvo deda isz:20000 japonieczių,10000
kęs jų ant juoko.
16 d. liepos,sargai dabojanti at- teisingę straipsnį apie lietuvius. davonių pasirodė su visu atsa
chinieczių bombarduojami, bet maskolių, 9000 anglijonų ir 6000
Laidotuvės užmuszto karaliaus
Kaip girdėt. Prūsuos dirba
kanti savo mieriams ir susitvėrė
paskui bombardavimas pasiliovė, kariaunos kitų krasztų.
atsibus szitossanvaitės ketverge. geležinkelį.
Iszgirdę apie tai vežimę mėsos į Wilaių, sulaikė Straipsnis paraszytas kunįgo ir jau kompanija ant isznaudojimo
Ar Chinų randas nori užstoti Ant jų atkaks isz visų krasztų parubežiniai darbininkai, pametė vienę vežimę gabenantį papjau- perkratinėja Bažnytines Sanlygas saito iszradimo, kuri užpatenta
terp apgultų ir apgulusių likosi
padaryta sutartis paliauti kovę. už svetimtauezius, apie tai sunku išsiųsti delegatai. Popiežius, nors aęvo ūkininkus, eina į Prusus; tę karvę. Savinįkai karvės ir Lietuvoj. Raazėjas iszrodo, kaip vo jį visokiuose krasztuose, o
vežimę • ir | augsztesnėji dvasi szka valdžia tame ir Maskolijoj.
Liuosų susineszimų su savo ran dažinoti: vienos žinios pranesza, pykosi su* užmuštu karaliumi, ūkininkai dejuoja, kad szeimynoe vežėjas paliko

Politiszkos žinios.

Isz Lietuvos.

Isz Amerikos.

Geltonasis drugys

Bay VieV, Wis. Du tirpi
1 Rankin, Pa. Czianykszczios ant koliojimų apszviestas žmo
ar jį skaitė, kadangi terp jų yra
Isz EI i žabe th, N. Y.
nimo peesiai cziauykszczioee Illi American Steel & Wire Co. dirb gus ne paiso, kadangi isz to jau
Isz musų laikraszczių matyt, toki, kurie literas laiko už velnio
nois Steel Co. dirbtuvėse palio tuvės likosi uždarytos ant atli- mato, kad prieezas ne gali būt kad kitų miestų lietuviai prade lazmisl?.
Nelaime kautynėse
vė dirbę ir per tai 300 darbinįkų kimo reikalingų pertaisymų.
Užsidegė kastynės La Puz,neto
prie apszviestų priakaitomas, ka da suprasti tautiszkus reikalus,
Gaila, kad ežia nėra dr?sių ane teko darbo.
li Matabula. Ugnis užkirto dir
dangi
apszviesti
ir
apsitaszę
ne
gi
ta
torių, kurie savo kalbomis
vis
daugiaus
jų
prisideda
prie
5 Amalgamated
Association
busiems oloje darbinįkams iszsi
Tl Lebanun, Pa. 1200 darbi darbinįkų organizacija užgyrė vartoja koliojimų kaipo argu tautiszkų darbų, isz ko matyt, galėtų kunįgo užleist? migi? iazgelbėjimo keli?, kurių, kaip sako,
nįkų American Iron and Steel užmokesnį pudleriame po $6.12 mentų. Priežodis sako: su plunk kad jie bunda isz miego ir atjau- blaškyti, iszrodyti visas skriau
sudegė apie 30. Iki sziol isztrau
Mfg Co. dirbtuvėse pakėlė sztrai- nuo tonos. 9 dirbtuvių saviuį- sna dažyta tulžyj nė geriausias ežia vargus savo tėvynės. Wie- das. 23 d. berželio buvo ežia at
Kiek tszuiusze pinigu?
kė 11 sudegusių darbinįkų kūnų,
k? todėl, kad kompanija norėjo aai sutiko ant tokiu užmokesnio, rasstininkas nieko gero ne pantszo. ni, kiek iszgalėdami, aukauja ant vykęs Dras Szliupas si mieriu
bet oloje yra jų dar daugiaus.
Nuo liepos mėnesio pereitų me sumažinti jų užmokestį.
bet yra dar diktai nesutinkanczių. Koliojimai yra kaip limpanti li reikalų Paryžiaus parodos, kiti laikyti prakalbas. Salė buvo pa
tų iki tekiam jau laikui szių me
Kiaules suėdė vaiką.
Prie
saitus organizacijos priguli ga, jais užsikreczia via daugiaus ant nukentėjusių už lietuvystę samdyta. Ugi vietinis lietuviš
5 Youngstovn, Oh.
Czia
žmonių. T? matome ir musų laik .brolių naudos, dar kiti ant pasta kas klebonas, nusižiūrėjęs aut
Spring Valley, Wre. 10 my tų, Amerikos pinjgų musziny- nykszczios American Hoop Co. 15000 darbinįkų.
raszcziuose: juo toliaus, juo dau tymo nors menko paminklo užsi- lenkiszkų vienybės ardyt )jų ir
czioj
is-zmuszė
pinįgų
už
18404
lių nuo ežia, ant farmos EI
dirbtuvės likosi uždarytos ir nėra
giaus juose pasitdkorasztų kolio- pelnusiam rasztinįkui, Drui Ku savo sandraugų ir buvusio kom
Fasso, kiaulės suėdė 5 metų farrne- 427, kuriame tai skaitliuje auksi vilties, kad jose greitai prasidėtų
!8Z
janezių, ypacz korespondencijų dirkai, kuria, nežiūrint ant vargo panijom) Pittstone, nusamdė po*
rio waiką. Kiaulės buvo už už nių pinįgų buvo už $6540C00, darbai.
paeinanezių nuo skaitytojų,vietoj ir menkos sveikatos, be pailsio licij? ir paėmęs spaugus savo tar
sidabrinių
už
$1817827,
smulkių
tvara. W ai kas užsirangė ant
IĮ Pittsbirg, Pa. Czianykjuo labiau* apsitiszyti, juo szvel- darbavosi ant visų lietuvių nau nu4, su gerais ginklais nusidavė
tvores, bet paslydo ir nupuolė į gi nikelinių ir varinių už $36600.
šeziose
Corlin
Locomotive Negeroji puse musų laik- nesnius vartoti išsitarimus. Ko dos; kiek tik pnjiegos daleido, ant susirinkimo.
Wienas isz
t ji pusę, kur buvo kiaulės. VV i
Karszcziai.
Works Co. dirbtuvėse prasidės
mes skaitytojus mokiname, to ir apleidęs asabiszko* pelno szaltii/į, karszcziauaių dievuoezių ir ge
raszczlų.
sas jų pulkas puolė prie vaiko ir
Ateina žinios apie tropiszkus
neužilgio darbai. Ras ežia darb?
iszmokiname:
savitarpiniuose kėlė ir budino lietuvius iki.pas- riausių bažnyczios ir kunįgo aakies mirksnyj jį sudraskė ir karszczius, koki pabaigoj perei
Paszaukimas laikraszczio yra
200 darbinįkų.
sinezuose
musų
laikraszcziai
tan lęptinei savo gyvasties valinda#. veiių gailėjosi net,, kad laike
suėdė.
tos sanvaitės buvo Minuesotoj ir
augsztas: laikrasztis privalo būti
kiai
griebiasi
koliojanezių
žodžių,
Žii.ios tokios linksmina szirjį kalbos ne peršovė Dro Szliupo;
1 Kittanning, Pa. Stato ežia apginėju teisybės, doros, mokin
Pietinėj Dakotoj. Miestelyj Pier
Nenųri betureziu.
prie tokio diskutavimo budo kiekvieno gero tautieczio, kadan buvo toki, kurie iszsitarė, kad
dideles
stiklo
dirbtuves,
kuriose
ti skaitytojus szvelnesnio,labiaus
Kanados valdžios nusprendė re, S. D. pereitos seredos dien?
pripranta ir skaityt»jai. Kad gi toki supranti, jog pabudus isz nesibijotų nė virvės ant kaklo,
ant toliaus neįsileisti visai betur- Fahrenheito . termometras rodė nuo gruodžio mėnesio prasidės civilizuoto apsiėjitno, pats duo rasztas turi įtekmę -ant skaityto
kad tik galėtų dvasiszkam mo
czių.atkankanczių be piuįgų atei 118° szilumos szeszėlyj. *1 P« r vi- dar bau Patilps ežia 1500 darbinį damas paveiksi? tokio apsiėji jų, lengva t? užtėmyti isz atei- miego visiems lietuviams ir be
kintojui
įt• kti. Kitiems vienok
sidarbuojant
visiems
vienybė
’
kų.
mo; privalo rūpintieji apie vivių. Nuo atkankanezių reikalaus, s? dien? putė karsztas vėjas ir
nanezių į redakcijas koresponden ant tautos labo, ne pergalės lie net isz tarpo dievuoezių Dro
suomeniszkua
reikalus,
bet
neužnieks
isz
gyventojų
nedryso
dėl
kad turėtų mažiausiai 50 dol. ki
Sharon, Pa. Darbai Natio
cijų. Ne nuo seniai musų laikSzlupo kalbos patiko ir tie net
šeninį. Kaslipk gi anarchistų, nepakeneziamo karszczio iszeiti nal Steel Co. dirbtuvėse pasilio siiminėti pri vatiszkais. Lai k- ruszcziai pradėjo talpinti kores tuvių ir lietuvystės nė pikeziausi
rankų plojimais dėkavojo kalbė
prieszai,
ne
įveiki
jų
nė
maskoant
ulyczios.
rasztis
ne
polic'ja
ant
dabojimo
vė dėl atlikimo reikalingų per
kad jie Kanadoj ne galėtų apsi
pondencijas perkratinėjanezias pa liszkas caras, nors jo galybė butų tojui.
privatiszkų
keno
nors
reikalų,
Giriu gaisrai
gyventi, raudas sutinka priimti
taisymų, 700 daąbinįkų per tai
mokslus bažnycziose; rods tai te szimt? kartų didesnė; dabar mas
Pabuskime, broliai, eikime
privatiszkų pretensijų — ant to
tokias tiesas kokios bus priesz
St. Johns, Nevfundland. Gi ne teko darbo.
matąs ne labai tinkantis perkrati koliai mus skriaudžia ir kankina szviesos i( teisybės keliais!J Ka
yra
kraszto
užlaikoma
policija
ir
juos užgirtos kiliose krasztuose. rių gaisrai,koki siautė aplinkinėse
<1 Drovosburg, C’anada. Monėjimui laikraszcziuose, bet prie tik todėl, kad terp musų nėra nė dangi matome, jog kunįgams di
kitoki dabojimui tvarkos urėdai.
Kiek žydu atkako iii Ameriką? White B ty, labai daug blėdies pri nongahela
River Consolidated
užgriebimo to temato nors kada ne vienybės mierių, nė jų suprati desnėj dalyj ne rupi musų gero
Tuom tirpu daugumas musų
Pagal Amerikos rando pagar dirbo. Ugnis,apart didelių ginų Coal & Coke Co. sulaikė savo
kada privertė pats pamok»limn mo.
vė bet vien kunįgiszko truato
laikraszczių
korespondentų,
kaip
sintas žinias, nuo liepos mėnesio plotų,isznaikino Sipps Arm lentų kastynėse dartfus prie maszinų ir
kai besigriebdaini dėl pamokslų
biznis, nesiduokime jiems savę
Jeigu
matyt
pabudimas
lietu

galima
užtėinyti
isz
jų
korespon
pereitų metų iki tokiam jau lai pjovinyezias ir jose kelis milijonus per tai 1500 darbinįkų atsirado
cijų patalpintų visuose beveik netinkanezių dalykų ir formos. vių, pasikėlimas jų dvasios ki už nosų vadžioti] Ne kaipo sa
kui szių inetų.į Suvienytas Wal- kubiszkų pėdų medžių ir 120 na be darbo. v
Kada,pi> mutihis korespondentas
tuose miestuose, tai pas mus yra vo valdonus ir ponus mes užlai
musų laikraszcziuose, niekaip ne
stijas atkako isz viso 3 7515 žy mų miestelyj ir ant firmų. At
užgrie>»ė
pamokslus kaipo tom .t? visi atbulai: ežia lietuviszka kome ir penime kunįgas, bet ant
1 Dlqlesne, Pa.
Czianyk įstengia atskirti visuomeniszkų
dų. Daugiausiai jų atkako isz plaukęs ežia paimti anglių paczti- szczios Carnegies plieno dirbtu
savo korespondencijai ir kada tas dvasia ir lietuvių supratimas atlikimo dievmaldystųjjr sakra
nuo privatiszkų reikalų, tankiau
Maskolijos.nes 24275,isz Austrijos nis garlaivy.*, ’.-zgabeno ugnies vės likosi ant neaprubežiuoto
palilyo laikrasztyj, panaszių ko vietoj kilti ir drutintiesi, puola mentų. Tegul jie t?]daboja, o
siai
pri
vatiszkus,
nepriguliu11071, isz Rumunijos 1343, isz apimtų plotų gyventojus į kitas laiko uždarytoj, kaip sako, dėl
respondencijų
ant syk redakc jos žemyn. Daugumas czianykszczių į kitus reikalus tegul nekiša na
ežius laikraszczių |>erkratiiiėjimui,
Wokietijos 405. isz Anglijos 147, Į vietas.
tiek pradė.o gaut', kad rodėsi,lyg lietuvių laiko darbus ant tautisz gų, kadangi jų] prisidėjimas tan
stokos reikalavimų iszdirbimų.
stato ant piimos vietos. Toki
isz *Turkij< s 81.
kad hetuviszki laikraszcziai ne kos dirvos už nuodėmę priesz kiausiai ne gerus atgabena vai
Los Angelo?, Cal.
Giriose
Joliet, III. Czianyk?ztė korespondentai tankiaus'ai stito
tjiėtų kitokios užduotės, kaip D evo prisakymus ir priesz sius.
ant kalnų Sierra Madre riauezia
Tornado.
Klausytojas.
American Steel and Wire Co. reikalavim?, kad koresponden
Grand Forus, N. D. 4 d. pju- gaisrai, kurie isznaikino ^visk? numažino ant 15% visų darbinį cija butų be permainų patalpinta. wien tik perkratinėti bažnycziose szvent? bažuyczi?, odarbinįkus
tės ties miestu Hatttpi siiutė bai ant ploto 20 ketvirtainių mylių. kų uždarbį. Szilos kompanijoj Tas jau rodo, kad koresponden sakomus pamokslus, lyg kad lie ant tos dirvos už tarnus szėlono, Isz Orange vauey, N. Ys
si audra su ledais ir tornado Blėdys gaisrų padarytos labai di dirbtuvėse dirba 2000 darbinįkų. tai nesupranta laikraszczio pa- tuvių gyvenime ne butų kito jam parsidavusius.
Tie vadi
Gyvenantis ežia lietuvys bajo
kių apsireiszkimų, lyg kad lietu nanti savędievuoczuis už vienai(viesulą), kuri isznaikino beveik deles.
szaukimo. Ne viskas/ kas yra
ras
Bronislovas Stsckevyczius,
Ford City, Pa. Dariui eina
viai neturėtų nė jokių reikalų kaip tinę savo pareig? laiko: melstieji
visus laukų vaisius ir iszgriovė
Explio/|ja.
teisybė, yra tinkanti medega
susipykęs su foremonu E. V.
ežia
gerai;
darb?
ne
sunku
gauti:
kov? priesz lietuviszkus kunįgų bažnyczioj nors lie supratimo
ne mažai triobų. Audra traukė Scranton, Pa. Ant Lackavalaikraszczių perkratinėjimui.tuom
Cannet & Co. skrybėlių dirbtu
si placzia 5 mylių juosta. Mieste nna ui. atsitiko ežia baisi gazo yra ežia trys jtiklo dirbtuvės, tarpu daugelis k< respondentų pa pamokslus; o kas svarbiausia, mislies ir dvasios maldos (tie vės, o negalėdamas prasti len
Thompsone ledai iszdaužė beveik expliozija, kurios su viršum 20 viena porcelėno dirbtuvė ir vie sinaudoja i?z mažiausio mažmo kad pagal parrij?, prie kokios ko mat nė to ne žino, jog Dievas gvesnės duonos, nuėjo į saliun?,
respondentas priguli, kiekvienas prisako žmonėms ne tik melstiesi,
Dalis na akmenų skaldinyczia.
visus langus. Wiesula iszgriovė žmonių likosi sužeistų.
žio ant paraszymo asabiezkos aoir per vis? dien? lošė bolę, pra
kitaip t? patį pamoksi? apraszo; bet teiposgi darbuotieji ir mylėti
daug farmų.
Sugriuvusiose sužeistų yra pasažieriai ulyczinio
« Connellsville, Pa. Darbai respondencijoe.
Užtenku kam
gėrė paskutinius pinįgus, už li
triobose pražu vo daug galvijų. karo, kuris laike] expliozijos va prie kokso pecz<ų szitame apskri- nusipirkti nepaprastos psrvos taigi reiktų manyti, kad arba pats viens kit?, daryli ger?), pilti pi kusius 15c. nusipirko uncij? kar
Apie užmusztus žmonis iki «ziol žiavo pro namus, kuriuose ex tyj pradeda eiti vėl geryn; perei drabužį, o tas pagimdys cziel? nėra girdėję, arba tyczia aplenkia nigus į bedugnį kunįgo kiszenių, boli nės rugszties, kuri?, iszėjęs ui
žinių nėra, bet sužeistų yra daug. pliozija^ atsitiko.
tu sanvaitę degė isz v įso 16106 eilę korespondencijų iszniekinan- teisybę. Pasitaiko koresponden szeipli žydus, jiems atiduoti atli miesto, išgėrė įir į bertainį va
pecziai. Diibo 5j dienos per czių nesziotoj? tokio drabužio; cijos perraszytos isz senesnio kusius dar nuo kunįgo pinigus; landos pasimirė. Stąękęvycziufr.
Atsidąro vulkanas
Gaisrai.
numerio to paties laikraszczio su alkūnėms trinti szinkoriaus bar?.
Ashland, Wis. Sudegė ežia sanvaitę.
k tim nepatinka maži stiklai saLaikraszcziii pranesza, kad isz
buvo 30 metų amžiaus,])Ameri
padėjimu kitos vielos ir vaido kn. Seni aus ir pas mus buvo keli ge
kalno Tacoma, sztete Washing- didelės lentų pjovinycziosjir me 1 West Virginijos kautynių liune, kalba saliunininko. Tuom
koj iszbuvo 9 metus, o Orange
Kiti, perkratinėdami, pamoksi?, ri tautiški darbinįkai, bet vie
tou, kyla durnai ir ugnis; taigi džių ta-zymo įtaigos Batero & savinįkai nutarė, kiek tik bus ga tarpu nė drabužio parva, nė ma
Valley iszgyveno 6 metus. Paėjo
už kiekvien? žodį bando kolioti tiniam hetuviszkam kunįgui ir
turbūt atsidarys ežia vulkanas. Stevarto. Ugnis isznaikino 50 lima, kastynėse prie darbo pii- ii ar dideli stiklai, nė kalba sijis iš lietuvisskų bajorų giminės
pamokslinink? bardami jį net tuos pasisekė nuo tautiszkų darbų
isz Minsko gubernijos, |Slucko
Wirszunė Tacoma yra vulkanisz- milijonų pėdų medžių. Blėdį imti negrus, kadangi tie pasiga liunininko arba jo* paezios lietuuž kiekvien? žodį ir mokydami atitraukti. Ne vien? kart? ir
ka, bet jos krateris buvo užsi jos padaryt? skaito ant milijono nėdina mažesniu už darb? užmo viszk? visuomenę visai ne gali
pavieezio. Kaip matyt isz liku
kaip maž? vaik?. Žinoma, kad man teko girdėt, kaip musų ku
apeiti, visi tie dalykai yra priraukęs, vulkanas užgeso. Gal doliarų.
sių dokumentų, Stacicevyczius
kesti i u.
toj formoj, kaip paraszyta dau nigas per pamoksi? liepė geriems
vat szki, visai neprigulinti laikbuvo gana apszviestas: Slucke
būt, kad dabar jis vėl atsidarė.
Cleveland, Oh. Sudegė ežia
Crookee Creek, Pa. Pitv
gumas korespondencijų, jų į laik- katalikams netikėti netikriems
raszczių prižiūrėjimui! Toliaus
Teip atsitinka su daugeliu, teip Cuyahaga Lumber Co. lentų
baigė tris gimnazijos kliasas. Bu
sburg Coal & Iron Co. pirko
rusziį talpinti ne galima, kadangi pranašams, nes tie ės? 'pragaro
vo jis rasztinįku pas sudž ? tiri.buvo per ilgas metų eiles su pjovinyczios.
Prie gesinimo ežia didelius žemės plotus su net korespondentai užgriebianti jos dar
labiaus nupuldytų pasiuntiniai ir agentai, kurie
apeinanezius visuomenę atsitiki
nėtoj? Bobruiske, paskui sekreto
vulkanu WezuvijuJ’ltilijoj, ku vienas ugnagesys likosi mirtinai
anglims, ant kurios parengs ne
ir teip
ne
augszcziausiai traukia dievobaimingus žmonis į
mus ne gali pasikelti iki bepursai' dabar vėl meta ugnį.
riumi sandaros Jsudžios Plocke.
apdegintas.
užilgio naujas kas tynęs.
atovinezi?
renom?
musų prapultį.
Kadangi kunįgas ne Amerikoj bu vojjis daugelyj vie
siszkumui.
Wiearpusystė
gi
ar
ji
I
Wetros Alaskoj.
Pocombe City, Md.
Sudegė
•’ Kenosha, Wis. Czianyk apeireiszkia vienoj ar kitoj pusėj, laikraszczių.
drysta pasakyti, kas yra tie szėto- tų, bet ne mokėdamas įangliszkos
Atplaukęs į Tacom?£garlaivys czianykszczios lentų pjovinyczios szczios Sterlingo bicyklių dirbtu
Silpniausia pusė musų laikrasz no pagelbinįkai ir agentai, ka kalbos,negalėjo gauti lengvesnio
nėra pageidaujama, dėl jos mes
“Segdūria”, atgabeno žini? apie ir per tai 500 darbinįkų ne teko vės aut visados likosi uždarytos.
neįstengiame teisybės surasti nė ežių yra tai korespondencijos. dangi gal apie tai ir lietuviszkas darbo, turėjo griebtiesi skrybelvėtras,
kurios
berželio darbo.
Maszinas ir vis? dirbtuvių įtai apraszyti kaip reikia. Užtenka Wienas neteisingai apraszo atsiti pamokslininkas ne žino, tai die- hinko darbo. Prie lietuviškos
mėnesyj
siautė
upės
syto? perkelia į Chicag?.
ruszėjui apie kokį atsitikim?, dėl kim?, kitas, vietoj pertikrinimo, wuoti žmonelės už pragaro tarnus, kilmės prisipažindavo, bet lietuYukon aplinkinėse,’ Alaskoj, ir
vienos pusės szį t? užtylėti, dėl kolioja kad ir privatiszkai nusi netikras pranaszus palaikė visus viszkai prastai kalbėjo, kadangi
1
T
arentum
,
P
a
.
Czianykdaug nelaimių pridirbo. “ Dalis
szcziose stiklo dirbtuvėse neuž kitos ne daug k? pridėti, nors dėjusi? jam ypat?; kiti korespon musų darbiuįkus besidarbuojan- mat jo gimtiniame kraszte ne
aukso jieszkotojų, besikelianti per
Ar liko
ilgio
prasidės darbai. Dirbtuvės korespondentui rodosi, kad jis dentai lyg nuobodulio pasak? czius ant tautiškos dirvos. Tie kalba jau lietuviškai.
vandenį ant savo mažų^laivelių,
•[ Tampa, Fla.
Czianykš- tiek turi reikalavimų, kad dirbs nieko ne pamelavo, bet jo kores apraszo tuos paežius atsitikimus, musų miesto tiutiszki darbinįkai, koki jo giminės tėvynėj, nežino
likosi vėtros užklupta, kuri lai cziai cigarų dirbėjai pakėlė
be perstojimo su dviem darbinį pondencija jau ne bus teisinga, dar kit*, po pseudonymais pasi kurie pirma ant mieganezių die me, bet ten jis niekada laiškų
vėlius apvertė, auksas iszbiro į sztraik?.
ne bus bepuriszka. Jeigu mus slėpę, nori iszniekinti nepatin- vu oezių turėjo dar szoki? toki? prašinėdavo. Gyvas būdamas
kų atmainom.
vandenį. Isz iszmestų į vande
pykina melagingi apskundimai kaczi? sau ypat?. Wisko to prie įtekmę, daliar jos nustojo, kadan pasakojo, jog turi turtingus tė
<! Birmingham, Ala. Plieno
5 Orange Valley,
N. Y.
nį, 20 su virszum žmonių prigė
dirbtuvės “Tennessee Coal Iron Czianykszczios Mayermotse skry vienos pusės, tai kodėl mes grie- dorų darbų negalima prisksityti gi mat dievuoeziai, isz baimės, vus Slucke ir brolį sudži? tirinėrė.
& Railroad Co.pradėjo vėl dirb bėlių kompanijos dirbtuvės pri biamėri to paties ginklo ant paže ir t^s isz tikro žemina ir nupuldo kad jų nenuvestų į pragar? pas toj? Odesoj.
Garlaiviu lenktynes.
musų laikrasztystę. Ar ne lai “Lipicierių”, saugojas! dabar su
ti.
Zoromskis.
pažino unij?.
Todėl prigulinti minimo musų prie?zų? Neteisy
Szit? sanvaitę atsibus lenkty
kas todėl jau bandyti kitokių ke tais, kuriuos laiko už neteisybės
be
ne
galima
kitų
pertikrinti,
isz
1 Sharp-blrg, Pa. Dirbtu prie unijos darbinįkai iezvijo
nės terp greieziausių dabartinių
bų? Wienv8 laikrasztis to nepa pranaszus, kur nors susitikti. Ži
vėse Moorheat & Co. prasidėjo seabsus. terp kurių buvo ir keli to ginklo besinaudojantis pats sagalaivių,
kuriose
dalyvaus
taisys,
ežia reikia sutarimo visų. noma, kad tie visi besibauginanti
Scokland’iecziaiiis.
vę pažemina akyse visų doresnių
darbai.
Patilpc ežia isz viso lietuviai.
Bremos garlai vys‘‘Friedrich der
tautiškų
darbų,
kurie
juos
laiko
Tūli
Škotijos lietuviai guo
žmonių.
Kovoje
už
visuomenės
Isz Ansonia, Con.
150 darbinįkų.
Gros-e”, Hamburgo “Deutsch1 Ashland, Pa. Wisos czia reikalus atmeskime visokias asauž szėtono įkvėptus, neaukaus džias, jog sudėtos jų į “Vaide28 d. liepos keli lietuviai nuėjo
St Louis, Mo.
Sztraikai nykszczios geležies ir plieno dirb biszkas simpatijas ir antipatijas,
!and”, “Nev York” amerikonisz
nieko ant tautiszkų reikalų, bet lytės” fond? aukos ant kankintimaudytiesi
į Cove” ežer?, | my
nių žuvo. Siųsdamas į “Vienytarnaujanezių
ant
czianykszczių
kos linijos. Imanti dalyvum?
tu vės, dėl stokos reikalavimų, bet laikykimės vien * teisybės.
atlikusius penktukus ir dešimtu bės”redakcij? aukas ant Paryžiaus
lenktynėse pasistengs kuo grei- szlritkarių dar vis nepasibaigė sustojo ant trijų sanvaiezių ir Toliaus vertes nupeikime talpini lios nuo Ansonijos. Wienas isz kus gabena j saliunus arba ant parodos, rašiau, kad kankiuti
jų, Wiktoras Macziulis, norėda
. cziausiai pervežti paczt? isz A- ir nežinia, kada pasibaigs.
per tai 1000 darbinįkų ne teko mas į laikraszlį koliojimų. Kokazyrų (nors jas Lietuvoj vadina nių aukos bus nusiųstos kankintimas pasirodyti, kaip puikiai mo
merikos į London?. Pamatysi
Oil City, Pa. Czianyk- darbo.
lijimo žodžiais prieszų neperga ka plaukti, du kartu perplaukė šėtono knįgoms, bet musų die nių komiteto kasieriui (tada dar
ne buvo galutinai užbaigti' ko
me todėl, katras garlaivys grei- szcziai prigulinti prie unijų masziCleveland, Oh. Susitvė lėsime ir nepertikrinsime. Jeigu per ežerėlį, bet plaukiant trecziu vuoeziai jų nesibaugina, iš jų miteto rinkimai); iki sziol vienok
cziausiai perplauks Atlanlik?.
tikisi įgauti szėtoniszk? prol?).
nistai užbaigė sztraik?; sugrįžo rė ežia didelė kompanija, kuri tik ant to visos koliojimų pa
to padaryti dėl tūlų priežasezių
kartu, pagavo jį sūkurys ir įStebuklingu gydytoju ne kenezia. jie prie darbo ant senų išlygų.
rengiasi mieste Nevburge pa sekmės pasibaigtų, ne butų dar traukė į gelmę, kur žmogus pri Apie užsiezėdyjim? pinįgų atei’ės ne galėjau. Tenurimsta Škotijos
Pagarsėjęs Chicagoj stebuklin
1 Joliet, III.
Dirbtuvėse statyti neiszpasikyto didumo dra- teip blogai, bet ant nelaimės jie gėrė. Kūno ilgai ne galėjo su reikalams, kaip antai ar tai užsto lietuviai, sudėtos jų aukos bus
gas daktiras Dovie, kurisai gy Illinois Steel Co. pradėjo dirbti to dirbtuves, kuriose 10000 dar iszduoda svarbesnius ir tai pik rasti, ant sujieszkojimo paszau- jus ligai, ar bedarbėms, musų apverstos ant tų reikalų, ant ku
tus vaisius. Musų žmonelės Lie kė rando narus isz Nev Haven. vadinanti savę dievuoeziais vi rių jos buvo sudėtos. Kas-gi
do ligonius maldomis, vietoj vai “Merchant Mill”.
Dirbtuvėse binįkų ras darb?.
tuvoj ne turėjo progos susipažinti VVelionis paėjo isz Kauno guber sai nesirūpina, mat jie tiki, kad link apleidimo sutvertos mano
stų, ir žinoma, daug žmonių į Wire Co. teiposgi prasidėjo dar
“Szviesos” draugystės Glas5 Binghamhton, N. Y. Nuo
su švelnesnėms iszreiszkimo for nijos, Reseimų pavieto. Lietu ir laike ligos ir bedarbės D.evas gov’e, nemisliju, kad kas man t?
kapus nuvaro, turi gana pasekė bai.
voj paliko pacz;? su vaikai ir
1 ė. pjutės Delevare & Hudson
be darbo suteiks maist?, drabužį, palaikytų už blog?.
moms, Amerikoj gi apie jų aptaSanariai
jų Amerikoj; ne visi vienok
5 Kansas City, Mo. 200 dar geležinkelio kompanija praszali szym? nieks nesirūpina, laikrasz- kolionij? užimanezi? 30 desiatinų aprupįs visus reikalus,
kaip draugystės, rodosi, negal reika- w
lauko.
Lietuvi-zki
reikalai
jam
jam ■ tiki, kur žmonės iszmin- binįkų czianykszczių skrynių no 350 vagonų stabdytojų, kurių
lauti, kad kas dėl jos labo pasigesni, ten tokių lobstanezių be dirbtuvių pakėlė sztraik? reika vietoj įtaiso neseniai iszrastis cziai,talpindami koliojimus,lygty* nerūpėjo, velionis neskaitė nė jo paukšezių, kurie nė sėja, nė ren szvęstų bad? kęsti ir sergėti
kių lietuviszkų rasztų.
W.
ka,
o
vienok
tėvo
dangiško
ežia
palaiko
t?
sziurksztum?.
Wardarbo dykaduonių ne kenezia. laudami didesnio už savo darb? automatiszkai prietaisas, kurios
draugystės reikalus. Draugystė
tojant sziurkszczius prie diskusijų
Isz Phihtdelphijos, Pa. aprūpinti (tame dievuoeziai klys sutverta, pamatai jos padėti, vy
Mieste Mansfield, Oh. gyvento užmokesnio.
paezios atlieka žmogaus darb?.
t
'
žodžįus, turi užgimti prie mažiau
PasifnjFė ežia lietuvys 26 me ta, kadangi paukšeziai renka ir riausybė ištrinkta; nereikia tad,
jai nutarė pamokyti stebuklingus
RJ
L
ichrone
,
P
a
.
Kokso
dirb

C
hicago
,
III.
Atsibuvo
sios
progos
nesutikimai,
kurie
tų
Pranciszkus Linauskas; palai gana turi darbuoties\ kol suren rodos,galvoczių užlaikyt j? tvar
daktarus. Užpuolė jie ant Dovies szalinįkų szventinyczios, su tuvės prigulinezios “Federal ežia susivažiavimas savinįkų ge tankiai iki musztynių daeina. dojo jį ant airiazkų szvento Kry ka tiek, kiek ant maisto reikalau koje ir stumti pirmyn — reikia
valdė pranaszus, iszrėdė juos ir Steel Co.” ir“American Steel and ležies ir plieno dirbtuvių, ant Daugumui korespondencijų raszė- žiaus kapinių. Weliouis buvo^u- ja). Skaitanczių laikraszczius ir tik gero noro ir trupuezio pasi
kunus isztepę su mėlyna parva, Wire Co.” Fayette pavietyj neuž- kurio nutarė ant vieno mėnesio jų rodosi, kad juo Sžiurksztesniua maiszyto proto ir 4 metus iszbu knįgas dabar ežia labai mažai. darbavimo dėl dr. labo, o viskas
eis gerai ir be vadovų. Wadovadžiojo po miestu. Atbėgęs su
su visu sulaikyti darbus prie aug- žodžius vartos, juo daugiaus pri vo beproezių namuose; Ameri Kada iszeidavo '‘Garsas”, tai tūli
vais gali būti ir darbsztesni taukoj iszgyveno jis 12 metų, būvu
savo pagelbinįkais szetifas isz- ilgio pradės dirbti; darbai prasi
Paėjo iš Kauno gu dievuoeziai, norėdami kunįgui tiecziai iš tarpo draugų.
liuosavo pranaszus išeminių ran dės neužilgio ir prie peczių” Em- sztų peczių, kadangi mat dirbtu kraus koliojimų, juo greieziaus nevedęs.
Su guodone,
kų, kitaip gal jiems butų atsėję pire Fuel Co.”, kuri turi 1200 vės ne turi užtektinai ant palai- pergalės, sumynios savo priesz?; bernijoe, Sziaulių pav., Kurszenų įtikti, laikė dar šit? kunįgų
J. Montvila.
kompanijos laikrasztį, tik kasžin
Butkus.
peczių.
| kymo darbo reikalavimų.
tuom tarpu yra visai atbulai: parapijos.
riektai.
Key West, Fla. Juiinįkų ligonbuezio daktarus White pa
tvirtina, jog Millsboro pavietyj,
Floridoj, isztikro apsireiszkė gel
tonasis drugys, kurį atvilko, tur
būt, grįžtanti nuo Kubos amerikoniszki kareiviai.

Lietuwiszku dirwu.

Isz darbo lauko.

LIETU

Isz wisur.

| Belgijoj atgimė dideli sztraikai darbinįkų istiklo dirbtuwių,
kuriuose ima idalyvrumę .11000
| Sumatros pakrantėse, Pietinėj
darbinįkų. 10 <didžiausių szitoje
Azijoj, susidaužė angliazkas gar
vieszpatystėje stiklo dirbtuvių
laivys, Sthaland.'hire”. Su lai
likosi uždarytų.
vu pražuvo 13 žmonių.

davo ansai vaikinas. Gianelli
priveda kitę atsitikimę: vienas
urėdnjkas pasakojo saitam mokslinczioi, kad jaunystėj jis tan
kiai sapnuodavo apie juodę katę;
tokį jau sapnę turėdavo tankiai
ir jo tėvas, kurisai pasimirė nuo
apopleksijos. Trecziame atsitiki
me, vienas italiszkas oficieras, su
simuszęs sunkiai galvę, pradėjo
kas naktį turėti baisius sapnus ir
tie visi sapnui perėjo ant po
tam užgimusio vaiko, kada tas
paaugo; nė joks gydymo būdas
ne gelbėjo. Taigi isz privestų
Gianellio faktę pas rodo, kad kaip
kada net sapnai nuo tėwų kaipo
palaikai pereina ant vaikų. Tuom
tarpu daug yra lietuvių, kurie
kiekvienam sapnui norėtų pri
mesti kokię nors pranaszaująnczię prasmę.

A

socialistų mokslo; jiems tiek rupi
katalikystė, kaip ir visi kiti ti
kėjimai, arba ir kiek teip vadina
ma bedievystė —- tikėjimiszkuis
dalykais socializmas neužsiima,
bet
ir tikėjimų
neužsto
ja ; jeigu su kunįgais ir kunįgija
kovoja, tai ne dėl tikėjimo, tik
todėl, kad kunįgija pradėjo kowę
su socializmu. Taa viskas iszaisz
kinta knįgelėj po augszcziaus pa
dėtu angalviu.

=S

O, įSmamo ant tavorą labiaus reikalinira
Juodviejų reikalams pakakinti. Tokiu budu
dėl audėjo audinys tampa tikru pinigu-tavoni prilyginamai prie visų kitų tavorų, kas
Paraše Schram.
aiškiai pasirodo išvertus minėtą pavydi ir
pastačius audinį kitoje pusėje. Tokiame4 at
(Tąsa.)
vejyje gauname štai kokią pęekių mierą, ku
Taigi visi argumentai, išstatyti lyg šiol ri skinasi nuo musų paprastų preiskurantų
U Netoli AVarszavos, ant gele
| Hagene, AVakarinėj AArokieti
prieš Markso teoriją vertės, neišlaiko kriti tik tuom, kad vietuoje pinigų stovi audinis
žinkelio linijos bėganezios į
joj, anglių kautynėse atsitiko baisi
kos; ir pakol nebus darodyta, jog jo vertės
1 drabužis
kaš. 20 mastų audinio
AVindobonę, susitiko du trukiai
dujų expliozija, kurios 30 darbiteorija yra klaidinga, tol nepajudinama bus
1 stalas
* • 20 “
“
bėganti
į
prieszingas
ir teorija atliekamos vertės, kaip ją Marks
nįkų likosi labai sunkiai sužeistų.
20
“
“
100
svarų
duonos
“
puses. Prie to keli vagonai li
išguldė, o per tą patį ir reikalavimai socija- arba 5 svarai duonos “
1 “
gosi į sz m otelius sudaužyti, o
lizmo liekti išteisinti ir ant moksliško [tania40 mierų anglių “ 20 “
| Angliszkoj Guyanoj, pieti
terp tų vienas pilnas pasažierių.
to paremti.
arba 2 mieros anglių “ 1
nėj Amerikoj, aplinkinėse MazaKeturi žmonės prie to likosi ant
1 knyga ■
“ 20 “
runi, rado labai turtingus dei
—o—
vietos užmusztį, vienas įteip sun
VIII.
mantų plotus. Deimantai ės? la
4.
budu.iš
noro, ar priverstinai
—- Pereita sanvaitė ir pradžia
kiai sumankytas, kad bevežant į
atsikartojant mainams, atsiranda vienas ta
bai dailus.
szitos
Ch
:
cagoj
buvo
neiszpasa
Prekesligonbutį pasimirė; isz viso ap
voras, pripažintas per mierą vertės kitų tavokytai karuzta, net keliolikas žmo
kultų yra 12 žmonių."
Visoki dalykai, prie ekonomijos prigu rų t. y. pimgas-tavoras. Dabar surinkkime
0 Ant Reino, aplinkinėse Konių pasimirė nuo karszczio, o ap linti, geriausiai aiškinti pavyzdžiais; taigi
drauge sanprotavimus tyrinėjimo augščiaus
lionijus, siautė haisi audra su le
sirgo net kelios deszimtys.
U Europos laikrjszcziai garsi
grįšime vėl prie pavyzdžio su audėju, kuris paimtų jiavyzdžių.
dais, kuri daug blėdies pridirbo.
na, buk azijatiszkas maras apsi— Ch cagos
pjovinyczios išmaino savo audinį ant visokių tavorų. Jo
Draugystėje, kur viskas yra bendra,
Perkūnas užmuszė daug žmonių
mainai eina štai kaip:
reiszkė Anglijos soatapilėj mieste
kaip antai šeimynoje, nėra mainų. Jie prasi- Svift
&
Co.
pagarsino,
kad visi
ir galvijų, uždegė daug triobų.
Londone. Liga apsireiszkė ant
1 drabužiui,
deda tenai, kur baigiasi, draugystės bendru
rūkanti cigaretus darbinįkai bus 20 mastų audinio lygus
Naujos knįgos.
1 stalui,
laivo “Roma”, plaukinėjanczio Botanika arba Taislius Angli pnszalmti nuo darbo. Kasgi 20
mas, kur draugyste arba atskyri jos sanariai
| War8zavoj, geležinkelio va
20
100 svarų duonos,
susitinka su svetima draugyste,arba su sąna
terp Anglijos ir Indijų.
Du ni in 1m. Parasae kun. Ambra Sviftui gal rūpėti, kę darbinįkai
gone II kliasus vagiliai paszlavė
“
40 mierų anglių.
riais svetimos draugystės.
Reikalingumas
minėto laivo jurinįkai pasimirė, ziejus Pabrieža Sbenaniloah. Pa. ruko? Kud galėtų pirkti Hava 20
skrynutę su daiktais ir pinįgais
1900 m. IOO pust. Iszleista “Dir
20
“
“
, “
1 knygai,
visokį
sunaudojamų
daiktų,
kuriuos
galima
du gi kiti apsirgę, likosi perga vos”.
nos cigęrus, kokius gal Sviftas
Povylo Kubickio. Pinįgų skry
Peržiūrėkime visus laipsnius tų mainų. gauti tiktai per mainus, tampa kas kart la
benti į ligonbutį. z Daktarai turi
|
mėgtfta,
darbinįkų
uždarbio
per
A
ra
tai
senas
rasztas
paraszvnutėj buvo 200000 rablių. WaPirmučiausiai eina y va irios ypatos, kurios biaus neišvengiamas; nuolatinis atkartojimas
viltį apstabdyti lig? ir ne duoti tas pradžioj szio amžiaus. Auto- mažai.
giliai mat gerai pelnė.
turi
tavoms, yra jų valdytojais, tik valdyto mainų paverčia juos jialengva į visuomenės
jai iszsiplatinti.
Laivas “Ro rius, žinoma, prisilaiko tokios
— Sziuose metuose iki lie jai turi neprigulėti viens nuo kito, ir jiems veikimą, tei pabaigtinai yra galima tiktai ta
| Odesoj, pietinėj Maskolijoj, ma”, ant kurio apsireiszkė maras, metodos, kokios laikėsi kiti jo pos mėnesiui Ch'cagoj buvo su- turi prigulėti tiesa daryti, ką nori su savo da, kada tūla dalis daiktų yra dirbama tik- [
buvo užgimę smarkus maisztai yra dabar kwareut3noj ir žmo gadynėje; už metodę, jeigu ji ne arsztuotų 1950 vaikų, isz kurių daiktais. Gilios senovės draugystėse, kaip tai mainams. Kaip tik mainai tokiu budu
priesz žydus. Daug žydų namų nėms nuo jo uždrausta iszlipti ant visame sutinka su szios dienos 449 buwo apskųsti už vagyrtę, štai indų bendrovėse, arba senovės Peru*), kas kart taukiaus atsitinka, mainosi yvairus
kranto.
pažiurome, autoriaus nieks kaltinti 110 už įsiveržim? į svetimus gy jų sanariai ne buvo viens nuo kito atskiri tavorai, y vairių valdytojų ir arba lygina ta
ir pa rda viny ežių iezgriovė. Ant
ne turi tiesos. Kunįgas Pabrieža venimus. Tame skaitliuje buvo žmones, kaip svetimi, kaip tavorų valdyto da du tavorų tiesiog vieną su kitu, arba nuo
suvaldymo
maisztų
reikėjo
jai; taigi tokiose draugystėse nebuvo mainų. latai lygina tavorus su kokiu kitu tavorų.
szaukli kariauną. Suuresztuotų Stipnai kaipo tėwų palai remia Botanikę ant pamatų pa 659 katalikai (katalikų Chicagoj
Idant žmonės galėtų mainyti tavoms ant ta Kadangi tasai kitas tavoras stoja lyg įkuny-lengvini
nezių
kliasifikaciję,
tai
kai.
*
r
yra suviiszum 1000 žmonių.
yra tik treczdalys gyventojų), vorų, jie turi, ar tai per paprotį, ar sutartį jiinas \ertes visų kitų tavorų per mainus,
Palinkimai, gabumas kokiuos* gi paskiistymę augmenų į skyrius. 565 prolestonai, 66 žydai. Pa būti asabiškai laisvi žmonės ir turi būti pri- kadangi tuom tavorų visi kiti tavorai išrei
| Ant itfzpaniszko kariszko lai nors dalykuose, sveikata, ligos, Paminėti, svarbiausi organai, gal tautystes suareszluotų vaikų vatiška savastis. Nors šitie jiasergejimai iš škia savo vertę, tai jisai pavirsta į visuotina
vo “Infante Isabel”, iszplaukus net beprotystė tankiausiai nuo augmenų dalys,, bet neparodyta, buvo: 267 amerikonai, 326 ai- rodo mums pats per savę suprantami, pertai tavorą-pmįgą.
•
jam isz Sau Sebastian, truko ga tėvų pereina kaipo palaikai ant kaip tie organai savo darbę at I riai, 809 vokiecziai, 246 lenkai, ir nereikalingi, vienok turime juos jiažymeti.
Kiekvienas tavoras gali pavirsti į tavora
rinės dūdos ir iszsi veržusio garo vaikų. Žinote gal ir pats t? už lieka, kam jie reikalingi, kaip 64 negrai.
Įtekmę ir svarbumą jv> Įmmatysime vėliaus, pinįgą, bet tik tuli tavorai juom tampa.
23 jurinįkai likosi baisiai nupli tėmyjote, kad vaikai nedorų augmenys gyvuoja ir auga. Tas,
apsvarstydami mainus “darbinįko pajiegos"
Pavyzdyje su siuvėju—drabužis yra ta— AA’ietinįkas miesto majoro kaipo ta voro.
kyti. AVienas isz nuplikytų nuo retai būva dorais, tankiausiai jie rodosi, yra svarbesniu negu pavoras-pinįgas;
vienok neparanki yra tokiu
gave žinię, buk czianykszcziai
Tavoras turi turėti sunaudojamą vertę, pinigų forma, iš sykio tei matyt.
to tuojaus pasimirė.
eina tais paežiais keliais k? ir jų aiszkinimas ypatybių palengvi.
(Jž viena
turtiugi
chiniecziai
laiko
nelais

t. y. turi būti daiktu, galinčiu pakakinti ko  drabuži galima gauti 100 svarų duonos- ka
tėvai, turi tuos paežius palinki nanezių klasitikaciję, o to nėra
vėj 4 jaunas chinietes, kurias kį nors žmogaus reikalą.
Nieks nieko ne dangi negalima padalyti drabužį į mažesnes
| Stovintis Czenstochove,Len mus. VVaikai girtuoklių tankiau kun. Pabrėžas Botanikoj.
Pabaigoj knįgos yra augmenų pirko ant parodos Omahoj ir už maino ant daikto visiškai nenaudingo. Vie dalis, nesunaikinus visiškai jo sunaudojama
kijoj,
maskoliszkos kariaunos siai būva teiposgi girtuokliais.
strielczių batsijonas gavo prisa AV aikai beproezių tankiausiai įpuo suraszas, tik gaila, kad augme- mokėjo po 1500 už kiekvienę. nok tam, kuris kokį daiktą, tavorą maino, vertę, tai, vartodami drabužį kaip^ tavorakytu? keliauti į Chinus. 6 ka la į beprotystę. Ir daugelį kitokių nys suraszyti be jokio sistemo: Chinietės ant porodos atgabentos tas daiktas turi būti nereikalingas, ne nau piiųgą, negalime atlikti smulkių pirkinių
isz Chinų, ne moka rė jokios ki dingas. Be abejonės atsitinka, kad maino Daug parankesnis, kaipo
tevoras-pinigas
reiviai, ne norėdami kel.auti, pa ligų vaikai kaipo palaikus aptu pradėta neva raszyti pagal alfadaiktus, kūrins patys galėtų sunaudoti ir tik j ra audinys, vienok ir audinys, supjaustytes
bėgo. Apgavo juos vienok ant ri nuo tėwų ateidami ant svieto. betę, bet ir to nesilaikyta. Prie tos kalbos apart chiniszkos. Ma
nenorams juos atiduoda; tokiame atvejyje l smulkius sklypelius, kaskart daugiaus nurubežiaus. Suezaukta* kariszkas Dar pradžioj szio amžiaus tikėjd, vardų augmenų pridėtos skait joro vietininkas prisakė surasti išsižadame vartojimo to daikto dėl to, kad
stoja savo sunaudojamos vertės, nes vėl ne^^
chinietes
ir
iszliuosuoti
jas
isz
ne

sūdąs nusprendė visus ant su- kad vaikai, ateidami ant svieto, linės, isz kurių viena eilė, pagal
kitą tavorą, kurį mainais galime gauti, laiko gali būti sudėtas į vieną gabalą. Taigi pini
laisvės.
szaudymo, visi 6 kareiviai likosi ne turi ne gerų palinkimų ir jie at- paiszkinimę, turi reikszti ve’slę,
me per reikalingesnį. Tokiu budu mainy gams geriausiai tinka toks tavoras, kuris
— VVerkit alaus garbintojai! dami, visados atiduodame nereikalingą daik kiekviename didume turi vienokią sunaudo
tuojaus suszaudyti.
sakaneziai augyti, teip persiima o kita laksztę k n į gos, kur tasai
mokintojų mokslu, kad isz vaikų augmuo apraszytas; isz tikro Chicagoj pabrango alus ant vieno tą, idant gautume reikalingą arba labiaus jamą vertę ir teippat lengvai gali būti pada
J Isz miesto Lima, republikoj niekiausių tėvų galima iszaugyti vienok skaitlinės ne atsako nie doliaro nuo bertaiuio. Tuli sa- mums geistiną. Tokioje prasmėje galima bu lintas 4 mažas dalis, lygiai, pagal norą, gali
Tą ypatylį turi
*e
sudegė gar kuo geriaus us žmonis. Rods ir kam, apraszymo augmenų sky liunininkai, kurie turėjo kontrak tų pasakyti, jog daiktai, kurie mainams yra būti vėl sudėtas į vieną.
sus Ocapa
osztorius ir kaip I irma užtėmyjo, jog vaikai tė rium nėra knįgoj. Lotyniszkuo- tus seniaus padarytus su alaus paskirti, dėl jų valdytojų neturi jokios su y pa< lai metalai, iš jų gi ypačiai: auksas, si
naudojamos vertės ir tarnauja tiktai kaipo dabras, varis, nikelis tapo apskritai vartoja
sprendžia, nuo padegimo. AVie vų turėjusių ne gerus palinkimus se augmenų varduo-e daug zece- leidėjais, apskundė paskutinius į
tam
tikri mainų tarpininkai, kaipo, teip sa mi kaipo tavorai-pinįgai.
Vienok tai nesudę
už
sulaužymę
kontrakto.
tiniai katalikai nužiūri proteHo- užauga su lokiais jau palinki riszkų klaidų. Ne minėsime jau
kant, įkūnytos mainomos vertes, už kurias staiga įvyko: visuomene,teip kaip ir mes mu
Nežinia
dur,
kokius
nusprendi

apie
klaidas
mažesnes,
kaip
antai
niszkus misijouierius isz Suvie mais, kokius turėjo tėvai, bet t?
galima gauti reikalingas vartojamas vertes. sų iiavyzdžiuose, mainė yvairius tavoms, iki
nytų AValstijų, buk-jie t? padarė aiszkino tuom, jog tuos negerus padėjimę u vietoj n, a vietoiu, mus iszduos sudus. Saliunininkas
Kadangi vienok prie mainų stoja dvi nesustojo ant dabartinių piniginių tavorų .
Retz
nuo
Honore
str.
apskundė
neužkęsdami katalikystės. Ant palinkimus vaikams suteikė tė kaip antai; Rhododeudron, vie
ypatos,
abi išstato tavorus ir abi geidžia t. y. aut metaliniu pinįgų.
apsaugojimo amerikoniszkų misi vai savo negeru pas:elgimu. toj Rhododendron, Ulmas, vietoj pakėlusį alaus prekes leidiuy- gauti mainais tavorus, pertai ir kiekvienas
Nenuosėdžios tautos (nomadai), kurių
jų nuo užpuolimo fanatiszkų mi Kad tokia nuomonė klaidi, apie Ulmue; Traxinus, vietoj Fraxi- ezos savinįkę net ant 20000 do- tavoras turi dvi pusi: dėl lakančio—sunau turtas susideda iš galvijų, susitikdamos su
nua,
Tragaria,
vietoj
Fragaria,
liarų.
nių, valdžios atsiuntė kariaunę. tai persitikrino vėliaus, kada pa
dojamą vertę, dėl parduodančio—įkūnytų kitomis tautomis, nenorams vartoja galvijus
sirodė, jog nedorų tėvų vaikai bet yra ir didesni pepkreipinėji
Favoruose: kaipo pinįgus. Teip, pasakoja mums Ho
— Naujoj parapijoj jau prasi mainomą vertę, mainų įrankį.
mai, kaip antai apuszė pavadinta dėjo tęsynės, kurias kelia musų audinys, drabužis, stelas, duona, anglys, meras, grekų poetas senovės laikų, jog apsi
| Pereitos sanvaitės subatoj kūdikystėj atitraukti nuo tėvų ir
vardu Populus tumulus, o turi dvas:szki vadovai. Pereitos su- knyga—visur matome tas dvi tavoro puses. ginklavimas Dioroedo, vieno iš didvyrių jo
Anglijos ir Prancūzijos pakrua- auginti kuo geriausiai, turi tan
būti
tremula. Daug vardų lie batos vakar? suszaukė mit ngę Audinys visiems, kurie jį išsimaino, yra su šalies, buvęs vertas 100 jaučių.
Drakonas,
tėse siautė baisi viesulą, AVėjas kiausiai tėvų palinkimus, nors
tu viszkų yra tiesiog veršių isz parapijos komitetas; norintis būti vartojimo daiktas, audėjui gi jis yra tiktai grekų tiesdarys, paskyrė bausmes jaučiais.
ant
jų
piktas
tėvų
paveikslas
nė
w
isziuetė
ant Walijos krantų
lotyniszko, arba nukaltų. Larx ponu antros parapijos, kunįgas įrankis reikalingiems jam daiktams išsimai Iš šito tad matome, jog tada galvijas buvo
daug mažesnių laiwų; ant jūrių jokios įtekmės turėti ne galėjo,
sykį pavadintas veiinutė, kitę- Pėža auszaukė nedėlioj savo mi- nyti. Siuvėjas lygiai teip, kaip ir audėjas taxoru, su kurio pagelba mieruodavo verte
kadangi
vaikai,
nuo
tėvų
atskir

laiwų susidaužė dar daugiaus.
syk,
kitoje
vietoj Terpen tingę, ant kurio atsivedė daug gali inainikauti su savo kaimynais: sakysim, kitų tavorų. Tautos medžiojančios ’ vartoja
Kiek prie to prigėrė žmonių, dar ti, saugojami nuo piktų paveik
kad jis maino ant tų pačių tavorų, kaip ir kaipo pinįgus kailius užmuštų žvėrių.
Tu- '
tė;
tuom
tarpu
AVeimuto puszis Kravczuno tarnų ir paaiszkino,
nežinia, bet be abejonės bus jų ne slų, jų matyt ne galėjo. Teisybė, j
ansai;
tad
rasime
štai
ką:
luose
apskričiuose
angliškos
Kanados
dar
ir
pasitaiko tame ne mažai iszėmi- j reiszkla visai kitę atmainę, Lakad vyskupas atiiųs delegatę. 1 drabužis lygus 20 mastų audinio,
mažas skaitlius.
AVėjas daug
dabar vartoja bebrių kailius vertei kitų tavo- .
mų, paveikslan: vaikai genija-Į rix gi Lietuvoj vadina kaip kur Delegatus atėjo ir juom pasirodė
rų išreikšti. Trys kiaunės kailiai lygus vie
medžių isz azaknų iszrowė, isz1
“
“
1 stalui,
maumedžiu, kitur gi isz lenkisz- ne kas kitas, tik' kun. Kravczu- 1
nam bebrio kailiui; vienas kailis baltosios la
“
“ 100 svarų duonos,
naikino ant didelių plotų laukų liszkų ypatų, kaip poetų, gars ų
ko modru. Viburnum lietuvisz- n»8. AVisa ta komedija labai pa- 1
pes lygus 2 bebrio kailiams; vienas kailis
“
“
40 mierų anglių,
vaisius, soduose nupurtė vaisi raszliųįkų, mokslinczių, iszradėkai pavadinta Iberną. Aiszku, naszi į tas, kokias darė porę metų 1 ‘
juodosios
lajies arba meškos— 4 bebrio kai
“
1
knygai.
jų
ne
visada
turi
tokį
jau
gabu

nius medžius.
mu kaip jų tėvai; pasitaiko tei kad tai yra nukalta isz lotynisz atgal VVadovicų žydai ant iszvi
Siuvėjui drabužis teipgi pavirsta tik į liams, o šautuvas lygus 15 bebrio kailių.
Spartoje *)— geležį, Ryme—varį varto
posgi, kad ir terp niekszų vaikų ko vardo: putino, turbut, niekur liojimo pinįgų >8Z lenkiszkų uki- paprastą mainų įrankį, visi kiti tavorai yra
| AVoliniaus gubernijoj, gy
būva geri. Tas vienok yra iszė- Lietuvoj ne vadina iberna.Sura- nįkų kiszenių,kurie su pagelba bu- jam sunaudojamos vertės. Visos tos sunau jo senovėje mušimui pinįgų, šiądien^ beveik *
venantis netoli miestelio Korco
mimu, užėmimu yra ir anie geni- sze svetimų augmenų ir jų atmai dinanezio laikrodžio siuntinėjo dojamos vertės yra lygios drabužiui, jo mai visur tik auksą irsidabrą vartoja tam tikslui,
bajorėlis lenkas Ch. turėjo už
jaliszki rasztinįkai ir mokslin nų yra daug, užtai, rodosi,bus ap neva telegramos pas Amerikos nų įrankiui, bet tiktai dėl to, kad jos savo apart kitų metalų, kuriuos vartoja tik smul
numylėtinę maskalkaitę Nestorukiems pinįgams,
ežiai, nežingeidu todėl, kad jų leistos visiems žinomos betuvisz- ciecorių klausdami, ar dar turi jis 1sunaudojamoje vertėje turi apmainomą ver
kovę. Kada mergina jam nusi
Mierą vertės kiekvieno kito tavoro, iš
tę;
t.
y.
kad
jos
yra
vaisiai
paprasto
visuoti

kos
atmainos:
nepatėmyjome
sugabumo ne apturi kaipo palaikų
ant pardavimo lenkams kolionireikštą
pinįgais, vadiname jo preke. Todėl
bodo, pardavė j? savo draugui^
nai
reikalingo
darbo.
jų vaikai; ant i užėmimų gi teori rasze liepas (Tilia), tiso (Taxm). jas.
,
Peržiūrėkime augščiaus išrašytus mainų prekė ir vertė yra visiškai yvairus dalykai,
bet mergina atsisakė eiti pas nauRieszutas
yra
tik
Juglan:
regia,
jos remti negalima. Galutinai
pavyzdžius. Tuojaus užtėmysime, jog an lavoro prekė gali būti lygi jo vertei, t. y.
j? savinįkę. Užtai abudu pone
mokslinczių nuspręsta, kak tūlos taigi svetimas, o ne matėme mu
| Prancūzai Sebatier ir Sen- trame pavyzdyje visi tavorai yra prilyginti gali teip atsitikti, kad esantis pinįguose, sa
liai, atėję naktyj pas neklausanžmonių ypatybės, jų palinkimai sų visiems žinomos lazdos (Coryderenis
iszrado budę padirbti vi vienam tavorui: drabužiui. Yvairus tavorai, kysim sidabro lute, paprastas, visuotinai rei
czię prisakymo, teip ilgai muszė,
yra kaipo palaikai nuo tėvų ap lus avelana). Klaidos tos vienok
kurių sunaudojamoje verteje yra mainoma kalingas darbas, išmieruotas laiku, gali būti
kol tojė ne apmirė; paskui apmine teip svarbios, galima jų pa- siems žinomę kerosinę, kurį szię- vertė, sulyginti su vienu tavorų: drabužiu. lygus darbui esančiam tavore, kurio prekę
turėti.
dien semia isz szaltinių besi m urusię įmetė ant policijos kiemo.
Dabar italiszkas mokslinczius Į taisym? pridėti.
Y vairumas tų tavorų nyksta, kaip tik mai išreiškia—sidabro lutes arba vienas dolieris.
Abudu niekszai likosi jau suareazszanezių isz žemės. Nežinia tik ar
nai ketina įvyktį, mainomos vertės visų tų ta Bet daugume atsitikimų prekė ir vertė yra .
Gianelli užtėmyjo, kad kaip kada Ar Socialiatas gali būti kataliką?
padirbimas pagal Sebatiero bud? vorų išsireiškia mainomoje vertėje tavoro: ne lygus. V isokios priežastys, kaip tei—prituoti ir už gražius darbus pasodynet tūli sapnai nuo tėvų pereina Sodiecziams ir draugams darbi
ti už grotelių. ninkams parasze Žmogus. Ply- neatseina brangiaus negu semiant drabužis.
lygimas reikalavime prie pasiūlymo, iššaukia
ant vaikų. Ar visada teip bū inouth, Pa. Kasz ta i ir spauda
isz žemės.
va ir ar t? kaipo teoriję galima “Vienybes Lietuvninku”. 1900
Visiškai teip}>at yra ir pirmame pa prekės persimainymus, kuri pertai gali būti
| Prancūzas Lefranc iszrado vyzdyje. Visi tavorai, tarytum, mieruoja kartais didesnė, kartais mažesnė už vertę.
| Paryžiuj atsibūva dabar priimti, to minėtas mokslinczius m 22 pusi.
Įsitėmykime tad sau, kad prekė yra kas
budę
perdirbimo kiekvieno me savo mainomą vertę audiniu; audinys yra iš
A ra tai trumpas iszaiszkinimas
. terptautiszkas susirinkimas drau ne tvirtina; jis priveda vien
kitas negu vertė. Vertė yra tavore; yra tai
gų sandaros terp tautų. Nu faktus, kokius pats užtėmyjo. mierių socialistų, jų pažiūrų kau džio į tokį jau minkszt? ir leng- skirtas iš visų kitų tavorų kaipo tavoras pa
paprastas, visuotinai reikalingas darbas, iš
Raszėjas szito v? kaip visiems žinomas kamsz- skirtas ir tinkantis mainams. Tiesa,drabužis,
sprendimai. koki bus nutarti, Gianelli gydė vien? vaikinę, ku link tikėjimo.
mieruotas ilgumu jo laiko; prekė gi yra tik
stalas,
duona,
anglys,
visi
turi
įkūnytą
vertę,
tis,
gaunamas
isz
žievės
auganbus iszsiifftinėti į laikraszczius risai pasitaisęs, tankiai turėdavo veikalėlip, kurisai pirma talpinos!
miera vertės, išreikšta kitu tavom, pinigais
bet
y
vairioje
formoje;
tos
y
vairios
formos
iš

iszeinančzius visokiose kalbose. ypatiszkę sapnę: matydavo jis “Vienybėj , kiekvienam supran czio Iszpanijoj teip vadinamo
reikštos tavorų: audiniu, gauna apskritą for o ne pati vertė.
Sandaros draugai užmano pareng per sapnę juodę katę su degan- tarnai iszaszkma, kad socialistai, kęmsztinio aržu oi o.
Pavizdys išaiškįs tą prastą vienok sunkų
mą esančios teroruose mainomos vertės. Ta
ti Paryžiuj specijaliszk? laikraez- czioms akims besiartinant prie statydami ant pirmos vietos eko| Anglijonas Reid, isz sumai- voras, kuriuom kiti tavorai mieruoja savo ver suprasti skirtumą.
tinįkystės mokyki?,per kuli? tiki lovos, kurioje gulėjo. Kadan nom’szkus dirbanezios luomos szymo lininio arba ricininio alie tę, visiems tampa lygiai brangiu įrankiu,
si pakelti doriszkai labai nupuo gi tas sapnas pasitaikydavo. ga reikalus, geresnę jos ateitį, tikėji- jaus ir nitroceliuliozos padirbo tampa ypatingu tuom tavoru-pinigu.
Senovės Oreką valstija.
lusi? laikrasztinįkybtę. Dabarti na tankiai, tai ant jo atkreipė ati- miszkais dalykais neužsiima, jdos medeg? jo pramintę vardu “Vėl
Dėl audėjo ir siuvėjo jų pačių tavorai
niai laikarszcziai labiaus pjudo d? ir mokslinczius ir užsimanė su palieka saniiniai kiekvieno žmo vril**, kuri visame turi tokias jau tik dėl to yra miera vertės visų kitų tavorų,
terp savęs tautas, negu prisideda sekti priežastis tokio ypatiszko gaus, teip kaip ir stovinezios ant ypatybes, kę ir visiems žinoma kad juodu tuos savo tavorus, t. y. audėjas—
prie užlaikymo sandaros. Savo sapno, ir dažinojo, kad tėvas mi grynai tautiazko pamato organi guma ir visame gal gumę iszva- audinį, siuvėjas—drabužį nuolatai ir visados
duoti.
Kadangi dabar gumos
(Toliaue bus.)
melagystėmis tyczia į avietę lei nėto vaikino, po kiekvienam zacijos nesirūpina apie tikėjimę. produkcija neužtenkanti ant už vartoja mainams ir kad juodų prispirti reika-

APIE TURTŲ ISDIRBIMĄ.

Wietines Žinios.

džiamoms dabartiniai laikrasz- iszsigandimui, užmigęs sapnuoda Kas todėl apszaukia socialistus dengimo jos reikalavimų, todėl
•) Peru—Šalis Pietinėj Apnerlkoj, kur senovėje ne buvo
cziai palaiko labiausiai terp tau vo visada apie toki? jau juodę ka prieezais katalikystės, tai arba ty- iszradimas -medegos ję užvaduoprivatiškos savasties, kol ne užkariavo ją i&panijonai.
tų pavydėjimus ir neuži-ilikėjm?^ tę, koki? tankiai per sapnę maty. czia melucęa, arba nepažįsta visai janezios turi labai didelę svaibę.

i
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LIK TUV A

Draugyscziu Reikalai
Treczias piknikas.
Chicago, Dr-tė Apvaizdos Dievo turės
savo treczią pikniką nedelioj, 12 rugpju
czio, 1900, darže Bergmans Grove, prie
Desplaines ir 26 ui.,.Riverside, III. Pik
nikas prasidės 9 vai. ryto. įnženga
vyrams 25c., moterims ir mėrginoms
dykai. Daržas didelis ir gražus, pilnas
didelių ūksmetų medžių prie upes tyro
vandens, kur laike vasaros karsezių yra
geriause vieta ant pasivaikszcziojimo.
Todėl visus lietuvips ir lietuvaites
kvieczia atsilankyti. Imkite Metropoli
tan 48 avė. virszutinį geležinkelį į W.
48ta avė., isz ten La Grange stritkarį,
ant kurio bus audeklas su paraszu “Lietuviszkas Piknikas”, tasai davei į vieSu guodone,
Komitetas.

GRAND OPENING
Chicago aubatoj ir nedėlioj, 11 ir 12
Rugpjuczio darau bailu įkurtuvių savo
naujo galiūno, ant kurio grajys gera mu
zika ir bns gražu* pasilinksminimas. To
dėl visus aplinkinius ir pažinstamus
kviecziu atsilankyti:
Jonas Bzeputis,
3258 S. Morgan 8t„ Chicago,

Sztoras ir Ofiisas.

Atidarėm naują sztorą ir ofisą lietuviu
reikaluose, kur užlaikome visokes lietu
viszkas knygas, lietuviszkas žoleles nuo
visokiu ligų, užsiimame visokiai* lietu
viu reikalais, kaipo raszymu ir skaity
mu laiszku, užvedimu provų visuose
atsitikimuose ir tt. Prie to turime galiū
ną ir užlaikome gera alų, arielka* ir
kvepenezius cigarus.' VVisus kvieczisme
pas mus atsilankyti.
John Mitchell & Co.
Chicago, Dr-te Sz. Franciszkaus Ser.
547 8. Canal St.
Chicago, III.
turės savo mėtini susirinkimą, nedelioj,
12 rugpjuczio, 1 wal. po pietų, saleje J.
Petrosziaus 168 W. 18th st. ant kurio
kiekvienas sąnarys gaus konstitucija
Nauja knįga.
nes jau yra gatavos. Teip pat užkwieDabar
iszėjo
isz “Lietuvos” spaudos,
czia ir kitus lietuvius prisiraszyti prie
draugystes pakol įstojimas kasztuoja nauja moksliszka knįga po wardu“8enu
Gadynių Isznykę Gywl Sutvėri
dar tik 81.00.
mai”. Pagal Hutchinšoną; sutaisė
8. Dargeviczia, sekr.
Szernaa. Ji apraszo seniausių gadynių
sutvėrimus
gyvenusius
Chicago, Dr-tė Dovido karai, turės sa įvairius
vo pirma metini balių nedelioj. 26 rug ant žemės dar priesz žmogaus ant
Sziądien tų su
pjuczio, Freiheit Turner saleje, 3417 So. jos atsiradimą.
Halsted st. terp 34 ir 35 ui.; prasidės 3 tvėrimų kunus žmonės kasdami gilius
vai. po pietų. Sale didele ir graži, gca- szulinius, kanalus ar imdami isz žemės
jys gera tos paezios draugystes muzika anglie, randa giliai palaidotus žemėje.
ant visokiu instrumentu, kur kiekvie Tūlų sutvėrimų atrado cz’elus, nesuganas galės gerai paszokti ir pasilinksmin dytus. kunus, užklotus eile keliolikos
ti. Todėl visus lietuvius ir lietuvaites sieksnių storio žemės. Tie atrasti že
- ir visas lietuviszkas draugystes szirdin- mėje kūnai yra sziądien iszstatyti įvai
gai kvieczia atsilankyti. Iženga vyrui riuose muzėjuose,isz'kurių žmonės moki
su m ote re 25c.; merginoms dykai.
nasi pažinti, kaip yra sena musų žemė,
Dr-tė Dovido Karai.
kiek tai daug milijonų metų reikalavo
pakol ant mirusio žvėries kūno užaugo
Chicago.Simano Daukanto Dr-tė kwie- jos eilė keliolikos sieksnių storio. Mokežia visus Chicagos lietuvius ir lietu slincziai isz to semia brangiausią mok
vaites į savo knyginę, kuris randasi K. slą susipažinimo, kaip ir šokiu budu gy
Liaudanskio salėje, 3301 So. Morgan st. vi sutvėrimai keitėsi isz žemesnių į
isz kurio kiekvienas gali gauti sau kny augsztesnes veisles, ir pagal storumą ir
gas} namus ant pasiskaitymo. Dr-tės senumą žemės sluogsnių, kuriuose tų
sanariai gauna visokes knygas į namus ■sutvėrimų kunus randa, gali be apsiri
dykai; kitigi visi imdami knygas i na kimo spręsti, kaip seniai ir žmogus ant
mus tur užsimokėti už kiekviena eg musų žemės atsirado. Knyga turi 370
zempliorių po 5c. ant sanvaites ir duoti puslapių stambaus druko, ant gražios
kaucija arba užtikrinimą, kad knygas popieros; ir apie 150 paveikslų įvairių
po dvieju sanvaieziu sugražinęsenų gadynių isznykusių sutvėrimų,S. Daukanto Dr-tė.
kurių kūnai sziądien randasi mokslo
muzejuose. Knygos prekė 81.00. Norė
į*
Mitingas.
dami ją gauti, aiųskite pinįgus ant adre
Chicago; Liet. Republikoniszkas Kliu- so:
A. Olszevskis,
' bas lO-tos vardo* laikys savo susirinki924—33-rd 8t.,
Chicago, 111.
mąsubatoj, 11 Rugpjuczio, 9 vai., va
kare, salėje 8. Lelesziaus ir Meldažio,
68 W. 25-th 8t., ant kurio bus apsvarsty
ti labai svarbus reikalai. Todėl -užpra- “Szendien jau negalčcziau
szo visus.
Komitetas.
bėjo apsieiti...

Sanariamas Teisybes Mylėtoju
Dr-tes
Kad nedėlioj, 12 Rugpjuczio Dr-tės
Apveizdos Dievo bus piknikas, todėl
Dr-tė Teisybės Mylėtojų perkele savo
czvermetini susirinkimą ant kitos ne
dėlios 12 rugpjuczio, kuris bus toje paczioje Liaudanskio salėje, 3301 S. Mor
gan St. Ant szio susirinkimo teiksis
visi sanariai pribūti ir kurie dar ėsa kalti
už laikiasztį teiksis užsimokėti, nes jau
seniai laikas praėjo. Naujiems įstoji
mas dar vis 81.00.
Dr-tė Teisybės Mylėtojų.

Pajieszkojimal.
Pajieszkau savo brolio, Jargio Menkevieziaus, Suvalkų gub. Marijampolės
pav., Mikaliszko gm. 4 metai atgal jis
gyveno Mahanoy Plane, Pa. Jis pats ar
kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso:
Jos. Menkeviczius,
9 Harkins Lane,
Wilkes Barre, Pa.
(8-10)

Pajieszkau Jono Stefanovo ir Marės
Baltrunes. Teiksis atsiszaukti ant adre
so:
F. Žalis Baltrūnas,
Box 28 So. Glastonbury, Conn.
. Pajieszkau savo dėdės Jono Raszkauško, Suvalkų gub.~, Marijampolės pa v.,
Mikaliszko gm., Paszlavancziu kaimo.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine
ant adreso:
Ign. Raszkauskas,
8 Whitney st.
Worcester, Mass.

Pajieszkau savo draugu: Jokūbo Rasi
mo ir Mikolo Butkeviczsaus, kuriedu
keli metai atgal gyveno Mahanoy Plane,
Pa. Jie patys ar kas kitas teiksis duoti
žine ant adreso:
Andrev Kovalevsky,
Cuddy, Allegheney Co. Pa.

Pajieszkau Onos Poceviczaites, isz
Skersnemunes parap., Kauno gub. Jos
broli* yra pas mus ir norėtu su ja susiži
noti. Ji pati ar kas kitas teiksis duotį
žine ant adreso:
Stanislav Szimkevicz,
41 Butlerst.,
Pittsburg, Pa.
Pajieszkau savo draugo Juozapo Gruszo, Kauno gub., Panevėžio pav., kaimo
Palecziu. Jis pats ar kas kitas teiksis
duoti žine ant adreso:
Jonas Kranauskas,
’
Box 172 Poąnonock, Conn. '
(8-24)
Pajieszkau Juozapo Kaunecko ir Agnieszko* Norkaites, abu Kauno gub.,
Raseinu pav., Selvestru kaimo. Jie pa
tys ar kas kitas teiksis duoti žine ant
Peter Barcis,
adreso:
Seatonville, III.
Bos 3,

Teip sako daugelis, bet p.
Math Slepanek, 1077—65-th st.,
Englewood’e, tvirtina tai su pil
nu persiliudyjimu ir raszo apie
tai Jos. Trineriui. 437 Weat 18ih
st., Chicago, III*, sztai ką:
“Kiek daug gyduolių ir teip va
dinamų Karczių Wynų esmi jau
asz naudojęs, begaliu nė surokuoti, bet žinau tik t ii, kad nė vie
nos isz jų man nepagelbėjo ir su
gedę mano viduriai kassyk di
desnius man kentėjimus darė.
Galiaus kas toks patarė man gerti
Trinerio American Elixir of Bitter Wine, ir wieną bonką asz iš
gėriau — gėriau, teisybę pasa
kius, mažai ant jo pasitikėdamas,
kadangi jau daugybę visokių
Bitter’ių esmi vartojęs ir gyduo
lėm jau netikėjau; — bet vos
tik iszgėiiau vieną bonką, pasi
jutau kuone sveikas. Galiaus Už
gėręs jo apie tuziną bonkų, asz
buvau visiszkai sveikasBe
Trinerio American Elixer oi Bitter Wine, kuriam asz ant visa
dos pasiliksiu dėkingas,
nės
jis yra ne tiktai naudingu vaistu
nuo visokių vidurių ligų, bet ir
gerą skonį turi, szendien asz jau
nė gyvent ne galėcziau. Sakau
tai su pilnu persitikrinimu ir re
komenduoju jį visiems vartoti”.
Temykite.
Pro va Juozo Polublnsklo, kuri buvo painioja
ma pokampinlu rodo davėju, kurie po namus
jieszko sužeistu žmonių, paskui juo* apgaudinė
ja draug su savo advokatais, 12 liepos tapo už
baigų Henry paviete, mieste Cambridge. Ant
naudot Palubinsklo prisūdyta *000 ir Si 100
kaaztu. Prova vede Fr, Golubiokis tu advoka
tai! C. C. Wllton, John W. Streed ir S. 8. Shirer.
3329 8. Morgan 8t , Chloago.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS

SPECIJALISTAS
Chronissku, Ner
višku ir privatiszku ligų vyru, mo
terių ir vaiku. Li
gonius gydo per
laiszkus.

$1,000

Nagrados
duos
kiekvienam gydy
tojui, kuri* iszgyv
dy* tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisyto* isz žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių,
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomūs. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
szyk tuojau* prie Dr. Kallmertrn. o
rodą gausi dykai. Apraszyk gerai savo
liga, lyti (vyras ar moteriszke) amžy.kiek
Aukos ant kankintinlu.
85.00 sveri, indek truputi plauku ir už du cen
T. M. D. Kuopa Chicago, Iii.
tu
Įvežtine marke, o gausi' atsakyme ar
.25 galima
J. Smeistorius, Glenlyon, Pa.
iszgydyti ar ne. - Adresas:
J. Topull, Lake Creek, III.
“
Pajieszkau savo brolio, Izidoriau*
Bružo, isz Rimszų kaimo, Eržvilko*
vol. Rasseiniu pav., Kauno gub. Meldžiu atsiszaukti ant adreso:
John Bružas,
1514 Bos* avė.
Scranton, Pa.

Aukos ant Paryžiaus Parodos.
J. Bmelstoriu*. Glenlyon, Pa.

DR. F. J. KALLMERTEN.

TOLEDO. OHIO

Dr. Leonard Landės,
Li€tuwiszJca-8 Daktaras.

F.P.Bradchiilis A. Snknrsiis & Co

Adwokataa ir Notary Public.
New York. Wieninteli* lietuvy* advokatas, baigęs

134 E. 24 UI.,

Garsinga* gydytoja* vyriszkų ir moteriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbueziuose:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.
U ■* tikri na ItZgydyma

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plaucsių. kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos, nepomietį, apalpimą skaudulius,
žaizdas, tynimą moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą Gydymui nervisskų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

mokslą jurisprudencijos czlon Amerikoj,
Lake Forest universitete. Weda prova*
Lietuviszkas
kriminaliszkas ir civlliszka*. Atjtesako
CIGARU
Ir TABAKO FABRIKAS.
užsenėjusia* prova*, issdirba visokiu*
Dirba Cigarus iaz tikro Havanos taba
dokumentu* ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai ia* kitų miestų ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinka
gal rodą pasiekti per gramatas. Tuilo miau*® ant papierosų iaz Rosijo*, Turki
ti ejie reikalą teeiszaukia tuojau*.
jos ir kitų azalių. Biznieriam* dasiun3209 8. Halsted sL, Chicago, Iii. czia tabako ir Cigaru* į visus Amerikos
Telephone Y arde 772.
krasztu* už pigiause prekę.
Fabrikas: 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3259 So. Halsted

^BIMK MANE

.98

L,isa* L<jrti*Zku Daliu

Grąža* 14K
dvigubai auk
•u pavilkta* ir

iszgydysiu į kele* dienas, teipogi Il
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. l*zgydymą užtikrinu kiekviename atsitiki
me.' Cnraniszkss ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas liga* užlaikau slaptybė
je.

CHICAGO.

—Tikrai Lietuviazkas—

SalidųaS.

Buriatam’ • Ir
ažaukama*. gražiai k vtetkuota* Jtlkr«i ameriko
niukai* triduriai*. rwar*Bluote* aut 90 metu,
l*srodo kaip 140.00 sukriai* laikrodėli*. At*lu*lme C.O.D. Ir Jei patidabo*. užmokėk aatexpre*o
agentui *1.96 Ir laikrodėli* tavo, jei ne.eugražyk
atfal *at mue kurio. Ratavk koki nori vyri***
ar moteriiska.Pri* klektrieno laikrodėlio duoda
me DYKAI Buklu lieta lenciurell jeigu tu orde
134E.24th 8t.,Cor.Lexington Av. riu priiJuil»S.86, ir apmokame kairiu* prltiuntl
mo. Aptltteliuok tsendlen, netaju preke* eina
Offiso valandoa^-^^i'sv^ augtriya. Raityk o prlriurime 200 puriu Katelogs parodanti tukrianotlu* visokiu puikiu dai
Nedeltomlcnao 8 iki 10% vai.ryto; auo t iki 4**1. riu. ROYAL BARGAIN HOU6E, M DearbornSt
po plat
Chloago. III.
Rodą per Oromataa Dykai.

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT
‘K*uno gub. Ssauliu paviete

723 W. 18th Street
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telefoną*: Canal 78.
Telefonuot galima iaz kiekvienos
aptiekos.

TIKTAI DEL WYRU
Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam vyrui, katras prisinf
sawo warda ir adresa.
Sugražina sveikata ir smagumą urnai.

Dr. Leonard Landės,

Užpraazydami gydyklas priaiuskite 81.00
Nesiųsk pinįgų.
HTJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
Daug žmonių serga ant policijos, kuri
metų, kiek sveri ir a p raszyk sawo ligą, o apsireiszkia laike miego ar prie nusiasz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy
szlapinimo, ir jeigu isz to neisigydys.
dysi.
ji neapleis žmogų kankinussį. Žmonės
turinti ta liga kenezia nemigą galvos
Kuratswedinti karščiuose. skaudėjimą pilvo užkietėjimą arba netravinimą nerviazkumą. vidurių ir nu
Ant Potomac upėt kraszto,
gara* skaudėjimą ir apeilpnėjimą lytiszTenai rasi ir be raszto,
kų kūno dalių. Jeigu tokiuose atsitiki
Grąžę vietą, orą sveiką.
muose reikalauji pageltos, nesiųsk pinį*
Žalėm gojui gerą laiką
gų, bet raszyk pas manę įdėdama* mar
Ten lietuviszkas saliunas
kę, "o aaz atsiųsiu apraasymą pagal kurį
Parengt* puikiai kaip bijūnas: '
tikrai iszsigydysi. Adresuok:
(8-17)
Pilnas gėry mų puikiausiu
John Wasol.
Ir su užkandžiuigeriausiu.
Bos 443, Iron Mountaln, Mlch.
Czia vėl ant upės laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai,
Tai žuvauja, tai vėžiauja,
Bovintiesi nesiliauja.

Pigiau kaip kitur!

Antanas NarŲauskan,
We*t Port, Meriland.

Pakellt *t> onklingu gy
duolių bus utaiuste* ko*-

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užeiviu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu zatowu. Subatoj ir nedelioj bus balius ir
muzika. Wi*us užkviecziu atsilankyti.

JAMES J. HIGGIN8,
Successor to M. Durni ng.

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamootojts Kimo.

vienam atsitikime vislsakal iszgydo. Atslszauk ia
State Medinai Institute 864
Elektron BuUdlag. Ft.
Wayne, Ind.. o apturėkit
u* dyka tampei!. Institu
te stengiasi sutineszt su
didžiausiu skaitlius žmo-

įsteigto* 1868 metuote.

107 First St.,

EHzabeth, N. J.

^““’ Jj^'Dtetanoe.Mf B.

traukt isz namu, kad gydytie* ir szle sampellai parodys jiems, kaip lengva iszslgydyt nuo lyti**
ku Ilgu, kada vartoja*! attaktnccio* gyduole*. Institute ne vieno ne atmeta. Kožaas, kur*
ataiazauks, gaus dailiai aplpeezetyta pakely, kad *16 nežinota kas ten yra.Raszyk dabar,neatidek

Chicago, III

Diemanto Elektros Kryžius

UA 2.73 nupirksi Kliugu pinta waikam* w«*im«li *u paleruoto plieno
ratai*, tasemlt. tprlngtalt, eto. Gua, rantuota* ant 3 matu. Už SS 2S
■ertBKSi naujausio darbo "Go Czbt
Casmae**'. Duodame 10 dienu ant
iubaudymo. Pinigu in kalao nerei
kalaujame. Sutelkiame gerlautlut
paliuoyjimu* katllak mulu teisin
gumo. Rasira izsaDUK. reikalaudama* mu*u
aaujal 1**1 isto pulkam 48 puriu katallogo.
Adresuok:
iftoi" Ažanufstcturinn <?o.. Dept.O-l
161 to 167 Plymouth Pl ,_ Chica<o, III.

nes pas 11 randa
si te riaušes

te* iszdykumo, sugražini
patrotyta pajiega ir at
minti, panaikys skaude]!
ma strėnų, sudrutys silp
nus lytiszku* sąnarius.
Gyduoles yra labai sma
ilo* ir pamaczlyvo*. ro
dos plaukte plaukia prie
nesveiku sąnariu indrati n damos kur reikia. .Jos
gydo koksą ilga ir panai*

Jonas Petroszius,

Ciyato sukto, 14 ir 18 K. (silabiniai žiedai;
Laikrodžiai ir laikrodėliai pa* mane piritu kaip
vltur. Darau nauju* ir taisau *u*adiatu* laik
rodžiu* ir laikrodėliu*. žiedu*, draugystėm tpilkele* ir wl*oklu* atkalnių* ir sidabriniu* daik
tu* pigiau kaip wi*i ir wl*a darbe gvaranCtoju.

934-33 *tr.

Duiseiiczin,

bandymo pakelius tiems,
kurie papraszys.
Iszsigydysi namie nuo
klės vienos Jytiszkos ligos,

1681.18th st. kerte Union. Chicago.

F. Prožanskis,

WAŽIUOJU

te Medinai In .ritate. Jis
'iek iszgyde vyru, kuris
pu metus ėmėsi su pro
tlszkals ir kuniszkaU ken
tėjimais, teip kad Instite-

Povilas Mozei k a,
3321 8o. Morgan st.,

Chicago, III.

W.dinamai teipgi Volte Kryžium, keletą metu atgal to
po tszrastes Austrijoje, ir p*sidekawojant savo naudai
Kryžių* ta* srelk prasiplatino Vokietijoj, Prancūzijoj,
Skandinavijoj ir kit/se Europos szalyse, ir szendien yra la
biausiai pageidaujama* kaipo galinga* val*te* nuo &eumatlzmo ir daugelio kita kūno nageliu.
Elektros Diemanto Kryžius gydo Reumatizm* teip nu
kuls kaip ir sąnariu, Neuralgija ir kitu* kūno tkaodsji
mus, hervisikuma. Nervu nusilpnėjimą, Silpnumą Pras
tota Nervu Gyvumą, Nervu Nupuolimą, Nemiga, Abejo
tingumą. Dvasio* M u puolimą Hysterija, Paralyžių, Su*.
tengima. Drebuly, Neuralgija. Apopiekuija, Nuomarą, Brv.
Wlto Bzoki. Szlrdies Plakimu.Galvos skaudejima ir irisu*
Nervl*zko Systemo sugedimu*.

Ar Tawo peczins
reikalauja pataisymo?
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

Kryžių reikia neszint diena ir nakty, pakabinta ant **U-

Ontlet Fnrnitnre A Stove Co
3249 8. Morgan 8t.
Tikrai Lietuviukai
ūžlaiko gerą alų, seniauses ir czystaa zrielkas ir kvepeneziuscigarus. Geriause
užeiga dėl az vieži*i atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinisezyseziau
sės ir telsingiauses lietuviszkas saliu
nas mieste W*terbury.

J. F. DANI8EWICZIU8,
839 Bank, kampa* S I^onard 8t.

Conn.

Waterbury,

jum priemuJ visokia* I
orderi arba rugiriruotoj
manio Kryiiu, arba 6 u
iggelba »*io^8tebnkllngo^Kryžiau* i*x*igyde. Y ra užtektina dėl parodymo jo v-nrit-lro*

Užlaiko grabus ir visus kitus reikalin
gus ant pagrabo daiktus. Teipogi Karie
tas ir arklius ant pagrabu, veseiliu ir ki
tuose reikaluose galim* czia gauti. ToĮymesniejie gali paszaukti per telefoną:
Yards 709.
(3—9)

A** naudojausi lutu Diemaato Elektros Kryžium nuo 21 Kowo ir persitikrinau, kad ta* kryžiui
tikrai teip pagelblnga*. kaip sakėte. Per.ilga laika asz negalėjau traldyti savo drszines rsakos
ir daug kentėjau; visada turėdavau laikyti js pariesta. Po naudojimo begyj dvieju novatorių
jutu Dlemante Elektros Kryžiaus galėjau apsieiti jau be pariszimo. Dabar gi tu te ranka neesu
en* kibirą »andeas A s* ir nežinau, kaip atidekavot jums už teip didele sutelkta man pagel—ANDRĖS MAD6EN, 2666 Quinoy Are., Oonn. Utab , April 16, 1899.

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

Rodą Dykai!

Ll6iuwi§zka flDiioka

Vien tiktai vyru ligose.
Btata Madlcal Dispenaary
76 E. Madlsea 6trvet.
Chicago. III.

naimaim mokestis*.
Isztlrtl Specijallstel szios
Gydinyczlo, g\ tmntuo-

mes saužsgystos. kaip tai: Prasudymas
varioocel*.
vyrieslninio, ■nitlpnajimat.
Nervu silynumaa,_______
Bzirdfes__________
plak imat,_ ,pražady_____ ,
—“
draugystes.
nu atminties, nekentimas
draugyste*, nervlsanervi**kuma*. krutinę*, nugaros ir kryžiaus skaudejl-

malimas. taikliu liga, pražudymas ' apetito,
smarve gerkle}*. paniūrimas, viduriu užkištoji
m**. matzimaa kraujo ia galva, perutejlmas.
autu cypimai. Iszbenmai ant kaso ir lytiszku
dalia, pražudymai tekio*.

Gyduoles dykai—pakolei iszgydysim.
Ofisas atidaryt** nuo 10 vai. ryto iki * po pie
ta, ir aao * iki 8 vikare. Nedellomls Uk nao 10
iki lt ryto.
Kiekviena*, kur* kankinasi koki* nor* chro-

Dar penkiolika minutų, pakol stritkarį
(nust versi,.
Tai eik azian brolau pa* Szimkų—sznap•*
(są iszsigersi
Jis turi czystą saliuną naujutėlį barą
Wynąsznap*ąszaltą alų ir užkandį gerą.

Stanislovas Szlmkus.
8700 Commercial avė.,

So. Chicago, 111.

J. LESZCZYNSKIO
Lenkiszkai - Lietuwiszka

OFFISAl:

Bro.kly.,NY

Norėdami pasiklaust rodo* per laiszkus,
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO.,
Box 2361, Nev York. U .8. A.

SUte Medical Dispeasery,
76 E. ledison St., Chicago, III.

Wlsi-

veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
tef|>P*t dėdasi ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam iszsemtas sunkiu darbu spėkos, reikia ką nors imti.—Mekslas aiszkiai
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per diena
isznaudotas spėkas. Praktikuojant ilgus metus pasisekė man su
vienyti įvairius vaistus su vynu, kurs sudrutina visą organiz
mą pasekmingiausiai gydo pilvo ir žarnų uždegimą, odos ligas,
gumbą nežlebcziojimą dispepsiją neuralgiją nervišzkumą etc.,
ir tam vynui suteikiau vardą: Kartus WynM Dro Božvn

Gali gaut ttlsose aptiekose arba pas

Geo. M. Glaser, M. D.
Medicinos Daktaras.
Gydo viaokes .!<**, turi geriausę prakti
ką ligose moterių, vaikų ir chroniszkose ligose. Teipogi geriau*ei atlie
k* aperacijas visokiuose ataitikimuoae,

Didžiau!*** Lietuviszkas

Dirbame Cigaru* isx
Turi geriauses gydyklas nuo visokių
tikro Havanos tabako,
ligų; užlaiko visokes Europines žolele^
Cigaretu* isz Rusiszko
Bobro mėsa, ruskas gyvas diele* ir tt.
ir Turkiszko. Biznie
Atsiszaukusiems per laiszkus ir aprariam* dasiunczlame in
szantiems savo ligas, duoda rodąs Ir
yisus Amerikos krasz
prisiunezia gydyklas per paeitą arb>
tu* už pigiause preke.
per ezpresą.
FABRIKAS:
Aptiekoje visada randasi keli dak
498 8. Halsted st.
tarai, teipogi per telefon a gali pa- KRAUTUVE. OFISAS IR FARDAVINYCZIA:
szaukti daktare kas tik koki nori.
878-880 W.33rd si., CHICAGO.
Dr. M. P. Koesakauska* visada aptie
koje.

Kaip kiekwiena maszina. teippat ir žmogaus organiamas hu laiku genda.—Kad maszina ir toliau* pasekmingai

DrąBožyncz,519 Milwaukee avė. Chicago.

Lietuviszkoje kalboje, atspausta* lotiniszkoms literoms Peterburge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
Nevskij prospekt, n. 111 b- 73.

Cigaru ir cigaretu fabrikas

807 32nd 8t*

Jk

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

Chlca<»

Naudokitės!

prie lietuvlszkos bažnyczios.

J. R. Miknaitis.

Užlaiko Ražanczius, Szkaplierius, Abrozdus, Maldaknyges lietuviszkas ir lenkiu
kas, teipogi ir visokias kitas knyga* dvasiizkoa ir >vleti*zko* 1 n talpos.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 8. Halsted St,

$2.00

Baltriikoiįi!!
Rasite szaltą alų, seniauses ariel
kos, wyną net iez Europos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.

11 N. RiverSidaSt

faterburj,

Conn.

Major’s
Cement

rėmu yra paskutlalautioe mkdoe ant 1900 ■*. Areikalaujame. Dviraczl* ir kitokia dalyku katalioga sluncriame už dyka, ^taln 1m
kalno nereikalaujame. Adresuok:

Chicago,

I

Ar nori Gero Laikrodėlio
už pigia preke?]
kaip kita. Wi*a tevora gvarantuoja.
Sillubinlna
žiedus isz geriausio euk-

To Rapažr
Brokeri Artl-

pas —

oBKiArsio darbo nn
bacuv* pigiau nei
kiti tai gali padarytiUžsilikę isz W modeltai u* pigesne ne-

P. K. Bruchas Chicagoje
užlaiko didžiau** laikrodėliu

231 8. Roebling st-, Brooklyn, N. Y.

jletuTfszk&s Sztons Rellgiszh Daikto.

Ui 13.23 Nupirksi Puiku 1900 moteriszka ar wy
risz ka dvirati

•|3"

OFISO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak
161*167 Plymouth PI.
Tzlzlonas Yards 885.

883 Bank st., Waterbūry. tx»nn.

wyrąi—

Boston, Mass.

Kartu* Wynas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wynol)ro Božynczo.

Zemlapis Lietuvos ir
Latvi i os.

3310 S. Morgan St, Chicago, III.

257 Hanover St.,

ežio.

Arti Mc Vickers Teatro.

APTIEKA

J.Burman & Steflįnkevicz,

Žingeldu* svietui dalykas.

Tikrai-vienatinė gydykla ant užželdiniPilna visokiu aptiekoriszku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į truihpa laika sulaiko plauku slinkimą
Aptlekąje wisada gulima raut DAKTARA, kurs duoda ligoniam*
už kągvarantuoju. Prof. Brundza sutei
rodąs dykai.
kia puikius, szvelnius ir tankiu* platf
Aptiekoje galima ausikalbėt: lenkiszkai, ruakai, lietuviszkai ir
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padaugelyj kitokiu kalbų.
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius.
Pagelba yra visiems, tik ataiszaukite.

bando motu n tu jautis ir paeekmingiauria gydy
mo metodą. Jeigu gali,'pribuk pats, o jeigu
ne, tai raityk pas mus reikalaudamas*‘Klausymo Lietos'*—tada galėsi būt Itigydytat na
mie.

J. K. Chmielanskis, J. Siliersteln, ACo.

Tel. Yards 709.

vandeniu atskiesti

turime didelę daugybe visokia peczių
ui pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Kn* prisitis 88.00 aplakys geriausia ir
naujausios mados
maszlnake
gromatom*
drukuoti
Bzi maszinuae teip gerai priteisite,
kad ktekriena*, nor* Ir mažiausiai mokinta*,
per 10 minutu iszmoksta dailei drukuoti. Prie
kiekvieno* massinukes duosim dovaba* istoriszkoms knigoms bei popieroms su puikioms kvietkoms ir gražiai* apskaitymais aromatu raižy
mui. Tokiu popieru tuzinas kaistu ja S5o; 6 tu
zinai 61.00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lletariazkoj spigardo) ir duodame gera uždarbi.

W. Kudarauckas,
Box234,
Livrence. liss.

Latkrodkllai ttold fflled,
Klgin6 viduriai*. gwarautuotl ant 20 me
tu.................. ............ U.7»
Laikrodėliai Gold filled,
amerikonltakait vidu
riais, gvarantuoti ant
_
Maria.......
Laikrodėliai Gold fflled gvaran. ant 10 meta 7.76
Laikrodėliai sidabriniai Elgino viduriai* gvarantaoti ant 10 metu............................................. 7J6
Laikrodėliai nidabrinial amer. vtdoriai*...*.|g
Laikrodėliai nikeliniai Elgino viduriai*....... 6 98
Laikrodėliai nikeliniai amer. vidurtelt....3.00
Tavom* rianorin in teitu* miestai C. O. D.
kai tilcper laittkut pareikalauja. Adresuokite:

P. K. Bruchas,
88O-33rd 8L,

Chicago, IU

