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Per karę
tmkiaus pradeda atsitikti terp prancūzams Tonkino.
susijungusių vieszpatysczių ka nė Wokietija, ne Anglija ne gali
riaunų ir bokserų ir chiniszko daugiau? pelnyti.
Sziaurini Amerika.
Amerika oficijaliszkai praneszė
rando kariaunos. Užėmus Peki
Ant Filipinų pasikėlėliai la nu ir pabėgus isz jo ciecorienei, ^Vokietijai, jog ne gali paremti
biaus subruzdo, pereitę sanvaitę chinieczių dvasia lyg buwo nu jos reikalavimo ir pasirengusi iszamerikonus pasiekė keli nepasi puolusi, dabar wėl labiaus pakilo; traukti savo kariautų ?z Pekino.
sekimai; didžiausias nepasiseki Didžiausias muszis dabar buvo po Tas suprantama, kadangi dabar
mas pasiekė juos po Giniloan, ant Pei Sang, netoli Taku,taigi netoli Amerika mato, kaip didelės ka
rytinės užbaigos Laguus de Bay. vietos, kur stovi didelės europie- riaunos reikia ant įkvėpimo mei
Czia 143 amerikonai, per savo ežių pajiegos.
Prancūzai, mas iės filipiniecziams, tai jeigu už
paežių iroficierų neatsargum ę.už koliai, vokiecziai ir austrijo^ai imtų dar kokį Chinų szmotę, tai
ėjo ant didesnių pasislėpusių fili, užpuolė ant chinieczių (laikomo ant įvarynio proto gyventojams
pmieczių pajiegų.
Muszyje tre- forto, bet laike szturnio užėjo naujų valdybų ne pritektų laiko
czia dalis kareivių likosi arba ant chinieczių parengtų minų, mos po ginklu amerikoniszkos
Jeigu ji -visę savo
užmusztų, paszautų arba pateko kurias padegė ir daug szturmuo- kariaunos.
filipiniecziams; likusi gi priversta janezių kareivių išmetė į padan kariaunę įpainiotų į mokinimę
tapo greitai trauktiesi atgal, ka ges. Tame muszyje į 300 euro- meilės $awo laisvoms instituci
dangi kitaip visi kareiviai butų peiszkų kareivių likosi arba už- joms gyventojų naujai užgrieb
patekę į filipinieczių nagus. Isz musztų, arba sunkiai sužeistų. tuose krasztuose, tai paskui nieks
filipinieczių gi pusės tik 10 likosi Foitę paėmė, bet chiniszkos ka ant jos balso nepaisytų, o per tai
užmusztų, kę pripažįsta pats a- riaunos paimti neįstengė, ji aut Amerika daug daugiaus žudytų,
merikonai.
Matyt, kad juo il valczių pasitraukė. Bokserai pasi negu galėtų pelnyti per padaugiginus traukiasi kova, juo geriaus rodė vėl aplinkinėse Pekino gele nimę savo valdybų. Tę ant ga
filipiniecziai iszmoksta ję vesti. žinkėlio. Pietinėse Chinų provin lo, roduei.suprato Amerikos virPagal rapartę amerikoniszkos ka cijose pjauja vėl misijonierius ir szinįkai ir rengiasi pasitraukti
riaunos virszinįko, pereitę san jų apkriksztytus chinieczius ireu isz Chinų.
Wokietija ir už jos peczių besivaitę amerikonai nužudė susiti ropieczius.
kimuose per 100 kareivių, taigi
Tuom tarpu terp imanczių da kavojanti, įtraukusi visas savo
daugiaus negu kokię nors kitę ly v u mę kovoje vieszpatysczių kariszkas pajiegas į karę su bū
sanvaitę szių metų.
nėra vienybės, kas labinusiai pa rais, Anglija nesiskubina trauktieRods prezidento iszsiųsti ant dręrina chinieczius, jie tikisi su- si isz Pekino, bet jeigu kariaunos
Filipinų komisonai tvirtina, kad pjudyti terp savęs europeiszkas visų kitų krasztų pasitrauktų,
jų darbas nuraminimo filipinie tautas. Gal tas ir pasiseks, ka- nežinia ar viena Wokietija ten
czių iszduoda vaisius, kad nura dangi savitarpiniai pawydėjitnai galėtų pasilikti; apie Angliję nė
minimas cziabuvių žengia prysza- terp kariaujanezių neva drauge ra jau kalbos—ji dręsi ir tvirta
kin, bet isztikro, rodosi, kad yra tautų labai dideli. Tę žino gerai jeigu stovi už tvirtų peczių pasivisai priesziugai,
filipiniecziai Chinų augsztesni urėdnįkai ir kavojusi, pasilikusi gi viena, di
smarkiaus pradeda ginti savo stengiasi tuos nesutikimus sunau delės dręsos ne turi, tokiuose at
sitikimuose ji greitai moka sa
krssztę nuo negeistinų naujų po doti ant savo naudos.
Wokietija, pirm pradėjimo ta vo pasižadėjimus mainyti.
nų, užėmusių iszpanijonų vietę.
Pagal paskutines žinias, MasProvincijose Cagayau ir Izabela, rybų ant susitaikymo ir palioviniauri ni uore disinkiuose salos Imo kovos, parai kutavrr, tdmt bu- korija priskyrėLuzon, pasikėlėliai smarkiaus tų pirma užduoti visi, kad ir savo valdybų ui užpuolimę chi
sul ruzdo.
Prckėjai provincijoj augszcziausi ' ‘ urėdnįkai, kokiu nieczių ant Bingovieszczensko.
Japonijai teiposgi nėra naudos
Albay skubiai gabena nupirktus nors budu dalyvavę europieczių
pirmiaus žalius produktus, ypacz skerdynėse,-o tame ir svarbiau remti VVokietiję arbt Angliję, ka
gi teip vadinamas filipimszkas sias bokserų vadovas kunįgaik- dangi jos reikalai prieszingi teip
kanape?, kadangi bijosi, kad jų sztis Tuan. Kadangi Wokietijos Maskolijos reikalams, kaip Wonesudegintų^filipiniecziaL Ame ne remia nė Maskolija, nė Pran kietijos arba Amerikos. Ji ne
rikoniszki cficierai teipjau laukia cūzija, nė Amerika, tai Chinų nori pyktiesi su Chinais, kadangi
didesnio ir smarkesnio pasikėli randas ne tik nesiskubina su isz- isz draugiszko susitaikymo dau
pildymu to reikalavimo ir kunį- giausiai gali pelnyti. Japonijos
mo cziabuvių.
Ant atsiliepimo amerikonų gaiksztį Tuan ne tik nesirengia ir Chinų reikalai beveik vienoki,
szalininko Buencomino, kurisai iazduoti vokiecziams, bet jį pa joms reiktų laikytiesi krūvoj ir
buvo atsiliepęs prie Aguinaldo, skyrė sąnariu Didės ės Wieszpa- gintiesi drauge priesz visus Eu
užmanydamas susitaikymę su a- tystės rodos, kurios užduot ė yra ropos ir Amerikos pąsi kėsini mus.
merikonais, atėjo Aguinaldo at terp kitko ir užtvirtinti padary J a poni ja, t ur būt, teiposgi neis iki
sakymas. Szitas filipinieczių va- tus su kitoms vieszpatystėms su galui su Wokietija. Taigi ir pa
vas atmętė užmanymę Buenco tarimus. Wokietija priesz paaug- skutinei atseis sumažinti savo
mino ir praneszė, kad jis reika sztinimę urėdo Tuano pakėlė pro- geismas, ir karezta kalba Wokielauja visiszkos neprigulmystės tertę, bet kol jai atsisako pritarti tijos ciecoriaus, kad jis priesz sa
Filipinų salų ir pasitraukimo nuo kitos tvirtesnės vieszpatystės, vo galybę privers Chinns pulti
kaip autai Maskolija, kurios Chi- ant kelių, liks turbut tik durnais,
jų amerikonų.
Aguinaldo iszleido į filipinie- nai labiausai bijosi, teiposgi Pran ant kurių kepsnies ne iszkeps.
czius savo prokliamaciję, per ku cūzija ir Amerika, ne ‘paisys la
Kare Afrikoj.
ri ę liepia paleisti dalį paimtų į bai ant Wokietijos protesto. Jei
Transvaaliaus
prezidentas Kruegu
szitos
vieszpatystės
ne
rems
nelaisvę’amerikonų, visus nelai
svius užlaikyti gerai, neskriausti Wokietijos reikalavimo ir pasi ger keliauja į Europę ant holanjų; apait to, jis prisako kiekvie trauks isz susiriszimo, ^Vokietija diszko kariszko laivo, kurį Ho
nam pasiduodaneziam amerikonui viena, nors su parama Angli lą nd i jos randas tyczia iszsiuntė į
Lorenzo Marųuez. Holandiszkaa
užmokėti po 40 dol. Dalis sugrį jos, ne daug kę galės nuveikti,
randas, n e norėdamas susipykti su
žusių paleistų ant minėtos Agui kadangi ir ant paramos Anglijos
Anglija, praneszė Anglijos ran
naldo prokliamacijoe įtvirtina, ne gali per daug remtiesi: Angli
dui, kad nori siųsti savo kariszkę
ja
mat
ne
pabaigė
dar
karės
pie

kad apie nupuolimę dvasios palaivę paimti Kruegerį ir paklau
sikėlėlių nėra visai kalbos: dva tinėj Afrikoj, o gal greitai dar a
sė, ar tas ne bus prieszi ngu An
part
to
susipykti
su
Prancūzija
už
sia jų ne tik ne nupuolė, bet pa
Morokko ir už krasztus Somali glijos mieriams. Ant to užklausikėlė.
symo gavo ataakymę, kad priesz
Ant salos Kubos, kaip paskuti pakrantėse.
Maskolija ginasi, kad ji nesi kelionę buvusio Transvaaliaus
niai rinkimai parodė, skaitlius arengia
griebti nė jokio Chinų prezidento į Europę nieko ne turi
inerikonų draugų ne tik ne pasi
kraszto,
bet už tai už savo neva ir tokios kelionės ne stabdys.
daugino, bet sumažėjo, per rinki
Krueger pirma ketino keliauti ant
mus visose provincijose paėmė nuotrotas reikalauja tokio atlygi
vokiszko privatiszkos kompani
nimo,
kokio
Chinai
nė
jokių
ba

virszų szalinįkai visiszko pasi
jos garlaivio “Herzog”, kuris jau
traukimo amerikonų, kurie visai du ne įstengs užmokėti. Masko
sykį anglijonų likosi sulaikytas/
lija
reikalauja
1
milijardd>Aiblių.
atmeta jgnerolo Woodo reikalabet pabūgo, kad jo anglijonai
Kadangi
teip
didelės
sumos
pinįvimę, idant prietikiai terp Kubos
vėl ne sulaikytų, todėl sutiko
gų
Chinai
ne
turi,
tokios
pasko

ir Amerikos butų įvesti į konstikeliauti ant holandiszko kariszko
tuciję. Kę dabar darys ameriko los nieks jiems duoti ne gal, tai
laivo.
»
p
ant
galo
kaipo
grebežius
ir
pateks
nai ir jų draugai? Gal jie ban
Roberts praneszė į Londonę,
Maskolijai
visi
tie
krasztai,
dys pakelti naminius maisztus,
buk visos būrų pajiegos likosi
kad tik suteikti amerikoniszkai kokius ji nori paimti. Gindama
iszskirstytos, liko vien maži pul
gi
dabar
Chinų
urėdnįkus
ir
už

kariaunai progę pasilikti ant Ku
keliai ir tai daugumoj susidedanti
stodama
už
juos
priesz
Wokietibos?
isz
holąndiszkos kilmės aolionistų
ję, Maskolija po savo pusei turės
pietinės
Afrikos angliszkų val
visę
Chinų
raudę.
Prancūzija
rei

KarO ChinuoseJ
dybų; buk būrų vadovai, matykalauja
500
milijonų
frankų.
Ka

Rodosi, kad karę su Chinais,
mi negalėjimę prieszintiesi ilnors ji oficijaliszkai nė vienos dangi Chinai ir tiek pinįgų ne
giaus,
suskaldė kanuoles, kitas
vieszpatystės nėra neva veda gali užmokėti,tai Prancūzijai ir be
užkasė
į
žemę. Tuom tarpu pa
tolesnės
karės,
su
pritarimu
Chi

ma, ne teip lengva bus užbaigti.
Karės neva nėra, bet kruvini nų rando, pateks tūlos pietinės žįstanti sanlygas pietinėj Afrikoj
muaziai ir tai nemaži, dabar vėl provincijos, prie prigulinezio ne tiki tam lordo Robertso rapor
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tui, laiko jį už tyjftia atsiuntę ant
Anglijos kolionijų ministerio
Chamberlaino reiklįįavimo, idant
palengvinti iszriųkimę į parlamentę szalinįkų priskyrimo prie
Anglijos abiejų pietinės Afrikos
republikų. Tas gal būt teisybė,
kadangi mat Anglijoj artinasi
laikas rinkimų, karės prieszinin
kai liberalai varo žmarkię ag i taciję ir nežinia, ar .po rinkimų ne
reiks Chamberlaiaui pasitraukti
isz minis'erijos. Lotdns Robertą ir
pirma paleido į avietę gana me
lagingų žinių; nežingeidu todėl,
jeigu ir paezioj Anglijoj daug yra
netikinezių jo raportams.
VVietę pasitraukusio nuo vado
vystės būrų vadovo Botho? už
ėmė jenerolas Viljoen.
Jis su
3000 būrų pasitraukė isz Komatiport į Libompo kalnus.
Pagal
raportę lordo Roberte, terp būrų
vadovų užgimė nesutikimai ir
jie patys be mažo nesusimuszė.
Buk 700 hurų metė ginklus ir
perėjo į portugaliazkas valdybas;
kiti gi pulkeliai pasiduoda angli
jamame.
Ne reikia vienok užmirszti, kad Roberte nuo seniai
leidžia j avietę panaszias žinias,
bet visgi iki sziol > su 200000 angliszkų kareivių neįstengė galu
tinai pergalėti mažų būrų pajiegwWokiezki laikręszcziai prane
sza, buk Somali pakrantėse angli
jonai apėmė mažę prancūzų pul
kelį ir nuo jų atėmė ginklus. Tę
atsitikimę buk slepia praucuziezkas randas, kadangi grie dabarti
nio nekeutimo anglijonų Praucupriverstas dar labiaus su-ierzinti
su Anglija, kas gulėtų suskubinti
karę terp nesutinkanezių kaimy
nų. Oficijaliszkų žinių apie tai
nėra pagarsintų nė Anglijoj, nė
Prancūzijoj.

Balkanų pussalis.
Ne tik Chinuose ir Afrikoj yra
szaltinis nesutikimų terp vieszpatysezių, kūne gali pagimdyti di
deles kares; tokiu jau szaltiniu
yra nuo seniai Balkanų pussalis,
palaikai griuvanezios galingos
kitę kart Turkijos, kuri sziędien
yra tik įnagiu raukose tai vienos
tai kitos vieszpatystės.
Sykį
Turkija yra Anglijos įnagiu, tai
vėl Maskolijos arba Wokielijos.
Susipykimas terp Bulgarijos ir
Rumunijos dar neiszdiio, bet ir
karė dar neužgimė.Jeigutiemenki
kaimynai susimusztų, jie galėtų į
karę įtraukti ir galingus kaimy
nus. Dabar abiejų kraaztų ka
riauna traukia prie rubežiaus.
Azijatiszkoj
Turkijoj,
ant
Kaukazo rubežiaus, turkiszka ka
riauna užpuolė aat stovinezios
kitoj rubežiaus pusėj maskoliazkos
kariaunos ir užmuszė kelis kazo
kus.
Maskoliszkas pasiuntinys
pareikalavo nubaudimo kaltų ir
atlyginimo už užmuszimę karei
vių. Tūli laikraszcziai mena,
kad tai Anglijos darbas, kuri,mė.
tydama pinįgua, stengiasi sukelti
maisztus parubežiniuose nuo Mas
kolijos Turkijos krasztuose ant
atitraukimo Maskolijos akių nuo
Chinų ir Indijų.
Gal būt, kad
tas spėjimas yra isztikro teisingu.

Isz Lietuvos.
Sudegi dwi žmogystos.
Netoli Jakobstadto, W i te bako
gub., Dinaburgopav.,sudegė ųkė
viensedyj Plavon, prigulinti Jo
nui Plavinskiui.
Ugnis pasiro
dė uaktyj, kada visa szeimyna ukėe savininko ramiai miegojo ant
szieno.
Kada pabudo žmonės,
jau ne galėjo būt kalbos apie iazsigelbėjimę. Sudegė patsai Plavinski ir jo 8 metų duktė; sun
kiai gi apdegė 7 metų sūnūs.

Isz Neswlžo, Minsko gub. |į
22 d. pjutės pasirodė czia ant
dangaus didelis ugninis kamuolys,
kurisai neiszpasakytai iszgazdino
ypacz kaimieczius. Kamuolys tas
palengva praslinko nuo pietrytinių krasztų sziaurvakurų link,
palikdamas ant daugas ilgę szviesų ženklę.
Parva jo buvo isz
pradžių raudona, paskui .perėjo į
fijoletinę Kad tai ne buvo puolanti žvaigždė, rodė tas,kad kamuolys plaukė palengva ir ne tiesiu
keliu; bet visgi buvo tai koks
nors g a m t isz kas apaireiszkimas.
Žmonės, isz visko mėgstanti pransszauti ir tę pas mus matytę ugninį kamuolį laiko kaipo ženklę
karių, kurios prasidesianezios rytuose ir iszsiplatįs toli į vakarus.
Ateitis parodys, ar tos pranaszystos iszsipildys.

Isz Seinų. Suwalkų gub.
Kaime Jaroslav, Seinų pasvie
tyj, ūkės savinįkas Dambrauskas
įsimylėjo j jaunę merginę netoli
mo kaimo ir užsimanė ję vesti;
bet kad jis buvo jau apsivedęs,
tai ne galėjo to padaryti, kol jo
pati gyva. Nusprendė jis todėl,
atradę* progę, sutrumpinti ne
kencziamos paežio.* amžį. Todėl
jis stengėsi jieszkoti vien prieka
bių ant susibarimo. Laike vieno
susibariino pagriebė jis kirvį ir
su juom kirto paežiai į galvę ir
kada .tojė nuo tokio smūgio puolė
ant grindų, niekszas svyrąs dar
gyvos kunę pradėjo į smulkius
ssmotelius kapoti ir tuos szmotelius iazmėtė po lauka. Užmuazyir nlekezaa likosi suaresstuotas i*

jau prisipažino. Pasirodė, kad
prie užmuszimo paežios padėjo
jam jo locni tėvai. Tie teiposgi
jau suaresztuoti ir sėdi kalinyj.
Be abejonės sūdąs visus sunkiai,
pagal jų kaltę, nubaus paskirda
mas prie sunkių darbų Siberijoj.

Sziųmetinis užderėsimas
Lietuwoj.
Pagal statistiszko biuro, ėsanczio prie žemdarbystės ministeri
jos, surinktas žinias užderėjimas
rugių ant viso Lietuvos ploto
buvo sekantis: Wilniaus gub.
iszpuola vidutiniszkai po 62 pa
du nuo desiatinos, yra vienok
vietos, kur jų surinko tik 9 pū
dus, kaip yra vietos, kur surinko
net 140 pūdų nuo desiatinos;
Minsko gub. iszpuolė 52 pūdai,
nuo desiatinoe, prie mažiausio užderėjimo 10 pūdų, o didžiausio
175 pud.; Witebsko gub. vidutiniszkai 62 pūdai, prie men
kiausio užderėjimo 13 pūdų, o
o didžiausio 150 p.; Grodno
(Garteno gub.) vidutiniszkai 56
pud., prie mažiausio 10 pūdų, o
didžiausio 110 pud.; Kauno gub.
vidutiniszkai 69 pud., prie ma
žiausio 25 p., o didžiausio 150
pūdų, Taigi isz tų žinių matyt,
kad isz visų Lietuvos gubernijų
geriausias rugių užderėjimas bu^o Kauno gub.

Isz Kauno.
Ne tik isz Wilniaus ir Suval
kų, bet ir isz Kauno iszsiuntė
kareivius į Chinus: isz Kauno
ant iszsinutimo likosi paskirta
7 rota Wolgoe regimen to. Czia
atvežė teiposgi vienę kareivių
rotę isz Kurtenhofo, Kurlandijoj.
Wibi tie kareiviai iazgabenti į Odesę, isz kur garlaiviai nugabęs
juos į Chinus.

Perkunas užmuszė 12
žmonių.
Dvare Abramovszczizna, Naumiestėlio pavietyj, Minsko gub.,
prigulineziame
Chmieliauskienei, užkilusi baisi audra pridirbo
daug nelaimių. Pirmas perkū
nas uždegė tvartus, antras tren
kė į bernų namus ir 12 jų ant
vietos užmuszė. Kūnai užmuša
tų buvo j anglis sudegę.

Isz Wilniaus.

Isz VVilnlauB pawjeczio.

Wilniaus miesto rodą rengiasi
parengti kursus mokinimo viso
kių amatų ir prie jų paveikslingus varstotus ant paminėjimo
idienos gimimo garsaus maskoliszko poėto Puszkino.
Kadangi
<czia eina apie pagarbinimę mas
koliaus, tai ga! beprotiszkos Pe
iterburgo valdžios užmanymo ne
1trukdys. Kursai toki, ant pakė
I
limo
amatų Wilniuje, butų iszl
tikro
naudingi.

27 d. pjutės, kaime Sokolinkuose, Warnių valazcziaus, likosi
užmuštas 70m. ukinįkas Tarnoszius Blaszkevyczius.
Miegojo
jis mat kluone ant sziaudų, aut jo
parvirto stogo sparas ir užmuszė
ant vietos. Blaszkevyczius buvo
lietuvy?, katalikas.

25 d. pjutės, kaime Žufruose,
Szirvintos vahzcziuje, siautė
didelis gaisras, kuris su wisu, su
visais gyventojų turtais,isznaikiNeseniai į Wilniaus žydiszkę co triobas 12 ūkininkų. Blėdį
j
ligonbutį,
drauge su savo gimi ugnies padarytę apskaito ant
t
nėms, atėjo senyvas žydas ir ap 10000 rubl.
}reiszkė daktarams, kad jis prari
jo didelį blekinį szauksztę. Dakta
Isz Grodno.
]rai nenorėjo tikėti ir laikė tę už
Prie
Grcdno
Raudonojo Kry
|negalima, bet ne atsisakė nuo iszžiaus
ambuliatorijos
(ateinantiems
(
tirimo.
Pasinaudoję isz Roent- jieszkoti daktarų pagelbos ligo
geno szviesos, daktarai persiti niams) likosi parengti specijakrino, kad žydo pasakojimas tei linki kursai jaunoms merginoms
singas, kadangi pilve užtėmyjo ir moterims ant susipažinimo,
didelį szauksztę, kurį su dideliu kaip reikia apsieiti su ligoniais,
vargu, perpjovę pilvę ir iszėmė. kaip juos saugoti ir gelbėti. Kur
Ligonis tas yra dar ligonbutyj ir sai, ant iszsimokinimo-ko reikia,
nežinia, ar perpjiutis pilvas su trauksis du metu. Mokytojais
gis.
yra kareįviszki daktarai. MokiWilniuje policija užtiko žydų nimę pradėjo nuo 27 d. pjutės.
Įvrengtę paslaptę galvijų pjovi- Už mokinimę ne reikia nieko mo
nyczię.
Kadangi mat miesto kėti.
pjovinyczios yra po užžiura poli
cijos, atvesti ant pjovimo galvi Ibz Smorgones, VV ii n lauš
gub.
jai būva peržiūrami, serganezių
ne duoda papjauti, tai žydeliai,
Miestelyj Smorgonėj atidaro 7
Tūlos isz
ant sunaudojimo mėsos sergan- skurų iszdirbinyczias.
czių gyvulių,parengė, ant nuodi- tų iszdirbinyczių buvo jau pir- nimo žmonių,savo paslaptę pjo- minus įrengtos, tik apsistojus rei
vinyczię.
Rado czia padirbtus kalavimui skurų, likosi paskui
miesto peczėczius ant ženklinimo | uždarytos. Wwoj tos iszdirbinyiaz miesto | ežios mažos, iszdirba |>o 200 skup}°w'nycr^7rųper“ianVaitę, tik viena didrtei ja paėmė; savinįkai gi tos pa ni, ta galės iszdirbti dvigubai
stiptos pjovinyczios ne pasirodė. daugiaus skurų. Dabar czia užsto
jo geresni laikai, todėl uždėtojai
2 d. rugsėjo, naktyj, ant priedirbtuvių tikimi ilgai galėsę jas
mieeczio Poguliankoe ant syk už
užlaikyti.
sidegė visi Janovo namai.
Gy
Tūli
maskoliszki urėdnįkai
ventojai visi miegojo. Kada pa-,
varo stnarkię agitaciję, idant pa
juto ugnį, degė jau visi namai ir'
vieto biurai butų isz Aszmėnų
trepsi. Ant iszsigelbėj imo rei kėperkelti į Smorgonę.
Mat mas
jo szokinėti per langus, bet ne
koliams parankiau, kad pavieti
visi galėjo iezsigelbėti.Sudegė du
nis miestas butų prie geležin
vaikai Alperovyczo ir jo gimi
kelio. Smorgonė yra prie ge
naitė 18 m. Wolperovicz. Sun
ležinkelio linijos bėganezios nuo
kiai apdegė ir apsikulė iszszokusi
Wilniaus į Minskę, nuo Aszmėnų
pei langę tarnaite Druskeninko,
gi geležinkėlis yra toli.
mergina E. Adomaicziutė, paei
nanti isz Kauno gub.
Prie gesi
NAUJI 1SZRADIMAI.
nimo sunkiai apdegė ugnasargių
virszininkas Linkman, visi unter( Laikrssztis “Pester Lloyd”
oficierai ir keli sargai. Juos rei pranesza, kad perdėtinis Steinakėjo gabenti į ligonbuezius.
mangero telegrafo biuro Sig
mų nd Musits iszrado telefonę be
Kę tik sugrįžo ugnagesiai nuo
dratų, taigi tokį, prie kurio ant
pirmutinio gaisro, atsėjo jiems
skubintiesi ant Žemaitiszkos uly- susikalbėjimo ne reikia vi
sai vietų jungti d ra t sis, užtenka
czios, kur užsidegė Kreczmero
ant to turėti tik Musitso iszrastę
namai.
Czia likosi užmusztas
prietaisę. Szitas naujas bedrativienas praeivys, ant kurio nu
nis telefonas kalba daug garsinus
griuvo deganezių namų gzimsas
ir aiszkiaus negu dabartiniai drair suskaldė galvę. Be žado puo
tiniai; bent teip raszo “Pe?ter
lusį ant žemės, bet dar gyvę po
Lloyde” pats iszradėjas.
licija nugabeno į žydiszkę ligon| Wokietys Dras
Goldschbūtį, bet daktarai jau nieko ne
galėjo pagelbėti, nelaimingas midt iszrado kalvę ir metelių
žmogus į bertainį valandos pasi tarpinimo peczių, kurį galima
kiszeniuje neszioti. Medega, ku
mirė.
ri tę atlieka, likosi iszradėjo pra
Wilniuje atsibuvo rudeninės minta termitu; yra tai dulkės,ku
arklių lenktynės, ant ko dvarpo rias galima lengvai kiszeniuj ne
niai atgabeno savo auginamus szioti. Jos uždegtos, duoda szispecijaliszkai tinkanezius lenkty lumę iki 3000° Cele irus termo
nėms arklius. Didžiausios dova metro, taigi tokį karsztį, kuria
nos buvo: 1000 rubl., 700 rabi., me sutirpsta net' sunkiausiai
500 rubl. ir 400 rubl. Isz tų tirpstanti meteliai. Dulkės tos
arklių, 400 rubl. gavo arklys susideda isz aliuminijaus, kuris su
grafo Loduchovskio, 1000 rubl. pagelba magnezijoe užsidega. Da
paėmė arklys Stenoenbergo, 500 bar tūli iszradėjai užmano termirabi, pelnė Gi vinski, o 700 rubl. tę vartoti ant pripildymo ksnuopaėmė arklys maskoliaus Mamon lių kulkų, o tęsyk szuviai sutartovo.
pys ir pramusz kaip sviestę sto-5
Prie I Wilniaus vaikų prie riausius plieninius laivų apkaus-^
glaudoe namų parengė dalį moki tymus.
nimo rankų darbo laikomiems na
muose vaikams. Nors tę parengė
Preke pinigų.
maskoliai, bet peikti ne galima, Ruskas rublis po................ 5 2fc
kadangi, apleidę namus, vaikai Prusiazkos markės po.......24jc
greieziaus ras kur nors uždarbį
Prie kiekvieno pinįgų siuntinio
mokėdami amatus ir rankų reikia pridėti 30c. ant paeito kaszdarbę.
tų.
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------------------------ ;--------------------laikraszcziu?
Ant gų darbų, nors su aplenkimu tei
tiszki reikalai, tokių reikalų ne- nancziu
Clark, Ia. 1 vai. naktyj, į
Neseniai “Lietuvoj" buvo ra- kenezia kaip szėtonas szvęsto galo gi 4>erserg«ti visus priesz sybės.
czianyksztį
szteto
bankę
įsikrau

Kraujo praliejimas.
szyta, kad ežia, aplinkinėse terp vandens, arba kaip daugelis drystanczius reikalauti pagerini _ Kunįgėlis sakai, kad apdalinai
stė
plėšai
kai
;
su
dinamitu
iszardė
Shenandoah, Pa. Szerifo pa145—149 ui. susitvėrė lietuviez- musų kunįgų. Ir bizniai, kokius mų Susiv., kadangi, girdi, tiems p. Baczkauskę garbės sanarys ta
gelbinįkai griebiasi to paties bu geležinę kasę, isz jos paėmę 40000
ka Szvento Izidoriaus Draugystė, tankiauciri lietuviai varo, yra ne rupi vien Susiv. pinįgai, kurių už padovanotę maszinę $200
dol.
isssineszdino
isz
miesto
nie

do, kę ir Martin, taigi szaudo į
susidedanti isz lietuvių suprau- dori, vodingi draugijai ir pa yra „ keli tukstanczisi ddliarų, vertės. Spręsti ar verta už tę
tie reikalaujanti Susiv. reformų, dovanę suteikti garbės sanarystę
kelio
ne
užtėmy
t
i.
pulkus darbinįkų. Pereitos pėtBay Side, Mich. Darbai ei tanezių savo taut'szkę kilmę, at- tiems jų varytojams. Užsidirba
girdi, nori vien pinįgus į savo galėjo tik seimas, bet gautę do
lietuvys
kelis
užimtus
doliarų,
Nelaime ant Jurta.
i
siskyrusių
jau
nuo
lenkų;
tuom
nyczios vakare,prie Reading kas
na ežia gerai Czianykszcziose
rankas pagriebti (kunįgai mat, vanę reikėjo Tamistai iki seimui
tai
jam
kitoks
biznis,
kur
leng
Laike paskutinių vėtrų siautu anglių kastynėse ir isz kitur atka tarpu dabar pasirodė, kad ne vi
tynių pradėjo sz a ūdyti į darbinįpagal kun. Kaupo nuomonę, yra palaikyti.
Kur gi ta dovana
viaus
galėtų
duonę
uždirbti
ir
sių
Nevfoundlaudo
pakrantėse
kus. VVienas likosi užmusztas,
kę darbinįkai galėtų gaut darbę. si iszsiliuosavę isz lenkiszkų vys
dabotojais ir apginėjais vieszų pi yra? Už ję Tamista turi priesz
užmuszė teiposgi vienę mergaitę; susidaužė vienas famerikoniazkas Ypacz reikia ežia darbinįkų susi- tyklų, draugystės virazinįkai dar doresnių darbu ję turėtiv.isai ne
rupi, bet skubinasi uždėti kar- nįgų. Argi tai ne juokai?). Ap- visuomenę atsakyti, ir iszsiteipaszautų yra 7. Užmusztas yra laivas ir 30 žmonių prigėrė. pažinusių su darbu prie maszinų. tankiai pasirodo lenkų tarnais.
czemę,
lyg kad tų nedorybės leiskime vienok juokus ir grįžki sinti kodėl ję prapuldei.
Nuo
prancuziszko
laivo
Tbonley
15 d. rugsėjo azita draugystė
slovakas,’eiposgi ir daugumas paNorinti vienok gaut darbę, turi:
Kun. Kaupas persergsti priesz
kėlė balių, o virazinįkai jos pasi urwų ir be jo ne butų per daug. me prie atsakymo ant pastatytų
szautų.
Sutraukia ežia miliciję prigėrė 14 žmonių. Laivas Ed- prigulėti pre unijos.
savo prieszus ir liepa nuo jų sauNe paiso, kad karezema yra di klausymų.
die nužudė 3 jurinįkus, Dolphin
|
kvietė
lenkiszkę
kunįgę
kolekant dabojimo tvarkos.
T Scranton, Pa. 18 d. szio
Kad Susiv. yra tikėjimhzka gotiesi, kadangi, girdi, kaip tik
džiausia jo paties ir visos drau
5. Susidaužė teiposgi daug žve
Nuszowe prie kazyru.
mėnesio visi ctianykszcziai "kal tuoti nuo susirinkusių ant baliaus
gijos , prie išminkė. Ne vienas crganizacija, gali kun. Kaupas kunįgų prieszai paims virszų, tai
jų
laivelių
ir
nemažai
žvejų
pri

žmonių
pinįgus
ant
leukiszkos
Leaington, Ky. 17 d. rugsėjo
nakasiai pradėjo sztraikuoti; į
toks biznierius tiki, kad ant ve apie tai rasti jo konstitucijoj ant Susiv. pinįgai dings jų rankose;
likosi ežia papildyta žmogžudys gėrė.
trumpę laikę aztraikai apėmė vi' bažuyczioe. Tasai lenkiszkas svedimo
saliuno ne reikia nė jokio 24 pusi., kur pasakyta: “pride- sziędien juos daboja tik kunįgai
tė. 27 metų James Jenkins sėdo Nupuolė ugnine kulka isz dan sę PenneyIvaniję: dabar, kaip| ežias atsivedė ir merginę ant ba
mokslo, gali ne mokėti nė raszy- rystė Susiv. sąnarių yra—krik- virazinįkai ir jų draugai. Na ar
gaus.
liaus,
mokino
lietu
viszkos
drauprie ka^yrų su 16 metų Williamu
kastynių savinįkai
tvirtina,
Camden, N. Y. Pabaigoje per sztraikuose dalyvauja 108000( gystės prezidentę, kaip jis turi ti, nė skaityti, ne reikia nė jokios szczioniszkai, dorai gyventi ir gi tai ne juokai? Argi mes ne
Hulett. Bekazyruodami susipyko
doros prisilaikyti, kad tik mokė elgtiesi. Man rodosi, kad dora matome kaip kunįgai daboja vieir pradėjo bartiesi; laike tų bar eitos sanvaitės, nuo giedro dan darbinįkų.
Apie niekę dabar, vesti parėdkę, kad lietuviai dautu pilstyti nepilnus stiklus gėry visur vienokia, dorę gi pagal szus lietuvių turtus! Wienas ne
gaus
nupuolė
ežia
ugninė
kulka,
(
giaus
pinįgų
sudėtų
ant
lenkų
nių vaikyszcziag Hulett iszsitrauežia ne kalba, kaip vien apie
j«>gu tik mokės patraukti Budos mokslę mokslui ežia i stato gali iszsiteisinti isz daugelio
kė revolverį, szovė į prieszę ir uždegė namus ant Broadvay ui., gztraikus. Tegul tik darbinįkai naudos. Laikė prakalbę, kurioje
kitus
prie girtuokliavimų, tai augszcztaus ui krikszczioniszkę. tukstanezių lietuvių ant bažnyjį užmuszė ant vietos. Atlikęs tę užgavo du žmonis, pramuszė laikosi vienybės, o be abejonės( gyrė lietuvius užtai, kad jie laidoliarai isz visų saliuno lankyto Argi ežia neuiteko pasakyti, kad czios sudėtų pinįgų, kitas visai
ketverias
namų
lubas,
nusileido
kot-i
drauge
su
lenkais,
kadangi,
bjaurų darbę, Hulett pabėgo, jo
sztraikę laimės, szimtų tukstan
jų kiszeniaus pereis į jo rankas. kiekvienas sąnarys privalo dorai nesi teisinę priesz parapi jonus
į kelnorę ir ten teip netikėtai
iki sziol nesuėmė.
ezių pūslėtų nuo darbo rankų ne( girdi, ar lietuvys, ar lenkas tai
Jie
mat nežino, kad mokslo vi gyventi ir elgties? Kun. Kau tvirtindamas, kad tai yra prieprapuolė, kaip netikėtai atsirado.
pergalės keli pralobę isz sve’imo ėsę vis tiek, kadangi visų ėsanti
Ne L»ewey paskandino iszpaniszsur
reikia, kad ir saliuninkas ap- pas sako, jog Susiv. niekam nė szingu Dievo prisakymams iszsi
ką laivynę.
Wetros.
darbo kastynių savinįkai. Kiek viena motina “Polska"(czia kuni
sz v i estas elgsis kitaip negu tam- katalikystės, nė protestantizmo teisinti kunįgui priesz sudėjusius
gėlis
labai
paklydo,
kadangi
lie• Sugrįžo dabar nuo Filipinų sa
Aplinkinėse Belle Island, prie girdėt, į taikintojus siūlosi kunį
sunas. A pažviegtas saugosis gir no bruka ir tikėjimo ne atima aukas, treczias apsunkina parapi
lų laivynės ofleieras Hobson, ku- Nevfoundlando pakranezių, laike gai ir vyskupai, nors jų nieks( tuvys ir lenkas reiszkia visai
tuokliauti su girtuokliais. Tam (to padaryti ne gali). Jeigu teip, jos kasę pioįgais iszleistais ant
skirtingas
tautas,
lietuvių
moti

risai huvo Amerikcs rando iszsių- paskutinių vėtrų paskendo 42 ne praszo. Kadangi iki sziol jų
su nas gi, užsidėjęs karezemę, be tai kodėl prie Susiv. nėra prii Kalifornijos vyno ir pastijolkų,ke
na
yra
Lietuva,
o
ne
Polska),
stas į Manillę ant isztirimo, ar ne žvėjų laivai; prigeri ir 20 žvė- tarpinįkystė darbinįkams neiszėtraukdamas kitus prie gėry m ų, mami nė proteetonai, nė netikė tvirtas iszsigabena parapijonų su
galima yra iszgriebti porte pas jų, jeigu ne daugiau.
jo ant naudos, tai dabar jie nori kalbino lietuvius kuo daugiaupats pavirsta į girtuoklį, nužu liai ant lygių tiesų su katalikais dėtus ant varpų pinįgus. Per
šiai
sudėti
aukų.
Isz
tikro
lietukendusius iszpaniazkus laivus.
Alaskos pakrantėse siautė tei apsieiti be tokios tarpinįkystės.
do sveikstę ir protę; palaikęs (netikėlių, rodosi, isz baimės, kad trauksime tę litan’ję, kadangi į ję,
.
viai,
pats
beveik
nieko
neturė

Ir sztai kę Hobson isztyrė. Savo posgi didelės vėtros, laike kurių Darbinįkai turi savo vadovus
porę metų karezemę, nusibankru jie neužkenktų kunįgų įtekmei su mažu iszėmimu, patilptų veik
laivus iszpanijonai pats paskan diktai mažesnių laivelių susidau geriaus už vyskupus supran- dami, nors nieko ne aukavo ant
tina
ir. ant galo atsiranda, su ant organizacijos, visai neįsilei visi kunįgai. Dabar kyla visur
dino.* Szuviai amerikoniškos žė; dideliame pavojuje buvo ir taneziusdarbinįkų reikalus; te lietuviszkų reikalų, sudėjo len
bjauriu pslinkimu, be pinįgų, be džia.)? Kodėl XIV seimas ne vėl nauji ergeliai lietuviazkose
kui
kunįgui
apie
40
dol.
laivynės beveik nė jokios blėdies laivas “Hamiiton”, au 150 pasa- gul todėl savųjų klauso ir eina
su kunįgais
ir
Po prakalbai lenko kunįgo, sveikatos, netinka prie kitokio priėmė Dr. D. L. K. Gedimino parapijose
ne padarė, paskendę laivai nuo žierių, bet jam pasisekė laimingai vienybėj, o be abejonės laimės
isz
Waterbury,
Con.
ant
lygių
tai
vis
už
prakeiktus
pinįgus.
darbo.
Toki
įkarczemninkai
pr,szuvių visai ne pagadyti. Taigi prisigriebti į portę.
sztraikę. Taikytojais darbinįkų kalbėjo prezidentas lietuviszkos pratina prie girtuoklavimų savo liesų su katalikiszkoins?
Tokius tai dorus vieszų pinįgų
D. L. K. Wytauto Draugystės p.
pasirodo, kad garsaus Deveyo
gali
būt tik jų vadovai.
Gaisrai.
dabotojus stengiasi primesti ku
brolius
ir
tokiu
budu
blėdį
doro
Jeigu
kun.
Kaupas
nežino
ir
Mileris. Jis savo kalboje nupei
nuopelnai visai menki, nors jis
Kil.
| Nev York. Sudegė ežia menįgas Kaupas Susivienyjimui!
visai
draugijai.
Užkalbink
to

ne
nori
suprasti,
kokię
kunįgai
kė Szv. Izidoriaus Dr. už įsileivisur gyrėsi savo nuveiktais dar blių krautuvės brolių Smilh.
•] Kietų anglių apskrieziuose: dimę lenko kunįgo ant buliaus, kį szinkorių ant nedoraus kelio sau naudę traukia isz Susiv., Na argi tai ne juokai? Tegul
bais.
Blėdį ugnies padarytę skaito ant Pbiladelphia, Scranton, Wilkes
ant rinkimo nuo lietuvių doliarų atvestę girtuoklį, kad paaukautų tai noriai tę pasakysiu. Jie sten mums parodo panaazų nuoszimtį
bertainio milijono doliarų.
Wel negru lynczavlmai.
harre, Hazleton užgimė astrai- ant lenkiszkų reikalų. Priminė nors centę ant tautiszkų reikalų, giasi padaryt: hz jo tokį jau sa ne atskirianezių savo nuo £svetiMieste Pontchotoula 20 d.
Belgrade, Mont. Iszdcgė be kai, kuriuose dalyvauja jau visas skriaudas, kokias lietuviai tai paprastai atsako, kad geriaus vo įnagį, j kokį pavertė bažny- mo terp reikalaujanczių reformų
rugsėjo baltveidžių minios isz- veik su visu szitas miestelis; 126000 darbinįkų ant isskariaviper 500 metų
sulaukė nuo tuos pinįgus pragerti, negu pa czias ir tikėjimę. Jie traukia sau Susiv. ir terp kun. prieszų? Wivedė isz kalinio keturis juodvei- ugnyje pražuvo ir viena žmogys mo geresnių darbo isz’ygų. Nors
naudę, lobsta ir tunka su nenauda suomonė, ypacz ežia Amerikoj,
lenkų;
iszaiszkino
pasielgi- vesti ant naudos visų lietuvių.
džius ir tuojaus be sūdo pakorė. ta. Blėdys ugnies padarytos la darbinkų reikalavimai maži ir tik
Wisi matome vodingus vai kitų luomų i«z tikėjimo ir tikin- skaudžiai apsiriko užsitikėdama
mę lenkų ežia Amerikoj, kur jie,
Įdūkę ballveidžiai rengiasi isz- bai didelės.
rai teisingi, pralobę isz jų darbo prisivilioję lietuvius, isz vien su sius, kokius musų tautai atgabe czių, todėl jie stengiasi ir Susiv. ant kunįgų doros; argi todėl iinpjauti arba pakarti visus negrus.
Toledo, Oh. Didelėse parda- kapitalistai net u tinka ant teisin jais statė bažnyczias; kada vie na saliunai ir jų laikytojai Ar palaikyti tikėjimiszkuose vysty geidu, jeigu nuo jų dabojimo no
Waldžios areštuoji dabar visus
Jie szaukiasi nok su lietuvių pagelba pastatė gi nelaikąs todėl lietuviams mes kluose,kadangi isz to turi didžiau- ri iezliuosuoti nors savo tautisz
vinycziose Roeeno
užgimė gų rekalavimų.
patiktus kur nors negrus ir sodi
Tegul
gaisras, kuris suvisu isznaikino szerifus ir kariaunę ant apgynimo bažnyczię, paprastai lietuvius ti laikymę saliunų, kurie kenkia się pelnę, isz mažai tikinezių, kri- kus reikalus. Brrrul
na į kalinį. Baltveidžiai rengiasi
savo
neteisybių.
Szerifai
sam

teip
paežiam
karezemninkui,
Dievas
mus-apsaugos
ant
toliaus
tiszkai
žiurinezių
aut
tikėjimo
iszvydavo. Ragino aukauti pinį
pardavinyczių triobę. Prie gesi
ir tuos paveržti ir pakart. Toki
nimo ugnagesių kapitonas Galla- dosi pagelbinįkus ir juos ginkluo gus ant tautiszkų lietuviszkų rei- kaip visiems lietuviams ir vie arba nuo netikėlių pelnas ne butų nuo tokių dorų vadovų! Kę
atsitikimai jau isz t ikro per tau
gher likosi užmusztas, sužeistų ja. Tegul darbininkai apsisaugos kalų,o ne kimazti juos į lenkiszkų toj jų griebtiesi kitokių geresnių teip didelis, nuo tų nutukti ir matome terp lietuvių, tę mato
kiai Amerikoj pasitaiko. Skai
ir neduoda progos iszbandyti tai nuskurėlių kiazenių; vieton vi- ir doresnių biznių? Atsakancziau- pralobti be darbo ne butų teip me ir kitur. Tautos spaugai ku
sunkiai yra 10 ugnagesių.
tant vis apie naujas lynezavones,
nįgų klausau ožius stovi žemiau.---kant <«UW>W> kaip tai ne per se skę apversti ant bsžoyezios, nors si lietuviams bizniai, man rodo
reikia abejoti apie augsztę ameri
niai buvo Litimere, kur sserifas dalį turtų apversti ant aprūpini si, butų: drapanų ir czeverykų
Delegatus ant seimo. Malonus šiai. Užtenka paminėti Iszpsnįkonų civilizaciję.
be jokio reikalo pagimdė baisų mo žemiszkų žmonių reikalų ir aztorai. Prie tokių biznių ne rei kunįgėli, reikia rinkti isz dorų ir ję, Portugabję, Itsliję, isz dalies
kraujo praliejimę, norėdamas pa tai lietuvių, o ne penėti sunkiai kia girtuokliauti ir žudyti svei- gerų tautieczių todėl, kad jie Austriję, Lenkiję, nelaimingę Lie
Vpatiszka beprotyste
sigerinti kapitalistams. Ant pri uždirbtais pinįgais svetimtau- katę, ne reikia traukti artymo galėtų kritūzkai apsvarstyti tuvę, Pietinę Amerikę, Mekaikę
Tbenton, N. J. Gyvenantis
1 Allentovn, Pa. Czianyk- vertimo kastynių savinįkų pasi czius, kurie juk niekada savo pi ant pikto kelio ant iszviliojimo visus tautiszkus organizacijos rei ir tt.
ežia James Mangin likosi po ilgų
Kunįgai į virszinįkus
vaikymų 4 mylios nuo miesto szcziose azilkų dirbtuvėse pakėlė duoti teisingiemsdarbinįkų reika nįgų ne duos ant aprūpinimo lie- jo centų. Tavoras tu krome ne kalus.
Mes neužginame nuopelnų kn.
suareszluolas. Mangin mat įpuo sztraikę 300 audėjų, kadangi mat lavimams ne reikia kelti maisztų, tuviszkų tautiszkų reikalų. Juk, genda, kę»sz>ędien ne pardavė, tautiszkų organizacijų jau todėl Burbos, Miluko, Žilinsko, bet tie
kaip nuopelnai ne gali uždaryti akių
lė į ypatiszkę beprotystę: jis bu- kompanija numažino jų užmokes- nė prieszi n tiesi valdžių prisaky g rdi, lietuviai aut savo reikalų galima parduoti rytoj. Juo il- ne tinka, kad jiems,
mams, tegul tik darbinįkai visi neina kolektuot pas svotimtau- giaus palaiko biznį, juo geriaus visur matome, labiaus rupi tikė- ir ant to, kę jie pikto padarė.
cziavo kiekvienę merginę ir mo- nį ant 15%.
te risz k ę patiktę kur nors. Kada
Nev Castle, Pa. Czianyk- eina krūvoj, laikosi vienybės, o czius, tai kam gi įsileisti svetim- jį supranta. Apie prekes tavorų, jimiszki reikalai, isz kurių ne pa Terp jų darbų yra ir ^toki. Prie
jį prisivijo pulkas policistų, jis szcziose stiklo dirbtuvėse pakėlė kapitalistai turės pasiduoti, jiems tauezius kolektuoti ant lietu- kur parankiausiai pirkti, galima gal nuopelnus ir darbę traukia tokių priskaitotne pirmiausiai,
iszsitraukė isz kiszeniaus revol sztraikę teip vadinami snappers. tarnaujanti valdinįkai ne ras viszkų balių, kur vien lietuviai pareikalauti fabrikų ir didelių sau naudę, negu tautiszki. Kol kad jie nedrysta užtarti už^nedoverį ir gazdindamas, sulaikė visę Jie reikalauja maiiausiai 9 dol. progos parengti kaip Lattimere susirinkę.
Ragino iszsiraszyti krautuvių kataliogus. Man ro jie bus Susiv. virazinįkais, tol rų kunįgų skriaudžiamus lietu
darbinįkų
skerdynių.
Jeigu
val

pulkę. Tik kada jį suėmė, galėjo ant sanvaitės, bet dirbtuvių sa
gerus lietuwUzkus Iaiknszcziu8 dosi, kad jeigu lietuviai, pametę tojė musų organizacija ne pastos vius, stengiasi net užtarėjams
saliunus, griebtųsi saitų biznių tautiszka, kunįgai virazinįkai ne- kenkti. Pasitaikė mums girdėti,
dinįkai ne teisingi, jeigu jie ap ir moksliszkas knįgas.
persitikrinti, kad tas neva revol vinįkai ant to nesutinka.
(arba jeigu tokių kur yra per iszliuobuos jos isz tikėjimiszkų kada prasidėjo ergeliai už parapi
gina vien kapitalistų reikalus,
veris buvo tai isz medžio nu
Klausytojams,
kurie
jautėsi
•Į Lowell, Mas. 400 darbinį
drožta vaikų zabovėlė. Nu kų cztanykuczių medvilnės dirb tai juk darbinįkų galėj tokių prie tikrais lietuviais, kalba p. Mile daug, galima uždėti ir kitokias vystyklų.
jos pinįgus ir kun. Kravcznuas
“Tėvynę" ne tik asz vadinu apskundė “Lietuvę” į sudę, tai
gabeno Manginę į ligonbutį. At tuvių pakėlė sztraikę. Prie jų valdžios ne prileisti, be darbinįkų rio labai patiko, jie rankų ploji pardavyczias), tas teip biznių užsigavęs kiek ir ten norėjo szokti prisidėjo 200 darbinįkų pakavi- balsų kapitalistų tarnams ne pa mais dėkavojo kalbėtojui už gra dHojams, kaip ir visiems lietu kunįgų organu ne todėl, kad ji buvo net toki isz tų dorųjų kunį
teks valdžia. Rinkimai artinasi, žų pamokiuimę; užtai lenkai, da- viams iszeitų ant gero. Ant pra talpina
kun. Kaupo,
arba gų, kurie atkalbinėjo žmonis nuo
nuo lovos ir bueziuoti viSjs ligo mo departamento.
jie atsibus lapkriezio mėnesyj žinoję apie įturį kalbos ir jiems džios ežia ir ne reikia didelių pi kun. Žilinsko besi teisinimus, bet pirkinėjimo “Lietuvos" iszleidinių dabotojas ir tarnaites, tik tę
5 Demmler Station, Pa. De- ežių metų. Tegul todėl darbinį
daryti nedavė, pririszo nabagę
bernaujanti lietuviai, spjaudė lyg nįgų. Asz pažįstų diktai tokių, todėl, kad ji talpina tų kunįgų mų, kad ji ne tektų pinįgų ant
partamentuose
1,
2
ir
3
United
kai
atiduoda
savo
balsus
vien
prie lovos.
musę prariję, P. Mileris, už savo kurie pradėjo biznį su keliais net iszniekinimus ir žeminanczius* vedimo provos. Ar ir tokius
States Iron & Tin Plate Works savo draugams, nesiduoda pa
dręsię kalbę, vertas yra pagyri szi m tais doliarų, o. sziędien jau laikrasztį koliojimus, szpicbuka- darbus kun. Kaupas dorais vadi
Duelius terp Indijonu.
dirbtuvių, kuriuose nuo dviejų pirkti ant visos savo luomos ne
savo biznio už tūkstantį ne par vimus nepatinkanczių jiems y- na? O argi mažai terp mus ku
mo.
Fort Mayer, Fla. Indijonu
mėnesių ne dirbo, prasidėjo dar naudos, o kapitalistų tarnai tu
duotų.
patų, o netalpina net kuopų atsi nįgų, kurie lietuvius terp savęs
J. Naujokas.
Seminola giminės stovyklose prie
bai ir dabar juose dirba pilnę lai- rės nuo valdžios
pasitraukti.
Jeigu sumažėtų skaitlius lietu- liepimų, jeigu juose būva apra pjudo? Rodė sziędien pjovynėe
Želvių kalnų, laike tautiszkų
Martinai ir jiems panaszus ne ga
viszkų saliunų, kur paprastai szyti ne gražus»'ir vodingi Su- traukiasi abiejose pusėse, bet kas
Isz Ashland, Wis.
szokių užgimė nesutikimai terp
lės szaudyli į pulkus beginklių
musų
broliai net per tankiai sivienyjimui pasielgimai kunįgų. joms pradiię padarė, kas ,jas pa
N
ev
K
ensington
,
P
a
.
Ne

keturių indijonu: jie visi mat
Wisi lino, kad kazyros ir gir
darbinįkų, nė republikoniszki,
f
tuokliavimai niekada gero ne at musztynes kelia, pakiltų ir musų Kodėl “Tėvynė" tylėjo apie mai- gimdė? Musų dori kunįgai. Nuo
stengėsi gauti už moterį giminės toli nuo ežia, terp upių Plum ir
nė demokratiszki gubernatoriai
szatis pakeltas kun. Szedvydžio to, turbūt, nė vieno nėiaHiuoso.
gabena, apie atsitikimus tę pa- garbė svetimtauezių akyse.
vadovo dukterį. Nesutinkanti Puckety rado naujus anglių plo
ne galės szaukti karianę ant apgy
Wisi todėl iszvadžiojimai kun.
tvirtinanczius nuolatai girdime, • Bandykite tik broliai, o pats ir dabar keliamas su pagelba p.
nusprendė užbaigti nesutikimus tus. Kompanija Pennsylvanijos
nimo
žmogžudžių; kapitalistus, o
ir pas mus buwo toks atsitikimas. pamatysite, kad ne tik isz ,saliu- Griniaus kun. Saurusaiczio ant Kaupo, kurisai tikėjosi sutrupinti
per kovę* teip, kad mergina tek geležinkėlio pirko 40000 akrų ir
ne teisybę apginanti atidžios ne ga
iszardymo Waterburio kuopos? jį dulkes visus drystancz'us jį
17 d. rugsėjo, vienas lietu vys nų galima duonę valgyti.
tų pergalėtojui visų kitų konku nuo ateinanezių naujų metų pa
lės iszteirioti darbinįkų užmuszė“Tėvynė" yra organu Susiv., o kritikuoti ir reikalauti reformų
Biznierius.
rengs
naujas
kastynes,
kuriose
gėrė ir kazyravo karczemoj per
rentų. Kovoje du indijonai li
jų, kadangi jie be darbinįkų bal sų
ne jos virszinįkų, todėl ji neturi Susiv. manę nepertkrina; dau
ras
darbę
2000
darbinįkų.
visę
naktį.
Ant
rytojaus,
parė
kosi užmuszti, du likę teip sun
Su8iwienyjimo L. A. rei tiesos mesti į garbę kuopų atsi gelis lietuvių tuos kunįgo *iszvane galės patekti ant urėdų, Jeigu
jęs namon ir pasigedęs pinįgų, ti
kiai buvo subadyti ir supjaustyti,
Cincinnati, Oh. Ant atsi
darbinįkai balsuos už apginėjus
kaluose.
liepimų, vis tiek ar tie atsiliepi džiojimus laiko už juoko vertus.
1
kėjo,* jog kas nors jį apvogė; mat
kad nuo to pasimirė. Mergina buvusio ežia susirinkimo delega
teisybės, o ne už apginėjus parti
Ant mano rasztelio, patilpusio mai sutinka ar ne sutinka su paniū Todėl asz drystų seimo delega
ulmirszo,
kad
karcsemoj
per
vi

gi,už karię jaunikiai atidavė savo tų Amalgamated Workerz irsavijų reikalų, tęsyk ir urėdai bus
sę naktį dovanai ne sėdėjo, bet n r. 34 “Lietuvos", kuriame už roms centraliszkų virszinįkų ar tams, žinoma, jeigu ant seimo sugyvastį, į vienę isz jų buvo įsi nįkų geležies ir plieno dirbtuvių
teisingesnių žmonių rankoee.
turėjo ne matai pinįgų praleisti. maniau pasirūpinti padaryti I Su- ba organo redaktoriaus. Teip si rinks ne vien kunįgai ir jų tar
mylėjusi ir ji, isz nuliudimo, kad abidvi pusės susitaikė, dirbtuvių
Isz
rupesczio, jog nustojo daug sivienyjmę tautiszka organiza kaip dabar yra, kuopos, ne galė nai, užmanyti szitokias ‘Susiv.
jos numylėtinis likosi užmusztas, savinįkai priėmė darbinįkų apdamos patalpinti prieszingų no konstitucijos permainos.
pinįgų, nuėjęs į Water Closetę, cija, iszliuoeuoti jį nuo tikėji
dirbtę užmokesnio t&belę.
szoko į upę ir pasiskandino.
I8Z
rams oentraliszko prezidento apei1) II skyriuje, 9 pusl.,<kad bu
miszkų
vystyklų,
Cenraliszkas
iszsipjovė sau gėdingus orga
T Joliet, III. . Sztraikas dar
IndĮJonu maiaztai.
reiazkimų, turi iszsirinkti sau kitę tų: į Susiv. gali prigulėti lygiai
Susiv.
prezidentas,
kun.
Kaupas
nus, lyg jie butų kalti visos ne
Denver, Col. Miguel pavie binįkų klojanczių szėnis ant czialaimės. Toks jau mat girtuoklių teikėsi atsiliepti su savo bažnyti- organę, o vienok “Tėvynė" jų vyrai, kaip moterys doro gyve
tyj, sztete Colorado, indijonai nykszczių ulyczinių geležinkelių
kasztais iszledžiama. Ar to kun. nimo, mylioti savo tautę, tvirto,
Užmusztas
kastynėse.
protas! Rado jį nuo skausmo tiniu pamokslu per “Tėvynę” ir
užsilaiko ne ramini, veržia nuo pasibaigė: 175 darbinįkai sugrį
Kaupas
nesupranta? Slėpdami sveiko sudėjimo lietuviai arba
pastatė
man
kelis
klausymus
ant
MU
Carmelio
kastynėee
likosi
apmirusį ir nugabeno į ligonbutį.
* kolionistų arklius ir
galvi
žo
prie
daibo
už
senę
užmokesnį
bjaurias
nuodėmes
kunįgų, jų artymi lietuvių draugai ,nuo 12
atsakymo.
Pirmiausiai
klausia
juos ir gazdina, kad jeigu kolionupuolusio akmens užmusztas Nežinia, ar galės iszgyti. To
nistai su ginklu bandytų ginti sa $1.50 ant dienos. Taigi ežia dar lietuvys J. Baranauskas. Nors kius mat vaisius atgabena gir manęs, kę asz vadinu tautisz garbės ne pakelsite, tik per tai —50 metų amžiaus.
vo bandas, indijonai iszdegins binįkai sztraikę praloszėku, toliaus kame Susivienyjimo nuskriausite lietuviszkę visuome
neprigulėjo prie karsztų pildyto tuokliavimai!
2) II skyriuje, 11 pusi, kad
triobas, iszskers baltveidžių ko
yra tikėjiszkumas, kokiu budu nę. Kę gy pelnys ir tikėjimas, butų: Prie S. L. K. gali prigulė
jų
bažnyczios
ceremonijų,
bet
bū

Lietuvos
artojas.
5
W
aukegan
,
III.
Darbai
lionistų szeimynas. Szteto guber
kunįgai isz Susiv. trapkia sau eigų ui bjaurius darbus iszvytas ti draugystės: bažnytinės ir antinatorius, jausdamaspasikėlimę vi eina ežia vidutiniszkai, nė per vio doras žmogus ir todėl visi jį
sų indijonu, atsiliepė į Wa*hing- gerai, nė per prastai. American godojo. Kadangi jis, pagal ku Koki bizniai lietuviams naudę?- Kodėl kunįgai ir su jais isz vienos diecezijos kunįgas, ki bažnytinės, kareiviszkos, moknesipjaujanti biznieriai ne gali toj diecezijoj bus įbruktas ui lie sliszkos, politiszkos, teatralisztonę reikalaudamas pagelboe, bet Steel & Wire Co. numuezė - už nigo kontrolę, ne atliko velyki
butų geriausi?
kol pagelba ateis, indijonai gali
būti gerais lautiecziaia ir kodėl jų tuviszkų duszių ganytoję? Laik- kos, giedorių, valnamanių ir vi
mokestį: leberiams po 1c. ant va nės, tai kunįgas kūno į bažnyczię
Weik visi musų laikraszcziai
savo gazdinimus iszpildyti. Ar
ne
galima rinkti ant seimo kaipo rasztis turi būti paskirtas plati sos kitos, jeib tik jų konstituci
kad musų biznieriai
tyminusi a kariaunos stovykla landos, o dirbantiems ant sztukų, neįsileido ir atsisakė su bažnyti gailestauja,
Že tikę: jie* nė moka i.st. biznio, delegatus? U* kę “Tėvynę" asz nimui teisybės, nors ji butų karti, joj ne butų nieko prieszingo inunėms
ceremonijoms
palaidoti;
to

po
1
—
2c.
nuo
tukstanezio
isz
nuo indijonu apgyventų apekri| menkos doro., jiems nerupi tau- Į pavadinau kunįgų reikalus apgi- o (ne slėpimui ir apgynimui kuuį- ų tautystei.
dėl palaidojo be ceremonijų.
czių yra 160 mylių.
dirbto drato
■ '"-LS

Isz Amerikos

PlC’dkai banke,

1 Clf-ykland, Oh. 300 czianykszczių siuvėjų pakėlė sztraikę
ant iszkariavimo užmokesnio už
darbę viraz paprasto darbo laiko,
už kę.darbdaviai nieko dabar ne
moka.

Isz darbo lauko.

Lietuwiszku dirwu.

Isz New ¥orko.

■

Phisladelphis, Ps. 10 8. L. A. Kuo
| Fii*cbo ir Gluecko anglių
mas einanezių į mokslą. Nenaudin
pajitgą. Darbui pasibaigus, musų valdyto
ps turės **wo nepaprasta susirinkimą ne
ga todėl tverti daug dragysezių kastynėse, Czekijoj, atsitiko baisi dalioj 30 rug.. bažnytinėje salėj, tuojau*
jas yra teip turtingas, kaip ir pirm to buvo,
neturi nė mažiaus, nė daugiaus, nes tai, kų
su tais paežiais mieiiais. Juk dujų expliozija, kurios 35 darbi po sumai, reikale ateinanezio seinrn ir
užmokėjo už darbą ir ką padėjo ant dalykų
jos paskui viena kitai už akių ninkai likosi užmuszti, 15 sunkiai surengime wir*z minėto baliau*. Wi*us
Parade
Schram.
sąnariu* ir kitu* lietuvius užkvieczia
darbui reikalingų (molio, anglių ir tt.), jis
užbėginės.
Tėvynės Mylėtojų sužeistų ir 5 prapuolė olose.
pribūti.
J. Butkus sekr.
vėl turi apturėtose plytose. Galima net pa
Dr. mieriai grąžus, to ne drys
(Tąsa.)
MltinrM.
sakyti, jog jisai turi dabar tą naudą, kuri
| Netoli Remagen, ant Reino,
iszginti ir kunįgai, todėl jai ir
Chicago, III. subatoj, 29 rugsėjo Liet.
Todėl tai priešininkai Markso teorijosį paprastai būna iš abipusinių mainų, nes viemano surinktus pinįgus pavedu. Prūsuose, susimuszė du į prie- Republ. Kliubas 10-tos vardo* laikys
vertės
teip užpuldinėja ant jos, vienok ne. toj nereikalingo jam molio ir tt., jis turi da
szingas
puses
bėganti
geležinke

mitinga,
salėje
M.
Mieldažio,
68
W.
25-th
New Yorko Mildos Draugystė
gali
nepripažinti,
jog yra teisinga. Moks bar plytas, kurias sunaudos arklydei statyti.
padovanojo knįgelių: W:ena a lio trukiai, prie ko 17 žmonių li St. Ant kurio visu* tos vardo* lietu
liškuose
ginčuose
pakanka
tik užklausti prie
vius kvieczia skaitlingai susirinkti.
Niekam nė j galvą neateis sakyti, jog
kis ir Ką turime vėikti dėl savo kosi apkultų. Terp apkultų yra
M. AUfonis, pre*.
šininko, nuo ko priguli vertė daiktų? Kasi musų pavyzdyje valdytojas padarė gerada
ir
mirtinai
apkulti.
iszganymo Lavrence, Mas. Tėv.
Rrooklyn, N. Y. Dr-tė Lietuvos Sū negali užginti Markso teorijos, tas būtinai rystę savo kaimynams,duodamas jiems darbą,
Myl. Dr. kuopai. Asz, būdamas
nų turės savo dideli susirinkimą nedė- turi sutikti ir su pasekmėms tos teorijos, t. y. už kurį užmokėjo, ir kad pertai jis turi tiesą
U Anglijos pakrantėse, Uarti- lioj, 30 rugsėjo, 2 vai. po pietų, salėje pripažinti, jog viskas, kas šios dienos drau
kuopos prezidentu,
iszparda
gauti nepaprastą pelną, procentą iš molio,
Taigi tegul XV Susiw. seimas vviau 15 ex. knįgelių po 3c. ir gan jūrių kojoj pereitos nedėlios po nr. 101—103 Grand St. ant kurio vi gijoj po vardu palukų (procentų), rentos, anglių irtt., “užmokestį už pavėdumą”, kaip
sus sąnariu* ir kitus lietuviu* isz Nev
teiksis apsvarstyti mano nurody gautus 45c. pririuneziu Centra- dieną susimuszė angliszkss gar Yorko, Brooklyno ir aplinkinės kvie užsiėmėjo laimikio—daro pelną, paeina tik tai ponai kalba. Ponams mokslinčiams atėjo į
laivy
s
“
Garden
Castle
”
su
voiš neapmokėto darbo samdytų darbiniknų ir galvą reikalauti kapitalistams užmokesnio už
tas reformas ir isz konstitucijos liszkam Draugystės kasieriui, tai
czia skaitlingai susirinkti.
A. Lesuievskis, sekr.
jog traukimą naudos iš darbininkų darbo ga “pačėdumų”, t. y. už tai, kad tie vargšai...
praszalinti visus tikėjimiszkus gi isz viso |7.2O. Lavrenco lietu kiszku “Storman”. Abudu' gar
lima bus panaikinti tiktai išnaikinus dabar ne suėdė molio ir anglių. Vieną dar galima
Baliu* ir MUNirinkimas.
vystyklus.
Musų pareiga yra viams, ypacz gi lietuvaitėms, ne laiviai paskendo. Isz buvusių
Chicago, subatoj 29 rugsėjo, 7 vai tinį sistemą samdyti darbą.
butų sakyti, kad dirbantiejie užsilaikė tuom
rupintieei pastatyti Susiw. ant pasigailėjusioms aukų ant labo ant Garden Castle žmonių, 21
vakare bus balius ir pasikalbėjimas rei
tarpu iš paskirto jiems kapitalo; bet iš kitos
tikrai tautiszkų pamatų. Toliaus tėvynės, siuneziu szirdiugą aeziu. prigėrė.
kale uždėjimo szokių Kliubo. Busssokių
XII
pusės jie padarė iš molio plytas, t. y. atliko
galima bus padaryti ir kitokias Isz jūsų pinįgų gavę paszelpą
mokintojos, kurios’apsakys mlerįKliubo
tamystą už tarnystą. Taigi nė viena pusė
permainas. Kol vienok Susiv. besimokinanti augsztesuių mok
Redakcijos atsakymai. ir būda lekcijų. Po to bus didelis balius, Didumas pelno ir didumas nupiešimo. negali nieko viena nuo kitos reikalauti.
muzika ir szokiai. Wi*u* lietuvius ir
vadovais bus kunįgai, nuo tikė- slų jauni vyrai, atsimokės savo
P. Kaczergai. Korespondencijų lietuvaites kvieczia ataiUnkysti.
Nuo tos valandos, kada visur tapo įves
Mūru pavyzdyje su plytnyčia matėme,
jimiszkų vystyklų jo ne iszliuo- tėvynei tnoksliszkais darbais. atsiųstų be tikros pravardės ir
P. Ksreckaa,
ta kapitalistiška ūkė, o tai dėl to, kad darbi-jog
žalia
medega,
lyginai
kaip
ir
sunaikinta
Chicago, III.
suosime, nors tas yra reikalingu. Jeigu katras ir ne norėtų atlygin adreso raszėjo patalpinti ne gali 1193 8. Oakley avė.,
bedirbant dalis darbo įrankių, perduoda savo ninkas, nustojęs savasties, tapo priverstas
Tikėjimas tai ne tautystė, kaip ti, tai to saužinė ne atleis. Ant ma. , Mes turime žinoti, kas ravertę naujai padarytam produktui. Turime parsamdyti savo darbo pajiegą, musų ponas
kada tikėjimas gali būti visai musų nelaimės, yra terp lietuvių 8ZO.
darbdavėjas pradeda daryti visai kitokį ap
tą dalyką ištirti dar ir iš kitos pusės.
Pajieszkojimai.
prieszingu tautystei. Tegul tau- gana tokių neiszmanėlių, kurie
Molis per darbininkų darbų pavirsta į skaitymą. Jis pradeda reikalauti procento
Pajieszkau Juozo Racziaus, Kauno
' tiszka organizacija rūpinasi vien tokius tautiszkus daibinįkus, beTas reikalavimas yra
gub., Sziaulių pav., isz Joniszkio mies plytas, priegtam būna sunaikinta anglys, ir nuo įdėto kapitalo.
apie tautystę; ant dabojimo tikė sidarbuojanezius ant visų lietu
telio; gyveno Luzerne, Pa. Ji* pats, ar dalis darbo įrankių.
Taigi sunaudojama teip priprastas ir teip visų pripažintas teisin
kas kitas, teiksis duoti žiną ant adreso:
jimo yra kunįgai ir bažnyczios, vių labo, niekina, iszduoda net
vertė medegos išnyko; molis, persimainęs į gu, jog kiekvienas užsiėmėjas, neveizint ar
Ign. Wsranauskas,
— Už pardavinėjimą
lai
tegul jie apie tai ir rūpinasi, o musų tautos naikintojams, ku
plytas,
jau nebeturi molio ypatybių, anglys- jis verčiasi su savo kapitalu ar su paskolin
424 W. Prstt 8t.,
Baltimore, Md.
nekisza savo nagu ten, kur tik rie tas musų žvaigždes tautos mės baksų likosi Chicagoj su
gi pavirto į pelenus. Už tai apturėjome nau tų, reikalauja procento nuo viso kapitalo ir
(9-28)
kenkti moka.
R. G.
gaivintojus kemsza į kalėjimus, areštuotas indietis Ben Suigh. Pajieszkau Mateuszo Norvilo, kurs ją sunaudojamą vertę—plytas. Žinome jau, tik tokį procentą sau skaito. Pertai yra teip,
jog apturėta atliekama vertė skaitoma yra
iszvaro į Maskolijos gilumą. Reiktų aresztuoti ir nubausti ir gyveno Springfleld. III. Jis pats, ar kas, jog kiekviena mainoma vertė gali būt tik
prilyginant prie viso kapitalo ir tokiu budu
teiksi*
duot
žinę
ant
adreso:
ten,
kur
yra
sunaudojama
vertė,
taigi
mai

Pamokiniinas skundė Mieli broliai! Godokime savo tuos kvailius, kurie tiki į tekius W-m Stulpin, Box 21, Dickson City, Ps.
apsiskaito didumas procento nuo pelno. O
noma
vertė
molio
ir
anglių
butų
suvisai
iš

laimės
baksus
ir
juos
nuo
prigavėjams.
mokintojus ir vadovus, szelpkiPajieszkau Franciszkaus Pūko, Anta nykusi, jeigu vietoj išnykusių laike darbo ką apie tą tarnystą, kurią darbininkas atlie
jų perka. I’rova “Vilties”, apskųstos ke me besimokinanezius!
no Grigonio ir Mikolo Waraazkos visi isz sunaudojamų verčių (molio ir anglių) ne bu ka, perkeisdamas žalią medegą į naują su
Asz pasidaviau į amerikoniszlių minersvilieezių už įžeidimą
— Parda viny ežiose
“Fai ** gm. Klebiszkio, Suvalkų gub. Jie
tų pasidariusi nauja sunaudojama vertė, naudojamą vertę, apie tai nieks nė nekalba.
lys, ar kas kiUs, teiksis duoti žinę
jų garbės, pasibaigė teip, kaip ką kariauną, kadangi mat noriu suaresztavo klerką Buchaua
Užtai daug kalba apie geradėjystes, kurias
kuri
užstoja anų mainomą vertę.
sdreso:
skundėjai visai nesitikėjo. Sū geriaus pažinti angliszką kalbą, kurisai nuo seniai vogė visokius
M. Stankevicz,
Toksai perkėlimas mainomos vertės nuo kapitalas daro darbininkams, duodamas
dąs “Vilties” iszleistoją iszteisino idant paskui su didesne pasekme tavorus isz pardavinyczios. Jo
68 W. 25-th St. Chicago, III.
darbo įrankių ant naujai pagaminto produk jiems “darbą” ir progą uždirbti, už ką reika
ir kasztus, 1160, uždėjo ant skun galėcziau agituoti ir kovoti gyvenime rado tiek pavogtų Pajieszkau savo tėvo, Juozo Aleksos, to atsitinka dėlto, kad darbas, kuris paga lauja tik pripažinti, jog ėmimas procentų
dėjų. Geras tai pamokinimas. priesz Lietuvos prieszus ir isz- taworų, kad isz jų galima buvo isz Suvalkų gub. Sei «ų gm., kaimo Žvi mino tą produktą, buvo išmintingas, t. y. nėra vagysta, bet tik teisinga ypatybė musų
kelių, gyveno Edvardsdale, Pa. Jis
Gal ir kitiems atsinorės provų, gamas ir darbinįkų skriaudėjus. parengti mažą pardavinyczią.
padarė sunaudojamą vertę. Kad iš molio pa apšviestos gadynės.
pats, ar kas kitas, teiksi* duoti žinę ant
Štai turime rankose atskaitą Prūsų ge
Aukos
pas
manę
sudėtos
lietuvių
daryti
plytas, reikalingas plytninko darbas,
neturint ant to pamato; jeigu jau
W-m Aleksa,
— Sziaurinėj miesto dalyj, adreso:
ležkelio linijos Berlyno—Anhalt. Prisižiūrė
ne doriszki principai, apie ku isz Pleasant Valley, Haverhill,
121 W. Camden St., Baltimore, Md. kad iš medvilnės pagaminti audinį, reikalin
Fischero trioboj, nupuolė elevaPlytninko darbas nepa- kime skaitliams, kuriuos paduoda ta atskai
riuos ne labai neteisingi skundė Lovel ir Nashua iki paskutiniam
Pajieszkau Jono ir Jurgio Wedlugu, gas audėjo darbas.
torius nuo 3 lubų su 18 besike Kauno gub., Panevėžio pav. Zyzonių gamįs audinį iš medvilnės, o staklėse nepa ta, o persiliudysime, kaip didei šiądien pri
jai rūpinasi, tai bent sūdo kasztai centui priduotos į atsakanezias
lianezių žmonių, Isz jų 10 gana kaimo
vers! molį į plytą. Taigi tiktai tam tikras imtas būdas skaityti didumą procentų iš pel
sulaikys nuo skundų be pamato, vietas. Ką jums kada nors kal
Josepb Užubalis.
skaudžiai likosi apkultų, o vie- darbas,
darbas, atsakantis produkcijos sie no, paslepia teisingą didumą procento nu
ant padarymo apskųstam kasztų. bėjau, yri tiesa: musų spaudos
So. Boston, Mas*.
nas apkultas pavojingai, gal mir- 51GoldStM
kiui,
gali
pagaminti naują sunaudojamą ver plėšto nuo darbo. Tyčia išrinkome, kaipo
Gaila vien ant provos abiejų parode yra Paryžiuj, kankinti
Pajieszkau savo brolio, Juozo Balserio, tę, perkelti ant jos tą mainomą vertę, kuri paveikslą, atskaitą geležkelio dėlto, kad toj
tinai.
pusių iszleistų pinįgų, kuriuos liniai gauna paszelpą; bus isz
Kauno gub. Raseinių pav. kaimo 8zabuvo daiktuose produkcijai reikalinguose. pramonės šakoj dirba visoki darbininkai; ra
— Ant kertės 15 avė. ir 1 ui. kviežių. Ji* pats, ar kas kitas, teik'
galima buvo ant ko geresnio ap aukų pastatytas paminklas garbės
Kitaip bakant, plytninkas tam tinkamu savo sime ten: mašinistus, mechanikus, sliesorius,
žinę ant adreso:
vertam musų rasztinįkui D rui atsilankė į vienus namus keli si* duoti
versti.
darbu perkelia mainomą vertę nuo daiktų stalius, lakieminkus, prastus darbininkus
Joseph Kalserius,
vyriszkiai; su pagelba chlioruforW. Kudirkai.
Box 66, Fairfox, Minn.
produkcijai reikalingų ant naujai pagaminto ir tt. Taigi turime drauge prasčiausią dar
mo užmigdė visus namų gy Pajieszkau savo brolio, Juozo Melni produkto, tą pat padaro ir audėjas savo dar- bą ir teip vadinamą darbą išmokintą (kvalifi
Kodėl tik dabar?
V. M. Sabonis.
kuotą) ir galime pertai, pagal šitą paveikslą,
ventojus ir paskui, oiekeoo ne ką v ieziau*. Kauno gub. Telszių pav.
Laikraszcziai paduoda t^erp kitų
Patumszų volastiea, dabar tik pribuvę*
stabdomi, iaztusztino wieaa paka- AmcHkon
ir pamokslą kun. Abromaiczio,
jų pati sr ku kitas. ud- Į
Plytninkas,arba kitas koks darbininkas, spręsti, kaip tai yra su darbu visų tautos
vonee nuo nereikalingų pinįgų, sis duoti tinębedirbdamas, pagamina naują vertę irtai darbininkų.'?
Shenandorio lietu viszkoj SzvenAntanas Melnikąwicsla.
Atskaitoje, apie kurią kalbame, matyt,
kurių rado 70 dol. Su tais pini
tiek jos, kiek jisai ant to padėjo paprasto
Box 75, Woodmere, Mase.
to Jurgio bttžnyczioj sakytą pe
|
Netoli
Algau,
Bavarijoj,
su

jog
minėta
geležkelio linija 1873 metuose
visuotinai
reikalingo
darbo.
Pagamindamas
gais iszsineszdino.
reitos nedėlios dieną. Kunįgas
gavo 1 milijoną 360 tūkstančių (1.360.000)
gavo
kokią
ten
ypatą,
kuri
norė

.
naują
vertę
savo
darbu
ar
tai
plytninkas,
ar
Aukos
ant
suszelpimo
lietuviszkalbėjo apie užgimusius sztrai— Į Nevport hotelį, ant MonkosJaunuomenes besimoki
audėjas,ar kits koks darbininkas, kaipo val talerių dividendos*)iš ko pasidaro 16 procen
kus ir darbinįkų padėjimą ir rei jo užmuszti Bavarijos kunį- roe ui. pereitos nedėlios naktyj
nanezios uirubettuose.
dytojas
paprastos darbo pajiegos, prie ėsan- tų iš kapitalo. Pagal šitą atskaitą galima dagaiksztį
Luitpoldą.
kalus. Terp kitko visai teisin
p. Sabonis Lavrence, Mus.
leisti, jog augščiaus paduotoje sumoje yra
užėjo trys vyriszkiai ir pareikala Surinko
(
člų
prideda
dar naują vertę. .
V. M. Sabonis................................... ai.00
gai pasakė: jeigu* darbinįkai gei
teipogi ir ta dalis darbo produktų, kurią ka
Joszpas Pzszakarnis..........................
25’
| Prancūzijoj, mieste Roubaix vo kambario. Hotelio sargas Jonas
Iš
to
matome,
jog
darbas
produkcijoje
Rudoku ..................................31.00
džia pergalės ir pagerinimo savo
pitalas pasisavino. Dtfug yra tokių, kurie
sudegė didelės vilnų ir. medvil nuvedė juos į numerį, bet ežia Ambrasu Szekis............................... 50i turi dvejopą įtekmę: pirmučiausiai jisai uibūvio, tai turi sutverti tvirtą
Antanai
Szitnkonis............................ 50J laiko vertę molio, anglių ir tt.; apart to jis mano, jog kapitalas pasisavino nuo darbinin
nės krautuvės. Blėdį uguies pa jie jį suvaldė ir auriszę paliko. Kazys VVestfield
................................. 50
kų tiktai 16 procentų iš jų darbo vaisių. Bet
organizaciją priesz tvirtai susior
darytą skaito ant 4 milijonų fran- Paskui sugrįžo į hotelio b'urą, Jurais Eskis....................................... 25, pats daro vertę. Pažiūrėkime dabar, kokią į- tokia mislis yra klaidinga. Kad persiliudy
ganizavusius kapitalistus.
Tas
Pranu
Szekis...................................
50Į tėkmę turi kapitalistas ant tų dviejų dalykų.
kur buvo klerkas, pareikalavo Alexandra Baliukas.......................... 50
ti, patirkime arčiaus tą atskaitą.
teisybė, bet kodėl su paipokinimu
kito kambario. Klerkas, nieko Winc«s Kudarauckas...................... 25
Kapitalas,apverstas ant nupirkimo daikKastantu
Puzakarnis
......................
25
Ant visų geležinkelių kapitalas,reikalin
atėjo teip vėlai? Juk iki sziol
U Prieszais salą Auros, ant pikto nejausdamas, nuvedė juos Marei joną BartkaitC........................ 50! tų produkcijai reikalingų, arba teisingiaus gas priderinčiam užlaikymui triobėsių,trauki
kunįgai, ypacz gi musiszkiai, vi
ArtnonienS........................ 25 Rakant, ta kapitalo dalis, kuri buvo apversta
Egejiszkų jūrių, paskendo egip- į kitą kambarį. Bet ir su juo m Saliomija
Feliksu Kibildis............................... 50
sur buvo prieszais ir ardytojais
ant to nupirkimo, pasilieka be permainos per mo ir tt. susideda iš įėmimų, kuriuos duoda
tiszkas garlaivys Charich. Piie tas pats atsitiko, kaip ir su sargu.
86.75
visokių organizacijų susitįvėruvisą produkcijos laiką, nes vertė daiktų pro judėjimas ant geležkelio; kapitalas gi rei
to prigėrė 40 žmonių, pasažierių Paskui wisi trys vagiliai sugrįžo Už l5ex. knygeliu Viena AkiSf
dukcijai
suvartotų per darbą pasilaiko ir kalingas didesniems ir perijodiškiems išleidi
aių ne pa kunįgų ir bažnyczios
į hotelio biurą, atidarė ka.-ą. ku po 3c iszparduotų ant naudos Tė wyir laivo tarnų.
tampa perkelta ant naujo produkto. Taigi mams kaip štai: atnaujinimui štangų, padelgloba!
rioje rado 65 dol. pinįgų. Su nės Mylėtojų Dr................
ta kapitalo dalis visados užlaiko savo vertę, kų, mašinų, vagonų ir tt. susideda iš nuola
<
Isz wiso
| Londono laikrasztis “Stan tais pinįgais iszsine.«zdinp.
nenustoja jos jokiu budu ir per tai tą kapi tinių atitraukimų nuo pelno, atitraukimų,
„
Atsiliepimas.
kurių didumas iš patyrimo yra žinomas.
dard” pranesza, buk maskoliszki
talo
dalį vadiname nepermainomu kapitalu.
Prisiuncziu 16.75, kuriuos su
Taigi prideri ntis užlaikymas geležkelio,
virszininkai, ant prisakymo isz
UžsimiiNZė
ant
smert.
Taigi kapitalo dalis, kurią suvartoja nu
rinkau Lavrence, Mas. ant suPeterburgo, iszvijo isz miesto
North Germantovn, N. Y. 13 d. rug pirkimui darbininkų pajiegos, per neapmo- užlaikymas visos linijos,telegrafų, triobėsių,
szeipimo lietuviszkos jaunuome
sėjo, dirbantis prie ledu Franas Saroczka,
Blagovieszczensko, Rytinėj Sibepagamina atliekamą vertę; mašinų, vagonų, apmokėjimas kuro, tepalų
So. Chlcago, Dr-te Sz. Izidoriau* tu įlūžo su luboms ir kritęs 40 pėdų žemyn kėjimą darbo,
nės besimokinanezios užrubežių
rijoj, visus chinieczius, isz viso rės savo antrą metinį balių nedalioj, 30 užsimuszė ant vietos. Jis paėjo isz Kau taigi šitos kapitalo dalies, vertė mainosi ir ir tt. žodžiu visi išleidimai išneša vieną mili
augsztesnėae moksliszkose įtaisose.
joną, 993 tuksiančius (1.993.000) talerių.
5000 žmonių, suvarė ant upės Rugsėjo, 1900. salėje 8, Templin, po nr. no gub., Raseinių pav. Widuklė* parap. pertai ši jo dalis gauna vardą apyvartinio ka
Aukas tas'ąurinkau ant naudos
Tą sumą reikia laikyti per nepermaino
Wabalu kaimo. 27 metų senumo. Kųti pitalo.
Amūro, kuri tveria rubežių nuo 8801 Comm erčiai avė. Prasidės 4 vai. savo
tėvus Lietuvoje, o ežia Ar>erik<?e
po pietų. įžengs vyrui su rnotere 25c.
“Motinėlės”, kada dar visi tikė
Šita ant pažiūros nesvarbus skirtumas mą kapitalą, padėtą, o paskui sugražintą
Chinųir turi vieną mylią plo- Wisus lietuvius ir lietuvaites kvieczia mes ėsame likę didžiausiame nubudime
produktuose. Atskaita, kurią turime,
josi, jog szita draugystė bus isz
jo 3 broliai: Julijonas, Juozapas ir Povi
dviejų kapitalo dalių daleidžia mums vienok darbo
czio. Kadangi ant vietos ne bu atsilankyti.
las. PriežMzczia jo užsimuszimo yra
sako,
jog:
tikro motinėlė, o ne moezeka
Dr-tt Sz. Izidoriaus.
kompanijos kaltė, nes buvo balkiai nu prigulinčiai suprasti augantį nuplėšimą dar
vo laivų, tai kazokai padalino
puvę, kurie į lūžo su lubomis. Kompa
pelnas išneša 5.355.000 talerių
musų besimokinanezios jaunuo
bininkų, nupiešimą, kuris, pasigerinant ir
Pirmas BalĮus.
iszvarytus chinieczius į atskiras
nija mums siūlo už jo uimuazima 8900.
“
menės.
Kadangi isz pamstų
Bet mes norime gauti gera advokata ir pasidauginant mašinoms, darosi kaskart di reikia atimti minėtus 1.993.000
Nevark
N.
J.
Dr-tė
Saldžiausios
Szirdalis, po kelis szimtus kiekvienoj
naujai
pagamintų
konstitucijos pasirodė, kad jai
dies Jėzaus turės savo pirmą baliųsuba pajieszkoti per suda klek prisudya.
desnis.
Nes
jeigu
palyginsime,
kaip
tai
da

Julian Saroczka,
dalyj ir suvarė į upę. Prie toj, 29 rugsėjo, Haeleberle Bay Viev sa
verčių lieka 3.332.000 talerių;
bar priprasta daryti, visą įdėtą į produkciją
Box 32, North Oerntaatovn, N. Y.
labiaus pritinka vardas moeze
mažiausio pasiprieszinimo kazo lėje, 457-463 Springfleld, avė. Prasidės 6
kapitalą su apturėta atliekama verte,tai, tie iš šito atimti užmokos negu motinėlės, tai asz aukas
vai.
vakare.
įženga
vyrams
25c.
Mo
kai besiprieszinantį nudūrė, besi“______
sa, gausime didumą*) procentų iš kapitalo ______ kesnį už darbų 1.308.000
GKAND OPEN1NG.
mano
surinktas
prisiunir merginoms dykai. Wi*us lietu
stengianezius gi prisigriebti atgal terim*
pelno,
bet
ne
didumą
nuplėšimo
darbininkų,
Atidaręs
nauja
saliuos
rengiu
atliekamos
vertes
lieka
2.024.000
talerių.
viu* ir lietuvaite* kvieczia atsilankyti.
cziu “Tėvynės Mylėtojų Drau
prie kranto tiesiog nuszovė. (9-28)
jo įkurtuvių ant su balos ir nedėlios 29 kuris yra daug augštesnis už anąjį.
Komitetas.
Pridurkime dar ir tai, jog skyriuje “už
gystės iždui ant suszelpimo lietu
ir 30 rugsėjo, ant kurio grajys gera mu“Standard” tvirtina,buk isz 5000
Branford Conn. Dr-tė Lietuvos Bro
Teip jau įėjo į paprotį laikyti dalį atlie mokestis už darbų” atrandame ne tik užmoviszkos jaunomenės einanezios į
zika
ir
bus
smagus
ir
svetingas
pasi

chinieczių, suvarytų ant upės lių turės savo baltu subatoj. 29 rugsėjo, linksminimas. Todėl visus aplinkinius kamos vertės, t. y. dalį vaisių neapmokėto kesnį darbininkams, bet ir valdininkų algas,
ant Ferry salės, Prasidės 8 valandą va
mokslą, reikalaujanczios pasEelkranto, nė vienam nepasisekė kare. Wisus lietuvius ir lietuvaite* ir pavystamus kviecziu atsilankyti.
darbo, per procentą iš kapitalo, jog jau sun dovanas, kaštus apsitaisymo mandieromie,
pos. Mes didesnį turime užsitiFrank Dubauskis.
perplaukti į kitą pusę, visi arba kvieczia atsilankyti.
ku darosi paprastuose apskaitymuose abelno teipogi algas direktorių, kurių yra 8 ir kiek
Komitetas.
kėjimą ant ėsanezios svietiszkose
70 W. 25-1 h 8t..
Chicago, III. pelno atrasti, kiek atliekamos vertės pavogta vienas iš jų ima 5.500 talerių algos kas metas
upėj prigėrė, arba likosi nudurti
rankose “Tėvynės Mylėtojų Dr.
Lavrence, Mass. Naujai užsidėjęs
Grand Openlng
nuo darbininko.
arba drauge 44 tūkstančius talerių.
Iš to
arba perszauti. Aprašytas vie knįgynas vardo D-ro Bssanaviczius tu
negu ant kunįgų valdomos Moti
Atidaręs nauja saliuna darau įkurtu
Daleiskime, jog musų valdytojas molio, matome, jog “proto darbas” yra gerai apmo
nok ežia atsitikimas ne labai pa rės savo balių subatoj 29 rugsėjo, 6 vai.
vių balių ant subatoe Ir nedėlios 29 ir 30
nėlės. Girdime juk nuolatai er
našus į teisybę, greieziaus bus vakare, Ford Bros salėje, ant Oak 8t., rugsėjo, ant kurio visus pažystamu* ir anglių ir darbo įtaisų gyveno toj gadynėj, kamas. Tuom tarpu tas algas skaitome kai
gelius parapijose, kur kunįgai,
ant kurio bus kalbos,musika ir kitos zatai paprastas angliszkų laikrass- bovos. įžengs vyram* 15c. moterims aplinkinius kviecziu atsilankyti ir pasi kada privatiška savastis buvo jau tokia' kaip po užmokesnį už darbų; taigi išeina, jog užkasos prižiūrėtojai ne įstengia isz
Šiądien, bet ne buvo dar samdomų darbinin mokesnis už darbų, lygus 1.308.000 talerių,
ežių į svietą paleistas melas. Mas ir merginoms 10c. Wisus lietuvius vie linksminti.
Stanislovas Sereika,
giteisinti
qė
isz
surinktų,
kų, kaip tai šiądien yra.
Tegul, esant to pagamino 2.024.000 talerių atliekamos ver
tinius
ir
aplinkinius
kvieczia
atsilan

koliai rods moka sziudyti ir
84 W. 14-th Place,
Chicsgo, III. kioms sanlygoms, musų valdytojas nori pa tės, kuri tapo šiteip suvartota:
pė
isz
iszleistų
pinįgų
Komitetas.
skandyti pulkus žmonių be jokios kyti.
Balius Bailiu
procentai ir amortizacija 426.000
sistatyti arklydę ir dėl to jam reikia plytų.
ir tai ne isz kelių duliarų, bet iaz
Baliau ir prakalbo*.
priežasties, bet valdžios daro tą
mokestys 239.000
Chicsgo, 29 rugsėjo. 7 vai. vakare sa Pąsisamdyti darbininkų Jis negali, nes jų
tukstanezių. Kaipgi todėl gali
Pa. 10-ta H. L. A. Kuo lėje Liaudanskio, 3301 S. Morgan 8t.
tik su savo locnais pavaldiniais, paPhiladelphia,
16 procentų dividendos 1.360.000
nčra, pertai jis kreipiasi prie savo kaimynų
turės savo balių su prakalbomis ant
ma ant kunįgų užsitikėti? Apie
kurie ne turi kur ir kam pasiskų atminties 10 metų sukaktuviu laikrasz- darau pasilinksminimo balių, kur bus ir tufl džiaugtis, jeigu šie sutiks dirbti už
viso
2.360.000 tai.
svietiszkuosius
prisisavinusius
czio “Ukiniko" ir 25 metų jubiliejaus gera muzika o dainos .ir kalbos bus at
sti; su svetimais vienok pavaldi D-ro Basanavicziaus, 8 d. spalių, 8 vai. liktos ant kalbamos naszinos. Todėl pilnai apmokamą jų darbą; o ne už jų darbo
tukstanezius doliarų vieszų pinį
*) Dividenu paeini nuo lotynliko žodžio—dalyti,.ir rei
niais elgiasi žmoniszkiaus isz bai vakare, Pennsylvania salėje, ant Chris- visus lietuvius kviecziu kuoskaitlintian ui. terp 7 ir 8 ulyczių. Kalbėtojai
♦) Jeigu didumas procentų bus 2, 3,4, 6 ir U., tai didumas škia pelną, kurį akcijonieriai, L y. aanvaldytojai dalinasi terp
gų nėsame girdėję, todėl tiems
mės,
kad
Maskolijos
nepalaikytų
yra užkviesti ir isz kitų miestų. Terp gisusei susirinkti,
nuplėiltno darbo bus kitokie. Didumas nupiešimo darbo yra
ir tikime, ant galo apsivogusius
kalbų bu* dainuotos patrijotiszko* dai
Stan. K uosis,
tai palyginimas neapmokėto ir apmaketo darbo. Jeigu dar
svietiszkuosius baudžia sudii, už necivilizuotą krasztą; ypacz- nos per daininikų Chorą po vadovyste
bininkas dirba 8 valandas, o nžmoka jam tik už 4 valandas,
kunįgai gi nuo bausmių moka gi elgtiesi teip su chiniėcziais, p. A. Dyczkausko, pabaigusio kolegija.
Isz Įjawrence, Maus. Jurgis Eskis tad didumas atliekamos vertes arba nupiešimo didumas bus
Wisus lietuvius ir lietuvaites kvieczia
kurių dabar garsina sawę draugu, kuoakaitliugiausei
iszsibUkti.
susirinkti.
įžengs pirkosi labai gražiu narna ant 3 fami- 100%, t. y. keturios valandos apmokėto darbo duoda Šimtą
(Toliaus bus.)
ISZ kiekvienam dykai.
Mitriuose Tėvynės Mylėtojų maskoliszkos valdžios
lijų. Dieve padek jam ir toliau pirkti procentų neapmokėto arba dykai išpiešto darbo.
J.
B
utkus
,
sekr.
Draugystės yra teiposgi szelpi- drystų.

t) III skyriuje, 21 pusi, kad
butų; priderystė Susiv. sąnarių
yra: kad kiekvienas turi dorai,
lietuviszkai gyventi ir elgtiesi ir
prie tokio gyvenimo kalbinti
draugus.
4) III skyriuje^ 24
pausl.
punkte d, kad butų: kurs terp
Susiv. sananų, ypacz ant kuoPU susirinkimų, platintų tikėji.miszką arha antitikėjimiszką fa
natizmą,
darodžius jam kaltę
(toliaus kaip dabar yra konstituci-

Wietines Žinios.

Isz wisnr.

Pranaazyste pustei ninku,
kurie tvirtino, kad naujasis szimtmetis
prasidės su didėlėms alementarisskoms
katastrofoms, rodosi tikrai isssipildo.
Bet tikresniais ir positivisskesoiais pa
sirodo pranaszavimai tu, kurie 10 metu
atgal tvirtino, jog Trinario American
Elixir of Bitter Wine su laiku pastos abelnai pripažintu, geriausiu ir populiariszkiausiu vaistu nuo visu pilvo ligų,
kurios kas meta issnaikina daugiau žmo
nių negu visos elementarisskoa katastro
fos. Fabrikuoja jį Jos. Triner, 437 W.
18th Str. Chicago. III., kurs per ilgus
bandymus pasiekė tikrąjį siekį; maiazydamas įvairiausias gydancžias žoles ir
sxaknis,kad padaryti drucziausia gydanczia pajiega, jis isztikro suteikė joms
pobūdį geriausiu ir veikliausiu gyduolių
nuo dispepsijos, viduriu užkietėjimo,
nuo užterszto kraujo ir visas to pasek
mes. Trinerio American Elixir of Bitter
Wine pataiso žlebcziojima, reguliuoja
vidurius, walo ir priduoda dauginus
kraujo, atgaivina ir sudrutina isz visu
pusiu ne vien lik kuna bei gydymas tai
jis suteikia žmogui ir aiszkesnia mislį.
Kas jį vartoja, tas apsisaugos nuo daug
didesniu pavoju negu minėtos elementaliszkos katastrofos.
Temykit ineMininkai!
Asz ant sawo fa r mos tu
riu priauginęs daugybe
wysxtu. kurios yra dideles
ir riebios, todėl lietuviszki
gali pas manėjI
jas ant mėsos pigiau .
visur. Teip pat turiu •
kiausziniu ant

Dominika* Kaina*.
Box 120, Barnstable, Mass.

Naudokitės!

Lietuwi8zka8 Daktaras.

Ligos LytisZku Daliu

Chicags

Ro<in per Gromatas Dykai
Užpraszydarni gydyklas prisipūkite *1.00
ty~Jeigu sergi, tai paraszyk kiek turi
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligą, o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy. r

Kur atswčdintl karščiuose.
Ant Potopsco upėj kraszto.
Tenai rasi ir be rašalo,
Grąžę vietę, orų sveikų
Žalėm gojui gerą laiką.
Ten lietuviszkas saliunas
Parengta puikiai kaip bijūnas:
Pilnas gėry mų puikiausiu
Ir su užkandžimgeriausiu.
Czia wėl ant upės laiveliai,
Plaukioj mergos ir berneliai.
Tai žuvauja, tai vėžiauja,
Bovintiesi nesiliauja.
Antanas Narijauskas,
West Port, Meriland.

DENTY8TA8.
Kerte 31 st irHalsted ulicziu,
wirszui Aptiekos. Chicago.

Kaip kiektviena maszina, teippat ir žmogaus organiz
mas su laiku genda.—Kad murina ir toliaus pasekmingai
veiktų, reikia ją prižiūrėti ir pataisyti ten, kur sugenda. Lygiai
teippat dėdaai ir su žmogaus kunu. Kad sugrąžinti jam isuč ra
tas sunkiu darbu spėkos, reikia ką norą imti.—Mokslas aiazkiai
parode, kad ant to yra vaistai, idant sugrąžinti žmogui per dieną
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, nežlebcziojlmą, dispepsiją,neuralgiją, nerviszkuma, etc.,
'ir tam vynui suteikiau vaidą: Kartus Yvynas Dro Božynczio.
Kartus Wvnas Dro Božynczo turėtų visados rastis kiekvie
nuose namuose, kaipo sargas sveikatos ir gyvasties. Pirkdami
tėmykit ir reikalaukit tiktai Kartaus Wyno Dro Božynczo.
Gali gaut wlMMe aptiekose arba pas

9

Standard Mfg. Co. 45 Vesey St., New York, Dcpt. 62
62.

Waterbury,

Conn.

’ THEO PR0ULX

ADVOKATAS IR KONSOUS.
JONAS

MOŽEIKA,

As9i8tenta« ir Notary Public.

Drą Božynez, 519 Milwftukee avė. Chicago.
LIETUVVIU DAKTAltAS

TIKTAI DEL WYRU

MARJA DOWIATT
Kauno gub. Sšanliu pavieto.

723 W. 18th ptreet.
Nuo Stos iki 12tos ryto.

Telefonas: Ganai 78.
Telefonuot galima iss kiekvienos
aptiekoa.

ROOM 001-002

87-89 E. Yishington st,

Chicago, III.

Užsiimame civilisskoms ir kriminaliszkoms provoms. Geriausei įsivarome provas už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame
Jonas Motei ka gyvena po nr. 31 W.
14ih pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.

A. Šniūrelis & Co.. F.PBradchulis

Lietu viszkas
Mes dirbame geležinius ir blekiniua
darbus, budinkams rynaa, kaminams
CIGARO ir TABALO FABRIKAS.
viražus, komisus ir lt. Prekes musu pi
birbs Cigarus isz Ukro Havanos taba
giausios.
ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinkamiauseant papierosų isz Rosi jos. Turki
Biznieriams dasiun3108 8o. Halsted str.
Chicago. III. jos ir kilų tzalių.
czia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas: 11X0 N. Maplevood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3200 8o.Halated
CHICAGO.
AVienatinis Lietuviukas

Fred C- Ewert,

W

A

efe

JAMES J. HIGGIN8,
Dirbame Cigaras iu
SucceaortoM. Dūmine.
4 geriausio
tabako,
Cigaretus isz Rtisiszko
ir Turktazko. Biznierianisda.siuiicziivtrK'in
t vl,us Amerikos miesA'.us ui. pigiause preke.
A BRIKAS:
408 8. Halated st. 107 First St.,
EltRabeth. N. J.
.

Prisiusk deazimtuka ir už 2c. marke,
Q
apturėsi puse tuzino popieru ir potograpija D. L. K. Vytauto didumo 12X10, O
ZL
už *1. gausi 6 tuz., už 50c. 2 tuz. ir po- OFISĄ-, .k....CTCVK IR PaRDaVINYCZIA:
878-880 W.33rd sL, CHICAGO.
tograpija. r -

A. M. Matusawiczia,

taantonva, Pljaans Ir M>aainas duoda ant20
diena ant '.įsmeįiniaso. Jeiire per ta talka pailrodya paimtas Instrumentas negera, ar per
branguto, asz JI atsiimsiu atgal Ir ui ta talka
niekas nekaista. .
Užtikrinu kad ano manės
ežiai isz fabriko ir todėl saliu pltrtau Jnos par
duoti saip tie karte isz abolesale ima. Meldžiu
ilk pamėginti, o ažtikriua kad bosite užganė
dtetL

Pigiau kaip kiturL

A. M. Matusawiczia,
ShenaiKioah, Pa.

SS HILLE’S FOTOGRAFAS,
3402 8. Halsted St.

S2.00

F. Prožanskis,
Chicago, III.

w~-

tlszkais ir kunissk sis kentejimaia. teip kad Isiutu

kurie pnpraszys.
Isuigydysl namie ano
paeinsnozloe šuo Jaunyn-

pstrotyta pajiega ir st
minti, panaikys skaudėj!

liu lytiriku sąnariu.
Gyduoles yru labai ims-

—Tikrai Lietuwiazkas—

doa plaukte plaukta pne

SaliiiijaS.

U n damos kur reikta. Jos

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamnotojas Kono.

Chicago, 9 rugsėjo atidariau nauja
salora, kureme užlaikau visokius groaerisskus valgomus daiktus, apatinius
drabužius, drobes, perkelius Ir tt. Wisas
tavoras naujas, o prekes pigėsnes kaip
visur. Užkviecziu visus atsilankyti, o
busite užganėdinti.
John Schultz,
3049 Poplar avė.
Chicago.
(10-0)

Popieros Dykai!
Kas prisius savo aiszkų adresa ir 10c.
markėmis, aplaikys tuziną puikių gromatoms popierų. Popieros su puikiomis
kvietkomis, gražiais spakaitymaa.ir pa
veikslais musų didvyrių bei kunigaikszczių. Adresuokite teip:
W. KUDARAL'SKAS,
Box 234,
Lawrence, Mas.

Atvertas Iszpardavimas
SzilkiniuTavoru ir Dresems Materijų.

Z?

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS.
ZT’

SPECIJAtISTAS
Chroniszkb, Nervisiku ir privatiszku Ilgu vyru, moteriu ir vaiku. Ligonius gydo per
laiszkus.

SI,000

Nagrados
duos
kiekvienam gydytojui, kuria isxgyA.
*
dvs tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kaflmerten. Gyduo
les vra sutaisytos iu žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmerten tazgyde tukstanezius ligotu žmonių,
guriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, raszyk tuojaus prie Dr. Kallmkktzn. o
rodą GAUSI DTKAl. Aprauyk gerai savo
liga, lyti (vyras ar moteriszkejamžy,kiek
sveri, indek truputi plauku ir ui du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar
galima iszgydytl ar ne.
Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO. OHIO.

Zemlapis Lietuvos ir
Latvijos.

Geras alus, seniausios arielkos, kve
pianti cigarai ir ciysta vieta dėl užei-

mitingu, bailu, veseiliu ir kitokiu sabo-

Diemanto Elektros Kryžius.

Jonas Petroszins,
IMI. liti st. Kerte Union. CUcuo.

F.lektroi

ir kitu kūno skaudėj!

'mJITSOR

MANI

tengima, Drebaly. Neuralgija, Apopleksija. Nuomare,8zw.
Wlto Ssokl Bzirdiei Plakime,Galvos skaudėjime ir vtoua
Nsrvtezko Systemo sugedirans.
Velkate jo usiMiaškiaBsU per save bėgyje kalėtos die
nu, bet kartais užtrenka ketas dienas.
Kryžių reikia neszlnt diena ir nakty, pakabinta ant tau
kinio szalnrlako ant kakta, augsaBztau inrdines ladauboe.
Melyaojl puse tari bet in apaezia apversta. Prteaz naadoJims ir viena syki ant dienos po to indek Kryžių in trupnU
drungna geriausio ak.ubo skynime rr laikyk per ketata

LAOICS

Grasu 4K
d*umb*i aak
•a pavilktas Ir

tai*. •■ susuke
n u statom '• ir
džsukamai. sraftai kwietknotaa.Ulkrt lemerikonfszkali widnrlaii, gvaraatuotae ant SO meta,
lis ir gvarantuojame kad Jis suteiki takte pat nauda kaip
(rando kaip 840.00 auksinto laikrodėlis. Atsluilkad geriaustejte elektnszki dušai, kasziuotanti penkiolika
«ne C.O.D. Ir Jei pa.ldaboe, atmokėk aat e z preso
b- i dvtdesztanto sykiu daugiau Koknas aaeimynos sanarn,
ageatul 8*M ir laikrodėlis tavo, Jei ne.sugraijrk
it bu to Klektriezko Kryktam, kurs yra geriausiu gefbe'to.
atgal aat m ui kugo. Raizvk koki nori wyrteka
r skausmus. Prinusk viens dok-ri per expresą, ar money
ar ■oteriaska.Prte'-kiekvteeo laikrodėlio d soda orderi arba registruotoj įmautojo les tamstai savas kasztais pasiusim viena Ktektttazka Disme DYKAI aukaa lieta ieneiogell Jeigu M orde manta Kryti o. arba S ui m .00 Gai
riu priiiuiiSASS. Ir apmokame kraštui prtelunU
■ mo. Apaiateliuok esendtea, neaala prekes eina
aagealja. Raižyk o priaiualara 100 puiu Kata
Asz naudojausi Jusu Diemanto Elektros K ryklu m nuo 21 Kowo ir persitikrinau, kad tas kryktus
logą parodanti tukatanoalaa etooklu puikiu dai
ria. teOYAU BAftGAIN HOUSE, U DesrboraSt tikrai taip pageltingas, kaip sakėte. Per ilga taika asz negalėjau valdyti savo dvasines rankos
tr daug kentėjau; elsada turėdavau laikyti Ja perioste. Pt- naudojimo begyj dvieju aanvntesiu
Jutu Diemanto Elektros Kryttaus galėjau apsteiti Jau be pariszimo. Dabar gi su ta ranka neszu
pilna kibire vandens Aus ir nvddnau. kaip atidekavot Jums uk teip didele aeteikta man nagelU.-ANDKE8 M ADSEN, S6K Qulney Are , OeDSM. Uraa.. April 1< 18M.

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

Lietuvisakojs kalboje, atspaustas >o-

Turime geriausia ir didžiausia sankrova įvairiausiu szilku ir dresems materijų iszeiginems ir tinisskoms Ii taroms Peterburge, gauna
veseliju paredams, kokius tik kada matete.
mas pas; Inžinierių A; Maciejevskį

Vyrams turime puikiausius siutus visoj CHicagoj.

Szkotiszki Misziuial.

Grynai vilnonis Szeviotas.
50 stukiu, 42 col. ploczio grynai vilnonio Szevioto, grana
ta vos gelumbes, Storm Seržo, azilkiniu ir vilno- —
niu audimu, szilkiniu ir vilnoniu Germani plaidiC^IlA
ir 50 col. grynai vilnonio audimo visokiose spal-gĮlll/
voae, puikios materijos vertes 75c, jardas po...

Importuotas airiszkas paplin.
40 stukiu 42 col. ploczio importuoto airiszko paplin, atla
siniu soleilds, prunella materijų, szilkiniu ir vilnoniu naujaszcziu, 54 col. ploczio granatava gelumbe, storm seržas,
szeviotas venecijinisir broad-cloth nauaAa d
jausiu pasteliniu spalvų, vertes *1.50,
■ ■ II g
jardas po......................................................................... W

Grynai vilnonis storm seržas.
40 stukiu 50 col. ploczio grynai vilnonio storm seržo, sze
vioto, puikaus granato brokedo ir Herringbone
^ta _
szevioto, niekur negausi be *1.00, pas mus jar- Kta
daspo........................................................................VOV

Importuoti Angliszki Crepon.
20 stukiu 42 col. ploczio importuotu angliszku crepons,
naujausio smulkaus Ir vidutinio raszto, su pui- ^ta dta
kiu szilkiniu ataudimu, gvarantuota kad nieka-^A)f f*
dos nenusiszers, vertes *1.50, jardas už...............ų/

Parvuoti ir juodi szilkai.
20 stukiu taffetalino, invairiausiu nauJu parvu. teipogi kremavos, baitos ir
uodos,«zi materija paprastai
M
parsiduoda po 58c, sziame isz
pardavime jardas tik pu.......

Puiki Taffeta szliubinems
drcsems.
50 stuklu puikiu taffeta saliku su vin-

STATE
MEDIGAL
Dispensary

Nevskij prospekt, n. 111 b. 73.

>

buaitaisyklt sawo peczius
ant žiemos.

ATEIK IR PAMATYK MUSU SANKROVA.
40 stukiu 38 coliu ploczio skotiszkos maiszytos materijos, vilnoniu ir niohair gatunku, suvja^N^
szilkiniais ruožais ir grynai vilnonio Palatka a ZrĮI.
taudo, vertes 40c, jardas po.................................

Asz duosiu Pecziu taisytoja kiekvie
giuotais dryžais ir ruožais, naujausiu parvu rožiniu, resenam kurs pas mane atsiszauks ir uždiniu, taipogi melinu ir raudonu, cerise pilku,
kadetiniu ir besdiniu. taipgi baltu, cremavu ir /BtaA czedisiu Jums pinigus.
juodu, verta *1.25c, už.................... ..................... g
W
Fred. C. Ewert,
3108 8. Halated st.
Chicago.

Juodi Taffetai.

JO stukiu juodo taffetinio szilko, puikiausio gatunko, ku
ri mes ypač z rekomenduojame ir gvarantuojame nuoauplynitno ir nusiszerimo, tikra verte szio ta voro
■■ ■■
*1.25, dabar paleižime jarda
J

Vyriszki Nobby Fnll Siutai.

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?
Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus pris
pecsiaus daiktus pas

Ootlet Fnroitore & Ston Co,

Vyriszki nauji rudeniniai Siutai.
Padaryti isz grynai vilnonio juodo clay diagonalio, pui
kiai pasiūti ir su dvigubo varp farmer atlaso pamuszalu,
szie siutai padaryti buvo ant pardavimo
/ta /ta
po *10.00 ir y ra pilnai to verti, bet ant^F <
taf
sezono pradžios paleisime juos už............. į

Vyrams pulkus rudeniniai Siutai.

wyrąi —

Padaryti isz lygaus ir dailaus grynai vilnonio Szkotiszko
miszinelio ir kaszmero, visi padaryti kuo geriausiai, pagal
naujausia mada, visiems tinkanti ir prie/Aa /ta fg /ta
kūno limpanti, turi verte ¥12.00 siutu,
mes paleisime už.......................................

795-805 S-HflLSTED
Cor Canrlport Avė

St_ *

CHICAGO, ILL.

(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas seną Daktarą.

"n,a

Prastotas wyriszkumas,^““«

nervru, isznaudoJ
'tan syBteiuas, prastota at
mintis, ncapkentinias draugystes, prastota energija, prieszlalkinis
susikūprinimas, meszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra.pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad Jus spareziai artinatės į paskutini. Taigi
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu. Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo pervelu gydytis, ir tad giltine juos palipytojo!

Rasite azaltfi alų, seniausee ariel
kai, vyną net in Europos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.

LimpanCZlOS li£OS,kaiP Ui

•‘tni^«uoMsavostadiumuose: pir© ^mame,antrame ir trecziame,puta imas
gerkles, noses Ir kaulu, slinkimas plauku, kaipogi ir sekios tekėji
mas, iszberimas ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavlmo bus
veikiai iszgydytoe. Mes gydome virszminėtas ligas teip. kad netiktai jas vei
kiai praszaliname, bet ir visisska sveikata ligoniui sugražiname.

11 N. Rlrer Side 8L,

Vaterboij,

E. Matau Str,

geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
3240 8. Morgan St.
torium ir specijalistu gydyme slaptu nertviszku ir chroniazku ligų. Tuko jie sutaisys tavo peczTu dykai. Teipgi atancuai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas
turime didelę daugybe visokių pecsių jiems vyriszkumas ir tėvystės laime.
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabrike.

Wisi —

Padaryti isz naujausio ir gryniausio vilnonio szevioto
rudens spalvų, vieneiliai ir dvieiliai, Juodi, rudi ir tamsiai
melsvi, visi su geriausiais pamuszalais. gAa /ta
A /ta
kuriuos gali lyginti prie siutu parduoda-Bta
g I
m n už *10.00, musu preke........................

KLEIN BROS

kai tazgydo. Atatazauk ta
State Medicnl Institute 8M
Elektros BuUding. Ft.
Wayne, Ind.. o apturealt
ai dyka sampell. Institu
te stengtasi suineszt su

ku Ilgu, kada vartoju! s lankanėšio. gyduoles. Institute ne
atttaranki, gnu dailiai splpeezetyta pakely, kad kiti nežinotu

Naujas Sztoras

Gausit dovana su kiekvienu vyru siutu ir su kiekviena veselijoms dvėsė.

Pakelto ib oaklingn gydaolia bus utslultal ko»

te Medical In.tituta. Jis

Advokatas tr Notary Public
Wien Intel ta lietuvys advokatas, baigęs
mokslą jurisprudencijos czion Amerikoj,
Lake Forest universitete. ,Weda provao
kri minai taikai ir ei viltazkas. Atjieazko
užaenėjusias provaa, iszdirba visokius
dokumentus ir duoda rodą visokiuose
reikaluose. Lietuviai isz kitų miestų
gal rodą pasiekti per gromatas. Tuiinliejie reikalą tesiszaukia tuoj a ui.
3200 8. Halsted st.. Chloro, 11L
Telepbooe Y orda 772.

W. J. Petkon,
305 N. Malu str.'Brockton, Maita

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiusiąs
pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf
sawo warda ir adresa.
Sugražina swelkata ir smagumą urnai.

Cigaru ir cigaretu fabrikas

Czyito aukso. 14 ir 18 K. szliabtnial iirdgi;
Laikrodkiai Ir. laikrodėliai pas mane r*-4— *— ■r-i.ur. Darau naujus ir taisąs sugadintus iaia- ,
rodkius ir laikrodėlius, ktedss, draugystėm įpilkeles Ir visokius auksinius ir sidabkimus daik-

•54-33 str.

Aptiekoje galima susikalbėt: lenkisskai, raškai, lietuvisskai ir
daugelyj kitokiu kalbų.

priauuriuU. W aiksi gauna lai to didele lisksajrbe, kaip Ir kodau, kana tik gird
Wolelli. parodytai oata ant paveikslėlio, yra prlamaigytaa pltealaemia adau
kantlei voleliui beduoda tonas Jis atkartoja daioaa arba sšoklūs be autojimo
Sala inatabua laatrumentai kaastUoja Ilk #0.00 Apdarytos* Jo yra
mlila nori, urlsiunsk S2.OO mama ant pasitikėjimo, o likusias pinigu ga
aplalkymutInitrutunto Alantai daro tarus plniltia. Prieiuuak te
visus oirkulioriu. arba pniiunak 82 00, o apiaikysl Home M u 10 Bor ą pina negu tamtetoa kai
mynai toki saalpirks. Jla visi noru .toki tureli, kaip tik Jia pu tamteta pamatya.

J. K. Chmelanskas & Co.

oFlbO WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12—2 po pietų ir po 6 vak
AGENTAS
Tbuuajkas Yabds 885.
Wargonn, Pijanti, Siuwaniu Maszinti. Cigaru ir Papierosų.

Dr. O. C. Heine,

Aptiekoje vriMMla gulima raut DAKTAKA, kurs duožla ligoniam*
rodae dykai.

Dr. Leoną rd Lnndes,

Nedellomls: nuo 8 iki 10H vai.ryto;nuo2 iki 4 vai.
popiet

Boston, Mass

Pilna visokiu aptiekoriasku tavorų czionykszcziu ir užrubežiniu.

fnriumvgtįi

iszgydysiu į kelee dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuviTikrai
mą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, ni
kių, ausų, austoj imą pajiegų ir tt. Issgydymą užtikrinu kiekviename atsitiki Užlaiko gerą alų, seniauses ir csystas ame. Chroniszkas ligas gydau pasekmin rielkaa ir kvepenczius cigarus. Geriause
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaptybė- užeiga dėl szvieži*i atvaževusiųį Waterbury. Yra tai vienatinisczyscziau
sės ir telsingiauses lietuviszkas saliu
nas mieste Waterbury.
134 E-24th St-,Cor.I^xingtou Av.
J. F. DAN18EWICZ1US,
830
Hąnk, kampas B.Leonard st.
Offiso valandos:] ^^‘SiULSŽ

Lairence, Hiss.

32ud St.

257 Hanover St.,

100 wertes wa
• urlaadoa gali
■ arnikos pati
g -Ik.iauja I
K gali ant ju
■ -Irkejai ztet

\

887

25298

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

W. Kudiirmickas,

Medicinos Daktarai.
Gydo visokes .igas, turi geriausę pra k ii
ką ligose moterių, vaikų ir chroniszkose ligose. Teipogi geria ūse i atlie
ka aperacijas visokiuose atsitiki
muose,

^ra tol paiki
•Igiauai instran
•rtądien galima

Dulseviczli,

UaZtikrimza laZaydyzna

Ot Tautiszkos Popieros

Geo. M. Glaser, M. D.

LieiiiMiszKa flPiieKa:

ĮVAŽIUOJU

134 E. 24 UI.,
Nevr York.
Garsingas gydytojas vyriszkų ir moteriszkų ligų- Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuoee:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Bailevue, Port Graduale
Hospital Collėge ir 1.1.

Kas rrisitzs S8.00 aptakyt geriausia ir
uujauiiua madoi
maazlnuke
gromatomi
drukuotl
8zi maazinuae teip gerai pntateita,
kad kiekvieaaa. nors ir maiiauslai tuok i e lai,
per 10 minutu Užmokote dailei drukuoli. Prie
kiekvteooi masziaukes duosim dovanai istoriszkom. knigomi bei popteromo su puikioms kvtelkoms ir graliais apakaitjrmaii gromatu raižy
mui Tokiu popleru tuzinas kasztuJaS5e; 5 tu
zinai 11.00. Agentu reikalautame kiekvienoj Ustuviszkoj apigardoj ir duodame gera uidarbi.
Kaszyk sziadien.

Box 234,

Linksma bus tawo namuose

Dr. Leonard Landės,

Codd.

A

majors
Cement

TiknU>wi«nAtinė gydykla ant užželdinlmo plauku ant praplikusiu gaivu, taipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimą,
ui k|gwarantuoju.
Prof.Brundzasutei
k»gwi
. Prof.
kia puikius, ss valai ui ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padekatronių per laiszkus ir laikraszrzįus.
Pagalba yra visiems, tik ataiszaukite.
OFFI8AI: AS

Brooklyn.NY

Norėdami pMiklaust rodos per laiszkus,
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO.,
»3fil, Nev York. U .8. A.

t mink. klkd ™es pilnai gvarantuojame iszgydytl kiekviena liga, kokia
“ tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj.
tai raižykite mums gromaita reikalaudami klausymu Italo, nes mes gydome
teipgi per paeita, Jeigu tik mums teisinga ligos spraszyma ligonis prism'nczia.
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže ir siuneziame jas pacientui, taip
kad neatkreipti Jokios žingeidystos pastai i ni u ypatų.

Muso prekes yra pigesnes u bet kokio oflcijalistoilsoj
saly] Ir todėl kiekvienam ligoniu prieinamos.
Offion fldvnAQ’ 1 uo 10 rjto tki 4 po pietį tr no OltiSnkin.
VUlbU ttUjUVb. j- ledeUoms tilno 10 iki 11 ryto
Ateik pats arba raszy k sziadien, nes ryto gali būt perwelu.

