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terp anglijonų ir amerikonų isz
vienos pusės, o prancūzų ir maskol ų isz kitos. Keno ežia kaltė,
jeigu veikiant vienędarbę, terp
veikėjų užgimė nesutikimai? Ži
noma, kalcziausi turi būt kar.aunos virszinįkai, kurie ne moka,ar
ne ne nori suartinti kareivių vi
sokių krasztų į vien? veikėjų gi
minę, kaip tai turėtų būt. I-z
savitarpinio nesikentimo gali už
gimti didesni nesutikimai terp
vieszpatysczių, o isz to gal užsi
degti karė net terp randų negei
džiauezių karės.
Jeigu tas teisybė, kę laikraszcziai garsina, tai iszpultų, kad
kitos vieszpatystės, ypacz gi
Maskolija, visai ne paiso unt su
tarties padarytos terp Anglijos ir
Wokietijos, kaslink užlaikymo
czielybės Chinų.
Net angliszki
laikraszcziai, kurie pirma grūmo
jo wi«am svietui, dabar pagarsi
no, jog maskoliszkos kariaunos
viiszinjkas Linievicz tulus žemės
plotus aplinkinėse Tien Tsin pa
garsino kaipo prigulinezius Mas
kolijai.
Jos kariaunos užimtoj
Mandiurijoj maskoliai elgiasi teip
kaip namieje, praszalina ne patinkanezius sau chiniszkus urėdnį
kus, vietoj praszalintų ant urėdų
paskiria sau prilankius. Masko
liszkos kariaunos virszinįkas pa
garsino vis? Mandžuriję kaipo
ėaanczi? po Maskolijos protekto
ratu, kur kitų krasztų įtekmei
nėra vietos. Taigi mat Maskoli
ja Chinuose elgiasi visai priešai n-
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Metas Vili

sboond olass matteb.

laike pagarsino, buk laike atsilankymo Belgijos karaliaus Paryžiuj, likosi padaryta sutartis terp
Prancūzijos ir Belgijos, pagal
kuri? Prancūzija paima ant sa
węs apgynimę Belgijos reikalų
Chinuo»e.
Kad ta žinia buvo
teisinga, dabar iszeina į aikazię.
Ne tik Belgija, liet teiposgi Holandija ir Iszpanija a‘siliepė Pe
kine su savo reikalavimais, ku
riuos, ne žiūrint ant priesztaravimo kitų vieszpatysczių, kan-ztai
remia Prancuz ja ir Maskolija, o
wėl tų m»žų wieszpatyi-cz'ų am
basadoriai kar?ztai remia Prancū
zijos ir Maskolijos reikalavimus.
Maskoliszki laikraszcziai pa
garsino, buk ant atsirėmimo
priesz susitarusias Wokieiiję ir
Angliję, prieszingas sutarimas li
kosi padarytas terp Prancūzijos,
Maskolijos, Japonijos, Suvieny
tų Walstijų Sziaurinės Amerikos
ir mažesnių Europos vieszpatys
czių. Anglijos randas likusi jau
užklaustas,
kę
jis
žino
apie tokį nrieszingę sutari m?, bet
pasirodė, kad nė jokių apie tai ži
nių Anglijos randas ne gava
Jeigu isz tikro butų padarytas
koks nors sutarimas terp szitų
vieszpatysczių, tai jos nereika
lautų visai paisyti ant pirma
terp savęs suritarusių Anglijos
ir Wokietijos.
Maisztai pietinėse Chinų pro
vincijose platinasi vis labiaus.

Isz Lietuwos.
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No. 60.

jiems ant gero, būrams patenka į jos geradė jjai. Wietinis aptieko- kai ne gali aprūpinti senatvės sa "VV ienas isz padegėjų prisipažino,
vė popui duon? ir drus vo darbinįkų, teg'il juos apsau kitas gi, Sasnauskas, ginasi, bet
vis daugiaus miestų buvusių jau rius padavi
anglijonų rankoef.
Ant suval ką ir vardu visų miestelio žydų gos nuo bado nors kasa. Užma ir jis pasodytas į kalinį.
dymo didelių plotų abiejų repu- meldė palaiminimo visiems gy nymas todėl VVįlniaua žemdirbių
Sziaurini Amerika.
Kaip pranesza < fiicijaliszkss
hlikų Roberteo pajiegos yra per ventojams. Žinoma, kad popas isz tikro vertas pagyrimo, i
Rinkimai pasibaigė; republiko
maskoliszkas laikrasztis “MogiKaipgi
mažos. Netoli Bothaville angli parodė savo malonę.
narna pasisek? ant tolesnių ketu
17 d. spalių,prie didžiųjų durų levskija Gubernskija
Wiedojonai netikėtai užpuolė ant būrų. turi būt doriszkai nupuolę Sopoc- gyvenimo kuąįgo Franckevy- mobti”, ant patraukimo prie
rių metų pervaryti savo partijos
Anglijonai, kaip tako, paveržė 7 kynės gyventojai, jeigu jie teip cziaus, ant? Arkinės ulyczios,rado mokslo Wilniau8 mokslinio apkandidatę, tę patį McKinleyę.
kanuoles, bet muszyje krito 44 be gėdos gerinusi savo skriaudė pamest? kūdikį' moteriszkos ly skriezio vidutinių mokyklų mo
Bryanui ir sziuom kartu ne pasi
angliški kareiviai, teiposgi ir jų jams.
sekė, jo prieazinįkas gawo su virties. T? paczi? dien? prie įėjimo kintojų, apskriezio viiszinįkas
vadovas La Galiais likosi už
ezum 200000 balsų daugiaus. To
į kalvynų sinod? rado pamest? visuose miestuose, kur yra gim
Liaudos suskaitymas
musztas.
Anglijonai garsina,
liaus, turbut, jau ir demokratai ne
kūdikį vyriszkos lyties.
Mat nazijos arba realiszkos mokyklos,
^Vokietijoj.
buk būrų vadoWas De Wett li
statys daugiaus Bryano ant kan
jeigu apdovanojo lele katalikisz- stengiasi įkuiti moksliezkas drau
kosi į koję pasiautas. Po ketu
Gruodžio mėnesyj szių metų k? kunį?ę, tai ne norėjo nu gystes. Bet kad to ne galima
didato, kadangi wien jo užsispy
rių valandų smarkaus muszio, Wokietijoj atsibus liaudės su- skriausti ir protestoniszkų.
rimas paminėti platformoj liuos?
padaryti be pinįgų, tai apskri
kuriame kelios deszimtys anglisz skaitymas. Terp klausymų ant
muszim? sidabrinių pinįgų palen
ezio virszinįkas atsiliepė į apMaskoliszka kebų ministerija
kų kareivių pražuvo, anglijonai suraszų yra ir motiniszka arba
gvino pervarytu? McKinleyo.
szvietimo ministerij? praezydaiszleido
padavadyjim?, kuriuom
užėmė
įmest?
Philhpolis,
kuiį
pr gimti kalba gyventojų. Nors
Sziuom kartu didesnė dalis darbimas pinįgiszkos paszelpos. At
daleidžia
visiems
kunįgams
pa

jau kelis kartus buvo apvaldę Wukietijoj klausymus iszpildo
nįkų balsavo už Bryan?, bet už
sakymo ant praszymo vienok dar
Muszyje netoli Belfuit likosi už pats gyventojai be jokios privar reikalauti be lokio užmokesnio nė jokio ne gavo.
tai jį apleido daugumas farmerių,
mušti
būrų jenerolai Fuune ir ius ir pats enumerstoriai renka bilietų ant pervažiavimo į’ubekurių balsai ir suteikė McKin12 d. spalių, kaime SoltaniszPrinslee,
nore ;teip anglijonai mi isz apezviestesnių, geriaus už žiuose savo parapijos visuose
leyui pergalę.
Demokratiszka
kiuose,
VVilniaus pa v., sudegė
trukiuose,
bet
bilietus
tokius
gali
garbina. Garsųjį zngliszkas jene- amerikoniszkus politikierius supartija dabartinėj savo formoj
gaut tik ant vieno pervažiavi namai Rinke vycziaus. Blėdį ug
rulas
Baden
Povai
sunkiai
apsir
prantanezių
apie
svarbum?
stadar labiaus susilpnėjo.
Jos va-'
nies padaryt? skaito ant 2000
tiatiszkų žinių, bet ir Wokietijoj mo, o ne aut ilgesnio laiko.
dovai užmano partij? su reformuo
gorubl.
prie kiekvieno susKaitymo randa
Wilniaus policijai likosi laz
ti ir sudrutinti; darbinįkiszka
Pietine
Amerika.
via
mažiaus
lietuvių.
Matyt,
duotas padavadyjimas, pagal
partija kvieczia demokratus su
M i e-te Madride, I-zpanijoa jog daugelis .tenykszczių lietu kurį liekasi uždrausta polioijan- Nelaime ant geležinkelio.
silieti į vien? kruvę ant perga
sostapilėj, atsibūva dabar kon vių, per nė supratim?, užslepia tams jieszkoti | kiszenfuose sualėjimo republikonų nors ateinanWitebsko gubernijoj, prie stagresas delegatų wisų iszpaniszkų savo prigimt? kalb? ir pasiduoda resztuotų ant miesto ulyczių pa rijos OjoI, 14 d. spalių teori
cziuose rinkimuose. Ar tas iszsirepublikų vidurinės ir pietinės vokiecziais. Prusiszki lietuw>ez sigėrusių žmonių; peržiūrėti su- nis trukia užbėgo ant stovinczio
pildys, pama'ysime.
Amerikos. Wien Brazilija kon ki la kraszczi&i tei;x>egi ne labai aresztuetų kiszeniue gali vien prie stacijos darbinįkiszko. SuIszrinkimę McKinleyo Euro
grese ne dalyvauja, bet ji ir be mėg»ta aiszkinti lietuviams apie policijos aficierzi ir tai vien pa simuszimas buvo teip smarkus,
poj priėmė gana prilankiai, vien
to laikosi su isspaniszkoms re ; ų tautiszk? kilmę. Tokiose san- sikvietę paszalinius. Iki dabar kad 7 vagonai iszbyrėjo. Prie
maskoliszki ir tai tik fanatiszpu blikoms, o kaip laikraszcziai lygose, žinoma, kad daugelis lie jeib policijaiitpalaikis kratydavo to du žmonės pavojingai tapo
kiausių partijų laikraszcziai laiko
garsina, su Argentina padarė net tuvių užsiraszo vokiecziais.
kiszenius suaresztuotų žmonių.
jį už Anglijos įnagį ir neprilan
apkulti: vienam sudaužė galv?,
susiriszim? ant atsigynimo, jeigu
kiai
atsiliepia;
neprilankus
Per žiem? mokintojai 'viduti kitam gi ratai nupjovė abidvi
> Isz Wilniaus.
kas ant vienos isz jų užpultų.
McKinleyui ir Austrijos laikrasz
mų VVilniaps mokyklų parengs koji; treczias apkultas ne pavo
Pasibaigė
vaisių jomarkas pa
Minėtame kongrese ima dalyvucziai.
lekcijas visokį^ mokslų. Tokį jingai. Abudu sunkiai apkulti
Kare AtrikoJ
m? ir Portugalija.
Isz viso laz rengtis Wilniaus Sodaunįkystėa jau raierį turi ir Wilniaių
Kaip Amerikoj, teip ir ant palikosi nugabenti į Witebsko liAmerikos atkaho^ki sziol 30 de Draugystės. Žmonės dar ue pri
ma- gonbutį. bet didelės vilties ant
torico atsibuvo rinkimai. Ir ežia Wokietijos ir Anglijos, o vienok 1ant laivu Gelderland prie Euro legatų, daugelis yra dar kelionėj. prato, lodei ir pirkėjų gerų vai žai apszviestietas žmonelėms isz ų iszgijimo nėra.
Pietinėj Piancuzi Ant atsibuvusio pereitos suba- sių ne buvo daug. Pirmutinėse gamtos mokslų ir hygienos.
su mažu labai iszėmimu veik vi tos vieszpatystės ne nori, ar ne pos krantų.
mieste Marsilijoj, kur Krue- tos dien? susirinkimo paszalinių, dienose prekės buvo augsztesnės,
si balsavo už republikoniszkus drysta pakelti protesto priesz to- joj,
i
12 dien? gruodžio szių metų, Sziųmetinis užderėjimas
kandidatus.
Taigi priderėtų kį Maskolijos elgimąsi, bet prie- iger iszlips ant Europos kranto, nė laikraszczių reporterių ne lei J pabaig? reikėjo jas numažinti.
prie
vietinės dalies bajoriszko^
Wilniau8 gub.
manyti, kad ežia rinkimai atsibu szingai, net angliszki laikrasz- igyventojai rengia jam szirding? ,do. Nors kalbose delegatai ne Isz obuolių atgabentų ant jomar
banko
bus
parduodami
per
aukciSziųmetinis
užderėjimas lau
ko
dailus
buvo
teip
vadinami
vo ne liuoei, bet su prievarta, ežiai, kurie pirma gazdino net pnėmim?. Isz ežia Transvaaliaus atsiliepė su dideliu neprilanku
jon? dvarai ut1 skolas minėtam kuose Wilniaus gubernijoj pasi
Montviliniai.
Paskutinėj
jo
prezidentas
keliauja
į
Paryžių,
mu
priesz
Suv.
Walstijas,
bet
norinezių balsuoti už prieszingus eutrupinimu Maskolij?, dabar jos
bankui.
Dvarai paskirti ant rodo niekesnis, negu rodėsi vidu
republikonams kandidatus,turbut pasielgim? stengiasi isztelsimi. kur jis atlankys Prancūzijos pre visi kalbėtojai ragino visas l?ty- marku dienoj atsėjo neparduotus
pardavimo
yra gubernijose: Wil- ryj vasaros ir jo niekaip negali
vaisius
pardavinėti
pūdais,
po
prie balsavimo ne prileido. Sziaip Toliaus
angliszki laikraszcziai zidentę. Isz Prancūzijos Krueger niszkoe kilmės republikas, visus
1—3 rabi, ui pud? ir Ui per auk-į niaus, Minsko, Kauno ir Grodno. ma laikyti už vidutinį,
Ant
keliauja
į
Belgiję
ir
Holandiję,
o
kraštus
iszpaniszkai
kalbanczius
juk portoriconys ne turi už k? atvirai kalba, kad į Maskolijos
cijouj.
- j Daugumas jų priguli maskoliams. lengvų dirvų vasarojai, ypacz
būti dėkingais Suvienytų Wal- kilpas pateko jau ir Tibetas, kur isz paskutinės ketina keliauti į susiartinti, susijungti į vien? ry
kadangi bajoriszkas bankas dvar gi dobilai, žirniai, pupos, leeziustijų republikonams: materija- nežiūrint ant visų Anglijos besi svecz'us pas Maskolijos caię. szį ant apgynimo savistovystės.
20 d. spalių, pas burtinįkę gyponiams katalikams Lietuvoj ne kai buvo suvisu prasti, arba dėl
Jeigu
Krueger
isz
tikro
atsilan

Pagyrė
kubieczius,
kurie
ne
nori
liszkas padėjimas gyventojų ant stengimų, jai ne pasisekė prisi-'
venanezi? ant Totorinės ulyczios
skolina pinįgų, todėl tie ne gal stokos lytaus visai prapuolė teip,
tos salos yra dabar niekesnis ne griebti. Lzplatinusi savo įtek kys į Peterburgę, lai jis t? galės svetimo junga Delegatas Mek Alkienę atėjo jauna moteriszke
būt
saitam bankui skolingi.
kad ne buvo k? rinkti. Szieno
padaryti
tik
turėdamas
pakvietisiko kalbino sutverti isz visų lo- su 8 mėnesių kūdikių ant rankų
gu buvo prie Iszpamjos valdy-, mę ant Tibeto, pirma jau gavusi
surinko
mažai, nors azienas geras,
Iki
sziol
Wiloiuje
telefonai
mę
nuo
caro
;
jeigu
caras
pas
satyniszkų
Amerikos
republikų
rymo.
ir praszė pasakyti, kas j? ateitėj
Anglijos pritarim? ant užėmimo
Ant salos Kubos žmonių isz-. Pamyro, Maskolija iszplatina sa vę užsipraazys Kruegerį, tai tur szį ant pavidalo Wokielijos, ku laukia. Burtinįkė pareikalavo prigulėjo randui. Dabar randas suvežtas sausas. Bulvių prika
rinktieje susirinko į Havan? ant vo valdybas iki angliszkų Indijų būt pažadės jam Maskolijos pa riame atskiros repu Klikos galėtų užmokesnio; atejėlė poprastė pa atsiliepė į miestę jam siūlydamas sė teiposgi ne daug, nors bulvės
Kadangi Anglija savo prekiauti savo tavorais be mui laikyti kūdikį, o pati iszėjo neva nupirkti telefonus ir isz jų traukti geros. Daržai daug nukentė nuo
apkalbėjimo tolesnio salos rėdy- rubežių.
Kadangi ant apgyni geltę.
na Amerikoniszkas jeneralgu- mo tų rubežių Anglija ne turi mielių kaalink priskyrimo abiejų tų, ant visų svetimų tavorų bu pinįgus apsikeisti ant smulkes naudę. Nežinia tik ar nuo miesto kirmėlių, kurios dabar pasirodė
Sutiri nių, kad galėtų užmokėti, kas už juos ne reikalauja daugiaus jau ant sužėlusių želmenų; ypacz
bernatorius tvirtina, kad kaip užtektinai kariaunos, atsiųsti nė pietinės Afrikos republikų prie tų uždėti dideli muitai.
gi daug jų yra ant molinių dir
nuspręs iszrinktiejie, teip ir bu- ra isz kur, kadangi veik visa Anglijos valdybų ne perkeis, tai azimas terp visų lotyniszkų Ame priguli.
Iszėjusi vienok, jau negu jie kasztuoja?
vų. Javų prekės dėl menko už
sę; anperikoniszk? kariaun? žada angliszka kariauna įpainiota į ka ant iszpildymo savo pažadėjimo rikos repuhlikų atimtų Sziaurinei daugiaus ne sugrįžo.
Palikt?
derėjimo
kyla, teip jau brangsta
Maskolija
turėtų
vesti
karę
su
Amerikai
nor?
platinti
savo
ruisztrąukti isz Kubos. Pamatykime, rę pietinėj Afrikoj, todėl tai An
vaik? policija nugabedo į pa
Isz Wilnians gub.
ir
szienas.
Už tai, dėl stokos
Anglija.
Isz
tikro
karė
tokia
bežius
kasotais
kaimynų.
ar iszpildys pažadėjimę.
mestų vaikų namus. Argi ne
glija ir tyli, ne drysta pakelti
Wilniaus girių apsaugojimo ko
paszaro, ukinįkai priversti par
Revoliucija rupublikoj Colum- juokai isi burtinįkės: ji pasakoja
Ant filipinieczių didelio įspū balso priesz Maskolijos pasielgi- ateitėj neiszvengiama, klausymas
mitetas uždraudė kirsti medžius
džio ne padarė iszrinkimas ant mę, o Wokietijai vėl nėra ne vien ar dabartinį laikę Maskoli bia isz naujo užkilo ir dabar visi kitiems ateitį, o sau ne galėjo isz- giriose Krotivno, Midelių val- duoti savo gyvulius ir dėl dau
gelio atvestų ant pardavimo, jų
Ji be jo svetimi konsuliai pranaszauja pasakoti, kad jai reiks tiek trubeprezidento jų prieszinįko McKin mažiausio reikalo ginti nuo mas ja laikys už atsakantį.
szcziaus, Wileikos pavietyj, pri
prekės puola, nors ir pirma gy
leyo; jie ir pirma tikėjo, jog kolių Tibetę, kuriame Wokietija kios karės Azijoj, ir tai tik dėl į pergalę revoliucionieriams.
lio turėti su svetimu vaiku!
gulineziose dvarponiui lenkui
vuhai ne buvo brangus.
McKinley liks iszrinktu.
Pere i- nė jokių reikalų ne turi.
Taigi sipainiojimo Anglijos į karę Afri
Ruimuose pigios valginyczios Kuzmickiui—Koziellai. Teiposgi
t? sanvaitę ant salos Luzon buvo ežia pasirodo, kad isz sutarimo koj, teip iezplatino savo rūbe
Wilniuje, kuopelė jaunų daktarų uždraudė kirsti medžius giriose
ne mažai susirėmimų, kuriuose 4 su Wokietija Anglija ne turės li u s, kaip ir per karę ne butų
rengia pamokinanezius žmonėms dvaro Tomasbvka, Aszmenų pa Isz YVileikos pawieczio,
amerikoniszki kareiviai likosi didelės naudos, tas sutarimas ne galėjusi iszplatinti. Per tę karę
Wilniaus gub.
■
Dldelfis galvijų pjowi- skaitymas. Pirm? toki? prelek- vietyj, prigulineziose Aleksan
užmuszti; paszautų tapo 12. nngazdino kitų krasztų ne norin- Anglija labai bus apsilpnyta, o
■f j
ciję skaitys daktaras Ko v a raki s. dra vycziui.
Neseniai ant kelio terp mieste
ny
ežios.
tas
gal
isztikro
Maskolij?
paEsantis Paryžiuj filipinieczių pa czių elgtiesi pagal t? sutarimę.
Szventėnuose, ne seniai padirb lio Markovo ir Gulbiniszkių, ne
Ant susirinkimo miesto val
Berlyno kapitalistai rengiasi
siuntinys Agoncilo vėl
per
Wokiszkas užrubežinių dalykų dręsinti ant užbaigimo rukundų
tos
Szventenų geležinkelio lini toli rando karezemos, rado negy
džių
galutinai
likosi
nuspręsta
Karaliaucziuje
parengti
dideles
prancuziszkus laikraszczius užme ministerio laikrasztis “Koelni- su svarbiausiu savo stabdytojujos kasoj pasirodė ne priteklius vėlio kun?. Užmusztasis pasi
parengti
miesto
kaštais
olektrigal
vijų
pjovinyczias
ant
pavida

mi.
ta amerikonams
necivilizuot? seheZtg.”garsina,kad tarybos terp
Būrai isztikro, tęsdami kov? lo Cbicagoj ėsanezių ir jose bus szkos pajiegos stacij?. Ant su pinįgų: truko 8751 rubl. 87 kap. rodė ūkininku Gulbiniszkių valkarės vedimo bud? ir tvirtina, visų krasztų ambasadorių žengia
priesz
vis? Anglijos galybę, tiki, teiposgi dalia rengimo mėsos rinkimo reikalingų pinįgų mies Kasierius, maskolius paeinantis szcziaus. Isz tirinėjimų susekė,
buk amerikonai skerdžia begin pirmyn.
Iki sziol ambasado
kad
atsilankymas
Europoj Krue- blekinėse dežėse, koki? isz Ame tas atsiliepė į vidaus ministerij? isz Jaroslavo gub., Mizulin,pal*ė kad pirma prieszais rando karklius gyventojus ir Baskui giria riams pasisekė.susitaikyti kaslink
praszydamas
daleisti iszleisti go, iszsivežė ir kasos raktus. Jo czem? ant kelio gėrė degtinę užsi, buk musziuose tie* daug fili pamatų, ant kokių galima susi gerio ne bus be vaisių, kad jim rikos į Wokietij? uždrausta ga
muszto kaimynai. Kada su girbondsus. Darbai prie statymo iki sziol ne suėmė.
benti.
Pjovinyczios
tos
Prūsų
ežia
pasiseks
ne
vienur
tai
kitur
pinieczių užmusza. Toliaus tvir taikyti su Chnais bzi tuose klau
tuokliaujancziais susitiko užmuszstacijos prasidės už kokių keturių
Lietuvos
sostapilėj
iszeis
ant
rasti
pagelb?,
kurios
dėl
Angli15
d.
spalių,
kaime
Slovianka,
tina, buk raportuose ameriko- symuose: nubaudimo kaltų chi
mėnesių.
Paskui
bus
parengti
Giedraiczių valszcziaus, Wil- tasis, pirmutiniai praszė jo nu
niszko kariaunos virszinįko vi niszkų virszinįkų ir kunįgaik- jai.ar geru ar su prievarta, atseis naudos lietuvių uktnįkų, kadan
mierte elektriszki žiburiai ir ant niaus pavietyj, siautė gaisras, pirkti jiems (jegtinės, ant ko tas
gi
jos
pakels
galvijų
prekes.
iszsižadėti
norų
palaikyti
abidvi
sai užtylėta apie tokius susirėmi szczių; atlyginimo kasztų ir nuo
varymo ulyczinių karų bus pri kuris isznaikiino namus ir visus sutiko. Turbut paskui terp pa
mus, kur amerikonai daugiaus trotų; stacijų ant patalpinimo pietinės Afrikos republikas. Krue
Isz
Sopockynfis,
Suwalkų
taikyta elektriką.
krutanezius tartais namų savinį sigėrusių užgimė musztynės, ku
nužudo savo kareivių ir kur juos sargybos ambasadorių Pekine; ger buk veža su savim rasztiszgubernijoj.
kus
dokumentus,
isz
kurių
pasi

Wilniaus žemdarbių draugystė kės Sasnauskienės ir juose gy ve- riose fundatorius likosi užmuš
pasiekia didesni nepasisekimai.
nukaaimo Taku tvirtynės ir ant
rodys
visa
nedorybė
angliszkų
Garsus
maakolMzkas
popas
Jo

apdirbo
projekt? pensijų kasos nanęzio Juuzo Jurevycziaus. Su tas. Ant kūno jo buvo ženklai
galo liuoeo susineszimo nuo paknas isz Kronstadto paaukavo ne tarnaujantiems pas žemdarbius, degę namai buvo užasekuruoti nuo muszimo, galva buvo su
KarC-Chinuose.
ranezių iki Pekinui. Tūli amba mioisterių ir jų veidmanyslė.
Tuom
tarpu
kova
pietinėj
Af
seniai
uždėtam Teoline masko- kurie prie mažo uždarbio, kokį vos ant 30 rubl. Kaip pasirodė skaldyta, šonkauliai sulaužyti.
Iki sziol svetimų krasztų ka sadoriai reikalavo praszalinimo
rikoj
traukiasi
savo
keliu,
lordui
liszkam
kliosztoriui kelis tuk- moka Lietuvoj, nieko ne gali už isz - tirinėjimų, gaisras užgimė Uimuszėjų iki sziol dar ne su
riauna ne daug nuveikė Chinuo nuo sosto ciecorienės, būt tam
ėmė.
se. Didesnė dalis amerikonisz- reikalavimui smarkiausiai prie Roberte ne pasiseka nė papirki stanezius rublių pinįgų, tuž ku siezėdyti ir ant senatvės, ne galė nuo padegimo, padegėj-iis gi bu
mais,
nė
pažadėjimais
patraukti
į
riuos
likosi
nupirktas
mažas
dva

vo
sūnūs
Sasnauskienės
ir
jos
kai

Neseniai naktyj vagiliai įsi
darni dirbti, atsiranda dideliame
kos kariaunos apleido Chinus ir sztarauja Maskolijos pasiuntinys.
savo
pusę
būrų
vadovų.
Murelis.
Popas
Jonas
dabar
atkako
mynas
Saviški.
Padegė
namus
kraustė
į stacziatikiszk? cerkvę
varge,
ne
vienam
atseina
badę
tapo sugręžinta atgal ant Filipi Matyt Maskolija tun padariusi
Būrai, oria apžiūrėti už jo pinįgus nu kęsti, o kaip koks isz tokių dar- norėdami gauti
ugnapinįgius. miestelyj Markove ir isztusztino
nų salų.
Laikraszcziai garsina ču ciecorienės valdžia kukius aaiai nuolatai atsitinka.
Atkakus jim į binįkų isztikro badu numirezta. Turbut viendk padegėjai darė tę visas pinigines dėžes. Kiek jose
apie didelį nesi kentim? terp vi- paslaptus sutarimus, todėl ji pasidalinę į mažus pulkelius,veda pirkti d va r?.
!
kov?
toliaus.
Tokio
jau
budo
Sopockynę,
vietiniai
("gyventojai Žemdirbiai dvarponiai gana pri- be žinio* sudegintų numų savi rado pinįgų, nežinia. Wagilių
šokių krasztų kareivių atsiradu- stengiasi palaikyti X ciecorienės
karės vedimo bandė griebtiesi ir szirdiugiau pop? priėmė, negu tai lanaiai draugystės užmanym?, nįkės, kadangi namai daugiaus iki sziol ne susekė ir vargiai b
šių vienoje vietoje: kalba, buk wa|dg.?.
r*
didelis nesikentimas ypacz yra
Augliszki laikraszcziai sawo, anglijonai, bet tas ne iszeina butų padarę didžiausiam žmoni- priėmė. J eigų jau žemės savinį-1 verti negu buvo užasekuruoti. kada suseks.

Politiszkos žinios,

F-'

Chicago, III

8ub-Statlon

No. tU

i

LIETUVA

I

■u>zaukė mitingy ir išrinko kity, | baigė jau derėjimy su kontrakto tinių draugystės priešų ir jie-su
33 00
Pastatymas _ bažnyčios pras savo klaidas, supras naudę Juozas Lietuvninku
slovaky. Nors lietuviai ant baž risis.
1.00
nyczios sudėjo daugiaus pinįgų kaštuos isz viso 9000 dol. Ne tautlszkų organizacijų. Pinįgus Wincas Aleksa
1.00
įmokėtus juk sąnariai atgauna ar Petras Merkevičius
žinia
tik,
ar
įstengs
tuos
pinįgus
į
negu
slovakai,
bet
kad
kunigas
9 d. spalių kaime Tomaabuda
1,00
paeina iš Galicijos, tai jam mat iszmokėli, kadangi terp ežia- tai kaipo paszelpy ligoje, arba Wincu Burinskas
siautė didelis gaisras. Wieno(
VVincas Marazas
2,00
nykščių lietuvių nėra sutikimo kaipo petmei|inę.
•lovukai
anymesni,
ypacz
kad
ukiuįko sudegė visos triobos, gy
Juozas M ture
J. Wiskočka.
1.00
ir vienybės; vieton to kiekvie
jie
ir
kvailesni
už
lietusius.
Lie
vuliai, paszaras, ir šiųmetiniai
John S iiith
1 00
tuviams toks lenko kunįgo pasi nu gali ežia užtėmyti nesikentimy
javai. Ūkės savinįkas su savo>
Jonas Ališauckas
1,00
(
elgimas ne paliko ir jie ateisakė terp kauniškių ir suvalkiečių.
• Wardau Teisybės.
šeimyna išliko tik vienuose
Wincas K ncierius
1,00
Tautietis.
mokėti mėnesines. Ty kunįgas
Nr. 44 "Lietuvos" pati I pone
marškiniuose. Isz naminių gy
Jurgis Markevičius
7,00
tuoj pajuto ir per pamoksly užsa
vulių iszliko vienmetis kumelu
teisinga korespondencija apie
Isz Calumet, Micb.
Tarnu Ignatavičius
3,00
kė, kad lietuviai panedėliui gie
Luvrence, Mas. lietuviszkę pa
kas. Blėdį ugnies padaryty skai
Antanas Kačinskas
2 00
Dirbai eina gerai, dirba be
dotų bažnyczioj lietuviškai.
to ant 2000 rubl.
ra piję. Raszėjas, p. Pa ra pijonas,
Juozas Ru-eckus
1,00
VVargiai vienok to pa'rauks perstujimo per dienas ir naktis.
neteisingai tvirtina, buk kunįgas
Simon Zupovič
r
1,00
Yra
ežia
vano
kaslynės;
bet
iš
prie
savęs
sykį
nubaidytus
lie

(
Isz Smolewyczių, Minsko
Gricius atsilanko ežia norėdamas
Kazys Wasiliaucku
3 00
tuvius. ,
kitur atkakusiam darbę sunku
išgriauti musų para piję. Kunį
gub.
Izidor Rice
3 00
Szįmet lietuviai su leukais gauti.
Muštynes
laike
rinkimu.
gas Gricius nepraszytas ne stsi
4 d. spalių, terp Smolevyczių
Kazys
Aikoczaitis2.00
pa-tiiė
bažnycaiy
Frankline.
Lietuvių
yra
ežia
ne
daugiau
Wa-hington, Pa. Laike pasku
lanko, atkanka tik tada, kada jį
ir Borisovo žmonės matė ant
S- Marcinkevičius
25
Waldo jy tas pats kunįgas.
J s šiai: viena grynai lietuviška
nžpraszome ar tai ant iszklausydangaus ne paprasty ugninį ka tinių rinkimų užgimė čia muszAdolf Kubilda
25
turi dar bažnyczias VVimikley ir šeimyna ir du apsivedę su len
(
tynės
terp
negrų
ir
baltveidžių,
mo velykinės, aršu kitokiai® timuolį. Ant vakarinės dangaus
Jonas
Szmerauckas
25
kėtus;
pavienių
vyrų
yra
de
Olimpha;
pats
gyvena
Tacomoj
;
kėj nuszkais reikalais. Lavrence
dalies, 9J vai. vakare, pasirodė kurios traukėsi iki ketvergui.
Antanas Stravinckse
1.00
Wisi aut boardo yra
ta'gi isz viso turi net penkias szimtislietuviška parapija yra lietu
ned de is degantis raudonos par Kadangi ant suvaldymo besi m uJoseph
Schmidt
1,00
pas
lenkus.
Nesutikimų
terp
lie

bažuyczias.
Į
Wilkesony
ir
Franwių, tai parapijos komitetas gali
vos kamuolys, nuo kurio driekė szanezių policijos buvo per ma
tuvių
nėra,
visi
gyvena
gtažiai,
kliny
atvažiuoja
retai.
Isztikro
Wįso labo yra |36,75
daryti tik tę, kę nutaria parapi
si ilga žibanti balta uodega. Ka žai, tai valdžios paszaukė milici
jsm labiaus rupi pinįgai negu ti sutikime- Ne trūksta pas mus ir
Nuoširdžiai ištaria h ežiu visi
jonai. Korėapondeucijos raszėjis
muolys traukė palengva dan ją. Isz abiejų purių yra apie 10
kėjimo reikalai. Pamokslų sa laikraszcz ų skaitytojų.
i-zgiria senę, parapi jos komi lėlę, Minen-vdliecziai savo ver. ei
gaus ruimuose, paskui truko su žmonių sunkiai sužeistų.
Brolis.
kyt nėra kada, vietoj pamokslo
o peikia dabyrtiiiį, peratato kaipo goms už prielankumy darbinin
pyškėjimu panaszių | kanuolės Daugiaus uimusztu negu karėj
perskaito vien užsimokėjusių pa
parsidavusį lenkams; toliaus sa kams.
Per 2Į metų, tiigi nuo pra
szuvį ir prapuolė.
rapijonų vardus ir kiek katras
Isz
Toxcroft,
Me.
Nelaimes
ant
geležinkeliu.
Warde Mnertvilles lietuvių
ko,
jog turime nupirkę du liotu,
džios iszpanu-zkos karės iki dabai
Lietuvių yra ežia 6 szeimynoa, ant kurių pradėsime bažnyczię Uuijos kuopos, pasiraszau
Roebery, Obb. Ant pietinės davė. Lietuviams ežia neatbū
Isz Kauno gub.
pražuvo apie 9000 amerikoniszkų
tinai reikalingas kunįgas lietu pavienių gi 9 ypatus. 5 lietu
J. Ramanauckas.
statyti
14 d. spaliu Kaune likosi ati kareivių. Tuom tarpu per vie Pacific geležinkelio linijos, netoli
vy®, kadangi jų esia po aptinki viai turi savo ukea. 'Pavieni
Rot-eberg
susimušė
du
į
priedai
n
Kad
senasis
komitetas
buvo
daryta amatų mokykla vardo nus tik metus, nuo 1 d. liepus
nes yra diktai, kaip antai apie kraustosi dabar iš ežia jieakoti
isz lietuvių, 1y visi žino gerfei, Žingeidus gamtos balsai.
ciecoriat.8 Aieksandro II. Mo- 1898m. iki tokiam jau laikui gas puses bėganti tavoriniai
Wilk, Fairtfmr, Burnet,' Wilke- geresnių uždarbių j1* girias; ant bet kada jis ytsitraukė, tai apart
trukiai.
Prie
to
vieno
tiukio
Diugelis žmonių tiki į lę wien, .
kint’iiių joje yra daugiausiai žy 1899m. 'ant Suvienytų Walstijų
sOna, Franklin.
pavasario jie vėl sugiįita atgal. churterio ir vienos k»įgos, kuriy
užmusztų vedėjas ir peczkurys likori ant
ky pats mato, kiti gi vėl tiki į
dų; krizszczionys gi, nesupras geležinkelių likosi
Mieste Porlland, Oregone, tei- Tūli lietuviai traukia į girias stir
naujas komitetas gavo au iš- visokias vaikiszkas pasakas. Kaip
dami naudos amatų ir reikalo jų 7123, o sužeistų 44620 žmonių; vietos užmuszti, kito gi trūkio
>p<>;gi yra kiek lietuvių. Cs<a nauti ir kaip katram medžioklė
vedėjas
ir
peczkurys
pavojingai'
plėsztaia 8 lapai®, nieko daugiaus vienų. teip ir kitų nuomonė yra
mokiuimosi, szalinasi nuo mo uuo 30 berželiu 1899<n. iki 31
yra du lietu * i aki aaliunai, kurių gana sekasi; tik pagal tiesis ši
ne turėjome.
klaidi, J< igu tikėtume tik į ty,
kyklos. Prie tokio krikszczionių pjulės s.m.likosi užmuštų 18300, apkulti.
saviuįkaislyra Kelperz ir Sebes- to šleto, vienam žmogui ne va
Naujas komitetis teipjau susi kę pats matėme, ne galėtume ti
nesupratimo ne žingeidų, jeigu sužeistų gi 13300 žmonių, ta'gi
Minneapolis, Min.
Netoli
kis. Jiedu turi ir švo locny lia daugiaus st ruų užmuszti kaip deda iš visiems žinomų lietuvių
musų tėvynėj veik visi svarbes daug daugiaus negu paskutinėse Pipes'ona, Min.,bėgantis į pietus
kėli į ty, kę kiti, daugiaus ui
vario kastynę. Jie sulyte siu po 2.
nuo seniai gyvenančių Ltvren mus driyię.patėmyjo arba ky gali
ni amatai žydų sumunopolizuoti- karėse.
psšžierinis trūkis iszaoko iš
1<> darby lietuviams mvo kauty
Kaslink tautiszkų darbų, musų ce: Saitas, įriojęs į pasitrauku
rėlių ir isz dalies susid iužė. Prie
patėmyti >r isztirti ateitėj. Ne
Amerikonai ilgai gyvena.
Sziauliuose iš miesto ir aplin
nėse, nes kitokių darbinįkų ne lietuviai ir tame ne paskutinę ūži
•io
viety,
supirko
knįgas,
kokių
reikia
uimimti, kad gamtoj yra
t»
viena
moteriszkė
liko
i
mirti
Pagal
stalistikę
už
kel
s
pasku

kinių daktarų susitvėrė specijagauna. Moka po |1.5J ant die ma viety. Ne buvo nė vieno už reikėjo; paskui atrado pas vieny
dar daug neištirtų aprirei-zkiliszka daktarų draugystė, kurios tinius metus iszpuola, jog smeri- n>«i apkulta, diktai pasažier ų yra noe, duoda ir boardy. Už tokį manymo, kur reikėjo aukų, prie
darbiuįky lotę. Suderėjo jį
mų, yra ir gaoa dar ir mokslin
mieriai yra apdirbinėti visokius konai, imant vidutiniszkai, il apkultų sunkiai, bet ne mirtinai. vienok užmokestį ne labai kas kurio czianyiiszcziai lietuviai ne
10 c. už pėdę, kitę paėmė nuo lo- čių nepetėmytų; yra dar daug,
Gaisrai.
ginus
už
kitas
tautas
išgyvena
turinezius susinszimę su žmonių
nori dirbti; jiedu gi teisinasi, butų pridėję savo našlės skali
Sulaukę-* 20 melų
Albant, N. Y. Sudegė čia jog ne ga'i brangiaus mokėti, nes ky. Nuo knįgų ir laikrašczių jerio po 15 c. ui pėdę; tokiu bu musų apeyarentos žemės krasztų, *
gydymu klausymus. Įstatai tos ant svieto.
du už abudu reikia užmokėti kur nė joks mokslinczius ne bu
draugystės, kiek girdėt, jau mas amerikonas, gali tikėtieri iszgy- didelės išdirbi>nų isz cukraus pradėdami, ne turi didelių kapi teiposgi nesi-zaliname.
Dmu 11413.63. Pa p iiros iszdirbtoa
vo, yra jūrių gilumose gyvūnai,
venti dar 42,2 meto, anglijonas dirbtuvės Kreiscbero & Co. Blė tulų.
koliško rando užtvirtinti.
S veli s.
giausiai pritarėjų turi "Lietuva”, ant lietuvių Rymo-katalikiszko
kokių inoksliučiai ne malė; yra
42,1, prancūzas 41.8, ^vokie dį ugnies padaryty skaito ant
"Vienybė”, "Uaininkas” ir "A- tikėjimo parapijos Szv. Prangana ir ne patėmytų ir ne apra
1150000. Darbinįkai iszMgelbė
Sawitarpinč. apsaugojimo tis 39,7.
Isz Worcestes, Mass.
teitis”; "Saulė” ežia pritarėjų ne c škaur Serafiszko. Pliauai pa
šytų
augmenų.
jo su dideliu vargu, kaip koks
Paskendo laivai.
draugystė.
Keli mėnesiai atgal ežia susi turi. Toliaus gal ežia bus gali- dirbti ant to palies vardo ir jau
VVieny isz neseniai patėmytų
ne
apėjo
paimti
nė
švo
drabu
Yakmouth, N. Y. Netoli Cap
Prie
Minsko
žemdtrbystės
tvėrė lietuviškas Kliubas po majsulverti kokiy nors lietuviaz- valdžių užtvirtinti.
ne išaiukinty apsireiazkimę ežia
draugystės susitverė savitarpinė Furchie, laike smarkios vėtros žiu. teip greitai mat platinosi vardu D. L. K. Ged mino, prie ky organizacijy, žinoma, jeigu
Korespondentas
tvirtins,
jog
aprašysime.
žemdarbių apsaugojimo draugys garlaivys "City of Monticello” ugnis.
kurio priguli ja* su viršum 40 atsiras daugiaus musų brolių.
naujas lietuviszkos parapijos ko
1897m., į pory mėnesių po isztė. Į-tatii jos maskoliszko ran likosi ant uolų iszmestas ir susi Meksiko. Neseniai parengtas sąnarių.
Szucas.
Paskniinį nedeldieuį
mitetas nori lenkams palengvinti lėkimui ant savo orlaivio prie
daužė.
Su
juom
paskendo
40
do užtvirtinti ir ji pradeda jau
mieste Rancbo dėl Chopa didelė* prieš rinkimus K dubas turėjo upastatymy bažnyčios, eina su •siaurinio žemės poliaus garsiam
isz Lowell, Mas.
darbuntiesi.
Prie draugystės žmonių.
skurų isrdirbinyčioe likosi ug vo susirinkiojy, ant kurio prakil
jais iš vien. 2 norai, nauju
tuom tarpu priguli 350 sąnarių,
Gyvenant čia p. W. M. Sa
Boston, Mas. Prieszais Bosto nies ianaikytoa. Blėdį jos pa nesni lietuvi d laikė prakalbus,
kapitonas norvegiško
laivo
kurie ketina užasekuruoti savo no krantę -susidaužė garlaivys 1daryty apskaito ant pusės milijo aiszkindami politikos reikalus. boniui, lietuviai gana pasikėlė: lenkų, kaip nuo airių, vokiečių
Oeverli, plaukdamas netoli va
turtus ant 5 milijonų rublių. Myra Weavęr. Su juom pasken no doliarų. Iszdirbinyczios pri Atidarius prezidentui susirinki-. aukavo pinįgus ant Paryžiaus pa ir kitokių ir už jas visiems lygiai
karinių salus Špicbergeno pak
Draugystė priims ant apsaugoji do 6 žmonių.
igulėjo amerikoniškiems, vo- my, pirmiausiai kalbėjo p. Tu rodos reikalų ir aut kankintinių; padėkavoja, bet jis dirba got rančių, prieazais teip vadinamy I
mo žemdarbių turtus isz sekankiazkiems ir meksikouiukiems moša, iszr<xiydam>i8 visas dir sutvėrėme ir kuopy Sus'V. Liet. naudos lietuvių. Todėl ir ant
Indijonai nyksta.
Daedmans Oeren, girdėjo aiszkiai
czių 6 gubernijų: Minsko, Mokapitalistams.
bančios luomus skriaudas, ko Amerikoj. Augant kuopai, jos baliaus, ant kurio buvo susirin aa ūksmę daugelio žmonių. Tokį
Oficierai muitų laivo Richard
gilevo,
Wi te be ko, Wilniaus,
South. Bend.
Sudegė čia kias ji kenezia nuo kapilalbtisz sanar ų likosi nutarta sutverti kę ir lenkai ne suprantanti lietu jau szauksmy girdėjo paskui 23
Ro<-h, kurie atsilankė ant AleuKauno' ir Grudno ir sąnariais jos
Notre
Dame
kollegija.
B ėdį kų partijų, lygiai nuo republiko- dar pašelpinę draugystę. 28 d. viukai, į juos prakalbėta len ir 24 rugsėjo. Kadangi priplauk
tiškų salų, prie Alaskos pakran
gali būti žemdarbiai szitų guber
padaryty
skaito
ant
kolių niszkoe kaip ir nuo demokratiš. spalių sušaukėme su-irinkimy; kiszkai; lepkai nuo švęs ir ti prie kranto ne buvo galima,
ugnies
čių. praneszė, kad ant tūlų ia tų 1
nijų.
kos. Kalbino lietuvius laikytie užaipraszėme kalbėtojus: A. Rt- paaukavo ant lietuviszkos baž tai Oeverli ne galėjo siųsti val
prigulinčių Amerikai šių, ku- 1szimtų tūkstančių dol.
si
vienybės, nesiduot svetimtau manaucky isz Na-hus, J. Gudaitį nyčios, kadangi abiejų vienas ti ties ant gelbėjimo pageltos szaurios buvo gana t irs’ta: apgyven
Sykicuse. N. Y. Miecte Carisz Lsvrence, Mas. ir p. Szeikį. kėjimas. Pasakyta buvo, kad
Isz Minsko.
ki.-mezių. Bsleu« tuos girdėjo
tos valdant jas Maskolijai, dabar ithago sudegė didelės dirbtuvės čiams sivę už nonų vadžioti
ne pardavinėti babų už alausi Wiei kalbėtojai ragino lietuvius prie bažnyczios bus lietuvy? ku visi Oeverlio jurinįkai, o visi ži- *
5 d. spalių, 18 viorstų nuo gyventojai ind'jonai pradeda .
"I-land Taper Co. B ėdį ugnies
stik'y ant naudos kapitalistiškų keitiesi ia miego, gyrė pasikėlu nigas, kuris, atsitikus reikalui, no, jog ant Szpicbergeno nėra
Minsko, miestelyj Samocb va lo nykti su neišpasakytu greitumu.
padaryty apskaito ant 3250300.
vyožiuose siautė smarkus gais Ant šios Attu liko ind junų tik
parijų; jeigu norime sulaukti sius, kalbino visus vienybėj kib- kaip antai prie ligonių,ir lenkisz- gyventojų, nėra ten ne gyvūnų
Nev Orleane, La 80 mylių geresnės ateities, tai privalome, ti prie darbo, iarodinėjo nau kai galės atlikti ceremonijas.
ras. Ugnis teip smarkiai plati 73, o ant šių Atka tik 173. Jei
galinezių panaszius balsus lazduo
dingumu draugysčių. Kadangi Apie uždėjimy parapijos isz wien
nosi, kad į kelias valandas sude gu teip eis toliaus, tai į kokį de nuo čia, miestelyj B loxi siautė laikytieji su Darbo partija.
ti. Wisi gi šiaurių tirnėtojai,
Tpliaus kalbėjo p. A. Zdsc- diktai lietuvių pritarė užmany su lenkais ne buvo visai kalbos. kaip antai profesorius Nordengė 41 namas ir 300 žmonių atsi šimtį metų ne liks čia viši didelis gaisras, kuris į trumpy
laiky isznaikino 80 namų. Blėdį kas. Saitas kalbėtojas iš rodi nė mui sutverti pagelbinę draugys R szydamas kitaip, koresponden
rado be pastogės. Apart namų,- žmonių.
skjold, kapitonas
Pollander
ugnies padaryty
skuito
ant jo, kaip *a ydien darbinįkai kapi tę. tai nutarėme jy uždėti. P. tas paraszė neteisybę.
sudegė daug negyvenamų trio
J' tviniua, jog j e savo kelionėse
Maištai.
300000 dol. . Keli šimtai žmo- talistų prispausti, turi utį kli sun Szeikis užmanė pavadinti naujy
bų, šiųmetiniai javai, net bul
Parapijonss.
niekada panaszių į žmonių szaukNovosota, Tex.
Netoli nuo nių ne teko nė turtų nė pa»tokius darbus už mažy mokestį; draugys'ę vardu D. L. K. Al
vės ir krutanti, gyventojų turtai.
smy balsų ne girdėjo. Norvegiežia, mieste Anderson.musztynėse gės.
darbinį <ui, sunkiai dirbant.truks gi rdžio, kas kitų susinnkudų ta
Išliko sena maskoliszka cerkvė,
jee randas, dažinojęs nuo Oever
Wiso8
spėkos
darbininkų
trys žmonės lik< si užmuszti, ki
P. Ramanauckas
sudegė gi ligonbutis ir mokykla.
Percitos guba tos ta tankiai ant valgio, todėl vie po priimta.
Lima, Oh.
lio apie tę nematomų žmonių
rankose!
tus suaresztavo ir nugabeno į ka
dieny siautė baisus gauras, kuris toj leisti vaikus į moksly. turi kalbino ra-zytiesi prie d ra ūgys
szauksmy,
tuojaus išriuntė laivy
Isz VVasiliszkių, Lydos linį. Tuojaus susiiiuko 100 gin išnaikino vi-y miestd vidurį. juoe s ųtti į darby, kad uždirbtų tės ir iszrinkti komiteto šnarius. Priesz užstojimy sztraikų visi jieukti tų žmonių, nes tikėjo,
kluotų žmonių ir stengiasi kaltus
vertelgos priešinosi darbininkų
Blėdį ugnies padaryty skaito ant kelis centus ant šeimynos reika Pnsiraszė 42 šnariai; pinįgus
. pawietyj.
kad niekas kitas ne galėjo užsuk
paveržti ir pakarti. SzeriLs gina
teipgi sndėjo ant knįgų ir ant sa agitatoriams, kad tik jų nepa
lų.
Prie
sunkaus
darbo
daibinįmilijono
su
virszum
doliarų.
25 d. rugsėjo, miestelyj Wasi- kalinį, bet : į pagelby minioms
ti,
kaip vien Andree ir jo san
Ypatin
kai pusbadžiai gyvena, o kapita lės. Paskui likosi nutarta ant 4 klausytų darbininkai.
» liszkuose siautė smarkus gaisras. renkasi ginkluoti isz aplinkinių,
draugai.
Jieszkojimai vienok ne
Lima, Oh. 14 mylių nuo čia
lapkričio vėl susirinkti ant už gai tas atsižymėjo Minersvillej,
Ugnis pirmiausiai pasirodė Krau- o ežia arti nėra kariaunos, taigi sudegė fermerio S einero tvartai. listai milijonus uu kraujo. To
madavė nė jokių vaisių, Oeveilio
kur
prisidėjo
keletas
ir
lietuviš
vedimo
knįgų.
Aut
antro
susi

nurodytoj v etoj ne rado nė ma
tero namuose ir teip greitai plati- nežinia, ar ssenfui ir jo pagelbi- Degėsiuose rado keturis suanglė liaus kalltėtojš ragino kiekvie
name atsitikime atiduoti balsus rinkimo vienok isz pirma prisi kų vertelgų per savo nesuprati- žiausio ženklo žmonių buvimo;
nosi, kad apie gesinimy degančių nįkui pasiseks apginti nuo minių jusius žmonių kunus.
Kaip me
my.
Pamatę
gi
darbininkų
už kandidatus darbinįkų partijos, rasa u si ų 42 sąnarių isz draugys
ne buvo girdėt nė jokių halsų, /
' triobų ne galėjo būt nė kalbos. Į sūdo kalinyj sėdinčius.
na, sudegę turėjo ir ugnį užkrė
tik tos partijos kandidatai gali tės pasitraukė didesnė pusė: ma . t virt u m y, kad geriau klauso š- todėl expedicijoe vadovai tikėjo,
trumpy laiky sudegė 73 triobos
sti.
Nelaime kaatynese.
pagerinti ^baidai prispaus tų dar* didesnė sąnarių pusė pabūgo, kad vo vadovų, eina persipraszyti. kad jeigu ežia buvo koki nelai
vertos 75000 rubl.; 88 szeimyprigulint į dvi brgauizacij>, ne mvo kaltes prisipažydami dar
Tacoma, Wash.
Carbonado
hinįkų buwį.
mingi smaukianti pageltos, tai
- nų pražuvo visi turtai. Sudegė
reiktų per brangiai mokėti, ka bioinkams, kurias per n esu p ratikas yuėbė Nr 7 atsitiko nelaimė.
nutarta
paraiPaskui
likosi
turėjo
būti ledų nuneštais ir
miesto biurai ir atanovojo, mo
ISZ
Parvirto mat balkis p-iremianiis
kviesti D-ry Szliupy, idant jis dangi mat likosi nutarta, idant my padarė.
prapuolė.
Tuom tarpu azįmet
kykla, rando parengtas arbatna24
dieny
spalinio,
susitarė
visi
kastynių oly ir ųla įgriuvo. Trys
mums plačiaus paaiškintų mu nauja draugystė prigulėtų prie
daugelis
sugrįžusių
isz šiaurių
mis, pradinė mokykla ir tt. Rods
Susi vienyj irao. Net smarkiausi mus miestuko vertelgos iškelti
darbinįkai likosi užmušti. Ka
sų reikalus.
laivų
kapitonų
wėl
pranešė
apie
ežia yra ir liuosnoriai ugnaaarda tas ats'.tiko, oloje buvo 50
Musų klebonui
ne rupi mu inupų agitatoiiai sparnus nuleido, balių darbininkams, pavaišinti ty žingeidų »znuksmy pageltos ir
giai, bet jie ne galėjo susirinkti į
juos
kaipo
bedarbės
laike.
Bet
darbinįkų. bet iszėmus 3 uimusz Nuo Paciflco pakranezių. sų gerovė, jis višip stengi oi nors tūli isz jų net į komitety li
visi tie balsai davėsi girdėti tik
laiky ant gesinimo ugnies; ka- 1
tų, kiti išliko neužgauti.
Wilkesone, Waahingtone, yri suturėti musų pasikėlimy, drau kosi išrinkti, o ant galo patys šaukt darbininkus, ar to pano aplinkinėse Daed mansOeren.Užda gi susirinko, ugnis teip iszsi
pusėtinas lietuvių būrelis. Dar džia skaityti laikrjszčius ir ap atsisakė nuo draugystės ir kilus rės, didžiuma pasipriešino. Ta veizėtojas Špicbergeno anglių
'
Wetra.
platino, kad ne lengva buvo jy
da, besvarstant apie tai, štai ir
Nev York. Baisi vėtra siau bai anglių kautynėse eina labai šviečiančias pro*y knįgas, gazdino.
stacijos, inžinierius Nileon teipoesuvaldyti.
Nežiūrint vienok aut to ne a Irai kas baigėsi. O mus ver
tė pereitos petnyčios dieny ties gerai, dirba lygiai žiemy kaip ir keikia per pamokslus vadinda
gi patvirtina, kad prie Daedmans
prilankumo tūlų agitatorių ir va telgos, norėdami darbinįkų paro
Nev Yorku ir jo aplinkinėms. vasary su dviem darbinįkų at mas asilais, draudžia tverti drau
Oeren girdėt kaip kadi aiškus
dovų, mes tikime, kad draugys dos, atiduoda paravę-tus kasztus
gystes.
Tušcsias
tai
darbas,
jau
mainom;
darbo
laikas
8
vai.
Diatriktuose Adirondack ir Saraszauksmai, kurie nesibkina nuo
tė ne iširs per tai, nora ji dabar ant parodos.* Tada ištrinko ko
toga užkilo baisi sniego darga Geras msinieris uždirba po 5 per vėlu žmonių pssikėlimy stab
szauksmo žmonių atsiradusių di
Dirbantiems dyti 1 Juo smarkiaus bars ir ko- ir silpua, bet toliaus susidrutys, lektorius: Wincy Krantaucky ir deliame pavojuje.
na. Grovedeud Road su visu dol. ant dienos.
Szalcziai.
B.d*ai tie
Mikola v ienų perėjimui
prie
pilerių
moka
ežia
nuo yardo. lios, juo greičiaus savo garbę ir prisirašys gal prie jos ir tie, ku Simy
Pasibaigus prezidento. rinki /vandens užlieta. Nois apie pri
duod si girdėt prie tykaus oro,
Yra ežia lietu v iszkas saliunas, įtekmę ant žmonių nužudys. Ant rie sziydien nuo jos atkalbinėja per visus vertelgas.
mams ir oras Amerikoj atszalo, gėrusius nieko ne girdėt, bet blėnaktimis, paprastai 12—2 vai.
Perėjus per visus vertelgas
kurį
užlaiko Jonas Pedikis. Nois drausmių todėl ir kolinjimų isz žmonės. Tiktai tegul šnariai D.
szaltis pasiekė visus sziaurinius, dys vėtros padarytos visame
nakties; balsai tie rodosi šilto
L. K. Alg rdžio Dr. nenuleidžia neatsisakė nė vienas, tik ne vį»ų
jis ne moka nė rauyt, nė skaityt, tos pusės nėra ky labai paisyti.
vidurinius, rytinius ir pietinius sztete labai didelės.
buoti. Inžinierius ne karty siuntė
rankų, tegul tik platina terp ne lygios aukos buvo. Taigi kaipo
bet gėry daro biznį. Pernai lie
J. F.
sztetus, iszėmus Floridos; šta
ežia žmones, išgirdę-i tuos balsus,
Expiiozljos.
suprantančių apszvietimy, tegul garbės veltus mus tautiečius,
tuviai,
susidėję
su
slovakais,
pa
tai prie Pacifico turi dar vis
iszlipo ant krauto, ezuviais ir
Pottaville, Pa. Buck Mounišrodinėja prie kiekvienos pro prielankius darbininkams, nutarė
Isz Homestead, Pa.
szilty ory.
Didžiausias skeltis tain anglių kastynėse Mnhmoy sistetė katali kišky bažnyčiy.
signalais davinėjo ženklus apie
Cziaoykssciai lietuviai prade gos naudy draugystės ir tai ne mus Unijos kuopa pagarayt var savo atėjimy, bet niekur ant vi*
buvo Pietinėj Dokotoi: apie Otyje atsitiko baisi dujų explo- Parapijos prez dentu iszr nko lie
kam kitam, tik jos sąnariams. <du ir pravsrdėms per lietuvipzHuron termometras nupuolė iki zijr. Oloje buvo 30 darbinįkų, tuvį Karolių Bruzy. Len k isz - da statyti savo b^inyčiy po
sų pakranezių ne mažiausio ženSu
laika prašvis akyse ir dabar- kus laikraščius.
vardu
8zv.
Petro
ir
Povilo.
Pakam
kunįgui
jis
ne
patiko;
todėl
isz kurių 3 likosi užmuszti.
12° žemiau® zero.

Isz Knrczrudes walscziaus,
Naumiesczio paw.,Suwalkų gub-

Wetra aat Michigan ežero.

Apsigavo.

St Jobeph, Mich.
Pereitos
unvaitės ketverge ant Michigan
ežero užkilo dideli vėtra.
Laivas "Wing" išplaukė rytmetyj
isz St Juoeeph, bet vos nuplaukė
15 mylių nuo kranto, užklupo jį
vėtra. Kap tonas stengėsi grįžti
atgal į St Joseph, bet tas jam ne
pasisekė, vėtra priplakė laiwy
prie kranto. Nutilus vėtrai, pa
kranezių farmeriai patėmyjo pri
plakty prie kranto laiwy ir atėjo
su pagelba; ant laivo rado lyIfiai kapitonę, kaip ir kitus jo pagelbiuįkus pusiau 8uszalusius.

Du lenkai dirbanti aukso kastynėse ant Dagleraloe, terp Alaskoe ir Biitszkos Columbijos,
kompanijos iraaių-ti į giriy j ieš
koti reikalingų medžių ant pastitymo naujų stovyklų, vietoj
jieszkoti to, kas jiems buvo paliepta, užsimanė jieszkoti auki-o.
Ir isz tikro auksy rado. Ar j<e
šknjo medžių, ar ne, no žinia.
Sugiįlę į Vancouver, korte užsi
rašė ant savo vardo aukso vietę. Kurtas, kaip tai višda da
ro, pagarsino per laikraščius
apie surast y aukso vietę ir su
radusių darbinįkų pravardes.
Lenkeliai sugrįžo į kompanijy.nu
siduodami nieko kito ne žmy.
kaip vien apie medžius, kurių
kompanija siuntė juos jieszkoti.
Kompanija vienok isz laikraaczių jau gerai žinojo, ko jie jo*
k a sz lai 8 jieszkojo. Suareštavo
juos ir sūdąs ne t>k pripaž no
kompanijai prospektus ant suras
to ankso, bet dar nusprendė aut
10 dienų į kalėjimę.

Lietuwiszku dirwu,

Isz Amerikos

klo imogaus buwimo ne patėmy
jo, nieks ant ssuwių ne neatsaki
nėjo. Reikia ežia pridurti, kad
tuos žingeidžius balsus girdėjo ne
wien£ kartę, bet daug kai tų. ir
ai ne vienas žmogus, bet dau
gelis, o terp jų buwo ir mokyti
žmonas. K«d tai ne buwo balsai
paukezcz'ų arba kokių žvėrių,
galima spręsti isz to, jog balsus
ezaurinių paukszczių keliaujanti
po sziaurius gerai pažįsta; ant
Szpicbergeno nėra nepažį-tamų
žvėrių, kartink to szita sala jau
gerai isztirla. Mokslincziai ban
dė tę abzkinti, buk daužymais!
Vilnių į ledą gali tokius balsus
lazduoti, bet tą spėji m ę paskui
atmetė, kadangi tie žingeidus
balsai tik vienoj vietoj visada
duodasi girdėt, taigi tik Daedmans Oęren aplinkinėse ir kad
tie balsai girdėt tik tęsyk, kada
jūrės stovi ramiai kaip veidro
dis. Taigi tuos žingeidžius bal
sus gimdo kitokios piiežaslys,
bet kokios, nežinia.
Reikia ežia priduiti, kad sepuose rasztuose vyskupo Magnu80 yra aprašymas apie panaszius
balsus, koki duodasi girdėt kaip
kada ir ant Sziaurinių pakranezių
salos Island s. Gyventojai ls
lanc^jos tuos balsus vadina:
‘‘szauksmu prakeiktųjų praga-re”.
Taigi isz visko matyt, kad tie
žingeidus balsai duodasi g rdėt
tik parinktose vietose ir tokių
vietų yra ne daug ir tai krasztuose arba neapgyventuose arba
mažai apgyventuose. Tas tai ir
iszaiszkina, kad jų teip ilgai ne
patėmyjo ir ne įstengė i-zai-zk n
ti iki sziol mokslincziai. Žinome
dabar jau apie huvimę balsų psnaszių į szauksmę atsiradusių di
deliame pavojuje žmonių, bet
kokios priežastys, kas tuos balsus
gimdo, visgi dar nežinome.

traukė visokius muzikai sakus in
strumentu*, muziKautai pradėjo
savo darbą, o jauni czigonai ir
czigankos linksmai azoko aplink
numirėlio kūną.
— Į naują lietuvii-zkę parapi
ją Chicagoj lietuviai vėl nuo
vyskupo iszmellė sugrąžinimą
kun. Stefanavycziaus.
Nežinia
tik, ar Kravczunas su savo lenkiszkais padėtoja s dabar nusiramįs. Gdjieper visokias intri
gas «ėl bandys nepatinkantį kn.
Kravczunui kun. Stefanavyczių
praszaliiiti isz Chicagos? Tau
kiai mat teip būva, kad geriausi
draugai prieszais pastoja.

^Vakarines Mokyklos.
Nuo pereito panedelio 12 d.
lapkriczio, prasidėjo vakarinės
mokrlaiuės Chicagoj. Kad lietu
viui rūpintųsi
daugiau apie
mokslą, negu apie karezemas, tai
galėtu gauti dar tris lietuviszkas
vakarines mokykla-*, — vtenę
\Vells szkulej dėl northsaidi.-zkiu,
ant N. Ashland avė. ir Cornelia
st.; antra Boven szkulej Sou>h
Chicagoj ant Houston avė. ir
93rd st.; ir dar antras ruimas
Gaifield’o szkulei dėl Canal stryczio, ant 14 h pi. ir Johnson st.
Neužmirszkite, L etuviai, kad
mes aug?zcziau pakelsime savo
valdę Amerike lankydami szku
les, negu sali mus, ir dėlto >sz
laiko pasirengkite po keliolikę
vyrų ir panedelio vakaie, 19 d.
lapkriczio, nueikite į augszczim
minėtis szkules ir pareikalaukite
1 etuvių mokytoju.
Lbi>u-ua'
didele sarmata butu northsaidisz
kiams apsilei-ti, kur jau pirmiau
turėjo atidarytę ruimę. Mergi
nos teipgi turi pasirūpinti nors
raszyti iszmokti, kas yra reika
linga ant kožno žingsnio gyveni
me. Mokslas, koksne butu, yra
Ui žiburys, o tinginiavimas tai
spangumas.
>

Naujos knjgos.
Vanduo ant žemes, po žeme ir
vlrszuje žemes. Rusiszkai para
sze Kubakin, verte Drugys. Chi
cago, III. HMM). 33 pusi.

Draugysczin Reikalai

Perse nfęjiuum.

Pasiskubinkit.

tamai apra*io vt«a man kam*, joa pavidale,
diduma ir platuma. Joa kalaut, ju vardu,
auguli, vulkanu, metaaaala* tazaavea ugnį:
taz kokiu žeme aluogulu aualded* kur ir

Laike sekancziu 13 dienu gali gauti
lotus prie pat lietuviszkos bažnyczio*
ant 32nd piace po #750, kurie kasztavo
•900. Po 15 d. wel ju preke bus #900.
Tie lotai priguli vienam bankieriui.kurs
laike sziosl5 dienu turi iazmoketi dide
lius pinigus ir todėl reikalaudamas pini
gu parduoda tuos lotus po #750.
Jeigu
per 15 dienu ju neparduos, tai toliau
vėl ju preke pakels iki #P00. Norinti
juos pirkti gali dasižinoti '‘Lietuvos” re
dakcijoj.

deny*: *uru*. proskl. (aidu*, arkanu*, ko
ki juo** gyvūnai gyviua Iru. Kerne apro
dyta dalimi* iiiekaitytoe vl*o* vie.zp.tyv
te*, karatyito* kunlguMraatvite*, re. po bu
ko* Ir tt. Klek kurioj* Srmeje yra gyvento
ju: koki ju Ukejlmal, kalba*, papročiui, už•lemlmal. pramone*, lardlrblai ir tieao*; ko
ki mieitai. »u kiek gynėtojo, fabriku, pro
Stoniu: kur koki orai: ,*alo»lal ar karoa
ežiai, lietu* ar giedro*: kar koki ilgi* dieno*
ir naktie*; kur naada yra lygi diea* ir nak
tį, kur aaule per kalėta dienu aeouaileidžia
arba neužteka Ir tt. Knyga didele SzS coliu.
480 puilaplu, ant gero* Mandžio* popiero*
■paudinta, *u 71 pavelkalaUai*: mapu gyvu11a Ir U. ..................................................#2 00
Ta pati, apdaryta audimu klotuoae apda-

Pa<iekawone.
Siuncziu ssirdinga acziu p. F. P. Bradchuliul, kurs gerai iszlosze mano prova,
dėlto ir kitiems broliams, turintiems
provas, veliju kreiptiesi prie jo.
Su guodone
•| y
S. Wadluga,
Room 241, Bldg D.
Pullman, Iii.

Wietines Žinios.
— Advokatas F. P. Bradchu]i« sziore dienose atidarė savo
offi-ą dydeliam mieste—145 Li
Šalie Street,
Ronnoke Bldg.
Room 410.
—- Gyvenantis po nr. 24 Fisk
ui. lenkas Pr.mciszkus Maniak
nu-dnuodino su karboline rugszczia. Priežastis nusižudymo bu
vo stoka darbo, kurio niekur
rasti ne galėjo.

— Nuo pereito panedėlio pra
sidėjo mokslas vakarinėse mo
kyklose; terp tokių mokyklų
yra ir turinezioe lietuvius už mo
kin’ojus- Lietuviai privalo kuo
skaitlingiausiai tas mokyklas lan
kyti Jose už mokslą ne reikia
nieko mokėti.

— Namuose pn. 262 S’ate ulyczioe, apgyventuose beveik vien
chinieczių, pereitos nedėlios die
ną užgimė gaisras. Kada pasiro
dė ugnis, chmiecziai miegojo.
Kada juos prikėlė, liepsna buvo
apėmusi visus namus, chiniecziai
ne spėjo nieko isz savo turtų isz
neszti, iszsigelbėjo vienuose mar
škiniuose-

pria.ion rcMeaa Lutkuaale upie*z* kna. V.
Dembakta.........................................................lOc
Kaip geriaualai laidoti uuariiellf Pieazlny* Dro
L. Weblam. la* angliukoiugulde kun. V.
Ikebana..,............................................. 15c
Kruiu Bkerdyne Aproiao ana batu ataltlklma
kada 18M m. maakollai ažpuota aat bužavczlo* mieatalvje Krežiu, muue, nauda ir pjo-

ISc
Uotuvlizkai Lemeatonua ■■ poteriai* kalaklunai* Ir mistraataru....:................13c

Naudokitės!
Parsiduoda cigaru ir tabako sztoras’
Labai geroj.lietuviu apgyventoj vietoj.
Priežastis pardavimo: savininkas iszvažiuoja isz Chicagos. Norinti pirkti
te acziszaukia pirm 20 d. lapkriczio.
,
A. Bukurskis,
3259 So. Hahted st.
Chicago, 111.
*

Pigiai ant paidavimo pirmos kliasos
saliunas, lietuviu apgyventoje vietoje.
Priežastis pardavimo, kad savinikas
iszvažiuoja į sena k raju.
AUiszaukite
pas:
Martiną Raudoni,
8901 Houston avė., South Chicago, Iii.
(11—28)_____________

Puikiausios pawincsewones ir
popieros groniatoms.
Naujausiu ir gražiausiu pavinczevoniu ir popieru gromatoms, importuotu
isz Europos, su lietuviszkais paraszais,
turime dabar daugybę. Prekes pavinczevoniu po 15c. 20c. ir 25c.
Popieru
prekes: 1c., 2c. 1-Oc- 15c. 20c. 25c. arkuszas. Norinti gauti “samples'* popieru
ar pavincsevouiu, tegul prisiuncsia #1.
Norinti gauti "samples” abieju popieru
ir pavinczevoniu, turi prisiųsti #2.00.

Chicago, Dr-tc Panų 8z. Marijos P.
Yra tai 5 knįgutė užleista Tė Ražanczewoa,
turės sawo pirma balių
vynės Mylėtojų Dr. kasztais. Su nedelioj, 25 Lapkricsio, 1900m., Freiheit
prantamai visiems ir mažai ap- Turn aaleje, 3417 S. Halsted st. terp 34
szvieetiems skaitytojams iszai- ir 35 ui. Prasidės 3:30 wal. po pietų.
Įžengs vyrams 25c. Moterims ir mergi
szkinta ežia, kaip pasidarė upės, noms dykai. . Wisus lietuvius ir lietu
ledynai arba . gi et ežerai, Fzslti- vaites ir visas lietuviszkas draugystes
A. OLSZEV8KIS,
niai, vandenskrieziai, pažeminės szirdingai kvieczia atsilankyti.
924—33rd St.
Chicago, 11).
Dr-te Penu Sz. M. P. R.
upės ir tt.; kaip pasidaro debe
“Lietuvos” keliaujanti agentai.
Chicago. Tkvtmzs Mylktojc Dh-tes
sys, migla, lytus ir tt. Ant pa
Sziaurrytiniuose steituose "Lietuvos”
Kuopa laikys savo mėnesinį susirinki
aiszkinimo teksto yra paveikslė mą nedelioj, 18 lapk r. 1 vai. po pietų, keiiaujanczials agentais yra: Wincas
liai; tik prie vieno paveikslėlio, svetainėje K. Liaudanskio (3301 8. Mor Kudarauckas isz La v re n ce, Mas*. ir Jo
per neapoižiurėjimę, padėtas ne gan). Teiksitės pribūti visi sanariai nas Taraila iss Waterburv,Conn., pietry
tiniuose steituose Jurgis Kazakeviczius
tikras paraszas: ant 26 pusi, po dėl sulygynimo kuopos rokundu.
isz PitUton, Pa., ir Juozas Petrikis isz
Chicago,
Dainininku
Dr-te
D-ro
V.
paveikslėliu padėtas paraszas
Scranton, Pa., o valsteje
Illinois
Kudirkos turės savo susirinkimą, nede Antanas Žvingilas iss Willisville. 1)1.
“geizeris”; tuom tarpu, kaip lioj. 18 lapkriczio, 2 vai. po pietų, M
Kur szie vyrai atsilankys, listuviai
visi mato, paveikslėlis tas reisz Mieldažio svetainėje, 68 W. 25th stn ant gali pas juos užsiraszyti "Lietuvę”
kurio
sanariai
ir
sanares
teiksis
pribūti;
kia paprastą vandenskritį. Klai
ir prenumeratę jiems užsimokėti; piteippat ir kitus vaikinus ir merginas
bus teisingai mums priduoti. Pas
da tai ne dideli ir ją ir mažai ap- kvieczia prisiraszyti.
juos teipgi galima gauti vlsokes knįgas
sz vi estas skaitytojas ant paveik
Dr-te D-ro V. K.
už tę paczię prekę kaip ir redakcijose.
slėlio užtėmys.
Knįgutė szita Sąnariams Dr-tes S Daukanto.
Wlėtiniais agentais: Jonas Naujokas,
naudinga ir pamokinanti.
Chicago. Sanariai Dr-tes Si mano Dau Nev Yorke, Stanislovas Rinkeviczius
kanto, turinti draugysten reikalus, teik
sis kreiptis prie sekretoriaus arba prezi
dento, kuriu adresai yra sekanti:
A. Abromaviczia. prez. 946 33rd st
A. Bijanskas, sekr., 3327 Auburn are.

Knygų kataliogrtB.

Brsnford, Ccnn. Czis atsilankę* Jo
Knygos mwo« eperadoe.
nu Dagilis sakėsi esąs agentu "Klee A.ky*t Apairaiaskimal Sviete, aat karia žmo
ne*
aaolato* žiun.b*t Ja g—‘--------High Cinas Tailor Co. ” 22 Lafayette
•a 7 abrosalial*. Naudingi*
Piace, New York, ir turėjo wisokiu dra
ivielo da*ižino1lmul na
bal, grtau*mal, Iktu* ir *ab
panų prubas. Czis jam keli wyrai dawe
3Oc
debesiai ir aat ko Jie laikąsi.
apstelewtmus ant drapanų, ir reikalau
Preke............................................................... 85c
tus rankpinigius. Ui keliu dienu Da HYGIENA. Daktariizka knyga arba mokila*
apie užlaikyme aveikato*. i** kurio* ga'i be
gilis atweže drapanų primieruoti ir pa
nagelbo* daktaro taulgvdvtl nuo daugybe*
reikalavo daugiau pinigu. Ant reika
lavimo tūli užmokėjo visus pinigus
ryTįatrry.TpeimuroTl'ėao tnkitanczi
aokia lig *, pataiay* užlaikytieuelybeje
kiek suderėta. Polam kompanija at
■vemta, pailginti *ev« amžl ir mokė* a
siuntė tas drapanų per expresu ant Daginti įvetgaia ir tvirtai*savo vraikelioi
»ffo
giliaus vardo ir nuo kostumeriu vėl rei
atrado Aiaopraazo
kalauja visu pinigu. O kur dabar Da
gilis yra, nieks nežino. Asz pats užmo
kėjau visus pinigus Dagiliui, o dabar už
prisiusiu drapanas kompanija vėl rei
žemei. O ant pat galo talpina,! Konatltuclja
kalauja visu pinigu. Antru syk ne ga
Suvienyta Wal*tiju. kari yra relkallngtaealn
dalyke
perokaltyti kiekvienam
žmosul
liu mokėti, tegul jos sau guli ant espreŪloje Amerikon Semeje gyvena nertam, idant
so. Todėl persergscsiu ir kitus visus,
arais. Tari
kad leip neapsigsutu kaip kad asz apsi
Drit<i"*e, gražino** tpdarnn**........... $133
gavau.
Geografija arba S*me* apranyma*. Pagal Gul
Antanas Bernotas,
ki*. Na kovakl ir kitu*, matai** Sierai*. Yra
tai naudiavtauaia lai vi»u *ulyg**iol iaiajuBox 22, Branford, Conn.
alu lietuviuko knyga. Aiaaklal Ir auproe-

yra raule, Swal,šd«« sa-nalu; kaip toli yra
ia kita, žvaigždei; kas yra plianvtoe. knme-

piua. Yra tai vieaatiao kam
tl«rai žmogų, sali ap«<eavteaU
pagal ieukisikus
kieta -TeryDaa k

Lietuve* kunisal.tzcgiai*: Kelttociia. Vy-

Dletuviu protėviai Mažojoj* A*1 joje
iki Jw pateko po valdtl I penu t
ir 4 d Kivi

lietuviu pūdejisaa dar

ayka ir auredyta* pagal tikra Paminkai
Eglptlaaka aapainyka.—.aS10 aiiakla abtoaabu,—apraazymu planeta ir aaalapczla
kokia* naaove* žnioa** vanojo faapejimai
atelte*.—G*rlau*ei UagaMo ariookin*
tapau*.................................
3Oc
OSe
Apdaryta*
Olltypa. apyaal
SSo
Indijoaa A*
Paiki latoriM an* Kaitria Alane.kari per SS mo
ta* valkaaoaiodama po ■ vieta, daugybe
beda ir vargu kantrai tankintojo.. SOc
Patnokalai laamlotiee ir Teiaybe* UaguldiueU
Galvocaiu vi«u emžia. Čita y
gražia Juokingu Ir taauinlinga
Kai nori turėti g-ažia juokingi
aaacil* tkaltlmi

paukotl Ir ant kiekvieno užk
įduoti taualntingį ataakymf....... 5Oc
Runk vedi, Grnmatu rouymal. Yra labai
naudinga knygele, kari mokine kaip reik

B

poaa*. kanl-

BOo
RoMnioou Kruiln*, morolUika tr žlngedl
apyroka pa*xv**ta Jaaaaatenel....... 83c

žmona* kaadami gi>la* (valiai**, kasaia* ar

> ažaogo Jo* *lie kelioliko* (tek
Mokdleealai 1*1 to mmla brai
rte*aea valtie*, ir pagal
žeme* *laoc*aia, kanai

Brooklyne N. Y., Andrius Maczis Shenandoah. Pa., Petras Bieliauskas Mt
Carinei, Pa., M. J. Damijonaitis Waterbury, Conn.
••Lncruvos” Iszleibtuve.

Nashua, N. H. Dr-te Sz. Kazimiero
turės savo balių subatoj, 24 Lapkriczio,
Franklin Opera House saleje. prasidės 6
vai. vakare.
Inženga vyrams 35c.
Moterims ir merginoms dykai. Puse
pelno bus paskirta ant tautlszku reikalu. 146 LaSalIa •*.
Room 410.
OMcago, Hl.
Wisus lietuvius ir lietuvaites kvieczia
Telephone Central 3066.
atsilankyti.
Vienintelis lietu vys' advokatas, baigęs
Komitetas.
mokslę jurisprudencijos czion Amerikoj.
Balius ir prakalbos.
VVeda provas kaip civillszkas teip ir
Nev Britain, Conn. Lietuviu Ukesu krimlnaliszkas visuose sudume.
Neprigulmingas 'Kliubas turės balių ir
prakalbas dienoj Thanksgiving Day, 29
lapkriczio, 1900.' Turner saleje, Nev
Britain, Conn. Įženga vyrams 25c. mo
Lietuu'iiszkas Daktaras.
terims ir merginoms dykai.
Ant pra
New York.
kalbu pribus ir Dras J. Szliupas. Muzi 134 E. 24 UI.,
Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo
ka bus grynai lietuviszka. Todėl visus
teriszkų ligų. Mokinosi universiteto
lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir iss
Nev Yorke; praktikavo ligonbucsiuooe:
aplinkiniu miesteliu szirdingai kvieczia
tViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
atsilankyti.
kykloje Londone, buvo pardfttiniu moks
Komitetas.
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.

FiPBradchulis

-3Oc

.

Naajaaiii Lietuviuką* Sapalnykaa. (įtrinkta.

Ir
74 paveik.kilau: mapn. žmoalo. gyvuliu ir
medžiu. Tiakamlsaae geografija in pradine
mokdalOf.................................................. 83c

rta

Groži

Attorney and Connselor at Lai.

Dr. Leonard Landės,

PaHeszkojimai.
Pajieszkau Andriaus Mikalausko ir
Juozapo Jankausko, abudu Suvalkų
gub., Rudaminos gmino. Jie patys ar
kas kitas teiksis duoti line ant adreso:
8t. Malinovski,
Bos 34
Randham, Pa.

Pajieszkau Jono Areszkos, Kauno gub.
Panevėžio pav, Ramigalos miestelio.
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti line
ant adreso:
A. Krisztopaitis,
Box 239,
Thomas, W. Va.

UaZtikrinm laZcydym*

visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plaucsių. kepenų, skaudėiimę vidurių,
galvos,nepomietį, apalpimu, skaudulius,
žaizdas, tynimę, moteriszkss ligas ir nevaisingumę. Gydymui nerviszkų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

kam, kaip ^ageriateavo bavi.................lfo
Juosupe* Koniuazev.kle, arba kankinime*
U n įjotu po valdžia rnaakoliau*
.Mo

Kaip įgyti* pinigu* Ir tortą

Kridljona* Duonelaiti*

100

15c
. Ite

Kakta* žodžiu apie lietuvius Ir naudingi pa-

vl-okla* ažailalKelio* li'orUzko* daiaoe. Grožio* Ir avarbto* apl* Lietu vo* praeitie, jo* liet* vlaika* ka
nigalkaaeziu*. Kražių akerdyae* ir tt..lOn
Kelnėti*, tragedija S aktaoeedel teatru...... Mn

Kekta* raistu

r -inpro LytieZkra Daliu

iszgydyslu įkeles dienas, taipogi li
gas pilvo, uždegi m j žarnų, issdiiuvimę pieno, skaudėjimę lupų, nosies, akių, ausų, nnstojimę pajiegų ir tt. Iszgydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Chronlszkas ligas gydau pasekmingai, ir slėpėmės ligas užlaikau slaptybe-

Dr. Leonsrd Landės,
Aukos ant kankintiniu
— Czigonų stovyklose ant
134 E.24th 8t.,Cor.Lexington At.
Jos
8h
ui
pis
Baggaley,
Pa
#1.00
kertės 47 ir Archer avė. pasimirė
o,. „>^1
-i*
J. Krom (žydas) Thorp, Wia
.25
5 metų sūnūs czigonų karaliaus A.
K. Berkovitz (žydas)
„
,.
.25 N«d»Uomis:aso S Iki 10Hw»Lrylo;aootUd4»al.
Stanleyo. Ant laidotuvių czi- J. Slota
„
„
25 poptetRod* per Groin»t»» Dykai.
25 Užpraszydami gydyklas prisiuskita #1.00
gftniszko sosto įpėdinio bu važi a A O. Rhea„
vo czigonai isz visų Amerikos
tVJeigu sergi, tai paraižyk klek turi
Uzsisialdyma lugydy* «u wi«na disna
Imk “lAZsiive Brone Qo1m TablaCa". Oansl metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligę. o
krantų.
Czigoniszko karaliaus kiekvienoje
eptlekoje utSKe. Jei nepagydyt.
asz
prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigypavaldiniai ir pavaldinės iszsi-Į (■gražiai įtalfu*. Aat Uekvtsao bažado yra
garam i e. W. Orora.

lOe

gūzko* doryba*.

dy«i.

i

tla Panele* Siveoeilaaaina Vilniuje: Griave*iai Mladaudo rūmo Naamu-it-lyj: Grio
veliai Lydo* pilie-; Griuvenai Krėvė pilie*,
Lleskava; Neali Frakai; Griaveaial ■edlalku pilie*; Oelcaadlarkti; Griuv<*iai Gedo
B'iao pilk* Vilnioje: Perkaao .sveatlayozta

Kretlnga: Kr-il.i, Rakižskio bažnyčia,
KapaaiMeiaao Daukanto Hirulo* koplyčia,
Pnl.nga. Buomą* tie* ktaipeda Ml"i>*lleal. tie* Gardžiau. N.vaaa* tie* Vilkija. Ulokiu lietuviu utaleiaii

raibo

mergina Olga Liubatovyvzlate, prigulėdama
truko!** Ja roaku.........................................lOe
Pavakario Balam aaajeaa>a dalau Knygele,
taria*! 4S puikia* dalaažs* ir Libreto 4
aktaoM
...
l*e
Pirmutini* degtinei varytoja*, komedija
lOn

lo; Šakutėj gi su nuimtu žievės žiedu jie gali
eiti tik teip toli, kol randa žievę, radę per
trauką žievėj, ne ^tli toliaus eiti ir todėl
dirba šakneles aųgšč iaus. ties ta vieta, kur,
Pagal Lunkėvyčių ir kitus.
negalėdami toliaus tekėti, turėjo apsistoti.
Ant dar geresnio persitikrinimo, kad teip
(Tiįsa.)
Darbas lapų jau painesnis: su jų pagelba yra, padarykite.šiteip:
augmenys prašalina gazo pavidale nereika
Paimkite obelies šakutę, ant kurios yra
lingu drėgnumu; toliaus su lapų pagelba užsimezgę vaisiai. Nulupkite ant jos žievės
augmenys kvėpuoja lygiai šviesoj, kaip ir žiedą augščiaus užsimezgusių vaisių, teip
tamsoj, taigi naktyj, paima axygen^, o išpu Ha i ii parodyta ant paveikslėlio, taigi tarpe
čia anglerugštį; lapuose nuo
šaknų
užsimezgusių vaisių ir
ir iš oro ialias maistas persidirba į maitiugus
$lapų, iŠ kurių teka į vaisyvus,kurie suteikia gyvybę ir tvirtumą aug
W sius perdirbtas maistas
menims ir atskiroms jų dalims. Svarbiausiu
ant -tvėrymo ir augimo
darbinįkų perdirbančių žalias medegas la
vaisių. Užsimezgę obuopuose yra šviesa, ji padalina anglerugštį į fį*"
lyčiai ne tik paliaus aujos sudėtinius.
'
!
.
gę, bet suvys ir nupuls;
tas atsitiko todėl, kad
Jeigu svarbiausius darbus atlieka šaknys
ir lapai, tai kam reikalingi kamienai, virk
' nulupę žievę, perkirtome
syvams arba maiščios ir šakosi Jeigu jos ne butų reikalin
gos, tai augmenys jų visai ne turėtų. Teip
lY
Ptui reikalingam ant pa
ištikro ir yra: augmenys ne turi tokių dalių,
laikymo ir augimo vai■R
šių. Taigi aiškiai matokurios ne butų reikąlingos, kurios ne turėtų
paskirtos užduotės, kokią turi pildyti.
Čia Šakutė su užsimezgusiais
kad kamienas arba
vaisiais.
virkščia reikalingi aug
turime paminėti, kad ištikro yra ant svieto
diktai agmenų neturinčių nė virkščios, nė menims ant perėjimo žalio maisto ištraukto
šakų; tokių augmenų lapai eina tiesiog nuo šaknų iš žemės į lapus ir perdirbto iš lapų į
šaknų; ir ant musų pievų yra gana tokių visas augmenies dalis: vanduo ir jame sutir
augmenų. Taigi reiktų manyti, kad augme pusios žalios maitingos medegos teka iš šak
nims virkščia ir kamienas nėra būtinai reika nų per medžio ^luogsnius kamiene, lapų gi
lingais; ištikro jie ne turi tokio svarbumo perdirbtas maistas, einantis ant tvėrymo
kaip šaknys ir lapai, bet koki augmenys juos naujų šakų, kžfoieno, sluogsnių ir šaknų iš
turi, ir jie atlieka sau paskirtą darbą, savo lapų eina per žievę.
Augmenys auga ne visada lygiai. Išdy
užduotę ant naudos viso augmenies.
Perpjaukite kamieną kokio nors jauno gęs augmenėlis auga iš pradžių palengva,
augmenies, paveikslan, jaunos obelies ir pa paskui gi auga vis greityn ir greityn ir pri
žiūrėkite, kaip jįs sutaisytas. Iš viršaus bus ėjęs didžiausio augimo greitumo, auga vėl
žievė, toliaus kelios eilės drėgno medžio, o pamažyn ir ant galo paliauja augęs.
Šviesa stabdo augimo greitumą, tamsa
viduryj šerdis. Kiekviena iš tų dalių vir
kščios, kamieno, sakų turi atlikti kokią nots gi suskubina, tai gi mat ir naktis ne pasieužduotę, kokia kam nors turi būt augmeniui lieka augmenims be naddos. Paveikslan,
reikalinga.Teip yra ištikro. Pradėsime per paprastų vikų virkščia naktimis auga dvigu
žvalgą nuo medžio. Per jį teka iš šaknų į la bai greičiaus- negu dieną. Ant greitesnio ar
pus vanduo su sutirpusiu jame žaliu maistu palengvesnio augmenų virkščios augimo ne
ištrauktu iš dirvos, kurį, kaip žinote, įtrau- mažą teiposgi turi įtekiną visokių parvų
kia šaknys. Kad teip yra, ne sunku supra šviesa, šiluma, drėgnumas ir metų dalys.
sti. Juk vanduo ir jame sutirpęs žalias mai Visi žinote, jog augmenys pa vasary j auga
stas gali į lapus prisigriebti tik arba per žie greičiaus negu rudenyj, greičiaus auga jeigu
vę, arba per slnogsnius medžio arba per ; šer vasara šiltesnė, Jiegu šaltesnėj. Ant mata
dį. Kad jis teka ne per šerdį, ne sunku per vimo greitumo augimo virkščios mokslinčiai
sitikrinti, kadangi daugelis augmenų turin turi specijališkas prietaisas, kurios kuo tei
čių virkščią, kaip antai rugiai, kviečiai ne singiausiai parotdo, kiek užaugo virkščia ne
turi šerdies; net senuose medžiuose šerdis tik per dieną arba per naktį, bet ir per trum
tankiai kandžių išėsta ir jos vietoj medyj yra pesnį laiką.
skylė, o vienok įtoks medis ne tik ne miršta,
Iš eilių sluogsnių dvilapių augmenų,
bet auga į storį, leidžia naujus ugius, šakAs medžių, galima* apskaityti, kiek medis turi
ir lapus, taigi Jis gyvuoja, o jeigu teip, tii metų; tokiu ja-u budu galima išskaityti ir
turi traukti gaivinantį iš žemės maistą, be senumą atskirų šakų.
kurio juk turėtų nudžiūti.
Taigi matote,
Virkščia samanų yra kuo praščiausio
Jog ne per šerdį teka į lapus ištrauktos iš že sudėjimo, žievė ne turi skylučių, atskiras
mės maitingos medegos ir vanduo. Liekasi savo sudėjimo dalis arba kamaraites gali iš
žievė ir medžio sluogsniai.
Taigi per katrą tęsti ir paversti j šakninius plaukelius?
iš Jų teka tas vandenyj sutirpęs maistas pa
Maursi ir gfyt&r iie turi nieko pana
imtas iš dirvos? Tą ir pasistengsime išai
šaus
į virkščią-T Kūnas jų susideda iš vieno
škinti.
dos medegos.
Jeigu ant kamieno jaunos obelaitės, *Tūli augmenys turi požemines virkščias,
pačioj, beveik prie žemės, nulupsite griežinį
žievės, tai obelaitė nuo to ne nudžius; ji, teip kaip antai bulvės, svogūnai arba cibuliai,
kaip ir pirma, augs, leis lapus, žydės, trauks Štareliai, Jurginiai ir tt. Tose požeminėse
maistą—taigi gyvuos. Taigi čia aišku, kad virkščiose yra kaipi maisto krautuvės aug
jeigu vando su ištrauktoms iš žemės maitip- meniui.
Bulvės arba cibuliai leidžia šakas į vir
goms medegoms tekėtų į lapus per medžių
žievę, tai augmenėlis, kuriam nupjovėme šų, pačios būva uždarytos žieve, kuri nieaplink kamieno upačią žievės žiedą, turėtų kuom kitu ne , yra, kaip persikeitusiais la
nudžiūti, kadangi, kaip žinote, ant palaiky pais. Lengva tą užtėmyti ant paprastų bul
mo gyvybės jam neatbūtinai reikalingas vių, kurių akys leidžia diegus.
Žinote, kad daugelį augmenų galima
vanduo ir tos medegos, kurias šaknys traukia iš dirvos; jeigu gi yra kitaip, tai aiškb, skiepyti ir tokiu budu be sėklos galima pri
kad vanduo su visoms žalioms medegoms te teisti visokias jiagerintas veisles.
ka į lapus, kuriuose viskas persidirba, ne
Ant to užtenka šakutę vieno augmenies,
per žievę, bet per medžio sluogsnius.
iupjovus lygiši įstrižai, pridėti prie teipjau
Žinote jau, kad šaknų iš dirvos įtrauktas nupjautos nuo kito augmenies likusios prie
vanduo, drauge su visokioms jame sutirpu medžid dalies. Pridėta šakutė prigija ir
sioms medegoms einančioms aut maisto aug auga teip gerai ant kito medžio, kaip augo
Skiepijami
menims, patekę į jų lapus, ten persidirbai į pirma ant motiniško kelmo.
maitiugus syvus; syvai tie iš lapų teka atgal iugmenys vieųok turi būt giminingi viens
į šakas, kamieną ir į virkščią ir į šaknis. kitam: galima skiepyti, paveikslan, kuo pui
Taigi užgema vėl klausymas, kokiu keliu tie kiausias rožes ant laukinių; kriaušes ant
lapų perdirbti maitingi syvai išsiskyrsto $o laukinių kriaušių, obelis ant mispelių ir tt.,
visas medžių dalis, kokiu keliu jie teka at bet ne galima kriaušės skiepyti ant beržo ar
gal? Gal tie syvai tekanti žemyn susitinka ba gluosnio ir tt. Tas pats yra juk ir terp
su tekančiu nuo apačios vandeniui ir žaliu iš gyvūnų ir terp tų vaisių išduoda tik gimi
dirvos ižtrauktu augmenų vaistu? Ne, syvai ningų veislių sėkla. Eržilas ne užvaisįs kar
lapų perdirbti, tekanti žemyn, ne susitinka vės, bulius šunies, bet tą gali padaryti tik
niekur su vandeniu ir žaliu maistu tekančiu arti terp savęs susigiminiavusios veslės.
ant perdirbimo į lapus, viens kitam kelio ne
užstoja, ne stabdo tekėjimo, bet kiekvienas
■ Į-.
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turi atskirą sau paskirtfkelią. Apie tai ųe
Kaip gyvūnai, teip ir augmenys turi
sunku persitikrinti. Paimkite dvi jauai
vyšnios šakuti ir nuo vienos nulupkite žie daug nukęsti nuo visokių neprilaukių jiems
vės žiedą, lygiai ties viduriu; paskui įmesk!- aplinkybių, ne trūksta jiems ir visokių prie
te abidvi šakuti į vandenį. Į porą dienų štai šų. Prie aplinkybių reikia tai k y tiesi lygiai
ką pamatysite: abidvi išleis šaknelis, bet tiįk augmenims kaip ir gyvūnams, o nuo priešų
tojė, ant kurios žievė ne nulupta, išleis šak giutiesi, Audros, perkūnijos, sausmečiai,
nelis ant galo, kita gi išleis šakneles ties vi šlapumas, šaltis, per didelis karštis—viskas
duriu, taigi augščiaus vietos, kur nuėmėtė tas šiokiu Ar tokiu budu kenkia augmenims,
žievės žiedą.
Tas atsitiko todėl, kad syvai bąli dar atsitikti ir teip, kad dirvoj šaknys
Itanda mažai reikalingų ant maisto medegų,
0 dar ją veržia savo šaknimis kaimynai ir
knt galo jo visiems ant to ploto augantiems
neužtenka; gal pritrukti reikalingos šviesos,
arba šilumos, kadangi didesnis, labiaus išsi
kerojęs kaimynas, savo lapais ir šakoms už
dengia saulę ir jos spindulių ne prileidžia
prie pažemių augmenų, tiems todėl ne pritenka šviesos ir šilumos. Viskas gal atsitikti
hnt svieto ir ištikro atsitinka; ten, kur ant
mažo ploto auga daug augmenų, kur ant
dirvos, per tankiai užsėtos, išdygo per daug
jdiegų, dauginus negu ant .to ploto žemė gali
išmaityti, ten augmenims atseina blogiau
siai. Tąsyk visiems reikia savo šaknimis
traukti vandenį iš tos pačios žemės.
1 1
einanti nuo lapų, iš kokių darosi šaknys, ei f
na per žievę.
Ant Čielos sakutės syvai tie r
(Toliaus bus.)
eina iki galui ir todėl ji leidžia šaknis ant ga

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.

LIK TU VA
“X™.1

Moteriszku pliu
szimu Kepu ir Jakiu!

Linksma bus tavo namuose,
namuose

5000

AR SKRYBĖLĖ
SU KIEKVIENU
VYRU 81UTU AR Vyriszkn Siutu ir Overkotu. Szia
OVERKOTU.
Į nedelia viskas už puse prekes.

musn drapana
paredalu Depai
mentas atidary
Nedelioms iki j
tu.

Jei nusipirksi viena musu Home Muslc Bos’a.

Yr* tat palktaori ir prieitam

Kauno gub. Szauliu pavieto.

k"h'• rk!
i.,d ”

už puikiausi vyriszka Siutą
ar Overkota, Tik penki doliarai už Siutą arba Overko
ta—j ug tai isztikro negir
dėtas dalykas! Siutai tie
padaryti isz dailios materi
jos, kaip Scotches Worsteds,
Tricats, visokio styliaus ir mieros.
Overkotai pasiūti isz Vicunas, KeritiRI
sey ir Beaver, rudos, juodos ir
melsvos spalvos, su geriausiu i taliszkos materijos pamuszu, kiekviena sziu drapanų ir pn tamsy j
verta *7.50, o dabar paleisime per
szia nedelia už augszcziau podeta
Tkl w
preke.
/ \

4.98 n oo§
/

f

isz szi m -

1

Moterų Jekes isz geriausios importuotos Kersey ir Covert
matsrijos, padarytos pagal szio laiko mada, su Coatarba augsz
tu kalnieriu, naujo budo rankoves, naujos mados box prysza-*
kis, su gerais perlamuto guzikais, su geriaušio gatunko atlaso ar szilko pamuszais, iu-

vairiausiu spalvų arba visai juodos, paprasta preke *16.00, szia nedelia atiduosime

I 1
*4

II Į J

Moteriszki Kepai isz geriausio szilkinio pliuszo, pagal szio
laiko naujausia mada padaryti, apszcziai padabinti su atlasi
niais szniureliais ir juostetemis.aplinkui
■■
palimuoti su geru thibet puszu, su gefu<
■ B I ■
pamuszalu ir puspamuszaliu, 23 coliu ii% V« ■
gio ir 112 coliu ploczio, verta *7.00, dabar
Moterų Kepai isz puikaus importuoto szilkinio pliuszo ir
puikaus vilnonio Kersey, visi padaryti pagal szio sezono neszeine ir mada, su augsztu storm kalnieriu, Kepai visur padailinti
su szilkiniais kvietkucziais ir palimuoti aplinkui su gražiu
marten ir thibet puszu, teipgi su geriausiu importuotos mate
rijos pamuszu. invairiausiu spalvų, visokios ■■ ■■ ■■
mieros ir pilno ploczio, vertes #13.00,
K Į
neužmirszkite kad szie Kepai vien
■
■ wB
per szia nedelia bus parduodami
■ | |

Telefonuot galima isz kiekvieno*
aptiekoa.

'-

>» ’

■ K»

B®

> J^CMSBSs8EESESQ^^^Bį£l^r^B^8 ;

JI. L. GĘ^IGZUI}JIS
3315 Suoth Morgan Str. Telefonas: Varde 709.
Telefonuot galima isz
Juozo LeszCzynsko aptiekoje
kiekvienos aptie
kasdien kiekvienoje valandoje.

. Didelis Lietuwiszkas Kataliogas Dykai!
Lietuwiszkas Kataliogas auksiniu
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu,
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų, Ęritwu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu daigtu bus prisiųstas kožnam dy
kai, kas prisius sawo adresa:—>
Adresuokite teip:

I IJ

gi į J

nedelia tik., V /—

A, SdIūtsHs & Co.

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam wyrui, katras prisiuf
ir adresa.
sawo
ir smagumą urnai.

Sugražina

Pakeli**t> ouklingn gy
duolių bu* utsiuite* ko*
nam, ks* paro*zjr* In Sta
te Medical In.tltnte- Ji*
‘lėk iszgyd* vyra, kuri*

TlCeitreSt.

tiszkais ir k uniszkais ken
tė ji mals, telp kad Instita-

Chicigo, III.

kurie papraazys.
Iszsigydyai narni* nuo
kiegvleao* lytisako* Ilgo*,
paeinanetio* nuo Jaunjrs-

materijos

yra

patrotyta pajiega ir ai
minti, panalky* skaudėj!
ma strėnų, ludrutys *ilp
nu* Ijrtiszku* sąnarius.

z aJ

dailios,

Stankevici ir Bntrymovics,

kad isz tikro
kožna
nuotaka
papuoBz.,

3201 8. Halsted,kerte 32 ui.

do* plaukte plaukia prie

Užlaiko didele Krautuve:

tladamo* ku reikia. Jo*

Laikrodžiu, Laikrodėliu, Muzika
liMzku instrumentu,Armonikų
z
Koncertinų,

ir daugybe visokiu kitu au
ksiniu ir sidabriniu daiktu.
Teippat taiso laikrodėlius,
muzikaliszkus instrumentus
ir visokius Jųbileriszkus dai
ktus. Prekes pigesnes kaip
kitu.

KLEIN BROS
.795-805 S° Halsted St.

iMT“

*

Cor Canalport Avė

j

Naudokitės!

State Medinai Institute 8M
Elektron Buiidlug. Ft

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaikė inportuotą tabaką tinkam i a ūse ant papierosų isz Rosijos. Turki
jos ir kitų szalių. Biznieriams dasiunczia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
krasztus už pigiause prekę.
Fabrikas; 1125 N. Maplewood avė.
Ofisas ir Krautuve: 3259 So Halsted

CHICAGO.

Mieli Broliai!

naujau,ios mado*
maszinukn
gromaa>m
drukuoti
Szi maszinua* teip gerai pntaislta,
kad kleavteuaa, nors ir mažiau*!*! mokinta*,
per 10 minutu lizniokste dailei drukuoti. Prie
kiekvieno* mauinuke* duosim dovana* l*ton*zkoms knigom* bei popierom* su puikiom* kvietkom* ir gražiai, apskaitymai* grvmatu rasijrmui Tokiu popieru tuzinas ka.ztuja S5o; 5 tu
zinai |l 00. Agentu reikalaujame kiekvienoj lietuv.szkoi apigardoj ir duodame gera uždarbi.
Raižyk izladien.

F. Proza n skis,
054-33 str.

Geo. M. Glaser, 'M. D.

STERN

SPECIJALISTAS
Chroniszku, Nerviszku ir privatlszku ligų vyru, moteriu ir vaiko. Ligontus gydo per
laiszkus.

/
y,

$i,ooo

ag ra< 1 os

d uos

kiekvienam gydytojui, kurie iszgyChicago, III.
A,
dys tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmerten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių ir szaknu dėl
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmer
ten iszgyde tukstanezius ligotu žmonių,
Kuriuos kiti gydytojai laike už neiszgydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, rs<szyk tuojau* prie Dr. Kallmrrtkn. o
rodą gausi dtkai. Apraszyk gerai savo
liga, lyti (vyras ar moteriszke) amžy.kiek
sveri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyma ar
galima iszgydytl ar ne.
Adresas:

W. Kudarauckas,
Box 234,
Lairence, lass.

Tapęs elektrikinio d rato sužeistas ir
negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekysta: visokiu knygų,
Medicinos Daktaras.
abroz’i, stovylu, szkapleriu, rožaneziu,
popiero* gromatoms raszymui, plunksnų Gydo visokes J gus, turi gerinusį prskti
ką ligose moterių, vaikų irchroniszužlaikancziu savyje atramenta, druko«e ligose. Teipogi geriausei stlis
kuojamu maszynu nuo *1.00 iki *200.00,
ks speracijss visokiuose atsitiki
revolveriu, karabinu, szpilku į kakta
muose,
raiszcaius metaneziu isz savęs ugnį ir tt.
Prisiusk už 2c. marke o gausi katalogus 867 32nd St.,
Chicago
kitus apraszymus dykai.
OFlbU WALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo .2—2 po pietų ir po 6 vak
M. A. Ignotas.
Tblelomas Y ardo 885.
*02 8. FrontSt.,
Philadelphia. Pa.

Lietu fiszka Grocerne.

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS

Pigiau kaip kitur!
Czysto aukso, 14 ir I! K. ■silabini*! žl«d*l;
Laikrodžiai Ir laikrodžiai pa* man* pigiau kaip
vunr. Darau nauju* Ir taisau sugadintu* laikrodžln* ir laikrodaliu*. žiedus, draugystėm *pilk*le* Ir visokius auksiniu* ir *Mabriniu« daik
tu* pigiau kaip wi*l ir wua darba gvarantuoju.

TllJy

"J'

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

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

3240 8. Morgan St.

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi The Diamond Electric
turime didelį daugybe visokiu peczių
už pigiausią prekę, pigiau kaip fabriką

ant žiemos.

Mes dirbame geležinius ir blekinius
878-880 W.33rd st., CHICAGO.
darbus, budinkams rynas, kaminams
virszuk, kur n Įsus ir tt. Preke* musu pi
giausio*.

Wm. J. Petkon,
Brockton, Mass.

Elizabeth, N. J.

Assistentas ir Notary Public.
ROOM 601-002

Geras alus, seniausio* aH ei ko*, kve
pianti cigarai ir czyst* vieta dėl užeiwiu. Apart to didele ir czysta sale ant
mitingu, balių, veseiliu ir kitokia sabo-

Prastotas wyriszkumas,^™““^^u^"į»;
mintis, neapkenttmas draugystes, prastota energija, priesziaiktnis
susikūprinimą*, meszlungis bei abelnas nusilpnėjimas, vištai yra pa
sekmėms jaunystes iszdykumo ir neiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligo* stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinate* į paskutini. Taigi
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nfio prassalinimo kaneziu. Dauge
li* jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvo pervelu gydytis, ir tad giltine juos palipstejoi

mas, isEberima* ir mesz.ltingis, pasekme* nevalystes ar issdykavimo bus
veiklai iszgydytos. Mm gydome virsimi n?ta* ligas teip. kad netiktai jas vel
kiai praszaliname, bet ir visiszka sveikata ligoniui sugražiname.

Wisi —

Atmink,

wyrąl

kad mes pilnai gwarantuojame issgydyti kiekviena liga, kokia
,
* tik apsiimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagoj,
tai raszykite mums gromata rsikslaudatm klausymu listo, nes mes gydome
teipgi per paeita, jeigu tik mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunezia.
Gyduoles mes supakuojame įatsakanezia deže Ir siuneziame jas pacientui, taip
kad neatkreipti jokios žingeidystos pastelinių ypatų.

pas

Jonas Petroszius,
1681. 18tbt Korte Union. Chloro.

Baltrlikoiįi!!

Rasite szaltp alų, seniausee ariel
87-89 B- lasiiiūgtoū st, Chlcago, III.
kai, wyną net iw Europos, o
Užsiimame civiliszkams ir kriminaliszkoms provoms- Geriausei iszvarome pro- HILLE’S FOTOGKAPAS,
cigarus net hx Turkijos.
vas ui sužeidimu* Musu ofise galima su-.
3482 8. Halsted St.
Atsilankykite po nr.
»
•įkalbėti visokiomis kalbomis, v*rt*jU|
nereikalaujame.
Jonas Mozei ka gyvena po nr. 31 W.

Klausk rodos pas seną Daktarą. .*■«» ■**■
geriausiais attestatais užbaigęs medicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chroniškų ligų. Tuk
lit an ežiai jaunn įmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas
jiems vyrisskumas ir tėvystės lahne.

Limpaiiczios li2fOS,k“PUi

Chicago. III.

IR K0NSUL1S.

CHICAGO, ILL.

(arti McVickers Theatre.)

»lfllJ»J>«“«»«savo*tadiumuo^: pirI
O v m ame, antrame ir trecciame, puvimą*
gerkles, noses ir kaulu, slinkimas plauku, kalpogt-tr sekios tekėji

Fred C- Ewert,

JONAS MOŽEIKA,
Priaiuzk *1.75 o apUikyai uita maszi
nuke gromatoms drukuoti ir 2 tuzinu
tautiszku popieru au paveikslais Lietuvo* Didvyru ir gausi potograpija Wytauto D. L. K., didžio 10X18. ir bonkute
atramento dėl maszinuke*.
Tik ne
siusk markėms.

167 First 8*.,

76 E' Htd*S0D str*>

A. M. Matusawiczia,

Rėdytojas Pignbu ir
Balsamuotojas Kanu.

»0« MUwaukee avė , CHICAGO.

STATE
MEDICAL
Dispensary

A. M. Matusavviczia,

Tikrai vienatini gydykla ant užželdiniZemlapls Lietuvos ir Wargonu, Pijanti, Siuvamu Maaalnu, Cigaru ir Papierosu.
mo plauku ant praplikuaiu gaivu, teipgi
Latvijos.
į trumpa laika sulaiko plauku alinkimą,
Lietuviszkoje
kalboje,
atspaustas
louž kągvarantuoju. Prof. Brundza šutei
as* ji atsllnsia aini ir nž te laika
kia puikius, szvelnius ir tankius plau iniszkoms literoms Peterburge, gauns braagam,
ateita*■•kasztiK'*. Užttkriau kad n*o ■**«•
pirksit* vlak* pigia* kaip visoj Amerikoj gale*
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų pa- mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
tumet gauti, ne* ašį wi*okia* daikte* Imu steNevskij proepekt, n. 111 b- 73.
osiai 1*1 fabriko Ir todėl Kaliu pigia* juos par
dėkavonių per laiszkus ir laikraszczius.
duot1 aaip ti« kari* l*s vholeaale Ima. Meldžia
Pagelba yra visiems, tik ataiszaukite.
OFFISAl: J“S“;. Bn»klp,.NY Susitaisykit sawo peczius

J. K. Chmelauskas,

ADVOKATAS

Wie.»Mi.». le.pgi Volu Kr-.z;i.rr. keletą metu atgal tal“ ‘«rr»*le. Austrijoje, ir pa*idekawojant sawo naudai
krykiu* ta* veik prasiplatino Vokietijoj Francuzijo),
bi*ndlnav>Joi
Ir kiU se Euro ,pos
rzal.se
ir ssendieu
szendieu yra
vra lala. ____________
---------J*e, ir
blausi*!-------------------- kaipo
1
-----*
tgeldaulama*
galinga*
vaistas nuo BeumaUrmo ir luguilo kitu kūno negailu.
- ------- Diemanto Kryktus gydo Beumatizma teip mu*kulu »aip ir runanu. SevrafgiJ* ir kitur kūno skaudėj!
mu* Nerwirzkuma b.rvu nusilpnėjimą, Silpnumą, Pra»lota Nervu Gyvumą. Nervu Nupuolimą. Nemiga. Abejo
tingumą Dvasios Mupuolirr* Misterija, Paralyžių, Nu*
'A%'H*'N,K.QH4,fįk^Ka rengimą. Drebuly. Neuralgija. Apopleksija. Muomara. Siv.
Wlto Szoki Szirdiee Plakimą.Galvos skaudejima ir visus
Nervuzko Systemo sugedimus.
SSSJSSSM
Welkme Jo spelremkia pati per *ave begyje keistos dieed- bet kartais užtrunka kėlės dienas.
Kryžių reikia nrizint diena ir nakty. Iškabinta ant azilkinio szu.unuko ant kaki. aug-zo, .su rnrd nes indaubos.
Mėlynoji pu*e turi tat m ajaczu. apversta PrierznaudoJima Ir viena syki ant dienos po to indek Kryžių in truputi
drungna geriausio uksuto skystimą rr laikvk per kelete
mlnueziu. U alkams, žiūrint pagal amžių, uksuea reiktu
aMuM/yilMt\Mi3l vandeniu *t*k>e,tl Preke to Kryžiau, yra W iena* doleJLImJŪKS*!
Ii. ir gvarantuojame kad jis sutelks takia pat nauda kaip
kad periaunejle elektn.Iki diržai, ka.ztucjanti penkklika
bei tfvMeuimto syki, daugiau. Koina* szeimyno* *anary*,
■valka* ar ligotas, olekado* neturi bot be to Elektriszko Kryžiau., kur* yra geriausiu gelbelo
tam prtosiai visokia* k.ao negale* ir skantmu*. Pri*i«*k viena doleri per ezpreaa. m moaey
orderi arba registruotoj |------- - ------------•-—•-•------- ---■------ .—■------- ----- —■ -- man to Kryžių, arba « už

Ontlet Fornitūre & Stove Co,

SaličnjaS.

THE0 PR0ULX

Diemanto Elektros Kryžius.

AGENTAS

Žingeidus swietui dalykas.

3431—3433 So. Halsted Str.

3108 So. Halsted str.

niu, kurte Begali atsi
traukt Ui namu, kad gydytina Ir šile tam pūliai parodys Jiem*, kaip lengva isssigydyt aoe lytlsz
ku Ilgu, kada vartojai! ataakaneaios gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kodna*, kurs
atstazauka, gaus dailiai apipeozetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ton yra.Bastyk dabar,neatidėk

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
208 W. Centre St.
Asz duosiu Peeiiu taisytoja kiekvie
adresuokite: The J.M.BRUNDZA CO.,
Atidariau nauja Sztora, kuriame už
Mahanoy City, Pa.
nam kurs pas mane ataiszauk* ir už2361. Nev York. U .8. A.
laikau visokius valgomus daiktus, apa Czewerykus, Waiku dra-J
czedisiu Jums pinlgua.
žinių* drabužius, cigarus, papierosus
Fred. C. Ewert,
panas, Lowu aptabaka, gromatoms popieras, pavineza
—Tikrai Lietuwiszkas— 3108 8. Halsted st.
Chicago
vones ir visokius kitus daiktus szeimyredalus,
noms reikalingus. Wisi tavorai szvieži,
Wuolaktinius Tavurus, Szalikus, Apa
JAMES J. HIGGIN8,
e preke* pigesnes kaip kitur. Užkvie- tinius apredalus, msrazkinius ir kelnes.
Succeseor to M. Durni ng.
•ziu visus atsilankyti, o busite užganė Tavorai geriausi. Prekes pigiausios.
įėjimas musu sztoran tik po nr. 343 1
dinti.
8o. Halsted St. į visus departamentus

Už $1.75 Maszinuke

už dyka sampeli. Institu-

■KHKvMmHHMHHH

Dr. O. C. Heine,
DENTYSTASKerte 31 et irHaleted ulieziu,
wirezui Aptiekoa. Chicago.

Lietu visz kas
GfiARO ir TABAKO FABRIUS.

305 N. Main St.

TIKTAI DEL WYRU

Sacc. to Kelpsch, N orei ko & Co.

Ruros ir alkūnes dykai.

:

bal.'al ir turi meilu bal a. Himnu*,
rr.ar.xu* walcu» polka, polka* mazurka* kadril.ua di.ndiikut,
>4 (■■ t r - ... popo! *r ./> ...» a.
^■donu yrajina leip. kK yal tik kele
^tni
tui r*bi«
rabla mntikanie Kalima batu Jam
_■ •irkofaa*.
'
prisllvruitl. Vaikai raaaa in to dldal* Unksm/b*. kaip
kana tii
tik rirdi Jin crajljant
Woteli*. parodyta* oria aoV?>awelk*telio, yra prl-1maigyte*
------- •-* “plientneml*
““*• ad. te teini*, kario* *akaatia* voleliai lasdaoda ton u a JI* atkartoja dainai• arba iioilui b* *u*tojimo.
Jeite8*1* Insteba* lailnmrnUl kaaattioia lik *ie.OO lpda-yma* j» yra paika*
m Ui. nori, arisiunsk *2.00 mum* ant pasttlkejlllmo, o likusia* pinigu* gate*l prislanstl po
aplalkymulliutrumenio Agentai daro darna ' ‘ ttis. Pridunik So. marka, o ganai
Bot a.pirm
negu
temiato* kal
*i*ua eirkultorie*. arba pnainaik (t.00, o aplatkvil Home -’uaio
—------------------,—---------------■yaal toki n ad pirk*. Ji* visi aom toki temk kaip tik jin pa* taatiata pamatyt.

Szlinbinin Žiedu

Geriausi szildytojai, kūrinami kietomis
. anglimis, kuriu visai mažai tereikalaujasi. Vir-.
szus, apvalkalas, apvadai ir kitos dalys gerai
nunikeliuotos. Labai lengvai užkuriam!. Pa
daryti isz tam tikru geriausiu tnedegu. Gėrės- | Į ■ BB įf
nio szildytojo niekur ne- I
mus per szia

■^W rraijant. duokime aau ant kokio
^^■7 b* lukoar (tokiu. Ji* KraJI-a Kana

Kelpsch & Co

Pigus Pecziai.

-

parodytu ant Uito, kuri prido-

svodbiriiu

teip

Prie kožno pirkinio dovanos

koa dykai.

HEI! WYRAI! HEI!...

Skrybėlė duosime dar prie
do.

parėdai

Kcioa*

Standard Mfg. C0.,45 Vesey St., New York, Dcpt. 62.

v lu pasi* rinkit
koki tiktai nori vyriszka Overkota
ar siutą, geriausiu kriauežiu darbo,
padaryti isz IVorsUds, Scotches
Tveeds, Vicunas, Kersey.Beavers,
Coverts ir Meltons. Visi jie beabejones yra puikiausiu paredalu,'
padaryti pagal naujausia mada;
darbas teipgi drūtas; reguliariszka
preke ju *15.00, bet dabar mes pa
leisime szia nedelia už virszui pa
duota preke, o Laikrodėli arba

dėl

»nt 'u Krunu

LIETUW18ZKAS DAKTARAS,

J 1 v

Szllkines

u
nTu

Telefoną*: Canal 78.

723 W. 18th Street.

frtP^^-Ki /L a

Moteruir merginu Jakes isz grynai vilnonio Kersey; vilno
nio Melton ir szilkinio Guri bouele, viskas padaryta pagal nau
jausia styliu ir ma
da, su augsztu už
lenkiamu
storm
kalnieriu, dideliais
atlagais, nekurios
turi iszveizda akso
mo, visos Jakes ir
rankoves turi gera
importuota pamusza, visokios mieros, paprasta preke
*8.00, szia nedelia
atiduosime už

•

$2.00

Užlaiko gerą alų, aeniauaea ir esystaa *rielkas ir kvepeneziureigaraa. Geriause
užeigad*lszwiežiai atvalevuslųj Waterbury. Yra tai vienatinis cxyscziau
sės ir te<singiauses lietuvlazkas saliu
nas mieste Waterbury.

< Husu prekes yra pigesnes u bet kokiooficijaltsto visoj :
siitlyj irtodel kįekiieniii ligoniui prieinamos.

Officn fuivnAQ* l
10 ryto Iki 4 po pliti ir bbo 6Iki 81ihn
J. F. DANI8EWICZIU8,
11 N. Blrer8lde8L,
UlllbU dUJIlUb. j- Bėdinoms tik no 10 iki 11 ryto
839 B«nk, kampu 8. Leonard s*.
Yiterborj,
<
Godu Waterbury,
Conu Ateik pats arba raszyk sziadien, nes ryto gali būt perwelu.
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|| Privatisakos žinios, atėjusios
1 Charlotte N. C. - Ssvinį
kai czianykszczių dirbtuvių pra- isz Mandžurijos. paduoda, kad
maskolisakos
kariaunos
szalino nuo darbo prigulinczius terp
Tracy, Ten. Užgimė ežia
prie unijos darbinįkus; liepė smarkiai siauezia karsztiigės.
kalnakasių sztraikai.
jiems tuoj aus iszsikraustyti isz
Connellsville, Pa. Carne- kompanijų gyvenimų.
| Maskolijoj, ant Kaukazo,
gies Co.
pastatys ežia dideles
Kutaiso gubernijoj,užtiko didelius
*[[ Duquesne, Pa.
Sztraikai
blėtos dirbtuves.
anglių plotus, ant kurių bus pa
Shenango tarpi nycziose dar ne
•j Pittsburg, Pa. American pasibaigė, bet rodosi turės greitai rengtos kastynės.
Bridge Co. rengiasi ežia pastaty pasibaigti, kadangi terp darbinį
| Anglijos pakrantėse, prieti dideles tiltų ir laiwų dirbtu kų nėra vienybės, dalis jų sugrį
szais Little Burka Lane, susidau
ves.
žo prie darbo.
Kampanija ir li
žė maskoliszkas laivas “Kri.
•J St. Lotas, Mo.
Sudegė kusiems žada duot darbę, jeigu lov”. Tris jurinįkai ir laivo
ežia tabako dirbtuvės Weiserto jie tik panorės dirbti.
vedėjas prie to prigėrė.
ir per tai diktai d»rbinįkų ne te
•! Pensacola, Fla. Tarnau
ko darbo.
janti ant czianykszczių sztritka| Bremene, Wokietijoj, vienas
•l Aplinkinėse West Baden, rių pakėlė sztraikę ir per tai ka jurinįkas, sugrįžę* isz pietinės
Nesutiki Amerikos,apsirgo azijatiszku ma
Ind. rado rinkinės rudos plotus, rai paliovė bėgioję.
ant kurių bus parengtos cinko mai užgimė už tai, kad kompani ru.
Daugiaus apsirgimų iki
ja draudžia tarnaujantiems laike sziol ežia ne buvo.
kastynės.
tarnystos prisėsti.
•J Braddock, Pa.
Dirbtuvės
| Britiszkame kanale susimu•j Steubenville, Oh. Aetna
Edgar Thomson Steel Works
bus uždarytos ant atlikimo viso Standard dirbtuvėse miestelyj szė angliszkas garlaivys City of
Mingo Junction numažino darbi Vienna su kitu nežinomo vardo.
kių pertaisymų.
nįkų uždarbį ant 20—60%. Ne City of Vienna paskendo, su
1 Calumet, Mich.
Likosi
žinia dar, ar darbinįkai ant to an juom prigėrė 19 žmonių.
uždarytos czianykszczios vario
tika Dirba ežia daugiausiai slo
kautynės ir per tai 450 darbinjkų
| 8 d. lapkriezio ant Juodųjų
vakų.
ne teko darbo.
jūrių siautė smarki vėtra, laike
Freeland, Pa. Pakėlė sztrai5 Shelton, Con. Darbai Orkurios terp Krimo ir Odesos pa
kę 150 merginų dirbanezių cziagan & Pain Co. dirbtuvėse eina
skendo su visais žmonėms ma
nykszcziose szilkų dirbtuvėse.
labai gerai, dirba net vakarais
žiausiai 20 laivų.
Sztraikas užgimė todėl, kad dirb
iki 10 vai.
tuvių savinįkai praszalino nuo
| 8 d. lapkriezio Anglijos pa
5 Bellevernon, Pa. Netoli darbo vienę isz darbo prižiūrėto
nuo ežia, aut krante upės Monon- jų. Apart to darbinįkės reiks krantėse ir ant sausžėmio siautė
g belą bus pastatytos didelės ka lauja užmokesnio po >1 ant die baisi vėtra, kuri ne mažai blėdies pridirbo. Prie krantų susi
rų dirbtuvės.
nos.
daužė daug laivų ir ne mažai
1 Petro*, Ten. Sztr.ikas czia1 Welston, Oh. Darbo ap žmonių prigėrė.
nyk*zczių kalnakasių pasibaigė.
linkinėse
anglių kautynėse yra
Kastyiuų savinįkai turėjo sulikti
| Neseniai pasimiręs Kijevo
užtektinai.
Wienos kompanijos
aut darbiuįkų reikalavimų.
skundžiasi ant stokos darbinįkų, gyventojas Dechterev paliko
1 Boonton, N. J. Darbai eina kit..« ant stokos karų isavažioji- miestui kapitalę 4 milijonų rub
ežia ne geriausiai: yra diktai mui iazkastų anglių. Anglekasių lių ant įtiisymo prieglaudos na
darbiuįkų neturinezių darbo, kiti trūksta kastynėse Wainrigh Cout mų seneliams ir betureaiams.
kraustosi kitur darbo jieszkoda- Co., kur su virszum 20 kalnaka
mi.
| Mieste Port Louis, ant salos
sių galėtų gauti darbę. .
8zv. Mauricijaus, Rytinėj Afri
Ardmore, Mo.
Sztraikai
•Į Ne v York.
Laikraszcziai
kalnakasių K. A Co. anglių kas- vėl garsina, buk sztraikai ežia- koj, smarkiai siauezia azijatiszkas
tynėr-e wis dar traukiasi ir nėra nykszcziose cigarų dirbtuvėse pa maras: pereitę sanvaitę buvo 50
viltus, k.d greitai galėtų pasi sibaigė. Po 9 mėnesių sztraiko naujų apsirgimų ir 34 mirtys nuo
maro.
baigti.
darbinįkai nieko ne pelnė. Dirb
5 New KeN'Ingt.'N Pa. Ster- tuvėse Harburgero, Honan A
| Netoli Paryžiaus, Prancūzi
ling White Lead Co. ketina ant Co., Povėli A Smith ir Hirschtiek padidinti savo dirbtuves, hoin A Mack pradėjo dirbti nuo joj, susimuszė du bėganti į prie
kad nuo ateinanesių metų galėtų pereito panedėlio. Darbinįkai šei ngas puses greitiejie trukiai.
dirbti dvigubas darbinįkų skai Oskar Hone & Co. ir Forster A Prie to 8 žmonės likosi užmuraCo. tę pati padarė; vien 800 ti; sunkiai sužeistų yra 15.
tlius.
darbinįkų
dirbtuvių Kerbeo,
Piqua, Oh.
Dirbtuvėse
| Maskolisaka
žemdarbystės
Wertheimo ir Schifferso dar ne
American Sheet Steel Co., kurios
dirba, bet ir jie buvo sugrįžę ministerija isz savo pinįgų ant
stovėjo nuo trijų mėnesių, pra
prie darbo, tik dėl įžeidžianezio ateinanozių metų paskyrė 305000
dėjo dirbti.
Prie darbo patilpo
atsiliepimo fabrikantų vėl palio rubl. ant suszelpimo žemdarbys
200 darbinįkų. Dabar ežia dirba
tės mokyklų,uždėtų ir užlaikomų
vė dirbę.
gerai.
privatiszkų ypatų. Isz tų pinį
gų gaus paszelpę ir Budbergienės
1 Altona, Pa.
Dirbtuvės
mokykla Panemunyj, Lietuvoj,
Altona Iron Co. likosi uždarytos,
Panevėžio pavietėj.
kadangi mat kompanija numaži

Isz darbo lanko.

Isz wisur.

no pudlerių uždarbį nuo >4.25
• | Paryžiaus paroda 11 d. lap
ant>3; pudleriai ant to nesutiko
kriezio likosi uždaryta. Atlankė
ir pakėlė šatrai kę.
ję 50000000 žmonių.
5 Homestead, Pa. Darbai ei
na ežia vidutimazkai. Carnegie
| Ant žieminio pusmeczio į
Co. pagarsino, jog nuo 1 d. sau Berlyno uni versi tėtę užsiraszė
sio 1901m. bus numažintas darbi 371 moteris, o terp jų 81 amerinįkų uždarbis, bet nežinia dar konė.
ant kiek.

West Springfield, Mass.
Katilioriai varstotų Boston A
Albany geležinkelio pakėlė sztraikę. Jeigu greitai nesusitaikys,
'sztraikai užgims teiposgi varsto
tuose saito geležinkelio Bostone
ir Albany.
5 Darbai W. Virginijos anglių
kkstynėse eina ne geriausiai. Dar
binįkai turi dirbti po 12—14
vai. ant dienos ir ne uždirba
daugiaus kaip >1.50—2.00. Wiskę reikia pirkti kompanijų krau
tuvėse ir mokėti dvigubai, negu
tas kitur k» ratuoja. Ant daktaro
dar nuo uždarbio nutraukia po
1 dol. ant mėnesio.

| Serat dietrikte, Rumunijoj,
užgimė maustai: kaimiecziai at
sisakė mokėti uždėtus ant jų di
desnius mok ėdesius.
Iszriuntė
kariaunę, kaimiecziai su ję tuojaus susirėmė; susirėmime 8 kai
miecziai likosi užmuszti.
| Ateinancziuose
metuose
Szveicarijoj susirinks terptautiszkas kongresas ant apkalbėjimo
kokių tiesų griebtiesi reikia ir ko
kius padaryt sutarimus ant sutu
rėjimo bjaurios merginų prekys
tes, kokia pasibaisėtinai platinasi
ir iki sziol ne pasisekė jai užkirsti
kelio.
| Wisose pakrantėse salos
Hongkong pereitos subatos dienę
baisus taifūnas (sūkurys) neiszpasakytai daug blėdies pridirbo.
Wienas angliszkas kariszkas lai
vas likosi paskandytas; chiniszkų
laivelių paskendo apie 200. Prie
to daug žmonių prigėrė. Blėdys
taifūno padarytos ant kranto
teiposgi labai didelės.
| Peterburgo miesto rodą nu
sprendė važioti dykai, be jakio
užmokesnio,ulycziniais karais vi
sų miesto mokyklų mokintinius.
Padavadyjimas tas Užduotas ant
vienų metų. Jeigu jis pasirodys
praktiszku, tokį padavadyjimę
miestas iszduos ant vitada.

| Maskol'ai, užėmę Mandžurijos soetapilę Mugdeoę, tenykszcziuose knįgynuose rado daug
grekiszkų ir lotyniszkų re n k ra szczių ir dokumentų, kurie nežinia
kokiu bodu ežia pateko. Masko
liszkas randas aiunezia dabar
mokslinczių komisiję ant isztirimo vertės tų rašalų ir žinoma,
visus vertesniu pergabęs į Pe
terburgo ciecoriszkę bibliotekę.

| Sugrįžus isz Afrikos Londo
no liuosnoriams, juos teip kara
tai pulkai pasigėrusių isz džiaug
smo londonieczių priėmė, kad su
sigrūdime 10 žmonių tapo suvisu su myniotųh r apie 200 sužeis
tų. Per visę dienę pulkai girtų
vaikszcziojo " miesto ulyezioms,
geresnių kliasų moterys ne dryso
Užeiti isz namų.
| Laike paskutinių žemės dre
bėjimu Wenzuelėj, miestai: San
Caaimlro, Cua ir Chakolano tapo
suvisu iszgriauti. Nedidelė bet
tinztai apgyventa sala įtakoj upės
Nevari ra visu prapuolė. Miestuo
se Tagariųua, Brochico ir Euriepe dauę triobų tapo pagadytų,
arba su visu sugriautų. Prie to
daug žmonių likosi užmusztų ar
ba sužeistų. Geležinkeliai ir te
legrafai terp Caramoro ir Rio
Chico it žardyti.

| Mergaiczių institute vadina
me Smolny Institut, Peterburge,
250 mergaiczių, dukterų maekolirakos aristokratijos, apsirgo nuo
valgių, dvi isz apsirgusių pasi
mirė, kitos dar serga. Kaip pa
sirodė isz tirinėjimų, nuodai pa
| Iszeinanti^Chicagoj laikraszteko į valgį nuo ne baltytų va
tis “Chicago American” patalpi
| Mieste Steltenc, prie pertai rinių indų.
no žinię, buk kokaai kunigas Bosymo kotelio, nugriuvo siena ir
| Maskolisaka
žemdarbystės rysko su dinamitu iszmetė į pa
užmuazė 5 žmonių ir tiek jau pa
ministerija, pereituose metuose danges vienę visę dalį Krioka
vojingai apkūlė.
iszdalino visoms Maskolijoe žem vo! ligonbuczio, kuriame buvo
darbystės draugystėms sėklas 500 ligonių ir 40 daktarų, mi| Kaip paduoda paskutinės ži
augmenų vadinamų
Kanop. nyszkų ir tarnų. Prie to 4 ypanios, krasztuose į niaurius nuo
Augmenys tie auga Lenk oran o toe likosi užmusztos, o 56 sužeis
Pekino 6 milijonai chiniecaių
pavietyj ant Kaukazo, ant klam tos. Kaip laikrasztis sako,
kenezia badę. '
pynių ne tinkanezių žemdirbys nioe pagavo piktadarį, nuvilko
tei. Isz virkszczių szitų augme nuo jo kunįgiszkus rubus ir be
| Ant geležinkelio linijos terp nų, surinktų prieez peržydėjimę, sūdo pakorė. Teip paduoda ChiOffenbach
ir Frankfurto -ant apturi laibę, žvilganczię valakcagos laikrasztis, bet kiek ežia
Maino, ^Vokietijoj, susimuszė du nę. Audeklai isz jų iszausti la yra teisybės, nežinia. Kad niek
bėganti į prieszingaa puses gele bai lengvi ir minkszti. Sėklas siąs kunįgas gali atsirasti, tame
žinkelio trukiai. Terp kitko ex
gavo ir Wilniaus žemdarbystės nėra negalimo, bet ranku įtikėti,
pliodavo gazo reaervaras ir už
draugystė, tik nežinia, ar joa pa kad lenkai drystų nubausti niekdegė susidaužusius vagonus. Su
sėtos isslalkė oi> musų tėvynės sę kuoį gę.
degė prie to 13 pasažierių.

| Pereituose metuose ant wiso
žemės pavirazisua kerosi no isz
produkavo 19021650 tonų. Dau
ginusiai jo iszprodukavo Maskolijoj, nes 9860000 tonų, Suwie
nytose
^Valstijose Sziaurinės
Amerikos 8745000 tonų, Galici
joj 350000. Sumatroj 327000,
Rumunijoj 300000, Kanadoj U0000, Javoj 101000, Indijose 57000, Japonijoj 30000, Wokietijoj 26500, repbl. Peru 11360,
Italijoj 3790 tonų.

| Praneuziszka mokslų akade
mija neperseniai iszsiuntč moks
li nezių espediciję ant tirioėjimų į
Sziaurinę Norwegijos dalį. Ex
spedictja ta pakrasztyj wienoe gi
rios užtiko didelį akmenį su isz
kaltu paraszu, bet to paraszo
nieks nemokėjo perskaityti, die
tiniai gyventojai tiki, kad tasai
akmuo yra tai seniausias su para
szu paminklas Esantis ant svieto.
Kokioje kalboje iszkaltas paraszas, to nieks ne žino.
| Ant Kubos siauezia wis
smarkiai geltonasis drugys. Ame
rikoniški daktarai, pasiremdami
ant tirinėjimų vokiszko mokslincziaus Kocho kas link maliari
jos, tvirtina, jog geltonąjį drugį
platina moskitai. Ant persiti
krinimo apie teisingumu tokios
nuomonės, apart Havanos, i r ki
tose vietose rengia dabar tirinėjimo stacijas.
J Warszavoj, pn. 11 ant Czer
niakovo ui., klozeto duobėj rado
užsiūtu tnaiszę, o jame buvo kū
nas jauno vynszkio, bet be gal
vos. Policija ilgai jieszkojo, bet
nieko ne rado. Į mėnesį po t am,
pn. 8 ant Jeruzolimo ui., tokioj
jau duobėj,rada žmogaus galwę,
bet ant jos mėsų mažai te liko,
todėl isz surastos galvos ne gali
ma buvo žinoti, kam ji prigulė
jo; matyt vienok, kad tai buvo
galva nuo to paties kūno, kurį
rado užsiūtu maisze.

| Berlyne, perkratinėjant prowę bankieriaus Slernbergo, ap
skųsto už prigaving? prisivilioji
mu mergaiezių ir bjaurius su joms
darbus, pasirodė, kad kriminaliszkos policijos virszinįkai liepė že
mesniems policistams duoti Sternbergui pabėgti. Kada jo bjau
rus darbai iszėjo į aiksztę ir jis
buvo policijos dabojamas, už pa
leidimu kaltinįku virszinįkai že
mesniems policistams žadėjo pi
nigus. Tokių užtarianezių už
nusidėjėlį kriminaliszkos polici
jos urėdnįkų pasirodė su virszum
70. Wisi bus nuo vietų praszalinti.

| Amerikoniszki laikraszcziai
neseniai garsino, buk Maskolija
pavedė Amerikos kapitdistams
dirbdinti geležinkelius Si beri joj
ir 'kitose Maskolijos valdybose
Azijoj ir buk Amerikos szėnių ir
lokomotyvų dirbtuvės turės isz
to didelį pelnę. Tuom tarpu
maskoliszkas kelių ministeris
Chilkov laiko tę paskalę už vi
sai neteisingę; jis sako, kad
tuom tarpu ant dirbimo geležin
kelių Maskolija. ne reikalauja nė
kapitalo isz Amerikos, nė medegos geležinkeliams, kadangi medegos Maskolijos dirbtuvės pa
dirba daugiau negu reikia. Lo
komotyvų fabrikai padirba 25000
kas metę, o ant geležinkelių rei
kalų reikia tik 15000; taigi pati
Maskolija. gali 10000 atliekamų
iszgabenti svetur, ji ne reikalau
ja gabenti jų isz Amerikos.

tokię jauję, nėra reikalo baugytiesi lytų,vežant javus arba szienę, kadangi juos ir lyjant galima
iszdžiovinti ant lauko ir vežti
namon. Kaip sako, tojė perve
žama jauja ne tik lengva, leng
vai duodasi pergabenti isz vietos
į vietę, bet ji ir ne brangi, net
ukinįkai gali įstengti ję įsitaisyti.

Neskaitykite szito,

jeigu esate sveiki, bet jei ser
gate kokia nors liga ant viduriu,
pilvo, nežlebcziojimo, tai paraito
kite, kad nėra geresnės gydyklos
per Trinerio kartųjį Wyuę. Yra
tai vienatinis gydantis vynas,
rekomenduotas per daktarus ant
nežlebcziojimo ir tam panasziu
ligų dėl žmonių visokio amžiaus.
Galima ji gauti visose aptiekose.
Reikalaukite tiktai Trinerio kar
taus Wyno. Joseph Triner to
vyno fabrikantas 437 W. 18lh
| Pirmoje pusėje bėganezių st. Chicago, III. prisius katalioga
metų Austrijoj, už nepatinkant prekių, jeigu tokio pareikalau
ežius randui straipsnius,likosi nusite.
bausti 1547 laikraszcziai; tame
skaitliuje czekiszkų buvo dau
□ Guodotinas Kuningas T*r**ievricz,
giausiai,4 nes 525, vokiszkų 571, klebonas *zv. Kazimiero parapijos, Mil
lenkiszkų 202, italiszkų 76, slo- vaukee, aztai ka raszoapie kartųjį vyną
veniszkų 44 ir kitokiose kalbose Dro Božynczo.
persitikrinti apie gydytino veik
19. Laikraszczių Austrijoj iszei- meKad
kartojo wyno Dro Božincz, dairiau jį
na daugiausiai vokiszkų, czekisz sergantiem* savo žmonėm* ir atradau,
ki užima antrę vietę, bet jų nėra kad ji* isztikro daug gero padaro, nes
nė pusės tiek kę vokiszkų. 555 sudrutina pajiegas. Tūla ypata, kuria
perdaug metu “rėmuo” be paliovos
atsitikimuose redaktoriai likosi grauže, weik pasveiko, kaip tik ta vy
nuspręsti į kalėjimę ant 1—6 mė ną pradėjo vartoti.
Kita ypata turėjo visai sugedusį pil
nesių; 514 atsitikimų straips
vą; po iszgerimui tik vienos to vyno
niuose rado įžeidimę tikėjimo ir bonkos, jaueziasi dabar visai sveik* ir
tautystės, 282 atsitikimuose laik linksma.
Bu guodone,
raszcziai tapo nubausti už siundymę ir ardymę draugijos ramy 992 BremenKn.ui. Idzi Tarasievicz,
Milvaukee, Wi*.
bės, 204 atsitikimuose už įžeidi Rugpj. 30, 1900.
mę bažnyczios, 251 už įžeidimę
Kartųjį Wyn^ Dro Božincz gali gauti
ciecoriaus, 121 už įžeidimę sveti ‘visose aptiekose. Fabriko ofisas: 519
mų valdonų. Wisuo4eg: atsiti Milvaukee avė., Chicago, III.
kimuose Austrijos laikraszczių
redaktoriai likosi nuspręsti į ka Seniausia Lietuviszka Banka
lėjimę ant 3366 metų. Tiek me
S- Makaockas,
Euzabkthfort, N. J.
tų ne iszstovės ne tik Austrija, 212 First St.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto.
bet nė viena tauta.

EXPENDITURE8.
Lasses peidduring the year 61.225.528.70
Deposit premium* returned
on perpetusl ri*k».7T........
>7.768.15
Dividendą peid during the year 100.000.00
Comminiotu and saiarie* peid
during the year.................. 459.465.65
Taxes paid during the year
(including fees etc.. of Insur
ance departmenta)................. 71.224.65
Los* on sa es, or maturity of
ledger assets. .................
12.97X24
Amount of all other ezpenditures...................................
89.790.84
Totai expenditures.... 61.976.750.28

M1SC ELLAN EOU8.
Totai risk* taken during
the year in Illinoi*....... 68.286.588.00
Totai premium* received
during the y.ear in III.......... 892.497.66
Totai losses ineurred dur
ing the year in Dlinoi*.... 858.804.05
Totai amount of out, standing risk*.............. 8371.880.866.00
R. DALE BEN8ON Prbs.
W. GARDNER CROWELL8bc’t
Subscribed and svorn to before me
this 15th day of January, 1900.
GEOW. UUNT,
(8ral).
Commissioner.

Official Publication.
Annual Statement of the Pacific Ft>

kf. Ikscrancb Compaitt of Nev York,
in the State of Nev York, on ths 31*t
day of December, 1899; made to the
Insurance Superintendent of the State
of Dlinois, pursuant to Lav:

CAPITAL.
Amount of Capital stock
paid up in cash.................. 8200.000.00

LEDGER ASSETS.
Book value of real estate ovned by the company.............
9.015.50
Mortgage loans on real estate 282.350.00
Book value of bonda and stock 417.000.90
Cash on hand in bank..........
18.328 87
Totai............... ... . 8676.694.37
Deduct agents’ credit balances,
borroved money, and all
other ledger liabiiities.... 32.500.00
Tatai net ledger aasets 8644.194.37

NON-LEIMJER ASSETS.
Interest and renta accrued...
8.227.09
Market value of bonds and
stock* over book value........ 71.505.00
Net amount of uncollected
,
premium*.............................. 63.317.62 '
Gros* assets.... 6782.244.06
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special deposits to aeeure
liebilities in Georgia..........
33 500.00
Totai Admited Assets Ž748.744.08

Apmaino pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pigtause preke. Asz esi u jau 11 metu
szeme biznyje, ir visada stengiausi ir
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

L1AB1LITIE8.
Losses, adjusted and
unpaid................... 837.681.87
Losses, in procesą of
adjustment, or in .
suspense.............. 49.050.61
Losses resisted.......... 4.088 33
Totai amount of
claima for loases 890.815.81
Deduct re-insurance
due oraccrusd.. 22.55X64
Net amount of unpaid losass.. 868.263.17
Totai unearned premium*.... 330.061.66
Due for commissions and
broke rage, aalaries, renta,
interests, bills, etc........... .
10.866.66
Return and re-insurance
premlums............................
11.026.31
Totai liabiiities.... Ž420.217.80
Les* liabiiities secured by
■pečiai deposits in Georgia
8.800.98
Balance......... 8411.916.82

Populab Bluff, Mo. Sudegė
ežia didelis Gifford House kote
lis. Ugnis užgimė naktyj, kada
visi miegojo, o svecztų buvo
pilnas kotelis. Apsistojusiems
Official Publication.
ant virszutinių lubų atsėjo szo-'
Aunual Stateiuent of the Pennstlva
INCOME.
kinėti per langus. Kiek iki sziol ria Firb Imsurancb Compakt of Philadelphia.in the State of Pennsylvania, Premium* received during
žinia, sudegė prie to 13 žmonių;
the
year
................................
400.187.89
on the 31st day of December, 1899;
apdegusių ir sužeistų yra 45.
made to the Insurance Superintendent Interest, ren t* and dividend*

NAUJI 18ZRADIMAL
| Acme Jos Co. nupirko patentę ant dirbimo žibinimui gazo
isz petrolejaus arba kerosi no. Pa
darymas gazo yra teip lengvas,
kad pagal tę budę kiekvienas
gali jį be didelių ir brangių prie
taisų pats pasidaryti.

’ | Du angliszki mokslincziai,
Cross ir Bevan.iszrado nauję bu
| Plocko gubernijoj, bažnytdę dirbimo visokių audeklų, kukiemyj Naruszeve, rando kareze| riaai gali padaryti visai nereika
moj tarnavo už szinkorių buvęs
lingais linus, medvilnę, szilkus
vyresnysis zemskis
Czernov.
ir kitokias medegas, isz kurių yra
Pradžioj pereito mėnesio, ant
visoki audeklai, teiposgi verpė
peržiūrėjimo karezemos ir kasos
jas. Minėti mokslincziai ypaatkako rando kontroleris. Kasoj
tiszku budu sutarpina visokius
rado jis pinįgų vos kelis rublius,
augmenis: medį, žolę, lapus ir tt.
o degtinės buvo daug parduota.
ir isz jų tiesiog nulieja siutus, ięz
Suraszes protokolę, kontrolerius
kurių galima austi puikiausius au
iszvažiavo į Radziminę, isz kur
deklus, kurie niekuom nuo azilnorėjo atvažiuoti su specijaliszka
kinių nesiskiria, o yra ne tik už
komisija ant padarymo pilnos re
juos, bet už medvilninius daug
vizijos minėtos karezemos. Kada
pigesni, ir drutesni.
Medegę tę
vienok jis į treczię dienę su akmokslincziai praminė vardu visczyžios urėdnįkais ežia atvažia
cosavo, karezemos ne buvo, ji sude
I Finlandietis Munk iszrado
gė. Ant szinkoriaus neiaimės,
užsidegus karezemai, žmonės su lengvai pervežamę jauję ant
bėgo gelbėti caro degtinę, jiems džiovipimo ant lauko javų ir sziepasisekė isz deganezios kareze- no. Su tuom iszradimu darė
mos iszneszti daug stiklinių. bandavones priesz mokslinczių
Stiklinės buvo užpeczėtytos ir su komisiję ėsanczię prie žemdirbys
banderolėms, bet jose, vietoj tės ministerijos Peterburge ir
degtinės, buvo vanduo. Czer bandavonės tos buvo teip pa
nov, pamatęs kad jo szelmysta sekmingos, kad ministerija davė
susekta, stengėsi pabėgti, bet jį padirbti kelias tokias jaujas ir iszsuaręs z ta v o ir caro tarnas sėdi siuntinės į rando rankose ėsanczius Lietuvoj dvarus. Turint
dabar kalinyj.

received during the year... 27.383.96
of the State of Illinois, pursuant to
Profita from sale or maturity of
Lav:
ledger assets over book value 492.50
Totai income......... . 8428.o64.25
CAPITAL.
Amount of Capital stock paid
EXPENDITURE8.
up in cash........ ................. 9400.000.00
Losses paid during the year.. 276.278.81
LEDGER AS8ETS.
Dividende paid during the year 20.000.06
Commissions and salaries paid
Book value of real estate ovnduring the year................... 135.625.83
ed by the company............ 230.667.67
Mortgage loaos on real estete 719.900.00 Renta paid during the year.... 2.518.75
Loans on colleteral security.. 169.900.00 Taxes paid during theyear
(including fees etc., of Insur
Book value of bondsand
ance departments)................. 13 850.27
stock*.,................................ 3.579 797.15
Cash on hand in benk...............163.668.27 Legal advertising profit
and los* etc......................
81.63
Tolei net ledger asseU 84.813.92tob
Amount of all other expend•
NON-LEDGER ASSETS.
i turės...................................
Inte ręst due and eccrued.... 11.363.44
Totai expenditu res 8483.002785
Market value of bonds and
MI8CELLANEOUS.
stoeks over book value..... 85.292.85
Totai risk* taken during
Net amount of uncollected
premium*..................
268.800.50
the year in Illinois...83.222.494.00
Gros* as«U......... IO57J533 Totai premium* received
during the year in III..... 837.513.11
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED
Depreciation from book
Totai losses ineurred dur
values of real estete.. 68.167.67
ing the yearin Dlinoi*.... 831.536.03
Special deposits to secTotai
amount of outstandure liebilities in Viring risiu......................... 867.900.249.00
ginie and Oregon.... 80.000.00
FRANK J. 8TIN8ON, Prbs.
Totai..............
888 167.67
GEO JEREMIAH, 8bc‘t.
• Totai Admitted Assets 85.091.306 21
Subscribed and svorn to before me
LIABILITIE8.
thi* 30th day of January, 1900.
GEO R. BRUN8ON,
Losses, adjusted and
(Sbai.)
Notary Public.
unpaid........... .18.696.47
Losses, in procese of
adjustment, or in
suspeme.............. 164.954.85
Loeses resisted......... 9.563.76
Net amount of unpaid losses 6193.215.08
Tatai unearned premiums.. 1.556.237.30
iszeina kas sereda jau 14-taa
Amount reclaimed on perpetual policies........................ . 840.018.57 metas, Plymouth, Pa., ir praTotai liebilities......... 62.589.460.95 neeza svarbiauBee ' ir teisiuTjesa liebilities secured by
giauaee tinęs isz Lietuvos ir
special deposits in "Virgima and Oregon..........
23.742.00 visos pasaulės, talpina pui
Balance................ ii. 565. f 18.95

“Vienybe Lietuvniku”

INOOME.
Premium* recei ved during
the year............................ 61.648.619.66
Deposit premium* received
on perpetusl ri»k*...........
34.41X94
Interest, renta and dividend*
received during the year... 226.353.47
Proflte from sale or maturity
of ledger assets over book
v*lue .......................
11.518.75
Amount received from all
other souroes............^..______ 43Ą00
Totai income..........11.923.399.82

kias apysakas bei kitus nau
dingus apsisz vi etimui raaztus.
“Vienybė” ant metu ki
tuoja $2,00 o ant pusės $1.
Pinįgai turi būt apmokami
isz kalno. Laiszkus ir pinįgus reikia siųsti ant tokio
adreso:
J. J. PAUKSZTIS,
Plymouth,
Pa.

