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Wil- Isz Hitebsko gubernijos. szydavo jisai po savo]
visi krasztai, bet kas isz to, mo konsuliato. Ar Krueger si krasztai, lygiai prilaukus Piabaszczius gražiausi
kad tie virszinįkai, turėdami vienok isz tikro atplauks į Maskolijai, kaip ir jai prie- niaus bažnyczios Szventol Onos Ukinįkai Borchowo walszcziaus, daugiausiai WehoniszkisJ
atsiliepė į miesto rodę, prkpzydaTrumpas buvo gyveni
Riežicofl paw. atsiliepė į raudę
kariauną |>o savo valdžių, ne Marsiliją, dar tikrai nežinia. hzi ugi, laiko caro ligą už labai
Szlaurlni Amerika.
Ant karės lauko Afrikoj bū svarbų atsitikimą, visur jį mas iaztirti priežastis, kuriu dėl reikalaudami,idant Borchowe bu musų draugo, nės numirt
klauso ciecorienės prisakymų.
visa bažnyczia snunka įllemę ir tų uždarytos: rando degtinės virsziaus per 30 metų tuH
Iszrinktas ant tolesnių ke
Laikraszczių garsinamos ži rai vėl smarkiaus subruzdo. Jų laiko už saugotoja sandaros
dėlto jos sienos plyszta. ! Atsių pard«winyczia‘ ir traktiernė. Mat Gimė jisai kaime Piktisj
turių metų Amerikos prezi
nios viena kitai priesztarauja: vadovas Botha, apie kurį an terp tautų; viri bijosi, kad stas miesto architektoriua Įisztyrė,
Kare Ch i nuošė.
deutas p. McKinley apreiszjau ir ukinįkai supranta, jog deg Sintautų parapijoje, N aui
Anglinzki laikraszcziai gar sykį garsina, buk garsus gliszki laikraszcziai pereitoj jam pasimirus, ne užgimtų jog sienas skeczia perį sunkus tinė, ar ję pardawinėja žydas, ar pavieto, Suvalkų gub.l
kė, kad jeigu tauta, iszrinkdaTuan ir kiti dalyvavę euro- sanvaitėj garsino, kad nori kruvinos karės. Isztikro vie stogas, Jis liepė visęįdeszinę
rando szirikorius, wisgi yra wo lūs iszėjo Starpolės gini
ma jį ant toliaus prezidentu, sina apie užgimusius nesuti
pieczių skerdynėse likosi su- pasiduoti ir atsiuntė lordui nok caras yra tik įnagiu jo bažnyczios sienę iszardi Li ir jos dingą. Reikia ežia pridurti, kad ir Maskvos univereitefl
kimus
terp
visokių
kariaunų
parodė savo užsitikėjimą jam,
aresztuoti, tai vėl kad jie sto Roberte iszlygas, dabar yra ministerių, ką jie nori, tą ir vietoj pastatyti tvirtesni kadan- Borchoivo nalszcziuje gywena stojęs gydytoju, iszpradM
tai tuom paežiu parodė savo Chinuose. Ypacz dideli ne
vi su tvirta kariauna provin Roesendalėj. Jis moka gerai daro.
gi dabartinė ir teip grius,
Ant daug latwių. Mieste Dinaburge gyveno Maskolijoje,kaipi
užsitikėjimą visai jo politi sutikimai buvo terp prancū
norintiems
kariauti
būrams
apsaugojimo
bažnyczios
Įeikia
ję ketina uždėti priwatiszkę keturių vos” daktaras, isz ten pa
cijoj
Szingsi.
Chiniszki
jekai, taigi ir visiems dabarti- zų ir amerikonų, kurių sto
visai perdirbti.
ir
apie
pasidavimą
ne
ne
minerolai:
Ma,
Taug
ir
Yu
su
kliasų prekystes mokyklę. Mo- apsistojęs buvo tūlę lain
Isz Lietwos.
niems ministeriams; todėl vyklos buvo netoliesa. Ame
Wisi iszdavimai mieczo Wil- kyklę tokię nori ežia parengti polėje. Isz czion vėl bi
slija.
Komendantas
Erasmus
23000
gerai
apginkluotų
ka

prezidentas nori palikti ant rikonai visame laužė padava- reivių stovi ant rubežiaus su 2000 būrų yra prie Olipniaus ant ateinanezių nįetų isz- maskolius Workow; bus joje keliavęs į “zemstvos” di
Isz Wilniaus.
toliaus tuos paežius ministe- dyjimus prancuziszkų kariau provincijos Czili; jiems prisa hant upės. De Wett gi yra
skaityti ant 613401 rubl. į40 kap. wietų 150 mokintinių.
Tiesę Tūlos gubernijoj. Jau
^Vilniaus miestui užlaikymas Kaip ant miesto su 200000 gy
rius.
Kaslink užsitikėjimo nos virszinįkų ir teip lyg typastoti į mokyklę,be jokių apsun būdamas, apsirgo, pargra
Oranijos
republikoj.
kyta
neleisti
europeiszkos
ka

policijos kasztuoja ant metų 86- ventojų, tai labai mažai. Prily~
tautos dabartiniam preziden ežia erzino prancūzus. Dabar
kinimą,turės lygi ji krikszczionys, tėvus (į Gižų parapiję, Se
Būrai esanti nelaisvėj ant 426 rub., taigi užlaikymas caro
riaunos, jeigu ji norėtųtraukamerikoniszka
kariauna
pasi

ginus miesto iszdavimųa, pa- kaip ir žydai.
tui, jį ne tauta parodė da
pav.) ir czionai numirė, j
salos Bzventos Helenos Euro siuipukų suėda su wirszum peok- veikslan prie Chieagos, ie turė
ti toliaus į vakarus.
bartiniam prezidentui, bet traukė ir to visai nesigaili ki Tuom tarpu, dėl ne sveiko pos laikraszcziuoee skundžia
Kleve!
tę dalį wisų miesto surinkimų, tų būt ne toli 4 milijonų rublių.
vien didesnė balsuotoji da ti krasztai, kadangi su ame
Isz
Sziaulių,
Kauno
gub.
oro, terp svetimų kareivių si, kad anglijonai suvarė maskoliszkas iždas ant policijos
Isz Anglijos. I
lis, terp kurių didelė dalis rikonais daugiaus turėjo ne pradeda smarkiai platintiesi juos į nesveikiausias salos paskiria tik 4000 rubl. Nuo 1901
• Neseniai susitvėrusi czia dak
Isz VVTlniaus gųb.
sutikimų,
negu
nuo
jų
pagelAnglijoj, kaip girdėt, ■
tarų
draugystė
rengia
ant
žiemos
laukė asabiszko pelno.
Bal
Wilniaus gubernijoj, : Lydos
visokios ligos. Gal būt, kad vietas, valgio duoda tik tiek, metų, taigi nuo ateinanezių nau
savimai Amerikoj nėra miera bos. Mieste Shanghai buvo už Chinų randas, apie tai žino kad badu ne numirtų ir ap jų metų randas atima wisai 8awo pavietyj, kąime Zblenuose likosi eiles pamokinanezių skaitymų sitvėrusios trys “Szviesofl
tautos užsitikėjimo arba ne- gimę nesutikimai terp angli- damas, tyczia velka tarybas,o skritai su nelaisviais apsieina paszelpę. Ant sawo susirinkimo pastatyta nauja staczižtikiszka apie priežastie ligų ir kaip nuo jų gystės”: Londone SH
galima apsisaugoti. Pirtnę pre- Draugystė užsidėjusi 24 da
užsitikėjimo, kadangi suskai- jonų ir vokieczių: ežia an- pats drutina savo pajiegas, sziurkszcziai, nežmoniszkai.
’ .
miesto ruda nutarė atsiliept į Pe cerkvė.
l°97m., G įsago ve (Szkofi
gliszka
patrolė
paszovė
du
voUkinįkas Polenų valfzcziaus, lekciję turėjo Dr as Weintraub
terburgo waldžias, praszydama
ežius visus atiduotus balsus,
Bellshill
vėliaus; gal d<
idant
paskui
ant
aprilpnytų
apie
bakterijas
ir
kaip
jos
atsilie

numažinti ant pusės kasztus užlai Aszmenų pavieczio, F|orijonas
pasirodo, kad balsavo ma kiszku kareiviu. Nesikenczia nuo visokių ligų europeiszkij
tur
yra
susitvėrusi,
arba fl
pia
ant
musų
gywenimo.
D
ras
^Vokietija.
kymo policijos, kadangi užlaiky Muraszka, norėdamas apsivesti
žiaus negu deszimta dalis terp savęs maskoliai ir angli- kariaunoj užpulti. Pietipėse
tokia draugystė, tik apie ję
Zumpf
turėjo
prelekciję
apie
bak

Szlezijoj,
mieste
Breslau,
jonai,
bet
turint
mažiaus
ka

mas jos dabar daug daugiaus su jauna mergina^ užsimaęė szitoAmerikos gyventojų,
de.uterijas gimdanezias akių skau nežino.
Chinų provincijose maisztai
į
szimtsgi tokių dalių neisz- riaunos, anglijonams reikia ne tik neina silpnyn, bet vis važiuojant pet miestą atida kasztuoja miestui, negu isz to turi kiu budu iszsiliuosuoti nup nemy dėjimę.
Argi todėl naudinga yra
rytoj karietoj Wokietijos cie- naudos. Nežinia, kę ant to pra- limos paezios. Pabudęs naktyj
reiszkė McKinleyui ir j6 poli visada nusilenkti priesz mas labiaus platinasi.
ti ant vieno ploto daug dfl
coriui,
kokia ten moteriszkė szymo atsakys Peterburgo wal- iapie treczię valandę, jisį užmanė Isz Tauragės, Kauno gub. ežių to paties vardo ir s®
kolius.
tikai nė užsitikėjimo, nė ne
isavo nekeneziamai paežiai eiti su
metė į karietą kirvį. Kirvis džios.
užeiti kėji mo, ta gyventojų
Tauragės muitinj'czioj suairin jau mitriais? Mums rodfl
Nežiūrint' ant savitarpinių
juom
į sveczius į kitę kairnę pas
Kare
Afrikoj.
i
Užwe zdnj VVilniaus mokslinio <
į
karietą
pataikė,
bet
ciecoko daug wisokių uirubežinių ta- liaus besitverianeziome |fl
dauguma visai savo nuomo nesutikimų kariaunos, amba
apskriezio yra kelios stipendijos paezios seserį. Nors treezia va worų atimtų , nuo kontrabandnį- eusineszti su pirmiausiai rai
riaus
ne
užgavo.
Moteriszkė
Lordas
Roberts
vėl
atidėjo
1
nių ueiszreiszkė. Rodosi, kad ,sadoriai Amerikos, Maskoli
landa naktyj visai neatsakanti
rusia, susipažinti su jos la Brisk
suaresztuota. Pasirodė, studentams Msskwos uniwersite- 1
1
ir pats iszrinktiejie ne rodo jos ir Prancūzijos paremia savo iszkeliavimą isz Afrikos; likosi
ant
avecziavimosi, bet visgi kų.19 dienę lapkriezio tuos wisus
to filologiszko ir fiziszko fakulle 1
ir įstatais, kuriuos juk® įima
kad
tai
yra
kokia
ten
Schnapapart
to
jis
praneszė
į
Londo1
didelio užsitikėjimo politikai viens kitą ir eina isz vien, Ja
pasisekė prikalpėti mo alintus taworus parduos per pataisyti, jeigu kas butų H
tų. Stipendijas wienok gal gaut niekszui
'
ke,
kaip
vokiszki
laikraszną,
jog
no
gali
daugiaus
kaI
aukeijonę.
Paprastai
p^rka
juos
ui
terį eit su juom drauge. | Iszėjus
• iszrinkto prezidento ir jo mi ponija teiposgi nesiprieszina
cziai paduoda, lenkiszkos kil lik staeziatikiai, baigę mokslę 1vienok toliaus nuo kailio, Mu deszimtę dalį wertės žydai; galė tiszko pirmutinės dr^H
nisterių. Sztai ant pirmuti- szitoms
,
vieszpatystėms. Sza- ;reivių Įialiuosuoti isz Afrikos, <
Wilniaus apskriezio gimnazijose.
tų ir lietuwiai atkakti ant tųauk- apdirbtuose, bet visgiKj
nio kongreso susirinkimo da- lyj stovi vien Vokietija su kadangi kiek tik czia yra ka- imės katalikė. Ji maitinosi Pabaigę univrersitete mokslę, už raszka iczsitraukė revolverį ir
cijonų,
o ne wienę sau reikalingę reiktų tiek laiko žudyti®
mėgstąs pan- kiekwienę metę pasinaudojimo paleido kelis szuvins į javo pa]
• lis pasiuntinių rengiasi pa Anglija. Dabar, nors su di- :reivių, visi jie reikalingi ant pardavinėdama
dirbimo naujų įstatų ir K
m
ir kitokius mažmo isz stipendijos, turi atitarnauti 1] czię. Paszauta moterisąkė puolė daiktę pigiai nusipirktų.
<
reikalauti panaikinimo laike dėlių vargu, bet ambasado- 'karės su būrais. Dėl stokos cziakas
reikalų. Mes vienok lyg'
ant
žemės
ir
Muraszka,;
tikėda

Laiko ją už beprotę, metų Wilniau8 moksliniame ap 1
i
karės uždėtų mokesezių. Jei riams pasisekė sziaip teip ap atliekamos kariaunos ant An- žius.
Isz Lietuwiszko Brasto, elgiamėsi visai prieezingai
politiszkos prasmės visam at krityj. Isz tų stipendijų wie- mas, kad ję užmuszė, piliko ant
antai
Chinuose
mažai
gu tą reikalavimą kongresas (dirbti projektą reikalavimų glijos
bėginėjam vieni kitiems I
'
Grodno gub.
ne priduoda. Ati O>ik katalikai ne gali naudotieai. lauko, o pats pargrįžo; į kaimę
i
ir senatas priims, tai isz kur nuo Chinų ir jis bus perduo paiso kiti krasztai. Tuom tar- sitikimui
Siautė oria didel e gaisras, ku
ją į beproezių namus ant 30 d. spalių, ant Wilnelės uly- Kuprijaniszkius, į eavo-namus ir
<
McKinleyo randas ims pini- tas Chinų tarybų komiso- pu lordas Roberts daboja sa- davė
ris ieznaikino dwi miesto dali. Bpekų pulkelius wietoj
juos
padegę
i,
nežinia
kžr
dingo.
czios sudegė namai, kuriuose til Namai sudegė; juose bįivo vai Iszdege wisos trioboa už Plianti- pulkelių sutwerti wienę J
- gus ant vedimo karės su fili- riams. Terp tų reikalavimų vo serganezią dukterį, o jo iiszt irimo proto.
vietą
karės
vedime
su
būrais
Pasiuntiniai
vokiszko
par*
po mediciniszka dalis užweizdos kai ir motina niekszo, *bet juos nės uįyczios ir Žieminės rinkos. tautiszkę organizaciję; tod
piniecziais? Isz kur jis ims yra: idant 12 augszcziausių
apėmė
lordas
Kitchener.
Szi]
Pagirinių geležinkelių.
Terp pasisekė subėgusiems įlmonėms Iszdegė keli szimtai namų dau mums trūksta spėkų ant n
lamento
žemdarbių
ir
katalipinįgus ant užmanyto padau chiniszkų urėdnįkų, dalyva- '
ginimo kariaunos ir kariszkos vusių europieczių skerdynėse, tas angliszkas karės vedėjas ]kiszkos partijos ant arty- kitko sudegė ir dalis archyvro su prikelti ir iszvesti isc dieganezių giausiai beturezių apgywentų. kimo skvarbesnių tactiszką^
Blėdys ugnies padarytos labai di ir wisokių užmanymų, wį
namų.
laivynės? Tas juk ne rodo butų nužudintų. Kokio pinį- dar mažiaus prisilaiko žmo- ,miausio susirinkimo parla- wisokiais geležinkelio rąsztais.
delės.
Keli tukstaneziai žmonių drulintiesi, kilti, mes
giszkumo
negu
Roberts.
Jis,
lamento rengiasi paduoti už 27 d. spalių wagiliai naktyj į
Wilniaus gubernijoj siauezia
per daug didelio užsitikėjimo giszko atlyginimo už nuotro- 1
silpnyn, ne galime pasiketi
ne
teko
nė turtų, nė pastogės.
pamėgdžiodamas
darbus
gar

manymą, idant randui sutei sikraustė į tussezię gywer.imę visokios ligos, kaip antai krau
dabartiniam prezidentui ir jo tas pareikalaus nuo Chinų,
suorganizuoti musų pajieg
ministeriams.
Isztikro, tur dar ne žinia, bet jis turbut saus Weyleroant Kubos, pri kti tiesą, kada tas palaikys ėsantį ant wirszaus ties Charzino jinė, aziltinės, tymai, plabczių už
Todėl mes atsiliepiame į
Girto darbas.
būt, tūli ministeriai pats tą bus didesnis, negu Chinai ga sakė visiems būrams isz kai už reikalingą, pakelti iki pardavrinyczia ant Wokiszkoėi?8 degimai. Spalių mėnesyj Wil
Anglijos lietuvviszkaa drau<
ulyczios, iszpjoivė skylę grindyse niaus pavietyj kraujinė apsirgo
Netoli stacijos Kurteiihofo,Latjauezia ir pasibaigus jų tar lės užmokėti, kadangi laiky mų ir mažesnių miestelių 200% muitus ant tavorų tų
ir užkwiecziame jas ant ar
ir
nusileido
į
pardawinyczię.
wijoj,/'girioj
apsistojo koksai
kaime
Rendžiuniuose
3*
žmonės,
nystes laikui, rengiasi pasi mas kariaunos Chinuose • ir persikelti į didesnius miestus, krasztų, kurie stabdo prekys- Czia jie iszneezė beweik wisus
susiriszimo, ant susijungta
Weszelnoj 1, Zidoveikuose 6; turintis'pinįgų girtuoklis. Ka
traukti nuo urėdu.
karė su bokserais Europos kur yra skaitlinga angliszka tą Vokietijos per didelius brangesnius azilkinius audeklus Aszmenų pavietyj: kiime De- dangi jam rodėsi, kad per mažai sotus į wienę ryszį. Susiek
kariauna. Degina jis farmas muitus ir apsunkinimus voį wienę tautiszkę organikac
Ant Filipinų sahį pasibai vieszpatystėms iki sziol kasz
wertės kelių deszimczių lukstan- verguose 2. Trabuose 6, į Braguo- gėrė, o pats ne norėjo eiti degti
ramiai
gyvenanezių
būrų.
wienu centraliszku komitetą
kiszkiems
laivams
atėjusiems
gė jau lytų laikas, o su tuom tuoja ne mažai: vieną Vokie
czių rubl.
se 2, Daugirdiazkiuose ąO, Gal- nės atsineszti, tai bu tuom reika
Toks padavadyjimas mynio- į jiortus. Kaip užmanytojai
įstengtume nuweikli švara
lu
siuntinėjo
jis
į
degtinės
parda
prasidėjo ir smarkesnė kova tija ant to iszdavė iki sziol
ezanuose 18, Barčuose 8.
Isz
musų tautiškus reikalus
jantis terptautiszkas tiesas ne sako, Vokietijos parlamente Vilniaus miesto rodą galuti
viso gi po kaimus Wiltnaus gub. winyėzię susirinkusius prie jo
terp ’ginanezių liuosybę filipi- 150 milijonų markių; Masko
nai
nusprendė
ant
apszwietimd
dabar, veikiant mažoms,
gali
kitokių
vaisių
iszduoti,
dabar
jau
pusė
pasiuntinių
apsirgimų buvo 124, iėz ko 105 ūkininkų waikus. Waikai kelis
nieczių ir norinezių jiems sa lija. kuri Chinuose turėjo
kaip vien priversti dabar ra tam užmanymui pritaria, o ulyczių parengti elektriszkus ži iszgijo, 19 numirė. $ziltinėms kartus atneszė degtinės, bet siun- noms draugystėms skyriam
vo jungą užmesti amerikonų. daugiaus kariaunos ir dauburius, Isz miesto rodinįkų iszrėkime tik, atmeskime oi
miai gyvenanezius
burna kada tas klausymas bus perAmerikoniszka kariauna, isz- giaus kareivių nužudė, žino
rinko jau komisiję, kurios užduo apsirgo Wilniauspav. lįaime Bė- cziaiit paskutinį kartę, pasirodė, kentimus ir pavydėjimųra
griebti už ginklo ant atker- kratinėjimas, atsiras daugiaus ti yra: parinkti ulyczias, ant ku luziszkiuose 4 žmonėsh -Lydos og girtuoklio kiszeniuje nėra
ėmus neskaitlingos ambasa ma, ant karės daugiaus ir pi
szyjimo
nežmonišzkiems pritarėjų. Užmanytojai tuom rių bus elektriszki žiburiai, su- pavietyj kaime Jotkanuose 15 smulkių pinįgų; jis dawė auksinę, lėsime sutverti isz Augitt
Iszmokėti tų
doriaus sargybos, veik visa nįgų iszleido.
tuvių wienę tvirtę tautia
skriaudėjams. Juk būrams mat nori atmokėti pirmiau skaityt kiek liampų reiks am ko žmonių, Sleszkuose 14. kanplėma penkrublinę, o kad vraikai su piganizaciję. Bandykime ų
isz Chinų likosi pergabenta pinįgų su palukais Chinų
vis tiek ar tapti užmusztais siai Amerikai už didelius kios ulyežios ir tt. Apskaity Disnos pavietyj apsirgo 28 nįgais nepabėgtų, kaipo grebežių gerais norais, paszvęsdep
atgal ant Filipinų salų.Sziau- randas ne turi isz ko, jo iždas
pasilaikė wienę 8 metų waikę.
kovoje, ar mirti nuo bado muitus uždėtus ant vokiszkų mai kasztų ir praszymas apie da- žmones.
tautos labo asabiszkumue^l
rinėj salos Luzon dalyj buvo tuszczias. Gal svetimi amba
Nuėję
su pinįgais waikai isztikro
Eėziai per
miestuose po anglijonų užžiu- iszdirbimų. Jeigu tas užma leidimę iszleiati obligacijas ant su
dymaa ne pasiliks be waiM
jau ne mažai susirėmimų. sadoriai ir susitarti su Chi
ra. Isztikro, rodosi, kad nau nymas pereitų Vokietijos rinkimo pinigų isesiųsti jau aut sergsti žmonis priesz piimi gavėjus, ne sūgrįžo ir degtinės ne atne Londono “Szvie«oe” D|®
Ant salos Samar amerikonų nų tarybų komisoriais, bet
uštwirtinimo į widaus minieteriję. kurie leidžia netikras įjų paežių szė. Niekszas nusiwedė jam pa- 27 Morris str.
Comerei
pajiegos likosi sudrutintos ir klausymas, kas turės sutari jas Kitchenero padavadyji parlamente, be abejonės ir
’ ibi.,
ku- liktęgywę griebežių į krūmus,
padirbtas
auksines
10
rui
*
mas
ir
padaugino
kariaujanLondoiM
kiti krasztai griebsis tokio f Vilniaus m įeito teatras nuo 30
traukia toliaus nuo krantų. mą iszpildyti? Nė ciecoriaus,
rio8 teip gerai padirbtooe, kad ten jį papjowėir nuwilkęs skran
czių
būrų
skaitlių.
Būrų
va

jau
atlyginimo Amerikai, o d. spalių rengia teatraliszkus per
dutę, pasitraukė isz los wietos.
Czia mat, iszėmus trijų vietų nė ciecorienės nėra europeisz
dovai iszleido atsiliepimą, gaz- tąsyk ir republikoniszkas A- statymus mokyklų mokintiniams, ant pirmo žvilgterėjimo sunku Pjovimę waiko matė pasislėpusi
kos
kariaunos
užimtuose
prie pakranezių, visa sala bu
Padirbtos
nuo tikrų atskirti,
dindami klansanczius angli- merikos randas supras, kad ant kurių mokintiniai gali rink- jos isz sidabrinių 25
Mokyklos Minsko
kap., tik terp krūmų jo sesuo; ji,parbėgu
vo pasikėlėlių rankose, pasi- krasztuose, nėra czia nė jokių
tiesi
ant
jiems
paskirtų
wietų
be
Jonų burus savo bausmėms dideli muitai ne visada ant
paauksuotos ir vietoj |5 yra 10. si namon, papasakojo tėwamt>,
Apezvietimas kokio no
keleliai laikė net apstotus valdžių, kurios galėtų priimti
kaipo tėvynės prieszus. Isz- gero iszeina, o tas ypacz Ame jokio užmokesnio.
Pažinti jas lengva, kadangi pa- kas atsitiko. Dawė žinię uriad- to, ėsanczio normaliszkc
• amerikonų garnizonus ir jie, arba atmesti padarytą suta
Netoli Botaniszko sodo polici raazas kapeikos paliktus. Todėl nikui ir Ūmi niekszę pawijo ir se, mieruojasi skaitlium
tikro
skaitlius
kovojanezių
rikai,
kuri
daug
daugians
dėl savo silpnumo, ne dryso rimą. Perdėtinis tarybų kobūrų vėl, turbut, pasidaugi siunezia svetur savo tavorų, jos kapitonas Wierzbickis sulaikė jas platina tik terp nemokanezių Buaresztairo*
klų paskirtų platinimui
iszeiti isz sudrutintų apkasaisi misijos Li Hung Czang, kaip
wienę iez miesto wagilių. Ant jo skaityti kaimieczių.
I
no,
kadangi
jie
atsirado
vėl
timo terp gyventojų. 1
ant
gero
negali
iszeiti.
stovyklų. Smarkiausias su sako, kalbina ciecorienę grįžti
szauksmo subėgo draugai ir pra
A. A D“ Antanas Lingis. žinoma,mokyklų skaitliu
tuose krasztuose, kuriuos an
į
Pekiną,
bet
ir
jis
ne
turi
sirėmimas buvo ant salos Lu
dėjo į kapitonę szaudyti, tik
Isz Kauno.;
yfėl turime praneszti liudnę įima apszvietimo mieriM
glijonai garsino kaipo su visu
Maskolija.
zon, 85 mylios nuo Mąnillės. galės priversti ją grįžti į apszaudė ne gerai, kadangi nė wie
Kaune susitvėrė žemdaibystės naujifcnę: apie vidurvasarį szių dangi ežia mokykloms ui
suvaldytus.
Telegrafas
tėrp
Pasikėlėliai buvo drueziaii leistą sostapilę. Ant galo jai
Pereitą sanvaitę po visą nas szuwis ne pataikė. Vagi
draugystė; daleidimę davė mas- 1900 metų užbaigė savo gyveni kas randas paskyrė kit
Bloemfontein ir Kimberley
apsikasę; ant jų stovyklų už■ sugrįžus, jos apleistos prosvietą pasklido garsas, Jog liams wienok pasisekė iazliuosuo- koliszkas randas ir pžtwirtino mę dr“ A. Lingis, kurio straips duotę, o ne platinimu a
likosi pertrauktas; geležinke
Maskolijos caras sunkiai su ti sawo draugę, bet jo viršauti
puolė jenerolas Grant. Mu-• vincijos gali pasikelti ir ne
lio linijos daugelyj vietų būrų sirgo. Tūli angliszki laik- niai drabužiai likosi kapitono jos įstatus. Užmanytclail uždė niai'ne sykį tilpo “Ūkininke”. mo; tokios gi mokyklos,
szis traukėsi per isztisą dieną klausyti ciecorienės prisaky
ti draugystę buwo 40 dvarponių Jo plunksnai priguli apysaka isz tikro galėtų platinai J
iszardytos.
raszcziai garsino net, buk ca rankose. Kiszeniuje buvo daug Kauno gubernijos. Pfie naujos “Vargaitienė”, atspsudinta “Var timę terp lietuvių, yra |
ir pusę nakties; filipiniecziai mo, ji gi ne turi pajiegų pri
gynėsi smarkiai, bet matyda versti atskiras provincijasi Prezidentas Krueger dar ne rui ir carienei uždavė nuodų, vogtų daiklų'ir vogimo prietai- draugystės prisirasaė į jau 100 pe” ir apysakėlė iszėjusi anais draustos ir persekiojami
mi, kad ant palaikymo sto klausyti jos prisakymų. Ka atkako į Marsiliją, bet czia tik jie ant carienės ne turėjo sos.
dvarponių.
Ant *virszinįko metais, kaipo priedas prie “Ūki ir Minsko gubernijos g
vyklų per mažai yra pajiegų, riaunos vadovai daugume atvažiavo jau būrų pasiunti nė jokios įtekmės; caras buk Vilniaus miesto rodą galutinai draugystės randas prin etė bejotų ninko”, po vardu “Kas kaltas”. paskirtos labinus ant 1
jie naktyj pasitraukė. Ame prieszingi europiecziams, jie niai. Angliszkas konsulius stovys jau viena koja kitame nusprendė dar szį metę, ant pa marszelgę maskolių 3tolypioę. Jis teiposgi, bebūdamas Starpo maskolystėe ir sUczl
rikonai tame muszyje nužudė stovi ciecorienės pusėj teip priesztai iszleido plakatus, sviete. Maskoliszkas randks minėjimo 100 metinių sukaktu Kitus virszinįkus per balsavimę lėje, paraštė į “Ūkininkę” puikię gali tę skaitytojai pat«
žemiaus paduotų sd
12 užmusztų ir paszautų ka ilgai, kol ji nepasiduoda sve visaip iszniekindamas Krue- tuojaus pagarsino, jog caras vių gimimo garsaus maskoliszko rinko pats sanariai: įioe prezi juokingę korespondenciję »p;e ži
rasztinjko Pusskino,parengti va dentu iszrinko Meis įtovyczių; nomo žandaro Wonsiacko dar skaitlinių.
reivių. Nors kova traukiasi timų krasztų reikalavimams; gėrį ir gėdydamas prancūzus isztikro serga, tik ligą laiko karinius kursus visokių moks
Per paskutinį dėl
kiti
sanariai admii istracijos: bus. Ta korespondencija buvo
jau beveik du metai, bet iki kaip tik ji pasiduos 'svetim- už jų simpatijas. Kada Mar už ne pavojingą. Kaip viei lų amatininkams ir amalų mo
maskolius Werevkin, i Grieieva iezversta į vokiszkus laikrasz- (nuo 1-881—1890m.) 1
sziol amerikonai ne daug nu taueziams, gali apleisti ją jos silijos gyventojai dažinojo a- nok su tuom yra isz tikro,, klntiniams ir pi ie jų specijalit-z- ki, grafas Tiszkevyca lus, grafas czius, isz kurių perėjo į kitų tau vidutinių mokyklų Ifl
veikė, prastai apginkluotų fi locna kariauna, o tąsyk ji lie pie tokį angliszko konsuliaus nežinia; randas paprastai ne kus visokių amatų varstotus ant Zubov, grafas Sieber- plater, Pu- tų ‘ laikraszczius ir visa avietę beruijoj nepasidaugincfl
lipiniečių ne įstengė suvaldy kasi viena be jokių pajiegų. begėdiszką pasielgimą, susi mėgsta garsinti, jeigu kas prasilavinimo amatuose.
eina, Mackevyczius, d įanczevski, aplėkė. A. a. Antanas turėjo ka daugino nė mokintiniui
ti: ką nuveikia sausoje metų Rods ji neva iszdavė prisaky- rinko rėkaudami priesz kon- yra pavojingo. Caro brolis Rengiamame prie miesto biurų Koncza ir Chrapovi iki. Meti bai lengvę pi unksnę, ypacz jam Kadangi ant tokių mad
dalyj, tą vėl nužudo užstojus mą suaresztuoti praszalintus suliatą. Butų gal konsuliui, Mykolą, kurisai, ne turint mušėjuje miesto Vilniaus bu- uis mokestis nuo senai lų 10 rubl. sekėsi apysakėlės, kurių jis pa ne turi teip didelės įttg
ui. Jeigu teip eis ir nuo urėdų europeiszkų amba nemokaeziam taktiszkai elg- carui vyriszkos lyties vaikų, teiposgi dalis paszvęsta ama ir tiek jau įsirasayn ^s. Nauja leido per “Varpę”, “Ukinin randa- irnesitupiuą uS
Ž ant galo filipinie- sadorių parinktus virazinįkus, tiesi, atsiėję riestai, bet su- yra ir sosto įpėdiniu, atkako tams, iszdarbystei ir naminiams draugystė turėjo pirtį k susirinki kę” ir kalendorius kėlėt ę, bet i n p vidutinių mok^ldS
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jiems pasiseks priversti ame
rikonus pasitraukti nuo Fili
pinų salų ir palikti juos liuosais.
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pats
kiasi
pus,
lįsti

-įsideda, bet į pagelbę tei Sztraikieriai atėjo ir kalbino*dir- konduktorius ir motormonas tapo
T Glencoe, III. Sudegė ežia skuntume« ęrie sunkaus darbo,
patį nedeldienį per pamokslę isz kis iszlipo isz vagono persirėdęs
ti sus stacziatikiszkus po banežius pristoti prie sztraiko, suaresztuoti.
Geras už man mas.
didėlės maszinų dirbtuvės Ap- bet susilygintume su tautoms sto-_
knt su jų pagelba maako- kalbino fabrikantus praszalinti
gyrė
p.Grinių ir ragino žmonis ei ui katalikiszkę kunįgę ir su mer
“Ateitis” paduoda buk penki
Nelaimes ant geležinkeliu.
pleton Mfg. Co. Blėdį ugnies pa- vinczioms pirmose eilėse. Dievas
ti ant jo parengto sz Ventoje die ginos daiktais prapuolė. Apal
| demoralizuoti ne masko- nuo darbo iszpanijonus, bet nieks
sąnariai
Pittsburgo
ocijal
DeJackson, Mich. Ant Alabama darytę skaito ant 1100000. Per duoda laimę ir savo palaimiuimę
lh| wi Įkus. Rods ir terp lietu- sztraikierių ne klausė.
mokratiszkos Partijc
užmano noje teatro, nes,girdi, p. Grinius pusi nuo baimės mergina ne grei
Tada jie & Vickflburg geležinkelio susimu sudegimę dirbtuvių 150 darbinį
už
gorus
darbus,
mes
gi
po
ptai
k
gana
tokių,
wių ]
kurie tiki, nusprendė iszvyti nuo darbo isz szė ne toli nuo czia du trukiai.
uždėti kooperaly visi kę žemdar- pusę pelno duoti ant bažnyczios tai galėjo pasakyti, kas atsitiko;
kų ne teko darbo.
szcziumi tikėjimo, jo nesuprasda biszkę kolioniję.
jkykla, kokia ji ne butų, panijonus. Pastatytas prie durių
« ie prie to naudos. Kiek ( p. G r. isz savo kada gi viskę iszpasikojo, ja*i
Prie to 2 ypatos likosi aut vietos
mi,
mintajame
pamatus
krikWinona, Min. Czianykszkwiecxia nurinczius ant žemės teatro pelnė, nežinia, bet ant vagilio pavirtusio į kunįgę ne
naudę. Kad riuo- italijonas sargas, gindamas įėjimę
užmusztos, o keturios mirtinai czioi lentų pjovinyczios Laird, szczionybės, kuri stovi ant mei
tokia klaidi, raszo gana į dirbtuves, paleido į sztraikie
apsigyventi: pristoti gali lygiai bažnyczios ne davė, turbut, nė buvo; jo iki sziol ne susekė.
apkultos; lengviaus apkultų yra Norton & Co. ir Empire Lumber lės žmonių. Kur gi ta musų mei
su pinįgais, kaip >r|be pinįgų. oento. Tiek to su tuom, tas
specijalistai,- ypacz gi vodin- rius szuvį; ant to isz jų pusės daugiaus.
• Pagal apskaityroę kae metę
Co. likosi uždarytos ir per tai le? Mes pjudomės terp savęs, Bet kad ant pradžios ’ ant nupir mumę ne rupi, bet mes turime
gumę mokyklę su dvigubais sie atsiliepė szaudymai;
su
siundome ant viens kito.
Argi kimo žemės reikalingi pinįgai, tie-ę užklausti musų klebono: ar iazleidžiamo “Jevieh Year Book”,
F
ranklin
,
P
a
.
Ant
Lake
Sho
700
darbinįkų
ne
teko
darbo.
kiais iszaiszkino eilėse savo rasz bėgę
policijantai
isz vaikė
už tai galime laukti Dievo palai tai gerai butų, kad ęaugiaus at- Dievo prisakymai draudžia reng ant viso svieto yra 11210415 žy
tų garsus prancuziszkas rasztinį aztraikierius. VValdžios iszdavė re geležinkelio linijos, terp Paiks
1 Young?tovn, Oh,
Czia
minimo?
Koks darbas, toki ir siszauktų turinezių sz|ek tiek pi- ti szveutomis dienomis teatrus dų. Daugiausiai jų yra Europoj,
kas Letourneau: pagal jo isztiri- prisakymę uždaryti ir tas dirbtu ir Raymilton, uasažieriui* trūkis nykszczių dirbtuvių maszinų dir
nes 9282612, Amerikoj J145000,
susimuszė su tavorinta. Prie . bėjai reikalauja ant 10% didės vaisiai.
Norinti placzikua apie tai Mrien ant apszvietimo ir prikėli
mis neatsakaneziai pastatyta mo ves, kuriose dirba iszpaniszki
Afrikoj 403000, Azijoj 363000.
Ta
gi
meskime
visus
piktumus
vedėjas tsvorinio trūkio likosi nio užmukesnio ir sutrumpinimo
dažinoti, tesikreipia aht antraazo: mo isz miego mieganezių brolių,
kyk ir mokinimo būdas atgabe darbinįkai.
Antj stabdymo to
Isz
Europos kraeztų daugiausiai
ir
nesutikimus,
kibkime
prie
dar

ant
isztraukimo
jų
isz
karezemų,
užmu>-z*as, o pert kury* ir vago ant pusės valandos darbo laiko;
P. Lorentz, 2030 Sarah st. Pitts
na tratoms nesu s k a tom ę blėdį, lesnių maisztų, miestas pasamdė
jų yra Lietuvoj ir Lenkijoj. Laikbo,ne paisydami, ar reikia mums burg, Pa.
imiose
žudo
pinįgus,
sveikatę
ir
nų
stabdėjas
sunkiai
apkulti.
Ant adsisaugojimo
dabar jie dirba 10 vai. ant die
ant įtaisymo to, kę padaro ne daugiaus policistų, szerifas gi ap
dirbti su dievuocziais, ar su kito nuo vaidų, užmanytąja! geidžia, protę, o p. Griniams ir patiems raszczių žydiszkų iszeina isz viso
VVienas kelio agentas ir trys pa- nos.
gera mokykla per deszimtį metų, ginklavo priimtus savo pagelbikiais; valdytojumi
saulinės kad atsilieptų teip vadinami krikszczionybės ir Dievo prisaky 133, kuriame tai skaitliuje vo
sažierai prapuolė, su kuriais dar
reikia, szimto metų.
VVai- nįkus.
* Terre Haute, Ind. Szitame žmonių yra vien Dievas, o ne
kiškoj kalboj (kokioj kalba Lie
nežinia kas atsitiko; mena, kad
valnamaniai, kadangi, susirinkus mų mokintojams tokių prisaky
eius ne ataakanezių mokyklų gaGraži dovana.
jie yra ne gyvi po susidaužusiais apskrilyj buvo užgimę sztraikai, mes, už tę tegul Dievas baudžia; prieszingų nuomoniųj žmonėms, mų neiszdavė? Juk ne kitose tuvos ir Lenkijos žydai) 46, se
1 a matyti visur, lygiai Eurokuriuose ėmė dalyvumę 7000 mums, pagal Dievo prisakymus,
noj hebraiszkoj kalboj 19,arabiszP1TT8BURG, Pa. Ant vieno at vagonais.
galėtų užgimti vaida| ne už ge dienose, tik nedeldieniuose kunį“5, lodijose ir ant Amerikos
darbinįkų, bet sztraikai greitai kiekvienas žmogus yra artymu,
koj 1, maskoliszkoj 2,* lenkiszsibuvusio cz:a susirinkimo, garsus
gai
bažnytinėse
salėse
rengia
rovės kolonijos reikalus.
Gaisrai.
negrų. Sistemas molfinimo ne Amerikos milijonierius Andrev
pasibaigė, kadangi kastynių savi- kokį mes privalome mylėti ir su
tairus, vasarose gi piknykus, koj 3, lietuviszkoj gi nė vieno.
Roanoke, Va. Sudegė czia nįkai priėmė Illinojaus užmokės visais vienybėj dirbti ant savo
visiems vienoks tinka: kas tin Caruegie apreiszkė' miesto majo
Kunįgas Matulaitis aplei ėxcursijas ir tt. ant kurių pasigė
ka haltveidžiui amerikonui, tas rui, kad jis paszvenczi a 1 milijo angszcziausių mokslų moterims nio tūbelę.
ir savo tautos labo.
| Miestelyj Radzivilove, Wo
džia Amerįą.
rę skaidosi galvas, dėl kokios
gal būt vodingu žemiaus kultu- nę doliarų aut parengimo Pitts- kollegija. 150 merginų, kurio»
Lavrencenas.
“lai priežasties ir dabar yra sėdin lyniaus gubernijoj,gyveno netur
Coknellsville, Pa. Darbai
“
Saulė
”
pranesza,
lįuk
žinomas
i;szkai stovineziam negrui; kas burge techniszkos mokyklos; vė czia mokinusi,iszsigelbėja Blėdį prie kokso peczių szitame apskri
Amerikoj kunįgas Mitulaitis ap ti kaliniuose, nors ežia ne jie kal tingas žydas. Negalėdamas iszska'to ant
tinka maskoliui, tas gal būt vo liaus pažadėjo ant to mierio dar ugnies padarytę
tyj eina vis geryn. Pereitę sanIsz
Bayonne,NJ.
ledo Amerikę ir įsivažiavo j cziausi, bet tie, kurie szventoje maityti savo szeimynos, apleido
$100000.
dingu lietuviui. Isz tikro teip daugiaus pinįgų pridėti.
vaitę degė 14984 pecziai, stovėjo
5 d. lapkriczio, pn. 35 E. str., Europę. Kaip tvirtina “Saule", dienoje suteikė progę pasigerti ir paczię ir vaikus ir iszsineszdino
ir yra.
VViliuamsport, Pa. 15 my gi 5776. Prie vienų peczių dir ant salės Stanislovo Adlio buvo
į užrubeiius laimės jieizkoti. Į
kunįgas Matulaitis fezkeliavo į skaldyti viens kitam galvę.
Didžiausias ant s,wieto laivas.
Bet grįžkime prie musų užduo
lių nuo czia, miestelyj Osvayo, bo po 4, prie kitų po 5, o prie darbinįkų cocijalistiszkos partijos
Tikimės,
jog
ant
toliaus
musų
metus po tam, atėjo pirmutinė
Europę norėdamas pastoti į FreiNew London, Con.
Laivų
tės, taigi prie peržiūrėjimo mo
sudegė Mc Ganical House kote kitų net pilntfs szeszias dienas.
klebonas
prisilaikys
labiaus
tei
gromati
pas paczię, kurioje at
susirinkimas,
ant
kurio
susirinko
burgo
uni
versi
tėtę
ijnt
baigimo
dirbtuvėse Eastern Ship Builkyklų Minsko gubernijoj. Mins
lis. Ugnyje pražuvo 4 ypatos.
ęybės, ir ne t k lausis persekiojęs siuntė jai diktai pinįgų, o peniai
Florence,
Col.
Rudos apie 90 lietuvių. Pasibaigus pra augsztesnių mokslų. •
ding Co. Gretone neužilgio pra
Gaisras užgimė nuo gnzo explioko gubernija užima plotę 80152
musų draugys ę, bet jai padės at jis atsiuntė pas paczię 60000 rub.
trupinimo įtaisome pagarsino, jog kalboms, Domininkas Boczkus
sidės darbai prie dirbimo didžiau
ketv. viorstų arba 8349198 dezijos.
likti savo užduotę, o tęsyk, dirb pinįgų ant pastatymo mieste Rapriminė
apie
reikalę
aukų
ant
sunumažina darbinįkų
uždaibį
sio ant svieto garlaivia
Szitas
Atsiliepimas Teatraliszsiatinų, ant kurio gyvena 2 mi
dami
isz vien, ne tik patrauksime dzivilove ligonbnczio. Minėtas
Expllozlja.
ir pailgina darbo laikę vieton szelpimo kankintinių, maskolisz- kos Birutės Draugystės
laivas galės paimti 23000 tonų
lijonai gyventojų. Ant to ploto
uiędien sėdinezius karezemose žydas teip greitai pralobo mieste
P
itt
.burg
,
P
a
.
Namuose
pn.
kų
valdžių
isztremtų
į
gilumę
8 valandų antlO wal. ant diesunkenybės ir 1000 pasaž erių.
Brooklyuę.
1898m. buvo isz wiso pradinių
ant tcatraliszkų perstatymų, bet Porto Arthuro, Chinuose, pre
Padirbimas jo kasztuos isz viso 5 1010 Curson str. atsitiko smarki nos, Nežinia dar, ar darbinįkai Maskolijos už skaitymu ir platini
Kaip visi laikraszczių skaity įstengsime uždėti gėrę mokyklę, kiaudamas anglimis.
mokyklų 2747; 1888m. buvo
naturaliszko gazo expliozija, ku sutiks ant teip neteisingo padu- mu lietuviszkų rasztų. Iszgirdę
milijonus doliarų.
tojai žino, musų {draugystės škaitinyczię ir kitokias įtaisas
jų tik 1630. Tokiu buku skait
rios visa trioba likosi sugriauta. vadyjimo.
apie reikalu aukų, susirinkę pra
Bledya gaisru padarytos.
mieriai yra patraukti lietuvius ant pakėlimo žmon ų lygiai dolius mokyklų per 10 metų pasiPrie to trys žmogystos tapo sun
dėjo ant syk voržtiesi laukan, lyg
Zydų wagonaN.
Shamokin, Pa.
Sztraikai
Per 8 mėnesius szių metų ant
pr e geresnių pasilinksminimų, iiszko, kaip ir protiszko.
dapgino ant 1117.
Widutinių
kiai apkultos, o viena apkulta
kad butų salė užsidegusi, kad tik
viso
Amerikos
ploto
buvo
kalnakasių
Coft
Col
berto
kasty
negu
sėdėjimas
aaliundbse,
suteik
Kelias
per szilę buvo kaip sta
Llszszito apraszymo skaityto
Aklų, kiek jų buvo 1888m.,
pavojingai, gal mirtinai.
kolektoriai ne spėtų užkalbinti anėse pasibaigė; kastynių sa/7iti jiems geresnį dva^zkę penę jai pažįs padėjimę ir mierius mu las. Rogutes lėkė kaip t-zaudyra ir dabar; ant 2 milijonų 45038 gaisrai. Blėdys ugnies pa
pie aukm. Lauke paskui viens
nįkai priėmė atgal pirma nuo
negu duoda* jiems svaiginanti sų draugystės ir jos priet-zus ir klė.
Netrukus mudu buwova
^Kt-rnijos
gyventojų yra: 2 darytos pasiekė 1140369542, tai
kitam teisinosi, kodėl teip urnai
darbo
praszalintus
kelis
darbinįgi
beveik
tiek,
kiek
kasztuoja
gėrymai,
vieton
kęrių musų kelius, kokių jie griebiasi ant isz- Kazlų Rudoje.
Zakristijonas,
I^M'i izijos su 684 mokintinių, 2
apleido salę: vieni sakė, jog ge
kus, o visi 300 sztraikavusių
draugystė rengia jiems szeimy- ardynao draugy-tėr; skaitytojai atsisukę-) szyvutę, tuojaus nuva
H^Bgimnazijos su 271 mokintinių. Amerikai karė su filipiniecziais.
naus pinįgus pragert negu au
niszkus teatraliszkus perstatymus. ne klausys prieszų apszmeižų, bet žiavo atgal, o asz ilgę valandę
1 Foughkeepsie, N. Y. Dar darbinįkų sugrįžo prie darbo.
^Rrealiszkos mokyklos su 4901 Skaitlius gaisrų ir blėdys jų pada
kauti ant kokių ten kakintinių;
rytos
kas
metę
eina
didyn.
Euro

Patraukti prie teatrų jnusų mies pats pasistengs tikrę teisybę su da turėjau laukti atbėgant mabai
eina
czia
gerai.
ImoM, 1 mokintojų seminarija, 1
kiti sakė, tegul kenczia kantriai
to lietuvius yra sunkiaus negu rasti, o suradę pamatys, jog mes, szinos.
stacftiatikiszka mokykla su 385 poj blėdys nuo gaisrų dideliuose
1 Racine, VVis.
Prasidėjo
už savo kaltes, nes už tai dangų
ISZ
tai yra kitur, kadangi ęnusų brd kaip galėdami, dirbame ant musų
Kaip sėdau į vagonę, jau bu
4 , 1 moteriszka gimnazija miestuose, kaip Londone, Pary darbai Case Plov Works dirbtu
apturės, be Dievo valios, girdi,
žiuj,
Berlyne,
Peterburge,
Winliai
prie
teatrų
ne
pratę.
Pir

vo
visai tamsu. Pataikiau lyg
tautos labo.
(daį ar miestas Minsk nori savo
vėse. Prie darbo patilpo 800
niekam nuo galvos plaukas ue
miau* ežia gyvenęs .p. Grinius,
tycziai įeiti į tokį vagonę, kur
ka-A *is parengti antrę) su 584 dobonoj, Konstantinopoli u je sie darbinįkų.
T.
B.
D.
Komitetas.
nupuls, o jeigu kę pasiekė nelai
dabartinis pagelbinįkas kun. Sau
buvo vieni žydai—prisigrūdęs
moki L 3 moteris/, k oh stjeziati kia po 46 centus aut gyventojo
Isz Lawrence, Mas.
mė, jai tas paeina nuo Dievo va
5
M
arųuette
,
M
ich
.
Pradė
rusaiezio
Waterburyį,
buvo
ant
metų,
tuom
tarpu
Nev
pilnas vagouas senų ir jaunų,
kuzi Ls mokyklos su 219 mok. ir
Darbai eina ežia ne geriausiai, lios, o priesz ję žmonėms ne va
jo darbus prie dirbimo naujo ge
žydų ir žydžių su mažais žydy4 mi vtų mokyklos tu 812 mo Yorke iszpuola po 3.36, Phila- ležinkelio terp Lake Šuperior ir dabar tūli fabrikai visai sustojo, ta stoti, todėl ne valia szelpti nė už savo mierį paėmts pratinti
lietuvius prie teatrų^ liet kad
cziais. Wisi erzėjo ir varvaliakinti; kų. Nors aiszkiai matyt, delphijoj, Chicagoj dar daugiaus;
kiti dirba t k pusę laiko; užmo kankintinių. Tokių mat nuomo
ir Munising.
szitam kun. Suurusaickio stulpui 1 I 1Mieste Kantone, pietiniuose vo, kaip tai tarp žydų priprasta,
taigi
Amerikos
miestuose
ugnis
I pasidauginus gyventojų
kesnis teiposgi mažas, todėl vos nių prisilaiko daugelis czianykne rupi žmonių gerovę, bet vien Chinuose,
_, siautė didelis gaisras,
kramtė, rūkė ir gadino orę. Wako,reikia daugiaus viduti- ' deszimtį kartų daugiaus blėdies 5 PitTjTON, Pa. Sztraikai pa ant duonos galima uždirbti.
szczių lietuvių.
Už tai kiti ant
sibaigė ir pradėjo jau visur dirbjo locnas pelnas, tai jfe ir elgėsi ku. is isznaikino 300 namų ir daug gone buvo troszku sėdėti. Bet
ftkyklų, bet randas tokių pridirba negu Europoj. •
Su tautiszkais darbais Lav- salės pasilikę cumetė, po kelis
besirūpindamas vien japie savo ohiniszkų pardavinyczių.
bti, darbo sziuora kartu yra už
man tereikėjo važiuoti tik lyg
Pasitraukė profesorius.
■gia, stabdo rengimę to
renc'o lietuviai ne paskutinę už centus dedami,isz viso 42 c. Pinaudę.
Tuom
vienok
‘
jie
ne
tik
tektinai.
Wilkaviszkio, ir asz atsisėdau
Isz
Stanfoido
universiteto,
Ka

Mokyklų miestų kasztais,
ima vietę Amerikoj, nors isz pa- nįsrus tuos prisiuncziame centrą| Prancūzijos randas daleido apei kentęs,
nėjau sz varesnės
M isz iždo pinįgus ant už lifornijoj, pasitraukė neseniai isz ,• 5 PitTk-burg, Pa. Darbai vi lengvo, bet keliasi jie isz miega liszkam kankintinių komitetui. žmonių ue patraukė prie teatrų,
moterims
baigusioms
tiesų
mok

bet
galima
sakyti,
juos
nuo
to
draugystės
jieszkoti
; pagalios,
ko vidutinių mokysiu. Ant Europos partrauktas ekonomijų* sose dirbtuvėse mieste ir jo ap* Kaip laikraszcziuoee buvo gar Net sarmata mums už teip didelę
slu* uibi mti advokatūra ir šūduo gnl ir kituose vagonuose tokia dar
labiaus
atgrasino.
Kad*
'
p?oftš8h1lb
Drafc
Roar.‘
Jhr
tako,
linkinėse
sziuom
kartu
eina
pusė

^^užlai tymo gimnazijų Minsko 1 :usinta, ežia užsidėjo giedorių drau aukę. Rodosi visi susiiinkome
mes paėmėme tokius mierius, tai se stoti kaipo advokatai drauge pat publika....
bėrai joj 1888m. isz vieszpatystės jog prie pasitraukimo jį privertė tinai.
gystė vardo Dro W. Kudirkos; d.ievuocziai, szliuptarnių ne bu
ne tik ne radome priturimo, bet su vyriszkiais ant lygių tieqų.
Beveik prieszais manę, tiktai
kasos buwo paskirta 5682? rub). uždėtoj* universteto Stanfordie
5 Joliet, III. Wienoje dalyje ežia teiposgi tapo parengtas knį- vo, o vienok teip mažę suprati- patikome vien kliut s, {daugumas
kę
anapus tako, sėdėjo storas
nė,
kuriai
mat
ne
patiko
moksisz kitokių rando szaltinių 42682
czianykszczių
Illinois
Steel gynas vardo Dro J. Bssanavy- mę parodėme apie artymo meilę, žmonių teatrus laikė ui apgavys
| Angįiszkoše valdybose pieti placzbumis žydas, su juoda barz
rubl., pereituose gi metuose isz liszkos pažvalgos profesoriaus. Works dirbtuvių vėl pradėjo cziaus. Yra ežia kuopos Tėvy teip menkai supratome apie pil
tės vietę, pas kirtę ant isz vilioji nės Afrikos Szmpoka apsireiszkė da, kokios keturioedeezimties me
vieszpatystės kasos buvo paskir Toki mat yra tie amerikoniszki dirbti ir 1000 darbinįkų rado nės Mylėtojų Draugystės irSusi- dymu Dievo prisakymų. Už tai,
mo pinįgų isz jų kiužei iaus. Ne terp negrų azijatiszkas maras; tų,apsigumojęs kelioms kartoms,
milijonieriai:
jie
už
savo
milijo

vienyjimo, teiposgi paszelpinė turbut, bus kalcziausi Dievo pri
ta 51682 rubl., isz kitų szaltinių
darbę.
paisant vienok ant tų kliuezių, terp baltveidžių kolionistų iki gerokai įskretęs, bet nenuplyszęs,
Szv. Laurino draugystė. Nese sakymų mokintojai, kurie visai
38067 rubl. Toks pasimažini- nus ne tik žmonis, bet ir mokslę
M
ilvaukee, VVis.
Dirbtu

ant
neužsitikėjimo žmonių, dir-' sziol apsirgimų dar ne buvo.
ir garsiai varvaliavo su savo
mas rando paszelpos užtėmytinas norėtų savo vergais padaryti.
niai susitvėrė ir parapija po var ko kito žmonės mokina, tik ne
vėse Illinois Steel Co. numažino
bant su pasiszvventimuJ pasisekė
kaimynu.
Geriaus
kad
jie
ant
mokslo
nieko
du lietu viszka Szvento Pran tikro Dievo ’ prisakymų suprati
yra ir ant progimnazijų. Ant
| Brazilijoj, indijonal užpuolė
mums sziaip teip tę pa|aisytį, kę
ant 5% darbinįkų užmokesnį.
Kę tik pasijudinus maszinai isz
ne
aukautų,
negu
kad
paskui
parapija.
ciszkaus
• užlaikymo realiszkų mokyklų
mo.
kiti pagadino, iazarti dįrvę, nuo ant lenkiszkos koliooijos Lucena, vietos, įėjo į vagonę kondukto
Darbinįkų organizacija ant to su
1888m. randas isz vieszpatystės stengiasi jį į savo vergę paver
Ne trūksta vienok pas mus ir
Wienas isz klausytojų.
kurios ateitėj galima biivo lauk užmuszė 10 žmonių, iszplėszė ke rius.
tiko.
atskalūnų, girtuoklių, kurie vi
kasos paskyrė 30661 rub., isz ki sti.
Isz
Thorp,
Wis.
ti
geresnio vaisiaus- i Pamatęs lias kolionijas, bet subėgusių gin
— Kurie eėdote Kazlų Rudo
Carolton, Oh. Magnolia siems lietuviams gėdę daro savo
tų szaltinių 26133 rubl., 1898m. Indįjonai užpuolė ant mormonu.
tę
p.
Grinius, ne daw< vaisiams kluotų kolionistų likosi nuvyti. je, pasijieszkokite, meldžiami,
Dirbanczius
prie
kirtimo
me
ant to paskirta isz rando kasos
Netoli Pasiheco, Meksike, in- Coal Co.garsi na, jog į savo kasty- negražiais darbais, Yra ir gana
džių giriose darbinįkus patiko ne nunokti, bet net , žsidengęs
bilietus!
38419 rpbl., o isz kitų szaltinių dijonai Apachų giminės užpuolė nes reikalauja 100 iszlavintų kal tokių, kurie nežino kuom jie yra
| M este Berdianske, Tauridos
maža nelaimė. Mat kerta ežia vardu Szvento Juozą, o TeatraTai pasakęs, pradėjo isz eilios
nakasių,
kuriems
žada
darbę
ant
ir
prie
ko
prigulėt.
Dar
kiti
vi

tik 24283 rubl.
ant czia persikėlusių isz Suvieny
liszkos Dr. atvažiavo Brookly- gubernijoj, pietinėj Maskolijoj, žiūrinėti kiekvieno biletę. Wisi
sas savo pareigas remia ant be medžius ant pelkių, per lygumas,
Pereikime prie pradinių mo tų VValstijų mormonų kolionijų. ilgo laiko.
kur nori nuvesti kelius. Po di- nę losat teatrę,tikėdama^ ant kitų laike smarkios vėtros, jūrių vil kiszo rankas į kiszęnius, ėmėsi
kyklų: 1888m. pradinių moky Muszyje 12 indijonų ir daug
T Wa8Hington, Pa.
Dirb lės, ant ko visę atliekamę laikę
dėlių
lytų žemė iszmirko, nors ir iszdirbtos dirvos daug iaus pel nys užliejo visę pajūrinę miesto biletus ir laikėsi rankose. Tiktai
klų apszvietimo ministerijos buvo mormonų likosi užmusztų. Pro tuves Tin Pinte Co. krausto į praleidžia.
pirma ežia buvo szlapia. Nulei nyti. Bet kad ežia nyk: zeziai lie dalį, nuplovė ir nuneszė į jūres placzbumis sėdėjo sau ramiai,lyg
313 su 15438 mokintiniais, 1898 vincijos gubernatorius iszsiuntė Wheeling, W. Va. Darbinįkai
Gaila, kad ir terp gerų tautiedus stiek tiek vandenį, ant įmir tuviai jau pirma turėjo jrogę ge kelin namus, užgriovė portę ir nieko negirdėdamas, nė nema
buvo jų 322 su 21321 mokinti miliciję į pagelbę mormonams.
kraustosi isz palengvo kitur dar czių nėra sutikimo ir broliazkos
kusios žemės medžiai, negalėdami riaus pažinti ezitos tr ippos di geležinkelį. Prie to prigėrė ir tydamas.
niais. Cerkvinių stacziatikiszkų
meilės ir pertai sunku mums.terp
bo jieszkoti
Nelaime kastynese. .
užsilaikyti, pradėjo virsti pats. rektorių, tai nabagas, apart isz- žmonės,bet nežinia dar kiek.
Konduktorius peržiurėjo pirmokyklų 1888m. buvo 1159 su
Terre Haute, Ind. Kastynė5 Lavrence, Mas. Szl raikąs savę besiėdant, svarbesnius dar VVienas parvirtęs medis lenkę juokimo, nieko ne p 16; nieko
majį vagono skyrių ir įėjo į ant
16869 mokintiniais, 1898 tokių se Vigo Ice Co., Sugar Creek pa- czianykszczių akmenų taszytojų bus atlikti. Edamėsi mes vis už
darbinįkę mirtinai apkūlė, o vie negelbėjo nė pažadėtparama - [ Mieste Agram, Pietinėj Au rąjį. Nuo kraszto pirmueziausiai
mokyklų buvo 1715 su 33014 vietyj, besikeliant po darbui dar- pasibaigė: jie susiorganizavo į tikėjimiszkus ir tautiazkus reika
|
> strijoj, ant Kroatiszko seimo-su priėjo prie placzburnio.
nam Jietuviui iszmuszė tris dan musų klebono.
mokintinių. Privatiszkų kriksz- binįkams į viražų, nupuolė į olę
koopcratyviszkę kompaniję ir lus, už tę ir pravardžiuojamėai, tis.
K. Rutkauskas.
Czia turime pridurti,| jog mo su inkimo susimuszė terp savęs
— Tamistos b i lėtas?
czioniszkų mokyklų 1888m. bu kėlimosi prietaisa su keturiais pats paima visokius darbus.
viens kitę iszįuokiame vardais
prieszingų partijų pasiuntiniai.
Žydas grybaztelėjo ranka į
šų
draugystė,
kada
renFė
persta

vo 10 su 238 mokintinių, 1898 darbinįkais. Isz jų du likosi mirbedievių arba dievuoezių ir vie
Isz PhiladelphioN, Fa.
Langai, mebeliai likosi sudaužyti, wienę kiszenių — nėra bileto,
5 Blocton, Ala. Užgimė czia ni kitų užmanymus stabdome
tymus ir meldė klebono, kuris
m. 8 su 542 mokintiniais; žy- tinai apkulti, du gi kiti nors
“Saule" pranesza. buk skun
pripažino naudę teatrų, jidant pa- daug pasiuntinių yra sužeistų. grybsztelėjo į antrę—nėra, ‘atsi
kuriame Statanti ant pirmos vietos, prie
diszkų chederų 1888m. buvo 118 sunkiai, bet ne pavojingai ap- anglekasių s zt ra i kas,
das Szvento Antano Draugystės
Tautos reprezentantai muszėsi ne vertęs skvernę, kysztelėjo raukę
dalyvauja 1000 darbinįkų. j Dar tinkamos ir netinkamos progos
ukvatyti žmonis lankyl i teatrę,
su 1479 mokintiniais, 1898m. kulti.
ant kunįgo Kaulakio, už pašilaitik su kumszcziomt, bet szaudėsi į apatinį kiszenių—nėra.. ..
klebonas
atsisakė
binįkai reikalauja didesnio už sa tikėjimę, dirbanežius ant tautiszpie tai
chederų buvo 1479 su 9012 mo
kymę parapijos-pinįgų, likosi ma
ir isz revolverių.
Atelvyste ant Kubos.
— Susijieszkok tamista, paro
garsinti,
kadangi,
girt
vo
darbę
užmokesnia
I,
bažnykoe dirvos vadina bedieviais ir gistrato atmestas. Tame nieko
kintinių.
Pagal atskaitę amerikoniszko
dysi paskui.
ežios
įstatymai
nedalei*
žia
remti
5 Marion, Ala.
Ctianyk- kaip įmanydami stabdo ir niekina naujo nėra: kur tik panaszios
w J Taigi isz viso Minsko guber
| Paskutiniai žemės drebėjimai
Ir eina tolyn, kitų biletus
Kad i gi mes
| nijoj mokyklų yra 2747 su 67625 jeneral-gubernatoriaus, pereituo szczioa anglių kasty n ės pagarsino, tokių darbu*.
Kę, rodosi, die pro vos buvo, wis parapijonai nė jokių teatrų.
republikoj Columbijoj daugiaus skvarbydamas.
se metuose ant Kubos atkako
Žydas tuojaus
parengėm
antrę
teatralfezkę
per
jog darbinįkams mokės po 5c. vuotiems gali kenkti Giedorių praloszė, kadangi mat Amerikoj
mokintiniais. Ant visų mokyklų
blėdies padirbo negu isz pradžių liovėsi jieszkojęs bileto, sėdi Ir
21107 ateiviai, kuriame tai skait
statymę
ant
nedeldienioJ
dužinovirszaus, bet tik nuo iszkaatų Draugystė, kę gali kenkti knįgy iki sziol nėra tiesų užsiimanezių
randas paskiria 380601r.; miestai
garsino. Lz viso apie 15000 na
liuje buvo: 17968 iszpanijonai,
virszaus kaip 65 ton. per mėnesį. najs Dro Basanavycziaus? Teip dabojimu bsžnyczių reikalų, tie jęs apie tai klebonas, 28 d. api.J mų likosi sugriautų ir jų gyven varvaliuoja su kaimynu.
gi ir valszcziai 441181 rubl., tai
1286 ateiviai (sz Suvienytų WalApėjo konduktorius visę ant
lių iszkeikė teatrus, jų rengėjus ir
gi isz viso 812782 rubl.; iszpuo1 Szteto Indianos anglių kas draugystė, kaip ir knįgynas už dalykai palikti patiems parapijų lankytojus; darė tę dbr pasi tojai gyvena dabar ant gryno rąjį skyrių ir eina prie placzbur
stijų. 881 isz Meksiko, 982 atei
dėti ant doriszko ir protiszke rengėjams ir dabotojams. Kad
la todėl ant gyventojaus po 25
kauko ir aut ulyczių.
viai isz kitų krasztų. Jeigu teip ty nėse darbai eina ne geriausiai,
nio antrę kartę.
pakėlimo lietuvių, taigi tikėji kunįgai ne galėtų pasilaikyti ne remdamas ant Dievo pr sakymų,
kap., o ant vieno besimokinaneis ir toliaus, tai amerikonai ne o tai labiaus;ai per tai, kad trūk
— Tamistos biletas?
kuriuose
pasakyta,
jog
1
‘
szventę
mui
ne
tik
ne
kenkia,
bet
jam
pa

czio mažiaus negu rublis. Su
jiems prigulinezių pinįgų, geriau,
i J. Pietinėj Prancūzijoj,
terp
Žydas kyszt rankę į vienę ki
įstengs niekada paversti Kubos į sta karų ant iszvažiojimo iszkas
dienę
reikia
szvęsti
”
.
Nevei

deda, o vienok teip vienę, kaip šiai kunįgams pinįgų ne duoti.
prantama, jog su teip mažais pi
St George ir Sanbusse iszszoko szenių, kyszt į kitę—vis neranda
amerikoniazkę, ji kaip buvo, teip tų anglių. Dėl stokos karų kaszint
vienok
ant
tų
drausįnių,
ant
ir kitę persekioja ir niekina, teip Teip yra terp vokieczių arba
nigais ne galima pryszakin pa
isz rėlių pasažierinis trūkis ir bileto....
ir pasiliks iszpaniszka, net apsi tynes turi dirbti mažiaus.
stumėti žmonių apszvietimo.
vadinami dievuoeziai.
Kitos prancūzų, daugume jų parapijų musų teatro susirinkodilftai žmo
nių
;
daugiaus
nė
geisti
Le
buvo
Irienas
vagonas nusirito nuo
gyvenusiems
ten amerikonams
— k*, g®ra>» ausijieszkok ta
5 Peru, Ind. Czianykszczio- tautos turi juk daugybę dainorių kunigai ne prieina prie parapijos
ugszto kelio pylijno. Prie to 13 mista, asz paskui ateisiu.
atseis iszmokti iszpaniszkai.
se Steel Casting Co. dirbtuvėse draugysezių ir knįgynų su tuk pinįgų, todėl ten ir tokių papik- galima.
pssal'erių likosi užmusztų, 20
Ir nuėjo į treczię skyrių.
nutarė priimti, prie darbo tik to staneziais visokio turinio knįgų.o linanczių vaidų kai n-terp lenkų
Mums rodosi, jog kr kszczioPervažiavo augszto laipsnio
šulei-tų,
terp kurių 7 sužeisti,ro
Žydas vėl sėdi ir varvaliuoja.
kius darbinįkus, kurie ne geria vienok tikėjime ir doriszkai sto ir lietuvių nėra; gal būt, kad ir mszka dora, Dievo pri akymai,
kuninirą.
dosi,
mirtinai.
Penkių
paaažierių
Konduktorius
jau apėjo visę
nė
jokių
svaiginanezių
gėrymų.
Wagia numirėlius.
vi daug augszcziaus už musų kunįgai ten doresni, kadangi ap- visiems vienokię tuię turėti
Ne v Yorke. ant Broadvay
ne suranda, su jais nežinia, kas vagonę ir grįžtę prie placzburnio.
Kat amazoo. Mich. Ant Spring- ulyczios, likosi ulyczinio karo
prasmę,
dieviszka
teisybė
vi

Hazleton, Pa. Coxe Bros dievuoeziua, kurių visas tikėji azviestesni parapijonai greieziaus
atsiliko.
— Na, ar tamista ^ujieszkojai
brook kapinių
patėmyjo czia pervažiuotas kunįgas Barry, ge- kastynėse 400 darbinįkų pakėlė mas remiasi vien ant lankymo supranta nedorumę ir ne duoda siems turi būt vienokiiį; kę-gi
biletę?
todėl
žmonės
gali
pamišyti
apie
bjaurię numirėlių vagystę. Ant neraliszkas vykarijus Mancheste- sztraikę, kadangi jiems ne Dorė- bažnyczics ir pildymo formų, apie nedorai besielgencziam kunįgui
Žydas kilst galvę, tartum isz
kiek iki sziol susekti, ant minėtų ro ir Concord, Mich. dijecezijų, jo mokėti už darbę virst papras dvasię tikėjimo, apie svarbiausius per daug įsiponavoti ir geriaus vertę Dievo prisakym^ ir krik- j | Neseniai viena jauna mergi
kapinų atkasti devyni kapai ir prabaszczius Szv. Jono parapijos to laiko.
krikszczionybės pamatus ir Dievo randa tinkamus kelius ant suval szczioniszkos doros,’ jeigu mato na įsėdo į atskirę dalį 1 klissoa gęsdintas, dibt į akis kondukto
isz jų kūnai pavogti., Wisi tie mieste Concord. Kunįgas norė
prisakymus, kaip antai apie mei dymo nedorai besielgianczio d va krikszczionybės mokintojus ir geležinkelio vagono mieste Cari- riui.
— Aha, biletę..,. .grybszt —
lakūnai yra szį metę palaidoti. Kss jo mat pereiti skersai ulyczię,
New Etna, Ten. Sztraikas lę artymo, menkę turi supratimę. ši hz k o vadovo.
Ir Philadel- Dievo žodžių skelbėjus ^prisilai cine, ryt'nėj Maskolijoj. Kaip
^LMhima vogimu numirėlių kūnų, tuom tarpu užėjus ant szė- czianykszczių kalnakasių dar via Jeigu mes teip vienybėj ir mei phioj, jeigu tik terp parapijonų kant dvigubos mieros: keikiant tik trūkis pradėjo eiti, į tę paczię grybszt į vienę, į kitę kiszenių,
^^^■Lsziol ne pasisekė sunekti.
nių, atbėgo isz vienos pusės ka nepasibaigė: kastynių savinįkai lėj, kaip Dievas prisako, dirbtu butų geresnė vienybė ir suprati vienus už tai, už kę pagiria ki vagono dalį įsėdo jaunas j vyris* atsivertė — grybszt į treczię,
ras; kunįgas szoko ant kitų, bet ne sutinka pakelti užmokeenio, o me ant musų tautos labo, ant {la mas, kunįgas Kaulakb, ar nori, tas? Kaip jau pirmiau paminč- kis, kuris atėmė ne tik visus grybszt į ketyirtę,- atsivertė antežia su savo teatru .atsibal merginos daiktus, bet dar paliepė ruosius skvernus—kyszt rankę į
.
s, Pa. Užgimė czia rztrai- ne matė, kad ir toms bėga karas, darbinįkai prie seno užmokesnio bo musų visų, ne stovėtume taip ar ne nori, turėtų pinįgus parapi- jom,
žemai,
kaip
az
ędien
stovime,
]ne
dė
Waterburio
kunįgo pagelbinį jai nuskusti barzdę, kę persigan- penktę kiszenių, kyszt į szeaztA
ne
nori
dirbti.
Tegul
todėl
nieks
ja:
atiduoti.
Kur
nėra
vienybės
*
po
kurio
ratais
kunįgas
pateko
ir
nizuotų cigarų dirbtuvių
iszsitraukė gniutuW. pooi^MV',
iaspild& Ant ar- prtdėjo plai^.
n: ųjrie darbo ^vienok likosi užmusztąs. Kunįgas Bar isz lietuvių ne keliauja czia dar būtame visų paniekinti ir nekta- ir supratimo, ten sunka kę nors I
ry buvo 67 metų senelis. Karo bo jieszkodamas.

Isz darbo lanko.

Lietuwiszkū dirwn.

• Isz wisur.

Isz Amerikos

s

Pigiai ant pat davimo pirmos kliasos
Juo stangesnės, tirštesnės,
— Na, gerai, susijieczkok ta- ir paslaptoe policijos, daugybės valandą. Iki sziol iszradėjas da- tų pardavimo. Platinimas rasa- galiūnas, lietuviu apgyventoje vietoje.
medžio dalys esančios ant paviršiais t8|p m
miata biteią. mm i.ėr kada lauk sznipukų paskirtų ant dabojimo rė bandavonės tikau modeliumi tų Lietuvoje be jokio iszrokavi- Priežastis pardavimo, kad savinikas
kamienas ir šakos, juo sausesnis
i
ti, asz tuo tarpu eisiu į kitas va kį^kvieno liūoso pasikrutinimo ir jos buvo visame pasekmingos, moirfeloo, vien isz tėvynės isz vai moja į sena kraju. Atsiszaukite
dėjimas, juo daugiau jis gali pakęstiSfelrao.
pas:
Martiną Raudoni,
meilės,
turi
būti
paskaitytas
teipPagal
Lunkevfčių
ir
kitus:
Orlaivį
baigia
dirbti
ir
neužilgio
lietuvių,
lenkų,
latvių
ir
tt.
gonus, gryždamas praskwerbsiu
8001 Houaton avė.,
South Chicago, III.
Tasgi paeina nuo išsivystymo augmeniep da
kokią naudą tiems krasztams ga su jųom bus atliktos bandavonės, jau augsztsi, kaip ir raszymaa į
tamistos hilelą.
(11-28)
lių išvadžiojančių maitingus syvua ir nuo j
(T0a.)
laikraszczius,
ir
aut
platintojų
li atgabenti tie tukstaneziai ran tąsyk tik pamatysime,' ko vertas
Ir nuėjo.
Pigiai ant pardavimo po nr. 3259 So.
sunkumo
pačių tų syvų. Taigi visi kielesreikia atkreipti didesnę atidą, ne Halsted st. dvi pentrinis namas su
i•
Gal dar niejie medžiai daugiaus pakenčia šalčio ir
Žydas, lyg nė kam ko, wėlei do už'aikomų atvirų ir paslaptų yra orlaivys.
kaip iksziol daryta. Dėlto butų dviem lotais. Abu lotai užima plota ir teip atsitikti, kad joje ne dang bus neat
sznipukų? Naudos isz to ne turi
sėdi ir warraliuoja.
apskritai ne prilaukiu sanlygų negu minipftie- • ;
gerai, kad platintojai rasztų ap žemes 50X125 pėdu. Namas ant3fa- būtinai reikalimgų maitii ngų mėdegų. Jeigu
Po kokio ketwerezio vvalandos nė lietuviai, nė lenkai, nė lat
Naujos knįgos.
jie.
miliju ir sztoras. Noriu parduoti arba
tas mažas žemės plotas ie gali išmaityti visų
sirinktų pseudonymua ir paduotų iszmainyti ant geros fermos.
gryžta konduktorius ir eina tie viai, nė kiti prispausti gaivalai, Apie turtu iszdlrblmą.
Sunkumas gi syvų maitinančių ir ąve- |
bet už tai blėdys nuo tų pulkų sze Bchram. Verte 8. M. Chlca- žinias apie savo darbus. Tokiu H. P. Myers, 1008 chamber of Commer- ant jo išdygusių ir augančių augmenų, tai riaušių naujas augmenies dalis paeina iš da- |
siog prie placzhurn:o.
jfo, III. Kasztals irspanda “Lie- budu greieziau galima bus suži ce, LaSalle st.
kas aisitiks? Tąsyk, žinoma, ije visi galės
Chicago, III.
lies nuo ypatybės šaknų ir nuo daugunjo Ši- J
— Na duok szian tamsta sawo niekszų ne mažos: jie demorali tuvoa”. 1900. ISO pusi.
noti lietuvystės kareivius—Že- Pigiai ant pardavimo geras saliunas gražai augti,.žydėti ir vįusių išduoti. Katrie lumos, po kurios įtekme buvo syvai tverianti
zuoja
wjsus
tų
krasztų
gyvento
biletą.
Saitas rasztas tilpo pirma “Lieturės
geriausiai
prie
totyių
sanlygų
pritaikinaplink lietuviu apgyventije vietoje.
augmenies dalis esančias ant žemės pa
jus. Ir teip juk parubežiui nė tuvoj”, dabar skyrium į knįg? miaus talpiname atskaitas dviejų Priežastis—savinikas iszvažiuoja isz tas šaknis, tie galės a
Žydas krust,-kilst gulwą.
gti IT' drutin tiesi; viršiaus. Jeigu perkelti medį iš kraštų, kur
kasierių.
Red.
Chicagos. Atsiszaukite pas:
— Ahaa! .biletą.... Kyszt mažai pinįgų sudeda ant užlaiky atspaustas.
musų
Skaitytojai
vasaros šiltesnės į tuos, kur jos šaltesnės, tai
John Skoraczevski,
Kuom gi laikraszczio turėjo progą pir- Nuo seniausbuwo likę
rankas į kisz»nius, szwyst — mo rando sznipukų!
3329 S. Morgan st.,
Chicago, III.
(ir. Uk. N. 5. p. 80).................. 66 rub.
pasidarę
nauji ūgiai ne išnoks priderančiai
yra
miestų
užlaikoma
policija,
szvvyst antras skwernus—kyszt
miaus raszto įvertą pažinti. Auto Gauta szia wašara nuo p. La(11—30)
per
vasarą
ir kaipo lepesni, neišlaikys šalčio
>
25r.
15k
(ir.
Uk.
N.
4.)
54,5*6
Mk.
(piro
abidwi rankas, iazsitraukia gniu kuom yra mokintojai valszczių rius iszreiszkia czia svarbiausius
žiemos laike, nors tas šaltis butų ir mažesnis
nuo Mali!.................................... 15 rub*
Balius, Balius! .
mokyklose,
valszczių
rąsziioįkai,
tūlą popieru — plykszt wieną,
pamatus socialistų mokslo kas
Pasidaro wiso labo 106 r. 15
negu augmenies tėviškėj.
Su bato), 24 lapkriczio darau puikiame
25 rub.
Duota į Kalwarija..................
plykszt kitą, treczią, ketwirtą— net kiemų sargai didesniuose link turtų padalinimo ir užmoApart to dar ant pakantrumo augmenų
į Wiatkos gub. K...................... 15 rub. j ir pmkutini priesz adwentus balių. Czia
miestuose,
jeigu
ne
rando
sznipū

nėra. Szwyst penktą skwerną.
kesnio už darbą. Socialistų teo
40 rub.
kiek wiens atsilankęs galės dailei paszokatsiliepia ir oro drėgnumas: juo drėgnesnes
kais?
Juos
gi
užlaiko
savo
pinį
66r.
15k.
ti
ir
graliai
pasilinksminti.
Todėl
wiPasilieka 10. IX. 1900m.
• szwyst szęs tą—iszsitraukė kitą
riją sulygina su iszwadžiojimais
kokio krašto oras, tai į jį perkeltų augmenų,”
suz aplinkinius ir pažystamus kwiecziu
gniužulą paperų — plykszt, gaiš tie, kuriuos jie laboj-t ir pas prieszingų socialistams pažwalSrg.
jų
dalių esančių ant žemės paviršiaus stan
atsilankyti.
kui denuncijuoja. A>- to dar ra- gų, iszrodo klaidas prieszininkų,
plykszt, plykszt, plykszt.. . ..
gumas ir kietumas bus mažesnis. Todėl tai
P. K a rėčkas,
Iszsiųsta:
9,36 M k
1193 8o Oakley avė.
Chicago.
po drėgnai vasarai, nors žiema ne butų labai
— Tamista, turbut, be bileto szėįui laikraszczio “Novoje Wre- tendentiszkumą jų iszwadžiojiJ. Kr.—46 rub.
mia” neužtenka?
1.00 „
J. Cz.—25 „
šalta, daugiaus augmenų iššąlą negu šal
wažiuoji?
mų. Szita knįgutė ypacz reika
Pajiegzkojimai.
),35
Ivan Potapov dėl O. O. 47 r.
toje žiemoje, bet užstojusioj po sausai ir šil
Asz be bileto? Kaip be bi
linga dsrbioįkams, naudinga ji ir
1,60 „
W. EI.—cz 10 „
Pajieszkau sawo sesers Onos Lawrinaitai vasarai. .
leto?*
socialistų prieszininkams ir ver
>,82 „
J. K. antrą kart 46 ,,
tęs, isz miestelio G .reidu, Kauno gub.,
NAUJI 1SZRAD1MAI.
Juo kokiame krašte per vasarą daugiaus
paczto iszleidimai
1.10 .,
Telsziu paw., 5 mct-ii Amerike. Ji pati
Ir wė’ei nuo pradžias per tv'sua
ta perskaityti: norint su kuom
1378,25 „
būva giedrų ir šiltų dienų, juo daugiaus ja
ar kas kitas teiksis deeti iine ant adreso:
U 15 d. spalių netoli Berlyno kovoti, reikia prieszą ir jo miekiszenius; kyszt—kyszt,szwyst—
Buwo (žr. Uk. N. 7. p. 112.) |985,00 ,
Bessi Lawrin.
me gali augti svetimų augmenų, nors jie pa
szwyst, grybszt—ffryhazt, plykst darė bandavonės su modeliumi rius pažinti; pas mus gi yra vi
Lieka
706,66Mk
5 Bates Block.
Lcwiston, Me.
eitų iš šiltesnių kraštų. Paimkime štai nors
Bandavonės sai prieszingai, daugelis isz mus
—plykst—nėra. Ir wėl nuo pra naujo orlaivio.
visiems žinomas Amerikoj armėniškas slyvas
buvo gana pasekmingos. Iszra- kovoja su tuom, ko visti ne pa
Balsas Isz Publikos.
džios.. ..
arba pičes: jos Lietuvoj iššąlą ir ne duoda
J wisus, kurie tuomi norėtų pasinaudoti!
dėjumi
to
naujo
orlaivio
yra
— Ką ežia tamisti, paiku pa
žįsta ir daro tą be jokio suprati
nunokusių vaisių, Amerikoj nunoksta ir iš
, Mano suuus ilgai vartoju vi
Orlaivys ne mo tik todėl, kad kiti siundo
siwertęs, žmonės ant juoko lai technikas Marx.
laiko žiemą net Kanadoj, kur žiemos būva
sokias
gyduoles
pataisymui
savo
\ i nok i o pavidajo Uknys;
kai! Tamista neturi bileto. Asz turi baliono, bet sparnus pana- priesz socialistus. Tankiausiai Chicago, Dr-te Panų 8z Marijos P.
šaltesnės negu Lietuvoj. • Tas pats yra su
*
szius į pau^szczių sparnus.
ne mokės (prie negerų sanlygų vynvuogėmsi ir su daugeliu kitų augmenų,
einu pas oberkonduktorių.
vienok ir tie siundytojai jų mie- lUžancseeros, turės sawo pirma balių apetito. Bet tik nuo laiko, kaip katrų fšaknys
nedelioj, 25 Lapkriczio, 1900m., Freiheit jis ėmė vartoti Trinerio Ameri prisitaikyti,
likyti,
tie augs skardžiai ir daug tokių koki
— Mz neturiu bileto? A«z be
H klimato musų tėvynės ne išlaiko, o au
rių
ir
mokslo
ne
pažįsta.
SzitoQ Maskolius Dravoszev iszra
Turn saleje, 3417 8. Ilalsted st. terp 34
1
ga ir nunoksta Amerikoj, kur klimatas sau
bileto wašiuoju? Sztai bilet is!
do atsakancz ą prietsuą, kuri ras je knįgutėje wisi ras iszaiszkintus ir 35 ui. Prasidės 3:30 wal. po pietų. can Elixir of Bitter Wine, jo turės su visu išnykti.
Žinote, kad ne visi augmenys turi vie
vie- sesnis ir vasaros šiltesnės ir giedresnės.
Ir kyszlelėjo į panosę konduk !į pritaikymą visuose teatruose. svarbesnius socialistų mokslo Įženga wyrams 25c. Moterims ir mergi apetitas žymiai pasigerino ir da
Teik- nokias šaknis: vieni leid ia jas filiai ir tokiu
noms dykai. Wisus lietuvius ir lietu bar jis tuomi džitugiasi.
toriui popiergalį.
Paspaudus pritaisylą guziką ant pamatus.
Sodauųįkai moka lepesnius medžius
vaites ir wisas lietuwiszkas draugystes kitės prisiųsti man dar 12 bonkų budu pasiekia tą maistą
kurio ne gali pri
pri-
Konduktorius paėmė popierga scenos, "p^ietaisa ant syk atidaro
šiek
tielę apsaugoti nuo iššalimo per žiemą
szirdingai kwieczia atsilankyti.
to Trinerio Vyno, kurs ne tik griebti kaimynystoj aug tntis augmenis, tu
Dr-te Panų 8z. M. P. R.
lį: žiuri, žiuri—ir metė perpy visas teatro duris. Tokiu budu,
Ant to jie užmėžia žemę kalkėmis, kurios pa
rintis
šaknis
prie
žemės
*
paviršiaus;
kiti
leipataiso apetitą, bet teipgi sudruatsitikus teatre gaisrui, jame su
laiko dirvos šilumą. Kalkės genaus apsau
kęs žydui ant kelių.
Sanariains Dr-tes s. Daukanto.
tina visą orgunizmą ir isz valn džia šaknis į šalis, vis to yn, tūri daug mažy- goja medį nuo iššalimo negu apraišiojimas
—o—
Chicago. Sąnariui Dr-tes Simano Dau
, — Ar tai asz tokio bileto klm- sirinkę, nesigruzdami per vienas
čių
šaknelių
netoli
viena
kitos
ir
jos
teip
kanto, turinti draugysten reikalus, teik kraują, ir pagal savo naudingu
su šiaudais, kurie juk ne suteikia šilumos,
siau?! Czia karei wiszkas! Ro duris, gali isz teatro iszeiti per
— Pereito panedėlio naktyj sis Kreiptis prie sekretoriaus arba prezi mą jis yra 10 sykių daugiau ver tankiai išsikeroję po žen e, kad ant viso ploto
Jeigu dideli šal
visas,
kiek
yra
durių.
dyk man tamista wažiuojimąjį
iš žemės ištraukia, rodos viską,; ką tik galima bet vien sulaiko šilumą.
ties Chicago užkilo smarki uudra dento, kuriu adresai yra sekanti:
tas negu jo preke. Datyręs to ištraukti. F
čiai traukiasi ilgai, tai ąpraišiojimas su šiau
biletą, geležinkelio!
Dar
kiti
leic
žia
saVo
šaknis
ne
į
A.
Abromawiczia,
prez.
946
33
rd
st.
|| Maskobjoj likosi užpaten su perkūnais. Pabaigoj lapkri
a.-— kitų
i,u.. auj rmenų įr jį jų trau- dais ne apsaugos ypač lepesnių, jaunų mede
— Aaaa! Tai reikėjo iszsykio tuotas inžinieriaus Aleksiejevo ežio mėnesio perkūnijos nepnguli A. rfijanskas, sekr., 3327 Aubum avė. kią to vyno naudą, usz visiems žemę, bet į žievę
jį kuoszirdingiausiai rekomenduo kia sau maistą.
Vienu žodžiu, kiekvienas lių nuo iššalimo.
Balius ir prakalbos.
sakyti! Sztai vvažiuojamas bile- būdas dirbimo kuro isz durpų, prie paprastų atsitikimų.
Iš šiltų kraštų augmenų mažai yra tokių,
ju
vartoti
kaipo
geriausią
vaistą
gyvena
teip,
kaip
jam parankiaus ir kaip
New Britain. Conn. Lietuviu U kęsu
tas!
iszmetų kerosino ir magnez.jinio
koki gali augti kraštuose vidutinio oro turin
— Laikraszcziai paduoda, buk Neprigulmiogas Kliubas turės balių ir nuo visų pilvo nesveikumų.
lengviaus
gali
rasti
mais
ą
ir
aprūpinti
savo
Ir dūrė konduktoriui į panosę muilo. Kuras tas duoda tiek jau
antras kalalikiszkas vyskupas prakalbas dienoj Thanksgiving Day, 29
Su guodone, Fra n k Brurak, reikalus. Kiekvienas rūpinasi vien apie savę čiuose šaltas žiemas, kadangi daugumas to
tikruoju gelež'nkelio biletu.
szilumos ką ir geriausios anglys, Chicagoj atsiszaukė prie popie lapkriczio, 1900. Turner saleje. Nev
917 N. Waehington sL ir stengiasi viską apventi ant savo naudos, kių augmenų visa! ne pakenčia šalnų: šaltis
Britain, Conn. p.enga vyrams 25c. mo
Konduktorius paėmė biletą į prje jegį^K) ne Užduoda nė jovisai nesirūpindamas, k id per.tai į prapultį didesnis kaip 4° užmuša roedegą palaikančią
žiaus, praszydamas paliuoeawimo terims ir merginoms dykai. Ant pra
Baltimore, Md.
rankas. Jo rankos drebėjo lyar kios smarvėm, dega geriaus negu
stumia artymiausią kain yną.
Žinote, kad gyvybę augmenies arba teip vadinamą pro
nuo augszto urėdo dėl silpnos kalbu pribus ir Dras J. Szliupas. Muzi
Gaunąmas
visose
aptiekose
n*uo drugio Jisai spustelėjo' bi durpos arba anglye, o iszpuola
ka bus grynai lietuviszka. Todėl visus
yra
augmenys
su
tvirtu,
storu
kamienu,
koki toplazmą, šąlantis vanduo suskaldo celes ar
sveikatos. Be abejonės popie
arba pas patį fabrikan’ą: Jos
lėtą ir metė žydu'. Apsisukęs piginus negu anglys.
lietuvius ir lietuvaites, vietinius ir isz
ba kamaraites, iš kokių susideda augmenys.
nesibijo
nė
smarkiausios
vėtroi;
yra
vienok
žius jį paliuosuos.
aplinkiniu miesteliu szirdingai kvieczia Triner, 437 W. 18»h st, Chica
praėjo pro manę.
Jo veidi-s
ir
toki,
kurių
kamienas
r
ors
laii
Apart šilumos, šiltesnių kraštų augme
ir
silpnas,
D Mechauikas Pairu isz Ta na
go, III. Raszyk sziandien.
— Policijos virszinfkas Kip- atsilankyti.
reiszkė baisų apmaudą ir pik
bet užtai lankus; tokiem s smarkiausias vėjas nų daugumas reikalauja daugiaus ir šviesos,
Komitetas.
vandos padirbo žmogų isz aliu- ley iszleido padavadyjimą, idant'
dar mažiaus gali blėdies padaryti negu pir- bet ir terp tokių augmenų yra ne pakenčiautumą.
UisiuaMyma Isigydy* tu wi«na diena,
mimjaus. Tasai žmogus kalba visos restauracijos ir saliunai Waierbury, Conn. Dr-te D. L. K. Ge
ir palenkia, jie ir ti per daug šviesos; prie tokių nemėgstančių
lak "LazaUvr Bromo Qulao Tablete**. Gaaii motiniems, nes nors judi
— Paarrkas! — pramurmėjo
dimino turės savo balių 28 d. Lapkri
(mat jo viduriuose yra pritaisy sziaurinėj miesto dalyj butų už
vėl atsitiesia ir stovi tei( jau, kaip ir pirma. šviesos priguli veik visi paparčiai, kj/įe ge
czio, Concordia saleje ant Bank st. Inverdamas duris.
Gro*«.
tas fonografas), vaito akims teip daryti nuo pusiaunaktų, • kad du ženga vyrams 25c., moterims dykai.
Vienok terp augmenų s i lankiais ir laibais riausiai auga šešėlyj.
— Asz tawę už parką, tu, pakaip ir gyvas, o eina teip grei rys nuo ulyczios butų uirakytos Dalis pelno taps paskirta ant tautiszku
kamienais
ne mažai yra okių, kurie pats ne
Paeiskubinkit.
szlemėke.. ..
reikalu. Wisus lietuvius ir lietuvaites
tai, kad greieztausiąs žmogus ne ir langai.užleisti.
ili augti į auaštį, jie reikalauja paramos,
XV
Ištikę sekaneziu 15 dienu gali gauti
Durys blinkstelėjo. Kundukszirdingai kvieczia atsilankyti.
oki augmenys turi bf liriečiąnčią virkščią
gali pavyti.
Nev York e ant
lotus
prie
pat
lietuviszkoa
bainyczioa
Komitetas.
toriaus jau nebuvo vagone. Ir
— Airiai paszautų būrų dabo
Visi žinote ir matėte augmenis turinčius
ant 32nd place po 1750, kurie kasztavo su ūsais arba kabėmis ai t prisikabinimojprie
lenktynių pliaciaus atliko banasz iszėjau paskui ant platformos.
tojai,
kurie buvo iszkeliavę į Elizabeth, N. J. Dr-te 8z. Jurgio tu *000. Po 15 d. vėl ju preke bus *900. tokių priguli laukiniai vynmedžiai, žirniai, virkščią
arba lapus
su dygiais ak
davones: į lenktynes su szituom ’
rės savo penkta metini balių seredoj, 28
— Ar—ar-tr-ar! Cha-cha-cha
Tie lotai priguli vienam bankĮeriui.kųrs tūlų pupų atmainos ir tt
Pietinę
Afriką,
dabar
sugrįžo
į
stinais.
Kas
gi
ne
matė
erškėčių,
dagių ir
Tdkių
augmenų
lapkriczio,
Grand
Arini
saleje,
126
E.
isz aliuminijaus padirbtu žmogų- laike szioe 15 dienu turi iszmoketi dide
cha!—ūžė - džiaugsmingai visas
mi stojo du žinomi bėgunai, bet Ch
1 ’cago.isz kur buvo iszkeliavę. Jersey st. Prasidės 7 vai. vakare. Vi lius pinigus ir todėl reikalaudamas pini virkščia riečiasi apie kol į nors tvirtai stovin kitokių augmenų akstinų? Visi matė ne tik
žydų vagonas.
J.
iszkeliavusių keli nesugrįžo. sus lietuvius ir lietuvaites vietinius ir gu parduoda tuos lotus po *750. Jeigu čio medžio kamieną, pri 8 jo kabinasi arba čia paminėtus, bet ir daugiaus augmenų tu*
juos greitai padirbtasis žmogus Isz
■
aplinkinius kvieczia atsilankyti.
Kamgi tie akstinai augme
per 15 dienu ju neparduos, tai toliau savo ūseliais arba speciji .liškoms ant to pas rinčių akstinus.
pralenkė. Į valandą jis nueina Kaip tvirtina, karė Afrikoj
Komitetas
vėl ju preke pakels iXi *900. Norinti katoms orinėmis šaknele mis; lipa ir riečiasi nims reikalingi? Jeigu gyvūnai turi ginklą
dar
ne
greitai
pasibaigs.
Maskoliszkas užmanymas. <25 angliszkas mylias vilkdamas 1
Philadelphia, Pa. Dr-te Sz. Antano juos pirkti gali dasižinoti “Lietuvos'* re
vis augštyn ir augštyn, ] :ur geriaus juos už- ant atsigynimo, tai kodėl tokio jau ginklo
— Chicagoj rengia antrą gy turės savo lota metini balių seredoj 28 dakcijoj.
Wieuas isz didesnių ir labiau- ivežimą su 5 žmonėms.
griebia saulės šviesos ir Į šilumos spinduliai, gamta ne galėtų suteikti augmenims? Juk ir
lapkriczio. 8 vai. vakare priesz Thanks
šiai iszsiplatinusių maskoliszkų
B ^Vokietijoj, kur yra daug ventojų suskaitymą. Susitvėrė giving Day, Standard saleje, 624 So. 4th PtiikiauMioH pHVinczcv ones ir kur daugiaus yra ruii t), kur ir augštesni augmenys yra gyvi, jie auga, maitinasi, kvėkomitetas isz visokių tikėji st. Inženga visiems dykai. Wisus lie
laikraszczių “Nowoje Wremia” durpinyczių,
(
popieroK g-rbinatoms.
kaimyniški medžiai ne bąli sulaikyti šviesos puoja, turi draugus ir priešus, tai ir augmepradėjo jas vartoti jau
.
ne seniai patalpino, matomai ko- ne tik ant kuro, bet ir aut viso mų ir suskaitys gyventojus pa tuvius ir lietuvaites szirdingai kvieczia Naujausiu ir gražiausiu pavinckevo- ir šilumos spindulių. Špiesa ir šiluma, kaip nims, ant atsigynimo nuo priešų, reikalingas
atsilankyti. Ta pati vakara Dr-te Ol- niu ir popieru gromatoms, importuotu
jau ne kaitą minėjome, neat yra atsakantis ginklas. Vienu iš tokių gin
kio nors urėdnįko paraszytą kių
|
iszdirbimų. Terp kitko isz igal jų tikėjimą. Kągi vienok gerdo Uzaru turės sawo iszkilminga ap- isz Europos.* su lietuviaakais paraszais,
būtinai
reikalingos augmenims, klų ir yra akstinai, kuriais augmenys ginasi
komitetas
darys
su
tais,
kurie
nė
straipsnį, per kurį užmano uždėti durpų
(
vaikszcziojima iszneszimo naujos vė turime dabar daugybę. Prekes pavindirba minksztą, baltą kaip
toelėl tai jią visaip taikosi, kad nuo mintančių žole ir medžių lapais žvėrių
specijaliszkus mokesezius
ant sniegas vatą, kuri tinka ne tik jokio tikėjimo ne pripažįsta? Tie, liavos, kuri su muzika manguos uly- esevoniu po 15c. 20c. ir 25c. Popieru
lygiai švieijs ir šilumos sugrieb kurie laužo šakas, skabo reikalingus augme
sprando wisų ne maskoliszkos prie apriszimo sužeidimų, bet ir žinoma, komitetui ne duos reika cziomis iki vinz minėtai salėj ir ežia piekes: 1c., 2c. 10c- 15c. 20c. 25c. arkuims ant baliaus dalyvuma.
ti tiek, kiek reikia. Pažiūrėki nim* lapus. Tūlų augmenų akstinai ir yra
szas. Norinti gauti “samples*’ popieru
kilmės gywentojų Maskolijds pa- ,ant verpimo ir audimo visokių lingų informacijų.
Komitetas Dr-tes Sz. Ant.
ar pavincaevoniu. tegu) prisiunezia *1.
me, kaip | sustatyti lapai ant pasidarę iš lapų, kurių vidurinis nervas
rubežiuose, taigi Lietuwoj, Len kuo puikiausių audeklų, teiposgi
Norinti gauti •'samples” abieju popieru
— Otfcagos* aptiekoriai susi
virkščios k^kio nors augmenies: sukietėjo ir užsismailino. Vieni augmenys
ir
pavinczevonlu,
tnri
priaiusti
*2.00.
kijoj, Mažrusijoj, ant Kaukazo, ant dirbimo popieros ir diržų rinko į Union hotelį ir nuspren
Ankoa ant kankintinių
jie teip sudėti, kad kuo mažiau turi akstinus ant stiebo ir šakų, kiti iš krašA.
O
uzkvskis,
net Siberijoj.
Žinoma, masko maszinų varymui vietoj skuri- dė protestuoti priesz mokesezius Bayonne. N. J. Lietuviai
.42
siai uždeng tų saulės spindulių. ; tų lapų, dar kiti ant j t) galo. Kad akstinai
924—33rd 8t.
Chicago, 111
.35
liszkas užmanytojas randa tokius nių. IszradėjhS pavertimo dur uždėtus laike karės ant visokių A. Jokubka, Spring Valley, 1)1.
Vienų augmenų lapai sudėti I augmenims duoti ant atsigynimo, kaipo ginJ. Misiūnas
„
„
25
mokesezius teisingais, nors ant pų į vatąyra vokietys Gteiser ir vaistų ir nuo kongreso reikalai! Ig. Misiūnas
eilėmis
bet teip, kad lapai vir-1 klas, tą ir pats galėjote patėmyti: ant gany“
Lietuvos
”
keliaujanti
agentai
„
„
.20
iszteisinimo pasinaudoja isz wisai austrijokas Zschernes. Taigi su Ii, idant tie mokeseziai butų jau Fr. Blažys
šutinės eilisyta, ties tarpais klų.kur
u1" ’’—
drauge
---------su žole auga dagiai, nors žolė
25
Bziaurrytiniuoae Šleif uose “Lietuvos”
„
„
apatines eilės, pas kitus vėl
melagingų motywų.
MNowoje laiku gal ir vertė Lietuvos dųr sykį nuimti. Be abejonės to pa Jos Levitskas
.20 keiisujancziais agentais yra:
Vincas
augmenis jie
“ riečiasi
‘- -- • aplink
Wremia” tvirtina, jog masko pinyczių, kurios sziądien mažai reikalaus ir kiti, o tąsyk ir la Ant Paminklo Dr. V. Kndlrkoa. Kudarauckas isz Lawrence, Mass. ir Jon^s Taraila isz Waterburv,Conn., pietry
virkščią ši iųbo f pavidale; pas
.26
liszkas iždas parubežiuose isz'ei- atgabena naudos, pakilo labiaus biausiai mėgstantis kares randas A. Jokubka, Spring Valley, III.
tiniuose steituose Jurgis Kazakcwiczius
J. Misiūnas
„
,,
.10
kitus vėl ji e sudėti poroms bet
diia daugiaus pinįgų, negu Mas- nėgu vertė gerų dirvų.
isa PiUaton, Pa., ir Juozas Petrikis isz
ne turės už ką jas vesti.
Fr. Blažys
„
,,
JO
teip, kad pora su pora susikryPhiladelphia, Pa., o walsteje- Illinois
kolijos viduriuose: tikroj Mas
„
„ •
, .06
— Perdėtinis akmenų akaldi- 1. Levitskas
žiavoja. taigi viena pora per
| Danietis Bendikson iszrado
Antanas Žvingilas isz WillisviUe, III.
kolijoj, girdi, iždas iszle džia ant
WiAztellauckui ant tabako.
Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai
kerta kryžiavai porą esančią
naują būdą iszvalymo nuo viso nyczios William Nash, perpykęs
kiekvieno gyventojo po 2 rubl.
Rietena
augščiaus. i Prie tokio sudėjimo
.25 gali paa Juos uisiraszyti “Lietuvą”
kių sveikatai vodingų mėdegų ant vieno darbinįko, sudavė jam j,I. Misiūnas Spring Valley, Iii.
31 kap., Mažrusijoj po 5 rub,,
L Joląubka
„
„ •
.10 ir prenumeratą jiems užsimokttl; pi lapų, kiekvienas lapelis gauną kuo daugiau
paprasto pieno ne permainant jo į sprandą. Ui tai darbinįkas ita J.F. Žukauskas
nįgai
bus
teisingai
mums
priduoti.
Pss
„
„
.10
Lietuvoj po 6 rub. 46 kap., Sibe
siai šviesos spindulių, viens kito ne stelbia;
skanumo ir ne naikinant jo mai- lijonas drožė savo perdėti n į su
.10 juos teipgi galima gauti visokea knįgas
rijoj 7 rub. 74 kap., ant Kaukazo
,,
.06 už tą paezią prekę kaip ir redakcijose. jeigu gi lapai butų ties i viens kitu, tai švie
tingumo.
Bendiksen pripuezia geležine sztanga į galvą ir per Ig. Misiūnas £ „
7 rub. 10 kap., Latvijoj 10 rub.
Vietiniais agentaii: Jonas Naujokas, sos spinduliai prisigriebtų tik prie viršuti
Fr. Braiys
„
.10
į paskirtą ant iszvalytno pieną skėlė kaulą.
Apmirusį Nashą J. Lewitskas
„
„
na New Yorke, Stanislovas Rinkevicztus nių, o apatiniai butų šešėlyj : ir per tai savo
93 kap.
anglerukszties, o paskui uždary nugabeno į ligonbutį, bet dakta M. Merewicxius „
Brooklyne N. Y., Andrius Maczis She„
užduotos ne galėtų pridarančiai atlikti.
Imknt gi ant ploto, pagal ap
nsndoah, Pa., Petras Bieliauskas Mt
tame inde, į kurį ne gali prisi rai ne turi ne mažiausios vilties
Ant nuwargintu tautu.
Erškėtis,
Ormel, Pa., M. J. Damijonaitis Waterskaitymą raszėjo “Novoje WreŽinote, jog ne visi
griebti oras, kaitina pieną iki ant jo iszgijimo.
A. Jokubka Spring Vaiky, 111.
.50 bury, Conn.
galvijų
kitur
bus
nuėsta,
ne tik
mia”, iždo iszdavimai iszpuola
augmenys gali augti vie
J. Lewitskas
„
„
120° ^žilumos pagal Celciaus
M
••Lnrruvoa” Iszumtctk.
ir žolė prie jų bus palikta.
ant ketvirtainio viorato: Mižru- termometrą.
noje
ir
-toje
jau
vietoje,
Po iszvirinimui,
Apart akstinų,augmenys ginasi nu<
sijoj po 92 rub., vidurinėse pra pieną auszina ir au pagelba steri Kankintinių szelpimas.
kiekvienas Muga geriau
Pasilinksminimo Balius.
tančių tdle žvėrių ir vodingų jiems
moningose gubernijose 97 r., Lie
siai
j
ten,
kur
augo
jo
tė

Dalyke
szelpimo
kankintinių
lizuoto (iszvalyto) oro isz jo isz
Chicago, subatoj, 24 lapkriczio darau iazeina kas sereda jau 14-tas
Žvėrys mintai)
vai
avę sėklą. Kaip ir kitokiais budais.
tuvoj 163 rub., Litvijoj 190r.;
varo anglerugsz'į. . Toks pienas swarbiausiu daiktu yra turėti ]pasilinksminimo bailu, ant kurio grajys metas, Plymouth, Pa., ir pra
kaip
antai
galvijai,
avys,
arkliai,*
gy
nai
teip
ir
augmenys
pietinėse ir mažrusiszkose gu
gera muzika ir bus smagus pasilinksmi
ne turi nė jokių sveikatai vo greitai tikras žinias apie tai, kas inimas. Todėl visus aplinkinius ir pa nešta svarbiauses ir teisinniai
gana
lepus
ant
maisto:
jie ne
t
taikytieai prie persi
bernijose 239 rub., Lenkijo
giauses žines isz Lietuvos ir
augmenų, teiposgi išduodančių
dingų medegų, nors paeitų nuo ir kiek paazelpos reikalauja. O žystamus kviecziu atsilankyti.
keikusių
sanlygų,
ant
pri
500 rub.
Jonas Kudulis,
visos pasaulės, talpina pui
serganezių karvių, o per tokį tokių žinių mums, aut nebtimėe,
sitaįikymo reikia ilgo lai kantį jiems kvapą arba nuodin
Kad tie parodyti czia rando
Teip-gi svarbu yn,
1063 Blue Island avė.,
Chicago.
kias apysakas bei kitus nau
virinimą skanumas jo ne persi- trūksta.
ko,į tą gal padaryti tik aišku, jog akstinai, kartumas, n
iszdavimai Maskolijos parube
dingus apsiszvietimui rasztus
gentkarčių eilės.
Pa- pas arba smarvė, teiposgi n
keiezia, toks pienas paskui jau ne kad szis reikalas koncentruotųsi
šiuose gali būt teisingi, apie tavienoje vietoje, nės sziaip sunku Substojir nedelioj, 24 Ir 25 lapkricslo “Vienybč” ant metų kaš
veikalan musų tėvynėj ne yra svarbiausiais ginklais, ku
surūgsta.
nėra reikalo gincaytiesi, bet ne
ginasi nuo priešų.
Ne niel
vesti reikalą prigulincziai. Ma darau pasilinluminimo bailu, ant kurio tuoja $2,00 o ant pusės $1.
| Prancūzas de Santos Dumont žai to, reikia turėti žinias ir apie Krajys gera muzika, ir bus kitos zobo- Pinįgai turi būt apmokami
reikia užmirszti, kad tie dideli
ų, nė šaltų kraštų: yra teiposgi ir dilginanti dilgėli
voa. Todėl visus aplink! uitu ir pažy
isz kalno. Laiszkus ir pinįiszdawimai Lietuvoj arba Lenki isz Paryžiųns padirbo naują ga tuos, kurie da ne įpuolė į nelai ramus kviecziu atsilankyti4‘rota'
eme čia per šilta, koks žvėris sykį jų pabandė,
gus
reikia
siųsti
ant
tokio
Antanas
Žekas.
linti
lėkti
priesz
wėją
orlaivį
joj, ant Kaukazo ir kitur neina
kitiems vėl per šalta, j Net vidutiniško kli bandys; visi žinote, kad a
tnę, bet užsiima propaganda (pla
3253 8 Morgan st.,
Chicago.
adreso:
mato augmenys ne visi gali i prisitaikyti prie naminiai gyvuliai ne ėda, bet n
ant naudos kraėzto, bet prieszin varomą su gazoliną. Maacina tinimu rasztų) Sr diena isa die
J.
J.
PAUKSZTIS,
klimato musų tėvynės. Štai paimkime, pa- džiovintų ne niekina, kadangi U
gai, randas daugiaus pinįgų iszlei- ne tik varo pryszakin orlaivį, nos gali įpulti į maskolių nagus.
Plymouth;
Pa.
veikšlan, Illinojų. . Žiemos čia ne šiltesnės savo dilginančias ypatybes,
džia ant stabdymo, ant naikinimo bet ir parūpina teiposgi hydroge Šatai neseniai kreipėsi prie mus
Mainierial Tomykite!
negu Lietuvoj, bet Illhiojui auga daug tokių tojai Danijoj tyčia į auginamų i
gerovės gyventojų.
Ant ko gi ną, kuriuom pripildytas orlaivio per laiazką nežinomas žmogus, Farm a 5 akru su trioboms prie
augmenų, koki Lietuvėj iššąlą; kiti Lietuvoj maišo dilgėles, tikėdami, jog jos
mainu,kur
visada
gali
turėti
gera
darbe,
isztikro daugiausiai rando pinįgų balionas ir todėl orlaivys. ilgai, praazydamas atsiųsti 25 rub.;
kliu plaukui gražų žvilgėjimą,
Medicinos Daktaras.
parsiduoda už *125. Pinigu visu nerei
eina Lie uvoj. Latvijoj arba per czielas sanvaites, gali iszbuti gal būt, kad jis pagelbos reikala kalauja, likusius gali iAmoketi po *3 Gydo visokes -ig*«, turi geriauaę praktl neišduoda sėklos. Taigi čia aišku, jog mu šienu, žinoma išdžiovintas,
sų
tėvynėj
tūli
Illinojius
augmenys
neišlai

Lenkijoj? Daugiausiai pinįgų su ant oro ne reikalaudamas nusi vo ir ant tos pagelbos užsipelnė, ant menesio. Mus mainos visada dirba.
ką ligose moterių, vaikų ir chronlazko žiemos ne dėl jos šalčio, kadangi ir.Illi- ėda.
koaa ligose. Taipogi geriaoaoi atlie
ėda kariauna, kuri juk į tuos leisti, kadangi vietoj suainaudo- bet siųsti jam pinįgus vis-gi ne Adresuokite)
A. Žvingilas,
*; ka aperacijaz visokiuose atsitiki- nojuj jis ne mažesnis, bet ant to susideda ir
WilliaviUe. III.
krasatus sutraukta ne ant apgy jusio gazo, į balioną nuolatai ei buvo galima, neturint tikrų ži
daug kitokių priežasčių. Tik toki svetimi
(1»-K)
nimo lietuvių, lenkų arba latvių, na szviežias. Pasiirimui prysza nių. Mums rodosi, kad gera bu
M7 82nd 81,
Chicag* augmenys gali augti musų tėvynėj, kurie įbet ant apgynimo visos vieezpa kin orlaivys turi masziną 10 ar- tų garsinti žinias apie tai, kas ir Pigiai ant pardawimo gera groaerne.
stengia prisitaikyti prie kitokių joje sanlygų.
Parduodu todėl kad nemoku kalbėti lie^‘ijiegos ir gali jis lėkti su kiek rasztų
ių. Toliaus daug pi
platinąs, arba
užlaikymas atvi
u 20 angliszkų mylių į kiek

MUSŲ ŽEM

AUGMENIS.

Drangyscziu Reikalai

Wietines Žinios.

?

“Vienybe Lietnvniku”

įf>

k

Geo. M. Glaser, M. D.

i

i----------

DRKE DOVANU

Animal Stateiuentof the Pknnsylvania Kirk Insurance Cumpant of Phiiadelphia.in the State of Pennsylvania.
on the 31st day of December, 1899;
made to the Insurance Superiniendent
of the State of Illinois, punuant to

asdiena iki Padekavones dienos Vakarui.

CAPITAL.

G|yva riebi jauna kurkė duosis dovanu su kiekvienu drapanų
pirkiniu vertes už 10.00. Jeigu nenoretumet imti kurkė, tai
galėsite pasirinkti sau puikia skrybėlė arba laikrodėli.
Drapanos geriausios visoj CHicagoj.

C ft ft Už puiku vyriszka Siutą ar O1% I 11 gverkota. taigi už preke, kokios
■ I lllljokia populiariBzkiausia firma
®
negalėjo iki sziol padaryti. Siu
tai visi padaryti isz geriausiu Scotches, Worsted, Tricots ir Cheviots materijų, visokio
fasono ir mieros; Overkotai gi isz Vicunas,
. Kersey ir Beaver materijų, rudu, juodu ir
, melinu su standžiausiu italiszkos materijos
pamuszu; kiekviena tokia drapana visados
verta $7.50.

j

•

i P

Arnount of Capital stock paid
up in cash............................ 8400.000.00

LEDGER ASSETS.

Už puikiausia vyru Siutą ar

I jOverkota. Už tuos Siutus ant
■ II Ipirmo tik pamatymo jus pats

I Į
; ■ ■ V Wpasiūlytumėt $10.00, nes yra
i labai puikus, padaryti gabiausiu kriaueziu
pagal naujausia mada rudeniniam ir žiemi
niam sezonui. Yra todėl geriausia proga
i ingyti sau tuos puikius parėdus už visiszkai pigia prekia. Pasiskubink tik ateiti ir
iszsirinkti sau tokia drapana, kokios tavo
szirdis trokszta.

Book value of real estate ovned by the company................ 230.667.07
Mortgage loans on real estate 719.900.00
Ix>ans on collateral security.. 160.900.00
Book value of bonds and
stoeks...................................... 3.579 797.15
Caahon hand in bank........... . .163.668.27
Tolal net ledger assets 84 813.9ri.09

NON-LEDGER ASSETS.
Interest due and accrued.... 11363 44
Market value of bonds and
stoeks over book value..... 85.292.85
Net arnount of uncollected
premiums......................... .. 268.800.50
Gross assets....

X aiku pirmos kliasos Szevioto materijos
Vaiku 2 piece Knee Pant Siutai, metu
Siutai, ant dvieju eilių, storos žiemines ma
nuo
8 iki 15; didžiausiame pasirinkime
terijos parvu mėlynos ir juodos; J
už tokius Siutus kitur turėtumėt g | | j I grynai vilnoniu dvinycziu ir Twist Worsft
užmokėti ne mažiau kaip $2.00,
j | I I | ted Cassimeres, plynu ar ra i nuo gA
tu milsvoms spalvoms, kiekvie-| IIU
na Siutą gvarantuojame stun-I jlgl
Apie 50 vaikams Long Pant Siutai visokio dūme, paprasta preke $4.00, už I ■ U W
gatunko ir invairiausios mieros,
Neapsakoma daugybe invairiausio gapadarytu isz vilnoniu materijų, "J
U
Visada parduodamu po $5.00 ir-g £Xft tuuko jauniems vaikinams grynai vilnones
Kersey materijos Overkotu, su geru italisz$7.00, paleisime dabar po1..........I I
ko eeržo pamuszu, placziu aksomo kalnie
Pirmos kliasos Chinchilla vaikams Reefer riu, invairiausiu spalvų, mėlynos, juodos
kotai, su dideliaiskalnieriais, storu^ J| ■■ ir rudos, padarytu ant paržieminiu pamuszu, kituose sztoruo-1 g
davimo po $7.50, sziame isz- |ife į j I |
se parsiduoda po $2.00, ateikite I |_| pardavime gausite tokius pas _ I I I I I
pas mus, gausit už........................... 11 I w
mus tik už........ ..................... KJ I V V

DOVANOS PRIE

KIEKVIENOS DRAPANOS:

Szilkinis lietsargis. Ožkos kailelio pirsztinaites arba Czyras. Turime tukstanezius nauju moteriszku Jakiu ir Kepu.
S8.00 Pliuszo Kepai už 4.98. Moterų pliu$8 Moteriszkos Jakes už 4.89. Moterų ir
eziniai Kepai, geriausio gatunko szilkinis merginu Jakes isz grynai vilnones Kersey ma?
pliuszas— apszcziai padailintas su szilki- terijos, teipat puikios melton ir šilk curl bouniai8 szniureliais ir korieliukas, palimuoti cle, visos prdarytos pagal naujausia mada ir
su dailiu thibet puszu, su gražiu pamuszu fasona, su augsztu atlankiamu storiu kalnie
ir puspamuszaliu, gero darbo, 30 jg A O riu, dideliais atlagais, nekurios papuosztos1
coliu ilgio ir pilno ploczio, tik.
su atlasu, jakes ir rankoves turi A Q
|
$13 Pliuszo Kepai už 7.79. Moterų Kepai importuotos materijos pamusza, "f BOv/
padaryti isz puikaus importuoto szilkinio
pliuszo ir puikios grynai vilnones Kersey
$13 Moterų Jakes UZ $7.95. Moterių jakSsisz;
materijos, darbas pagal naujausia mada ir geriausių importuotų Kersey ir Covert mate
forma atliktas, su augsztu storm kalnieriu, rijų, visos padarytos pagal szio sezono naupadailinti visur su szilkiniais szniureliais iausių madą, su coat arba augsztu kalnieriu—
ir palimuoti su puikiu marten ir thibet pu- naujo gatunko coat arba bele rankovės, nau
szu. visiems duotas puikus importuotos ma jas box pryszakis, su gerais perlo guz. atlasoi
terijos pamuszas, visu naujausiu spalvų, pamuszu, visokiu spalvų kaipogi ir^
visokio ilgumo ir pilno ploczio, "J
juodu, sziame iszpardavime už .... į
1
tik už.............................................. J
jį Vaiku dzakatai uz 98c.

Vaiku

J g *8 isz geros storos grynai vii-

ries melton materijos, padaryti
^^ujjo gatunko marininkų kal
nieriu, o kiti su augsztu storm
kalnieriu, visi apszcziai padailin
ti, ant dviejų eilių, aklų siūlių,
puikių spalvų, raudonųĮmelinų,
teipgi gražiausių margi
nelių, preke tik............... ?JqQ

KLEIN BROS

DIDELIS

Iszpardawimas!
Dresiu Taworu, Klotu,
Drapanų, Czeweryku,
Pecziu, Mebliu ir

*

i A. Sukursiąs & Co.

Wartelsky,
Dept Store,

364I--3645 S. Halsted st
Sztoras adaras kas wakaras iki 9
walandai apart petnyczios.
Guodotinas Kuningas Taraaievicz,
klebonas szw. Kazimiero parapijos, Milwaukee, sztai ka raazoapie kartųjį wyna
Dro Božynczo.

• —Tikrai LietuwiBzkas—

SaliiiųaS.

Kad persitikrinti apie gydytino veik
me kartojo wyno Dro Božincz, daviau jį
sergantiems savo žmonėms ir atradau,
kad jis isztlkro daug gero padaro, nes
sadrutina pajiegas
Tūla ypata, kuria
per daug metu “rėmuo” be paliovos
grauže, weik pasveiko, kaip tik ta vyna pradėjo vartoti.

Lietuviszkas
CIGARU ir TABAKO FABRIKAS.

Pigiau kaip kitur!

F. Prožanskls,
954-33 str.

Chlcago. III.

Dr. Leonard Landės,
Lietwwiszka» Daletara*.
134 E. 24 UI.,

New York.

Garsingas gydytojas vyriszkų ir mo
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuose:
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buwo pardėtiniu moks
lo Lebanon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir 1.1.
UaZtikrina laZgyiiyma
wisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plauczių, kepenų, skaudėjimą vidurių,
galvos, nepomietį, apalpimą, skaudulius,
žaizdas, tynimą, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumą. Gydymui nerviszkų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.
Liirtus I^yt iaZku-Daliu
iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimą žarnų, iszdžiuvimą pieno, skaudėjimą lupų, nosies, akių, ausų, nustojimą pajiegų ir tt. Iszgydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkas ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas Užlaikau slaplybė-

Kauno gub. Szauliu .pavieto.

Telefoną*: Canal 78.

723 W. 18th Street.

*

INCOME.
Premiums received during
the year.............................. 81.648.619.66
Deposit premiums received
on perpetual risks...........
34.412.94
Interest, rents and dividends
received during the year... 228.353.47
Profits from sale or maturity
bt ledger assets over book
value......................................
11.518.75
Arnount received from all
other sources..................
435.00
Tolal income.......... 81 923.399.82

EKPENDITURES.

L1ETUWI8ZKAS DAKTARAS,

Graiczunas
į 3315 Suoth Morgan Str- Telefonas: Yards 709.
• TeV-fonuot galima i«z
! Juozo Leszczynsko aptiekoje
kiekvienos aptie
kęs dykai.

i kasdien kiekvienoje valandoje.

Linksma bus tavo namuose
jei nusipirksi viena musu Home Music Išoxa.

Naudokitės!

i Yra Ui puikiausi ir priegtam
prieinam
pigiausi instrumentai. kokius tik
sriadien galima pirkti Jis daoIda daugiau linksmumo negu
UI00 tvartas vargonai kadangi
Įile visados gali gratntl. Jokios
■Bmuzikos pažinties ežia ne.1BT reikalauja. Ir kožnas vaikas
■ gali ant ju graintl. Kožnas
■ pirkėjas stebis ir džiaugiasi
■ ISZ jo. tiesa tas instrumentas
^Kgrajija suwir*7 500 meliodliu
^Fparodytu ant lįste. kuri pride■ aame prie kiekvieno InstruHome M u sic Ba»a c alini a

naujautlui mados
maszinske
gromstoms
draksotl
8»i maazlnuss teip gerai pritaUllal
kad kiekvienas, nors Ir mažtsusial mokiulas.
fsrlOmlnutu isuioksta dsilel" drnkuoll. Prie
vkvieoos masziuukes duosim dovanas islonvzkoms knlgom, bei popieroms su puikiom, kvlelkoms ir gražiais apskaitymais grumstu raszy.
mul Tokiu popleru tuzinas kasztujaSSc: S tu Jeiga teip, tai pirk
zinai SI.00. Agentu reikalaujame kiekvienoj llepeczisus daiktus
luv.szkoj apigardoj ir duodame gera uždarbi.
Raazyk szladien.

Totai risks taken during
the year in Illinois....,.. 88.286.583.00

Tolal premiums received
during the year in III............ 892 497.66

Totai losses ineurred during the year in Illinois......... 858.804.05

VV. Kudarauckas,
Box 234,
Lavrence, lass.

STERN
3431—3433 So. Halated Str.
—-Parduoda -—

Rėdytojas Pagrabo ir
Balsamuotojas Kodo.

CAPITAL.

Book value of real estate ovned by the company..............
9.015.50
Mortgage loans on real estate 232.350.00
Book value of bonds and atock 417.000.90
Cash on hand in bank..........
18.328.87
Totai..................... 8676.694.37
Deduct agents' credit balancea,
borroved money, and all
other ledger liabilities.... 32.500.00
Tatai net ledger assets 8644.1^4.37

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special deposits to secure
liabilities in Georgia.... .
33.500.00
Totai Admited Auets 8748.744.08

L1AB1L1TIEH.
Lomos, adjusted and
unpaid................ 837.681.87
Losses. i n procesą of
adjustment, or in
suspense............... 49.O5O.6J
Losses resisted..........
4.083 33
Totai .mount of
claims for losses 890.815.81
Deduct r«-insurance
due or accrued.. 22.552.64
Net arnount of unpaid lossos.. 868.263.17
Totai unearned premiums.... 330.061.66
Due for comtnissions and
brokerage, salariea, reuts,
interests, bills, ete..............
10.866.66
Return and re-insurance
premiums..............................
11.026.31
Totai liabilities.... 8420.217.80
Leis liabilities secured by
special deposits in Georgia
8.300.98
Balance..................... 8411.916.82

INCOME.

Ontlet Foruilure &

3249 S. Morge
o jie sutaisys tavo pecziu djjkai. Teipgi
turime didelę daugybę wi|okių pecziu
už pigiausią prekę, pigiaui lįaip fabrike.

žargonui, Pl)aou« ir Mstzinaž duodu Aut 30
dienu ant iaameglnimo. Jeigu per ta lailoa pa
alrody* paimtu lualrumenia* atgeru, af per
brangum. Ml Ji alalirnilu ttgM Ir ui ta laika
niekai nekultu *
Užtikrinu k|d nuo *ian«.
pirkaite viską piginu kaip wiaoi Amerikoj galea
tumei gauti, nea aai viaoklna daatua itua ataoziai lai fabriko Ir todėl galiu pigiau juoa par
duoti aalp tie kurie iaz arholeaale įima. Meldžiu
tik pamėginti, o nžtikrinu kad Ijua.te utįfiof

878-880 W.33rd st., CHICAGO.

83.212.494 00
Kita ypata turėjo visai sugedusį pil
tyJeigu sergi, tai paraszyk kiek turi Totai premiums received
vą; po iszgerimui tik vienos to vyno
during the year in III...
837 513.11
metų, kiek sveri ir spraszyk savo ligą, o
bonkos, jaueziasi dabar visai sveika ir
Geras alus, seniausios arielkos, kve asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- Totai losses ineurred dur
linksma.
ing the yearin Illinois.... 831.
pianti cigarai ir czysta vieta dėl užel- dysi.
Su guodone,
wiu. Apart to didele ir czysta sale ant
Tolak arnount of outstanding risks.......................... 867.900 9.00
Kn. Idzi Taraaievicz,
mitingu, bailu, weseiliu ir kitokiu zaboFRANK J. 8TIN9ONJ
992 Bkemen ui.
Milvaukee, Wis3452 S. Halsted St.
GEO JEREMIAH, 8ec
Rugpl 30, 1900.
Subscribed and svorn to befo!
me
thisBOthday of January. 1900.
Kartąjį Wyna Dro Božincz gali gauti
$2.00
GEO
R.
BRUNSON,
J
Fabriko ofisas: 519
vtooee
(Sbal)
Notary 1 įblic.
tu V. imt -Karte ūulon. CMcsp.i
i., Chicago. Ui.

Sugražina sweikata ir smagumą urnai.
Pakelis ataonklingn gy
d uoli u bus u tai us tas ko*

Mahanoy City. Pa.

te Medical In.titule. Jie
'lėk iszgyde wyra, kori/
per m.tus ėmėsi su pre
tiszksds ir kosi takais ken
tė ji malt, teip kad Jautė
te nutarė už dyka dalyt
bandymo pakelius tiems
kurie paprast/*.
Itzsigydysi namie nuo
kiet vienos lytiszkos ligos,
paeinanozios nuo jaunys
tes iszdykumo, sugražin
patrotyta pajiega ir ai
minti, panaikys skaudėj!
ma strėnų, sudrutys silp

DR. KALLMERTEN. _
SPECljALISTAŠ

GARSINGAS

Chronlazku. Nerviszkijir priv^tiszku ligii vyru, moteriu ir vaiku. Ligonius gydo per
TIžiezkas.

$.i,ooo‘

N agr^i os
d uos
kiekvmnam gydy/
tojui, kurie iigy'
dyž
ligoniu, tu
tiek laiko, kaip Dr. Kallmeiten. Gyduo
les yra sutaisytos isz žolių irjszaknu deĮ
kiekvieno ligonio skyrium. ®r. Kallmerten iszgyde tukstanezius lipytu žmonių,
guriuos kiti gydytojai laikeluž neisagydomus. Jeigu kenti ant kokios ligos, raszyk tuoj aus prie Dr. Kai|i.mkktk>', o
rodą savai dykai. Apraszyt gerai tavo
liga, lyti (vyras ar moteriszkd) atnžy.kiek
sveri, indek truputi plauku ą- už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar
galima iszgydyti ar ne.
Adresas:! •

DR. F. J. KALLIERTEH.

k
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Gydrolea yra labai ama9>o* lr P*maczlywoa, rod °* plavk'rf plaukia pr>»
, KįįįįfffStlf
nevvrriku sąnariu aadrutlndamoa kur reikia. Jos
gydo koi“ ,lg> tr pauaikiną neamaguma ir kiekMDffinarll
vienam aUlUkime wi*i»skai iizgydo. AUiizaok ia
L /
■
8tateMediaalIn»Utat«8M
i
El«ktron Building. Ft.
MRk 'f'Mri' Wayne, lad.. o aptureait
, r/Jį
nž dyka kampeli. Initllu-

- ’vaŽ&J

traukt ižz namo, kad gydytiea ir szfe zampelial parodyt jiemi. kaip lengva lazaigydyt aue lytiaz
ku ligų, kada vartojai! atzakanczkv gyduoles. Institute ne vieno ne atmeta. Kožnas, kurs
atstoiauks, gaus dailiai apipeczetyta pakely, kad kiti nežinotu kas ten yra.Raižyk dabar,neatidėk

THEO PR0ULX

ADVOKATAS IR KONSULIS.
JONAS MOŽEIKA,

As»i«ttnta8 ir Notary Public.
ROOM 601-802

87-89 E. VishiūgtOD st,

Chlcago, III.

Zemlapis Lietuvos ir
Latvijos.
Lietuviszkoje kalboje, ampausta* loiniszkoms iitaruBis Peterbuijge, gauna
mas pas: Inžinierių A; Maciejevskį.
Nevskij prospekt. n. Iii b. 73. .

Didelis Lietuwiszl<as Kataliogas Dykai!
Lietuvriazkas Kataliogas auksiniu
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu,
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų,Britwu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu daigtu bus prisiųstas kožnam dy
kai. kas prisius savo adresa:—
Adresuokite teip:

Užsiimame clvillszkoms ir knmmaliszkoms provomi. Geriausei iszvarome proSeniausia Lietuuisr.kal Batika
vas už sužeidimus. Musu ofise galima su
S- Makaiickai,
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
212 First St.
Elizabktiisort, N; J.
Jonas Mozeika gyvena po nr. 31 W.
Siunczia pinigus į visas dalis sviėto.
14th pi., kur galima ji rasti iki 9 vai.
Apmaino pinigus visokiu žesniu. Par
kas rytas.
duoda szifkortes ant wisu lĮniju už pi
giause preke. Asz esi u j'aji 11 metu

F.P Bradchulis
Attorney and Counselor at La*.

I4B LaSalla st.

Room 4K>.

Telephone

Central

Chlcago, III.

3066.

Wienintelis lietuvys advokatas, baigęs
mokslą jurisprudencijos esion Amerikoj.
Weda provas kaip civillszkaa teip ir
kriminžliszkas visuoae suduote. '

Mieli Broliai!
Tapęs elektrikinio drato sužeistas ir
negalėdamas sunkesnio darbo dirbti, už
sidėjau todėl prekysta: visokiu knygų,
abroz't, stovylu, szkapleriu, rotanesiu,
popieroe gromatoms raszymui, plunksnų
užiaikaneziu savyje atramenta, drukuojamu maszynu nuo 11.00 iki 8200.00,
revolveriu, karabinu, szpilku į kaklaraiszczius metaneziu iszsavęs ugni ir tt.
Prisiusk už 2c. marke o gausi katalogus
kitus apraszymus dykai.

Kelpsch & Co

szeme biznyje, ir visada stangiausi ir
stengsiuosi žmonių reikalus teisingai at
likti.

Succ. to Kelpsch, Norelko & Co.

74 Centre St.,
Wisi —

pas —

BaltrOkdį}!!!
Rasite szultp alų, seniaįses ariėlka.8, wynj net ist Eurbpos, o
cigarus net isz Turkijos.
Atsilankykite po nr.
11 N. River Sidb St.,

76 E. Madison Str.,
*

CHICAGO, 1LL

(arti McVickers Theatre.)

i Conn. Klausk rodos pas seną Daktarą.

Waterbnrj.

Galva musu medi*
1
C cinisskos įradnes, su
Iriausiais sttestatais užbaigęs njedicina, turi ilga praktika, yra kalbininku, au
torium ir specijalistu gydyme slaptu nerwiszku ir chronisaku lign. Tukttancziai jaunu žmonių tapo jo iszgelbeti nuo prieszlaikinio kapo, sugražintas
jiems vyriszkumas ir te vystės laime.

WAŽIUOJU'\

Ignotas.

Chlcago, III.

STATE
MEDICAL
Dispensary

vyrai —

Philadelphia. Pa.

Prastotas wvriszkumas,

silpnumas nerwu, isznaudo,
’taa systemas, prastota at
mintis, neapkentimas draugystes, prastota energija priesziaikinta
susikūprinimas, meszlungis bei abelnas nusilpm^j imtut, vištai yra pa

DtDlsevlcziū,

EKPENDITURES.

MI8CELLANEOU8.

Už dyka sampelinis pakelis bus atsiustas
pacztu kožnam wyrui, katras prisius
sawo warda ir adresa.
A-g__
- s

TOLEDO, OHIO.

Premiums received during
the year.............................. 400.187.89
Interest, rents and dividende
received during the year... 27.383.96
M. AProfits from sale or maturity of
ledger assets over book value
492.50 902 9. FrontSt.,
Totai income......... . 8428.064 25

Totai risks taken during
Rodn per GromntM Dykai
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 11.00
the year in Illinois.....

TIKTAI DEL WYRU

A. M. MatU8awiczIa*

y, n*Dce .M B.

J. K. Chmelauskas,

C

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

208 W. Centre St.

Eliaatieth. N, J.

Telefonas: |

‘s POf ' - saspopu! »' S2> aut ai
,.„ ^^^^^^^^^^dainas grajlna teip. jog gal tik kele
u na.
^tul gabiu muzikantu galima butu jam
prisIlvffintL Waikai gauna iaz to didele linksmybe, kaip ir kožnas. kuris tik firdi Jin grajijant.
Woielis. parodytas ežia ant paveikslėlio, yra pri^maigytaa plieninėmis adatėlėmis, kurios s«...
kanties voleliui Užduoda tonus. Jis atkartoja dainas arba szokius be sustojimo.
ikus
Jai
Sus i ns tabu s instrumentas k a aztlio ja tik $6.00 A pd a rymas jo yra puikai.
Jei taSzis
prisiunstl po
mietą nori, priallinak $2.00 mums ant pasitikėjimo, o likusius pinigus galėsiii prisinnstl
_j. marka,
o gausi
aplaikymui instrumento. Agentai dsro gerus pinitfiis. Prisiunsk to marke,
o g*a*i
tamistos
visus oirkuliorius. arba prisiunsk 92 00, o aplaikysi Home Music Boi*a pirm negu negu
tamistos
kai kalmynai toki nusipirks. Jie wisi norės toki tureli, kaip tik jin pas tamista pamatys. _______ _________________ _

A. M. Matiisaiviezia,
AGENTAS

įsteigtos IMS metuose.

167 First 8t.,

graljant. duokime sau ant kokio

WS»S3g3ta—-w__

/> 7V^T~L
—s..__ ,
li
isunSį.uu.-aKT^.tTT-

Wargonu, l’ijanu, Sluwaniu MaCzewerykus, Waiku dra
Hzinu, Cigaru ir Papierosu.

Totai arnount of outstanding risks.............. 8371.880.866.00
R. DALE BENSON Pres.
W. GARDNER CROWELL8ec’t
Subscribed and sworn to before me
this I5th day of January, 1900.
Atidariau nauja Sztora, kuriame už
GEOW. HUNT,
laikau visokius va.gomgs daiktus, apa
(Seal).
Commissioner.
tintus drabužius, cigarus, paplerosus
Ubą k s, grotu stums popieras, pavineza
vones ir visokius kitus daiktus szeimyOfflcial PubllcationAnuual Statenient of the Pacttic Fi noms reikalingus. Wisi tavorai szvieži,
ks Insvrarck Compart of Nev York, e prekes pigesnes kaip kitur. Užkviein the Stale of Nev York, on the 31it cziu visus atsilankyti, o busite užganė
day of December, 1899; made to the
Insurance Superintendent of the State dinti.
of Illinois, punuant to Lav:
Arnount of Capital stock
paid up in cash....,......... 8200.000.00

j—

Ar Tūwo peczius
reikalauja pataisymo?

Losses paid during the year 81.225.528.70
Deposit premiums returned
panas, Lowu apon perpetual risks..............
17.768.15
redalus,
Dividends paid duringtheyear 100.000.00
Comtnissions and salaries [>aid
^Wuolaktinius Tavorus, Szalikus, Apa
duringtheyear...................... 459.465.65
tinius aprėdaius, marszkinius ir kelnes.
Tnxes paid during the year
Taworai geriausi. Prekes pigiausios.
(including fees etc.. of Insur
ance departments)........
įėjimas musu sztoran tik po nr. 343 1
71.224.85
Lobs on sa es, or maturity of
So. Halsted St. į visus departamentus
ledger assets...... ..............
12 972.24
Arnount of all other expenditures..................................
89.790.84
JAMES J. HIGG1N8,
Totai expcnditures.... 81 976.750.23
Successor to M. Durning.

MISCELLANEOU8.

4

Telefonuot galima isz kiAvienos g
a pliekos.

Nuo 8tos iki 12tos ryto.

sekmėms jaunystes iszdykumo ir oeiszmintingumo. Jus gal esate dar tik pir
mam ligos stadiume, bet atminkit, kad jus spareziai artinatės į paskutini. Tairi
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko jus nuo praszalinimo kaneziu
Dauge
lis jaunu vyru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad iau buvoti
vėlu gydytis, ir tad giltine juos palipetejo!

Losses paid during the year.. 276.278.81
Dividendą paid during theyear 20.000.06
Comtnissions and salaries j Ai d
135.625.83
during the year................
Rents paid during the year.... 2.518.75
Taxes paid during the year
(including fees etc., of Insur
18 650.27
ance departments).......... .
T>egal advertising profit
81.83
and loss etc............................
Dr. Leonard Landės,
of all other expend134 E.24th 8t,,Cor.Lexington Av. Arnount
...............................
J9447
39
i turės.........................................
Offino vaianaos.
valundnn-j1 „
Ba0
9 r7plet
to- lkl
PU
Totai expenditures 848^.002.68
umso
o5po
lkl 1gwP°
»ka
n)‘

HILLE’S FOTOGRAFAS,

MARJA DOWIATT

po issrastes Austrijoj., ir pasideks»<.>nt u»o naudai
Kryžius tas welk prasiplatino Wokieti)oj, Franoozljoj,
Skandinavijoj ir kitose Europos szaiyse.lr sundleu yra la
biausiai i ^gaidauiamu kaipo galingu vaistas nuo
tlzmo traaucalio kita knno ugaliu.

LIABILITIES.
I-o*sės. adjusted and
unpaid.................. 18 606.47
Losses, i n procesą of
adjustment, or in
suspense............. 164 954.85
Losses resisted........ . 0.563.76
Net arnount of unpaid losses 8193 215.08
Tatnl unearned premiums.. 1.556.227.30
Arnount reclaimed on perpet. 840.018 57
ual pollcies...................
Totai liabilities.. .. 82.589 460.95
Less liabilities secured by
special deposits in Virginia and Oregon.......
23.742.00
Balance................ i’. 585.718.95

Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuotą tabaką tinka
nt iause ant papierosų isz Rosijoa, Turki
jos ir kitų szalių.
Biznieriams dasiunNON-LEDGER A8SET8.
czia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
Interest and renis accrued...
3.227.09
krautus už pigiause prekę.
Market valueof bonds and
stoeksover
book
value
....
71.505.00
Fabrikas: 1125 N. Maplewoetl avė.
Ofisas ir Krautuve: 3259 So. Halsted Net arnount of uncollected
premiums................ .
63,317.62
CHICAGO.
Gross Stasets.. . 8782.244.08

NedellomU nuo 8 iki 10H w»l.ryto;nuol iki 4 vai.
po piet.

Jonas Petroszius,

■

LIETUWIU DAKTARAS

Wadlnao>as taipgi Volte Kryžium, keleuįnetn atgal te-

LEDGER AS8ET8.

Czysto aukso. 14 ir 18 K. szllabiniai žiedai:
Laikrodžiai ir laikrodėliai pas mane pigiau kaip
vi.ur. Darau naujus ir taisau sugadintus laik
rodžius Ir laikrodėlius, žiedus, draugystėm špil
keles ir visokius sulesintus Ir sidabrinius daik
tus pigiau kaip wtsl Ir visa darba gvarantuoju.

Prasidės Panedelyj, 26 Lap
kriezio, idant atitusztinti
wieta naujiems Kalė
dų Taworams.

-

Lietu wiszka Grocerne.

---------

J95-805 S? Halsted St_
0SF Cor Canalport Avė

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED
Depreciation from book
values of real estate.. 88.167.67
Special deposits to sec
ure liabilities in Virginia and Oregon
80.000.00
Totai...
........ 888.167.67
Totai Admitted Assets Ki.iMi 1.306.21

Diemanto Elektros Kryžius.

LlITl 1)(111CZ10S 112X)S,kaiP u* •'«!>« tisuose sawo sudiumuoae: pir,, r
“
’mame, antrame ir trecriame, nu wimaa
gerkles, noses tr kaulu, slinkimas plauku, kaipogi Ir sekios tekeii-

mas, iszberlmag ir meszlungis, pasekmes nevalystes ar iszdykavimo bus
veikiai iszgydytos. Mes gydome virszminėtas ligas teip, kad netiktai ias vei
kiai praszahname, bet ir visirzka sveikata ligoniui sugražiname.
J

Atmink, kad me*

ŽinĮęeidus 8wletui dalykas.
Tikrai vienatinė gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
Tikrai
į trumpa laika (alRiko plauku įlinkimą,
už kągvarantuoju. Prof. Brundzalutei
kia puikius, živelniuž ir tankius plau
kus, ką liudyja daugumas prisiųstų padėkavonių per laisskus ir laikraszcsius. užeiga dėl szwiežiai atwažewusiųį Wi
terbury.
Yra tai vienatinei ezyseziau
Pagelba yra visiems, tik aUissaukita.
sės ir teisingiauses lietu viekas g&liu
OFFI8AI: įįį ^roUvly, Brooklyn’NY om
nas mieste Waterbury.

P*lnal ^^brantuojame iszgydyti kiekviena liga, kokia
tik apsiitnam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Cbicagoi
tai raižykite mums gromata reikalaudami klausymu listo, nes mes gydome
PWtU' i®i*u.t,k mums teisinga ligos apraszyma ligonis prisiunesia.
Gyduoles mes supakuojame latsakanczia deže ir siuneziame jas pacientui, taiD
kad neatkreipti jokios iingeidystos paszaliniu ypatų.

S Akio

Norėdami pasiklaust rodos per laisskus, 839
adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO.,

18EWU
**npas 8.1

3361. New York. U .8. A.

Imperfect in original

