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Pagal atskaitą Wiloiaus eta dienos vemdavo. . Ta likosi teiijų iki sziol negavo ežiai pagazdino net perkirti- atkėlimą visų pietinės Afrikos tuojaus iszsiųsti ant Užkas- kaimynystoj stovinczių namų.
Politiszkos žinios. struk<
^Vilniaus miestas, negalėdamas tistiszko komiteto, sziųmetinis poagi su bromo pagelba užmig
vien angliszkas ambasado mu pri vežimo maisto cieęorie- būrų, o visus pergalėti ne piszko geležinkelio. Vagonai
tie gal būt reikalingi vien priversti sztritkarių kompaniją užderėjima* Wilniaus gubernijų dyta ir kada pabudo, drigsnės
rius, o be instrukcijų jis ne nei, jeigu Tuan ne bus nuo butų lengva.
Sziaurini Amerika.
gali vesti tarybų su kitais, valdymo kariaunos praszal i li Būrų vadovas De Wett, ant pervežimo kariaunos ant pritaikyti elektriku prie varymo buvo ne geriausia?. Rugių su buvo vit»ai nusiraminusios ir
Amerikos kongresas turi kadangi paskui galėtų atsi tas. Ciecorienė, nežinia jau kaip tvirtina angliszki laik- Afganistano rubežiaus. Re- sztritkarių, buwo užmanęs pats rinko nuo desiatino* vidutinisz vemti nereikėjo. Tokiu jau budabar daug darbo su viso tikti, kad jo priimtas iszlygas kelintą kartą, vėl iszleido raszcziai, stengėsi įsi griebti į gimentafns sutrauktiems į dirbti naujas linijas ir ant jų pri kai 52 pud.; bet yra vietos, kur du, per užtnigdinimę su bromo
kiais užmanymais ir perkra- atmestų randas. Ambasado dekretą praszalinantį nuo angliszkas valdybas, vienok Odesą ant keliavimo į Chinus taikyti nauję varymo pajiegp. nuo tokio ploto surinko tik 20 pagelba, likosi sugražintas protas
tinėjimu prezidento raszto riai nutarė susirinkti utarni- virazinįkystės kariaunos Tua- tas ne tik nepasisekė, bet jis paliepta pasilikti; jie bus te- Daiinojusi apie tai dabartinė pūdų, kaip yra ir vieto* kur de vienam ligoniui, kuria buvo jį
atsiųsto į kongresą apie abel- ke ant tolesnių tarybų. Jeigu ną, bet jis visgi jos virszinį- tapo anglijonų apsiaustas. siųsti ant Kaukazo, o paskui kompanija, atsiliepė į miestę pra- siatina dawė 120 pūdų. Žiemi nužudęs nuo morfijaus, kokaino*
neszdama, jog ir ji sutinka įvesti nių kvieczių surinko vidutiniaz- ir alkoholiaus.
Teiposgi likusi
ną Amerikos padėjimą. Pre ateis ir instrukcijos angliszko ku pasilieka pietinėse "provin Lordas Kitchener jau pasi į Turkestaną.
elek'rikę.
Tarybos terp miesto <kai po 51 pud. nuo desiatinos. su visu iszgydytaą su pagelba
zidentas iszreiszkė savo raszte rando, tąsyk greitai bus gali cijose. Tas viskas iszrodo, skubino praneszti į Londoną,
ir sztritkarių kompanijos vėl li bet yra vietoj.kur jų surinko tik bromo jaunas beprotis, pradžioj
ypacz simpatiją ir vienodu ma užbaigti tarybas terp am lyg kad ciecorienė iszdavinė- buk tikisi paimti De Wettą,
Prancūzija.
kosi užvestos, bet ne< žinia,ar da 20 pud., kaip yra Kietos, kur su beprotystės.
Jis per septynias
mą siekių terp Amerikos ir basadorių ir jeigu galima bus tų savo neturinezius vertės kadangi jis isz trijų pusių
Ant senato susirinkimo bar pradėtos prives prie susitai rinko 90 pud. Awiių widuti- dienas ne norėjo nieko valgyti ir
Anglijos ir Prancūzijos; apie jiems susitaikyti, tąsyk visi dekretus
didesnių
an- buvęs Prancūzijos karės mi- kymo.
niszkai eurinko 44 pud., prie ma butų badu pasimiręs.
Pabudęs
ant iszjuokimo apstotas
Vokietiją atsiliepė szalcziau, drauge apdirbs iszlygas, ku Europos. Kasgi gali užtik gliszkų pajiegų, isz ketvirtos nisteris, jenerolas Mercier,
Wilniaus jeneral gubernatorius žiausio surinkimo 18 pud. nuo isz miego, į kurį buvo įvarytas
kadangi mat toje rengia mui rios bus perduotos Chinų ta rinti, kad tokio jau taikymo pusės yra placziai užtvinusi garsiai atsiliepė, jog Prancū iezsiuntinėjo visiems valszcziams desiatinos. Miežių widutinisz- su bromo pagelba, saitas ligonis
tus ant amerikoniszkų tavorų rybų komisoriams, o jie jas ant juoko Europos ne bus ir upė, per kurią su kanuolėms zijai, ne žiūrint ant silpnes senato prioakymę davinėti atski kai 49 pd., prie mažiausio surin buvo su visu sveiku.
ir visokius apsunkinimus prie perduos Chinų ciecoriui ar padarius galutiną sutarimą ir su sunkiais vežimais ne nės laivynės, ne sunku būt į- rus, ne drauge su vyru, pas per kimo 15 pd., o didžiausio 120 pd
Reikia ežia pridurti, kad bro
jų įgabenimo į Vokietiją, ciecorienei. Nežinia vienok kaslink atlyginimo už skriau galima persikelti. Tuom tarpu si veržti į Angliją su žemės tus toms moterims, kurių vyrai žirnių widutini&zlrtū po 46 pd., mas yra geriausiu vaistu nuo sukaipo atlyginimą už apsunki dar ar ciecorius, ar ciecorienė das ir Nuotrotas! Ką tąsyk Kitchener per anksti su savo kariauna ir norėjo aiszkinti su joms bjauriai apsieina, ypacz prie mažiausio surinkimo 7 pd.. eizinimo drigsnių ir nuo nemi
nimus ir muitus pirma už turi didesnę valdžią, katro dary/ padarusios sutarimą viltimis pasigyrė, De Wett* visą planą, bet tą jam per jeigu musza moterį. Iki dabar, o didiiansio 60 pd. Grikų 25 gos,. geibi jis ir prie nuomariu.
jeigu vyras ir bjauriauaai kanki jpd., prie mažiausio užderėj:mo
krautus ant Vokietijos tavo isz tų neva valdonų isztikro vieszpatystės? Ar praefes ka ne tik ne pasidavė, bet ne traukė.
Planą savo jis pa no sava paczię, ji, ne gaudama 17 pd., o didžiausio 50 pd. Wi- Užmigdyti su bromo pagelba li
goniai miega tankiai be pabudi
rų. Ir Chinuose Amerika klauso didesnė dalis chinie- rę su Chinais ant privertimo reikalavo keitiesi nė per už davė karės ministerijai. Ne
atskiro pasparto, turėjo visada dutinis užderėjimas buwo rugių,
mo per 4—5 dienas; tokius per
tankiau# ne pritaria Vokieti czių. Net terp augsztesnių pildyti sutarimą! Kaip ma tvinusią upę, prasimuszė per žinia vienok, ar jenerolas būti prie jo,ne galėjo nuo jo trauk
dar geresnis awižų ir miežių, už visę miego laikę maitina pildami
jos mieriams, tankiaus prita chiniszkų urėdnįkų ne trūk tyt, ir dabar terp vieszpatys- anglijonų eiles.
Ypacz po Mercier isztikro laiko užpuo tieji szalyn.
tai menkiau negu widutinisskai
ria Maskolijai, kaipo galin sta tokių, kurie europeisz- ežių nėra didelio sutikimo, o Rhenoster Kop muszis buvo limą ant Anglijos už teip Wilniuje, isz miesto į kariau užderėjo žieminiai kvriecsiai, gri pienę į gerklę. Ne buvo dar atgiausiai Amerikos kaiminkai kiems ambasadoriams rodyja jeigu katra isz jų ant savo smarkus, czia būrai iszszaudė lengvą, ar daro tą vien ant ną paėmė isz viso 198 jaunus kši ir žirniai. Rugių Wilniaus s tikimo, kad po tokiam miegui
it pavojingiausiai, jeigu ji ne paisyti ant ciecorienės, ka atsakymo pradėtų karę, tai ir visus oficierus Naujos Zelan erzinimo anglijonų. Dėl erzi vaikinus, tame skaitliuje buvo gubernijoj surinko 17304000 pd. ligonis ne pasitaisytų; miegas tas
tankiai sugręžina per darbę, ar
pastotų prieszininke.
Muszis turėjo nimų vienok karė gal užgim 87 krikszczionys, 87 žydai, 24 Žieminių kwieczių Surinko wisoj kitokiu budu nužudytas ir prodangi teip ji pati, kaip ii visi tas szeszėhs neva sutikimo dijos pulko.
Karė ant Filipinųfraukiasi jos szalinįkai ne prilaukus iszirtų, galėtų už Chinus greb būt labai smarkus ir anglijo ti, kadangi priežaseziu nesu karaimai ir mahometofiys. Wi- gubernijoj tik 524000 pūdų, a- tiszkas pajiegas.
savo keliu: užstojus sausam svetimtaueziams, jai buk rupi tai užgimti karė terp paežių nai turėjo daug žmonių nu tikimams terp Anglijos ir same paimtų skaitliuje 12% buwo hrižų 8570000 pūdų, miežių 5850žemdirbių, 88% buvo amatinįkų, 000 pūdų. Menkiausias rugių už
laikui, amerikonai labiaus vien laimėjimas laiko, kad europeiszkų vieszpatysczių. žudyti, kadangi jie te syk Prancūzijos yra ne mažai.
prekėjų ir dienos darbinįkų. Mo derėjimas buwo Lydos pawietyj,
subruzdo, traukia
į tuos galėtų geriaus į karę pasi Kas todėl gal užgimti isz da ne dryso vyti prasimuszusio
kanczių skaityti ir raszyti buvo teiposgi ne geras buwo Wilniaus
Wardan teisybės.
krasztus, kuriuos turėjo jau rengti. Ciecorius gi esąs bartinių tąsyniu Chinuose, De Wetto. Kita gi būrų da
126, baigę augsztesnes mokyklas ir Wileiko8 pawiecziuoee. Už
G uodui i na s Redaktoriau!
Isz Lietuvos.
užėmę priesz užstojimą lytų prilaukus europiecziams ir nieks ne gali dar įspėti.
lis įsiveržė į angliszkas valdy
buvo 4, baigę miesto mokyk derėjimas sodų vraiaių buwo vi
J ogiai kiekvieno laikraszczio
laiko. Filipiniecziai,ne galėda jeigu jis butų ant sosto su
bas Rhodesia ir paveržė anlas 4, pradines 2.
dutinis, bet vaisiai smulkus ir ne
priderystė
yra ginti teisybę, ti
Isz
VYHniaus.
Kare Afrikoj.
mi su savo netikusiais gin grąžintas, jis greitai paimtų
gliszkai kariaunai 15000 avių
Ant parengtų Wilniaus gim kam tikę. Daržovės užderėjo
klais stoti į atvirus muszius, viršų ir galėtų Chinus sudruPrezidentas Krueger, ne- ir su tuom laimikiu sugrįžo Wilniaus plat nimo staeziati- nazijų mokintojų kursų ne atsira teiposgi neužganėdinaneziai; teip kiuosi, kad ir mano szie keli žo
kystės Szventos Dvasios brolys do užtektinai norinczių moki n tie sodų vaisius kaip ir daržoves isz džiai Tamistos laikrasztyje ras
traukiasi ant visos linijos to- tinti ir užlaikyti jų vienybę. turėdamas ką veikti Vokieti atgal.
vietę. Nr.47 “Lietuvos” patilpo
tė, matydama, kaip jauni dakta si
lianš į krasztus sunkiau# pri Ar isztikro vienok teip yra, joj, kadangi jos ciecorius at
maskoliszkos
istorijos, pavasario pagadino szalcziai, o
“Atsiliepimas Teatraliszkos Bi
rai
ir
vidutinių
miesto
mokyklų
Holandija.
einamus europeiszkai organi negalima žinoti. Kad jis pri sisakė jį priimti, iszvažiavo į
fizuzkoe geografijos, paskui užkenkė joms neiszpasakyrutės DraugystėsBrooklyoe”,kars
zuotai amerikoniszkai kariau laukus europiecziams ir jų Holandiją.
Terp Holandijos ir Portu- mokintojai rengia pamokinan- teiposgi lotyniszkos kalbos; lai prisiveisę vabalai ir kirmėlės. manę neteisingai užgauna. Per
Holandijos soczias prelekcijae, užsimanė ir ra todėl tie kurdai visai ne bus szį Laike pjutės visoj Wilniaus gu
nai. Matyt vienok, kad da kultūrai, tas teisybė, kadan- stapilėj Kruegerą priėmė dijoe užgimė dideli nesutii
rengti lekcijas iszgirianczias sta metę skaitomi. Dabar 1 gimna bernijoj pasirodė stoka darbinįaų kratinėti visę tę kupinę melo
lis filipinieczių laiko ir jūrių gi tą jis parodė per trumpą teipjau szirdingai kaip ir mai, Holandijos pasiuntiA
eziati kyštę. Kur arklį kausto, zijoj pradėjo jau skaityti ir lekci ąot valymo laukų. Ar tik vie straipsnį butų nenaudinga, todėl
pakrantes, kur gali jiems isz valdymo kraszto laiką, bet Prancūzijoj. Atlankė jį ti.esnnt
ten ir varlė koję atstato, sako jas politiszkos ekonomijos. Lek toj isaėjusių lietuvių ne partrauks
svetur slapta atgaberiti gin dėl to prilankumo europie darių buto prezidentai ir patį padarė Portugalijos pa priežodis. Stacsiatikystės pla
Gėda yra meluoti
randas maskolių.
ypatai, l>et dar didesnė yra
klus ir amuniciją. Sztai 47 cziams jis tapo ciecorienės kraszto ministeriai.
Paskui siuntinys prie Holandijos tintojų prelekcijas lanko vienok cijas skaito Wrucevicz. Norin
czių mokintieji yra užtektinai.
daryti tj Draugystės Komitetui.
amerikoniszki kareiviai liuos- nuo sosto praszalintas ir pa priėmė nelaimingą Transvaa- rando. Nesutikimai užgimė labai mažai žmonių. Nežingeidu.
Isz Minsko.
"VVilniaus katalikiszkas vysku
norių regimento atplaukė lodytas kaipi į kalinį, ne liaus prezidentą ir karalienė. už tai, kad Portugalija, ant Juk isz tikėjimiszkos propagan pas prisakė visose savo dijeoezi- Lietuwuzk*me Minske likosi Jeigu Birutės Draugystės Komitetas butų buvęs bažnyczioj ir ,
nuo salos Catanduanos ir spėjo visai užmanytų refor Jauna Holandijos valdonė Anglijos reikalavimo, atėmė dos žmonėms nėra naudos.
jos bažnycziose atlaikyti diev- atidaryta viesza biblioteka, ant
klausęs mano apgarsinimų, be
bandė iszlipti pietinėj salos mų įvesti, o vienok jo szalinį iszreiszkė Kruegeriui visą sa exequatur (pripažinimą) priPirmas vaisių jomarkas, pa maldystas ant iszpraszymo svei kurios užlaikymo miestas isz sa
Luzon dalyj, ties Pandan. kai ne įstengė apginti ir isz- vo prilankumą, liepė tikėtiesi lankiam būrams holandisz- rengtas sodaunįkystės draugystės, katos serganeziam carui. Tokios vo surinkimų duoda paszelpę. abejonės butų iszgir jęs ir tę, kad
asz vieszai apgarsinau, jog priesz
Prisiartinus laivui prie kran liuosuoti isz ciecorienės nelai ant Dievo pagelbos, o girdi, kam konsulini. Tuojaus po- ne atgabeno tokios naudos, ko jau dievmaldy»tos buvo teiposgi Priatatymę reikalingų laikraszTeatraliszkę Birutės Draugystę
to, kada jis sustojo, ant kran svės. Be abejonės ciecorius kada ateis laikas, ji parody tam Portugalijos pakrantėse kios laukė jomarko rengėjai. protestoniszkoee bažnycziose ir czių ir knįgų pavėdė Wilniaus nieko neturiu, ir iszpeikiau ję į
’
Mat reikia knįginįkui Makovskiui. Biblio
to pasislėpę filipiniszki szau- gali turėti daug szalinįkų sianti savo simpatijas būrams, atsilankė angliszka laivyne Draugystė dabar pagars no at- žydų sinagogose.
purę sanvaiezių po loszimui o ne
liai patiko amerikonus gerų terp apszviestų chinieczių, bet ant to, girdi, laikas dar ir ją lygiai karalius, kaip ir skaitę, isz kurios matyt, jog ant Maskolijoj melstiesi ir už bjau tekoj, žinoma, ne bus nė lietu- priesz loszimę, ne už tai jog ren
yriezkų laikraszczių, nė knįgų,
karabinų szuviais.
Ameri bet už tai jo nužkenezia rujos ne atėjo, kada ateis, karalienė Portugalijos randas priėmė parengimo jomarko ir ant užkvie riausius musų kankintojus.
gė teatrę nedėlioję, bet jog tę da
tinių
iszleista
297
rubl.
48
kap.
;
kadangi
besigirianezio savo ru
Pas
vienę
Wiluiaus
marmorikonai, matydami, jog czia isz sudemoralizuotų urėdnįkų ir ne pasakė. Angliszkas laik- labai karaztai. Paskui kara
rė tame laike, kada baiuyczioje
lipti ne galės, ne bandė sėsti tamsių fanatikų minios. Tų, rasztis “Times” pagarsino, lius iszsiuntė Anglijos kara pelno gi sus'rinko tik 172 rubl. nių iazdirbimų meisterį užėjo pešti ilgumu apie žmonių apazvie- buwo dievmaldysta. Kada atėjo
į valtis ir plaukti prie kran- turbut, yra daugiaus negu buk Krueger gavo telegramą lienei telegramą su padėkavo- 75 kap. Tokiu budu neprite koksai agentas ir pasakė, jog jo titnę caro valdžios užkraudė Lie pas manę p. Grinius, aaz jo ne
klius siekė 124 rub. 73 kap. Ant ponas nori uldeliuoti marmurinę tuvoj lietuwiszka* knįgas.
klausiau, keno jis yra “stulpas”,
to; lai va s pakėlė inkarą ir pri apszviestų, dorų ir tikrai ge nuo maskoliszko caro, bet ne ne už atsiuntimą laivynės ir jomarko atgabeno 600 pūdų
pinįginę dėžę, kuri turi būt su
tiktai j<m tiesiog pasakiau: “jei,
verstas tapo su tais kareiviais ro geidžianezių savo tėvynei. žinia,kas jame pasakyta. Ka prie to iszreiszkė nuomonę, vaisių ir tai beveik vien vieti dvigubu dugnu, kad pinįgus ga
grįžti atgal ant salos Catan Iszėmus gal Maskolijos, ku dangi vienok Krueger apie jog su Anglijos pagelba Por niai sodaunįkai. Pirkėjais buvo lima būt paslėpti važiuojant per Naujas būdas gydymo Ii Tamista, laike dievmaldystos loszi, asz uisaky-iu visiems žmo
duanos.
Tame susirėmime riai geriaus gaudyti žuvis tai teiposgi tyli, tai anglisz tugalija įstengs atginti savo beveik vien vietiniai gyvento rubežių. Agentas ant galo už- X
gulų su bromu.
amerikonai nužudė du už- drumstame vandenyj,visi gei kas laikrasztis spėja, kad ca kolionijas nuo prieszų.
Ne jai, svetimi vaisių prekėjai, nors praszė meisterį užeiti pas jo ponę Angliukas daktaras McLead, nėms, idant nieks neitų”. P.
Grinius loszimo laikę permainė
musztu ir du paszautu karei džia, kad ciecorius su savo ras turėjo teiposgi atsisakyti žinia, ar to nusigando Hųlan- jiems buvo praneszta, ant jo gyvenantį butely j. Czia agento gyvenęs pirma Chinuose, susekė,
ir į wietę pradėti ant 7, kaip bu
Pirko ponas atvirai pasakė meisteriui, kad bromas turi žingeidžias ypa
viu. Filipiniecziams tas su szalinįkais paimtų valdžią, priimti Kruegerį. Gal tame dija, bet jos pasiuntinys ne marko ne atvažiavo.
vo garsinta plakatuose, teatras
sitikimas apsėjo be nuotro- bet ar ją paėmęs galės iszlai- yra teisybė, o teiposgi gal sugrįžo į Portugaliją, taigi daugiaus smulkių obuolių ir gru- jog jisTuri nė tikrus pinįgus, bet ty bes ir kad eu jo pagelba galima prasidėjo ant 8 30. Jog p. Gri
teip gerai padirbtus, jog lengva 2-ydyti žmonis nuo tūlų iki sziol
tų.
kyti, tai jau kits klausymas. būti visai kas kitas, anglisz turbut nesutikimai dar vis szių atmainų negu didelių.
nius pusę pelno paskyrė ant mu
Mieste Pasay viena dalis Jeigu ciecorius ir galėtų užsi kas laikrasztis gal garsina neiszdilo.
Žinoma, priesz Komitetas užsiimantis rengimu juos terp žmonių paleisti ir užma nesiduodanezių iszgydyti ligų ir sų bažnycz os, apgarsinau žmo
amerikoniszkų
pėksztinįkų laikyti ant sosto, tai visgi ga vien Anglijos viltis tokias, paremtą Anglijos.Portugaliją pamokinanezių skaitymų pagar nė pirkti 5000 rubl. už 1000 r u b. nuo tūlų negerų palinkimų. Ant to nėms, kę bueziau da meiliau pa
apsiautė filipiniszką majorą lima tikėti, jog ciecorienė ne kokios patinka anglijonams. Holandija turi nusilenkti, sino atskaitę už pereitę žiemę. Parodė meisteriui neva padirb Dras McLead duoda ligoniams daręs Birutės Draugystei, jeigu
tus pinįgus, kuriuos vienok ir gana dideles porcijas bromo, nuo
Ganon ir tris žemesnius ofi pasiduos. Jos ir dabar klau Transvaaliaus vienok draugai kadangi įsipainiojus į karę, Skaitymai buvo parengti pabai
ji butų lygiai pasielgus.
meisteris pripažino už tikrus. ko jie užmiega ir pabudę jaueziasi
goj
žiemos,
buvo
isz
viso
12
Birutės Draugystės prieezu
cierus. Kita dalis amerikonų so spangai visos vakarinės visi tiki, jog Krueger susitiks Anglija galėtų paveržti pui
Cziaujau buvo gurbe sudėti pan daug 8veikesniais, o negeri pa
užpuolė ant stovyklų jenerb- Chinų provincijos toliaus su Maskolijos caruNieceoj, kias Holandijos kolionijas lekcijų. Nuo jų lankytojų ėmė dai tokių neva padirbtų pinįgų- linkimai, papratimai, kaip antai anaiptol ne esu, žinojo apie tę
labai gerai ir jos Komi»rti*. ^a.
lo Uguado, bet jo paimti ne nuo jūrių. Jos klauso ir di pietinėj Prancūzijoj, kur ca Azijoj, ant apgynimo kurių po 20 kap. laz 12 lekcijų nuo Meisteris norėjo paimti vienę prie svaigaus nezių
gėrymų,
pasisekė, paėmė vien 25 pa desnė dalis kariaunos ir jos ras keliauja ant gydymosi. ne daug yra holandiszkos ka lankytojų susirinko 642 rub. 80 pundę ir peržiūrėti, bet dirbė ępium ir tt. su visu isznyksta. kol netapo apjakintas piktumu
ant “Kunįgo stulpo”. Gal uiprastus filipintekus karei virazinįkų: nežiūrint ant sto- Ar pasiseks 'Kruegeriui kur riaunos. ^Pasikėsinimas vie kap.; kasztų buvo 138 rub. 30 jas ne davė, t Paskui jis sudėjo Tokias
bromo
ypatybes
kap.; taigi pelno liko 504 rub.
pykezian dabar, bet žinau,jog tas
vius, kitiems gi pasisekė te vinezios Chinuose svetimų nors Europoj rasti pagelbą, nok ^Anglijos užimti holanpakus į kitę gurbę ir paėmęs jį, McLead susekė netyczia. Wiena
50 kap. Isz to pelno lekcijų ko
komitetas susideda isz vaikuczių,
trukti.
krasztų kariaunos, ciecorisz- negalima žinoti. Angliszkų diszkas? kolionijas priesz ją mitetas paskyrė 70 rub. ant pa iszbėgo ir tuojaus sėdęs į dorež jau ne jauna moteriszkė, kuri į kurių galvelę iszmintia dane
Amerikoniszkos kariaunos ka Chinų kariauna isz vien su laikraszczių vienok garsina pakeltų daugiaus vieszpatys- minklo paleistuvei Katarinai II, kę, stengėsi pabėgti. Meisteris pradėjusi imti morfijų ant nura spėjo užtektinai įplaukti, todėl
pakėlė riksmę ir drauge su polici minimo suardytų drigsnių, nega
virazinįkas McArthur užtvir bokserais užpuldinėja ant moms žinioms ne galima per czių.
215 rub. 50 kap. atiduota drau
ant jų pykti negalima, bet jiems
ja vijo bėgantį, bet jis spėjo isz- lėjo be joapeėiti; per apsirikimę
tino vėl kariszko sūdo nu svetimų misijų, skerdžia mi daug tikėti, jie garsina vien
gystei szelpimo besimokinanezios
gero velydamas, duosiu tokię rov
szokti isz dorožkos ir pabėgo, ant nurijo 75 gramui bromo ir nuo
Maskolija.
sprendimus
paskirianezius sijonierius ir apverstus į tokius paskalos, koki sutinka
jaunuomenės; 227 rub. pasilaikė
dę: “Mano Mieli! rengiate teaant suszaudymo filipinieczius krikszczionybę chiniecziųs. su Anglijos rando mieriais,
Caro^yeikata taisosi. ' Pa lekcijų rengėjai kaipo geležinį ka- vežimo vienok liko gurbas su to teip sunkiai užmigo, kad nie traliazkus perstatymu* atsakanneva padirbtų pinįgų pundais. kaip jos ne galima buvo prikelti.
apskųstus už padegimą arba Ciecorius ne turi nė jokių pa- kadangi prieszingi nugazdytų vojaus jau nėra. Vieni laik- pitalę komiteto.
cziame laike, o klebonas ant jus
Punduose pasirodė
supjaustyta Po kelių dienų pabudusi, ji visai
nepyko, priešaingai, jis da jo
užmuszimą amerikoniszkų ka jiegų ant nedalei dimo sker vien ir teip ne turinezius per raszcziai tvirtina, jog neužil- Pigioje valginyczioje jaunų popiera, kituose buvo suvynioti
ne turėjo palinkimo prie morfi
reivių. Amerikonai vienok dynių.
Kaip iki sziol ap daug didelio užsitikėjimo ant gio caras užsiims valdymu daktarų draugystė laiko toliaus e-zruotai. Prigavėjų iki sziol ne jaus, be kurio pirma ne galėjo parems. Nenusigąskite, jeigu stdaro tą patį, jie daugiaus už- skaito, į kelis mėnesius isz- rando gyventojus.
kraszto; kiti gi tvirtina, jog pamokinanezias ir naudingas pre susekė.
apseiti, isz n y ko drauge su tuom
musza filipinieczių, iszdegina skerdė Chinuose apie 20000 Tuom tarpu karė pietinėj jis keliaus į pietinę Prancū lekcijas. Antru skaitytojum lek Wilniuje rengia nauję keturių ir drigsnių suerzinimas. Po tam trupa, ir nesistengiate jai už
daugiaus kaimų, bet užtai jų krikszczionių ir misijonierių, Afrikoj traukiasi savo keliu. ziją gydytiesi, kur susitiks cijų yra Daktaras Zarcin (pir kliasų mokyklę, ant ko miestas pas Drę McLead atsiazaukė mor- kenkti; tegul ji loezia, tegul
ne tik nieks nebaudžia, bet o beveik visuose atsitikimuo Sugrįžo dabar į New Yorką su Kruegeriu. Ar caras už mutinis prelegantas buvo D-ras nuo savęs duoda 2000 rubl. ant £n;8tas ir alkoholikas; ir tę Dras žmonės eina, pripras prie teatrų.
dar
apdovanoja; mat ne se dalyvavo ir rando kariau majoras McBridge, kurisai tara už burus, ne žinia. Jei Kovarskis). D ras Zarcin akai pasamdymo ruimo mokyklai ir užmigdė eu bromo pagelba. Pa
liuje ateit.
Nenorėkite vieni
vienokios prisilaiko doros ka- na esanti po virazinįkyste cie tekeliavęs buvo į Transvaa- gu teisingai pranesza Londo tė lekciję apie darbę ir apie jo žada pusę reikalingų kasztų ant budęs nė jautė nė reikalo mor vitikę apžioti, ne* galite pasijusti,
įtekmę ant dirbanezių sveikatos. užlaikymo mokyklos, bet reika fijaus, nė troszkulio alkoholiszkų
riaujanezios pusės.
corienės paskirtų jenerolų. lių su airiszkais liuosnoriais no laikrasztis ‘ ‘Standard”, Szitie skaitymai dar daugiaus tu
jog i J ūsų burnelę niekas ne įkri
Rods Chinų randas neva už isz Amerikos. McBridge isz- tai rodosi, jog caras rengiasi ri lankytojų negu parengti Wil> lauja, idant prie mokyklos butų gėrymų. Wiem>a chmiet:s, pri to.
Kun. Warnagyris.
dalis ant mokinimo amatų.
pratęs prie opium, užmigdytas
Kare Chinuose.
krikszczionių skerdynes pra- giria butus ir tvirtina, jog tetarti žodį už butus, o kad niaus gimnazijų mokintojų. Pel
su bromo pagelba, pabudęs visai
Ar sziaip teip pasisekė sve szalino nuo kariaunos vado ant galų galo jie pergalės an jo Anglija iszklausytų ge- nas isz szitų lekcijų visas eina
Isz Wilniaus gubernijos. nenorėjo toliaus rūkyti * opium.
timų krasztų ambasadoriams vystės jenerolą Tung Fu, bet glį jonus, pora . sziuom tarpu riaus negu pasiulytos p. ant naudos pigios valginyczios.
13 d. lapkricsio, dvare Halio, Durnavojamį beprotį, kuris nesi
susitaikyti kaslink telygų, vis nežinia, ar jis nuo to pa nežinauežiam tikro dalykų McKinleyo
tarpinįkystos, ' Ant ssvento Jurgio ulyozios, Rieszanų valaaciiuje, siautė gai davė pervežti garlaiviu isz Ja
kokių pareikalaus nuo Chi sitraukė. Apie praszalinimą stovio rodosi, jog anglijonai Maskolija traukia kariauną naujai pastatytuose didžiausiuose sras, kuris issnaikioo kluonus su ponijos
Chinus,
užmig
nų. tikrai nežinia. Dabar kunįgaikszozio Tuano raszė visur paėmė viražų. Gal pra- ant Afganistano rubežių. gal visame Wilniuje Szmaženie- irisais ssiųtnetiniais javai* Wla- dė su bromo pagelba^, kada pa- Ruskas rublis po
j Prūsiškos mark
laikraszczių
bet jis sto naszysta ir isssipildyti, ka Kaip pranesza “Standard”, vycziaus namuose siautė gaisras, dislovo Wenclawowycao. Blė
Prie kiekvieno
na, buk visi
vi; su kariauna pietinėse Chi dangi savo žvėriszkais pada- maskoliszkas randas pareika kuru beveik su visu tuos namus dį ugnies padaryty paduoda ant
nų provincijose. Dabar laik- vadyjimais garsus lordas lavo nuo kitų geležinkelių tssnaikino. Sargai darbavosi
1 .gue pn.|buwowo..Dl<X>OOrubl
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Isz Amerikos

50 darbinįkų. lazsiuntė tuojaus
Niles, Oh. Niles Iron &
pigelbę. Po trijų valandų sun Steel Co. pastatys ežia nauju
kaus darbo parisėkė užgriuvusius dirbtuves.
Prancuzlukos mieroa.
atkasti ir iszliuoeuoti. Ant lai
T Renvood, W. Va. Wheeling
Specijališka komisija ir Amemės, terp jų ne buvo nė vieno Iron & Steel C®, pastatys ežia
litos rando reprezentantai galuti
sunkiai užgauto.
naujas dirbtuves.
nai priėmė bilių rodyjanti įvesti
Nuszove presblterijoniszką
Amerikoj prancūziškas mieras
CUMBERLANp, InD.
Neužkunigą.
nuo pradžios 1903m. Mitros tos
WnxiAMsoN, W. Va. Davis ilgio bus ežia parengtos didelės
ir svarstliai 'visų krasztų pripa Stokes, buvęs prezidentas Virgi šilkų verpinyczios.
žinti už geriausius ant svieto. nijos universiteto,užėjo pas pres5 Sharp^ville, Pa. SpearmaKad tik to bliaus ne atmestų se bitenjonų kunįgę, pastorių Wohl.
no auguti pecziai, kurie gana il
natoriai ir kongreso pasiuntiniai Už kę ten susirokavo ir pastorius
gai stovėjo, dabar pradėjo vėl
išrinkti daugume už pirktus bal liepė svecziui eiti laukan, o kad
dirbti.
sus, kurie tiek iszmano apie ver tas geru išeiti ne norėjo, su pa5 Wayne*burg, Pa. Tveria
tę ir gerumę ir parankumę pran- gelba savo gaspadinės, iszstumė
cuz'škų mierų kę ir kiaulė apie ant ulyczios. Kambaryj pradė si ežia kompanija, kuri parengs
pipirų skanumę.
Tie spangi tos barnys ant ulyczios traukėsi didelės puodų ir bliudų dirbtu
Amerikos neva patrijotai, ne toliaus. Ant galo pastorius iš ves.
daug apie tikrę patrijotizmę isz- sitraukė revolverį ir paleido šū
1 Midletovn, Pa. Uzianykmananti, jm kelis kartus atmetė vį, kuria sužeidė, bet ne pavo szczios blėtos dirbtuvės likosi
užmanymą įvesti į Ameriką pran jingai Stokesę. Tas teiposgi iš uždarytos, bet kaip girdėt, jos
cūziškas mieras.,
sitraukė revolverį, szovė, ir kul stovės ne ilgai.
Audra^pakrantese Naujos
Anginos.

Boston, Mas< Smarki audra
ir vėtra 7 d. gruodžio siautė
Naujos Anglijos pakrantėse ir
pridirbo daug blėdiea teip ant
kranto, kaip ir ant jūrių. Smar
kiausia vėtra buvo į sziaurius
nuo Bostono. Kiek iki sziol ži
nia, netoli Gloucester prigėrė 5
žvejai, 6 pakrančių laivai likosi
sudaužyt', 9 mažesni tapo paskan
dyti, 8 likosi užmesti ant sudu
mų, o 11 tapo pagadytų. Ant
šOsžemio vėjas išvartė daug
telegrafų stulpų, nutraukė dratus,
nugriovė triobų stogus.

ka pataikė pastoriui tiesiog į gal
vę; tas puolė ant ulyczios ne
gyvas. Pastorius Wuhl buvo
vienas isz geriausių pamoksli
ninkų presbiterijonų bažnyczios
visoj Amerikoj. Už kę šitie
Virginijos šviesuoliai susipyko,
iki sziol nieke nežino.
Musz b* terp lenku ir kitu dar
bininku.

Saginav, Mich. Standard an
glių kastynėse užgimė nesutiki
mai terp lenkų ir kitų tautų darbinįkų, kurie pagimdė smarkias
muštynės.
Lenkas Silvestras
Stank, pagriebęs kuolę, dnrbinį
kui Jenkins drožė į gatvę ir jį
Atelwial>tkakę in Ameriką.
užmuszė, kelis gi kitus ne lenkus
Pagal
atskaitę
ateivių sunkiai apkūlė. Žmogžudys li
užveizdos, šiuose metuose at kosi suaresztuotas.
kako į Ameriką isz viso 448572
Wyskupo padavadyjimai.
ateiviai. 304148 buvo vyriszL tikraszcziai pranesza, buk
kiai, 144424 moteriszkės; szį me katalikiškas vyskupas Fr. Eis,
tę ateivių skaitlius buvo ant Marųuette ir St. Marie, Mich.
136857 didesnis negu pernai. Ka- dijecezijų iszsiuntinėjo į dijecezi
jutoms atkako 65635, taigi iš jos kunįgus mvo aplinkraštį,
viso 514207.
Daugiausiai atei kuriuom prisako katalikiškiem
vių, nes 417700 atkako isz Euro dijecezijos kunįgamS garsinti
pi «, 17966 iš Azijos, 30 isz Af D^evo žodį katalikiszkose bažny
rikos ir 5896 isz kitų krasztų. čiose tik angliškoj kalboj. Ar
Skaitlius ateivių iš Japonijos gi ne geriaus būt, jeigu vyskupas
pasidaugino labiausiai, nes ant dabotų vien tikėjimo dogmatus,
340%, iš Austrijos ant 83%, iš o ne kisztų nagus į tautisz
Maskoiijos aut 49%, isz Italijos kus žmonių reikalus, apie kę ma
ant 29.
•
.
žai supranta ir koki reikalai ne
Norėjo uimuszti visas gimines. piiguli vyskupų užžiurai. Ame
South Parke, Wash. 22 metų rika tai ne Maskolijal Tokiems
vaikinas William Seaton, įpykęs tai vyskupams visokių tautų
ant mvo sesers, užsimanė iš- Amerikos gyventojai už mvo pim jšti visas mvo gimines. Pa- nįgus fctito bažnyczias ir prie jų
kirvį, kirto keturiems puikias klebonijas! Ar ne laikas
os sąnariams į gatvę, jau pažinti mums musų dučių
išbėgęs iš namų, šovė valdytojus?
į vienę praeivį ir jį sunkiai su
Gaisrai.
žeidė. Szovė kelis kartus į sze
Nev York.
Ridgevood par.tf, kuris stengėsi jį suimti. Kol jiegos stacija Brooklyno ulyczisuėmė, turėjo Seatonę kelis syk nių karų likosi ugnies isznaikyta.
paszauti ir tik apsilpus) galėjo Blėdį ugnies padarytę skaito ant
$15000. Ant kelių valandų ulysztraikieriu su szerifo cziniai karai ne galėjo bėgioti.
žmonėms.

(taisose BesLatrobe, Pa.
semer Coal ACoke Co, darbinįkai pakė'e sztraikę; jų vietoj
kompanija parsitraukė seabaus,
kurie dirbo po uždanga szerifo.
500 šatraikierių stengėsi
Užgimė
tynių seabeus iszvyti.
smarkios muštynės, kuriose 3
šerifo pagelbinįkai likosi pa
vojingai sužeisti. 10 szlraikierių dalyvavusių muštynėse su
areštavo.
Pantera sudraskė mergaitę.

Cambridgr, Oh. Sudegė czianykszczios American Tin Plate
Co. dirbtuvės. Blėdį ugnies pa
darytę skaito ant 200000 dol.
ExpliozlJoA.

Springfield, III. R i verto n
kastynėoe Nr. 2, per greit expiiodavueio patrono, 62 metų kalna
kasys Benedict ir jo sūnūs likosi
ant vietos užmušti.
Mekico. Kastynėse San. Andreas da la Sierra atsitiko baisi
dinamito expliozija, kurios likosi
iszgriautos kautynių olos ir užbė
rė dirbančius darbinįkus.
Isz
olų isztraukė 11 užmusztų darbi
nįkų ir 15 sunkiai sumankytų,
terp kurių beveik pusė mirtinai
sumankytų.
Išgriautose olose
vienok buvo daugiaus darbinį
kų, su kitais ne žinia dar, kas at
sitiko.

Cartvright, Wis. Netoli nuo
ežia gyvenančio fermerio, C. F.
Riley 7 metų duktė sėdėjo pagi
ryje. Tuom tarpu isz girios isz
lindo draskantis žvėris pantera,
pagriebė mergaitę, nunešė į gi
ri ę ir ten ję sudraskė ir suėdė.
Aplinkiniai farmeriai parengė gi
rioj medžiok'ę ir jieirs pasisekė
Nelaimes ant geležinkeliu.
iii—u**1 i. vienę didelę panterę,
Butte, Mont. Ant Northern
tik nežinia ar tę p-ezię, kuri su
Pacific
geležinkelio,
netoli
ėdė fermerio Riley dukterę.
Rooher, isžszoko iš rėlių geležin
kelio trūkis. Prie to du žmonės
Appleton, Wis. Czimykštė
likosi uimuazli, o trys sunkiai
Homestead Company rengiasi
apkulti.
partraukti 200 būrų szeimynų ir
Sacramento, Cal. Netoli Luiapsodyti ant teip vadinamų hojnesteads. Amerikos randas pa san vežantis darbininkus trūkis
žadėjo tokioms szeimynoms duoti uusimuszė su priešais bėganeziu
dykai žemės plotus sziauriniame tavoriniu. Prie to 8 žmonės li
Wisconsine (gal tuos paežius, ko kosi ant vietos užmuezti, o 23
kius Kra vežu no parapijos komi • sunkiai sužeisti.

tetas buvo iszderėjęs lietuviams,
tik tos dovano* lietuviai imti ne
norėjo.) Traukti burus į Ameri
kę gali tik jų prieszai, o Angli
jos papirkti. Jeigu jiems pri
reiks kraustytiesi iš tėvynės, tai
jie gaus tinkamesnes žemes ne
toli jų tėvynės, prancuzisskoM
arba vokiškose valdybose, iš
kur prie tinkamos progos greicziaus gali persikelti atgal į ap
laistę tėvynę. Tokios pageltos,
kokię lyg ant juoko siūlo ameri
konai, būrai nereikalauja; su to
kia pagalba nėra kę girdėsi, jei

Inglevood Junotton. Ont.
Netoli nuo ežia, ant Grand Trunk
geležinkelio, lokomotyvą užbėgo
ant važiuojauezios szėnimis drežinos, kurioje sėdėjo 5 žmonės;
drezinę sudaužė, o visus joje sėdinczius ant vietos užmuszė.

Isz darbo lanka
* FobtWirth, Tkx. Telegra
fiistai ant Golf, Colorado ir Santa
Fa geležinkelio pakėlė sztraikę.

5 Racine, Wis. Dirbtuvėse
Cese Treehing Michigan Co. kal
vėse ir liejinyczioee prasidėjo
Pa.
Nayang an darbai; neužilgio pradės dirbti
ie, netoli Darmore, ir kitos dirbtuvių dalys. Patilps
prie darbo apie 800 darbinįkų.

5. Etna,

Pa.
Dirbtuvėse
Spang, Chalfant A Co. dirba visoee dalyse. Finiszeriams numuezė ežia užmokesnį ant 4%
Sharpsburge, dirbtuvėse Moorhead dirba visose dalyse pilnę

1 Altona, Pa. Czięnykšczių
kaatynių darbinįkams numažino
užmokesnį.
Darbinįkai ant to
ne sutiko ir pakėlė sztraikę. Pra
dėjo teiposgi štraikuoti darbinį
kai Sterling Coal Co, Elmoroj
ir Bakertone šafte 13.
Lebanon.Pa. Prasidėjo dar
bai prie augsztų pecaių Lackavanna Iron & Steel Co.
Prie
darbo patilpo 1000 darbinįkų.
Nortb Cornvalijos pecziai teipos
gi dirba; pecziai Bird Coleman
dar stovi, bet ir jie ^neužilgio
pradės dirbti.

ra p i jo s reikalus be jokio komite darbę turiu lengvę. Tegul kiti
to, pats vienas, kaip maakolisz- lietuviai daro taipjau, o pramo
kas caras, valdo lietuviškas dū ku, gaus teipj «u lengvesnį ir ge
šeles ir parapijos kasę. Rokun resnį darbę, daugiaus galės už
dų isz surinktų pinįgų ne iszdno- dirbti. Ir laikas mokykloj pra
da nė jokių. Wargamistra ir ai leistas ne pasirodys ilgu, o jau
riszkas choras ir gi gyvena lie- buė daug sveikiau negu trinant
tuviszkoj parapijoj kaip pas po- šinkoriaus barę.
Lankydami
nę Dievę uipeczkyj, visai nešini mokyklę, užsipelnysime pagodonę
pindami, ar jų giesmės lietu 8vetimtauczių.
viams patinka ar ne. Musų lieMokyklos mokintinis.
tuviazkos aveles, visų kerpamos,
ant pasiraminimo ir užmirszimo
Isz Ashland, Wisrūpesčių, lošia einikį per naktis.
23 d. lapkričio czianykszčiai
Ne sakau, kad visi teip darytų, lenkai parengė apvaikszcziojimę
bet yra gana tokių, kurie, bijoda atminimui paskutinio lenkų pasi
mi užrustyt savo dūšių valdo kėlimo priesz maskolių valdžię.
nę, tyli ir loszia. Pereitą vasarą Kalbėtojai laikė kalbas, dainoriai
tūli mandruoliai bandė reikalauti dainavo patrijotiazkae dainas,
parapijos rokundų. Už tai dva dekliamatoriai dekliamavo eiles;
siškas piemenėlis išvadino juos apkalbėjo ir apdainavo mvo tė
išgamoms, už tai kad šventai vynės vargus ir nedorybes mas
kunįgo
ypatai—ne------tiki. Tokia
------- j r----------—— kolių. Ant pabaigos kalbėjo ir
mat musų parapijos kasos dabo lietuvys W. S. Jokubinas. Szitojo buchhalterijal Dabar visi tas-kalbėtojas, užlipęs ant platdręsuoliai nutilo ir ne drysta formos, prakalbėjo į susirinkuiassižioti iš baimės, kad iszga- Lult pasveikino juos, žinoma

5 Detrut, Mich. Bus ežia 1 Boston, Mas. Susitvėrė
atidarytos didelės vežimų dirb ežia specijališka organizacija,
tuvės už pusę milijonų dolia- kuri žada rūpinti uždarbį darbi
rių.
nįkams ne turintiems darbo. Szi
Milvaukee, Wi8. Czianyk ta organizacija žada statyti trio- moms ne taptų.------------------------- lenkiškai, o paskui,persipraezę*,
szcziai kapitalistai nutarė viso bas, rengti dirbtuves ir pardaKaip skaitytojai žino, čia ne kalbėjo lietuviszkai. Ragiuo ne
kiose vietose parengti 6_naujas vinyczias. Organizacija stovės seniai atsibuvo Susivienyjimo tuvius sekti gėrę lenkų paveikant kooperatyviško pamato.
seimas. Bet ir iš to vargiai bo slę, kaip antai kaslink meilės tau
popieros dirbtuves.
sulauksime ko gero. Ant seimo tystė*, kokia terp lenkų giliaus
Pater-»on, N. J. Czianykazne apszviesti žmonelės pamatė szaknis įleido negu terp lietuvių.
ISZ
czios lokomotyvų dirbtuvės,
vien,kad terp musų šviesuolių Toliaus aiszkino, jog musų tėwykaip kalba, bus perkeltos neuiilnėra sutikimo ir vienybės, jie nė visų yra ir buwo skriaudžiagio į Btrmingham, Ala.
viens kitų darbus ardo ir nieki ma ir niekinama. Parodė, jog
M ingo Junction, Oh. Na
Isz Union City, Conn. na, ypacz tame atsižymėjo musų ant Lietuvos ženklo, nors lietutional Steel Co. parengs ežia nau2 d. gruodžio czianyksztė Szv. šventi “Christaus įpėdiniai ir viszka vytis ir lenkiszkas ere
ję dirbtuvę, kurioje keli šimtai Jurgio Dr. parengė susirinkimę apasztalai, žemės druska", kaip lis yra wienu vainiku apsiausti,
darbinįkų ras darbę.
su prakalboms; vienu isz kalbėto jie pats švę vadina. Argi žin- bet wytis yra apaezioj, kaipo
<1 Canal Dover, Oh. Czianyk- jų buvo Dras J. Szliupas. Prieš geidu, jeigu mažai išmananti ne lenkias, kad ji yra net lenkų pa
šezios geležies dirbtuvės stovi; prasidėjimę kalbų padainavo tau žino kokiais keliais eiti! Ir to niekinta; teip paminta ir paže
užtai dirbtuvės Nev Philadelphi- tišku dainę, o paskui p. M i ko kių daugumas numano, jog Chris minta ir lietuvių tauta. Susirin
lai ežiu tė dekliamavo uždegan taus apasztalai stumia į purvynę kę lenkai,ne suprasdami lietuviszjoj dirba pilnę laikę.
čias szirdį eiles.
Pradėjus kal musų tautiszkę vežimę, bet kito kai, o matydami, kad kalbėtojas
M artins Ferry, Oh. Czia
bėti Drui Szliupui, atsirado keli, jam kelio nesuranda.
rodo ant Lenkijos ir Lietuwos
nykszczios Langhlino dirbtuvės
kurie,turbut,norėjo triukšmę pa
Yra čia 3 bažnytinės draugys I ienklo,tikėjo, kad kalbėtojas gar
bus padidintos; paskui priims
kelti, ne norėjo nusiimti kepurių, tės, bet jos tautiszkais darbais ne bina susijungimę Lietuvos su
500 darbinįkų viršaus.
bet tuos greitai nuramino. Kal užsiima, palieka juos dvasiszkam Lenkija, pradėjo delnais ploti.
Youngstovn, Oh. Maho- bėtojas a škino lietuvių kilimę vadovui, tikėdamos, jog jis dau Toliaus p. Jokubinas priminė Lie
niog Foundry and Machine Co. ir jų priešus, kartais užgauda giaus iszmano, o isz tikro jo dar tuvos didvyrius, terp tų ir Kospastatys ežia naujas rinkinės blė- mas kunįgiję ir tikėjimę. To bas, galima sakyti, apsirubežiuo- ciuszkę, kurs, paniekinęs savo
tos dirbtuves.
liaus kalbėjo apie darbmįkus, jų ja varžymosi parapijos kasos, lietuviškę tautystę, stojosi apgiT Tiffin, Oh. Ant geležinke reikalus ir apie jų prieszus ir iš kurię valdo be jokio iszsirokavi- nėju lenkystės ir jos a pa sz tai u;
Apskritai imant, mo. Ne seniai užsidėjęs politiš gėdino lietuvius, kurie ne atminlio Balt. & Oh. numažino darbi naudotojus.
nįkų uždarbį nuo $1 25 ant $1.09. Dro Szliupo k riba patiko dides kas kliubas turi apie 10 aanarių. darni ant daug kraujo jų bočių
nei klausytojų pusei, apie kę ga Ant politikos lauko ir ne daug pralieto už lietuvystę, šiędien
Darbinįkai pakėlė štraikę.
lima buvo manyti isz garsaus nuveikė, nes vieui su kitais ne jos nesupranta ir ne godoja. Ra
Hazleton, Pa. Paviecziuorankų plojimo.
sutinka.
Wisgi vienok prieš gino lietuviszkus tėvais augint
se Hupevell, Blaine, Buffalo ir
Žmonių į salę prisirinko tiek, rinkimus pelnė kelis bertainai- savo vaikus lietuviszkoj dva
ir Canton neuž lgio bus pareng
kiek jų ežia niekada dar ne buvo čius alaus. Na, ar tii ne dideli šioj, įkvėpti jiems meilę lietu
tos kelios naujos anglių kastyprisirinkę ir tai ne tik vyrų bet lietuviams garbė!
vystės, iszmokinti lietuviszkos
nės.
teiposgi moterių ir merginų.
Lietuviszkų karezemų yra apie kalbos.
Kalbino pradėti kokį
Frankton, Ind. CzianykDras Szliupas labai gyrė Ame 5.
Daugumas lietuvių geria nors darbą ant musų tautos labo.
szczios Republic Iron & Steel rikos lietuvius už jų aukas, sūdė pas žydus, nes jie gyvena 1aPasibaigus kalbai, klausytojai
Co. dirbtuvės, kurios iezstovėjo tas ant parengimo musų spaudos biaus su žydais negu su m vai rankų plojimais padėkavojo kal
per visę vašrę,pradėjo jau dirb dalies ant Paryžiaus parodos, kur siais, žydams atiduoda visę savo bėtojui, nors lenkai kalbos visai
ti.
visi parodos lankytoja), susirinkę uždarbį.
Pri'mvelisnesuprato, visi gyrė kalbę, neži
nodami už kę, gailestavo, kad
Milvaukee, Wia
Wietoj isz viso civilizuoto svieto, pa
Isz Baltlniores, Mdne mokėdami lietuviukai, vien
neseniai sudegusių dirbtuvių, matė musų pabudimą iš ilgo
Cz<anykszčiai lietuviai gavo wardę Kosciuškos suprasti galėRsyley & Sons Co. stato czia nau miego. Toliaus nurodė, kokias
jas mašinų dirbtuves, kuriose ir kur lietuviai privalo draugys ant szioe žiemos miesto kasztaie jo, /Ant salės, apart tikrų lietu
tės tverti;
nurodė mierius užlaikomą vakarinę mokyklę su vių, buvo ir keli lenkberniai.
300 darbinįkų ras darbę.
ir darbus valnamanių ir aocija- labai gerais mokintojais,Kungeriu Isz tų vieni nusidavė n eko ne
5 Morgantovn, W. Va. Ka
ir Wisneriu. Szitie mokintojai, suprantę, kiti gi mėgino juokus
pitalistas Ei kiną pirko aplinkinė listų.
28 d. lapkriezio pasimirė ežia kaip galėdami, stengiasi lietu pravyti, bet likosi paazalinių su
se saito miesto žemės plotus su
Montvila, šnarys Szv. Jurgio vius iszmokyti, darbuojasi su pa gėdinti.
anglimis, aut kurios parengs ke
Dr. Budamš nesveiku ir nega sišventimu.
Gegužio mėnesyj lenkai rengia
lias naujas kastynes.
lėdamas dirbti, kreipėsi priedrau
Nors Baltimorėj lietuvių yra Į czia panašų apvaiksžčiojimę,
1 Cambridge, Oh. Czianyk- gystės reikalaudamas paszelpos, diktai, bet lankančių mokyklę ant kurio ketina užsiprašyti liešczloee American Tin Plate bet daktaras pripažino jį sveiku. nėra daug, nore daugeliui pride- tuvius su
tautiszkoma daidirbtuvėse, kurios ilgai išstovė Dabar, kada jis numirė, viri pa rėtų jieszkoti mokslo. Mat dau- uoms, patrijotiszkoms dekliamajo, prasidėjo darbai ir dabar dirba matė, jog ne daktaro, tik velio gelis lietuvių ne gali suprasti Gijoms ir kalboms. Rodosi, lie
pilnę laikę.
nio buvo teisybė, nes pasirodė, naudos, kokię mokslas žmogui tuviams patiems priderėtų raug
Johnstovn,
Pa.
Terp jog plsucziai su visu buvo iš- atgabena. Jie mat nesupranta, ti panašius apvaikszcziojimus, o
Uniondale ir Ruffington neužil naikyti, kas ne gal urnai atsitikti, jog mokslas yra brangiausias žmo gal jie ant galo suprastų kuom
gio pastatys 400 naujų kokso pe bet liga turėjo ilgai trauktiesi. gaus turtas, kokio nieks ne gali yra. - Dabar czianykszcziai lie-1
čių, prie kurių keli šimtai dar Dabar draugystė, pamaeziusi m- atimti, nė išnaikinti. Rodosi tuviai teip sunkiai įmigę, kad
vo klaidą, gal atsimįs apie pasi lietuviams reiktų kuo daugiau sunku su jais pradėti kokį nors
binįkų gaus darbę.
siai lankyti mokyklę, naudotiesi tiutiškę darbę. Apart vienos
5 Steelton, Pa.
Czianyk- likusią nasz'ę?
Supratimas
cziauykszczių
lietu

iš progos ant prasimokinimo paszelpinėa draugystės, nėra ežia
szčios plieno dirbtuvės pagarsi
vių
isz
palengvo
kyla.
Seniaus
rašyti ir skaityti, kadangi tas nė jokios lietuviškos organizaci
no, jog ant 10% numažina darbi
nįkų užmokesnį nuo pradžios jie visai ne žinojo kuom yra. kiekvienam išeitų ant naudos, jos, nors lietuvių vienų vyiiszNet czianyksztė draugystė pra o mokslas tose miesto kasztais kių yra ežia su virszum 200.
ateinanezių metų.
džioj savo užsidėjimo įtaisė airių užlaikomose mokyklose nieko ne Daugumas jų nežino, kuom jie
5 Nev York. Cigarų dirbtu bažnyczioj langę kaipo lenkiška kaštuoja, besimokinantiems duo yra, nesupranta, kas tai yra tė
vėse Hilson Cigar Co. darbinįkai draugystė; dabar tę norėtų per da czia viskę, kas tik prie moks vynė, kas Lietuva. Wisę mvo
pakėlė sztraikę,
kadangi mat taisyti ant lietuvių vardo, bet lo reikalinga, be jokio užmokes supratimę
palieka šliuuuose.
jiems numažino užmokeanį ant tas, kaip tvirtina kunįgas, kasz- nio. Ne veizint vienok ant to Laikraszczių nė pamokinanezių
$1 nuo 1000 padirbtų cigarų.
visko, lik mažas lietuvių būrelis knįguczių ne skaito. Tas tai yra
tuotų apie 10 dol.
W ietinis.
5 Hopevell, Pa. Piltsburgo
lanko mokyklę. Kur todėl dau didžiausia czianykszczių lietuvių
nelaimė.
kapitalistai paviecziuose Buffalo,
gumas laikę praleidžia?
Lietuvos Artojas.
Einant pro saliunus net per
Canton, Blaine pirko didelius že
Isz Ellzabeth, M. J.
mės plotus su anglimis, ant kurių
Darbai ežia eina ne geriausiai. daug galima matyli ten žengian
parengs kelias naujas kastynes.
Darbę nors sunkiai, bet visgi ga čių lietuvių. Ne vienas visus Isz Grand Rapids, Mieli.
Lietuviszkų szeimynų szitame
5 Philadelphia, Pa.
600 lima gauti. Lietuvių daugiau sunkiai uždirbtus pinįgus palieka
mieste
yra apie 100 ir tiekjau pa
Mliuninkams;
kada
visus
pinį

siai
dirba
geležies
dirbtuvėse.
darb>nįkų 76 czianykszczių di
džiausių spaustuvių pakėlė štrai Darbas ežia sunkus ir užmokestis gus prageria, tokius saMuninkai, vienių. Dirba jie furniture dirb
kę. Jie reikalauja užmokesnio ne didžiausia, darbinįkai vos isz paėmę už apiKaklės, ne kartę lau tuvėse. Darbas tokiose dirbtu
to gali išmisti; nuo doliaro nu kan išmeta. Einant pro lietu vėse ne sunkus, bet ir užmokes
po 12 dol. ant sanvaitės.
vių namus, ne kartę gali užtė- tis ne dideli: moka nuo $1.00—
5 Cleveland, Oh. Blėtoe traukia 25c. Kaip koks dęrbinį- myti “augšto mokslo ir doros” 11.50 ant dienos; labai retas už
kas uždirba ir po $2,50, bet tokių
dirbtuvėse Cleveland Steel Co.
Lietuviszkų
merginas maukiant alų su vaiki dirba daugiaus.
ne daug.
dabar dirba mažai, kadangi atlie
Su tautiszkais darbais czia nais ir tai per ištisas dienas ir biznierių yra: du karezemninkai,
ka reikalingus pertaisymus, bet
nykszcziai lietuviai ne pasirodo, naktis. Tokios doros merginos vienas grocerninkas ir vienas sal
neužilgio prasidės darbai visose
jie kaipi užmigo. Rods ne se ir toki vyrai, žinoma, ne turi lai dumynų pardavinėtojas.
dalyje. _
Suprantanczių tautiškus rei
niai atkakau į szitę apygardę, bet ko mokintieei.
5 Monokgahela, Pa. Wisoee apie Elizabetho lietuvius ne mi
Mieli broliai, laikas mesti pik*' kalus ežia visai mažai. Oziakastynėse Monongahela Coal A eliau nieko paminėta laikrass- tus papročius ir griebtiesi prie nykšti Susivienyjimo kuopa lai
Coke Co. dirba dabar pilnę laikę cziuoee. Mat czianykszcziai lie mokslo, kol ėšme jauni. Ateis kosi silpnai. Apie Tėvynės My.
su dviem darbinįkų atmainom, tuviai labai dievobaimingi, jie senatvė, mokintieei bus per vė lėtojų Dr. kuopa visai nieko ne
10000 darbinįkų turi ežia uždar- bijosi rašyti į laikrašcziua ko lu. Progę turime, tai isz jos girdėt. Už svarbiausię lietuvių
bį.
respondencijas, kad su joms ne naudokimės, mokslas visiems migdytoję galima laikyti kun.
Pangonį. Žmonelės skundžiasi,
Lkbanon, Pa. Dirbtuvėse užgautų garbės mvo dvasiško išeis ant naudos. Setai aš tik
buk
jis net prie išpažinties drau
aotrę
žiemę
mukinuosi,
o
jau
ge
Lackavanna Irau & Steel Co. piemenėlio, kadangi ir teisybę radžia
prigulėti prie Susivienyjimo.
resnį
darbę
turiu
fabrike.
Pirma
szant,
reiktų
ir
apie
jo
darbus
pa

prasidėjo darbai. Iš syk prie
darbo patilpo 1000 darbinįkų. minėti. Jis, anot “Saulės”, gaa- dirbau kaip muha, o dabar ga Kadangi czianykszcziai lietuviai
Kada pradės dirbti visi tarpini- padorauja ant “lietuviško pū vau vietę prie surašinėjimo ge daugume dary 'tautiškai nesu
mo pecaiai, priims czia daugiaus dymo” tikrai kunigiškai. Jau ležiš, kurię darbinįkai ima iš
bene keturi metai kaip veda padarbinįkų.

Lietuwiszku dirwu.
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Imperfect in original
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draudžia prigulėti prie “Susivie
nyjimo*, tai daugumas jo avelių
ir laiko prigulėjimę už “smeitel
nę griekę**, už kę galima patekti
ant “peklos dugno". Nežingeidu
jeigu kunįgas draudžia lietuvius
nuo lietųjvisžkų tautiškų orga
nizacijų, kadangi jis pats sulen
kėjęs tai nori visus lietuvius
lenkų globoj kuo ilgiausiai laiky
ti.
Argi tų trumpamačių
akys ne atsidarys, ar ir jie ne pa
matys ant galo, kur juos veda
dvasiškas vadovas draudžiantis
prigulėti prie “Sueiv.”, kurs iki
šiol yra svarbiausia lietuvių
tautiška organizacija? Jeigu už
prigulėjimę prie jo reiktų eiti į
pragaru, tai geresni žmonės prie
jo ne prigulėtų; tuom tarpu prie
jo priguli visi geresniejie lietu
viški kunįgai ir tai daug mo
kintesni už Pangonį.
Kaip tautiškuose, teip ir po
litiškuose reikaluose supratimas
daugumos czianykezczių lietuvių
stovi labai žemai ir visu jų pa
sielgimu ne galima labai gėrėtiesi.
Apnzviėčianczių pratę raštų jie
ne skaito, tę teiposgi skaito už
nusidėjimę prieš Dievo prisaky
mus. Tikėjimas jų remiasi vien
ant pildymo formų, atrepetojimo
poterių be jokio supratimo, o jau
mvo darbuose daugelis elgiasi
viši ne pagal Dievo priškymus. Tūli nešioja net “geleži
nes pirštines”, kaip Mko, ant
baudimo kitaip tikinčių; kiū
turi “bylę*^ ant atsigynimo nuo
per daug smarkių pireztinuoczių.
Czia, rodosi, turės įsikiszti poli
ciją ir atimti tuos garsių karžy
gių ginklus vartojamus ant atgynimo szvento tikėjimo.
Girdėjau, kad čia yra viena
pagelbinė draugystė Szvento
Petro ir Povylo turinti apie 100
sąnarių, bet apie ję no teko daug
patirti; tiek žinau, jog ta drau
gystė sieko tautifezko ne nuvei
kė.
Wartoliškietis.

Isz Philadelphlos, Pa.
Įpykimas kun. Kaulakio ant
savo parapijęnų ne tik neina ma
žyn, bet kyla vis labyn. Chris
taus mokslo mokintojas, nežino
damas kaip buvo geradėjams atkerszyti, pjudo juos terp savęs,
lenkbernius siundo ant tikrų lie
tuvių; visus, kurie jieszko teisy
bės, ne tik apšaukė bedieviais,
bet per kiekvienę pamokėlę kolioja ir niekina bjauriausiais žo
džiais bažnyčioj. Net visi karszcziausi knnįgo pritarėjai, net mo
terėlės jau supranta, jog tie pa
mokslai nesutinka su Christaus
mokslu, kad tai ne yra Dievo žo
džiai į bet paprasta pliovonė; kaip
kada pasitaiko išgirsti net aisz
kų melę. Kas tik drysta priesztarauti ir ne nori palikti kunįgo
rankoje anų $5659,86 .prigulin
čių parapijai—tas bedievis ir
atlikta. Niekinime tų dręsuolių
turbįt Philadelphios dvasiszkas
piemuo pralenkė net Chicagos
lietuviszkų dūšių piemenį.
Dabar musų “meilės mokinto
jas” stengiasi išardyti czianykszčias lietuviškas draugys
tes ūž tai, kad jos jo “lenkiazkam gaspadoravimui” parapijoj
ne pritaria. Kadangi mat visos
3 czianykszczioe bažnytinės drau
gystės iš mvo kasos paskiria pi
nigus ant provos su kunįgu, tai
vienas iš kunįgelio draugų, ne
žinia keno pamokintas, nuėjo į
bankę ir bandė ten sudėtus Szv.
Juozapo Draugystės pinįgus užaresztuoti, kad ji negalėtų nieko
paskirti ant provos. Bet Drau
gystė sugriebė vaikinė!) už
sprando ir nugabeno į kortę.
Nore čia atėjo ir kunįgas, bet ne
į-tengė iszliuosuoti mvo šalinin
ko. Jis dabar apskųstas už krei
vę prisiegę. Be abejonės už ki
to kaltes reiks jam prieš sudę
atsakyti.
Dabar jau žmonelės mvo doros
moki n toj ę geriaus pažino ir ma
žai paiso ant visų jo koliojimų ir
trukdymų; ne labai nnri tikėti jo
prisakymams ir pamokinimams.
Kunįgo pasielgimas, kaip tiki
mės, suves į supratimę ir vieny
bę čianykszcziua lietuvius, terp
kurių iki šiol didelės vienybės
ne buvo.

Ant vieno susirinkimo, nese
niai atsibuvusio, likosi užgirta
uždėti paskolos draugystę; isz
rinko jau jr vyriausybę naujos
draugystės (Apie szitę draugystę
garsus kunįgaiksztis Joc’rn buvo
mums savo varde atsiuntęs apgarsinimę, kaipo sekretorius. Ar
gi ta nauja draugystė y ra pagar
sėjusio kunįgaikszczio? Red.).
Dabar čia kalba, buk kunį
gaiksztis Antanas Jocis rengiasi
itzleisti lietoviškę laikraštį, bet
nežinia ant keno naudos ir ant

Isz Nashna, N. H.
24 d. lapkriezio atsibuvo balius
draug. Szv. Kazimiero ir kuo
pos Tev. Mylėt. Draugystės ant
Franklin Opera House salės.
Sveczių buvo iš aplinkinių
miestų ne mažai. Muzika buvo
lietuviška, visi puikiai link
sminosi, dainoriai draug. Dro V.
Kudirkos iš Lavrence puikiai
padainavo po du kartu tautiszkas dainas, katros ne vieno už
degė suledėjusię krutinę. Airai
ir prancūzai, buvę ant baliaus,
augštsi stato tę dainavimę. Pu
sė pelno eis ant tautiškų reika
lų ir bus persiųsta, kur reikia, po
aprokavimui. Taigi ar nevertė
tų visoms musų draugystėms j
skirti- nors kelintę nuoszimtį
ant tautiškų reikalų kaip ant
kankintinių, balsas kurių ardo
krutinę kiekvieno jautresnio lie
tuvio; bet mums kaip į ausi ne
rėkia, tai ir užmirsztame apie
šveneziausias pareigas.
Jeigu
pasirodo iš kokio nors kaimelio
keletas centų, tai jau rodosi musų
visuomenė užganėdinta ir dar
bas užbaigtas. Todėl be per
stoji mo reikia aiszkinti ant susi
rinkimų ir visur, kur tik proga
būva.
25 lapkriezio buvo pas vienę
lietuvį ant Pearsons avė. kriksztynos.
Kad
krikštynos tai
krikštynos! Wienam padarė
galvoje apie 3 skyles, kito isz
akies bėgo szaltinis kraujo, o ga
lijotas užsimokėjo 118. Tai mat
vis katalikų darbas ir dar sz Ven
toj dienoj.
Antanas.

Isz Torrington, Conn.
Kadangi musų miestelyj daug
tamsos, tai subruzdo abidvi par
tijos tę tamsą szalyn varyti.
Pirmiausiai katalikiškoji partija
parengė prakalbas bažnytinėj sa
lėj 20 d. lapkriezio. Kalbėto
jais buvo kun. Sau rūsaitis ir p.
Grinius iš Waterburio. Kalbė
tojai draudė nuo girtuokliavimų,
kazyravimų ir kitokių blogų
darbų. Kalbino skaityti ne kliu
dančius tikėjimo raštus.
2d d. lapkričio antroji partija
parengė prakalbas. Atkako gar
sus musų tautietis Dras Szliupas.
Jis savo kalboj aiškino darbinįkų reikalus, ragino lietuvius
prie apšvietimo ir vienybės,
kadangi tik per vienybę ir su
pratimę varganai gali atsiekti
savo mierius, pagerinti mvo
būvį.
Neseniai ežia atsirado ir tre
čioji partija ir tai ant musų ne
laimės. 1 d. gruodžio szalinįkai
szitos partijos susipešė už kokię
ten mergę ar bobę. Wienas li
kosi mirtinai primuštas, du gi
sėdi jau kalėjime. Ir szitos sąna
riai vadina savą katalikais. Ge
rai dar, kad szitie svetimu kailiu
užsidengę. Mes visi geistume,
kad szita partija kuo greieziausiai iš musų tarpo isznyktų.
Du lietuviai, Andrius Guodžiukinas ir Juozas Matose gy
čius, susidėję, uždėjo ežia mėsinyezię, o Petras Petrauskas pardavinyczię valgomų
daiktų.
Welyjame szitiems musų tautie
čiams kuo geriausios kloties.

Isz Lawrence, Mass.
4 d. Gruodžio, pakviestas ke
lių cziauykszczių lietuvių, atka
ko į Lavrence Dras Szliupas. 7
vai. vakare, svetainėj pn. 288
Essex sL laikė prakalbę. Dras
savu kalboj pirmiausiai išreiš
kė, kaip visur varguolius skriau
džia kapitalistai, kurie visus be
turezius darbinįkus paverta į sa
vo vergus. Toliaus ragino lie
tuvius raszytieri prie visokių
draugysezių, ypacz gi prie socijalistiškų, kadangi tik sustiprėjus
socijalistų partijai, darbinįkai ga
li iszsiliuosuoti iš dabartinės
verguvės ir patekti į geresnes
sanlygas. Toliaus aiškino naudę, kokię atgabena mokslas ir
apszvietimu; ragino visus lietu
vius griebtiesi skaitymo kuįgų ir
gerų laikraszczių; kalbino mokanezius rašyti ir skaityti vyrus
vesti už paežiu tik mokanezias
rašyti merginas, tokioms gi
merginoms radyjo ne tekėti už
nemokanezio raszyti vyriškio.
Kalba Dro Szliupo visiems pa
tiko ir jie rankų plojimais dėkavojo kalbėtojui. Gailai vien, kad
'klausytojų susirinko' ne daugiau
siai, mat kitus sulaikė moterys
iš baimės, kad jų vyrų Dras
Szliupas velniui ne užrašytų.
Už tai daugelis merginų pasiro
dė daug protingesnėms ir atkako
ant prakalbu. Be abejonės jos
to turės didesnę naudę negu
skęstanezios tamsoj moterys. Pra
kalbos paklausyt atkako kelilie-

Isz Newarko, N. J.
Darbai eina ežia gerai, yp*icx
skrybėlių szapoae, kur dirba daug
lietuwių. B t isz kitur atkaku
siems d;irbą sunku gauti, kadan
gi mat ne prigulinezių pr e uni
jos ne priim i. Lietuviai biznie
riai, yp-icz saliunįkai, kurių yra
5, ger^ daro biznį; ypacz vienas
su pagelba vyriszkų ir moterisz
kų szei mylios sąnarių įraukia
kaip galėdamas lietuvius prie
gėrynių ir tuszt'nimo ki-zenių.
Skaitytojas.

| Aplinkinėm Bendzino, Piet
vakarinėj Lenkijoj, policija suse
kė suorganizuotą žydpdiikių
kompaniją, kuri užsiiminėjo mer
gų prekysta. Suviliotas pažadė
jimais gerų vietų mergina siųs
davo j>e į P.etinės Amerikos di
delių miestų paleistuvystė* n <mus. Daugiausiai merginų į jų
kilpas pateko irz VVar-ztvos ii
miesto Lodz. Dabar niekezti sė
di kalinyj. Prowa jų bus neui lgio perkr dinėjama Petrakavo
apskriezio audė.

U Maskvoje

Isz wisnr.
|| Mieste Cherbourge, Prancū
zijoj, siautė didelis gaisras laivy
nas arsenalui ae. Blėdį jo pada
lytą skaito ant 2 mi ijonų fran
kų.
|| Peterburge studentų drau
gystė parengė didelę pardawiny
ežią. Pardavinėtojais ir ušwei
zėtojais yra ežia augsztesnių mo
kyklų studentai.

[ L ūke paskutinių vėtrų,siau
tusių pietinių Chinų pakrantėse,
pražuvo 1600 žmonių. 4660 nu
žudė visus savo turtus. Baisus
vėjas kaip szluote nuszlavė daug
kaimų, laukus javais užsėtus isznaikino.'
H Mieste Nanking, Chinuose,
perkūnas trenkė į parako krautu
ves ir pagimdė bai.-ią explioziją
kelių tukstanezių svarų parako.
Ant kelių mylių aplinkui visos
triobos liktai sugriautos. Prie
to 300 žmonių pražuvo.
|| Turkijos sostapilėj, mieste
Koustantinopoliuj,
neturtingų
grekonių apgyventoj miesto dalyj siautė baisus gaisras, kuris
isznaikino 140 namų. Varguo
liai, gyvenę sudegusiuose na
muose,nužudė visus savo turtus.

| Netoli salų Jersey, Prancū
zijos pakrantėse, susidaužė an
gliszkas garlaivys Rossgull. Isz
buvusių ant szito garlaivio 40
pasažierių, tik 11 iszsigelbėjo;
likę 29 turėjo prigerti, bent apie
jų likimą nieko iki sziol nežinia.

| Anglijos pakrantėse siautė
smarkios vėtros, laike kurių
daug pakranezių laiv/B^^usidaužė. Prieszais Dover prapuo
lė viena valt's su jurinįkais nuo
vieno kanuolinio angliszko lai
vo. Mena, jog ta valtis susidau
žė ir jurinįkai prigėrė.
| Netoli Paryžiaus, ant kelio į
St. Denis, rado pamestą bjauriai
supjaustytą kūną jauno vyriszkio, prie kurio truko galvos,
rankų ir kojų; kojas ir rankas
rado paskui pamestas ant vieno
tuszczio pliaciaua. Kas yra ta?
supjaustytas vyriszkis ir kas jį
supjaustė, nežinia.
| Maskolijos apszvietimo mi
misterijoj per kratinėje dabar klau
symą įvedimo mokinimo gamtos
mokslų moteriszkoše gimnaz jose,
ko dabar visai ne mokina ir bai
gusios mokslą gimnazijoj ne žino
nė kuom skiriasi žirnis nuo bul
vės, ne supranta nė kasdieną ma
tomų gamtos apsireiszkimų.

| Vokietijoj, 1 d. gruodžio at
sibuvo gyventojų euskaitymas
(ežia atsibūva jie kas 5 metai)
ir laikraszcziai garsina jau apie
gyventojų skaitlių tūluose dide
liuose miestuose (mat Vokietijoj
daug greieziaus viską suskaito
negu Amerikoj,kur į suraszytojus
renka menkai iszmananczius apie
svarbumą statistiszkų žinių poli
tikierius). Skaitlius gyventojų
Berlyne pasirodė 1884345, taigi
daugiaus negu Chicagoj.
| Mažrusijoj, Orlovo guberni
joj, kaime Skvorodovna pasimi
rė ukinįkas Jurkov. Giminės
aprėdė numirėlį, treczią dieną nu
gabeno kūną į cerkvę; isz cerk
vės nuueszė ant kapinių. Apriszo grabą su virvėms ir rengėsi
leisti į duobę. Tik sztai grabo
antvožas atepoko ir numirėlis at
sisėdo; laimė jo, kad jis spėjo at
gyti, kol grabo į duobę ne įleido.
Pamatę atgijusį numirė į, bailesniejie lydėtojai iszbėgiojo. Nu
mirėlis szoko ant popo ir butų
gerai apdaužęs, bet ne prileido.
Jurkov isztruko isz norinezių jį
panevali įkimszti į grabą atgal
drąsesnių kaimieczių ir leidosi
namon. Namiejie liepė parneszti
viedrą degtinės, užlipo ant pecziaus ir per tris dienas apvaikszeziojo
atgijimą. Visi kaimiecziai laiko ji dabar ui raga-

apvogė

turtin

giausią miesto cerkvę, teip vadi
namą “Uspenską soborą”. Pini
ginės dėžės buvo sudaužytos ir
pinįęai isz jų iszimti, i*z abruž
do Motinos Szvencziausioa iszim
ti trys dideli deim ntti ir sma
ragdas.
Pabėgti vagiliui i*z
cerkvės ne pasisekė: jį suėmė ir
iszėmus vieno deimanto, pas jį
rado visus pavogtus daiktus.
VVagiliumi pasir odė ukiuįkas Tū
los gubernijos, žinoma, staeziatikis.

......... ..
--------------na, apie tai galėjime pakalbėti, linti prie draugybes gali gauti ant pasi
skaitymo knygas už užmokesti po 5 c.
kada “Katalikas” geresnėj for-.
ant sanvaites.
moj tą k'ad»ymą pakels. ?Tiek
Dr-te 8. Daukanto.
tik galime piiikyt, jog ne d >uz * Lavrence, Mae. Tėvynės Mylėtoju
turime ir turėjome lietuviszkų Dr. kuopa laikys susirinkimą nedalioj
laikraszczių, kurie li*k butų asa- 23 d. gruodžio, 2 vai. po pietų po nr.
246 Essex st., ant kurio ftvieczia visus
biszkų koiiojimų ir erzinimų į lietuvius kuoskaitlingiausiai susirinkti
svietą paleidę kaip “Katalikas” ir užsimokėti metine mokesti. Teiposgi
prie pirma buvusio redaktoriaus. ir norinti prisirasziti teiksis ant szio su
Wyriausybe.
Aut užgavimo ncs'drovėjo nie sirinkimo pribūti.
kada griebtieji melo. Nežinome Philadelphia, Pa. Tėvynės Mylėtoju
todėl, ar atmenant senas sawo Dr-tes kuopa laikys savo metini susirin
nuodėmės, “Katdikui'’ pritinka kimą 15 d. Gruodžio, 7:30 vai. vakare
Neprigulmingo Kliubo ruime, 943 8. 2nd
jau dabar kitus duriszko pasielgi st. sint kurio visus san irius ir norinezius
mo mokyti.
prisiraszyti kvieczia kuoskaitlingiauaei

NAUJI I8ZRAD1MU.
0 Prie kastynių Horde, netoli
Dortmundo, Prūsuose, pritaikė
naują būdą prie dirbimo elektrikos. Elektriką ežia padirbi piprastoe maszinoa, bet jas waro ne
garu, ant ko reikia daug kuro,
bet iki sziol nesunaudoti gazai
kylanti nuo sutarpintos geležies.
Su elekt.ika padirbu tų gazų
ežia bus varomi elektnazki ka
rai.
0 Europos laikraszcziai garsi
na, buk vienas Lzpaniazkas dak
taras iszrado naują būdą gydymo
džievos, nuo kuiiosdakUrai wia
gi iki sziol ne turi tikto vaisto,
lazpaniszkas daktaras gydo džio
vą teip kaip ir užsivietryjusius
sužeidimus: jia atidaro krutinę ir
džiovos bakterijų apimtą pLuczių
dalį iszpjauja, arba bakterijas isznaikina su pagelba naikinanezių
jas vaistų. SziUm iszpaniszkam
daktarui pasisekė iszgydyti su
visu kelis džiova serganezius.

U Prūsų apszvietimo miniote
rija iszleido prisakymą į visus
universitetus ir kitokias specija
liszkas augsztesnių mokslų įtaisas
ant toliaus pnimiuėti kaipo stu
dentLS tik tokius maskoliszkus
■p i valdinius, kurie baigė gimna
zijas arba realiszkas niokykM ir
turi atestatus. Iki dabar ant pa
stojimo į Vokietijos augsztesnių
mokslų įtaisas nuo maskoliszkų
pavaldinių reikalavo vien egza
minų ant persitikrinimo, ar jie
| Augliszki laikraszcziai garsi
galės prider incziai suprasti skai
na, buk koksai 90 metų farmetomas profesorių lekcijas.
rys įsaac Parry, gyvenantis ne
| Varf-zavoj, j vieną barzda- toli Housdale, Ky., iszrado perskutinyczią atėjo koksai Sieniav- petuum mobile, taigi maszipajiega niekada
ski.
Barzdaskutys pasodino jį ną, kurios
ant sėdynės ir pradėjo skųsti. neiszsibaigia. Dabar dirbt Parry
Bedirbdamas, urnai įgavo proto modelį savo maszinos, kurį siųs
sumaiszymą ir pradėjo skutamąjį patentų biurui ant užpatentavisu britva pj luti.Pjaujamas gynė.i mo. Matę tikrą masziną tvirti
ir szaukė pagelbos, bet kol tojė a- na, jog ji dirba gerai, bet nė vie
tėjo, visgi tapo keliose vietose nam isz maeziuaių maszinos darbą
teip sunkiai supjaustytas, jog nuo ne pasisekė suprasti, kokia pajie
isztekėjimo kraujo apmirė.Reikėjo ga ją varo. Ar tik ežia ne bus
jj greitai gabenti į ligoubutį. Be vien amerikoniszkų laikraszczių
protį barzdaskutį reikėjo suaresz iszradimas? Jie mėgsta labiaus
tuoti ir gabenti ant policijos sta negu wi.*ų kitų krasztų laikrasz
cijos, o paskui į beproezių na ežiai leisti į svietą visokias me
mus.
lagystes.

susirinkti." Sais yra paskutinis susirin
kimas ant kurio naujai prisiraszę gaus
dovanas 32.00 vertes knygų. Metine
mokestis tik 60 c. Pasiskubinkite.
T. M. D. kuopa.
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Reikalingas
Geras vargamistra prie Apweizdos
Diewo parapjjoe Chicagoj. Ataiszaukti
p*» Ko. E. Stefanavicziu,
108 W. 18th st.
Chicago, III.

•

Mainierlai Temyklte!

Farm* 5 akru su trioboms prie pat
mainu,kur wiuda gali turėti gera darba,
parsiduoda už 1125. Pinigu visu nerei
kalauja, likusius gali iszmoketi po 33
ant menesio. Mus mainos visada dirba.
Adresuokite:
A. žvlngilas,
Willisville, III.

(12—14)

Aukos ant kankintiniu
A. Kauras Birchville, Me.

31.00

Puikiausios 0awinczewones ir
popieros groiiiatoniH.

Naujausiu ir gražiausiu pavinczevoniu ir popieru gromatoms, importuotu
isz. Europos, su lietuwiszkais paruzais,
turime dabar daugybę. Prekes pavincze vonių po 15c . 20c. ir 25c.
Popieru
prekes: 1c., 2c. 10c. 15c. 20c. 25c. arkuszas. Norinti gauti "samples" popieru
ar pavinczewoniu, tegul prisiunczia 31.
Norinti gauti "samples” abieju popieru
KoncertaH ir Balius.
ir pavinczevoniu, turi prisiųsti 32.00.
A. Ouzbwskis,
Neverk,* N. J. Dr-te Dainoriu Dro
924—33rd St.
Chicago, III.
V. Kudirkos ant savo metiniu sukaktuviu turės koncertą irbaliu 5d. Sausio
1901 m.,
New Baumann swetaineję,
Uisiazaldymatsagydys et. wiena diena.
kerte 8o. Orange ir Morris avės. Neverk,
Imk * UsxaUT« Bromo Qulne Tablet*". Gauti
įženga vyrui su mergina ir su pasidejimu kMkvtendje aptlako)* uilSc. Jai nepuydya
■ugraiin* pinigu*. ant kiekwleno bolido m
*
d ra pa n u. 25c. Wisus lietuvius ir lietu parnasas E. W. Orove,
vaites szirdingai kviecziai atsilankyti.
• . Dr-te D. Dr. W. K.
Hartford, Conn.
Dr-te Szv. Jono
Evangelisto turės savo balių subatoj,
29 Gruodžio, 7 vai. va k a re, Central Rov
saleje,Noll. įžengi vyrams 25c., mo
terims ir merginoms dykai. WĮsus lie
tuvius ir lietuvaites kvieczia atsilan
kyti.
• Draugyste.

Neprašytas swecalas. -

Pajieszkojimal.
Pajieszkau savo sesers Onos Lsvrinaites, isz miestelio Gargždu, Kauno
gub., Telsziu pav., 5 metai Amrike. Ji
pati ar kas kitas teiksis duoti žinęant
adreso:
(1»-31)
Mrs Beesi Lawrin,
5 Bates Block,
Leviston, Me.

Pajieszkau Juozapo Szvežausko isz
kaimo Naszenu, Slantu parap. ir Juo
zapo Drimbos isz kaimo Rubuszaieziu
Telsziu parap. Kauno gub. Jie patyą ar
kas kitas teiksis duoti žine ant adresp:
Jos. Zabakaa,
834 E. Pratt St.
Baltimore, Md.

Rudens nepraazyta* sveczias wel atsilanae pas mus, duod imas visiems at
jausti isz priežasties žiauraus oro ir szalczio. Infuenzija (la grippe) daro sawo
darba smarkiaus negu kuomet nors pe
reituose laikuose. Kas galėtu geriau
siai nuo to nepraszyto sweczio apginti?
Bonka skanaus Trinerio American Elixir
of Bitter Wine, kurs iszwalo irsudrutina wisa žmogaus organizma ir tokiu bu
du kuogeriausiai apsaugos nuo tokiu Il
gu- Yra tai vienintelis gydantis wynas
(fabrikuojamas vien tik Jos Triner’io.
437 West 18th st. Chicago, III. «ir gauna
mas visoee aptiekose). apsaugojautis
nuo persiszaldymu ir kitokiu rudens li
gų, nesą Jis praszalina karszti, nežlebcziojima, sudrutina pilvą ir nervus.

Pajieszkau Antano VVitkaus, Kauno
gub-, Raseinių pav., kaimo Szakiu. Jis
Guodotinas Kuningas Tarasiewicz,
pats ar kas kitas teiksis duoti žine ant
klebonas szv. kazimiero parapijos, Miladreso:
Peter Doviatt,
šraukee, sztai ka raszoapie kartųjį vyną
Box 33,
Himrod, Iii.
Dro Božynczo.
Pajieszkau Rafolo Ir Antano TautkeKad persitikrinti apie gydytino veik
vieziu in kaimo Pagirstucziu, Sziauiiu
me kartojo vyno Dro Božincz, dairiau Jį
paw., Kauno gub. Franciszkauz Moc
sergantiems savo žmonėms ir atradau,
kaus ir Karolio Klimavicziaua, Wilkad Jis isz t ikro daug gero padaro, nes
niaus gub. Jie patys ar kas kitas teiksis
sudrutina pajiegas.
Tūla ypata, kuria
duoti žine ant adreso:
per daug metu “rėmuo” be paliovos
D. Stepulis,
grauže, veik pasveiko, kaip tik ta vy
Cfo. P. F. Corbin,
Nev Brltain, Conn.
ną pradėto vartoti.
Pajieszkau savo brolio Franciszkaui
Kita ypata turėjo visai sugedusį pil
Antanąvieziaua, Suvalkų gub., Wladi- vą; po iszgerimui tik vienos to vyno
slawawo pav., Kaimo Auszkadariniu.
bonkos, Jaucziasi dabar visai sveika ir
Jin pats ar kas kitas teiksis duoti žine linksma.
ant adreso:
Su guodone,
Ant. Antanaviczia,
Kn. Idzi Taraaievlcz,
69 N. Intat.,
Brooklyn, N. Y.
992 Bremen ui.
Milvaukee. Wis.
Pajieszkau Juozo Medelio isz Kaimo Rugpj. 30, 1900.
Padovinio, Kalvarijos pav., Suvalkų
Kartųjį Wyna Dro Božincz gali gayti
gub. Turiu svarbu reikalą. Jis pats
Fabriko ofisas: 519
ar kas kitas teiksis duoti žinę ant adreso: visose aptiekose.
Milvaukee avė., Chicago, III.'
Aleksander Urbanaviczius,
101 Bairds Rov,
Blantyre, Sootland.

| Danietis Wimmer iszrado
| Lenkiszkas laikrasztie “Kur- būdą, kaip paversti paprastą pie
jer Codzienny” isz Slavutos.Vo ną j kietą, ne naikinant nė jo
lyniaus gub., paduoda žinią apie skanumo, nė mailingutno. Ne
szitokią žmogžudystę. Ukinįkas gana to, prie pavertimo szito
kaimo Ulaszanovka, Audrius pieno į kietą kaip ledas, kurį ga
Plocinski,iazvaiiavo su savo pa lima vežimuose be jokių ypatisz- Pajieszkau sawo brolio Antano Dergto
ežia su kokiais reikalais į m1 e?tą kų stotkų važiot*, tampa isznai- Žaremu parap. Telniu pav., Kauno g.,
szimet pribuvęs Amerikon ir Tamosziua
Namieje liko tik 13 metų duktė, kintos visos žmonių sveikata* Lotožos, kurs pirmiau dirbo Waukegan,
10 metų sūnūs ir vienų metų vodingos bakterijos, kokių pa Iii, o paskiau* ant firmų Big Rock. Jis
duktė. Vyriausioji duktė, iszei- prastai piene yra daug ir nuo jo patys ar kas kitas teiksis duoti žine ant
dama į lauką parsivaryti besiga daug žmonių užsikreczia viso- adreso: A. Diglis, Little Rock, III.
Psjieszkan
Juozapo Inkauskio, Kauno
nanezius’ r
verszius, paliko
v:-._
r<iomsbrolį,
ligoms. Kietą pieną
ga- gub., Raseeiniu
pav.,
Sartiniku vol.
supti gulinezią lopszyje mergaitę. įima į miltus sumalti ir laikyti Jis pats ar kas kitas teiksis duoti žine
Sugrįžę tuom tarpu isz miesto per czielas metų eiles, o jis ne pa ant adreso:
Ant. Lopsza,
Box 16,
Scitlco, Conn.
tėvai, rado lopszyj papjautą mer geuda. Užtenka paimti kiek tų
gaitę, o ant stalo gulintį kruWi miltų ir sumaiszyti su vandeniu
Atstaza ūkimas:
ną peilį. Pasirodė, jog 10 metų ir turime pieną tokį jau skystą,
Man važinėjant po Vakarus ir po
sūnūs, nenorėdamas supti mer gardų ir maitingą kaip ką tik paNaują Angliją teko sueiti daugelį Lietu
gaitę, o kad jos užmigdyti ne milžtaa. Kokiu budu Vimmer vių, protaujanezių, kurie nori įgyti di
Kalėjo, pagriebė peilį ir papjovė. psverezia skystą pieną į kietą, tą desnį įžvelgimą į klausimus philozophiJoe ir mokslų (duszią, Dievą, gamtos
Matyt vaikyszczias buvo ne pil laiko jis iki sziol paslaptyj.
įstatymus, evoliuciją, ir tt.). Kadangi
no proto, kadangi pilnaprotis
tie klausimai aiszkiai yra iszguldyti L.
S
Maskoli-zka
kelių
ministeri

ne butų galėjęs to padaryti.
Buchnerio veikale "Pajiega ir Medega”
ja ne seniai darė bandavones Pe (Kraft und Stoff), ir kadangi sziądien
terburge su nauju iszradimu vie toks veikalas isz tiesų yra reikalingas
“Kataliko” mokintojams. no belgiszko inžinieriaus ant su visiems laisvamaniams, idant turėtų
Paskutiniame numeryje “Kata ntudojimo durnų iszeinanczių isz atramą priesz kunigijos melus apie re
ligiją, asz pMisznekCjęs su kiliaiz taulikas” teikėsi mus maloningai pa maszinų pecziaus ant palaikymo tiecziais rįžausi apgarsinti prenumeratą
mokinti, jog Druskeninkų mau vienodus szilurnos ir užezėdyjimo ant wirsz minėtos knygos. Prenumera
ta lietuviszkos knygos, kas dabar nori
dynės ne yra prieszais Liszkavą, kuro.
Panaszias banda vones prigelMti aną atspaudintl,kaistuos 31.50:
bet nuo jos 10 viorstų, jog mau pirmiaus darė Prūsų geležinkelių po atspaudinimo kasztuos 32.00. Todėl
dynės ne priguli kompanijai, bet užveizda ir jos buvo pasekmin tuos, kurie nori tą knygą turtti lietu
yra privatiszka savastie, toliaus, gos. Užczėdyjitnas kuro, turint vi sakoje kalboje, kviecziu prisiųsti
prenumeratą, ir kaip tapė atspaudinta,
jog nuo stacijos Porieczje reikia tą naują pnetaisą, siekia po 400 užsimokėjusiejie gaus atlyginimą kny
važiuoti į Druskinįkus pasisam- rublių ant masziaos per mėnesį. goms tiek egzempliorių, už kiek bus
džius žydelį. Ar Dniskenikai yra Prietaisa ne brangi, nes kasztuo isz anksto užmokėję. Kasztai spaudos
lygiai ties Liszkavą, ar į szalj ja tik 50 rubl. ir be didelių kasz- yra dideli, todėl prašiau Tautleczių
urnai su prenumerata Įsileidime knygos
nuo jų kitoj Nemuno pusėj, Ue tų duodasi pritaisyti prie kiek man pagelmingals būti.
J. Szliupaa, M. D.
ne ne teip svarbus dalykas. Kau vienos maszinos. Peterburge at
421 Penn Are.,
Scranton, Pa.
link gi likusių dalykų, tai jau liktos bandavonės teip buvo pa
musų mokintojas ne su visu turi sėkmingos, kad maskoliszka ke
teisybę. Maudynės užlaiko“Ak lių ministerija nusprendė iszradi “Lietuvos” keliaujanti agentai
cijonieriszka draugystėDruskenikų mą pritaikyti isz palengvo ant Sziaurrytiniuose ateituose "Lietuvos”
keliaujaneziais agentais yra: Win.Kudamineraliszkų vandenių*’/ Drau visų Maskolijos geležinkelių.
rauckaa isz Lavrence, Mass. Konstanti
nas Ged i minas iss 8o. Bostono. Mass. ir Jo
gystė ta susitvėrė ir rando už
nas Tareila isz Waterbury,Conn., pietry
tvirtinta 8 d. gegužio 1882 m.;
tiniuose ateituose Jurgis Kazakeviczius
maudynės parengtos vėliaus.
isz Pittston, Pa., ir Juozas Petrikis iss
Draugystės kapitalas isz pradžių
Philadelphia, Pa., o va liteJ e Illinois
Antanas 2vingilis Isz Wiilisville, III.
buvo 600000 rubl.; dabargi su
Kur szie vyrai atsilankys, lietuviai
mažinti iki 400000 rubl. 18tf8m. Chicago. Dr-te Liuosybe* laike uwo gali
pas Juos užsiraszyti “Lietuvą”
prieumetini luairinkima 2 d. Gruodžio
susitvėrė
kita akcijonieriszka ir aprinko nauja adminirtracija aekįn ir prenumeratą jiems užsimokėti; pidraugystė, kuri apsiėmė nuvesti oriai: J. Petronius pres., And r. Kerulie nįgai bus teisingai mums priduoti. Pas
liniją elektriszko geležinkelio nuo wice-prez., Ant. Rudiiuku proL aekr. juos teipgi galima gauti visokes knįgas
J. Norwaiixaa fin. aekr., Mat. Palionis už tą paezią prekę kaip ir redakcijose.
stacijos Porieczje į Druskenikus. kuierium; L. Wllavicila, J. Kinderis ir Wietiniais agentais: Jonas Naujokas,
Projektą kelio maskoliszka mi K. SsedvilM kieoe dažiuretojai, P. Jo Nev Yorke, Stanislovas Rinkeviczius
nutrija dar pernai užtvirtino. naiti* miražaika. Baniriii turinti dnra- Brooklyne N. Y., Andrius Macais Shegysten reiklius kreipkitas prie prot. ae- nandoah, Pa., Petras Bieliauskas Mt
Kad maudynes valdo akcijonie kretoriiuz ant adreso:
Carmel, Pa., M. J. Damijonaitis Waterriszka draugystė, apie tai malo
bury, Conn.
A. W. Rudauzkaa,
"Lurruvos" Iszleistuvb.
Chicago, U],
nus musų mokintojai gali persi 3252 8. Morgan zt.
Chicago.
Susitvėrė
nauja
draugyste
tikrinti, kadangi ji maskoliukuo
Kam reikalingas
se laikraszcziuose kas metą garsi vardo Dro J. BMaoawicziaus,kuri4atkys
mwo pirma susirinkimą nedalioj, 15
na savo atskaitą ir pagarsinimus, Gruodžio, laleJe M. Mieldaiio, 08 W, naudingu ir visiems tinkantis pagelprie lietuviuko biznio? Praszau
kuriuos paskui atkartoja ir War- 25th St. Wisus lietuvius kvleczia pri- biniku
atsismaukti lig Naujo Meto ant žemiaua
ezavos kasdieniniai lenkiszki lai k, siraszyti prie naujos draugystes.
padėto adreso. Duodami atsakyme pra
Komitetas.
šiau pasakyti kola or*
ir kiek algos
raszcziai.
- Chicago. Sanarial Dr-tęs Si mano Dau
Kaslink kito pamokinimo, kaip kanto gali gauti dykai ant pasiskaitymo galima pasitikėti. Saliuniku praut^ ne4iklapatyti.
antai kas platina melagystes, kas visokias knygas isz Draugystes knygy
P. P. Gulbis,
Chicago, 1 U.
pjudo žmones, kas juos isztvirki no po nr. 3301 8. Morgan st. Neprigu- 134 W. I8th St.

Drangysczin Reikalai

Imperfect in original

Dr. Leonard Landės,
Lietuwiszkas Daktaras.
134 E. 24 UI.,

New York.

Garsingas gydytojas vyriszkų Ir mo
teriszkų ligų. Mokinosi universitete
Nev Yorke; praktikavo ligonbucziuose:
VViedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvopardėtiniu moks
lo Lebenon. Ballevue, Port Graduale
Hospital College ir t. L

UaZtikrinv Išardymu
visų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai:
plauczių. kepenų, skaudėjim} vidurių,
galvos,nepomietį, apalpimu, skaudulius,
žaizdas, tynimę, moteriszkas ligas ir ne
vaisingumu. Gydymui nerviszkų ligų
reikia naudot elektrikinias prietaisas.
I.iunu I

I >i»liu

iszgydysiu į kėlės dienas, teipogi li
gas pilvo, uždegimu žarnų, iszdžiuvim| pieno, skaudėjimę lupų, nosies, akių, ausų, nustojimę pajiegų ir tt. Iszgydyms užtikrinu kiekviename atsitiki
me. Cnroniszkss ligas gydau pasekmin
gai, ir slepemas ligas užlaikau slaplybė-

Dr. Leonard Landės,
134 E.24th St.,Cor.Lexitigton Av.
Offiso valandos: {J"
Nedallomisiaao 8 Iki 10% vaLrytoiasot Iki 4 vai.
popiet.

Rod» per Grom»ta» Dykai
Užpraszydami gydyklas prisiuskite 31.00
WJeigu sergi, tai paraszyk klek turi
metų, kiek sveri ir apraszyk savo ligj. o
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigydysi.

Lietuwi«kw Salitiitas.

Jono Gudino.
Mltchel 8t.,
Braceville, III.
. Užlaiko geriausius gėrimus ir czysta
sale susirinkimams ir baliama

iii/JLi

AR t»l KUKUĄlAb??

Wbl kartini i ir euake, girdėjimai dabar yra
lizgydOBi aa pafelba nauju uuia Uiradmu.
Tik karoliai* Sime ne gali būt Užgydyti. U81sui sazvor vBiKtai raanzuaaai. A pranyk navo Ilga. Iszeguminaaimailr rodą dykai. Gali
Ktyt name lezai ydyti iu wiaal Bakai* kaeata'a.

Diltoi’s Auril Institute,

A. Sukurskis & Co.
Lictuviszkas
CIGARO ir TABALO F ABRISAS.
Dirba Cigarus isz tikro Havanos taba
ko ir užlaiką inportuotę tabakę tinkamiause ant papierosų iss Rosijos, Turki
jos ir kitų stalių.
Biznieriams dasiunczia tabako ir Cigarus į visus Amerikos
kraaztus už pigiause prekę.

Fabrikas: 1123 N. Maplewood av«.
Ofisas ir Krautuve: 8239 So.Halstad
CHICAGO.

MUSŲ ŽEMĖS AUGMENIS.
Pagal Tunkevyčių ir kitus.
(T*sa.)
Kada tik vyrukų krepšeliai išnoko, praplyšo ir iš jų išbyrėjo vaisingos
dulkės, uždaranti išėjimu iš žiedo plaukeliai
suvysta ir esančiam viduryj žiedo vabalui at
sidaro išėjimas laukan; jis išlenda visas api
bertas vyrukų dulkėms. Nors gana išgazdintas savo kalėjimu žiede, bet kad badas verčia
j ieškoti maisto, vabalas ne paiso ant pavo
jaus, bet lenda į kit« tokį jau žiedą ir teipjau lieka uždarytu. Besitrankydamas žiedo
viduryj, nupurto dalį dulkių paimtų nuo ki
to žiedo, grūdeliai jų patenka ant išnokusio
motės šnipelio ir motę užvaisina, kuri paskui
išduoda vaisių su sėkloms.
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moms Kuosoms akims, ant kiekvienos yra po
du užvaisintoju.
Pievagrybiai, ūmėdės, grūzdai turi užvaisintojus ant grabučių plėvelių, baravykai,
lepšes, kazelėkai dudėlese esančiose apačioj
grybo kepuraitės. Tie užvaisintojai ir yra
grybų sėklomis, nors jie teip smulkus, kad
liuosomis akimis beveik negalima jų matyti,
bet jeigu jų daug byra, tada ir be pageltos
padidinančių stiklų galima jas užtėmyti: iš
apačios išnokusio, pajuodavusio pievagrybio
byra daug juodų dulkių, kurios ir yra užvsisinta medega ant išdavimo grybo. Užvaisintojai, arba užvaisinta medega, nupuolusi į
atsakančią žemę, išduoda baltą medegą,
iš kurios paskui pasidaro po žeme eiles siūle
lių, o iš jų iškyla ant paviršaus balti bumburėliai, iš kurių pasidaro grybo kepuraitė.
Apart grybų, yra dar smulkus neužma
tomi be pageltos padidinančių stiklų aug
menėliai, iš kurių vieni gimdo ligas, kiti gi
yra naudingi; terp tų smulkių augmenėlių
yra toki, kurie dauginasi per pasidalinimą,
iš vieno pasidaro du, trys ir tt.: šitie ne turi
nieko panašaus į sėklas.

kinote visi, jog yra augmenys ne turinti
matomų žiedų,net žmonių pasakos minaro
jam as paparčio žiedas, kuris turinčiam jį sutei
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kia laimę ir žinojimą slaptybių, kokios kitiems
nežinomos. Kadangi mat žmonės paparčių
Vaisius, kaip žinote, yra tai išaugusi už
žiedų ne mato, o mato kad jie veisiasi, dau
ginasi, tai'ir sutvėrė pasaką, buk paparčiai mazga moteriškų augmenies organų, o pas
žydi tik švento Jono naktyj ir į. trumpą laiką turinčius aiškius žiedus augmenis yra tai iš
išduoda sėklą, kuri patekusi į žemę, išdygsta augusi motės užmazga. Didžiausias dynys,
kaip ir sėklos kitų augmenų.
Teisybė, pa kvepiantis obuolys, slyva, vyšnia, vynvuogė,
parčiai ir samanos ne turi matomų žiedų tokių agurkas, žirnis, aguonų galvutė, eglės skuja
iš-užsimezgusių žie
kaip musų daržų ir laukų augmenys, bet ir —visi tie vaisiai yra
dų,
iš
užvaisintos
motės,
arba iš užvaisintų
šitie stovinti ant žemesnio laipsnio augmenys
turi veisimosi organus, kurie atlieka teipjau moteriškų augmenies organų.
Esančios vaisiuje sėklos tik tada išdigs
gerai savo darbą kaip ir augmenų turinčių
ir pereis į jaunus augmenėlius, kada pateks
kuo puikiausius žiedus.
Matėte gal ant apatinės pusės paparčių į žemę; ant to, idant galėtų patekti į žemę,
lapų tamsiai rusvos parvos šlakus, jie pasi vaisius turi suputi, perplyšti, arba varpos
darę iš susirinkusių lapo plėvė* plaukelių, terp turi išsiskėsti, kad sėklos galėtų išbyrėti.
kurių vieni turi smailų galą, kiti užbaigti ap Daleiskime, kad šiokiu ar tokiu budu augvalia buožele. Smailiuosius vadina siūleliais, menies sėkla pateko į tinkančią dirvą. Kaip
gi ji išdygsta? Paimkite štai pupos grūdą ir
užbaigtus buože užmazga.
pažiūrėkite, kaip jis sudėtas. Nuėmę nuo
Užmazgos viduryj per dalinimas! tveria pupos grūdo lukštą, matote, jog jis susideda
si liuosos celės arba kamaraitės, kurias vadi iš dviejų dalių, vadinamų sėklų dalimis. Tei
na paparčių užvaisintojum. Tveriasi jos pa sybė, ne visi augmenys turi sėklas susidedan
našiai kaip ir vyrukų dulkės augmenų turin čias iš dviejų dalių: yra daug augmenų, ku
čių matomus žiedus.
rių sėklos susideda ne
iš dviejų,
Išnokus užvaisintojui, užmazga trūksta bet iš vienos dalies.. Viendalės sėklos yra
ir iš jos, teip kaip iš vyrukų krepšelių užvai- 0,—.miežių, kviečių, ir daug kitų.
sinančios dulkės, išbyra užvaisintojai. Jie,
f
j Apie kitus vienok tuom tarpu
patekę į drėgną žemę, išsipučia, esantis juose
Į
/ne kalbėsime.
Terp sėklų
skystimas vadinamas protoplazma perplėšia
I
( dalių pupų, kaip matote ant
plėvę ir užvaisintojas leidžia diegą. Prisika
\ ^M)aveik81ėlio, yra laibas apbinęs prie žemės savo ūseliais, toksai diegas
vj^skritas grumulėlis. Yra tai
auga kaipi savistovis augmenis. Ant apati Pupų sėklų dalys. diego užlnMga? jį kurio išnės dalies tveriasi vyriški ir moteriški orga digs naujas pupos krūmelis; jame, ypač jei
nai. Vyriški organai yrą tai krepšeliai. Jų gu žiūrėsite per padidinantį stiklą,' ne sunku
celės susuka protoplazmą į susuktą siūlelį, užtėmyti šaknelę ir mažą diegelį su mažais
kuris ir yra vyrišku žiedu.;
suspaustais lapeliais.
Moteriški organai viduryj turi medegą
Patekęs į drėgną žemę, pupos grūdelis
panašią į protoplazmą, kurią vadina oosfera. išbringsta, išsipučia nuo įtraukto drėgnu
Augščiaus išsipūtusios dalies moteriškų or mo. Toliaus grūdo lukštas plyšta, sėklos
ganų yra kaklas, kurio vidurys tuščias.
dalys išsiskečia ir užmazga arba angščiaus
Oosferoj. arba medegoj esančioj mote paminėtas grumulėlis išlysta: apatinė jo daį
riškuose organuose yra viena luoša celė, kuri lis įsismeigia į dirvą ir leidžia daug smulkių
bringdama, išpučia tveriančias kaklą celes. šaknelių, viršutinė gi dalis tysta į viršų ir
Prie užvaisinimo, vyriška sėkla įsispraudžia ant galo, išlenda iš žemės, o toliauyjgreu^j_
į moteriškų organų kaklą arba dūdelę ir susi laibą virkščią užbaigtą dviem žaHHSHj
lieja su oosfera, kuri pagavusi vyrišką sėklą, liais. Kol diegas ne išlindo iš žemeJHH
užsidengia plėvė, taigi tveria kiaušinį, o iš gavo lapelių, šaknys traukia maistą išgrtM
jo pradeda lysti lapai toki jau, kaip tie, ko kada vienok pasirodė lapeliai, šaknys reika
kius turėjo išdavęs sėklą papartis. Tokiu lauja jau maisto iš dirvos. Jeigu maistl
budu veisiasi paparčiai ir toki yra jų žiedai. dirvoj randa užtektinai, auga paprastu bua
Maždaug panašiai veisiasi ir kiti netu du: šaknys dirvoj kerojasi, virkščia eina sto«
rinti matomų žiedų augmenys, bet terp jų ryn, drūti naši, leidžia šakas su daugybe ža-1
yra toki, kurie leidžia pradinį diegą vienos lių lapelių, kurie, kaip žinote, turi svarbią1
lyties, taigi arba vyriškos, arba moteriškos, užduotę, prisideda labiaus prie augimo aug
o ne abiejų.
menies negu kita jos dalis. Toliaus ant at
Veisimasi vienok ir nėturinČių matomų žalų Į)asirodo žiedų bumburai, kurie persi
žiedų augmenų labai panašus į veisimasi pir- keičia į žiedus; iš žiedų užsimezga vaisius su
sėkloms ir jos patekusios į žemę, leidžia die
miaus aprašytų aiškiažiedžių.
Neturi matomų žiedų ir samanos, bet gą, iš kurio išauga nauji augmenys. Tas at
kaip žinote, jos teiposgi veisiasi, taigi turi sikartoja beveik kiekvieną metą. Ant augimo
turėti ir sėklas, nors ir ne tokias kaip sėklos reikia vien tinkančios dirvos su užtenkančiu
jame maistu, oro, šviesos, šilumos ir drėgnu
augmenų turinčių aiškius žiedus.
Prisižiūrėjus samanų atžaloms, ant vir mo arba vandens.
šutines tūlų atskirų samanėlių galima užtė
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myti krūveles siūlelių atjaustas vainikėliu
iš smulkių lapelių; iš jų pasidaro vyriška
Tūlų augmenų vaisius ir sėklos teip bū
sėkla. Ant kitų vėl atžalų yra moteriški or
va
sutaisytos,
kad gali nukeliauti labai toli
ganai turinti kiaušinius (oosferą)'. Taigi
nuo motiniško augmenies. Prietaisos palen
samanos turi veisimos! organus ant atžalų.
gvinančios vaisiams ir sėkloms kelionę ne pa- i
Po užsimezgimuii taU^po muijunęmui “ilieka be nandoe augmenims, joa pilengvivyriškos
___ __Ji ___
_____ir L.
ikoa _____
sekios ________
au moteriška.
išaiakeSia
vima -akJZn
®u„
na 1n
jų veisimasi. Jeigu visos
sėklos nupultų
pastoja kaipo užmazga; atžalos iš lapelių ant vienoje vietoje, tai jų ant menko ruimo butų
viršūnes turi bumburelius su užsimezgusiu per daug; išdygę diegai nerastų užtektinai
vaisium. Tas, nupuolęs ant žemės, dygsta ir maisto žemėj, o per tai ir augti ne galėtų.
išleidžia daug žalių siūlelių;*, ant jų darosi Todėl tai reikia keliauti daugeliui nuo gimti
bumburai, iš kuriu eina atžalos su lapeliais. nės vietos šalyn, kitur geresnės duonos jieškoti, kaip tai daro ir žmonės ir kiti gyvūnai,
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jeigu namieje pritrūksta maisto.
Svarbiausiu niešiotoju augmenų šėFlų'*
Grybai, kaip žinote, ne turi žiedų, ne
yra
vėjas.
Jis lengvai perneša toli tokias
matote nė jų sėklų, o vienok jie dauginasi,
rietoj nurautų tuojau s atsiranda kiti. Taigi sparnuotas sėklas kaip antai kliavo, liepos.
jie turi turėti sėklas, iš kurių dauginasi. Iš Dar geriaus ant to pritaikytos sėklos antai
tikro, maurai ir grybai turi lygiai vyrišką augančių ant pievų pienių. Užtenka pūs
kaip ir moterišką sėklą arba kiaušinius, ku telti vėjui, o tūkstančiai sėklų turinčių plau
rie yra lomutėse arba grabutėse, iš jų tveria kuotas uodegaites kyla ant oro ir vėjas
si užmazga.
-j
» jas išnešioja toli nuo gimtinės, po visas ap
linkines. Tokios sėklos, patekusios į žemę,
Ant geresnio supratimo aprašysime čia toli nuo savo augimo vietos, dygsta ir auga?
visiems pažįstamą grybą pievagrybį (AgariYra teiposgi augmenys, kurie pats išmė
cus campestris); spečijališkai augina jį ant to savo sėklas. Prie tokių, paveikslan, pri
mėšlo rusyse Ir paprastuose tamsiuose guli balzaminai ir gervasnapiai.
Prieiki
tvartuose, reikia vien užlaikyti vienodą šilu te prie balzamino krūmo, kada vaisius nuno
mą ir drėgnumą. Balta medega šito grybo,
įdėta į mėšlą, tveria siūlelius, kurie tęsiasi
išilgai išmėtytų mešle šiaudelių ir per kelias
pirmutines sanvaites ne išlenda laukan.
Paskui ant mėšlo paviršiaus pasirodo
balti spuogai, kurie juo toliaus, juo pana
šesni į pievagrybi; taigi susideda iš koto,
ant kurio viršaus yra kepuraitė. Yra tai
veisimos! organas, kuri neteisingai laiko už
tikrą grybą.
Kraštai kepuraitės sujungti su kotu plė
Vsitius balzaminų ir gervaanapių.
ve, kuri trūkstą pati, jeigu sėkla išnoko.
Pertrukus plėvei, matote kepuraitės apačioj kęs ir pabraukite palengva per krūmą
rausvos arba.baltos parvos dryžius suside ranka: vairiai atsidarys ir sėklos išbyrės, is®
dančius iš eilių plonų pievučių teip sudėtų, lakstys į visas puses. Teipjau trūksta vai '
kad grybo apačia išrodo kaipi išrėžyta grabu sius ir išmėto į visus kraštus sėklas gervasnapių, tūlų žirnučių ir tt. Tokių šaudančių ar
tėms; ant tų plėvių eilių yra užvaisintojai.
Plėvelės tos, jeigu tėmyti jas per padi ba toli mėtančių sėklas augmenų yra ir dau- j
dinantį stiklą, pasirodo apibertoms smul giaus ant žemės.
(Toliaus tanu)
j
kioms celėms arba kamaraitėms, neužmato-

oį^į;1*

—11.

Official Publication.

Dovanas Duodame Visiems

$5000 vertes dovanu bus
iszdalyta visiems mu
su Kostumeriams..
Darome tokias dovanas todėl, kad norime, idant Jus
visus sau reikalingus szventems daigtus pirktumėt© pas
mus.
'.
Mes darome didžiausius iszpardavimus ant szvenežiu, todėl galime ir tokias tikrai stebėtinas dovanas savo
atlankytojams dalinti.
j
Ateik pats ir atsivesk su savim savo draugus ir kaimynus.
Muiiih linkima bus vtau* Jus pas save matyti.
Dovanas dalysime kasdieną ir kas vakaras iki pat kucziu vakarui. Mes
pargabenome daugybe zabovu ir Kalėdų szventems tavoru, kuriuos
dalysime visiems atsilankantiems in musu krautuve.
Perskaityk visa ta dovanu lista ir temyk, kokiu budu mes jaa dalysime

.

perkant uz $t.oo U

D

Didele bonka geriausio gatunko
otuos
tofd
Kalifornijos Port,- Sherry,- arba Ca8 coliu uogoms indelis, labai puikus tawha vyno, paprasta preke už buteli
ir panaszus in kriszpolini,visur toksai 5Oc.
parsiduoda po 18c.
Opaline alui gerti taure, puikiai pa
Raitas porcelano Smetonai puodelis, marginta ir paauksuota,gražaus artis
padarytas isz gryniausio amerikiszko tiszko darbo, ir tai butu puikiausia
porcel»no. puikaus natunko, visur jusu vyrui kalėdinė dovana,verte«5Oc
toks parsiduoda po 15c.
Rankoms raszyta staldengte su ku
Puodelis rasa) ui isz angliszko por rseliais aplinkui. 36 coliu ketvirtai
celano (\Valter Mikins dirba tokius ir nes mieros, vertes5Oc.
jie yra geriausi ant svieto), puikiai isz- Pasirinkit, kas geriausiai pasidaboki.
margytas, visada parsiduoda po 19c.
Vaiku setas;peilis, szakutes irszauk
sztukas isz Malacasidabro,puikiai išzotuos
m argi n ta* ir sudėtas in dailia dėžutė,
2 yardu turkiszko rassto raudonos
paprastai parsiduoda po 18c.
ir baltos staltises. pilno 58 coliu ploj
P“''4'11* ••«tutoa ir su . cxio puikiausio gatunko kokias jus
dailiais d v>gubais k«»sztehais,papras- kadn malet
anlas vlBado8 p^kj.
tai parsiduoda 2 už 15c.
Į dlwda
40c.

Grynai drobine szalika tu Iszraszytu viduriu ir su kutoseliais aplinkui,
pilnai 2 y ardu ilgio, vertes Ooc.

Pasirink, koks tau geriausiai patin
ka—dovanai.

Dounos prie pirkinio oz $!0.00.
Puikiause Chenille staltiese, su di
deliais chenille megstais kutosais, la
bai puiki, paprasta verte $1.50.

Balta Crochet paklode ant lovų,
puikiu Marseilles pavidalu, pilnos
mieros, geriausio galunko, paprasta
verte $1.50.
Grynai drobine staltiese, su k mo
suotais krasztais, dideles mieros, gry
nai balta arba raszyta, visados toki
parsiduoda po $1.50.
Puiki megstine szalika, su aptuotu
Pora grynai drobiniu abrusu, su 11- viduriu, daugiau kaip 54 coliu ilgio,
g»is ,ukuis kutoeeHais, grynai balti labai atsakanti dėl pasidabinimo ir
arba 8U igIlnBrgiDt*is krasztais, mie- visuomet verta $1.50.
ros 44 X 22 coliu, paprastai parsidųo3 arbatiniai indai isz puikiausio Haka kožnas po 35c.
vįland importuoto pircelano su pųi-

prie pirkimo u $5.00. .

D

Pora czekiszku1 pusto stiklo vazų..
dažu mėlyno, žabo *rba gitarinio,
puikiai iszdailintos, verte* 2Oc p6ra. j
Opalines graznams dėžutės,' pudru I
* • ■
..................................
dėžutės,
spilkinyczioe
ir liktoriai, dai
liai Uzmargintos ir paauksuoto*, vie
Puikios balto* staldengtes su dai
na* puikesnis už kita, paprasta verte liais karbatkais krasztuose ir iszstu2Oc.
v i net u viduriu, pamargintais k raszte
Opai cake pinte, 9 coliu didumo, liais, paprastai parsiduoda po 75c.
rankoms iszmargintas ir paauksuotas,
Dailiai papuosztas darbinis krepszetikra verte 18c.
lla, kožna syki toks gal būt vertas 75c
Pasirinkite isz visu tu dalyku koki
Pora opaliniu vašu, rankoms maletiktai pasidabojate prie pirkimo už< votu ir paauksuotu, 10 coliu augsztu,
$1.00.
paprasta verte j u 75c.-

' 5,

Dotuos prie pirkimo u $2.50.

*!:

Grynai drobine szalikele su iszmargintu viduriu, su kutoseliais pakraszežiuose. 50 coliu ilgio. Kožnam tokia
patiks, vertes yra 4Oc.
3 moterizkos Swiss skepetaites, su
valencienes lace kraszteliais ir iszsiuvi neteis kam (tais, sudėtos in puikia
dėžutė, paprasta verte j u 3oc už dežute.

j i:
’ji
,
[įj
’ji
< j?

Moteriszki balti drobiniai žiurksztai. dideles mieros, iszsiuvineti ir su
3-gubu paraitvmu ir kvoldeliais, paprasta preke 33c.
Portemonetka isz iszdirbtos skuros,
labai puiki ir daili, paprastai parsiduoda po 4Oc.
!g
Tikrai rankoms malevoti ir paauksuoti daili rėmai dėl visokiu moler szI į j ku mezginiu, 7col.didžio, vertes 33c.
Kalėdoms puodelis ir rasalnyczia
isz prancuzissko
nrancuziszko porcelano.
norcelano. puikiai
ouikiai
isi
paauksuoti isz oro puses, vertes 33c.
Puikus prancuziszko porcelano Sme
tonai puodukas, gražiai iszmargintas,
vertes 4Oc.

<
i!l
ji:
< f'
Jį Į
[Į)
'yt

«kiais padailinimais, labai dailus se
tas, vertes $2.00.

Vieszruiminis stalas, dailiai isz au
luoto medžio padarytas, 16 coliu vir
ažus ir apatine lenta, ranku darbo,
paprasta preke 75c.
Opaline taca dideles mieros, 4aiai
puikaus darbo, paauksuota, regujariszka preke tokios 75c.
Puikus isz prancuziszko porcelano
Smetonai puodelis, dideles mieros, su
labai puikiais padailinimais, paprasta
preke 75c.
6 moteriszkos labai puikios Svisa
skepetaite* su valencienes kraaztais
ir iszsiuvinetais kampais, sudetos in
puiki* dėžutė, vertes 75c.

Puikus setas vandeniui, susidedan
tis isz kriszpolinio arba parvuoto uzbonelio, 6 stiklu bei naujojo sidabro
lacos, dailiausias setas kada kodi ma
tėte, vertes $1.50.
Opoline pirsztinaitems ir skepetai
tėms deže, rankoms malevota ir pa
auksuota, setas duosis prie pirkiniu
už *10.00, vertes$1.75.
Keturi kastorai isz puikaus stiklo,
panaszo iu kriszpola. tie kastorai yra
15 coliu augszczio iryra verti $2.00.

Setas, susidedantis isz dvieju novalaczku ir vienos szalikos, grynai bal
tos su puikiais raszteliais ir aptuotais
krasztais, tikra verte ju $1.50. -

Grynai drobine szalika 70 coliu il
ga, grynai balta su karbatkuotu vidu
riu ir galais ir su megztiniais kuto
sais, paprasta verte $1.50.
Pasirink, koki daigta rokuoji sau
už geriausia.

. .795-805 S?

NiA Pirk Insurancb Oompamt of Philadelphia.in the State of Pennsylvania, j
on the 31*t day of December, 1899;
mede to the Insurance Superintendent
of the State of Illinois, pursuant to I

Uw:

728 W. 18th Street

Amount of Capital stock paid
up in caah..........................*400.000.00 .

Nuo Stos iki 12 to* ryto.

Tolefonae: Canal 78.

NON-LEDGER A88ET8.
Interest due and accsued.... 11.363.44
Market value of bond* and
stoeks over book value........ 85.292.85
Net ameuntfif unoollected
premiums.^.^.................... 268.890.50
Gros* assete.......... t5.179.473.88

MA LoSalI* *t.

Chicago, III.

Room 410.

Telephone Central

3066.

Kalėdinės
Dova
nos Kožnam Pir
kėjui,
perkanožiam už S»2.oo
ir augszcziau^

Lederer ir
Opperheimer,
Cor. Ashland av. S 47th St.

■

Vyrams puikios Szventem drapanos.
Isz 200 puikiu vyriszku Beaver Overkotu pasirink koki tik nori, melyną ar juoda, gražiai padaryti pagal naujausia mada, szia- yf QQ
me isxP*rd*vim® P°-....... * czO
Vertes *12.00 Overkotai, grynai
vilnone* juodo* Kersey materijos,
su aksomo kalnieriu. su placziuatlasiniu ataiuvimu, puikidra-Q QQ
pana, sziame iszpardav. poO Oo

[•*1
J

/j
/ 1 •
f •
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Vaiku drabužiai.
Vaikams grynai vilnoniai Reefers
puikiu naujausiu spalvų, mėlynos,
rusvos, pilkos ar raudonos, mieros
vaikams nuo 3 iki 8 metu -į /f Q
paleidžiame po....................JL'^kO

Jakes ir Kepai.
Moteriszkos M ei ton Jakes,
padarytos su augsztu storm kal
nieriu ir atlagais, puikiai iszsiuvinetos su atlasu parvu nevi
ir juodos, vertes 17.00,0 AQ
paleisime už............... O azO
Moterų Boucle Kepai, iszsluvineti puikiai su 2 eilem ker
sey juostelėms, storm kalnieriusir pryszakis palimuoti su
thibet puszu, vertes A
*9.00, dabar ui........... *70

atsilankyk i n szi departamente ir pažiūrėk kokiu puikybių
ežia rasi.

Celluloidos toaleto
dėžės, su szukoms,
szepecziu ir veidrodė
liu. iszsiutos su atlasu
visokiu dažu, vertes
1.59, ant MvenQftf
ežiu-duosi m už</Ov

Pilno didžio celluloidos toaleto dėžės, su puikiai litografuotu viražu, su at■as'i isz.siuKis. m:
dailioms

t

celluioi-

~dos ^ukoms,szepe-

didumo Albumai,
su dvylika paaukkrasztais la
pu,
virapaezia,
pliusziniai kampai,
litografuotas virszus. vertes
1 25, už....O«7V

bumai,

Kfln',

S

«

1 skyrius šu cel
luloidos viražas al
bumu.
pliuszine
nugara, su dailiais
lapais, paauksuoti
krautai ir sagute,
vertes 2.00, 4 OR
dabar po.,.X*0U

Totai Nabilitiea......... *2.589.460.95
I<ess liabilitie* secured by
special’ depoeits In Vir- '
gini* and Oregon......
23.742.00
Balanee^............. *2.565.718.96

1NCOME.

Ar Tawo peczius
reikalauja pataisymo?

JAMES J. HIGOIN8,
Succeaaor to M. Durning.

1

• «-r-ei. 2
-f 7S
dabar po... A-1 V
Celluloidos
kaklarisziams dėžės.

Lietuviai iszpardayejai:
A. H. Kaplan.
Samuel Miller.

Lietuviszka Grocerne.

J. K, Chmelauskas,

MI8C ELLAN EOU8.

Totai amount of outstanding risks............. *371 880.8M. 00
034-33 str.
R. DALE BENSON Prm.
W. GARDNER CROWELL8bc't
Subecribed and svom to before me
thia 15th day of January, 1900.
GEOW. HUNT,
—Tikrai
(Brau).
ComaBisstoner.

W. Kudarauekas,
234,
Uvniitt, lass.

Bok 234,
Imvrrence, Masa.
Nesiusk markėms.
? .?

TIKTAI DEL TOJ

o jie sutaisys tavo pecziu dykai. Teipgi
turime didelę daugybe visokiu peązių
ui pigiausi} prekę, pigiau kaip fabrike.

A. M. Matusawiczia,
AGENTAS■
VVargonu, Pįjann, Siuvamu MaHzinu, Cigaru ir Papieroeu.

Už dyka sampelinis pakelis bus. atsiustas
paeztu kožnam wyrui, katras prisiuf
sawo warda ir adresa.
Sugražina sweikata ir smagumą ūmai.

W*r*oaui, Pijaaui Ir Maišia** duoda antSO
dleau.aat liamrginicio. Jeigu per te laika pa•irodyi paimta* iuitrumeatai negeru, ar per
brangu m, sos Ji atailmala atgal ir ui ta laika
niekai nekaaztuo*. Užtikrina kad aao mauepirkiite ataka pigiau kaip wl*oj AaiėrikoJ gale*
tumei gauU. aM uu anokiai daiktu* iiao *taczi*l in fabriko ir todėl galiu pigiau jao* par
duoti uulp tie karte l*x aboleaale liaa. Meldkiu
tik pamėginti, * užtikrinu kad builte užganė
d luti.

Pakelis stcbukliagu gy
duoliu bus u įsiustas ko*

te Medical laktate. Jta
'lėk Iszgyde *yr». k*rb

tiszkal* ir kaalsskais keatejimai*, teip kad Institn-

A. M. Matusawiczia,
208 W. Centre St.

Mahanoy City, Pa.

karia papraszys.
Iszsigydysi namie nuo

DR. KALLMERTEN.
GARSINGAS

te* issdykumo, » u grožin
patrotyta pajiega ir ai
minti, panatkys skaodeji
ma strėnų, sudrutya *11 p
lytisskus sąnariu*.
Gyd role* yra labai *ma-

SPECIJALISTAS
Chroniszku, Nėr
viukuirprivatiszku ligų vyru, moteriu ir valku. Ligonius gydo per
laiszkus.

/v’

1MB

F. Prozanskls,

do* plaukte plaukia pne

«hoooduos

Cbicago, 111.

tludamo* kur reikia. J<

mJZJaNagrados

'^r kiekvienam gydyj
tojui, kuris iezgyA. V
*
drs tiek ligoniu su
tiek laiko, kaip Dr. Kallmertan. Gyduo
les yra sutaisytos i*z žolių ir uaknu de{
kiekvieno ligonio skyrium. Dr. Kallmerten iszgyde tukstaneziu* ligotu žqjoaiu,
guriuos kiti gydytojai laike už neiszgy,
domiu.. Jeigu kenti ant kokios ligos, ra
ižyk tuojau* prie Dr. Kai.lmkhtkk, o
rodą gausi dykai. Apruzyk gerai savo
liga, lyti (vyru ar moteriuke) amžy.kiek
•veri, indek truputi plauku ir už du cen
tu pacztine marke, o gausi atsakyme ar
galima iszgydytl ar ne.
Adresas:
TnifiyT

Lietuwiszkae—

SalitnjaS.

na lasciAKca CoMPANT ot Ne* York,
in the State of Ne* York, on the 31 st
day of December, 1899; mede to the
Insurance Superintendent of the State
of LllinoU, pursuant to La*:

CAPITAL.

viaua atsitikime viris*-

State Medieal iMtitateK
Elektros BaUding. Ft.

dldkiauiiu skaitliam žboJiem*, kaip lengva ieuigydyt
Institute ne *leno ne atmeta. Ka

DR. F. J. KALLMERTEN.

Amount of Capital stock
paid up in cash................. *200.000.00

BEI! WYRAI! HEII...

TOLEDO, OHIO

Didelis Lietnwiszfcas Kataliogas Dykai!

Book value of real estete o*nGeras alus, seniausio* arielkos, kve
ed by the company.............
9.015.50
Mortgage loans oo real estale 232.350.00 pianti cigarai ir czysta vieta dėl uželBook value of bonds and stock 417.000.90 viu. Apart to didele ir czysta sale ant
Cash on hand in bank.........
18.328 87
mitingu, balių, veseiliu ir kitokiu xaboLietuvlszkoje kalboje, atspaustas loTotai................... *676.604.37
iniszkoms literoms Peterburge, gauna
Deduct agenta' credit balances,
mes pas: Inžinierių A; Msciejevskį.
borro*ed money, and all
other ledger liabilitiee.... 32.500.00
Nevskij proepekt. n. 111 b. 73.
Tatai net ledger assets *644.194.37

Zemlapls Lietuvos ir
Latvijos.

Lietawi8zkas ĮKataliogaa auksiniu
sidabriniu ir nikeliniu Laikrodėliu,
Lenciugeliu, Kompasu, Špilkų,Britwu, Pustu, Instrumentu ir daug ki
tu* daigtu bus prisiųstas kožnam dy
kai, kas prisius sawo adresu—
. Adresuokite teip:

Jonas Petroszius,

NON-LEDGER ASSETS.

1M V. ilttit lute UnlOB. Chlcigo.

Interest and rents sccrued...
3.227.09
Market value of bond* and
71.500.00
stock* over book valu*....
Net amount of unoollected
premiums................
JM 63.317.02
Gros* assets.... *782.244.08

Dr. O. C. Heine,

Loasea, adjusted and
unpaid.................. *37.681.87
Loasea, in procesą of
adjustment, or in
suapense............. 49.050 61
Losaes resisted.... 4.083 33
Totai smount of
claims for losaes *90.815.81
Deduct re-insurance
due oraccrued.. 22.552.64
Net amount of unpaid lossea.. *68.263.17
Totai unearned premiums.... 330.061.M
Due for commisaions and
brokerage, salari**, renta,
10.8M.06
interesu, billa, ete........
Return and re-insurance
11.026.31
premiums......................
. Totai HaMlitiea... t420.21i.do
Leaa liabilitiea secured by
special depoeits in Georgia
8.300.98
Balance.................... *411.914.82

DENTY8TA8-

8. Makaucko,
Lietuwi8zki Sztorai
212 First 8t,
Elisabethport, N. J.
Branch Office:

26 Hamburg Place,

Kerte 81 st ir Halsted ulieziu,
wirszui Aptiekos. Chicago.

THEO PR0ULX

Succ. to Kelpsch, Norelko & Co.

HCmInSL,

wyrai—

ROOM 601-602

pas —

17—W E. IishingtOD st, Chicago, III.
Tbelefon: Central. 2621.
Užsiimame oivilmkom* ir knminalicikoms provom*. Geriausei itzvaroma provaa už sužeidimus. Musu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju
nereikalaujame.
Jonaa Moieika gyvena po nr. 31 W.
14th pL, kur galima ji rasti iki 9 vai.

Baltrčikoiįi!!

Viterbuj,

Premiums received during
theyekr....... i.................. 400.187.89
Interest, renta and dividendą
received during the year... 27.383.96
Profito from sale or maturity ot
ledger assets over book value 492.50
Totai income........ 7 i428.064'Ž

jjr 76 E. Mtdison Str.,

Rasite asai t p alų, semauses ariel
kos, wyn> net i«* Europos, o
cigarus p et iss Turkijos.
Atsilankykite po nr.

11 N. Rirer Slde St.,

Conn.

WAŽIUOJU

D&nissilczli

CMcago, UI.

STATE
MEDIGAL
Dispensary

JONAS MOŽEIKA,

Assistenta^ ir Notary Public.

INCOME.

Loaee* paid during the year.. 276.278.81
Dividende paid during the year 20.000.0*
Com missioni and salariea paid
during the year................... 135.625.83
Renta paid during the year.... 2.518.75
Taxes paid during theyear
(including fees eta., of Insur
ance departmenta)................. 13 850.27
Legal advertiaing proflt
and loas ete......................
81-68
Amount of all other expenditurea..................................
29.447 »
Totai expendlturee *483 002 68

Kelpsch & Co

Ne*ark, N. J,

------- -O--------□Iki Kalėdų mes parduosime visokius
ta*orus apvalkalo ir apautuvo ant
25% pigiau kaip visi ir visur. Pasisku
binkite.
/

ADVOKATUS IR KONSUUS. Wisi —

CHICAGO, ILL

(arti McVickers Theatre.)

Klausk rodos pas sena Daktarą^

rerisdsiais attestatais užbaigęs medicina, turi Ilga praktika,'y” Iml^tomku’, au°

oriui* Ir specijaliatu gydyme slaptu nerwisxka Ir chrontssku Ilgu. Tuk<tanc$ai jaunu žmonių tapo jo issgelbeti nuo prieazlaiklnio kapo, sugražintas
jiems wyriszkumaa ir tėvystė* laime.

Prastotas wyriszknmas,^p°™^^i^^M^OT<iotnintis. neapkentiinaa draugystes, prastota energija^ n ries d alk t n iš
.IlsiIcuprinimas, meszlungis bei abelnae nusilpnėjimas, vištai yra paM'kmems jaunyste* iaadykumo ir oeinsai n tingumo. Jus gal e**te dar tik ptrmam ligos stad i ūme, bet atminkit, kad ju* sparesiai artinatės į paskutini Tairi
tegul klaidinga geda ar didyste nesulaiko J u* nuo praszslinlmo kantriu Dauge!ia laimu wvru, nesirūpindami apie savo padėjimą daejo to, kad jau buvopervefu gydytis, ir tad giltine juos palipstejo!

LimpanCZiOS ligos,“** * •««*•

ŽlngeldiiN Hwietui dalykite.

^«tK»e*«vo atadiumuoae: pir*mBĮne, antrame ir treesiame, puviniu.
gerkles,
noses
ir
kaulu,
slinkimas
plauku,
kaipori “
ir iSSXri2X
sekios teketi
ma»,jMbertmas ir utesMungis, palmes

T. <rai wienatin« gydykla ant užželdinimo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimu,
už k|gwarantuoju. Prof. Brundza šutei
kis puikius, ssvelniue ir tankius plau
kus, kf Ii udyja daugumas prisiųstą padeka*onių per laiszkus ir laikraszczius.
MISCELLANEOU8.
Pagelba yra visiems, tik steissaukite.
Totai rialu taken during
the year in Illinois........ *3.222.494.00 OFFIBAl: į“

Aplaikys 50 puikiu popieru gromatu
Totai premiums received
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus,
Medicinos Daktaras.
during the year ia III..... *37 512.11 adresuokite: The J.M. BRUNDZA CO.,
raižymui su puikioms kiekvienam sto
Gydo vieokee .igaa, tūri geriau*} prakti
2361. Ne* York. U .8. A.
nui pawincxewonlems, apskaitimai* ir
Totai losses ineurred dur
___ ranlrintS*
k| ligose moteritj, veikų ir ehronlning the year in Illinois.... *31.536.08
naujai in Paryžiau* pargabentoms
koee
ligose.
Teipogi
geriau**!
atli4
massiuuke* duosim d.-rana* istorisi- kvietkoms. Skubinkitės, nes tik prieu
Totai amount of outatandsm* bei popieroms *a puikiom* krtet- Kalėdas ir Naujus Metus tokios bus
k* aperacijas visokiuose atsitiki
Ingriaka........................... *67.900 249.00
HILLE’? FOTOGRAFAS,
gaunamos. Kasztus prisiuntimo mes pa
muose,
FRANK J. 8TIN8ON, Prm.
tys apmokame. Adresuok^ teip:
GBO JEREMIAH, Src’t.
887 82nd 8t.1

j oFlbO WALAND0S:

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

Rėdytojas Pagrabo ir
Ootlet Fnniiture i Stove Co.,
Balsanmotojas Kanu.
3249 8. Morgan 8L

Premiums recelved during
theyear....... .................. *1.648.619.66
Depoait premiums received
- on perpetual ri*ks...........
34.412.94
Eltaabeth, N. J.
107 First St.,
Interest, renta and dividendą
received during the year... 228.353.47
Telefoną.: ]
,unoe M B.
Proflts from sale or maturity
of ledger assets over book
value...,............................
11.518.75
Amount received from all
other tourcea.... ............
435.00
Totai Income.......... tl.923.399.82
Atidariau nauja Sztora, kuriame už
EXPENDITURES.
Ijoesee paidduring the year *1.225.528.70 laikau visokius vilgomus daiktus, apa
tinius drabužius, cigarus, papieroeus
Depoait premiums returned
on perpetual risks............
17.768.15 tabake, gromatoms popieras, pawincza
Dividend* paid during theyear 100 000.00 vonee ir visokius kitus daiktus szeimyCommissions and salaries paid
during the year.................... 459.465-65 noms reikalingu* Wisi tavorai szvieži.
o prekes pigesne* kaip kitur. UžkvieTaxes paid during the year
(including fees e te., of Insur
esiu visus atsilankyti, o busite užganeance department*)............. 71.224.65
4inti.
Ldta on aa es, or maturity of
ledger assets........................
12.972.24
Amount of *11 other ezpendituree...............................
89,790 84
878-880 W.33rd st., CHICAGO.
Totai expenditure*.... H Vi6.t50.23

tas *0.00 sploky* gerian.ta Ir
ado*
autiniu
gromatom*
■telžiauite telp gerai priteiktai

Wm. Kudarauckas,

aplantynui inatrumento Agentai daro 4«rl1* BiniJU*. pri.,iu®į5 “„“ąrke^ogaaj
wi*u* etrkullorin*. arba pnaiunsk B 00. o aplatkyai Home Music Boz a pirm negu tamiato* kai
mynei toki nuaipirk*. Jie wlsi nore* loki turėti, kaip tik jin pa* tamteta pamatys.

Jeiga teip, tai pirk visus reikalingus prie
pecziaus daiktus pas

EXPENDITURE8.

ežiu ir veidrodėliu.

**

Linksma bus tavo namuose,

M. A. Ignotas.

LLABILIT1E8,

Merginu Kersey Jakes, pada
rytos su storm kalnieriu ir atlagais, su szilkinio seržo peniuuu,spalvupalszoe,kas W Ą Q
tora vos navy ir juodos* >7X0

Al
1 skyriaus pilno

Czewerykus, Waiku dra
panas, Lowu apredaiusp

Mieli Broliai!

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
Special depoeits to secure
liabilitie* in Georgia.........
33.500.00
Totai Admited Assets ^748.744-Oė

Kalėdoms toaleto ir mezginiu dėžės,
Skurinele* toaleto dėžės, su celluloido szukoms, sze
pecziu ir veidrodėliu,
iszmusztos su atlasu,
visokiu dažu, vertes
75c. ant szven-AK/Vt
ežiu už............ OU*

----- Parduoda-----

LEDGER ASSETS.

Lederer ir
Oppenheimer,
Cor. Ashland h. &47tbSt

Ce^5*' 2,0 PBUFFALO,
buffalo, N.
n. Y.
y.

Halsted-Str.

—

Attorsey ud Coonselor it Law.

Annual Statement of ths Pacific Fi

PUIKIAUSIOS KALĖDŲ DOVANOS

Fzre

FfBradchulis 8481STERN
3483 So.

jei nusipirkai viena musu Home Music Box'a.
Wienintelia lietuwya advokatas, baigęs
Yra tai pulkioa*! ir prtegtem
molui} jurisprudencijos esion Amerikoj.
Ipigikuii fiuiirumentei. kokiu* tik
Wuolektiniu* Tavoru*, Szalikui, Apa
Weda provas kaip dvilinkas teip ir
tinius apredalus, marszkiniu* ir kelneskriminalinius visuose suduota.
Tavorai geriausi. Preke* piginusio*.
tie visados gali graintl. Jokio*
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.
*»mutlko* pažintie* ežia ne*lįėjima* musu utoran tik'po nr. 3431
* reikalauja, ir kodas* valka*
Depreciation from book
So. Halsted St. [visur departamentu*
I gah ant ju minti. Kodas*
valRe* of real estate.. *8.167.67
1 pirkėja* stebi* ir džiaugiasi
1 i*z jo, nea* ta* Inrtrumenta*
Special depo* i t* to secTapęs
elektrlkinio
d
ra
to
sužeistas
ir
ure liabilitie* In Vir
negalėdamas
sunkesnio
darbo
dirbti,
už

giui* and Oregon.... 80.000.00
Totai.................... *88.167.67 sidėjau todėl prekyste: *i*okiu knygų,
o* trinti namie lavinimui walka
Totai Admitted Asset* »5.UI)1.3u6.21 abros-i, sto*ylu, sskapleriu, rožaneziu,
dainuoti arieszaamaose ir Invaipopieros gromatoms raižymui, plunksnų
riaee wie»zcae vtetoae. JI* nM
LIABILIT1E8.
pate
apsimokėti per wlen* oaktl
nžlaikancziu sa*yjfe atramenta. druLoeeea, adjusted and
graijant, duokime ana. ant kokio
kuojamu maszynu nuo *1.00 iki *200.00,
lx lukoar »*okiu. JI* grsliia gana
unpaid..................... 18.696.47
balsiai Ir turi meilu balte. Himnui,
Losses, in procesą of
ra*ol*eriu, karabinu, szpUku [kakle
adjustment, or in
mazurka*.
raiszczius metaneziu i*xsawes ugnį ir-tt.
suapense............164.954.85
Prisiusk už 2c. marke o gausi katalogus
dama* grajiaa teip. jo* gal tik kelt
Losses resisted....... . 9.563.76
tai gabia mazlkeata nlkne butu Jus
kitus apraazymus dykai.
Net amount of unpaid losses *193 215.08
pri*llyginti. Waikal gaunu laz to didele linksmybe, kaip Ir kožna*, kuri* tik girdi Jin
Voleli*, parodyta* ežia ant paweik*l«llo, yra prirmaigyte* pUeniBeml* Mateleml*, kario* M
Tatai unearned premiums.. 1.556.227.30
kantirs voleliai lizdaode tona*. JI* atkartoje daina* arba azokius be >u*tojimo.
__
Amount reclaimed on perpet£ki* Inttobu* indrumenta* kaeztuoja tik *6.00- Apdarjnęa* Jo yra puiku*
Jm ta
Philadelphia. Pa.
uafpolicie*.......................... * *40.018.57 •02 8. Front 8t.,
ml*t«nori, priaiunak *3.00 mum* ant paritikejimo. o »ku»iu*pinigu* gale*! pririuMUp

• Official Fublication.

DIDELE SZVENCZID PARODA.

Neimk, jei taa eepatik*.
FICIN moteriarka
TEMYK: ^,^eaTX^
blmLMIll* Ja ori, m*( pa*ia*ine taa »ewokatalkiga
ladiei o«CONSUMERS WATCH COMPANY,

Telefonuot galima Isz kiek viešo*
aptieko*.

LEDGEK A^8ET8.
Book value of real estate owned by the company........... 230.667.67
Mortgage Joana on real estate 719.900.00
Loans on oollateral seeurity.. 169.900.00
Book value of bond* and
stock*..,............................. 3.579 797.15
Caahon hand in bank.............. 163.668.27
Tolei net ledger a*aet* 4».813.927.09

ir rne* na.keleme aut puoea- ue laikrodėliu*,
tik iu preke«-l» perlais laika Beteisiate tuo*
UK. S61id Gold-filled lukMtate BU rtraal
pUrfn widuria>». padirbtai* fabriko Elgin Natio
naitVatcb Co. a* pate F***- °

■■
1 ssrasMar? ~ s?,sti.
ų'■V
lNUINL ssuTižSFtf ęs^ttsMisffire;

4___
CAPITAL.

tu* pigiau kaip viii ir vtta darbu g*araatuoju.

Cor Canrlport Avė.

■ H*
■ ■ ____________

Kauno gub. Bzauliu pa*lėto.

Pigiau kaip kitur!

Halsted St_ *

B ■

MARJA DOVVIATT,

S

GERIAUSIU YRA PIGIAUSI*

f
■ ■ g

LIETUWIU DAKTARAS

Anuual Statement of the Pkbnsylva- j

Totai risks taken during
the year in Illinois.... . ..*8.286 583,00
' Totai premiums received
Cxy*to *ak*o, H Ir IS K. izliabtotel Si«i*l:
during the year in IU...........*02.497.66 LaJkrodtiai
ir Islkrodaliai d*i m»nr pigiau kaip
Totai losses ineurred dur
rod.iaiIr laikrodėliu*. diedu*, draugy.tem įpiling the year in Illinois..... *58.804.05
kale* Ir visokia* auksiniu, Ir aMabriulu* daik

KLEIN BROS

»

.. —

’

iMgydyto* Mas gydome virasminetas ligas taip, kad netiktai jas vei
kiai pianai įname, bet ir visisaka sveikata ligoniui sugražiname.
1

AtlUink,
“**1 m«P‘ltl**f’r*r*n\«ojamelszgydyti kiekviena liga, kokia
“tik apėjimam gydyti. Jeigu jus gyvenate toliau, ne Chicagof.

.i

mums gromata reikalaudami klausymu lieto, nea mes gydome
teipgi per paėsta, j^gu tik mums teisinga llgoe apraaxyma ligonis pristok“
Gyduoles mes supakuojame istaakanczie deže ir si u neriame ju pacientui tai*
d P^t.kfeiEt.‘ Jokio“ iiQ«*ranto« paszaliniu ypatų.
Plentui, taip

i
Užlaiko gerj alij, seniauses ir esystas arieikas ir ksrepeneziu* cigarus. Geri aūse
užeiga dėl *s*ieži*i at*aie*usi^į Waterbury. Yra tai vienatinisczyectiau
sesir teisingiauses lietusriaskas saliu
nas mieste Waterbnry.

J. F. DANI8EWICZIU8,

•2.00

ilasūprekesyripigesDes uz betkoiiooficijtlislofisoj ;
sialjjirtodel kietwienim liąiniii pri-‘—-—

Offlso adynos:}

ag

Imperfect in original

