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Metas II.

IszUzmarss.
Cesario Santo Geronimo. 

pirmsedžio Carnoto už- 
muszejas. ant mir

ties apsūdytas.
Lyon, Rugpjuczio 2d.— buvo 

sūdąs Cesario Santo Geronimo, 
Prancijos pirmsedžio Carnoto už- 
muszejo. Atveže ji isz kalinio 
St. Paulio in suda arba teisybes 
narna be jokiu kliucziu.

Didžia sargyba apsiautė teisy
bes narna ir priveizėjo,idant jo a- 
narchistai ne iszliuosuotu. Poli
cijai ant pagelbos pribuvo kariu- 
niene cielas piestininku batalijo
mis. Daugybe policijos buvvo ci- 
viliszkai apsidaria, kurie maisze- 
si tarpo žmonių. Ne toli sudžius 
užėmė vvieta 80 reporteriu. Sūdąs 
tensesi per vvisa diena ir dar pa- 
saliko ant rytojaus; ilgu kalbu ne 
buvvo, prokuratorius kalbėjo 40 
miliutu. VVaidžia, pastate ?8 liu
dytojus, kurie mate Cesario kele- 
je isz Cette in Lyona.

Santo Cesario pats gynėsi, bet 
turėjo ir garbu advokatu Dubre- 
uila.

Sudus tapo atidarytas 15 minu- 
tu po 9. Po atidarymo sudžia lie
pė žandarmams investi kaltinin
ką. Tapo perskaitytas skundas, 
o kaipo iszguldytojas buvvo prop. 
Degenerra isz Lyono. Kaltinin
kas klausėsi. Po perskaitymo 
buvvo apreiksztos 30 liudytoju 
pavardes, o sudžia Brouillac isz- 
klause ju. Kada sudžia pasakė, 
jog Cesario labai yra nusikaltias 
svarbiame dalyke, už ka turės 
atsakyti, tai jis suszuko: “Teip, 
turėsiu atsakyti, niekad ne bu
vau sergans.”

Ant 3udžios užklausimo, Cesa
rio atsake, jog teisybe yra, kad 
dabar pirm dvieju metu stojos a- 
narchistu, kad pirm to buvvo reli- 
giszku ir kad jo gimine yra re - 
ligiszka,

Sudžia norėjo dasižinoti nuo jo 
ar turėjo susineszima su kitais a- 
narchistais ir ka jie mislyja, bet 
ne nusisekė, nes Cesario, kas link 
to dalyko, apsiėjo labai atsargei.

Cesario apsakė gerai Carnoto 
nužudymą ir kame peili pirkias 
dėl jo to dalyko O kad sudžia 
paklausė ar jis ne žinojo, jog už 
toki darba mirte yra užmokama, 
atsake: “Esu anarchistu, ne ap- 
kentu buržuazijos ir valdžios”.

Tolinus Cesario sake, jog jis 
vvienas ta užmanymu parengė ir 
iszpilde.

Policija sako, jog Cesario susi- 
neszdavvo su anarchistais.

Ta diena jau baigėsi ir tolesnis 
sūdo trūkis tapo atidėtas ant se- 
kanczios dienos.

Liudyiojas-kareivvis Leblanc, 
kursai dar priesz Carnoto nužu
dymą sėdėjo su Cesario kalinyje, 
liudyjo kad Cesario pasuke jam,jog 
jis ketaus užmuszti Prancijos 
pirmsedi, kada anas bus Lyone.

— Tai melagyste! —atsiliepe 
Cesario.— Nei tau, nei kitam ne 
pasakiau savvo pienu.

Leblanc tolinus kalbėjo;
— Cesario man prisipažino, jog 

per liosa tapo ant nužudymo isz- 
rinktas.

— Tai ne teisybe!— isz naujo 
suszuko Cesario:

Buvvo tai pastaras liudytojas ir 
po jo prokuratorius laike kalba.Po 
prokuratoriaus kalbos, kurios Ce
sario klausėsi juokdamosi, t. y. 
ja paniekindamas, iszejo su kalba 

■užmuszejo užtarytojas, Dubreuil, 
ir kalbėjo per pusią adynos.

Po Dubreuil kalbos sudžios 
priėmė prisiega.

Paskui viriaueis sudžia atsisu
ko ant prisiekusiu sudžiu su už 
klausymu: “Ar Cesario Santo 
Geronimo yra politiszkai prasi- 
kaltias, ar ne-pirmsedžio nužudy
me,?”

Iszguldytojas ta užklausyma 
iszgulde darant italiszkos kalbos, 
ant kurio tuojaus prisiekia su
džios atsake: “Be jokiu iszligu 
yra prasi kairias”!

Cesario juokdamasi klausėsi sa
vvo isztarmes. Paskui sudžia atsi- 
sukins ant kaltininko tarė: “Sū
dąs apsudyjo Cesario Santo Gero
nimo ant mirties. Turi dar tami- 
sta tris dienas laiko ant iszsiteisi- 
nimo per suda”.

Cesario tada suszuko: “Lai 
gyvuoja socijaliszka revoliucija”! 
Zandarmas tuojaus priszoko prie 
kaltininko ir, antdejus jam ant 
ranku gelžinius, vvede
isz sūdo sales in kita kambarį, 
kurio duris greit atidarė ir instu- 
me Cesario,o kad jis ėjo lipine že
myn, dar buvvo gyrdetis jo bal
sas: “Dransus draugai, lai gy
vvuoja anarchija!”

Sudžia nulenkė galva savvo 
draugams, prokuratoriui ir užta
rytojui. Klausytojai iszbego ant 
gatvves, idant kitiems apie suda 
apsakyti. Buvvo pirma adyna po 
pietų, kad užsibaigė tas sūdąs ir 
vvisi iszskvdo kur kas žiuus, tik
tai Cesario tapo nuvestas in ne- 
vvalia.

Cesario numirs po 10 dienu.
Lyon, Rugpjuczio 7 d. — Ce

sario Santo Geronimo, Prancijos 
pirmsedžio Carnoto užmuszejas, 
apsūdytas, kaipo žinoma ant mir
ties, atsisakė teisintis ir po 10 
dienu bus jo mirtis.

Garbiu wyru laidotuwes 
ant Prancijos kasztu.
Carnoto laidotuves, kaipo ap- 

reiszke telegramai, atsilaikė su 
didžia iszkilme ir kasztavvo net 
100,000 franku.

Tokiu brangiu laidotuvviu val- 
džia dar ne buvvo iszkelusi ne vie
nam isz savvo užsitarnavusiu u- 
kesu ir vvadovvu.

Ant Gambeto laidotuvviu isz- 
kilmiu, kurios atsilaikė Sausio 6 
d. 1883 metuose, kasztavvo Pran- 
cijai 20,000 fr.

Ant Wiktoro liūgo laidotuvviu 
vvaldžia teip-gi buvvo paaukavus 
kreditą ant tokios-pat sumos; ap
mokėjimas kas link dvvasiszkijos 
dalyku ir bažnytiniu papuoszimu 
buvvo atmestas, nes, kaip žino
ma, Hugo tapo civiliszkai palai
dotas.

Thiers teip-gi turėjo būti palai
dotas vvaldžios kasztu, bet isz ne 
kuriu priežaszcziu naszles ir 
Mac Mahon’o, laidotuvves atsilai
kė kasztu ponios Thiers, Rugsėjo 
3d. 1877 m.

Ant jenerolo Faidherbe,garbiu 
Prancijos vyro, laidotuvviu tapo 
padėta 10,00 0 fr.

Tiek pat kasztavvo admirolo 
Courbet’o laidotuvves, palaidoto 
per vvaldžia Balandžio 28 d. 1885 
metuose.

Marszalkos Mac Mahon’o lai
dotuvves inejo in 19,000 fr., isz to 
vvaldžia užmokėjo 10,000 fr.

Lozoriaus Carnoto kūno parvve-
žitnas in Panteonu kasztavvo 
3000 fr.

Renan’o civviliszkos laidotuvves 
—9,000 fr. Civviliszkos Juliuso 
Terry laidotuves kasztavvo repu- 
blikai 10,000 fr.

Tokia pat suma iszdeve ant 
Goundo laidotuvviu.

Kare tarp Japonu ir Kynu.
Paduodant žinias apie karia 

tarp Japonu ir Kynu, ne l<us 
pro szali nors trumpai paduoti 
ir jos priežasti, kuri szeip nuro
do.

Kare tarp Japonu ir Kynu pra
sidėjo kas link vingio Korea.

IVingis Korea randasi Sziaurva- 
karineje Azijoje netoli Sibiro, 
Kynu ir Japonijos ir perskiria 
Žaliaja maria nuo Japoniszkos. 
Ji užima 4,136 kitvvirtainiu mi
ltu, kame gyvena apie 12 mili
jonu ypatų, paeinancziu isz senu 
mongolu gimines. Tie žmones 
žeminus stovvi apszvvietime už 
Kynus, žodžiu suvvisu yra ,pana- 
szus in girinius. — Japonijagi 
daug akszcziaus stovvi už Ky
nus, nes nuo invedimo joje loti- 
niszko alphabeto (kuri dabar mes 
vartojame), augsztai moksli- 
szkai pasikėlė, nes lotiniszkame 
alphabete tėra 24 raides, o japo- 
niszkame ir kyniszkame tukst,an- 
cziais ju yra, kas labai sunku isz- 
mokti.

Korea, kame dabir valdo Li- 
hai (28tas karalius isz Uau dina
stijos), nuo senu laiku pripažin- 
davvo Kynu viriausybia ir kas- 
meta siunsdavvo iu Pekiną duo
klių.

Tarp tu rjvvieju valdžių joki 
politiszki reikalai ne skirasi, tik
tai, kad Japonija, bijodamos! ar
timos Kynu susedystes, uprei- 
szke Korėjos neprigulmia po 
dvvieju susiedn priegloba (Kynu 
ir Japonijos).

Metuose 1884 per Kynu vval- 
dona, Peazyli provincijos vvice- 
karaliu Li Hang Czanga ir japo
niszka užrubežiniu reikalu mini
strą, grapa Ito, tapo padarytas 
patvirtinimas, jog abidvi vval
džios ne iszsiuns kariumenes ant 
Korėjos be vvisotines žinios.

Kynai tuokart perženge ta pa
tvirtinimu, bet nei ju armija, nei 
žaginys (flota) tuokart ne galėjo 
stoti priesz Japonija.

Dabartines kares priežastis pa
eina dar isz 1889 metu.

Tuokart koreiszkas karalius 
užginė vvežti vvaisius in Japoni
ja, isz kojaponiszki pirkliai daug 
bledes turėjo. Japoniszka vvaldžia 
norėjo, idant ta blede butu sugraži
nta jos žmoniems,bet tas dalykas ir 
lyg sziol dar ne pasibaigė. Prie 
to dar prisidėjo Kim-o-Kimo rei
kalai, buvvusio koreiszko mini
stro, kursai apskunstas už mai- 
sztus ir apsūdytas ant mirties, be- 
go in Tokio ir ten tapo nužudytas 
per Korėjos maisztiuinkus.

Jau ta meta, vvienoje isz Ko
rėjos praivinciju, pakilo mai- 
sztas priesz karalių.

Koreiszka pasiuntinyste Wa- 
shingtone, isztiesu apreiszke, 
jog maisztas, prie amerikonišzko 
kariszko garlaivio „Baltimore” 
pagelbos, tapo numulszintas, bet 
pagal žinias isz Pekino ir Tokio, 
maisztininkai gavo vvirszu ir u- 
žeme vvaldžios sostapilia Seoul.

Karalius Li-hai kreipės praszy- 
ti nuo Kynu pagelbos,o kada ji 
prižadėjo, japoniszka vvaldžia 
apreiszke Li Ilung Gang’ui, jog 
Japonija tam prieszinses.

Teisybe 600 japoniszkos k iriu- 
menes iszplauke in Chemulpo, 
iszgainiojo maisztininkus ir užė
mė Seoul.

Tuokart ir Kynai pasikėlė; da
lis kyniszkos karumenes, po vva
dovvu žinomo isz susitikimo su 
Prancūzais ant Formoz jenerolo 
Meng Czuano, isztrauke ant Ko

rėjos, o kyniszka eskadra, kuria 
vveda admirolas Ting, iszplauke 
i n Chemulpo.

Kyniszka kariumene lengvvei 
užėmė sziaurinia vvingio dali ir

h . ®daejo net iki sostapyles Seoul, 
kame dabar laukia susitikimo su 
Japonais, kuriu kariumene ran
dasi pacziame Seoul.

Tame mieste yra 20,000 gy
ventoju.

Kynai reikalauja, idant kariu
mene butu atitraukta; Japonija 
reikalauja, idant abeju butu admi
nistracija dėl invvedimo gero rė
do ir apszvviemo ant Korėjos.

Sunku įnynti, kaip ta kare pa
sibaigs.

Žeminus bus paduotos dabar
tines kasdienines žinios kas link 
augszcziaus minėtos kares:

Jokonama, Rugpjuczio 1 d. — 
Kvniszki laivviai, Chih Yuen ir 
Kuvvanii plauke nuo Kasau, o kė
lei viszkas garinivvis (kaip paskui 
pasirodė Kovv Shing su britiszka 
vvieliavva) su kiniszkais kareiviais, 
kuriam draugavo Tsns-Kiang, 
plauke isz Tokio i n Kansan. Ja- 
poniszki laivviai Akitsusu, Yishi- 
no ir -Nanivva sutiko abu ky- 
tiiszku kariszku garlaiviu arti 
Pantao Island. Tsoa Kiang pra
dėjo ginti Nanivva. Tuokart Na
nivva atsisuko priesz du kyniszku 
garlaivviu. Chih Yuen ir Kuvva
nii pradėjo bėgti, o Chih Yuen 
iszkele balta vvieliavva.Isz tos prie- 
žasties Navvinu ne szovve, o ke- 
leivviszkas garlaivis plauke neto
li Nanivvo.

Isz Nanivos iszszovve in aug- 
szta dėl ženklo, idant kaleivvisz- 
kas garlaivvis apsistotu. Tuo
kart Chih Yuen prisiartino prie 
Nanivvo per 300 metru ir szovve 
torpedo, bet japoniszkam galai- 
wiu ne kliuvvo. Tame pacziame 
laike pradėjo isz Nanivvo szau- 
dyti i n Chih Yuen, kursai pradė
jo bėgti. Ne prigavvo jo.

Kitas-gi kariszkas garlaivvis 
Kuvvanii susiszaude su japoni- 
szku laivviu Akitsusu, bet turėjo 
atsitraukti.

— Keleivviszkas garlaivvis turė
jo per 1000 kareivviu, kur kapi
tonas norėjo pasiduoti, bet jie ne 
daleido ir ketino už tai užmu
szti. Isz Nanivvos pradėjosznudy- 
ti in ji ir paskandino ji. Kapito
no ir kelis kitus iszgelbejo ant 
Nanivvo vvalscziu. Paskui pasiro
dė, kad tai buvvo Kovv Shing ir 
kad buvvo ant jo 4 batalijonu vva- 
dovvai ir 15 kyniszkos armijos 
pulkauninku.

Japonija labai nusidėjo už to 
britiszko garlaivvio paskandini
mo už ka teip-gi turės užmokėti.

Dabar isztikro tapo apreik- 
szta karia tarp Kynu ir Japonu.

Shanghai, Rugpjuczio 2 d. Isz 
priežasties apreiszkimo kares 
Japonijos su Kyliais, kyniszkos 
pasiuntinis ant ^ryto įszvvažiavvo 
isz Tokio.

Yashan’e užmuszta 1500 japo
nu.

Kaipo girdėtis 8 kariszki rus- 
siszki garlaivviai iszvvažiavvo isz 
VVladivvostoko su užpeczetytai s 
prisakymais.

Isz Tien Tsin ateina žinios, jog 
kovvoje, kuri buvvo d. 27 ir 28 
Liepov prie As:in, Japonai tapo 
pamuszti kame pražuvvo ju 20C0 
ypatų.

Pamuszti Japonai trauke sosta- 
pilen Seoul.

20,000 kynu perėjo Japonu ru- 
bežiu ir traukia sostapilen Seoul.

Kopenhaga Rugpjuczio 2 d.—

Kvniszkas žaginys, susidedans isz 
13 garlaivviu, iszvvažiavvo isz Czi 
Fu ant Korėjos. Kas vvalanda 
laukia kovvos tarp Kynu ir Japo
nu.

Shanghai, Rugpjuczio 3. — 20, 
000 kynu pereis žaliaja upia, o 
8000 kareivviu traukia isz Mony- 
den in sostapilia Seoul.

Tien Tsin, Kynuose, Rugpju
czio 7 d. — Kyniszkas laivvas u- 
žeine japoniszka garlaivi su tavvo- 
rais ir nuvveže in Taku.
Kitos vvaldžios kas link Korė

jos.
Madryt, Rugpjuczio 1 d. — 

Iszpaniszka vvaldžia pirko nuo 
angliszku firmų tris laivvius, isz 
baimes, idant Japonija ne stotųsi 
stipri vvaldžia Sziaurvvakarineje 
Azijoje, kas darytu sunkenybių 
susineszime su filipiszkomis salo
mis.

VVashington, Rugpjuczio 5 d. 
-- Girdėtis, jog pirmsedis ClaVe- 
land susitarė su Didžia Britanija, 
VVokiecziais ir Italais rūpintis a- 
pie Kynu ir Japonu karia, idant 
ne sugadintu jiems prekystes. Prie 
to norėjo pritraukti dar Russija 
ir Primcija, bet jie atsisakė.

Washington, Rugpjuczio 6 d.— 
In czionykszczia japoniszka pa- 

siuntinystia isz vvisu Amerikos 
krasztu atsisziiukia daugybių ka
reivviu, norencziu pastoti in japo
niszka kariumenia, bet nevieno 
ne priima.

Po geradeju priegloba.
Sziose dienose i n Toruna atvyko 

mažute mergele, kuri keliavvo isz 
Berlyno. Ant kaklo turėjo užsi
kabinus lentele su paraszu: va
dinuos L.P.turiu 6 metus amžiaus, 
važiuoju in Toruna (AVak.prusai) 
Klosterstrasse. Meldžiu maloniu 
keliones draugu, idant paimtu 
kas maniu in savvo priegloba ir a- 
tiduotu in mano mamos rankas, 
kuri lauks manius Torune. Isz 
augsto esu dėkinga už priegloba. 
Keleiviai pasigailo jos ir paėmė 
in savo priegloba.

Anarchistai Italijoje.
Rymas, Rugpjuazio 6 d. Wa- 

karykszczei aresztavvojo szeszis a- 
narchistus, susėjusius ant slapto 
susirinkimo. Czia sako, jog 2000 
anarchistu, suaresztavvotu per 
paskutiniu du menesiu, bus kur 
nors iszvvežti. Lyg sziol jau isz- 
veže in Neapoli 50 ypatų, isz 
kur iszvvežsz ju*s in Massovvoah 
ant Raudonosios Mares.

M isiir neapšzwlesta ap
gauna.

Tūlas lenkas Chicagoje kurio 
pavvardes ne paduodame, pirm 
keliu dienu tapo labai kvailai 
apgautas. Eidamas gatve, mie
ste,pamate ant žemes popiera,kur
sai jam pasirodė popieras nuo 
$100. Paėmė ji ir pervveizinejo, 
kada priesz ji einantis kokk ten 
žmogus, žinoma liauperis, kursai 
ta popiera pamėtė, atsisuko priesz 
ji ir pasakė jam, jog mate pai
mant tuos $100 ir ne paleis jo, 
jeigu su juomi ne pasidalys pini
gus, t,y. duos jam $50. Tas len
kas atsake, jog ne turi su savimi 
tiek pinigu, bet apgavikas sake, 
kad jis eis su juomi in namus. 
Lenkas ant to pristojo ir, parsi- 
vedias in savo namus, atidavė 
jam viską, kiek turėjo prie savias 
— per $30. Apgavikas pasakė, 
jog ant ryto ateisians atsiimti dar 
$20.

Žinoma pirmoje tvankoje, kur 
minėtas lenkas norėjo iszmainyti 
ta $100, iszjuoke ji ir pasakė jam, 
jog tai yra pooiera be jokios ver
tes, o teip—gi ir apgavikas dau
ginus ne be sugrinžo.

Tegul tas apraszymas bus ki
tiems ant atsarges.

ISZ
„Susiwien. Lietuviu Republiį.“

IVftlsteje III.
Nedelioje, Rugpiuczio 5 d., su

loje L. Ažuko „Susivienyjimtis 
Lietuviu Republ. Wal. 111.” laike 
savo susirinkimą, ant kurio pri
buvo virszininkai isz visu pen
kių lietuvviszku kliubu. Pirmiau- 
sei prez. A. Olszevvskis keliais žo
džiais atidarė susirinkimą, o se
kretorius P. Jonaitis perskaitė 
protokolą isz praėjusio mitingo, 
potam prasidėjo skaitymas kon
stitucijos. Konstitucija per vvisus 
tapo priimta, tiktai kur - nekur 
su mažais pataisymais. Paskui 
topo paduoti ir priimti inneszimai 
toki:

Idant toji kiRistitucija tarnautu 
netiktai paežiam „Susivienyji- 
mui”, bet ir kiekvienam varda- 
vam kliubui, už tai tapo nutar
ta prie jos dadeti da pora per
skyrimu kas link vardavvu kliu
bu, po tam buvo nutarta, 
idant „Susivienyjime butu sū
dąs sandarystes, dėlto kad jei
gu taikytusi kada musu broliams 
tarp savias susipykti, idant ne
reiktu vaikszczioti ir kasztuotis 
po sudus Amerikos, bet sudus 
kiiubo, sūdąs sandarystes galėtu 
juos sugerinti. Nutarta teipgi, 
kad jeigd kuris isz lietuviu pri- 
gulincziu in kliuba, o inpultu iu 
kokia nelaimia, idant visas „Su- 
stvienyjimas ’ tektusi ji gelbėti. 
Teipo-gi nutarta, kad jeigu kuris 
isz sąnariu kiiubo, apgautu 
kokiu budu kliuba, tada ji iszme- 
sti isz to kiiubo ir nevalia nei 
vienam kliubui toki priimti po 
kora, kokia visuomene
nutars. Szie augszcziau paduoti 
inneszimai tapo visi priimti ir 
turės būti patalpinti in konsti
tucija.

Ant galo tapo nutarta idant 
vardai ir adresai,,Susivienyjimo” 
virszinyku butu visada patalpyti 
laikrasztyje „Lietuvos”, teipo gi 
ant kaszto knygų dėl „Susivieny
jimo”,idant kožnas kliubas ant sa
vo mitingo teiktųsi padaryti ko- 
lekta, ir idant ateinantis mitin
gas butu vėl už dvieju nedeliu 
toje paezioje L. Ažuko saleje, tik 
ne po miszparu, bet Ima adyna 
po pietų.

Wirszininkai tu visu 5 Kliubu. 
kurie jau užvėrė tarp sawias 
vienybia arba „Susi vienyjima”, 
yra geri ir darbsztus žmones, ir 
apreiszke, kad ju kliubai kasdien 
auga ir didinasi, dėlto yra viltis, 
kad iki rudenio suaugs gražus 
būrelis sąnariu lietuvviszkuose 
kliubuose ir atnesz sau nauda isz 
savo triušio. B. Jonaitis.—sekr.

Didis Lietinviszkas Pikni
kas!!!

Philadelphijos lietuviszkos pa
rapijos parapijonai nutarė pada
ryti Rugpjuczio (August) 25 d. 
ant parapios naudos puiki pikni
ką Pavonijos parke, katras ran
dasi Chinden N. Y.

Lengiviausei minėta parka 
dasekti, pajemus lai va (ferry) 
nuo Market str. ir perplaukus 
Delevare, o tada vienu karu ga
lima beveik in 10 minutu būti 
vietoje.

Parkas labai yra gražus ir 
malonus dėl pasilinksminimo. 
Apart muzikos ir szokiu, bus y- 
vairios puikios zabovos. Žo
džiu balius bus puikus, tiktai ne 
užmirszkite, jog tai bus Rngpiu- 
czio 25 d^rijubatoje). Prasidės 
nuo 9nĖį ryto ir tenses iki vė
lam vjįkarui. Inejimas 25 centai.

) Komitetas.



2 LIETUVA.

The Lithuanian Weekly

“Lietuva”
PUBLISHED EVEKY SaTŪRDAY. 

Ezecutes all kinti of Job PrinUng aud trans- 
liting in all modern languagea

Subscription 12.00 per year.

Ali communications mušt be addressed
“Lietuva” Publishing Co.,

954 33rd St., Chicago, III.

* Nedeliuis Laikrasztis 

"LIETUVA” 
Iszeiua kas Snbata, Chicage,Ill.

KASZTUOJA:
Ant Metu Amerikoje....... $2.00
In Užmare ..:..........................$3.00

Užweizdetojas A.OLSZKVVSKIS.

Rėdytojas, A. JOCIS.
Rankrasrcziai (korespondencijos) ir laiszkai tu

ri būti udresavvoti ant szio adreso:

„Lietuva” Publisliing Co.
954 33rd STREET

CHICAGO, ILLINOIS.
Pinigui turi būti siunsti per Money Ohder arba 

Registrą wotojjc G ro mato j ant ranku

A. OLSZEVVSKIO,
954 33rd St.., Chicago, III.

Isz Amerikos.
STRAIKAI.

Didis Pullmane straikas dar ne 
užsibaigė, bet yra paeziarne inkai- 
time. VVienok dar czia dirba 11 
szimtu “skabs’u”, bet tas priesz 
tukstanezius straikuojaneziu uni- 
stu yra niekai.

Utarninke, Rugpjuczio 7 d. —, 
Pullmano straikieriai laike didi 
susirinkimą, ant kuyio nutarė vi
si kurtu eiti atsiimti isz dibtuives 
savo innagius. Ant ryto.Seredoje 
susirinko in viena buri apie 250 
starikieriu ir ėjo atsiimti isz dirb
tuvių savo imiagiu.Palicija ne da- 
leido visu kartu eiti, idant ka ne 
padarytu ir liepe eiti tiktai po 4. 
Straikieriai ant to ne pristojo, sa
kydami, jog teip užims daug lai
ko ir visi kartu nueja atsiėmė 
savo innagius.

Rodos, kad Pullmano straikie
riai iszgrajys.

Springfield, įlįs, Rugpjuczio 
5 d. — Darbininkai kasyklos 
Black Diamond, skaitliuje 100, 
padare straika isz priežasties, 
kad kasyklų valdytojai norėjo 
jiems mokėti po $2,50 dienoje ir 
reikalavo, idant jie patys pri
krautu karus. — Darbininkai dir
banti prie Capitol Comp. persto
jo dirbti isz priežasties, kad 

• kompanija ne užmokėjo ant lai
ko jiems algos.

Nev York, Rugpjuczio 7 d, — 
Tūlas John Svinton per prajeju- 
si dvi nedeli parasze knyga, po 
vardu: “Straikas dėl apsigyni
mo; darbininkiszkas klausimas isz 
darbininku pažvnlgos.” Tas vei- 
kakalas dar ne yra atspaudi ritas, 
bet už keliu dienu pasirodys. 
Dwylikos perskirimu antgalviai 
labai yra žingeidus, o tai: 1. Re
voliucija. 2. Kapitalo susirinki
mas; galvaldžiai. 3. Badmariu 
antpludimas isz užrubežio; Sla
vai, Žydai ir Italai. 4. Alkstantis 
krasztas. 5. Ko reikta darbinin
kams. 6. Unijos ir ju siekiai; 
streikai ir ju pasekmes. 7. Baisus 
maisztai; revoliucijos artiuimos. 
8. Per nieką gandinimas. 9. Va
dovai ir ju darbai; Dobs ir kiti. 
10. Milijonieriai ir ju aukos. 11. 
Liekanų ženklai,vilties žvaigžde. 
12. Puikus musu krasztas; musu 
liuosybes kūdikyste.

IszSuiv. Wiilsti,ju Sostapiles.
Sprinfield, Uis. Rugpjuczio 6 

d. — Sziandien vėlai vukare gu
bernatorius Algeld iszsiunte pri
sakymą jen. VVheelerui Chicago
je, idant ant ryto anksti palei 
stu visa kariumenia, prigulinezia 
prie milicijos, kuri dar czia tar
nauja. Tas prisakymas yra dėl 
keturiu kompanijų antro ir dėl 
trijų kompanijų pirmo milicijos 
pulko, kurie dabp.r stovi Pullma
ne ir Stock Yardose.

Naujas darbininku atsiszau- 
kimas isz Pullmano, III.
Wcl gauname nuo Pullmano 

darbininku atsiszaukima, kursai 
szeip skamba:

, Guodotini Broliai Darbininkai! 
j Kaip jums žinoma isz musu 
persergejimo, kursai buvo patal
pintas yvairiuose laikraszcziuo- 
se, jog didis musu straikas Pull
mane dar ne yra pabaiktas; szian- 
dien ta pati atkartojame ir an
tra karta persergame guodoti- 
nūs savo brolius darbininkus, jog 
straikas Pullmane kas-dien sti
prinasi ir eina gerai.

Mes seni darbininkai, kurie 
jau per kelis metus dirbome’ 
Pullmane, stiprei laikomės savo 
užduoties ir ne pagrinžszime prie 
darbo, kol kompanija ne iszpildys 
teisingu musu reikalavimu.

Rugpjuczio pirma diena kompa
nija Pullmane iszsiuntinejo prie 
musu visus savo „foremanus” su 
praszytnu, idant mes grinžtumi- 
tne prie darbo už senąją moke
sti, kuria gaudavome priesz pa
rodos atidaryma; mes priememe 
juos su ironija, sakydami, kad su 
tokiu praszymu kreiptųsi in ,,A- 
merican Railivay Union”vviriausy- 
bia, bet ne prie keliu musu dar
bininku, nes mes turime savo 
užtarytoji, t. y. Debsa, nuo kurio 
ne atsitrauksime, kol jis bus 
mums isztikiamas ir kol bus mu
su užtarytoju.

Praėjusioje nedelioje buvo at- 
siradia keli amatuinkai, kaipo 
,,scabs”, ir pradėjo dirbti, bet 
jiems ne nusidavė, nes, idant su
taisyti sudraskytus karus ir ma- 
szinas, dar juo sugadino, suga
dino ant keliu tukstaneziu me- 
degos ir keliu deszimtu tukstan
eziu maszinu, teip kad Rugpju
czio 3 d. kompanija priversta bu
vo atstatyti tuos naujus mecha
nikus ant visados. Isz tos tai 
priežasties pradėjo straikuoti ir 
keli,,foremanai”,nes nieko ne ga 
Įėjo padaryti su naujais mecha
nikais.

Rugpiuczio 4 d. — kompanija 
laike savo susirinkimą, ant ku
rio buvo visi dabartiniai akcijo- 
nieriai, užveizetojai ir superiten- 
dentai isz yvairiu dirbtuvių de- 
partametu ir nutarė, kad jeigu 
iki Rugpjuczio 8 d. — senejie 
darbininkai ne sugrynž prie dar
bo, tai vėl privesrti bus uždary
ti savo dirbtuves.

Dar karta meldžiame 
nu broliu darbininku 
ant senųjų vietų, nes 
siems „
rios nelaimes, 
ti atranda, nes 
darbo susižeidžia ant viso am
žiaus. Komitetas.

Pakliuwo in newalia.
Harstshorne, Ind, T., Rugpju

czio 4d.— Apreiszkiu broliams 
Lietuviams, jog dabar kompani
jos užtraukė daugybia žmonių isz 
Illinois ant tu lietuviu vietos, 
kurius, kaipo pirmiaus buvau 
raszias, iszveže už Indiano rūbe- 
žiaus. Tie daugiausei yra lenkais, 
tarp ju randasi ir du lietuviu, 
kurie labai gailesi, kad klausė 
kompanijų, nes jie dabar yra kai
po koki ne valninkai: Juos pri
statė pas anglus ant burdo, už 
ka turi ant menesio mokėti po$21, 
o už kelia, ka kompanija atveže, 
paro kuoja $15. Nevalninkai ne 
žino dabar ka czia daryti. Bet at
sirado isz ju ir gudresniu, kurie 
atvažiavia isz kompanijų krautu
vių paėmė gražius apdarus ir ap- 
siredia apie 18 vyru isztrauke 
savo keliais ir kompanijos dar ju 
ne surado.

Dabar, kaip visur teip ir pas 
muos, ne labai gerai einasi, nes 
mokestis yra numusztos ir mažai 
darbo.

Ant galo linkiu savo broliams- 
Lietuviams, idant apsigyviania 
kame pasiliktu ir ant tolesnio lai 
ko, nes kur nuvažiuosi, vis ta 
pati įasi, o kartais ir blogiau dar,
bet ne gerinus, o važinejimuosi Į būti siunstos ant ranku A. Ol- 
daug pinigu reikia iszleisti, nie- szevskio, 954 33rd str., Chica- 
ko gero nesinaudojant, ka asz jau i go 111.; o korespondencijos gali 
datyriau. , ; būti siuneziamos ant vardo A.

Stokes Žodis. (Jocio — adresas tas pats.

guodoti- 
pasilikti 
ežia vi- 

seabsams” atsitinka yvai- 
o nekurie ir mir- 

prie nežinomo

--------------------------------- -j---------
Isz darbu dalies.

t Du Bois, Pa. visos anglines 
mainos gana smaget eina. Darbi
ninkai uždirba po $2 ant dienos 
ir po daugiaus, bet naujie darbi
ninkai negali tenai darbo gautiedtt 
daugybe yra senu darbininku dar
bo neturi neziu.

t Shenandoah, Pa. darbas prie 
anglių visose mainose labai ge
rai eina. Wisi darbininkai dirba 
isztisa nedelia kasdien po 10 a- 
dynu. Linksminasi isz to ne tik 
darbiu inkai, bet ir sztorninkai,kad 
kiekvienas turi pinigą ir už iszim- 
tus daigtus jiems užsimoka.-—Tei- 
po-gi visi didelei džiaugiasi, kad 
didžiuma mokslincziu isz Shenan- 
doaho pakriko, tai jau dadar 
ir vaidu didžiumas nutilo.

t Chino.Colo., Rugpjuczio 3 d. 
— Chino Sugar Factory, didžiau
sioje Suvienytu Walstiju sukraus 
dirbtuvėje, prasidėjo darbas isz 
naujo. Ta dirbtuvia padidino 
kasztu $250,000 ir kasdien joje 
turės būti padaryta 140 tonu su
kraus isz 1000 tonu batviniu.

Kaip waldo musu kraszta 
kongresmanai ir se

natoriai.
yVashington, Liepos 30 d. — 

Isz Suvienytu ^Valstijų iždo par- 
skirta sekanezios sumos aut to 
kraszto valdžios kasztu ateinan- 
cziuose metuose yraszios: pa- 
cztas $87,236.599.55; ant veteri
naru pensijos, $151,581,570; ant 
kariszkus akademijos, $406,423. 
08; ant kariumenos užlaikymo, 
$25,192,090.72; ant konsolių, 
$1,563,918.76; visokiu perdeti- 
niu pensijos, $21,308,295.79. 
VViskas tai patvirtinta per pirm- 
sedi Cleveland’a.

Nalaiminga mergaite
Anderson, Ind,, Rugpjuczio 1 

d. — Sziandien vakarejauna pui
ki Tilte Sabern isz Richmond nu
mirė netikėta mirte. Pirma kar
ta tame mieste pasikėlė sy ba
lionu iii augszta, o paskui norė
jo nusileisti žemyn su tam tik
rais prietaisais, bet, jiems suge
dus, nukrito isz didžios aug- 
sztybes ant žemes. Kūnas dar ta
po atrastas. Jos brolis tankei 
su tuo paežiu balonu pasikelda- 
vo ir nusileisdavo, bet niekad 
ne atsitiko tokios nelaimes.

Užpuolė aut paczto.
Truckee, Colo., Rugpjuczio 3 

d. — Tūlas žmogžudys antpuo- 
le ant paczto vežimo, važiuojan- 
cziu isz Truckee in Tahoe, 3 mi- 
les nuo Truckee. AVežime buvo 
15 keleiviu. Kada žmogžudys 
sustabdė vežimą, liepe pinigus 
iszmesti pro langa laukan. Tie 
jo paklausė,, o žmogžudys ga
ivias $33 leido važiuoti tolimus, 
o pats prapuolė giriose.
Perkūnas atidengė neteisingus 

pinigus.
Liberal Mo., Rugpjuczio 6 d.

— VVakar vakaro laike audros 
intrauke perkūnas in narna po
nios Frances Covles ir uždege 
ji. Kada subėgo kaiminai, idant 
gelbėti narna, atrado dy vina ne- 
teisingu piningu dirbtuvia ir 
daugybia neteisingu pusdolieriu. 
Sziandien arosztavojo ponios 
Covles sunu ir atidavė ji po su- 
du po kaucija $10,000.

Giriu gaisrai.
Meadville, Pa., Rugpjuczio 6d.

— Aplinkui miesto baisei dega 
girios, o trumpame laike gali ir 
miestas užsidegti. Connetsville’je, 
toje-pat pavietoje, giriu gaisrai 
jau daug bledes padare.

Milvaukke, .vis., Rugpjuczio 
9d.— Isz Pottsvilles atena žinios, 
jog visas miestas yra liepsnose. 
Sudege jau daug namu ir medžiui 
krautuvių, o greit gali ir 
miestas sudegti.

visas

PEIISARGA.
Wisokias gromatos su pinigais 

ir visais kitokiais reikalais turi

ISZ

Lietu wiszku Kolonįj u 
Arkanso.

Paviete Arkanse, arti Lietu- 
viszku Kolonijų, szioms dienoms 
slovakai isz Pittsbugho, Pa. api- 
pirko net penkesdeszimts tuk
staneziu akru lauko. Daugiau
sei slovaku dirbo koksu maino
se, bet kaipo szymet užstojo 
dideli streikai ir begaline bedar
be, tai kožnas slovakas, kuris 
tik kiek pinigu turi, perkasi sau 
farmas. Ta lauka apipirko slo- 
veniszka kompanija, kari tenai 
rengia iszstatyti dideli narna, in 
kuri galės patilpti visi naujai ap
sipirkta farmeriai, pakol savo 
locnus namus ne iszsistato. Rug- 
pjuczio menesije turės jie antra 
exkursija in savo kolionijas.

Slovakai, czekai ir vokiecziai 
yra geriausiais farmeriais, drą
siai imasi už farrnu ir gerai jiems 
vedasi,o musu žmones, lietuviai, 
nors beveik kožnas yra užaugins 
prie ukinykystes, bet Amerikoje 
kibtis prie farmu yra nedrąsiau
siais. Jeigu kuris ir turi keletą 
szimtu dolieriu, tai ka jis su jais 
padaro’ O tai,inkisza kur ant ko
kio saliuno,o tenai pabuvias ke
lis menesius subankrutyja ir pa
skui iszeina basas; tada jau nė
ra ka daugiau pradėti, tai sedias 
ant bakskario važiuoja in far
mas ir eina pas koki airiszi tar 
nauti, o kaip pats turėjo pinigu, 
tai ne norėjo pirkti farma, aut 
kurios butu galėjas pats tarnus 
užlaikytie, o ne kitam tarnauti.

Dabar 21 diena szio menesio 
bus didele oxkursia in Lietuvvisz- 
kaisias Kolionijas; ant tos dienos 
bus pigus tikietai isz Chicago, 
važiuos daug lietuviu ir kitokiu 
tautu žmonių. Dėlto kurie no- 
ritie pamatytie ta vieta, prisi- 
rengkitie ant tos dienos.

Teipogi danesza mumis isz Lie- 
tuviszku Kolioniju, kad senis 
Kangiseris, turintis jau 67 me
tus, semdamas vandeni isz szul- 
nio,kursai dar buvo be rentinio 
inpuole net 60 pėdu gylio. Sū
nūs veikei pajutias isztrauke tę
va ir buvo didei persigandias, 
norėjo daktaru parszaukti, bet 
senelis prasznekejo ir kas kart 
pradėjo eiti geryn. Daktaro vi
sai ne reikia o senis szendien sa
ko sveikas yra. Yra tai dyvai.

Antra nelaime taikėsi tenai 
jo susiedui farmeriui czekui. Ka
da tas czekas veže sziena, užė
jo mažas debesėlis su griausmu 
ir perkūnas užmusze ji ant szie- 
no vežimo. Tuo sykiu kitokiu 
naujenu ne girdėti.

SUGAUKIT APGAWIKA.
WlLMiXGTON, DĖL., 30 Liepos. 

—Sziomis dienomis atsi vilko czion 
isz kas-žin-kur lietu viszkas apga
vikas vadvdamosi dviems var
dais: Aleksandra Bartusze vi
ržiu ir' Gavinskiu; sakėsi, kad 
Kaune būvius s’alioriu. Teipo 
gi sake, kad ežia Amerikoje dir- 

1 bias 10 menesiu Pullmane, III., o 
VVilmingtone teipgi dirbtuvėje 
Pullmano dirbins 9 menesius. 
Czia dabar pribuvias pradėjo gyr- 
tis,jog esąs “dziegormeistriu”, 
ka žmones girdėdami pradėjo jau 
neszti taisyti stvo laikrodėlius 
(dziegorelius). Teip-gi giresi,kad 
yra geru stalioriu ir buvo czia 
gaivias darba dirbtuvėje Pulimu- 
no. Tenai padirbėjas pusią dienos, 
parėjo namon ir pasiskolino nuo 
vieno vyro $3 ant nusipirkimo 
drapanų i n darba. Kaip iszejo 
pirkti, tai ir po szei dienai dau
ginus ne grinžo. To vyro isznesze 
$3, Jano Puczkaus 4 laikrodėlius, 
o kito vyro 3 laikrodėlius: viena 
sidabrini, kita “Gold-filld”,o tre- 
czia auksini.

Jis yra vidutinio ūgio, apie 
30 metu senumo, plaukus turi 

(juodus ilgus ir susivėlusius, kaip 
1 žydo peisokai, neszioja sziaudinia 
jskrybelia ir juoda szniureli ant 
kalo prie laikrodžio; ukvatyja 
savias didei gyrti ir visiems pa
rodo įnagius dėl taisymo laikro
dėliu (noezinas dziegormeistrio). 
Kas ji sugaus tegul duoda žinia 
ant žeminus parodyto adreso, o 
gaus gera užmokesti.

John Puczkus, cor. 13th & Fo- 
rest sts. VVilmington, Dėl.

Isz Chicagos.
Didis Gaisras Chicagoje.

Kaipo praėjusiame “Lietuvos” 
rumeryje buvo raszyta apie didi 
gaisra Chicagoje lentų krautuvė
se. tai dabar ir ne bus pro szali 
apie tai priminti, nes tuokart 
dar jis ne buvo užsibaigiau, per 
ka ne buvo galima gerai žinios 
paduoti apie jo pabaiga.

Kaip jau buvo minėta, didisis 
gaisras tapo atidenktas apie 7į 
adynos vakare, Rugpjuczio 1 d., 
per sarga kompanijos Luniber- 
men’s Proteetive Association, 
vakaru szalyje nuo Lincoln str., 
netoli lentų krautuves, prigulin- 
czios prie S. K. Martin & Co. 
Greit tapo paszaukti ugnagesiai, 
bet ugnis veik insigaivo i n S. K. 
Martino lentų krautuves ir nie
ko nebegalejo padaryti. Paskui 
gaisras apėmė lentų krautuves 
namus ir dirbtuves tarp Lincoln, 
Bluc Island, Paulina ir Chicago 
River, kame sudege per 50 mili
jonu kubiszku pėdu medžiu. A- 
part to dar sudege daug namu ir 
daug firmų dirbtuvių, prie kuriu 
prigulėjo 20 konjpamju.— Ble
des per du milijonu doleriu.

Dvi ypatos tapo užinusztos, o 
8 sužeistos. 2200 dabininku pali
ko be darbo.

Gaisras tvėrė lyg pu’snakties, 
bet štivisu ne buyo galima užge
sinti ir vis dar rusėjo ir ruseju, isz 
ko antra diena vėl pakilo tolesnis 
gaisras.

Antra diena vakare apie ta pa
ti laika, kaip ir ivakarykszczei, isz 
vakarykszcziu degesu insigavo 
in lentų krautuves kompanijos 
Jnhn Spry Company. Tuojaus 
pribuvo ugnagesiai, o teip-gi 
apspito aplinkui tukstaneziai 
žmonių. Gaisras vis į latinosi ir 
mislyjo, jog gal in labai didi gai
sra ineiti, bet, subėgus daugybei 
ugnagesiu, nebeleido toliaus ug
nies.— Bledes padare ant $100, 
000.

AVienas žmogus sudege ir vie
nas tapo sužeistas.

Rugpjuczio 5d., apie 10 adyna 
isz ryto vėl pakilo gaisras lentų 
krautuvėse, bet su visu kitoje 
puseje kaip kitomis dienomis.De- 
ge lentų krautuvėse “City Lum- 
ber Co.” po nr. 7 North avė., bet 
vėjo nesant veikei užgesino. Ble
des aut $4,000.

Gaisras ant Van Buren st.
Rugpjuczio 2d., apie 8 adyna 

vakare užsidege krautuve firmos 
Decorators Lupply Company, po 
nr. 158—150 VY. Van Buren str. 
Kada atbėgo ugnagesiai, tiktai 
gelbėjo aplinkinius namus, idant 
ne užsidegtu, nes užsidegusiu 
krautuvių nebibuvo galima jau 
iszgelbeti. Czia sutraukta sausa 
medinia medega, visokį lekierai, 
dažives, alėjai, už liejus vandeni 
dar juo dege.' Krautuves sudege 
isz pamato, kurios buvo pastaty
tos už $110,000. Daug bledes pa
dare tas gaisras aplinkiniuose na
muose. Du ugnagesiu sudege ir 
keli tapo sužeisti.

Liauperiai užpuolė.
Antanas Storsart, gyvenantis 

po nr. 229 Bristol str. Chicago
je praėjusioje nedelioje po pus- 
nakties iszejo isz savo szvoge- 
rio namo pas South Bark avė. I 
ir ėjo namo, kada netoli 47 gat-' 
ves ir South Bark avė. keturi 
vyrai ant jo antpuole ir parei
kalavo nuo pinigu. Atsake 
jiems, jog ne turi prie savias nei 
pinigu,nei kokiu brangiu dalyku, 
bet jam ne tikėjo ir tapo peržiu 
retos jo kiszianes. Liauperiai 
nieko ne atrado, bet iupykia ap
draskė jo drabužius ir baisei vi
sa kuna sužeidė su peiliu, rftor- 
sat per kraujo nubegima apmirė. 
Kaip ilgai buvo apmirias, Sto- 
sort ne atmina. VVienok biski at- 
sigavias, pasivilko ant 47 gat
ves ir Wentvorth avė., kame 
sutiko policijanta, kursai uuve- 
de ji ant policijos prie Halsted 
str.. Ten dr. Abloy patvirtino, 
jog jo žaismes yra pavojingos ir 
iszsiunte ji in pavietes ligonbu- 
ti. — Storsart ne gali apraszyti 
savo nelaimia.

Wietines žinios.
— Kariumene, kuri nuo dienos 
Liepos buvo apstatyta Pullma-

savo al- 
uedelios. 

dasigauna 
jiems ka-

7
ne ir Stock Yardose, saugodama, 
idant straikieriai ne darytu mai- 
szto ir ne degintu karu gelžke- 
liu, pereita utarninka, ant pa
liepimo Jenerolo apleido Chica- 
ga ir Pullmana ir sugriužo in 
Fort Sheridant.

— Rugpjuczio 2 d. — pas Pull
mana tuo tarpu pradėjo dirbti 
400 darbininku, priimtu in stra- 
kieriu vieta. Isz straikieriu ma
žai kas tesugrinžo prie darbo.

— Darbininkai gelžkelio Wa- 
bash and Lake Shoie Rugpjuczio 
4d., ant susirinkimo nutarė btrai- 
ka užbaikti ir grinžti prie darbo.

— Japonai gyvenanti Chicago
je, skaitliuje 50, susivienyjo su 

Į siekiu rinkti aukas ir siunsti jas 
I in laponija ant japoniszkai-kuni- 
szkos kares kasztu.

—Chicagoje užsidėjo nauji spe- 
cii»liszka draugyste, dėl liauperiu 
is'znaikinimo.Ptrmsedžiuyra Rev. 
C. E. Morse.

— Chicagos aldermanai ant a- 
teinanezios Lagislaturos ketina 
reikalauti padidinimo 
gos po $3 daugiau ant 
Jie sako, kad kol 
ant savo tarnystes, tai
sztuoja $1.500, o per tai jau ant 
savo ne galint iszeiti.

— IkPsziam laikui Stock Yar
dose ne buvo jokios priežiūros 
ant mėsos. Stock Yardninkai su
pirkdavo ne karta ir ligotus gal
vijus, papjaudavo ir j u mėsa 
teip lygiai iszparduodaivo kaip 
ir sveika, o žmones apsivalgia 
ligotos mėsos sirgdavo patys ne 
žinodami nuo ko, ka maž ne vie
nas isz tokios priežasties in ka
pus nuvažiavo. — Dabar nuo 23 
dienos Liepos, miestas paskyrė 
tam tikrus inspektorius prižiūrėti 
Stock Yarduose, idant nedaleisti 
nei vieno ligoto galvijo pjauti 
ant mėsos.O jeigu pasitaiko tok
sai, tai turi užmuszti ir atiduo
ti ji in klejaunia, kur jo mėsa 
sunaudoja in klejus.

— Pereitos nedėlios vakara 
žydai uždėjo republikoniszka 
kliuba 15-toje Wardoje. Laike 
susirinkimą saleje Mooney’s ant 
kertes Milvaukee ir Armintage 
avė.aut kurio susirinko baisybe žy
du ir tuojaus 150 prisirasze prie 
kliubo. Ant ivirszininku aprinko 
sziuos: A. Nevman pirmsedžiu, 
Mausziu Gross pagelbininku. A. 
Sterna raszt. 
ninku.

Lietuviai, 
dalyka. Jau
kliubai reikalingi, tai 
deszimts sykiu

S. Pinsky iždi-

insitemykite szita 
jeigu žydams yra 

mums yra 
reikalingesni ir 

dėlto broliai ne bukime arszesniais 
ir ne stovėkime užpakalyje ju, 
bet riszkimes ir mes daugiau- 
sei prie kliubu, o prisiraszydami 
prie kliubu, ne kam kitam, bet 
sau gera darysime.

— Nedelioje, Rugpjuczio 12 d.„ 
1-ma adyna po pietų bažnytinėje 
saleje “Kareiviszka D. L.K. Wy- 
tauto Draugyste” laikys extra-su- 
sirinkima, nes nuo pereitos nedė
lios tapo atidėtas ant ateinan- 
czios nedėlios, t. y. Rugpjuczio . 
12d., ant kurio turi pribūti visi 
sanariai dėl dvieju svarbiu daly- 

I ku apsvarstymo. 'Teip-gi bus 
perskaityti draugystes instatai.— 
Sanariai, kurie dar ne padeve 
draugystei savo adreso, tai dabar 
privalo paduoti, nes jau yra dau
ginus kaip 6 menesiai nuo drau
gystes užsidnjimo, o susirgus to
kiam sąnariui, kursai dar ne pa
davė savo adreso, ne bus galima 
aplankyti.

Teip-gi užkviecziatne brolius 
pribūti ant susirinkimo, kurie no
rėtu insiraszyti in draugystia, nes 
dabar yra pigus instojimas.

A. Žemaitis - raszt.

— Kas nori sulaukti geros atei- 
tęs ir turėti tvirta gyvenimą 
Chicagoje, tegul perkasi sau lota 
ant iszmokeszcziu VVest Pulhna- 
ne. Atsiszaukite pas, 
Ignotą Doviatta 563 W.15th si.

(21-8)
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Dėl inergaicziu.
•—O— j

Gal priesz 100, gal priesz 1000 , 
metu atgal, buvo labai puiki 
karalaite. Buvo teip puiki, kad 
kiek kartu iszeidavo pasivaik- . 
szczioti, bego — po jos, szalip , 
jos ir priesz ja 30 garbiu jaunikai- 
cziu, kurie murinėjo savyje, ba- , 
resi tarp savias, o net ne karta ; 
smarkei susimuszdavo, jeigu kur- . 
sai isz ju galėjo jau prie jos ar- 
cziau prieiti, negu kiti.

Karalaite teip stebuklinga, kad 
po jos langu, kas vakara subrink
davo 30 dainų su gitaromis ir 
darė tokius trenksmus, norėda
mi karalaite palinksminti, kad ne 
karta karalius, ne galėdamas už
migti, liepdavo isz savo namu 
pro langa iszleti ant j u vedrus 
vandenio, sumaiszyto su dažive.

Pietu-gi laike, kad prie kara- 
liszko stalo susėsdavo puikios 
karalaites mylėtojai, tai jie ue 
karta priesz pietus ar pritrukda
vo sidabriniu indu, ar ne užtek
davo daug pritaisytu valgiu.

Toki būdavo iupykia isz mei
les!

Tarė tada puiki karalaite in sa
vo mylėtojus:

— Tam atiduosiu ranka ir szir- 
di, kis prajos szimta miliu ant 
mano arabiszko arklio ir ant ma
no tėvo balno, apsodinto deiman
tais, pilės (anties) kiausziu didu
mo.

Vienas ir kitas jaunikaitis ap
veizėjo akli ir balna, pamisly- 
jo, kad gerinus butu gauti tuos 
deimantus, negu joti szimta mi
liu ant tokio arklio. .

Bet atsirado vienas jaunikai
tis, labjausei insimylejas, kursai 
sėdo aut arklio ir iszjojo.

Reikia dar priminti, kad ant 
kelio, kas mile, stovėjo sargai, 
kurie sergėjo jaunikaiti, idant 
ji sugauti, ar nusėdus nuo ark
lio ar pradėjus ka nors daryti 
apie deimantus.

O tai sargu daneszimai:
I deszimti miliu — jaunikaitis 

jojo paprastai.
II deszimti — sėdžia ant kai

riojo arklio szono.
III — sėdžia ant deszniojo ark

lio szono.
IV sėdžia atbulas.
V sėdžia turkiszkai su apvynio

tomis kojomis.
VI — gulint ant arklio.
VII — mėgina joti susilenkiąs. 

VIII —joja kojas sukeitias,
IX- joja stovėdamas ant bal

no kaip artistas cirke.
X— gi deszimti miliu prajojo 

nelaimingas jaunikaitis ... sto
vėdamas ant galvos!....

Kada pargrinžo in karaliszka 
dvare, atsirado didis ryksmas 
ir linksmybe.

Karalaite-gi, puikei prasijuoku
si — tarė:

— Iszpildei mano reikaluvima 
projojai szimta miliu ant deiman
tinio mano tėvo balno, už tai 
tikiu, jog maniu myli, kaip nieks 
ant svieto ne myli. O tai mano 
ranka!

Bet jaunikaitis — kareivis ru
stai pažiurėjo ant jos ir tarė:

— Esu kareivis, vienok apsi
ėmiau per nežmogiszka darba ir 
iszpildžiau ji.Bet tavo rankos ne 
noriu, nes kokias sunkias užduo
tis iszmislytumi dėl vyro, tu, 
kuri tokia užduoti antmetei savo 
mylėtojui?

Karalius teip buvo užganėdin
tas isz tu žodžiu, jog kviete ka
reivi ant pietų.

Bet kareivis tiktai pamojo 
ranka ir—prapuolė mynese žmo
nių.

Mieli skaitytojai ta istorija 
papasakokite savo mergaitiems, 
kad žinotu— kaip ugnies liepsna 
ant lytaus, teip karszcziausia 
meile gali užgesti isz priežasties 
persunkiu reikalavimu ir užduo- 
cziu....

Istorija apie buhves.
Buvo tai 1583 metuose.... 

tai yra 300 su virszumi metu at
gal. Tuomet pas muus niekas ne
tiktai ne žinojo bulviu, bet ir ne
girdėjo apie jas. Bet in Anglija 
atsiuntė jas 
garsus 
parasze savo prieteliui, jog vai
sius to augmens yra labai geras, 
jog bus labai naudingas, kad 
prasiplatins po Anglija, bet 
ne parasze, kaip bulves sutaisyt, 
kad jas valgyti butu galima.

Drake’o prietelius nunesze bul
vius pas karalienių ir pruszejos, 
kad lieptu pasodinti jas darže.

— Kaip iszduos vaisius — sa
ke jis - pamėginsime, ar isztiesu 
turi toki gardu smoka, kaip 
man Drake raszo.

Pasodino bulvius katalieues 
darže, vaikszcziojo apie jas per 
/visa vasara, o kaip rudenyje 
lazdos nudžiūvo, liepe vireziui 
surinkti geltonus lapus, iszkepti. 
svieste ir paduoti ant stalo.

Pamėgint to nežinomo valgio 
karaliene užprasze daug svecziu. 
Kad bliuda utnesze prie stalo, 
visi svecziai atsistojo, pakele 
taures ir szauke:

— Tegul auga bulves gausiai... 
Tegul platinasi po visa kraszta.

Paėmė tada visi po trdputi, 
pamėgino, bet labai nusistebėjo, 
pamatia, kad bulves karezios — 
negardžios.

— Kastai yra? Juk tai negar
du?

— Ale kartu!
— Gal reikėjo daugias sukraus.
— Gal pridėti cinamono? 
Klausinėjo — mėgino —dėjo.... 

bet nieks ne galėjo valgyti ir 
pikti nuėjo nuo stalu.

— Turbuti ant anos žemos isz- 
duoda gardžius vaisius — kalbė
jo kiti. Bet Drake’o prietelius, 
kursai anas buhvias gavvo, labai 
užpyko ir liepe tuojau jas isz dar
žo iszrauti ir iszmesti.

Praėjo dvi dieni. Mažas dar
žini ko vaikas bo vijosi darže, 
kūrindamas ugni isz nudžiuvu- 
siu rudenyje lapu ir szakeliu. 
Rado ir anas iszmestas bulvias, 
sumėtė jas in ugni ir sudegino. 
Su nusistebėjimu pamate paskui 
pelenuose juodas, apskritas gal- 
velias, lyg didelius obuolius. Su
mindė viena su koja, viduje pa
sirodė kas žin-kas Baltas, mink- 
sztas....

— Kas tai gali būti? klausia 
vaikas pats savęs, tuo tarpu 
ateina aus Drakeo prietelius ir 
szaukia.

— Ei! ki teip mislyji?
— Žiūrėk tamista, sudeginau 

iszmestas bulvius, o ežia dabar 
kas-žin-ka balta pamaeziau pele
nuose.

Prisiartino anas — mėgina — 
uosta, aut galo kanda, ir randa 
gardu smoka.

Nesza karalienei — vilgo vi
si, o tada tarė vienas ponas:

— Kaip bulvėse teip ir gyve
nime. Nemyslykime, kad tas, 
kas yra augsztai, butu geriau- 
sis — kartais tikra verte ir ge
rumas slepiasi teip, kaip tas 
vaisius juodoje žerneje. Reikia 

, mokėti jieszkoti ir pažint, kas ge
ru gali būti!O

ant pamėgini tno 
keliauninkas Drake ir

Isz lietu wiszkudirwu
* Scranton, Pa. — Brangus 

Lietuvos Rodytojau! praszau pa
talpinti saituos kelis mano žodius 
in savo laikraszti.

Mes Scrantono lietuviai labai 
esame linksmus, jog nors karta 
sulaukėme savo lietuviszko ku
nigo, tai yra kun. M. Pežos, kur 
sai parvažiavo isz Mt. Carmel 
ir Liepos 7d. laike pas mus diev- 
maldystia. 
davė mums bažnyczia i 
po seminarija) ir dabar 
didžei užganėdinti, jog 
pagarbinti Augszcziausi 
prigimtoje kalboje

Guodotinas kun. Peža, 
gailėdamas savo sveikatos, 
szczioja po žmones 
ant bažnyczios pinigus ir 
šia kiek galėdamas dėl musu ir 
musu parapijos labo, už ka mes 
visi Scrantono lietuviszkos pa
rapijos lietuviai siuneziame jam 
szirdiuga aeziu.

* Scranton, Pa., Liepos 16 d. 
— Mes Scrantono lietuviai už- 
dejome nauja kareiviszka drau
gystia, po vardu D. L. K. Kei
stute. Pirmas susirinkimas buvo 
Liepos 16 d., ant kurio prisira- 
sze 32 sąnariu. Iii viriausybta 
tapo iszrilikti:

1. Juoz. Rugenius - kapitonas.
2. Jokub. Bokurias -- apičierius.
3. Antanai Želiouis -• apicier.
4. Kaziui. Zorckis — iždininkas 
J. Juoz. Petrikis — rasztinikas 
Iždo globėjai: Bokuuas ir Juo

zapas Sakalauskas, o lygoniu 
globojai: Pranciszkus Boruotas 
ir Juozapas Gustaitis.

J. PETRiKis-raszt.

— VVietinis vyskupas 
(skiepą 
' esame 
galime 

sa v o

nesi- 
vuik- 

rinkdam as 
tru-

VVISIANT BALIAUS!!!
Szv. .Jono Kriksztytojaus lie- 

tuviszka draugyste Chicagoje, 
Rugpjuczio 12d. laikys balių Pu- 
laskio saleje, po nr. 800 S. Ash- 
land avė. Ant kurio užkvieczia- 
me visus lietuvius ir lietuves,- 
kaip mažus teip ir didžius. Balius 
bus puikus — grajys puiki mu
zika po direkcija p. Makoto Di- 
szulskio — lietuvio. Dėlto jau- 
uikaicziai ir mergaites isą laiko 
susitaisykite konteples ir kojas 
atsiilsinkite.

Tikietas vyro su motere 25c. 
K. Pocius.—rasz.

LIETU5VISZKAS PIKNIKAS.
„Szv. Jono Kriksztytojaus 

Liet. Draugyste” Baltimore’je 
Rugpjuczio (August) 15 d. laikys 
pikniką, ant kurio szirdingai už- 
kvieezia „Kareiviszka Szv. 
Kazimiero Draugystia” isz Balti- 
mores ir kitus visus lietuvius ir 
lietuvius.

Teip-gi ta diena pripuola Žoline 
szvvente. Draugyste užpirks mi- 
szias, ant kuriu pribus abi drau
gystes. Paskui po misziu visi in 
korpore trauks tiesink in parka.

Piknikas atsilaikys Darley — 
Parke. J. SENKUs.—raszt.

Kas nori gauti šviežios ir pi
gios mėsos, tegul eina pas ■Jokū
bą Dalius, po nr. 203 E. Centre 
str. Shenandoah, Pa. (19—5)

GROMATNYCZIA.
Hazleton,Pa.— .J.K—Tmistoa korospondencija 

bus sunaudota sekaneziame numeryje.
Baltemore, Md.—K. A—ežiui— 'Pamištos ko

respondencijos susinaudos sekaneziame nume
ryje.

UŽ AS1LA, ATIDUODU 
ASILA.

“Saules” asilas isz Mahanoy 
City, rugoja aut “Lietuvos”, kad 
toji užkabinusi ji be reikalo (?). 
Jeigu ne butumi asilu, atsimintum! 
jog pats “Lietuva” pirmiaus už
kabinai, o ne “Lietuva” ta via; 
bet ka ežia szneketi,-arba asilai 
turi atminti. Jau jis užmirszo, 
kad da No* 28 “Saules” pradėjo 
kabintis prie “Lietuvos”, o No 29 
patalpino ta stebuklinga gro- 
mita 'tokio pat iszmintingo kaip 
ir jis pats; ir jis žmogelis norėtu, 
kad jam “Lietuva” pavelytu sau 
ant sprando jodyti. Buk ramus 
“dede taradaika”, ta pati ka to
mistą moki, pataikys ir “Lietu
va” tau atsakyti; “Lietuva” neis 
pas tamista ortografijos mokintis, 
kaipo tamista jei siuliaisi. Tamista 
su savo ortografija gali sau va- Į 
žluotie in Argentinija žydu mo-’ 
kinti.—O ka gazdini su kokioms 
prisiųstomis gromatoms,tai mums 
yra labai gerai žinoma,kas kokias 
gromatas raszo i n “Saulia”, o ko
kia ten bus teisybe, tai pamaty
sime isz pasiraszyrno tikrojo ko
respondento vardo. Teipo gi apie 
Arkauso apgavystias, tai taini- 
stai galės duoti paaiszkinima tie 
žmones, kurie jau ten gyvena 
arti meto laiko. Galėsi tamista 
iszrodyti mano apgavystias, o 
asz parodysiu tamistos teisingu
mą isz tu gromatu, kurios kitos 
jau arti nuo metu laiko guli ir kad 
jais visas sukrovus in maisza, tai 
tamistos kriokus ju ne panesztu. 
Vienok mes nors mažiaus mokinti 
už tamista, bet tiek turėjome su
pratimo, kad tokias gromatas ne 
užsimoka talpinti, o tamista bū
damas tokio augszto mokslo ir 
ne gali ko naudingesnio in savo 
“Saulia” paraszyti, kaip groma
tas su užpraszymais apie adreso 
permainymą talpinti.

Pasilieku sveikas ir laukiu isz- 
rodant mano apgavyszcziu.

A.Olszevskis.

ARBATA.
Kas sziandien ne žino arbatos,1 

to naudingo augmens, kurios 
sunaudojimas teip prasiplatino, 
kad net biedniausi miesto žmo
nes ja beveik kasdien geria. 
Vienok ne visi žino, isz kur ji 
paeina, kaip ja augina ir renka. 
Arbatos medžius augina gyven
tojai dvieju szaliu. Kynu ir Ja
ponijos Arbatos sėkla sejosi ant 
pudymu, apaugusiu krūmais ir 
laistosi vandeniu, kuriame pir
miau buvo mirkiamas ryžos. 
Per dviejus metus jauni augme
nėliai auga ir stiprinasi, tre- 
cziuoso metuose žmones juos ra
vi ir apkasu žeme sumaiszyta su 
meszlu, padarytu isz vabalėliu, 
vadinamu szilkiniais. Tiktai pa
baigoje ketvirtu metu praside
da rinkimas lapeliu. Rinkimas 
atsibuna trys syk ant metu. Pir
mutiniai lapeliai, renkami pava
saryje duoda geriausia- arbata, 
paskirta Kynu ir Joponijos kara
liams. Darbininkai, kurie renka 
ta arbata, jau pirm keletą dienu 
gauna ypatinga valgymą, kad 
kvapas paprasto maisto ne ga
dintu švelnaus arbatos kvapo. 
Priesz darini jie užsimauna pir- 
sztineles, nes su plika ranka jiems 
nevalia prisitiest prie brangiu 
lapeliu. Renka jie priesz sau
les užtekejima. Nuskintus lapelius 
inmet i ant valandos in verdan
ti vandeni, paskui pakloja ant 
dideliu stalu, kur vieni darbi
ninkai juos koezioja, kad susi
suktu, kiti—gi džiovina, mosuo
dami vetykloęnis; kiti rinkimai 
apsieina be tokiu dideliu cere
monijų. Kynai apsako tokia pa
saka apie arbata: kas-žin-koks 
dievobaimingas grieszninkas 
padare užžadus, kad per visus 
metus melsis diena ir nakti, 
kad Dievasjam atleistu kaltes. 
Bet miegas alsino ji. Ne galėda
mas Susilaikyti nuo miego, nu
kirto sau antakius ir puolė ant 
žemes. Bet stojosi stebuklas. 
Isz tu antakiu dievobaimingo 
žmogaus iszaugo augumo, kurio 
lapai panaszus yra in žmogaus 
antakius. Tie-gi lapai iszvirinli 
gali atimti žmogui miega.

lsztiesu arbata naikina miega. 
Užtai žmones, norintieje dirbti 
nakti, geria arbata.

Geriausi arbata turi mink- 
szeziausius lapus. Juos renka po 
karaliszku virsziniuku priežiūra. 
Tos arbatos ne galima rasti krau-

• tuvese, nes ji priguli karaliui. 
[ Svaras tokios arbatos kasztuoja 
. $80.

Žinios w i sūrios.
Didis miestas Minskas( Lietu

voje) be maž ka visas sudege.
f Maskolijoje, Lietuvoje, Len

kijoje, Galicijoje, nekuriuose vie
tose Vokietijoje ir Prancijoje yra 
labai didi koiera.

J Gonte, Belgijoje aresztavo- 
jo tūla anarchistu, hotelio už
veizėtoji; laike aresztavojimo 
tas anarchistas sužeidė su peiliu 
viena isz policijantu.

į Plymouth, Pa. — Praėjusia 
uedelia buvo patrauktas ant sū
do ukesas Tainoszius Ferdero- 
vicz apskunstas per M. P. lietu- 
via, už ue iszpildyma prisiegos, 
jog p. P. ims ja už paczia, kuri 
trumpame laike žada tapti moti
na. Sudžia pastate p. Fed. po bi
lai $5U0.

t Petropile, Rugpjuczio 6 d.— 
Sziandiencariizkaiue dvere Petro- 
pileje atsilaikė caro duktes di
džios Chinijos kuuigaiksz^aites, 
szliubas su didžiu kunigaikszcziu 
Aleksandru Michalovicziu. Po ju 
szliubo tapo įszszauta isz anuotos 
100 szuviu ir kitokios linksmy
bes darėsi.

Į Kultariszkame — istoriszka- 
me muzejuje. VVienoje iszstaty- 
tas yru žingeidus surinkimas seu- 
egiptiszku dokumentu. Tas surin
kimas yra savaste ercikunigaik- 
szczio Reuner’o, Austrijos cieso- 
coriaus brolo ir tapo atrastas EI 
Faymoum’e Egipte. Tie doku
mentai yra isz laiko 2500 metu 
pirm Kristaus užgimimo ir liu 
dyja, jog seni egiptijonai jau ži
nojo spauda, nes dokumentai 
spaudinti y vairiose 11 kal-bo- 
se.

Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GKANU PBA1BIE, AltKANSAS.
Derlingiausi laukai isz visos vaistės, Arkauso.

upe penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale
po ūbiems pusėms geležynkelo “Mėmphis A Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali sutverti** sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wteta 
kaipo geriausia dėl uždėjimo Lietuviszkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga bowelna, o waisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu \Valstiju. Klimatas sveikas, 

žiemos trumpos, o vasaros ytgos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chlcagos. 
VVanduo sveikas. Szuluei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikstia stralpsn&is puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkui ir lentos neiszsakytai pigios dvi pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už akru.
Mokasi $l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotie ape viską raszykitia in

Union Land Company,
163 Washington St., Chicago, 111.

---- ARBA IN-----

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
Bijanski, 626 W. 17-th St. J. Butkus, Ilazen, Ark.

GHICAGO, ILL. P. O. Boa 82.
A.

Geriause užeiga pas
» » » » » » » » * 4 » » » 4 » » « •

L. AZUKA t
3301 Aubnrii Avė., kampas 35czios uL

NETOLI LIETUVVISZKOS BAZNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, veseiin ir kitokiu susirinkin u.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynia, gera rodį, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve >enczius Cigarus ir tt.

Jaigu sziezia atkelausi, Ateik broli pamatyti*
Pas Ažuka viską gausi. Irto visopobandytie.

California Wine & Liquor Co. 
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLAND AVĖ., KERTE IIENRY ST
CHICAGO, ILL.

Iinportmvoti ir naminei Wynal ir Likerei.
Kalifornijos VVynai no $1,00 už galonu, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandies “ $1,50 “ “ “ $6,00

VVisoki gatunkai Saldaus Hyno, Arako. Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir 1.1. Vtiskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užpraszytus tatvorus i n kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus. gali gromata raszytie angelskai, ;wokiszkai, lenkiszkai, lietuj 
viszkai ir ruskai. 1

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė., Chicago, III. I

Lietuwiszkas Daktaras
T. KOD1S.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeni 
1832 74-tli St. kerte Page Street 

ir prijima visokius ligonius savo namuose, no adynos 9 iki 10 ry- 
tmeczio, no 1 iki 2 po pietų ir no 6 iki 8 vakare. 

Teipogi galima paszauktie in. namus pas ligoni kožname laike per 
telefoną isz kožnos aptielros.

Gywena: 1832 47-tlr8tr.
TELEFONAS: Y. 820.

TEMYKITE!
Pas mane randasi vizart kazy- 

ros dėl visokiu sztuku ir graju 
darymo, kuriais kožnas loszikas 
(kortaunykas) privalo turėti.Ka
sztuoja tik............................... 35c.

Kuolą ir visokius kasnykus isz 
burnos isztraukti, kasztuoja...40c.

Pas mane yra invairiausiu dai
ktu dėl darymo visokiu sztuku; 
negaliu ežia iszrokuoti kokius ua- 
vatnus dalykus galima su toms 
prietaisoms padarytie. Teipogi 
galima gautie maldaknygių lietu- 
viszku ir lenkiszku labai pigei.

Kas nori ape tai dasižinotie, 
tegul atsiunezia markia už 2c. o 
o gaus kataloga tu visu sztuku 
ir. knygų, isz kurio dasižinos 
kas kiek kasztuoja. (25—8)

Adresas toks:
Joseph Matutis, Box 117 

Brooklyn, N.Y.

Žodynas kn. M. Miežinio
Keturiose kalbose: lietuvisz- 

kai — latviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
stancziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, «u prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantiems 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist
rą votose gromatose arba per,,ln- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:
M. NO VESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu reike pridė

to ant ats akymo p ac z ta va markela už 5 centu*

Lietu wiSzka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jetterson st. co.r Liberty st. 
Diplomąvotas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikawojs ir pritaiso geras ne

karštas už vidutinis prekia.
Kalba lietu viszkai, lenkiszkai, 

ruskai ir vokiszkai.
543 S. Jetterson st.,cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

„Apžwalga“ dvinedelinis 
katalikiszkas

laikrasztis iszeina Prūsuose du
syk ant menesio, talpina visokias 
svarbias žinias isz Lietuvos ir 
kitu szalu, kasztuoja ant metu 
pusantro dolierio ($1,50)

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
,,Lietuvos” kožnamelaike ir už
ta paczia prekia $1.50.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Is2prowoia genautei wisoki»s prowa» wi»uo»e 

iuduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
dszkoje ir angelskole. Teipogi kolektatvoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po ur.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS 
B. Aliszaucko ir J. Auszkalnio, 

po nr. 164 4tli street 
Jersey City N.Y.

—o—
Pas mus tikra rugine Degtine 

ir geriausias Alus, o Cigarai pa
tys giresi savo kvepencziu du
rnu. Užp.'aszome atsilankytie ir 
to wiso pabandytie. (25—8)
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LIETUIVIAl MUZIKANTAI.
Lietuviai muzikantui Chiea

goje Suimtoje, Rugpjuczio 11 d. 
—8 adyna vakare, laikys susirin
kimą p. Baltruszuiezio saliune, 
jx> nr. 3150 Laurel str., ant ku
rio yra užkvieczi-una, idant su
sirinktu visi lietuviai — muzi
kantai su savo instrumentais, 
kas kokius turi, nes mėgins graj- 
yti ir pamatys kas kiek gali. Jai
gu kas ir negali gerai grajyti, bi- 
le turės instrumentą, galės mokin
tis nuo mokaneziu. Teip-gi tie pa
tys muzikantai yra užkviecziuini 
susirinkti ir nedėlioję (Rugp. 12 
d.) in pati saliutui Ima adyna po 
pietų, nes nuo pirmos iki szesziu 
vakaro mokinsis grajyti.

Toki muzikantu susirinkimai 
bus kas antra subatos vakaru, 
ant kuriu gali, jeigu kas nori atei
ti ir paszokti.

PAJ1ESZKOJ1MA1.
Pajleszkau savo pusbrolio Jono Beleokio, 

kursui pirm keturlu metu gyveno Gilbergton, 
Pa - Teip gi pajieszKau Tikro sawn brolio 
Simono vuh>liaus. Kursai daugiau# kaip pirm 
metu gyveno VVuuhesler Maiss.— O Dargi pa- 
jieszkau pusbroliu Gijusiu Jszkausko. paei- 
nanezio isz Suvalkų gub.. Budežertu kaimo 
jau seni metui kaip Amerikoje. — Jeigu kas 
uos žinote, meldžiame duoti žinia arba jie 
patys teatsisiaukiu aut adreso tokio:

Nlr Motejus U asilius. VVashburn A Moen 
Mnnufaeturiug Co. Waukegan III.

Newyorkiecziai, jaigu norite 
gauti gero ir szalto alaus ir kito
kiu sveiku gerymu, tai atsilanky
kite pas Antanu Kojoką ir Pilypą 
po nr. 473 Grand str., o rasite 
puikiausius gėrimus isz viso.mie
sto Nev Yorko. (18-8)

UŽMOKĖJO UZ LIETUVA

AGSNTAI 
Laikraszczio “Lietuva.”

J.Bubut . Porth River 1.00
J.Reltlcevicziu* Slienadoah 1.00
KJosluin Milvuukee l.oO
J. Putczkus VV ilmingtou 1.00
J.Barkauskuo Kozackte 1.00
A .Gudauskas Chicago 1.00
A Jvanauckas ,, 1.00
A.J ūsas Grand Rapids 1.00
J.Kkrantaviciius ,, 1.00
A.Liinona# Nile*. 1.00
T.Pruscziu# Mnyvood 1.00
A.Pudž«-mis Druecker 1.00
J *Cze ręski’viezius Levlstou 1.00
W. S u tušo II liudsun 1,00
J. Botnblauskas Kenslngton 1.00

—o-

BALTI MORE, M D.
Bon. Mažeika, 19 Lloyd str. 
Ig. Jagella. 201 VV. Pratt str.

Adresai virszlnyku
Susivienyjimo Lietuviu Republi

konu Valsteje Illinojo:
—O—•

Prezidentas, A. Olezovskit, 954 33-rd ft. 
\Vice-Prezhleiitas W. WabalinMkas ISChapin 
Hekresoriu* 1 man P Jonaiti*. 77 Cieaver st.
Sekretorius 2-ras W. Zacharevlczius, 848 Atti

es et.
Kasteriu*, L. Ažukas. 3301 Auburn avė.

JERSEY CITY. N. J. 
Abraitis. 328 Anderaon str.
CLEVELAND, ORIO. 

__ 825 St. Clair Str.
DU BOIS PA.

A. Akrama viržiu, box 205
GRAND RAP1D8, MiCH

Juozas Hollukas, 340 Quarry str.
M A11A NOY CITY. PA. 

K. Petrikas. 314 E. Centre str.
NEVV YORK. N. V

Motiejus Zareviczia, 79 Elizabeth str.
SHENANDOAH. PA.

Motiejus Kupczynska#. 201 E. Centre str.
MTCARMEL, PA.

Petras Bielauckas, box 273.

p. M.
ULBI L LA N U.

Nikodemas Olszinska*,

lt.
PITTSBURGH, PA.

P. Obieciunas, 1012 Carson st: S. S.

Katalogas knygų.
GROMATOS

lietu viszkos ir lenknzkos užsilaikė 
ant paczto.

351 (lganow*ki A.
352 Czechanovskl A.
464 Makowski Stanislav,
515 Povilaitis Jurgis

Yįvairus Nusydwyinai
Poni, unt pnezto: — Duokie 

tam ista markia už du centu.
Perdetinis dawe markia, v poni 

atsisukus ant tarnaites, pasakė: — 
Elena, iszkiszkie liežuwi ir pa
laižyk markia, nes sausa ne 
silipysi prie groinatos

Elena:— Dar ko! laižysiu 
Poni:— Ne užmirszk, jog 

žadejei inanias klausyti!
Pati:— Ak! mielas prieteliiiu 

jau wel apleidi. Teip anksti!
VV’yras:—Su malone atiduo- 

cziau deszimti metu gyivenimo, 
kad galeeziau ilgiaus palikti, bet 
turiu eiti ant susirinkimo, nes, 
pagal musu draugystes instatus, 
kas paweluoja norsperlO minutu, 
tas turi mokėti 25 centus koros.

asz..
pri-

Knygos maldų.
Aukso Altorius arba Šlaitinis dangiszku 

sknrbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brim d s ir kitokeis krlžeis, iszsodyta bal- 
cziauselskauleleis,wlsaip zalatitos, 3.50 ir $4.00

Aukso Altorius arba Šlaitinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūto! skuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta Ir su 
kabėmis “ “ “ |

Apdaryta szagrine “ “ |
Balsas Balandėlės didžiauses ir pulkis useme 

apdare, balczinuseis kauleleis pulkei * 
Isiauksuotals kryžeis po ’ $3.00ir3.50

Balsas Balandėlės arba Maža* Szaltinelis 75c 
Balsas Balandėlės Krlsztolinis $2.00
Garbe Dievui ant auksitybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe ” $ 1.50
Iszganlngi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ” 30c
Lletuvlszkos miszios 10c
Ražanczius amžinas “ 5c
Ražanotiu* ir draugyste “ “ 10c
Rąžančius amžinas ir su stacijoms “ 5c 
Szauksmas balandėlės “ 30c
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ’’ 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms “ “ “ $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau-.

stytas Ir su kabe “ $1.60
VVadovas aplankančiai muka Jezuso Cbris. 15c 
150 nsalinu Dovido karaliaus ant paveikslo 

kanticzku „ „

$1.60
$2.00

75c

— Tamista nori su mano dųk- 
tcre a psi įvesti?

—Ak! Tamista, su didže malo
ne.

— O ar gali tamista plauti, 
prosawoti, įvirti ir sutaisyti wisus 
skalbinius?

— Ka? -... asz?
Teip, jug tamista turi mokėti, 

nes mano duktė nieko apie tai ne 
iszmano.

Knygos Dwasiszkos.
B ros t vos “ “ “
Draugija d d dusziu “ “
Ewangt4ijos. drauge lietuwlszka i ir leukisz- 

ka ant kožnos nedelos irszventes 
Filoteaarba kolas in maldinga givenima 
Garsas ape balsibia sūdo Dievo ’’ 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Peną
Gyvenimai Szwentuju Dievo “ 
Gyvenimas szvento Benedikto “
Olvenimas Jezuso Kristuso
Giveoimas szvenez. Marijos Panos „
Givenima visu 8zwentu ant kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
Gyvenimai Szw. ir III zokonas szv. Fran-

Istoriii 
I stori ji
Istorija Kataliku Bažnyczos 
lazguldymas metiniu szveucziu ” 
Ka- yra griekas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie suinianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, •• “
Pamokslai ape tuda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios nedelos
Pekla Ir stebuklai Dievo szventose dus/.io 

se culszcziaus. dldžiause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju •

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratima* sumianijos “
Prisigatavojimas ant smerczlo “
Raktas In dangų “ ••
UMistannvIk ant to gerai “
^Vadovas in dangų “ “
tfartai dangaus “ “ “

05c
10c
75<y 
50c i
25c.
15c 
50c 
10c 
75c
20c
65c

ciszkaus “ “ 25c
!a seno ir naujo Įstatinio su abrozeleis 15c 
a seno Įstatinio ** 25c

11.00 
10c 
15c 
15c
15c 
40c
15c
15c
50c

75c 
iOo
20c
40c 
15c 
50c
40c
15c

su tamista

— Ko tamista reikalauji? 
Klausia tarnas.

— Noriu matytis
grapu.

— Kokiame reikale?
— Kas link skolų.
— Tamista grapas iszvažiavo 

ant cielos nedėlios.
— Asz norėjau skola atiduoti.
— Tuojaus tamista grapas pa- 

rgrinžsz.
— Kuo noretumi būti, Jonuk?. 

— Klausia mama.
— Kamenszluoszcziu, nes nie

kad ne reiketu man praustis.
— Ka padarytumi, kad butu- 

ini karuliu, klausia Jonis jauno 
Kazio.

— Liepcziau visokia degtiniu, 
koki tiktai yra ant svieto iszlie- 
ti in maria.

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ ••
Knyga iszmokimo vlsosvietines kalbos 
Lomentorius lietuviszkas „
Lietuvos gaspadine “ '•
Liotuvistkai vokiszkas žodinas arba grama

tikas “ “
Lementorius lietuviszkas •• "
Spasabas greito iszsimokiultno angelskos 
8zimtmetlnis kalendorius ,,

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiom kaliose: lietuvisikai. 
latviszkai. lenkiszkai. Ir ruskai, y- 
ra geriause knyga de| norineziu isz- 
mok tie lenklszkos, ruskos arba In 
tviszkos kalbos „ 
Tas pats apdarytas „ „

25c.
15c 
10c
20c

$5.00 
10c 

kai 
15c

$1.00 
t 1.25

$2.00

2.25

30c 
10c
10c
30c
20c

Petronėle: — Delko tamista, 
Juozapai gerdamas isz taures a- 
kis užmerki?

Juozapas:— Matai, ežia pat 
sėdžia mano prtti, kuriai prisie
kiau in tauria ne paveizėti.

Knygos istorisz.kos, swietlsz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arivlkn vm nuodai su iliustracijomis 
Ape senove* Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “
Bokslovns arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Lithunnia “ “
Budas Sen»»wvs Ljetuviu Kalnėnu ir Žemalcziu. 

parasz Simano Daukanto $1.00
Geniu d»nle •• •• •• fų.
Graži vaiku knygele •• •• “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia;isto

rija Lietuvos “ $1.50
Istorija gražio# Magidvnos 2Qc
Istorija septynių Mokytoju • •• 50c
Istorija gražios Katrųkos “ •• |0c
Istorija Lietuvos •• •• soc
Istorija isz laiko Frnncuzu vainos •• 30c
Juokingas pa* akoj imas •• •• 10c
Juozapa# Konluszevskls arba kankinimas U- 

n i jo t u po vnldže Maskolių •• “ 50c
Kaip igytle pinigus Ir turtą „ 20c
Kas teisybe tai tiemelas puikios apysakėlės

isz lietuviu gyvenimo ’ 15c
Kunigas, puikus apraszyinas isz padavimo

Lletuvnyku “ $ 1.00
Lletuvlszkos dainos isz visur surluktos,

ape keturi szlrntal “ “ $2.00
Lituviszkas sztupinH “ •• 5c

1 Naujos dailios “ “ 10c
Namelis pustelnyku “ “ 75c
Olitypu apysaka isz Įniko terpsaviszkos ka

res Indijon u Amerikos. 25c
Palangos J u'*e •• “ 20o
Puikus aprasziinas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1868 m. •• 40c
Pajudykime vvrni ž-mia. puiki istorija 15c
Pasakoijmas Antano Tretinyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai “ 15c
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 5c 
Puiki istorin ape Kantria Alana. kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei įszkentejo ’ 20c

Talmudas židu “ “ 10c
Tewynizskcs giesmes “ 10c
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
Waiku knygele su abrozelais “ 30ė
W Įsuk i nbrozdelei i u knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

ežio, didelis ir labai puikus: Masko- 
lus puola priesz jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ŽYVVOTY 8W. PAN8KICH , $7.C0
ANIOL STRČŽ. Zbidr Modlov i Piesni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordw 
i pieAni lacifiskich). Zawiera blizko 650 scro- 
nic vyraznego druku na pięknym papierze. 
vydanie din obojga plci; opruvne v inorocco 
skorkg, vyzlacaue brzegl ze ztoconym tytuli— 
kem; cena................................................ 95c

Ta saina opravna v morocco skurkg. vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta 1 ze za- 
inkiem........................................... . .. I 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modlov, i Piesui služ^įcy dla 
dusz pobožnych (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiein nieszpordv i piečni lacifiskich. Ža
viem bli'/ko650 stronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, — Opravne v inorocco 

skorkg, vyzlacane brzegi. ze zloconym tytul 1- 
kiem Cena..................................................95o

Ta sama opravna w morocco skorkg, wvzlocotie 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, okuta i ze 
zamkiem .............. . ’..................... $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlov i pieAni, 
stužiįcy dla dusz pobožnych. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordw i pieAni 
lacifiskich. Žaviem blizko 650 stronnic vyra
znego draku na pigknym papierze. opravne 
w morocco skdrkg. vyzlacane brzegi ze zloco

nym tytulikiem............................    95c
Ta suma oprawna v morocco skome, vyzlacone 

brzegi ze zloconym tytulikiem.............. $ 1.25
W YBOREK........... . ........................... po 40c i 65c
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
'l’ERZE. Z ksijįžek dla ludu przez Marbacha vy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA c/.yli odkryoie tajemnic przyszloAc 
am pomocę kart. (Dlazabavy i rozryvki)

Cena ” , „ 10
ALEKSANDRA CHODZKI sldvnik Polsko-An 

gielskii Anglelsko-Polski v mocuej opravie 
ze zloconemi tytulikamy. Cena $4.00

ŠEN NIK czyli VVrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przy padkach služ^ce, z rdžnych starodav- 
nych ks’i^g zebmuy i porzędkiem abecadto- 
vvm dla rozryvki i zaonvy ciekavyoh iudzi 
ogtoszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobonow. “ ” 15
AaKAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
dolatvego nauezenia sigezytač. pisač; i mu- 
wičpo riemiecku. Dokladnv przedruk z wv- 
-ania nakladem „Zakladu Narodovego imte 
□ in ssolifiskich" ve Lvovie. Cena

LISTOVVNIK polsko-amerykafiski. Podrgcznik 
zawieraj|cy: Naukg pisania listdv. v vszyst- 
kich przypadkach žydą, mianovicie: Listy 
polecajaėe. radzace, opisujace, poviuszova- 
nia, poaania itd. ” ” 60

MALY LISTOVVNIK dla szkdlnvch dzieci; ucz$- 
cy pisania listov z dodatkiem powinszo- 
vafi ’’ ’’ 25

PO^REDNIKPOLSKO-ANGIELSKl: ksi|zkad a 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig poangielsku; z opisaniem každego vyra- 
zu ja k sig ma vvmaviač: 1 rožne .listy v pol- 
skim i angielskim Jgzyku 65

PRZEU ODNIK do pisania listov inlloAnych o- 
raz tycz°cych si»* oženienia i zam«žpojšcia 20 
KOKUS POKUS czarnoksigzuik, czyli odkrycia 

tajemnic niezavodny sposob czarovanln, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzov jako tu: Bosco, 
Sehvaneufeld, Tvardovski. Faust. Theoph- 
rastus, Paraeelsius, Dobbler, Filadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

NOVVY SOWIZI)RZAL i avantury jego, Z ziem- 
ęomorskiej rodem. — Z oAmlu obrazkaini 40 

a sama v mocuej opravie ze ztoconym tytu
likiem r’ ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Nalpevniejszy sposob vygrania na loteryi 
vedlug komblnacyi stynnycn magikdv i pro- 
fesorov mat«‘matyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob, 4akich užyva- 
no w starožytnoAci do przepcviadania i vro- 
ženia przyszloAci. - Z 200 obrazkami. Doslow- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karui Uni veršy tetų Jagiellonskiego w Kra- kowie. m - o 30

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
J. K upczy lįskit ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

VViskas yra czysta, gerymai visokį pirmos kla
ses. o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams. turintiems valandela laiko- 
atsilankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiausei priimti. Teipogi ir naujai pribunan? 
tiems in Shenandoah velyjiiiue nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra Hetuvlszka užeiga.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikawoja \visuose suduose 
iszpildo sawo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame ^visiems lietuvvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Gyvenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

M. L. Kasmar,
(KACZMAREK.)

t“Adwokatas
Praktikavoja visuose suduose ir 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame visiems 
lietuvnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą. 

Ofisas: 92 ir 94 La Šalie st.
Telefonas: Maiu 1396.

—JGYVENIMASI— 
636 Noble ui., Chicago, III. 

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai
F R. MAS0NIS

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

Temykitia! -:- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju llniu isz Chicago per NevYor
ka in Berlina ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGR:

HILLE’S FOTOGRAFAS,*
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.

Rublis................. ............. 53|
Guldenas............ .............39į
Marka................. .............24f

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

togra

IST' Jaigu tau skauda galva, taPpamegyk 
Pfoszkli Bojanatisko. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojunsusko. Galima 
autie kožnoje aptiekoje, arba prisluncziunt 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu apltukys jnis.

Adresas toks: H. S. BOJANOWSKI,
885 W. 19-thSt., Chicago

A. ZDANA1VICZIUS,
170 Hanover ui. ir Salen ui.

BOSTON,'MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
—^Mokslaine Muziko s

Kursai tapo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893 m. Rekcijas duoda aut visokiu ntaisu kožna no 
iki 10^4 vakaro.

Kursas mokslo tweria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuviszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokshiines iszeina puikiause orkesrra ant balu, wesia 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di
dely surinkimą mitu galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
156 Delancey St., NEVV YORK.

Elias Rosenthal,• 7

—Lietutviszkas ir Lenkiszkas—

ADVVOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advvokatas, jau Kelolika 
metu praktikavvoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovvoja 
^visokias provvas. Kalba wisokeis liežuweis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
porsiludysitia patys.

Elias Ęoseiįtijal,
333 Grand St., arti 2-nd Avė.,

NEW YORK.

1) 11) Z I A U S E

Krautu we Drapanų
Wyriszkas visas apsirengimas,vertas 

$15, parsiduoda už $8. Wyriszkas vi
sas apsirengimas vertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias vi • 
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vasarinius paltas, teipogi turime neisz- 
pasakvtadaugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

96 ir 98 Baxter St., - - NEVV YORK,
2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN .
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

|142DivisionSt,

Pew lork

| A. BUSZKIEVVICZIA,
0 dastato visiems in namus geriausia -t 

[iį Keresina, Geselina ir Aliejų. | 
dz Skalbia Marszkiniu^ kobalcziausei ir pats 
h; atgal kiekwienam in namus pristato, teipo- 

gi prijima užpraszymus ir per gromata.
ii\; Yra labai žmogus geras ir teisingas ka we- ;/k 
W lyjeme visiems pas jy nusiduotie c\į4
įjj ADRESAS:

A. BUSZKIEIVICZ,
jį 886 Jaiiiesnve., Chicago. |

0 wisokiu ligų wienantlne gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenejusias ligas, kaipo 
tai: Prietvariu, Bkaudeiima galvos. Džiova 
kepenų,Geltligių, Reumatizmą,VVandeniny apti- 
nitna. Karsztligla, Rožia, Szasus, Drugy. Skropu- 
las, Niežus. Kirmelas, Lasius, Szunvo'tia. Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeululus, Kaulu skaudejima, 
Sukudlma. Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejima. Galvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja velys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės: po 
prisiuntimui vieno dolerio tuojaus bus Jums isz- 
siusta. Adresas:

II. S. BOJANOVVSKI,
885 VV. 19-th Str. Chicago, III

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunezia 
Fdnigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4 nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva 

kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net in pat 
NewYorka; o laiwakoroziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz tevviszkes arba kitokiu dalyku ar ra
sztus su konsulio užtvirtinimu. O leip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos;asekuravo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vietas darbi- 
nikams ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias m a Ida-knygos.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

LIETUMTSZKAS

SALUNAS
Juozupo Dzialtwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia Bavarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Likierius ir kwepenczlus 
Cigarus.—Kazdien swiežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

KASIN CLEVELANDA ATKELAVSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szalto alaus, geros arielkos
Kvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTU! 
IR TO VISO PABANDYTIE

Gyvenu po nr. 825 St. Clair str.
Cleveland, O.

Turiu puikiausia Kare žema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gerymu užlaikau

ir

PUIKUS
LIETUVVlSZIiAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

po nr. 90 Christie street 
Nev York N. Y.,

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

Pas mus randasi puikiausi da
bar trunkai: szaltas Alus, skanus 
VVynai, ivisoki Likieriai, o Ciga
rai net isz pat Turkijos. Atradia 
walandelia liuoso laiko atsilanky
kite, o busite kogražiausei pri
imti.

Lietuviszkas Salunas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka uo vi
sokiu žolių, cigarai natys geriaus o dėl zo- 
tovos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivakortias, siunezia pi
nigus in Lietuva ir visas dalis svieto, o ko- 
žname reikale duoda Lietuviams geriausia 
rodą. Jusu viengentis,

K. PETRIKAS,
Mahanoy City, - - - Pa.

“VARPĄS"
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausius ir žimeziausfaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios’'apasztalas, organas Lietuvos inteligen
cijos. “VARPAS” neseka jokios partijos: “VAR
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.
“VARPAS“ spaudinasi ant gražios, slidžios po- 
)ieros, dailiu rasztu ir tikrai gryna, skalczia kal
ia ir kasz.tuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 

Tai isztikro yra labai pigu!
Pinigai iszsiraszant “Varpa“, gromatos reikia 

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

Wyrail duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludvkite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Ilamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.Dr. M. P. fatališkas,
------TURI OFFISA------

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynai rytie.

------GIVVIANA-------
615 Noble ui. sawo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale 

Nog 7 iki 9į isz rito ir nog 1 iki 4 wakare.
DIDZIEUSI ANT CIELOS AMERIKOS 

'MUGTUWISZKA = AFTISKA> 
—po—

BALTO ARELO,
615 NOBLE UL. IR 3315 LAUREL UL.

Daktaraj kožnam cziese ira Aptiekoj, ir galema szauktie koki nori 
per telefoną. Telephone: IVest 654.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda —
DEIMANTUS,

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir

AKULOR1US.

527 S. Canal ir Judd uliczios,
CHICAGO, ILL.

Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokii 
uukrvnius dajktus, zalatiimas ir sidabrininn.
visokiu dajktu labaj ptgej, aukszynius sydabrvnius ziego- 

r»dius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencvgelus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistyimas 50c. Sprendzvna 50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 

“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.
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