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Kates of advertising<
i
I J inches, 1 column, one year.
s , 1 '*-----
1<
i m »» .. „ one inse

3 inches. 2 columns.one year.

•» m •• ,« halfyear...
■< «« i» „ 3 months
m •« •• „ 1 month..
•• •• •• one insertment.. 1.00

___ - „ __P............ $20.00 
......................... halfyear............ 12.00 
......................... 3 months.........7.00 
......................... 1 month...........4.00 

. >.................. one insertment.. .2.00
3 inches. S columns. one year... 

................... halfyear....
.......................... 3 months 
.......................... 1 month...
......................... one insertment ...3 00 

Payments for one year advertisement, 
half cash, balance after 6 months.

Paymments for all aavertisements lesa 
than 1 year mušt be paid in advance.

Preke apgarsinimu:
2 coliai. 1 kolumna,per meta..........$12 .00

.. pusią metu . 7 00

.. czwerty melu . 4 00
• menesy 2 00

. ..  wiena .syky. 1 00
2 coliai, 2 kolumnos, per meta....... $20 00

.. pusią metu.. 12.00 

.. czwerty metu.7 (JO 
.• mėnesy......... 4 00

....................................... iena syky. .2 00
3 coliai. 2 kolumnot, permeta........$3000

.. pusią metu..10.00 

.. czwerty metu 7.00 
.. menesy......... 5 oo
.. wiena syky.. .3 00

Isz Užmarės.
—o---

Kare tarp Japonu ir Ky
nu.

San Francisco, Col.— Rugpju- 
czio 10d.— Telegramas isz VVla- 
•divostoko reiszkia, jog rusiszka 
valdžia turi pasirengus dėl plau
kimo ant Korėjos: tris pėstininku 
pulkus, viena inžinieriszka ir 7 
kariszkus garlaivius.

Pagal telegrama in Seoul ant 
salos Getsubito mate jau rusisz
ka vieliava. Rodos, kad Rusija, 
pasinaudodama isz maisztu, užė
mė minėta sala.

Berlynas, Rugpjuczio 10d. — 
Telegramas laikrasztyje “Ta^e- 
blatt” isz Petropiles reiszkia, jog 
8 kariszki garlaiviai iszplauke 
ant Korėjos. Wyriausis VVakari- 
nis Sibiro kariumenes vadovas 
prisakė, idant kariumenc butu 
prisirengus ant pareikalavimo 
ant Kūrėjos. Rusija iszsikels ant 
tos kares su visa galybia. Pran- 
•cija prižadėjo Rusijai eiti 
i n pagelba.

Petropile, Rugpjuczio 13 d. — 
Ateina žinios isz Londono, jog 
Didžia Britanija nori, idant kitos 
valdžios sutaikintu Kylius su Ja
ponais sziokiu budu: kad abieju 
tu vieszpatyszcziu kariumene a 
pleištą vingi Korėja ir kad vin
gis butu atiduotas po nekuriu 
valdžių priežiūra. Tuomi' daly
ku turėtu užsiimti sekanezios val- 
valdžios: Didžia Britanija, Su
vienytos ^Valstijos, Rusija, Pran- 
cija ir ^Vokietija. Sako, jog Ru
sija ant to niekad ne pristos ir 
kels karia.

Užmuszejo motina mel
džia atleidymo.

Paryžius, Rugpiuczio 8 d. — 
Cesario Santo Geronimo motina 
parasze in užmuszto pirmsedžio 
Carnoto paezia gromata, kurioje 
meldžia jos, idant iszmelstu nuo 
pirmsedžio Kasimiro Periero at
leidimą savo sunui už Carnoto 
užmuszima. Bet tas ne buvo isz- 
pildyta.

Sziose dienose Cesario parasze 
savo motinai gromata, kurioje 
apart kitko raszo: „Ka mislyji, 
motina apie mania? Jeigu pada
riau ta dalykai, tai vien dėl to, 
kad nebegalejau žiūrėti ant visu 
svieto barbaryseziu.

Anglekasiai užgriuvvo.
Warszava, Rugpjuczio 12d. — 

Didžiose anglekasyklose Ponbra- 
ve Piotrovsko gub. vakar atsi
tiko didi gazu ekspliozija. Toje 
valandoje visi darbininkai dirbo, 
isz kuriu retas, kursai galėjo isz- 
sigelbeti.

Pagal pastaras žinias per 100 
darbininku likosi užgriutu angle- 
kasyklu gilume.

Wisos anglekasyklos dabar ran
dasi liepnosi.

Minėtos anglekasyklos priguli 
prie prancuziszkai-italiszkos ban- 
kos.

Cholera Europoje.
Petropile, Rugpjuccio 13 d.— 

Czia cholera biski pradėjo maži il
tis, bet vis dar po kelias deszim- 
tis ypatų mirszta kas-diena. 
Hoga, Rugpiuczio 13 d. - Chole
ra vis platinas ir platinas: kas
dien mirszta po keliolika žmonių.

Liege, Rugpjuczio 13 d. —
Sziandien czia mirė dvideszimti 
žmonių ant choleros.

Amsterdam, Rugpjuczio 13 d-.
— Cholera prasideda platintis 
po visa Holandija, sziandien czia 
numirė kelios ypatos.

Berlynasn, Rugpjuczio 13d.— 
Sziandien numirė keturios ypatos 
ant Choleros.

Teip gi cholera labai yra inejusi 
in sila Prūsuose, Lietuvoje, Len
kijoje ir Austrijoje.

Dar apie Kražius.
Isz ^Vilniaus ateina žinios, Lie

pos 15 diena.
“Skundo aktas priesz kankin- 

tinius” sedžianezius kalinyje isz 
Kražių bažnyczios priežasties, jau 
sutaisytas ir atspaudintas ir dėl 
to dalyko sūdąs ketino būti szia- 
me menesyje, kad netikėtai jene
rolas Otževskis apreiszke, jog jis 
pats nori būti ant sūdo ir prisakė 
atidėti ji ant Rugsiejo mene
sio. Czia jau i suvisu neteisingai 
daro, nes general-gubernatorius 
ne turi tiesos kisztis in sudus ir 
dyvyai, kad sūdo vyriausybe da- 
leido atidėti nekaltu žmeneliu 
suda ant tolesnio, laiko, nes jie 
jau in teip daug be reikalo nu
kentėjo. O gal dar praseziau jiems 
iszeiti, kad general-gubernatorius 
bus suduose; nes jo, kaipo ypatos 
augsztai stovenezios bijoses su- 
džios, advokatai ir liudytojai, i- 
dant ne papultu in nelaimia, o vi 
sa,kaltia,žinoma,visi mes ant ne
laimingu kalkankintiniu.

Orževskis kartu su Klingerber- 
gu, kiek galedamu,rūpinasi, idant 
kaip nors juodu ne paliktu kal
tu. In kalinius, kur dabar sėdžia 
nelaimingi kražiecziai, guberna- 
riai siunezia pasiuntinius, idant 
perkalbėtu juos,kad jie ne sakytu 
priesz gubernatorius nieko blogo, 
už ka prižada daug gero.

Baisi liga Žemaicziuose.
Žagare (Kauno gub). Pirm ke

liu dienu gavo vienas lietuvys 
gromata nuo savo gimines, isz 
Žagarės apigardos, kuri reiszkia, 
jog po Žemaiczius dabar labai pra 
siplatino Tifusas(baisi lyga): Kas 
-dien viename kaime mirszta 
per 10 žmonių. Daugiausei žmo
nes laidoja be grabu, nes ne ga
lima paspėti padaryti. Ne daug 
kas bedirba, bet laukia kuomet 
ateis smerlies valanda, duoda 
ant misziu ir be perstojo meldžia
si, idant Diewas susimylėtu ir 
atitolintu ta baisia lyga, nes suvi
su sveikas žmogus beeidamas isz- 
virsta ir negyvas. — O dar dau
giausei mirszta žydai po mieste
lius, nes vienoje Žagarėje per dvi 
paskutini nedeli iszmire 300 žy
du. Waldžia parsiuntė czion dau
gybe daktaru, kurie kiek galėda
mi gydo žmones.

Nusinodyjo silkėmis.
Nesviežiuje, Lietuvoje, buvo 

sekantis dyvinas atsitikimas: tū
las ūkininkas pirko Nesviežiuje 
silkių baczka, kurias parsivežias 
pardavinėjo tarp savo kaiminu. 
Tie, kurie silkias valgė labai su
sirgo, isz kuriu asztuoniolika nu
mirė.

Isz Amerikos.
Ant galu galo! 

Tarifu tapo priimtu.
VVashington, Rugpjuczio 13d. 

— Sziadien, ant galu galo, tarifu 
tapo užbaigta: Tarifos •konferen
cija padavė pasiuntiniu kongre
sui, bet pertaisyta per senata, dėl 
balsavimo.

Susirinko be maž ka visi pa
siuntiniai, o galerijos buvo pil
nos žmonių. Kiekvienam ne dau- 
giaus per 15 miliutu leido kalbėti. 
Republikonu partija prieszinosi ir 
ne norėjo daleisti balsuoti, bet 
demokratai veik juos pergalėjo. 
Paskui kalbėjo Wilsonas per 10 
miliutu ir visus prikalbinėjo pri
imti tarifu pertaisyta per senata, 
užtikrindamas, jog ta tarifu bus 
geresni už Mc Kirileya instatus. 
Kitos kalbos teip ilgai ne tenstisi. 
Ant galo buvo balsavimas ir ta
rifu pertaisyta per senata tapo 
priimta 182 balsais priesz 105.

Užbaigus ta dalyka VVilsonas 
atsikelias padavė inneszema,idant 
anglis ir koksai butu atliuosuoti 
nuo muito (akezyžiaus). Kiti kal
bėtojai trumpai kalbėjo ir buvobal 
savimas. Inneszimas tapo priim
tas 160 balsais priesz 104.

Tokiu-pat budu tapo priimtas 
inneszimas, kas link atliuosavi- 
mo gelžrudžiu nuo muito, 163 
balsais priesz 102.

Paskui buvo balsavimas dėl 
atliuosavimo drotiniu tvorų nuo 
muito ir tapo priimtas 187 bal
sais priesz 84.

Ant galo tapo priimtas atliuo- 
savimas sukraus nuo muito 275 
balsais priesz 11.

Republigonai savo laikra- 
szcziuose wiseip juosiasi ir plio- 
voja ant tos priimtos tarifos, 
bet kaip girdėtis tarifa yra gera.

Priėmus taflfa žinoma prasi
dės eiti visokios prekystes ir 
darbai, kas gal nors biski darbi
ninku szirdis nuramins, kuriems 
jau ir kepinąs perede tas bedar
bes laikas,

Co.vey’istai.
Baltimore, Md., Rugpjuczio 9 

d.— Marszalka Frey iszsiunte 
sziandien 40 policijantu in Hyatt- 
sville ir liepe suaresztavoti Cox- 
ey’istu armijos liekanas, 39 ypa- 
tas, už antpuldinejimus,

Washington, Rugpjuczio 12d. 
—Sziandien vakare isz czia isz- 
keliavo 65 coxey’istai, apveizėti 
su keliones tikėtais in Kansas 
City.

Tunelio užgriuwimas.
Mineapolis, Minn., Rugpjuczio 

12d.— Isz Helenos ateina žinios, 
jog sziandien 400 pėdu ilgio Mu
ilini tunelio dalis ant gelžkelio 
Northern Pacific užgriuvo. 30 
darbininku dirbaneziu tunelyje, 
matydami ateinanti truki, iszejo 
isz tunelio, idant ji praleisti, o 
paskui sugrinžo. Kaip tiktai trū
kis praėjo, tunelis užgriuvo. Pa
taisymus tenses kėlės nedeles.

Džiowinta arkliena-
Sioux City, Ia. Dabar czia a- 

lidenge, tūla czionykszczia pir 
inn broliu Strange jog jie pjauja 
pigius arklius,o isz ju mėsos dir
ba džiovinta jautena. Ta mėsa 
siunsdavo in Jersey City. Firmos 
valdytojai pripažino, jog dar 
ketino piršti 1100 arkliu, dėl 
džiovintos mėsos iszdirbimo ir 
jie sako, kad arkliu mėsa daug 
piginus jiems iszeina.

Reikalingas yra redak
torius prie laikraszczio “Lietu
vos”. Pageistinas butu tok-, ku
ris jau supranta gerai augelska 
arba vokiszka liežiuvi, o jaigu 
ne tai nors lenkiszka turi aiszkei 
moketie. Norėdamas apimtie 
vieta redaktorystes, turi raszytie 
korespondencijas, o kurio rasztai 
bus geriau tikia, tas bus priimtu. 
Nepasirodias su savo rasztais, 
negali būtie priimtu, norint ir ge
riausia turėtu rekomendacija. Mo
kestis bus pagal jo galėjimą ra
szytie.

Kaip Amerikos lietinviai 
kowoje už sawo Te- 

vvynia.
Asz, kaipo nesenei iszvažia- 

vvias isz Europos ir atvyktas in 
Amerika, girdėdavau einanezias 
tarp europiecziu — lietuviu pa
skalbas, jog Amerikoje gyvenan
ti lietuviai labai daug triūsia dėl 
savo Tėvynės — Lietuvos, kaip 
tai iszleisdami yvairius laikru- 
szczius, knyiras, sutverdami para
pijas, yvairius draugystias, dary
dami protestus priesz savo prie- 
8ZU8, olabiausei Rusus, o visur 
užtardami savo Gimtiniu, isz 
ko džiaugdavaus ir kuria paskal
ba tarp kitu savo broliu plati
nau. Bet atvykus in Amerika, 
kiek man davės patirti, tai pagal 
mano nuomonia, Amerikoje ma- 
mažai tėra lietuviu auklejancziu 
Lietu vystia, nes jeigu kam ir ro
dos, jog nemažai yra lietuviszku 
darbininku tautiszkuose dalykuo
se, bet jie daugiausei dirba ne 
dėl Lietuvos ir visu broliu] labo, 
tik dėl savias vieno, t. y. biznio, 
apie ka noriu privesti trumpa 
peržvalga: Pirmiausei Amerikos 
lietuviai iszdave jau kelias de- 
szimtis knygucziu, kurios, iszski- 
riant kėlės dauginus bledes dėl 
Lietuvystes daro, ne kaip gero.

Antra — Amerikiecziai— lie
tuviai dabar iszleidžia laikrasz- 
czius: ,,Vienybe Lietuvninku” 
„Saule”, „Garsas”, „Lietuva”, 
„Nauja Gadyne” ir Vaįtis”, isz 
kuriu daugiausei rūpinasi apie 
Lietuvystia „Vienybe”, nes nors 
ji daug užsiima ir katalikyste, 
bet daugiausei Lietuvyste, kurios 
ir raszliava yra žmoniszka. — 
Toliaus seka „Saule”, kuri yra 
uždėta vien tik dėl vieno žmo
gaus biznio ir ja galima pava
dinti tiktai szlamsztu, nes raszlia
va netikusi, kalba nei to tiek, o 
apie Lietuvystia netiktai rūpina
si, bet daug bledes daro. „Gar
sas” su „Nauja Gadyne” dirba 
dėl bedievystas ir darbininku 
labo, kuriu prieszu yra „Valtis”, 
dirbanti vien dėl katalikystes. 
O ant galo kas link „Lietuvos” - 
tegul kiti apsvarsto.

Paskui kas link draugyszcziu, 
kuriu Amerikoje jau nemažai yra, 
tai ne žinau ar yra dar bent vie
na lietuviszka draugyste, kuri 
butu suvisu tautiszka — lietu
viszka. Teisybe draugystes bu
vo ir bus y vairios, nes dievoti 
užsideda savo draugystes, bedie
viai savo ir 1.1., nes niekados 
žmones ne gali būti vienodos mi- 
sliesirne bus; bet reikalingos yra 
dėl musu ir tautiszkos draugystes, 
kurios ne privalo triūsti nei dėl 
bedievystes, nei dėl ko kito, 
tiktai dėl savo Tėvynės.

Ant galo nekurie lietuviai su
tvėrė teip vadinama „Susivie- 
nyjima Lietuviu Kataliku Ame
rikoje”, su kuriuomi ketino daug 
gero dėl Lietuvystes padaryti, 
bet iki sziol dar rodos nieko 
ne darė ir ne padarys, jeigu jo 
instatai ne persimainys. — Minė
to „Susivienyjimo” seimas szi- 
met bus Rugsėjo 25 d. Scranton, 
Pa. Pagal mano nuomonia ant 
sziometinio seimo hutu naudingai, 
kad permainytu „Susi.vienyjimo” 

1 instatus ir jo varba, nes gana jau 
jam užlaikyti tokius juokingus in- 

I status ir varda: „Susivienyjimas 
| Lietuviu Kataliku Amerikoje”, 
kuri vertėtu permainyti ant „Tau- 
tiszkas Lietuviu Susivienyjimas”. 
In „Tautiszka Lietuviu Snsivie- 
nyjima” gali prigulėti: lietuviai

Trukiai susidaužė.
Kansas City, Mo., Rugpjuczio 

12d. — Sziandien isz ryto apie 
pusiau ketvirtos adynos susidau
žė triikys No.5 gelžkelio Atchi- 
son, Topeka and Santa Fe, einan
tis in vakarus su trukiu einan 
ežiu priesz tarp "Hurdland ir 
Gibbs: — Maszinos ir keli karai 
tapo sudaužyti. Kelis žmonas už- 
inusze, o daug sužeidė. — Bledes 
ant $14,000.

Konduktoriai tuo kart tepama
to, jog trukiai susidaužsz, kad jau 
suvisu arti buvo vienas nuo an
tro, nes vienas iszlindo isz vienos 
kalno puses, o antras isz antros ir 
konduktoriai nuo didžio insibe- 
gimo biski trukius sulaikė, prie- 
szingai dar didesni butu buvus 
nelaime. — Po tos]“nelaimes, 
sveikiejie gelbėjo sužeistus. Ant 
trūkio buvo vienas gydytojas, 
kursai nemažai tuokartj turėjo 
darbo.

Isz anglekasyklu.
Spring Valley, Ilk, Rugpjuczio 

12 d. — Czionykszcziai darbinin
kai ant szindieniuio susirinkimo 
nutarė ne sugrinžti prie darbo, 
nes kompanija ne^norejo pripa
žinti Unijos. — Anglekasyklu 
Ladd, La Šalie ir įSeatonville 
valdytojai pripažino Unija ir ten 
visur darbai gerai eina.

Lietus iai studentai.
Pirm keliu menėsiu atvyko in 

Amerika, žinoma ne norėda
mas po sunkiu Rusu jungujbuti, 
Andrius Graicziunas - lietuvys. 
Yra vyras apszviestas, Liepoju- 
je užbaigė gimnazija ir kelis 
metus mokinosi medicinos Ma
skvos universitete, kurio ne už
baigiąs atvyko in Amerika ir 
paskutiniame laike apsigyveno 
Chicagoje. Dabar jis iszdave ek- 
zamina ant Pharmacephto (Aptie- 
koriaus), bet dar nori eiti in uni
versitetą medicinos mokintis.

Teip gi pirm metu atvažiavo 
du studentu lietuviu: Kaziunas 
ir Margaitis in Baltimore, kame 
pastojo in universitetą medici
nos mokintis ir szimet jau ant 
antro .kurso perejo.

Labai linksmu girdėti, kad 
musu broliai lanko jau augsztus 
mokslus Amerikoje, nuo kuriu 
galime viltis daug gero dėl savo 
tautos ir kitokiuose visokiuose 
dalykuose.

DIDELE EXKURSIJA
in

Lituwiszkas Kolionijas Ar- 
kanso.

Utarnyke, 21 Rugpjuczio, bus 
didele Exkursija in Lietuviszkas 
Kolionijas, in Arkansti. Ta diena 
važiuoja daugelis slowaku, vo- 
kiecziu ir lietuviu, važiuoja 
teipogi ir guodotinas kn. J. Bal- 
ceviczius, isz Spring Valles 
klebonas. Užtai kurie
noritia važiuotie tu lauku apžiu- 
retie, prisirenkite ant tos dienos, 
o gausitia pigius tikietus isz Chi
cago. O kurie gyvena kituose 
miestuose, tai tegul sau perkasi 

j tikietus tiesiog in Hazen, Ark. ba 
exkursijos tikietai yra gaunami 
tiktai isz miesto Chicago, o ne 
isz kitu iniestu. Atvažiavia in 
Hazen klauskite kur gyvena a- 
gentns Jolin Cocourek, o jisai ju
ani aprodys tenai visus laukus ir 
tenykszczius lietuvius. — Chica- 
giecziai norėdami gautie pigius 
exkursijos tikietus atsiszaukitia 
in redystia “Lietuva” 954 33-rd 
street.

- katalikai, lietuviai - liuteriai, 
lietuviai -kalvinai ir teip toliaus, 
žodžiu, bile tiktai lietuvys vis 
gali prigulėti in ji. Tiktai tokio 
„Susivienyjimo” viriausybeje ne 
gali būti jokio tikėjimo kunigas.
- Gal kas pasakys, jog toks „Su
sivienyjimas” gali pavirsti ar in 
bedieviszka, ar in liuterioniszka 
ir in kitokio tikėjimo, bet tas ne 
galimas dalykas, nes instatuose 
turi būti, kad ant yvairiu „Susi
vienyjimo” susirinkimu ne butu 
prieszingu kalbu jokiam tikėji
mui, dėl kuriu gali būti uždėtos 
tam tikros draugystes, o teip-gi, 
kad ne butu kalbu ir apie tikėji
mus, bet vien apie tautiszkus da
lyku. Tokie tai susivienyjmai y- 
ra ir pas civilizavotus svetim- 
tauezius, tiktai ne pas lenkus, 
nuo kuriu lietuviai ima yvairius 
netikusius pasimokinimus. Paim
kime dar musu paežiu brolius, 
gyvenanezius po sunkiu Ruso 
jungu, o atrasime naudinga dėl 
savias paveiksią: kaip tai Pe- 
tropileje užsidėjo „Labdaringa 
Lietu v i u Bendryste) Draugyste)”, 
žinoma Rusijoje Lietuviai ne ga
li padėti, jog draugyste yra tau
tiszka, nes valdžia ne pavelyja, 
bet petropiliszke lietuviu bedry- 
ste yra tautiszka, prie kurios pri
guli ir keli lietuviszki kunigai, 
(isz kuriu dar kitas yra ir dvasi- 
szkos akademijos propesorius), 
daug lietuviu kataliku, o teip 
priguli ten ir lietuviai — iiute- 
riai ir kalvinai, dar gi priguli ir 
tokiu lietuviu, kurie jokio tikėji
mo nebeturi, žodžiu ten gali pri
gulėti kiekvienas lietuvys. O juk 
jie visi susieina ant susirinkimu, 
ne barasi apie tikėjimus, ar be
die vystia, bet gružei pasikalba 
kas link savo tautos ir draugy
stes reikalu. — Toki pat draugy
ste yra ir Rygoje. Tokios tai 
draugystes musu broliai lietuviai 
tveria būdami po Ruso jungu, 
o kas musu smagenis apsuko czia 
Amerikoje? kuria dar nekurie 
veltuo vadina liusybes krasztu.... 
Už tai broliai susipraskime nors 
dabar ir stokime ant tautiszkos 
dirvos!

Linkiu ant galo sziometiniui 
„Susivienyjimo” seimui, ka nors 
gero dėl „Tautiszko Lietuviu 
Susivienyjimo“, bet man rodos, 
jog jis pasiliks;kaipo buvias.... 

Grinobius.

Susivvien. Lietuvviu Re- 
publ. W>ilsteje IH.

Nedelioje, 19d. Rugpiuczio, 
Ima adyna po pietų, saleje L. 
Ažuko bus susirinkimas „Susi
vienyjimo Lietuviu Republikonu 
VValstes Illinojo”, ant kurio yra 
užpraszomi virszininkai visu 
lietuviszku kliubu, kurie priguli 
prie „Susivienyjimo“, pribūti. 
Bus dapildvta konstitucija su in- 
neszimais tais, kurie tapo priim
ti ant pereito mitingo, ir bus 
perskaityta; dėlto užpraszome 
brolius koskaitlingiau susirinkti, 
idant ja gerai apsvarstyti ir kas 
ka turi geresnio, dadeti.

Teipogi girdėjome jogei ir ki
ti lietuviszkiejie kliubai ketinu 
susivienyti su mus „Susivieny- 
jimu”. — Limai iszmintingai pa
darytu, nes ką lietuviu teip yra 
maža saujale, o du ir tuos paežius 
padalyti ant daliu, tai bus tik 
tiek ka dirbsime, bet dėl lietu
viu nieko gero padaryti negalė
sime, o dirbdami visi isz vieno, 
su trumpu laiku galėtume si u 
nauda atneszti. Už taigi jaigu 
kurie mislyji'. atsakiincziai dirb
ti ant palitiszkos dirvos, tegul 
pribuna nedelioje ant mitingo ir 
tegul iszroiszkia savo nuomonias.

A. Olszevskis, prez.
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tau koks ten kvai- 
Rerca, Ohio, jogei

turėtum nors tiek proto kiek ma
žas kūdikis, tai suprastum, kad 
farma pas žmogų negali atvažiuo- 
tie jam apsirodyt, bet žmogus tu
ri pas ja nuvažiuot jaigu nori pa- 

■ matytie kaip ji iszrodo, o pama- 
jtiastada žino arba pirk tie arba 
ne. Tie visi žmones, kurie tenai 
apsipirko, tai nuvaževo patys, 
patys sau iszsirinko ir nusipirko, 
nesiklausdami nei tavęs nei ma
nės ba jiems ta vieta pasidabojo. 
Ir szendien jie sau gyvena mažu 
laimingiau už tavęs taradaika ir 
užtvyrtimu tau, kad už metu jie 
nupirks tave su tavo krioku, ir 
su tava glindų užestaja “Saulia”. 
Jaigu tu nori dasižinotie ape Ar
kanso lietuviszkus farmerius, tai 
pasižiūrėk,žioply,in nr. 29 “Lie
tuvos”, o tenai rasi ju visu var
dus, pravardias ir adresus, ir pa
siklausk tu pas juos ar jie ver
kia tenai ar linksminasi, tai jie 
tau paaiszkys.

Tu siunti isz piktumo, kad 
“Lietuvos” skaitytojai visur pla
tinasi, o “Saules” mažinusi, užtai 
pradėjai talpytie gromatas tokiu 
pat kvalu asilu, kaip ir tu, kurie 
net gėdisi po joms pasiraszy tie, ir 
mislinai, kad tokiu budu užstosi 
“Lietuvai” kelia, o pravesi jy 
savo “Sauliai”. Ne brolyti, tokiu 
budu nieko nepadarysi. Jaigu no
ri, idant žmones tavo laikraszti 
skaitytu, turi ant to užsitaruau- 
tie. O “Lietuvai” tu kelio niekad 
neužstosi, ba “Lietuva” eina ke
liu teisyngu ir ne^imeto in visas 
pusias teip, kaip tu su savo “Sau
lia:” tai prie bedieviu, tai prie 
katalikių, tai prie lenku, tai prie 
lietuvnyku ir antgalo pats neži
nai kur dėtis, teip lyg szikszno- 
sparnis netinki niekur nei prie 
žvėrių nei prie paukszcziu.— Pa
remia! ir dabar paremi visoms 
pajiegoms partija bedieviu (szlu- 
piniu),o kada jau ir tanisunai pra
dėjo sūprastie tavo veidmainy- 
stia, pradėjo kasdien atmetiuetie 
tavo susmirdusia “Saulia”, tada 
griebiaisi už evangelijų, idant 
tiems tamsumams akis užmuily- 
tie; paraszei ant pat inžengos 
varda savo krioko ir tiems kvai
liems tamsunams sakai, kad tai 
yra kunigas, cenzorius dvasiszku 
rasztu, kuris liepia skaitytie “Sau 
lia”, buk tai esanti katalikisz- 
ka.

Ak tu veidmainy! tu apgavi
ke tu! Tu esi nevertas ka tavęs 
žemo neszioja, tu naikytojau ka
talikystes ir lietuvystes, o platy- 
tojau paleistuvystes!ir tu drysty 
su savo melagystėmis žmonėmis 
szlovia plesztie. Pamyk, tu senas 
asile, kad ne ilgai seksis tau 
žmonis apgaudinetie, yra da ke
letas tokiu kvailu, ka nesjipranta 
tavo darbu ir tiki in tavęs, bet 
jau visi apszviestesni žmones ve
ja tavo “Saulia” isz savo kam
pu su szluotomis,o ateis laikas kad 
ir tiems tamsunams akys atidarys 
ir pažis, kad tiom tavo cenzorium 
ne yra jokis kunigas, o tiktai tavo 
kriokus, ant kurio tu jodai; pažis 
isz tavo rasztu, kad tu ne ti
ki in tais evangelijas, kuriais ik- 
sziol talpini dėl apmuilinimo ju 
akiu, o tada spirs tau in užpaka
ly ir galėsi sau eitie pas lenkus 
už berną, kuriems jau, dabar tar
nauji ir priesz kuriuos dergi visa 
lietuvystia.—Iszdergiai tu “Susi- 
vienyjima Lietuviu Kataliku A- 
merikoje”, kuris yra gražiausia 
atžala (szakelia) lietuvystes, isz
dergiai gerus vyrus, patrijotus, o 
iszgyriai atskalūnus, kurie iszsi- 
žadejo katalikystes, kurie griauna 
musu hažnyczias ir niekina musu 
tikėjimą, o dabar dengiesi po e- 
vangelija, idant tavęs tie biedni 
žmoneles nepažytu kas per pauk- 
sztis esi. Už tai esi vertas di
džiausio papeikimo, tu esi parda- 
viku lietuvystes, esi antru judo- 
szium, kuris Kristusa pardavė.

Pritalpinai ant manės arti tuzi
no gromatu no tokiu pat kvailu 
asilu, kaip ir tu esi, kurie gede-, 
damiesi savo melagyseziu, gede- 
josi ir savo vardo pasiraszytie, o

vvyzgoms niekas ne intikes. Kas | GARBES WERTI HAZLE- 
raszo teisybių, tas nesigėdi ir pa- 
siraszytie, tai ta kiekvvienas 
supranta.

Už tai ir tu, kvailas Baczkau- 
skeli su savvo blevyzgoms ir me
lagystėms “Lietuvai”nieko neuž
kenksi, o tik galbūt greicziau 
savvo “Sauliai” Kenksi. — Jaigu 
tau teip didelei pikta, kad per 
priežasti Abraiczio prasiplatino 
skaitytojai “Lietuvos” o “Saules” 
susimažino, tai vvelyt dantis su- 
kandias ta piktumu perkesk ir 
papraszyk gražumu to Abraiczio, 
idant jisai lieptu ir “Saulia”skai- 
tytie. — Ale argi toki bruda, ne
tikusi laikraszti gali žmonėms su- 
lytie, nes ir siūlant jo nieks geras 
neims, jaigu tik koks ten palaidu 
nes, pasileidele arba persiskyrias 
su savvo moterių ar vvyru, 
tiems tavvo “Saule” 
lingu, dėl dasiskaitymo 
kitos tokios pasiliuidusios
— Su piktumu brolyti nieko ne- 
padm-ysi, gali tu savvo neprausta- 
jy snuky iszžiodytie sulyg ausu 
ir kita tiek rektie kiek jau rekiai, 
tai vvis bus tas pats.

Geriaus padarytum, kad tu 
iszmestum isz pirmos szpaltos ta 
sa’vo krioka, kuris tau tarnauja 
už cenzorių vvarde kunigo; teipo
gi tais evvangelijas ka talpini, ge
riaus paliktum jais kunigams isz- 
guldinetie, ba tu in jais netiki, 
o vvelyt užsiimtum vvien 
pasturgaliais bobų, 
galbūt geresny
padarytum laikydamasis
amato, negu szendien besistvar- 
stydams visokiu. Tada ir “Lie
tuva” negalėtu tau darytie kon
kurencijos, ba tas jau butu ne 
amatu. Asz.

tai tik 
reikn- 

adreso 
bobos.

tik 
tai 

bizni 
vieno

jos

Sugaukit apgawika!
Edvvardsdallc, Pa. Rugpjuczio 

8d.— In musu miestely atsivvilko 
szioms dienoms Jokūbas Grytia, 
“Saules” korespondentas,o musu 
žmones kožnam pasitikėdami pa
skolino jam vvienas $20 o kitas $5 
ir da isz sztoro vvalgius ineme ant 
bargo ir pabuvvias keletą dienu 
iszejo kur su vviesuloms. Jisai yra 
mažo ūgio, turi rudai pletnuota 
vveida, ilgos nosies ir greitai szne- 
ka, o angliszkai pasiraszo Fred 
Maers. Jaigu kur jis atsivilktu, 
tai duokitia kogreicziausei žinia 
ant szio adreso:

Florus A.Czerniauckas,Box 12, 
Edvardsdalle, Pa.

Atsakymas
DURNAMJ A M TARA DAIR AI.

Jaigu tu kvailas Baczkauskeli 
tik tiek gali, tai velyt nei nepra- 
dekie. Tu didelei perpykai ant 
manės, kad asz tau atvirai isz- 
aiszkinau delko žmones nenori 
tavvo “Saules” skaitytie. Bet ka- 
gi asz kaltas, tu ndiszmaneli tu. 
Raszyk ka nors naudingesnio, o 
ne melagystias, tai tada žmones 
skaitys ir “Saulia” teip, kaip 
“Lietuva”. Asz žinau kad tau la
bai pikta, kad Nevarko Lietu
viui visi skaito “Lietuva”, o 
“Saulia” vvos tik du ar trys, bet 
broliuk su piktumu nieko nepada
rysi. Nereike tau neiszmaneli 
rektie: kad jau vvisi skaito “Lie
tuva”! o “Saulia” tiktai kas ne
kas, bet reike patykoms, gražu
mu manės papraszytie, tai asz 
bu ežia tavęs pamokinias kaip, rei
kia laikraszti raszytie, o tada ir 
be riksmo butu žmones pradeja 
skaitytie. Bet kaip tu toks esi 
žioplys kwailas, tai ka padarytie, 
reik teip ir apseitie su tavims, 
kaip su kvailu.

Dabar matai kaip tau negerai, 
o kam kabinejaisi už “Lietuvos”, 
kuri tavves ne užkabino, dabar 
jau griebiesi už melagyseziu, bet 
ir tos tau nesimezga. Sakai, kad 
neva rasze 
las asilas isz
asz apgavau žmonis su Arkanso 
Koliotiijoms.— Jau tik tu Bacz
kauskeli esi kvailesnis ir už savo 
krioka.— Raskie man, tu avies 
galva, visoje vvalsteje Ohio mie
stą vardu Rerea. Tu vadini ma
no besmegeniu, ale tu taradaikuli, 
szei.dien pasirodei visam svietui, 
jogei esi tfkras besmegenis, kad 
atradai miestu Rereni, kurio ne tik 
vvalsteje Ohio, bet ir visoje Ame
rikoje nėra. Jaigu tu kvaily nori 
iszdavvinetie gazieta ir su žmonė
mis vvestie polemika, tai pirma a- 
teik pas manės, o asz tavęs api- 
p8Žysiu su mapa Suv. VValstiju, 
tai tada kaip užmanysi paraszy- 
tie korespondencija, no keno var
do, tai nor žinosi isz kokio mie
sto ja paduotie ir žinai kaip tas 
miestas, wadinasi.

Tu sakai, kad asz esmių papir
ktas no kompanijos, idant garsy- 
czia ape Arkanso laukus.—Ugi ir 
tu pats garsini, tu szungalvi tu! 
Ar jau tu teip apkvailai, kad ne
žinai nei kas tavo gazietoje garsi
nasi. Isz tiesu, Baczkauske, jau tu 
kvvaituli gavai, patsai ganyda
mas, o rėki kad kas kitas garsina. 
Persižegnok ir pasimelsk in szv. 
Walenta, patroną apsvaigeliu, 
tai mažu per Jo užtarymą sugrą
žys tau Dievas protą, kad pažysi 
ka raszai.

Tu sakai, kad asz apgavau 
žmonis su Arkanso Kolonijom,— 
o asz tuu pasakysiu, kad jaigu tul už tai, tokiu nepraustasnukiu ble- 60 Cherry str.,

Sušaukite wngi!
Jonas Katilius, paeinantis isz 

Suvvolku gub., Senapiles mieste
lio sziose dienose baisei apvvoge 
viena mergaitia: Jau szeszi me
tai kaip jis Amerikoje. Paskuti
niame laike gyvveno Chicagoje,. 
po nr. 60 Cherry street, drauge 
su savvo paczia, su kuria turėjo 
du vvaiku. Teip-gi drauge su jais 
gyvveno pączios sesuo Praiiczi- 
szka tVienckiute. Pranciszka 
Wienckiute turėjo keletą dolieriu, 
kuriuos tai laike bankoje, bet 
dabar, norėdama važiuoti in Te- 
vynia, iszsietne pinigus isz ban- 
kos ir laike pas savia. — J. Ka
tilius, t. y. P. Wienckiutes szvvo- 
geris, seredos (Rugpjuczio 8 d.) 
ryta apsirengiąs iszejo in miestą 
darbo jeszkoti, kaipo nami- 
szkiams pasakė, nuo kurio laiko 
daugiaus nebepagrinžo. Moteres 
laukia, laukia, bet Katilius ne su- 
grinžta ir ne žinojo kas gali bū
ti, o kad P. AVienckiute nebera
do savvo pinigu—$71, kuriuos isz 
batikos iszeme, tada suprato, jog 
tai Katilius su pinigais neszinas 
iszbego! Jo pati pasiliko su doum 
vaikuom, bet nei ji, nei jos se
suo nebeturi jokio cento ir ne ži
nia kur tos nelaimingos moteri- 
szkes dabar pasidės.

Jonas Katilius gali turėti apie 
30 metu amžiaus, augsztas vvyras, 
smulkaus veido,szviesjuodi plau
kai, mažais ūsais.

Jeigu kas ji kur sutiktu, mel
džiame duoti žinia ant adreso:

Prancziszka Wienckiute, 
Chicago III.

TONO UETUWIAI.
Kaipo buvvo garsinta N.N.31se 

“Lietuvos” ir Vienybes”, ta pati 
paduoda ir Bngliszkas laikrasztis 
“The Plain Speaker,, Liepos 30 
diena, jog Iluzletono lietuvviai 
rengia visotini susirinkimą (mass 
mitinga) priesz Rusu barbarvbias.

Rugpjuczio 5-to dieno susirin
kome didis czionykszcziu lietu
vviu būrys “Kepings-saleje” ir pa
darėme atvira protestą priesztiro- 
na Rusa, atsiszaukdami in vvisas 
vvieszpatystias (?R.), ypacz in 
“Suvienytas Valstijas” — mel
sdami ju užtarymo.

Protestas buvvo lietuvviszkos 
S.S. Patro ir Povvilo parapijos 
vvarde, Hazleton, Pa. Pilna sale 
buvvo žmonių. Guodotinas musu 
prabaszczius, kun. Masziotas, 
teip gi mums pritarė ir isz saky
klos paragino lietuvius pri’e pro
testo darymo. Protestas tapo 
padarytas:Pirma—už musu broliu 
iszžudytna Kražiuose; antra—už 
spaudos atemima. O kad iszreik 
szti,jog mes ta vvisa darome su at
vvira szirdžia, sutverėme kliuba: 
“Lithuanian Independent Club”, 
nurodydami, jog iszsižadame Ru
su vvaldžios ir prisiraszome prie 
“Suvienytu Walstiju”.Ant susi
rinkimo teip-gi buvvo laikytos 
lietuvviszkos kalbos. Piimiau3ei 
kalbėjo Jurgis VValinczius, kur
sai ragino laikytis vvienybes, nu
rodė kliubo naudingumą ir apsa
kė, kaip svvetimtaucziai isz musu 
suskidusiu lietuvviu naudojasi.

Prie kliubo prisirasze 45 sąna
riai, kuri pabaigus prasidėjo kal
bos kaslink „Kražecziu”. — Pir
miausei kalbėjo Jurgis Kazake- 
vviczius, apsakydamas Kražių 
istorija, nupeikdamas Rusu ne- 
dorybias ir nurodydamas lietuvviu 
netikejima, kaip tai daugis girdė
tis isz musu broliu kalba, kad 
mes girdi nieko Rusui ne gali
me padaryti: teisybe mes ne gali
me su kardu stoti su juomi in ko- 
kova.bet turime iszrod.vti rasztu 
ir žodžiu vvisam apsžvviestani svvie 
tui musu prieszu nedorybias, o 
musu darbas ne nueis ant vviejo, 
nes vandens laszas, puldamas isz 
augszto ant akmens, per nekuri 
laika padaro žaismių. — Paskui 
kalbėjo VVincas Zailskas, nurody
damas paiapnklo naudingumu 
musu nukankintiems broliams 
Kražiuose. Tame dalyke vvisi pri
stojome ir nutarėme padaryti baž- 
nyczioje kolekta dėl jo padary
mo, o kas truks, tai draugystes 
isz savvo iždo žada paaukauti po 
keletą dolieriu. Tas pamenklas 
turės būti Hazleton’o lietuvi- 
szkoje bažnyczioje su Kražiecziu 
kancziu apraszymu, apie kuri 
dar ant kito susirinkimo turėsime 
pakalbėti. Komitetas.

Kuomet mes nuo tu Lenku 
atsiskirsime.

Spring Valley, įlįs. — Mieli 
Broliai-Lietuvviai! ne draugauki
me su Lenkais,o labjausei parapijų 
tvverime ir bažnycziu statyme.

Sztai trumpa straipsni persta- 
tau springvalley’cziu — lietuvviu 
padėjime: Pirmiausei czionyk- 
szcziai lenkai nutarė atsitraukti 
nuo airisziu parapijos, o užvvesti 
czistai lenkiszka, ka ir padare. 
Apipirko bažnycziai vvieta ir isz 
pradžios smerkei darbavvosi, i- 
dant bažnyczia parengti, saky
dami pasistatysime Dievvo na
mus, bet Lietuvviu ne inleisime 
ir pažiūrėti. Lietuvviai, girdėda
mi ju kvaila sznekta, juokėsi sa
kydami, jog ne geresne nauda 
dvvasiszkuose reikaluose dėl Lie
tuvviu gali būti isz lenkiszko ku
nigo, kaip ir isz airiszio.

Tolesnei pradėjo lenkai rengti 
bažnyczios pamatu. Atėjo jau ir 
Rugsėjo menuo, radosi szaltesne, 
bet bažnyczia ne ka inaugo. Ta 
da ir lenku smegenis biski pravve- 
so ir pradėjo jie vvienas kitam 
perstatinėti su dideliu rupescziu, 
sakydami, “braczia” — nieko 
vvieni ne vveiksime, nes isz vviso 
esame tiktai szimtas ypatų, kuni-i

go ne galime užlaikyti; o kas 
skolas mokės kontraktoriams? — 
Už tai pradėjo jie daryti susirin
kimus, ant kuriu vienu žodžiu 
nutarė, idant su visomis pajėgo
mis traukti Lietuvius, kurie yra 
per du szimtu prie savvias in vie
nybių. Lenku pasiuntiniai ėmėsi 
už darbo, prikalbinėdami isz vien 
su jais prie bažnyczios statymo, 
prižadėdami užlaikyti lietuvisz- 
ka kunigą, kursai galės atlikti 
bažnyczios reikalus lietuviszkoje 
ir lenkiszkoje kalboje. Lietuviai, 
pamatia lenku prielankumą ir ju 
szirdies atvirumą, atsitraukė 
nuo airisziu ir susivienyjo su len
kais. Paskui tapo isz lietuvviu 
puses iszrinktas komitetas ir ko
lektoriai. Minėtas komitetas nu
ėjo pas vyskupą ir perstatė, jog 
ta parapija susidės isz dvvieju 
tautu - lietuvviu ir lenku, tarp 
kuriu ne bus jokiu maisztu. O 
kada prasidėjo kolekta, tai lietu
vviu kolektoriai daug daugiaus 
sukolektavvodavvo, uegu lenku. 
Sukolektavvotus ant bažnyczios 
pinigus ir visokius.pinigu rokun- 
dus lietuvviai atiduodavo lenku 
iždininkui.

Tolesnei kada pribuvo vvysku- 
pas dėl bažnyczios paszvventinimo 
susirinko daugybe lietuvviu ir len
ku, o teip-gi atvvyko ir guodoti
nas lietuvviszkos parapijos praba- 
szczius isz Chicagos, kursai isz- 
reiszke puiku pamokslą,kas ir da
bar tebera Spring Valley lietu
vviu atmintyje. Laike to pamok
slo, letikiszkos bobos jau pradė
jo pranaszauti, jog tokios pagoni- 
szkos (lietuvviszkos) kalbos ne
valia bažnycziose vartoti, ka lie
tuvviai girdėdami jaute liūdna 
ateiti ir nesutikima tarp veid
mainiu lenku.

Po bažnyczios paszventinimo, 
per 13 menesiu, ne turėjome ku
iliam. Wienas buvvo atvažiavias, 
bet kelias dienas pabuvvias ir vvel 
iszvažiavo.Tolesnei lenkai dasiži- 
nojo apie guodotina kun. J. Bal- 
cevvicziu ir rasze jam daug gro- 
matu su užkvietimais, idant at
važiuotu bažnyczios apžiūrėti ir 
liktu jos vadovu, bet ju vvisos 
gromatos likosi ne iszklausytos, 
kol lietuvviai prie jo ne atsiszau- 
ke. Atvyktas czion kun. Balce- 
viczius,tapo užtvirtintas szios pa
rapijos prabaszcziu ir pirmsedžiu, 
kuri visi, kaipo lietuvviai teip ir 
lenkai, su didžiausiu džiaugsmu 
priėmė. Guodotinas kun. J, Bal- 
cevviczius, nors matydamas vvar- 
ginga musu padėjimą, vienok, 
ant vvyskupo užtvvirtinimo ir žmo
nių praszymo, pasiliko pas muos.

Kitame numerije apraszysiu, 
kokiame pavojuje, dabar mes 
—lietuvviai esame.
Pranas Žakus - parapijos -raszt.

Gudrus apgiiwikas-
Jaunas, puikus, gerai apsida- 

rias, gal 26tu metu vyras pasku- 
tiniose dienose priesz pietus ėjo 
in vviena ir kita narna, kuriuose 
mate apgarsinimus „dėl užėmimo 
gyvenimo”. Apveizėjo gyveni
mus, lygo ir sulygo, o iszeidamas 
pasakė, jog vveik atvažiuos su 
savvo dalykais gyventi. Teisybe 
po pietų atvažiavo exprees ve
žimas su kokiais ten mažais daly
kais ir ans naujas gyventojas in- 
ejo prie savvo naujos gaspadines, 
o isztraukdamas isz kiszenes kelis 
popierinius pinigus, sake, jog ant 
nelaimes ne turi smulkiu, idant 
užmokėti expressui ir prasze pa
skolinti nuo gaspadines ant tos 
valandos tokios ir tokios sumos. 
Gaspadine, matydama pinigus jo 
rankoje,lauke vvežima su dalykais 
ir express-mana, davė jam pini
gus be baimes: jis-gi palengvvul 
ėjo laukan, bet paskui greit in- 
szoko in vvežima ir tuojaus su ex- 
pressmanu, turbuti savvo draugu, 
pavažiavo, idant ir kitur ta pa
ti padaryti. Tokiu būda tapo 
apgauta ant paveikslo poni Sul- 
livan prie Gass str., netoli Supe- 
rior str., o teip-gi poni Cravford 
„Ottava Flats”, ir kiti. Policija 
dabar jeszko gudrio apaviko.

^Vietines žinios.
— Chicagoje vveik pradės i- 

szeiti kasdieninis laikrasztis, 
,,Daily American”. Laikraszczio- 
uždetojai padėjo ant to reikalo 
$500,000.

— Pereita nedelia pasimirė ma
žytis kūdikis L. Ažuko ir panede- 
lyje tapo grąžei palaidotas.

— Tūlas J.M. Raport atvvyko 
praėjusia nedelia in musu miestą. 
Raport eina pesczias isz Nev - 
Yorko in San Francisco - isz gin- 
czio už $5,000. Jis turi misti pa
keliui isz surinkto sau maisto. 
In San Francisco jis turi pribūti 
Gruodžio 1 diena.

— Kaipo girdėtis Chicagos lie- 
i tuvviai rengia teatru: „Caro 
i Aleksandro II. nužudymą“, kuri 
i žada atgrajyti Rugsėjo 30 d.

— Nedelioje, Rugpjuczio 12 d. 
’ „Szv. Jono Kriksztytojaus Drau

gyste” laike balių Pulaskio saleje. 
1 Balius nusidavve labai puikei. 

Apsiėjo be jokiu pesztiniu ir ne 
buvvo girtu. — Nors vvisi misly 
jo, jog tokiuose bloguose laikuo
se mažai kas teateis ant baliaus 

' ir draugyste turės bledes, bet 
žmonių susirinko puikus būrys, 

' ir draugyste apie kelias deszini- 
tis dolieriu pelne.

— Sako kad ex-kunigis Demb- 
skis, kuris iksziolaik vvaidesi po 
Chicaga, gavvias parapija vval- 
steje VVisconsino. Tenai yra ko
kis francuzas Rene Vilatte, jisai 
ketina būtie vvyskupu tu visu ku
nigu, kurie paniekino popiežių 
arba už nevviežlyvva savvo pasiel
gimą tapo suspendavvotais; tokiu 
kunigu jau yra keli Amerikoje, 
kaipo Clevelande, Baltimore ir 
1.1, ir jie vvisi taji Reno Vidatte 
apszaukia savvo vvyskupu. Fo 
tuom patim ir Dembskis parapija 
gauna?

— Pirm keliu dienu tūlas lietu- 
vvys ėjo isz darbo ir tapo labai 
apgautas sziokiu budu.-pirm jo ėjo 
koks ten žmogus,žinoma liauperis 
kursai eidamas pamate ant že
mes popierini pinigą, kuri turbu- 
ti jis pats buvvo pametias, rei- 
szkianti $50. Jis ta penkdeszim- 
kia paerne nuo žemes ir atsisuktas 
in lietuvi sako: o sztai mudu ra- 
dovvo $50, man isz ju bus $30, 
tau $20, tiktai man atmesk. Lie- 
tuvvys isz tos laimes prasidžiugo, 
one turėdamas prie savviai atme
sti jam $30, parsivvede namon, 
kame pasiskolintas nuo savvo ga- 
spadoriaus $30, indavve lauperiui, 
kursai ir iszejo.— Paskui pasiro
dė, jog tas $50 yra neteisingi pini
gai ir nieks ju ne ima. Tokiu bu
du lietuvys paskolinias indavve 
liauperiui $30. — Tai dėl vvisu 
pamokinimas.

— Lietuvviszkas kliubas 23czios . 
Wardos po vardu “Keistuczio” 
jau turi gera būreli sąnariu ir ge
rai darbuojasi. Rengia iszpirkti 
czartery, ant kurio jau turi audė
ja $2.90c. VVirszininkai jo yra: 
L. Petialis prez.;P. Jovvaisza 
vvice-prez.; AV.Olszevskis prez. 
prot.; A. Wisockis sekr. fin.

W. Olszevvskis sekr.
— Nedlioje. Rugpjuczio 19 J., 

tuojaus po sumos bažnytinėje sa
leje bus chicagiszkes ,,Susiwieny- 
jimo“ kuopos susirinkimas, ant 
kurio yra užkvviecziami vvisi są
nariai, nes reikia pakalbėti kas 
link „Šusivvienyjimo“ seimo, 
kursai jau artinasi.

Wirszinikas.

— Kas nori sulaukti geros atei
tos ir turėti tvirta gyvenimą 
Chicagoje, tegul perkasi sau lota 
ant iszmokeszcziu West Pullma- 
ne. Atsiszaukite pas, 
Ignotą Dovviatta 563 W.15th st.

(21-8)
Reikalinga yra mergina arba 

moteriszke, kuri nors kiek nusi
mano ape vvirima ir skalbimą.

Tegul atsiszaukia in redys- 
tia“Lietuvos.”

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

Isz priežasties garbios Carnoto 
mirties ne pro szali bus sustatyti 
iaiszka arba teip wadiarima 
„chronoliogija” musu szimtme- 
czio galvažudyscziu, padarytu 
priesz yvairiu valdžių svaldyto
jus ir virszininkus wisose civvili- 
zavoto svieto szalyse. — Tas 
chronoliogiszkas laiszkas raszosi 
sekancziu budu:

Metuose 1800, Gruodžio 24 d.
— Arenos ir Cirachos užpuolimas 
(su pekliszkos maszinos pagelba) 
ant Napoleono Bonaparte. Me
tuose 1801, Kovo 11d. — Rusi
jos caro Povilo II nusmaugtoms. 
Metuose 1804 Kovo 11 d.— 
Cadondalo suraszas priesz Napo 
leona 1. Metuose 1800, Spalio 
menesyje — užpuolimas Schoen- 
brunn’e per studentą Fridriką 
Stabsa ant Napoleono 1. Metuose 
1832, Rugpjuczio 9 d. — Reind- 
lo užpuolimas ant vengriszko 
karaliaus Ferdinando V, pastaro 
ciecoriaus Ferdinando I, Baden’e. 
Metuose 1835, Liepos 28 d. — 
Fieschos užpuolimas (pekliszka 
raaszina) aut Liudviko Filipo. 
Metuose 1836, Birželio 25 d. — 
kareivio Alidand užpuolimas ant 
Liudviko Filipo. Metuose 1837, 
Gruodžio 27 d. — Meunier’o už
puolimas ant Liudviko Filipo. 
Metuose 1840, Liepos 10 d.tarno 
Oxford’o užpuolimas ant angli- 
szkos karalenes ^Viktorijos. Mo
tuše 1840, Spaliu 15 d. — darbi
ninko Darnes užpuolimas ant 
Liudwiko Filipo. Metuose 1842, 
Gegužio 20 d. — Franciso už
puolimas ant angliszkos karale
nes AViktorijos. Metuose 1844, 
Liepos 26 d. — burmistro 
Eichech užpuolimas ant prusiszko 
karaliaus Frideriko AA’ilhelmo 
IV. Metuose 1846, Balandžio 16 
d. — medsargio Lecomto užpuo
limas ant Liudviko Filipo. Me
tuose 1846, Liepos 16 d. —dar
bininko Henri užpuoliams ant 
Liudviko Filipo. Metuose 1848,
— užpuolimas ant kunigaikszczio 
Modeno. Metuose 1 848, Birželio 
menesyje užpuolimas ant prusi
szko sosto inpedinio, paskui 
AA’ilhelmo I Minden’e. Metuose 
1849, Liepos 12 d. — užpuolimas 
ant to paties Niedtr-Ingelschei- 
m’e.

Metuose 1850, Gegužio 22 d.
— užpuolimas ant Frideriko 
AVilhelm’o IV. per pirotechnika 
Tefeloge VVetzlar’e,Metuose 1852 
AYasario 2 d. Martino Martinos 
užpuolimas, kursai^ ispaniszka 
karalienia Izabela katedroje Mad
ride perdure. Metuose 1852 - 
užpuolimas ant angliszkos kara
lienes AViktorijos per apicieriu. 
Metuose 185 2, užpuolimas ant 
Napoleono III, laike jo keliones 
per Marsilija. Metuose 1852, 
AYasario 18 d. — darbininko Li- 
benijo ant ciecoriaus Pranciszkaus 
Juozapo I AVienoje. Metuose 
1853 nžpuolimas ant karaliaus 
AViktoroEmanuelo.Metuose 1853, 
Liepos 5 d. — užpuolimas ant 
Napoleono UI priesz Opera Pary
žiuje. Metuose 1855, Kovvo 27 d.
— užpuolimas aut parmeniszko 
Koroliaus III, kursai mirtinai ta
po sužeistas. Metuose 1855, Ba
landžio 28 d. — Pianori szove i n 
Napoleona III ant Chomps 
Flyse’es. Metuose 1855, Rugsėjo 
8d. — Bellamoreso užpuolimas 
ant Napoleono III. Metuse 1856, 
Gegužio 28 d. — policijos perde- 
tinis sugrobė Fuentesa valando
je, kada jis cieliavo in karalenia 
Izabela. Metuose 1856, Grudžio 
8 d. — kareivis Agesilas Milano 
dure su peiliu neapolitaniszftui 
karaliui Ferdinandui. Metuose 
1857 — tris italus sugavo prie 
suraszu priesz Napoleona III. Me 
tuose 1858, Sausio 15 d. — Orsi- 
no užpuolimas ant Napoleono III. 
Metuose 1861, Liepos 14 d. — 
studentas Becker du kartu szove 
in prusiszka karalių, bet jam ne 
pataikė. Metuose 1862— studen
tas Brusios szove in grekiszka

karalių Ottona I. Alėtuose 1863
— aresztuvojo tris italius Pary
žiuje, kurie buvvosusiraszia priesz 
Napoleona III. Metuose 1863 
Gruodžio 24 d.— užpuolimas ant 
Napoleono III. 1865, Balandžio 
14 d. pirmsedžio Abrahamo Lin- 
coln’o nužudymas AVaszingtone 
per Bootlia.

Metuose 1866, Balandžio 16 d.
— Krakozavvo užpuolimas ant ca
ro Ale.\andro II Patropileje. Me
tuose 1867, Birželio menesyje 
Berezovski szove laike parodos 
Paryžiuje in cara Alexandra II. 
Alėtuose 1868, Balandžio 10 d.—

•serbiszko kunigaikszczio Mikolo- 
užmuszimas. Metuose 1869 už
puolimas ant Napoleono III mie
ste Bois že BOulogne Paryžiuje. 
Metuose 1869 užpuolimas ant an
gliszkos karalienes AViktorijos. 
Metuose 1869 — užpuolimas ant 
iszpaniszko rejento. Metuose 1871 
užpuolimas ant iszpaniszko kara
liaus Amadeuszo. Alėtuose 1871, 
VVasario menesyje — O’Connor 
baugino karalienia AViektorija, 
turėdamas rankoje užtaisyta pi
stoletą. Alėtuose 1872, Liepos 
menesyje — pirmsedžio Balto nu
žudomas, per brolius Guttierres. 
Alėtuose 1873 — Brovijos pirm
sedžio nužudymas. Metuose 1875, 
Rugpjuczio 6 d. — užmuszimas 
Gabriele Morenose, Eduacor 
pirmsedžio. Alėtuose 1877, Ba
landžio 12 d. — pirmsedžio Jono 
Baptisto Gili. Metuose 1878, Ge
gužio 11d. — Hoedelo užpuoli
mas ant vokiszko ciecoriaus AVil- 
helmo L Metuose 1878, Birželio 
2 d. — Nobiling po liepų Berli- 
ne szove du kartu in ciecoriu 
AVilljelma ir sužeidė ji. Metuose
1878, Spaliu 25 d. — Moncasi 
stengės užmuszti isz pistoletos 
ispaniszka karalių Alfonsą. Alė
tuose 1878, Lapkriczio 17 d. — 
darbininkas Passanante stengėsi 
užmušti italiszka karalių Hum- 
berta. Metuose 1879, Balandžio 
14 d. — Solovjovo užpuolimas 
ant caro Aleksandro II Petropi 
leje. Alėtuose 1879, Gruodžio 2 d.
— užpuolimas aut gelžkelio ant 
caro Aleksandro II. Alėtuose
1879, Gruodžio 12 d. — užpuoli
mas ant Indijos vice-karaliaus. 
Metuose 1879, Gruodžio 30 d. — 
Pranciszko Otero užpuolimas ant 
karaliaus Alfonso ir ispaniszkos 
karalenes Kristinos.

Alėtuose 1880, AVasario 17 d.
— užpuolimas žemiszkame dvare 
Petropileje ant caro (baisi dina
mito expliozija;. Metuose 1881, 
Kovo 13 d. —caro Aleksandro 
II nužudymas su dinamito bomba 
Petropileje. Alėtuose 1881, Ba 
landžio menesyje — Suvienytu 
VValstiju pirmsedis Garfield, per- 
szautas per Gviteau. Alėtuose 
1882, Kovo 2 d. —Mc Lean szo
ve in angliszka karalenia AVik- 
torija. Alėtuose 1894, Birželio 
24 d. - prancuziszko pirmsedžio 
Carnoto nužudymas per Cesario 
Santo Geronimo Lyone.

Didžiausi miestui senoAve- 
je.

Didžiausiais miestais buvo seno
vėje Babilionija ir Rymas. Pir
mas apėmė apie 200 ketvirtai
niu miliu; namai daugiausei bu
vo ant 3 ar 4 triobu (florų) aug- 
szczio, bet dvarai ir sodai užė
mė daug vietos ir žmonių buvo 
per mažai, idant užgyventi vi
sa miestą.

Tūlas istorikas sako, kad 0,9 
miesto dalis buvo užimta yvai- 
riais sodais ir daržais. AVisa žmo
nija po Nebuchadnezaru ir jo su- 
nu Evil-Medodachu susidėjo isz 2 
milijonu ypatų. Rymas buvo di
džiausia XIV szimtmeczio laike 
musu eros ir turėjo 2600,000 gy
ventoju.

Zingeidusatsitikinmi
isz perkūno užgawiinu.
Kada perkūnas užgauna žmo

gų, tai arba ji užkreczia, atim
damas nuo jo sylas aut nekurio 
laiko, arba teip gi-kas tankiausei Į 
atsitinka — užmusza ant vietos. 
AVienok prie to randasi yvairus 
atsitikimai, isz kuriu dėl paveik
slo kelis privesinie:

Didžios audros laike tris karei
viai pasislėpė po liepa. Tuo
kart trenke in juos perkū
nas ir visus tris užmusze; vie
nok jie pasiliko bestovinti, nors 
negyvi, ir nesužeisti.
Po audros einantis pro szali, o 
matydamas stovenezius ir nesi- 
judinanezius kareivius, priėjo 
prie ju ir davė užklausima, ant 
kurio ne gaudamas atsakymo 
dasilitejo ju ir su nusistebėjimu 
pamate, 
kūnai virsta 
nūs..........

Kitu kartu 
žmogų, einanti keliu, sudraskė 
in smulkius trupuezius jo dra
bužius; kada tas žmogus atsi- 
kutejo ir ingava šyla, nieko ne 
primine, tiktai guodėsi szalcziu 
ir dyvyjosi, delko yra nuogas.

Daug kartu perkūnas, užkre- 
tias žmogų, iszrauna jo plaukus 
nuo galvos, uosus ir barzda,

Po perkūno intrenkimo, pa
prastai žmogus toje-pat valando
je krinta ant žemes. Tankiausei 
žmogus smertinai užkrėstas pasi- 
lekta tokiame pat padėjime, ko
kiame buvo trenkimo laike.

Tūlos audr.os laike asztuoni ka- ’ 
reiviai tapo perkūnu užkrėsti, > 
valandoje, kad, sėdėdami po aug-Uto batsiuwio koju; paskui pasi. 
sztu anžuolu, vvalge pusryczius; i 
po mirties visi sustipo ir iszrode 1 
kaipo gyvi: AVienas laike stikli- 
nia,kitas kiszo in burna duonos ką
sni,kitas koszia kabino suszauksz- 
tu isz bliudo.Mirtis teip veikjiems 
atėjo, kad net ir veidai ju ne 
persimainė, ir akis pasiliko ne

jog ftireiviu 
in smulkius pele-

perkūnas užgavias

de 85! — Kitur vėl, parodos) 
laike teatre, aužmusze 6 ypatas, i 
o sužeidė 70. Žodžiu, audros 
laike, visoki žmonių susirinkimai 
yra pavojingi.

Isz kitu žingeidyseziu, atsitin- 
kaneziu prie perkano trenkimu, 

} turime priminti, kokie ženklai ne 
1 karta raudosi ant nutrenkto žmo
gaus kimo.

Gegužyje 1868 m. keli karei
viai audros laike pasisliepe po 
medžio, stovenezio prie kelio. 
Perkūnas trenke in juos ir szeszis 
užkriete, — isz ju viena mirtinai. 
O tai ant užmušto įuno tapo at
rasta tris juodmielinos plietmos; 
reiszkianczios, kaipo butu kaszta- 
no szakeles ir lapeliai.

Ne galint ežia duoti daug pana- 
sziu paveikslu —o yra ju tuk- 
staneziai — priminsime dar apie 
teip vadinamas perkūno kulkas 
pasirodanezias ugnies gumule, 
žmogaus kumsties ar galvos di
dume. Jos skiriasi nuo paprastu 
perkūnu tuomi, jog tankiausei in- 
krinta kur palengvu, o kada' be 
tranksmu; palengvu slenka pa
gal y vairius dalykus, tankiausei 
ramei inlenda in žemia, niekam 
ne padarius bledes, arba teip gi 
netikėtai sprogsta, sutrukiedama 
in smulkias kibirksztis.

Balandžio 10 d., 1845 m. tūla
me kaime Prancijoje tokia perkū
no kulka insirito per kaminu in 
trioba, kurioje buvo keliolika žmo
nių. Kulka paskui iszlindo pro 
langu ir prapuolė, tiktai paskui 
szalip stovinezioje daržinėje ta
po atrasta kiaule užmuszta ir 
sziaudai iszsklaidyti, bet kas-žin 
kaip jie ne užsidegė.

Kiteip atsitiko su perkūno kul- 
ka batsiuvio namuose Paryžiu
je 1852 m. Ji teip-gi inkrito 
per kaminu ir atėjo pas užkre-

užmergi os.
Kitu kartu tapo užkviestas per

kūnu žmogus, jojantis ant ar
klio; nrklis parnesze ji po mir
ties sedžianti, kaipo gyva namon, 
per 3 kiliometrus.

Sekanti atsitikimai parodo, 
jog perkanas iszsirenka lengviau
si dėl savvias keli, tai yra per 
kunus, esanezius gerais <iel elek- 
trikos keliais.

Karta ant lauku būdoje tapo 
užmusztas per perkūną apicierius. 
Apveizėjus pasirodė, kad perkū
nas krito ant gelžines karties, 
kuri buvo iszsikiszus per budos 
virszu, iszlindo per szlapia dre
bia, perejo per kepuria, su auksi
niais galionais, per apicieriaus 
galva, laikrodi, maszna su pini
gais ir pagal gelžines lovos inlin
do in žemia.

Mažiausis žmogus aut 
suieto.

Karliu karalius lyg sziol bu
vo Tom Thumb, turintis 31 co
li augszczio. Mažesnis už ji at
sirado Muster Robert Hooge 
Wakarines Indijos juodasis (ni- 
ger). Jaunikaitis Hooge, skai
tantis sau 25 metus amžiaus, 
turintis viena mąstą ir 4 colius 
augszczio.

kele i n augszta lyg su batsiu
vio galva, sienomis atėjo iki 
kamyno ir inlindo in ji, ir pa
skui priesz—pat laukan isz ka
mino iszlendant teip smarkei 
sprogo, kad net visa stogą nu- 
kelele ir supliesze in smulkias 
dalis.

Žinios wisokios. .
t Caro karūna kasztuoja $6, 

000,000.

Į Davston, Minu., Rugpjuczio 
9d.— Sziandien anksti isz ryto,. 
sudege treszia miesto dalis — 
bledes aut $35,000.

t Palermo, Sicilija, Rugpjuczio 
40 d.— buvo baisus žemes dre
bėjimas aplinkinėse Aci—Realo ii 
Zafforeno. Daug žmonių tapo 
užmusztu ir sužeistu. Tukstan- 
cziai namu sugriuvo.

t Italiszkos kariumenes vado
vas mieste Massauap, stato su i- 
taliszkos valdžios pavelyjimu 
kaliuini, kuriame bus galima 
patalpinti 2,000 ypatų. Tas 
kalinys bus paskirtas tiktai dėl a- 
narchistu.

Teip-gi tankei perkūnas trenkia 
in gelžinias tvoras, tileponu stul
pus, kryžius, žegles ant laivių, 
o labjausei in augsztus medžius 
ir bogsztus. Pavojingai dar-gi 
yra su varpnycziomis, ypatingai 
jeigu audros laike skambinti. 
Tūlas mokslinczius suskaite, jog I 
33 metu laike perkūnas trenke in J 
396 varpnyczias ir užmusze 121 
skambintoji! Skanbinimus audros 
laike teip-gi yra pavojingas, kaip 
slėpimosi po augsztu medžiu. 
Perkūnas labai lengvu užgauna 
varini ar kitokio metalio,augsztai 
pakabinta varpa, nueina pagal 
nusileidusią virvia, kaipo dėl jo 
geru keliu, ir užmusza arba su- 
žeidia skambintoji.

Apie baisia perkūno šyla gali
ma apsvarstyti isz sekancziu at
sitikimu :

Rugpiutyje 1852 m. perkūnas, 
užsigavvias in tūla laivi, perlau
žė ji toje-pat valandoje pusiau. 
Lai vis ir keleiviai paskendo — 
vienas tiktai laivio kapitonas po 
17 adynu tapo per vilnis in kra- 
szta iszmestas,o paskui dar atsiga 
vo,nes užkriestas perkūnu ne ga
lėjo nuskensti.

Ant kito laivo perkūnas kar
tu užmusze 6 žmones ir daug su
žeidė.

Metuose 1717 perkūnas užmu
sze bažnyczioje 48 ypatas, die- 
meldystes laike; kitoje metuose 

’ 1819 užmusze 8 ypatas, o sužei-

į George’o Pullmano, to dar
bininku skriaudiko, pati iszva- 
žiavo susavo szeimyna in Pran- 
cija ant keliu menesiu in vie- 
szias.

į Grekija subankrutyjo. Savo 
skolininkams moka 42 procen
tu.

Į Tūlas prancuziszkas chimi- 
kas iszrado būda, kaip deiman
tus daryti, kursai branginus 
kasztuoja, kaipo paprastas dei
mantas.

į Pusantro Milijono žmonių 
ant žemes dirba anglekasyklo- 
se.

tPųjejusioje nedelioje numirė 
Nev Yorke penkios deszimtis 
viena ypata isz didžiu karszcziu 
priežasties.

t Didžiausi Suvienytose AVal- 
stijose sukraus dirbtuve dabar 
tapo atidaryta mieste
Chino, Col., kame kelios tukstan- 
czios darbininku gavo darba.

Į Bolivijoje trumpame laike 
gali pakilti revoliucija, prie ku
rios ten labai rengiasi.

į Lenkiszki laikraszcziai pa
duoda, jog dabar apsigyveno Ply- 
mouthe, Pa. lenkiszkas gydyto
jas Stupniekas.Kiek ežia yra tie
sos ne žinau, nes gydytojas Stup- 
nickas pirmiaus buvo geras lie
tuvys, ar-gi butu jau in lenką pa- 
virtias?

«Pirma Letuwiszka Kolonija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS.
Derlingiausi laukai isz wisos vvalsles, Arkanso. 

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
poabiems pusėms geležynkelo •‘Mėmphis & Little Rock”, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen 
kur žmones gali »utwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko taja wieta 
kaipo geriausią dėl uždėjimo Lietuwiszkos kolonijos.

AVisoki javai dera labai gausei,
prietam auga botvelna. o waisei sodu puikiausi isz wlsu Suwienytu Walstiju. Klimatas sąveikas, 

žiemos trumpos, o wasaros ylgos, karszoziu didelu nėra, szllutna lyginasisu Chicagos. 
AVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsi(|raikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Raikei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau narnu.

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

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

Union Land Company, 
163 Washiiigton St., Chicago, III.

---- ARBA IN -----  

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

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 AV. 17-thSt. J. Butkus? Hazen, Ark.

GHICAGO, ILL. p. O. Box 8?.

Geriause užeiga
L. AZUKA,

3301 Aubnrii Avė., kampas SSczios ui,
NETOLI LIETUAVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Užlaiko puiku —

SALUNA IR HAL.A
dėl mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu susiriiikin u.

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvynių, gera rodą, 
gardu Alu, visokias Arielkas, kve mnczius Cigarus ir tt.

Jaigu, sziczia atkelausi, Ateik broli pamatytis
Pas Ažuka viską gausi. Irto viso pohandytie.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE ISLAND AVĖ., KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

Importawoti ir naminei Wynai ir Likerei.
Kalifornijos AVynai no $1,00 už galonu, iki $4,00 
Arielkos “ $1,25 “ “ “ $5,00
Brandi.es “ $1,50 “ “ “ $6,00

Wisoki gatunkai Saldaus VVyno, Arako, Kimčio, Alaus bonkose irkegese ir t. t. VViskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes da- 
statome užprašytus taAvorus in kožna daly nftesto už dyka.

Užpraszantis kokius gėry mus, gali gromata raszytie angelskai, ^vokiškai, lenkiszkai, lietuj 
vriszkal ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island \vc., Chicago, III.

Lietuwiszkas Daktaras
T. RODIS.

Persikėle isz Bridgeporto ant Tovn of Lake po numeru
1832 74-tn 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 aptiekos.

Gywena: 1832 47-th Str.
TELEFONAS: Y. 820.

TEMY KITĘ!
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 na- 
vatnus dalykus galima su toms 
prietaisoms padarytie. Teipogi 
galima gautie maldaknygių lietu
viszku ir lenkiszku labai pigei.

Kas nori ape tai dasižinotie, 
tegul atsiuficzia markia už 2c, o 
o gaus katalogu 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- 
staneziu), in 8vs (didelo aszmai- 
nio) puslapiu 292, su 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- 
ravotose gromatose arba per „In- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:’
M. NOVESKI,

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Rašant su bet kokiu ^klausymu reike pride- 

ie ant atsakymo pacztawa markei* už 5centus

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIS, Prop.

543 S. Jetferson st. co.r Liberty st.
Diplomą votas Daktaras isz 

Europos.
No 25 metu praktikawoja ir pritaiso geras lie- 

karstas už vridutinia prekia.
Kalba lietu viszkai, lenkiszkai, 

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

telephone: canal 369.

KASPAR BARTKOAVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IK NOTARY PUBLIC.
Iszprowoia geriausei ^visokias prowas wisuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiškoje, wo- 
kiszkoje ir angelskole. Teipogi kolektatvoja pini
gus už wisokias skolas. Gywena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

A dvinedelinis
„A [f L AV katalikiszkas
laikrasztis iszeina Prosuose 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.

LIETU1VISZKAS SALIUNAS 
B. Aliszaucko ir J. Auszkalnio* 

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

—O—
Pas mus tikra rugine Degtine 

ir geriausias Alus, o Cigarai pa
tys giresi savo kvepeneziu du
rnu. Užpraszome atsilankytie ir 
to viso pabandytie. (25—8)

Brandi.es


4 LILI U V A.

Kaip lenktamini lietuivisz.kai 
raszo.

Labai Lenkams pradi jo szirdfs 
gelti, matant, kad Lietmvii.i ski
riasi nuo ju ir turi didžia šyla. 
Nors jie wadina dabar Lietuivius 
sitwo gimtiniais broliais, bet Lie
tuviai nebenori jau ir mislyti a- 
pie brolystia su Lenkais, nes 
gana jiems tarnauti. Žinoma atsi
randa dar ir tokiu kwailiu lietu- 
wiu, kurie apsiima tarnauti Len
kams ir kuriuos dabar (vadiname 
lenktarniais. Tie tai lenktarniai, 
insilindia in Lenku kaili, dar pa- 
siutesni yra ir už paežius Lenkus, 
kurie kiek galėdami stengiasi 
Lietinvius suardyti ir wisus Len
kais, t.y. ponais padaryti, ko 
Lietuwiai ne reikalauja ir kas nie
kad ne imvyks. Dabar leuktar 
niai pradėjo raszyneti- straipsnius 
lietuvviszkoje* kalboje in lenki- 
szkus laikpiszczius prikalbi
nėdami Lietuvius prie lenkystes. 
Bet isz tu straipsniu Lenkai nie
ko nesinaudos, nes jie yra neti- 
kia, isz kuriu, dėl vvien juoku, 
wiena žodis in žodi, litera ir lite
ra, žemiaus patalpiname, iszemia 
isz lenkiszko laikraszczio “Zgo- 
da”, Rugpjuczio 15 d. 1894 met. 
Chicago 111., kursai szeip skamba:

Nog Podniepria.
"Brangus brolej musu!— Par- 

nieria in ta strosznu kalini tam- 
sibies ir prispaudimą musu a piej 
jusu darbus! kurie uždiegiet 
musu szirdis nie iczpasakila lin- 
kmibie, nias buvom nuliudie, tu- 
ziedami tik sinies, kad musu bro
lej niekuiie atsiskirie nog lanku, 
atidodami mumis aut prariima 
maskoliuos... vienok Dievas at- 
krejp lįi nielajmie! czie parusnie 
pargabiana rūšinėj isz galicyos 
jusu Wieciu chiragos, isz kurio 
maloni jog jus pajemiet dalib^ ap- 
siskielbdami isz vienibie sulan- 
kejs teip mums iszganinga, vie
nas isz musu vasiniejo namoa ku
ris parviesie strossnies žynieš a- 
piej krašius, kokios lia hejsibies 
diejosis! už pevna jus žynot? ja- 
gut nie žynot antra karta apraszi- 
smia ligiej apiej jusu krutieima, 
nias niegalem atsidniavkli 1 teipgi 
apturėjom kieles gromatas isz na
mu kuriosie minomo apiej jumis, 
ta žinie sklind placsiej, nuliūdi
mas eju sualin. Liusivinkie 15 
mojaus kejs maskolef ulavoje In
gi nutariem nulajsti jums groma- 
la mieldziant jumis brangus brolej, 
idant nie aplajstumiet lievinies!.. 
pujkusjusu darbej, bet pujkie- 
snius atniesz vajsius! palekam 
mielzdami. VVieszpaties kruvino- 
mis aszaromis, szankdami Tie°ml- 
bus palajminta juau darbej ir 
vienikie sulankejs! atriaszant 
mumsiszganima..”

Jusu brolej
N. N.

NAUJAS LIETUVV1SZK-AS 
SALIUNAS.

Dominyko Narbuto 
po nr. 584 S. Jefferson

Naujai uždėjus Saliuna 
kau konopuikiausius 
szalta Alų, seniausias Arielkas, 

' Likierius, VVyna ir kvepenezius 
■ Cigarus.

Ateinauczia subata, tai yra 25 
diena Rugpjuczio bus didis balius 
“Grand Opening”. Dėlto užpra-l 
szom visus brolius ir seseris, lie
tuvius ir lietu vaidas pas mus at- 
silankylie. su guodone,

Dominykas Korultas. (15—9)

str.

užlai- 
erinius:

Neivyorkiecziai, jaigu norite 
gauti gero ir szalto alaus ir kito
kiu svveiku gėrynių, tai atsilanky
kite pas Antanu Kojoką ir Pilypą 
po nr. 473 Grand str., o rasite 
puikiausius gėrimus isz wiso mie
sto New Yorko. (18-8)

AGSNTAJ
La i kraszczio “Lietuva. ’ ’

BALTIMORE, Ml). 
Mažeika, 19 Lloyd str.Bon. Mažeika. 19 Lloyd 

Ig. dagelis, 201 W. Pratt str.
JERSEY CITY, N. .1.

Abraitis, 328 Anderson str.
CLEVELAND, OHIO.

Nikodemas Olszinskas, 825 St. Clair Str.
DU BOIS PA.

A. Akramawiczia, box 205
• GRAND RAPID8, MICH.
Juozas Holtakas, 340 Quarry str.

M A11A NOY CITY. PA. ,
K. Petrikas, 314 E. Centre str.

NEW YORK. N. Y.
Motiejus Zareviczia, 79 Elizabeth str.

SHENANDOAH. PA.
Motiejus* Kupczynskas, 201 E. Centre

MTCARMEL, PA.
Petras Bielauckas, bos 273.

P. M.

str.

PITTSBURGH, PA.
P. Obieclunas, 1012 Garso n st: S. S.

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinls daugiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokeis križeis. iszsodyta bal- 
cziauselskauleleis,visaip zalatitos, 3.50 ir 84.00

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drutoi skuroje, zalaty- 
tais krasztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ “ “ 81-60

Apdaryta szagrine “ “ 82.00
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme

apdare, balcziauseis kaule leis puikei 
iszauksuotais kryžeis po ’ 83.00ir3.50

Blilsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c 
Balsas Balandėlės Krisztolinis 82.00
G<arbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap

kaustyta ir su kabe ” 8 1.50
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos ". 20c
Lietuviszkos miszios " 10c
Ražanczius amžinas •* “ 5c
Ražanczius ir draugyste “ “ 10c
Ražanczus amžinas ir su stacijoms ’* 5c 
8zauksmas balandėlės “ 30c
Stebuklai Dievo szv. Sakramente ” 40c
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms

litaroms “ “ “ 81-60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas Ir su ksbe “ 81-60
VVadovas aplankancziu muka Jezuso Chris. 15c 
150 psalmp Dovido karaliaus ant paveikslo

kantlczku ,, ,, 75c

Naujos dainos “ ‘ 10c
Namelis pustelnyku “ 75c
Olitypa apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 25c
Palangos J u''e “ “ 20c
Puikus aprasziinns tikru atsitikimu įsztai-

ko lenkuvczio vainos 1863 m. “ 40c
Pajudykirne vyrai žemia. puiki istorija 15c
Pii-akoijmas Antano Treti nyko “ 25c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Ponas ir mužikai 15a
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 5c 
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus vaikszcziodainu po svietą, daugybių be
du ir vargu kantrei lszkentejo 20c

Talin ūda* židu iOc
Tevynizskos giesmes 10o
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 10c
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 20c
VVaiku knygele su abrozelais “ 30c
VVisoki abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Knygos lenkiszkos.
ŽYVVOTY 8W. P A N ŠKICU 87.00
AN’IČL STROŽ. Zbidr Modldv i Pležni služ^cy 

dla dusz pobožnyeh (z dodatkiem nieszpordv 
i piegni lacifiskiėh). Zaviera blizko 650 Štro
me vyraznego druku na pigknym papierže, 
vydanie dla oUbjgn plci; opra vne v morocco 
skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloconym ty tu li
kom; cena................................................ 95c

Ta sama opravna v morocco skurkę, vyzlacane 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze za- 
mkiem.................................................... 8 1 25

CICHA LZA. Zbior Modidv. i Piežnislužęcy dla 
dusz pobožnyeh (Wydanie dla nieviast) z 
dodatkiem nieszpordv i piešni lacifiskiėh. Za
viera blizko 650 stronnic vyraznego druku 
na pigknym papierže, — Opravne v morocco 

skdrlcg. vyzlaCkne brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiem Cena............................................... ..95c

Ta sama opravna v morocco skdrkg, vvzlocone 
brzegi. ze zloconym tytullkiem. okuta i 7» 
zumkiem............................................ 8 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modidv i piečni, 
služgcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
mgžczyzn). Z dodatkiem nieszpordv i piešni 
lacifiskiėh. Zaviera blizko 650 stronnic vyra
znego druku na pigknym papierže, opravne 
v morocco skdrkg, vyzlacane brzegi ze zloco- 

nym tytullkiem...........................;............. .  95c
TaWima opravna v morocco skdrae, vyzlacone 

brzegi zo zloconym tytullkiem.............. 8 1.25
WYBOREK....................................... .po 40c i 65c
1IISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL- 
TERZE. Z ksigžek dla ludu przez Marbacha wy- 

lanych “ ‘ 10c
KABALA czyli odkrycie tajemnic przyszložc 
xa pomoca kart. (Dla zabavy i rozryvki)

Cena ’’ , ,. 10
ALEKSANDRA CHODŽKI slovnik Polsko-An 

gielskii Angielsko-Polski v mocnej opravie 
ze zloconemitytulikamy. Cena 84.00

SENNIK czyli Wrdženie ze sndv, na przeszlo 
1500 przypadkaohstužgce, z rdžnychstarodav- 
nych ksiįg zebrany i porz%dkiem abecadlo- 
vyra din rozryvki i zabavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. *’ ” 15
UKAPOLSKO- NIEMECKA dla Polakdv 
doiatvego nauezenia sigezytač. plsač: i mu- 
vldpo niemiecku. Dokladny przedruk z 
-.an'.a nakladem ..Zakladu N a rodo ve go imie 
nta ssolifiskich” ve Lvowie. Cena 

LISTOVVNIK polsko-amerykafiski. Podrgczmk 
zavierajacy: N’aukg pisania listdv, v wszyst- 
kich przypadkach žycla, mianovicie: Llsty 
pohcajace, radzace, opiBujące, povinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTO\VNTIK dla szkolnych dzieci; uezg- 
cy pisania listdv z dodatkiem povinszo- 
vafi ” ” 25

PO^REDNIKPOLSKO-ANGIELSKl ; ksigzkad a 
Polakdv v Ameryce dla latvego nauezenia 
sig po angielsku; z opisaniem každego vyra
žu jak sig ina vymaviač; i rožne listy v pol- 
skim i angielskim jgzyku 65

PRZEU ODN’IK do pisania listdv miložnych o- 
raz tycz°cych si»* oženienia i zam«>žp6jžcia 20 
HOKUS POKUS czarnoksigznik, czyli odkrycia 

■tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
dlug slavnych sztukmistrzdv jako to: Bosco, 
Sehvanenfeld, Tvardovski, raust, Theoph- 
rastus. Paracelsius, Dobbler, Fiiadelfia i vie
lų innych. Cena ” 85c

N0WY SONVIZDRZAL i avantury jego, Z ziem- 
nomorskiej rodem. — Z odiniu obrazkami 40 
Ta sama v mocDej opravie ze zloconym tytu- 
likiem 6 ” ‘60

PRAVVDZIVVY PERSKO-EGIPSKI SENNIK— 
Nainevniejszy sposob vygrania na loteryi 
vedlug kombinacyi stynnycn magikov i pro- 
fesordv matematyki Orllce itp. — tudziež 
vyjavlenie tajemnic i sposob, 4akich užyva- 
no v starožytnožoi do przepcviadania i vro- 
ženia przyszloAci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
karni Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. ” ” 30

rytojas, komedija 
ii Alana, kuri pei

JIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Ant veseliu ir kitokiu reikalu nujima 

fijas kopuikiausei.
iogra

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
S. J. Gagznos, Nespėria 1.00
J. Norkus Chicago 0.50
A. Krlszcziunas 2.oo
K. Petrauokas

Scranton
1.00

K. Zorskis 1.00
G. Sinkeviežius Cossackie 1.00
M. Miller Berlin Kalis 1.00
J. Racziukaitis SVaterbury 1.00
W. Dziedolikas Plymouth 1.00
M. Kuraitis Port Richmond 1.00

Knygos Dwasiszkos.
Brostvos “ “ “
Draugija d?l dusziu “ “
Evangelijos, drauge lietuwiszka i ir lenkisz- 

ka ant kožnos ncdelos ir szventes 
Filoteaarba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Diewo ”
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per 

Jezusa Pma ’’ ”
Gyvenimai Szventuju Dievo “
Gyvenimas szvento Benedikto “
Givenimas Jezuso Kristuso 
Givenimas szvenez. Marijos Panos ,,
GivenimA visu Szventu ant kožnos dienos 

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

ciszkaus “ “
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 
Istorija seno istatimo ” 25c
Istorija Kataliku Bažnyczos
Iszguldymas metiniu szveneziu ”
Kas yra gri°kas? labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku “ “
Mokslas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szveneziu 

ir didžiosios neuelos „
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio- 

se cuiszcziaus, didžiause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju “ “

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumltnijos “
Prisigatavojiraasant smerezio “
Raktas in dangų “ “
Uisistanavik ant to gerai “
VVadovas in dangų “ “
Wartai dangaus “ “ “

05c
10c
75c 
50c
25c
15c
50c 
10c 
75c 
20c
65c
25c

81.00
10c
15c
15c
15c
40c
15c
15c
50c

75c 
10c 
20c 
40c 
15c 
50c 
40c 
15c

Jaigu tau skauda galva, taijpamegyk 
PfostkU Bojanaliako. Yra geriause gy
dykla no skaudėjimo galvos, ka joke kita taip 
reit ne gydo, kaip Proszko Bojan.Misko. Galima 
a utie kožnoje aptiekoje, arba prisiuneziant 25 
entus pacztinemis markėmis, ant aukszcziau 
paduoto adreso, o su atsakymu aptaikys jais.

Adresas toks: H. S. BOJANOVVSKI.
885 W. 19-th St., Chicago

GROMATNYCZIA.
Korespondencija isz Shenando

ah, prisiųsta ant Bocz kaucko,ne
talpiname. Jaigu jis pareikalaus, 
tai galėsime sunaudotie.

Didis Lietuviszkas Pikni
kas!!!

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

Lengviausei minėta parka 
dasekti, pajemus laiva (ferry) 
nuo Market str. ir perplaukus 
Delevare, o tada tvienu karu ga
lima beveik in 10 minutu būti 
vietoje.
' Parkas labai yra gražus ir 
nhalonus dėl pasilinksminimo. 
Apart muzikos ir szokiu, bus y- 
vairios puikios zabovos. Žo
džiu balius bus puikus, tiktai ne 
užmirszkite, jog tai bus Rugpiu- 
czio
puo 
Tam

o/jniiv, vai 17UO IVU^I'IU-
25 d. (Suimtoje). Prasidės 
9niu ryto ir tetises iki we- 
(vnkurui. Inejitnas 25 centai./ *

Puikiausias Salimas
wisam mieste Shenandoah

— pas —
J. Knpczynska ir Broly.
Kampus E. Centre & Bovers str.

U’iskas yra czysta, gerymai visoki pirmos kla- 
808, o žmones isz duszios prieteliszki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandėta laiko 
atsilankytu* pas savo brolus lietuvius, o busitia 
kogražiiiusei priimti. Teipogi ir naujai pribunan? 
tiems in Shenandoah velytame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir iu tikra lietuviszku užeiga.

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktika vvoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame ivisiems Uetuvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

Į63 Randolpli St.
Giweiiimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

M. L. Kasmar,
JKACZMABEK.)

L“XAdwokatas
Praktikawoja (visuose suduose ir 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame (visiems 
lietu(vnykams pas jy nu

siduotie sa.wo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą.

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

—)GYWENIMAS(—
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 atlikti^ interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir persiludykit.
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per N'evYor- 
kadn Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrovski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

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

BOSTON, MASS.,
Uždėjo pirma lietuwisz. agentūra

Pirmutine Lietnwiszkai-Lenkiszka
~^=^Mokslaine Muzikos——;

Kursai tapo atidaryti 1 ma Rugsėjo 1893ni. Rekcijas duoda ant visokiu ntaisu kožna no 
iki 10J4 vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Lietuwiszkai-Leiikiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra aut balu, vesią 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to n oda rodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

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

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADWOKATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Advokatas, jau aelolika 
metu praktikavoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprovoja 
visokias provas. Kalba (visokeis liežuveis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prova, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persi ludysitia patys.

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

NEW YORK.

Knygos mokslyszkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ "
Knyga Iszmokimo vlsosvietines kalbos 
Leinentorius lietuviszkas ,,
Lietuvos gaspadine “ “
Lietuviszkai vokiszkaB žodinas arba grama

tikas “
Lementorius lietuviszkas “ “
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos 
8zlmtnretlnls kalendorius ' ,.

bos ne apdarytas “ “
o apdarytas “

Žodynas keturiose kalbose: lietu visikai, 
latviszkai, lenkiszkai, ir ruskai, y- 
ra geriause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiszkos, ruskos arba la 
tviszkos kalbos „ ,,
Tas pats apdarytas ,, „

25c 
15c 
10c 
20c

15.00 
10c 

kai- 
15c 

81.00 
$ 1.25

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Arielka yra nuodai su iliustracijomis 
Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Lltnuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaioziu, 

parasz S i mano Daukanto 81.00
(Geniu dede “ “ “ 5c
Graži vaiku knygele “ u * “ lOc
Istorija Simono Daukanto, didžiauslausto*

rija Lietuvos “ $1.50
Istorija grdžlos Magelenos .. 20c
Istorija septynių Mokytoju • “ 50c
Istorija gražios Kutrukos “ “ |0c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija isz laiko Fraucuzu vainos “ 30c
Juokingas pasakojimas " " joc
Juozapas Koniuszevskls arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ “ 50c
Kaip igytie pinigus ir turtą ,, 20c
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės

isz lietuviu gyvenimo ., 15c
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietuvnyku “ $ 1.00
Lietuviszkos dainos- isz visur surinktos,

ape keturi szimtai “ * |2.00
Lituviszkus sziupinis “ “ 5c

3Ck!
10o
10O
30c
29c

1) 11) Z I A U S E

Krautu we Drapanų
Vyriszkas (visas apsirengimas,(vertas 

$15, parsiduoda už $8. Vyriszkas wi- 
sas apsirengimas (vertas $20, parsiduo
da už $10. Vyriszkas puikiausias wi- 
sas apsiwilkimas (vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes it 
(vasarinius paltas, teipogi turime neisz- 
pasaky ta daugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE.
— SUCCESSOR TO

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.

Few York

| A. BUSZKIEWICZIA.
i

?« ' r * J, Skalbia Marszkinius kobalcziausei ir pats 
atgal kiekvienam in namas pristato, teipo-

, gi prijima užpras7.ymus ir per gromata.
f Y ra laba i žmogus geras ir teisingas ka ve- 
f, lyjeme visiems pas jy nusiduotie
j ADRESAS:

4 A. BUSZKIEVVICZ, 
su 886 James avė., Chicago.

0 wlsokiu ligų wienantlne gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo visokias užsisenejusias ligas, kaipo 
;ai: Prietvariu, Skaudėjimu galvos, Džiova 
cepenu.Geltligia, Reumatižma,Vvandeniny apti- 
nima, Karsztligia, Rožia, Szasus, Drugy, Skropu- 
las, Niežus, Kirmėtas, Laszus, Szunvotia, Wežy, 
Guzus, Sopulus ir žeidulus. Kaulu skaudėjimu, 
Sukudhna, Moterių ligas, Uždegimu plaucziu, 
trenu skaudėjimu, 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 
prisivntimui vieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

H. 8. BOJANOWSKf
885 W. 19-th Str. Chicago, III

d as ta to visiems in namus geriausia

Keresina, Geselina ir Aliejų. | Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greicziau
siu laivu in ir isz Europi s, iszmaino ir siunczia 
filnigus in visas svieto szalis kuomipigiausei ir 
n 4nedeles po iszsiuntimo parodo kvitą su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiva

kortes jo ofice, duoda tikėta už dyka, net i n pat 
NevYorka: o laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
Nev Yorke.—Iszdirba rasztus uel dalies iszjesz- 
kojimo isz tevlszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
sztus su konaullo užtvirtinimu. O teip-gi atjie- 
szko skolas isz Europos jasekuravo ja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus; parūpina vietas darbi- 
nikams Ir vietas tarnams ir tarnaitlems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

LIETUVISZKAS

SALUNAS
Juozu po Dzialtwos,

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

reuses A r Įeikit s, Llkierlus ir kwepenczlus 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTVA, 3253 Laurel ui.
KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA AVIŠKO GAUSIT:

Szalto ataus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTI E 
IR TO \VISO PABANDYTIE.

Gyvvonu poni*. 825 St. Clair str. 
Cleveland. O.

Turiu puikiausiu Karezema isz visu Clevelando 
lietuviu ir daugiause visokiu gėrynių užlaikau

ir

PUIKUS
LIETUWISZKAS SALIUNAS, 
M.Plaucko ir Wenckewicziaus 

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

Kury atpirko no Juozo Brusoko.

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

Lietuiviszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu žolių, cigarai patys geriaus o dėl zo- 
*9ovos randasi biliardas.

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - -

"VARPAS
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis
iszeina TILŽĖJE per menesi viena kurta, didu
mo 16 dideliu (arkuszo didumo) puslapiu. “VAR 
PAS” yra vyriausias ir žimcziausiuus 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, skaiezia kal
ti ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $ 1 ,^5. 

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

siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

Vyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi- 
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, 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, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 lleerdenthorsteinweg, Bremen.I)r. M. P. Kossakauskas
------TURI OFFISA------

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

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

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

I ^LieTUWJSZKA = AFTISKA^
—po—

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

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

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTR4S

— parduoda —
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

4KULORIUS.

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

Tajso vispkius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus. zalatiimas ir sidabrinimas
visokiu dajktu laba] .pigej, aukszynius svdabrynius ziego- 
relius iszvejoze kajp naujus. Isz plauku lencugėlus daro ant 
orderio.

Ziegorela czistymias 50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini
“Elgin” ziegorej $7.00. Vyska garantavoje ant metu.
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