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Baisi žmogžudyste Lietu
voje.

Isz miesto Pružanu (Wilniaus 
red.) ateina žinia ape sekanezia 
žmogžudystiai.

Už penktu viorstu no Pružanu 
yra vargingas kaimelis Polansk, 
vienok tirsztai apgyventas, o 
ant galo kaimo randasi karezema 
Leizerio Fiszmano.

Tas žydelis turėjo keletą vaiku 
ir gyveno labai neturtingai ir de- 

•vejo menkas drapanas, kaip jis
• Žmo

nelėms iszrode kad tai yra szik- 
sztunas ir labai turtingas. Po 

'žmonis skrajojo kalbos, kad 
Fiszmanas tur svirnelyje diežia, 
prikaustyta prie žemes, 
pinigu.

Taigi makezia isz 4 ant 
landžio tris nepažystami 
pabrozdino in duris karezemos. 
isz pradžių nieks dūri u ne atidarė. 
Bet kad ne nustojo baladoj a su 
maldingu balsu už duriu, idant 
priimtu ant nakvynes, senis 
Fiszmanas atsikėlė ir atidarė du
ris.

Tada vienas isz naktiniu sve- 
ežiu su didžiausiu smarkumu rė
žė su szakotu pagaliu i n galva 
Fiszmano. Potam pagriebė isz 
kampo kyrvy ir nukirto galva 
jo. Ta paty padare potam su jo 
paezia ir asztuoniu metu dukteria. 
Kita mergaitia, vardu “Hamel- 
ka”, užtrenk© su szonu kirvio, 
pasitikėdami, kad ja užmusze ant 
vietos. Inirszia jie ne pamate, 
kad keliolikos metu sūnūs Leize
rio iszsprudo per langa ir nubėgo 
i n kaima.

Potam jie ineje in svirną ir su
daužė dežia, bet nieko joje ne ra
do, kaip tik puskapy visztiniu 
kiausziniu ir sudėvėtus marszki- 
nius. Pergazdinti ateinaneziais ant 
pagelbos kaimynais,kuriuo) pabė
gius sūnūs atsivedė, spėjo pasika- 
votie tamsenybese nakties.

Atėjusiems pasirodė akyse bai
si regykla. Fiszmanas, jo pati 
ir duktė gulėjo papludia kraujuo
se ant grindų su nukirstomis gal
vomis. Dvylikos metu Hanielka 
rodė menkus ženklus gyvasties, 
bet ir ta vežama i n ligonbuty i n 
Pružanus d v ase apleido.

Jksziol da neužtikta 
pedsakio užmuszeju.

Isz kares Kynu su Japo
nais gali pasidaryt kare

Rusijos su Japoni
ja.

Prie sandaros Kynu su Japo- 
ponais turėjo būtie tokios iszly- 
gos: Kynai Japonams iszmokejo 
kiek milijonu yenu pinigais ir ati
davė jiems didelia territoja že
mes vadinama Lioa Tung. Prie!. I »»uju m c n n no lii uijuiius, n. tu derybų kabinosi europines! . . . .. .. . , , . ,:pats teip pati ir vaikai.romoznatvatAS' sakydamos, kad (i vieszpatystes,
Japonija per daug no Kynu rei
kalauja ir tt. .Labjausei prieszino- 

i si deryboms Joponu su Kynais 
Anglijai. Tada Japonai prižadėjo 
Anglija, pavelytie vestie bizny ju 
žemeje ir kitokius kokius ten 1 
pelnus jai atidavė. Rosija isz to 
dideliai intužo, kad jai tenai isz 
Azijos tas viskas yra po szonu, o 
nieko tame nelaimėjo, už tai ka
binasi prie Japonijos ir verezia 
jaatiduotie Kyliams atgal užimta 
pussaly Lioa Tung. O jeigu Ja
ponai ne norėtu atiduotie gra
žumu, tai Rosija ketina paszauk
tie juos i n karia. Kareje Bo
sijai ant Japonu ketina eitie in pa
gelia Franci j a, o da kaip girde- 
tie kad ir Prusai norėtu Rosijai 
padėtie sumuszime Japonu. An- 
gliszki laikraszczai raszO, kad 
jeigu Rosija, Francija ir su Prū
sais užpulsią sumusztie Japonus, 
tai juos gintu Anglija, o teipgi ir 
Amerika dasidetu ju apginime. 
Jau yra sznekama, kad Rosija isz 
tiesu, atvirai užprasze Francuzus 
rengtis in karia draugia su jaje 
ant Japonu. . 4—

Londone, Sir Charles Dilke, ži
nomas plataus svieto palitikie- 
rius, buvo užklaustas per repor
tery laikraszczio “VVorlds” An
glijoje, ka jis mistiną ape pakyli- 
ma kares terp 
nija. Minėtas 
atsake:

— Japonija
. nia. ant R tmiuju mariu už Ro- 
<ija; net „Rosija ir su Francija 
abidvi ja Jneinveiks, jeigu nepri- 
si rengs gerai keleis ineneseis 
l>ii:m to. O ape Prusus netikiu i- 
dant szitie norėtu kisztis iu to
kius dalykus.

Kasžin, argi susimusz Ros- 
sija su Japonais?

Sunku ta pirm laiko atmytie. 
Wienok da niekad Rosija nebuvo 
teip intužus, kaip ji szendien yra, 
ir jeigu Japonai no savo neatstos, 
tai Rosija kibs prie ju, o Franci
ja eis paskui Rosija.

— Kasžin ar Japonija žutu ka
reje?

— Be abejones... .Tos dvi 
vieszpatystes, turėtu ja suvalgy- 
tie.

Rosijos su Japo- 
palitikierius teip

yra daug t virtęs-

— Na, o kaip Anglija tame 
dalyke pasielgtu?

— Anglija patol tylės, pakol 
jos lacno biznio ne užkabys. O
tada gins savo locnus reikalus.

Kaip matome isz szitu padavi
mu, tai ko tik nepakyla Rosija ant 
japonu teip, kaip anais metais ant 
Turku. Wienok da pirm laiko 
ner.ka daug ape tai pranaszautie.

pilna

5 Ba- 
vagis

jokio

Isz Rossijos.
Danesza isz Peterburgo, kad 

tenykszte ministerija apszvietos 
padare akyva atidengima. Dae- 
jo, kad nekurie mokslainiu darak
toriai iszdalino kaimiecziams 
dėl skaitymo knygelius, buk tai 
ūžt virty tas per ministerium, pa- 
regydami jais skaitytie. Tos 
knygeles budina žmonis kokar- 
szcziausei stotie in revoliucija 
prieszai maskoliszka valdžia. Da
bar valdže užwede tyrinėjimus 
ir nori atrastie, kas toksai padir
bo ir iszdalino žmonėms tokias 
knygelius.

Da ape nuskendusią 
“Elba.”

Szioms dienoms žvejai ant ma
riu isztrau'ke viena pacztava 
maisza su pinigais, kureme buvo 

’ 350 piniginiu gromatu, nusken
dusiu su garlaiviu “Elba”. Pagal 
marinykiszkas tiesas žvejai ati
davė maisza, ant ko jie apturėjo 
kaucija no prusiszko konsilio 70. 
000 franku,kad jiems prigulinczia 
treczia dalis radybų sugrąžys. 
Wienojeisz minėtu gromatu rado 
21.000 dolieriu.

Praktika Japonu-
Japonai vartoja labai prasta 

būda dėl apsisaugojimo no dre
bėjimo žemes. Jie patemyjo, kad 
magnesas, kelioms minutoms 
prieš z sudrebeijma žemes, nusto
ja savo sylos ant pritraukimo 
geležies prie savias. Tokiu budu 
Japonai paima szmota magjjeso 
ir pakabina jy po apaezia geleži
nes szatreles namuose. Kada jau 
drebėjimas žemes prisiartina, 
magnesas nustoja savo sylos ir 
krinta no geležies žemyn ant 
plieninio bliudialio, in kury kris
damas skambtelia garsiai ,lyg in 
varpa, o Japonai iszgirdia toky 
baisa neszasi kogreieziausia isz 
namu, idant žeme sudrebėdama 
neužgriautu ju namus jiems ant 
gaivu. Jeigu ta ju abservacija 
yra tikra, o juk lengvai galima 
ja isztyrtie, vertėtu investie ja 
in visa Europa, kur yra žmones 
daugiausei nukentėja no tokiu 
atsitikimu, o gali stotis didelia 
nauda dėl juju.

Apsuko ant 15-000 rubliu
Warszave nekokia Henri k 

Librovicz padirbo sau czeky ant 
15.000 rubliu ir vienoje batiko
je gavo ant jo pinigus. Už ke
liu dienu banka apsižiūrėjo, jo- 
gei randasi apgauta ir ko grei- 
cziausei bego Libravicziu sugau- 
tie. Libraviczius rengėsi isz- 
begtie kur už rubiažiaus, bet per 
ilgai rengėsi ir nabaga užklupo 
namieje. Da atrado pas jy 14.000 
rubliu. Sūdąs apsudyjo jy ant 
8 menesiu in kalėjimą ir ant dvie
ju metu po priežiūra palicijos. 
Kur to sūdo teisylie, juk už pa
vogimą skeĮietaites, vertos ke
liolikos kapeikų, o boba tapo 
nusūdyta ant 18 menasiu kalėji
mo. Mat bagota, kad ir vagy, 
visada geriau guodoja idant ne
su vargy t ylgu sėdėjimu.

Kiek tai gero bites 
padaro.

Apskaityta yra, kiek bites vi
soje Europoje per viena meta 
naudos padare. Jos per meta pa
dare 15.000 tonu vaszko, 
verte isznesza 10,000,000 
riu ir 80.00J tonu medaus, 
jo 15.000.000 dolieriu. 
suoseyra apskaityta
‘ Galicijoje, 950.00J, Ilolandijoje 
240.000, Belgijoj 200,000, Ros- 
sijoj 110.000 ir Gracijoj 30.000

kurio 
dolie- 
verte 

Pru-
1.550.000,

Isz Amerikos
Nod prijungtie Kanada 

prie Suvienytu Wals- 
tiju.

Legislatura vaistės Nev Yorko 
priėmė rezoliucija paremenezia 
projektą prijungimo Kanados 
prie Suvienytu VValstiju. Rezoliu
cija taps pasiusta in tiemita, ant 
apsvarstymo ir užtvirnimo.

Rezoliucija kalba, kad dabar 
yra geriausias laikas ant 
sujungimo tu dvieju vienkalbiu 
vieszpatyscziu in viena milži- 
niszka tauta, ka mislyja padary- 
tie per baisa v ima tu abieju že
miu. Didžiuma balsu turi nus- 
prenstju sujungimą arba patiki
ma teip, kaip sulygsziol buvo.

Augsztiesnieje urednykai Kan. 
tycziojasi isz amerikonu tokio už
manymo. Jie sako kad gyvento
jai Kanados netrokszta susijungi
mo su Suvienytomis Walstijo- 
mis, nes Kanada stovi daug aug- 
szcziau už Suvienytas VValstijas 
ekonomiszkame padėjime, dėlto 
kad forma Kanados valdžios yra 
užstatyta ant tvirtesniu pamatu 
ir nėra priversta tokioms per
mainoms kaipo Suvienytu VVals- 
tiju.

Premier Bovells, viens' isz ka- 
nadiniu urednyku teip pasakė: 
“Mes savo finansuose stovime 
stipresniais už amerikonus. Mus 
bankinis sistemas yra tvirtes
nis, negu ju. Mes neturime juod- 
skuriu (negru) klausymo, a nei 
anarchistu metaneziu dinamito 
bombos. Musu randas yra atsa- 
kaneziu, o ju ne. O apart to esa
me Britiecziais ir tokiais norime 
pasiliktie.”

kuriu 
lietu- 

kores- 
Local

kad
no-

Kaip seniai torielkos ma- 
(loję.

Torielkos radosi da tik keli 
Užimtai metu atgalios; pirmiau 
žmones valgydavo isz iszgaubtu 
duonos plutu. Da laike karuna- 
vojimo Liudviko XII visi sve- 
ežiai valgė strovas isz duonu 
plutu, o po valgiui tais plutas 
iszdalino elegetams. Pirmutine 
torielka sviete tapo padirbta 
mieste Reims ir dovanota pre- 
zente Karoliui VII, kada jis pri
buvo in ta miestą ant karūnaci
jos. Potam prie ciesoriaus Karolio 
V torielkos prasiplatino.

VVeida padabino.
Danesza isz Warszavo, 

dvi puikios lenkiszkos panos 
rejo wiena kitai veidą padabytie.
Wiena isz ju turėjo ant veido isz- 
yerima mažais puczkucziais, o ki
ta paėmė koky ten aliejų vadina
ma “kosmetyk” ir patepe jei sa
kydama, kad no tokio aliejaus 
puczkucziai isznyks ir veidas pas
tos skaistum. Kada jai isztepe, 
nors'tas aliejus skaudžiai veidą 
degino, vienok szita kentė, pasi
tikėdama per tai taptie skaist- 
veidia. Bet ko tolyn, tai skaudė
jimas ėjo didyn ir jau nakties lai
ke mergina skaudėjimu neisztve- 
re, turėjo paszauktie daktara. 
Kada pribuvo daktaras ir apžiu
rėjas jos veidą patyrė, kad in 
vieta “Kosmetyko” buvo aliejus 
“Kretonavas”, kuris kaip Ugne 
nudegino merginai visa skūra 
no veido ir iszgražios merg- 
szes pasidarė lyg koks aplup- 
tas “balvonas”, kurios veidas 
jau niekad nebus gražus. Szi- 
ta, kuri jai tokiu aliejum sute
pė, tapo patraukta po sudu. Yra 
mislyjama, kad szi tyczia jai teip 
padare.

Isz darbinyku judeijmo.
* Brazil, Ind. 30 d. Bal.Szicze 

buvo susirinkimas darbdaviu ir 
darbinyku isz visokiu apielinki- 
niu kasyklų blockiniu anglių. 
Jie visi pristojo ant senosios mo
kesties, ant ateinaneziu metu, 
rokuojant no 1 d. Gegužio.

* Terre Haute, Ind. —Indianos 
darbdaviai ir darbinykai angle- 
kasyklu atidėjo savo ginezus 
laukdami nusprendimo mokesties 
Ohio’s anglekasyklu.

* Bluefield, W. Va. Straikas 
Anglekasyklose yra cielai užsie- 
mias. Isz 35 kasyklų, tik penkios 
dirba.

* Marquete, Mich. 29 Balan. 
Senieje darbinykai rudžiu, turė
jo susiemima ant doko N.4 pu
se septintos adynos vakare, su 
naujais žmonėmis, pervežtais isz 
Ishpeming. Kontraktierius O’Me- 
ra atėjo vakare ant doko, atsi- 
vesdamas 30 pargabentu darbi- 
niku. Juos saugojo szerifas Broad 
su deszimts tam tikru deputatu 
irisaikintu isz tu parvežtųjų dar- 
liniku. Senieje pasitiko juos 
prieszais ir susimusze. Prisaikin- 
tieje deputatai pabėgo ne už- 
gavia nei pirsztu, palikdami sze- 
rifa viena. Nekokis skaitlius isz 
abieju pusiu pasirodė su perdauž- 
toms galvoms, bet dideliu sužei-o * e a
dimunebuvo. Wienas isz strai- 
kieriu tapo aresztawotas.

Isz Houghton, Mich. pranesza 
kad ten rengia du pulkus kariu- 
menes dėl iszsiuntimo in Mar- 
ųuetta pusnaktyje. Gubernatorius 
Rich danesze ten, kad Marąuete 
yra baisus maisztai ir reikalauja 
kariumenes dėl numalszinimo.

Straikas.
Canten, O. Balandžio 28 d. 

Ateina žine, kad Massilon apru- 
beje, mainieriams apgarsinta, i- 
dant sustotu dirbtie no 1 d. Ge
gužio ir lauktu žinios no Ko
lumbijos seimo, kuris bus laiky
tas 3 d. Gegužio. Priežastis 
straiko yra neužganėdinimas isz 
pereito rudens nusprendimu to 
paties seimo ir numuszimas mo- 
kesties Pitsburgo aprubeje.

Straikas kriaueziu.
Baltimoreje Md. sustraikavo 

arti 5000 kriaueziu, terp 
beveik daugiause randasi 
viu. Szitai apturėjome 
pondencija no “Lihuanian
Union No96”, su atsiszaukimu 
in visus lietuviszkus Kriauczius, 
idant susilaikytu no Baltimores, 
o baltimorecziai laikytųsi dru- 
cziai pradėto straiko, idant jy isz- 
grajytie ant savo naudos.

“Mes Baltimores kriaueziai 
praneszame visiems, kad pas mus 
sustraikavo arti 5000 kriaueziu 
isz priežasties nesvietiszko suma
žinimo mokesties, ir podraugęi 
praneszame, idant niekas isz 
kriaueziu nevažiuotu in Baltimo- 
ria darbo jieszketie. Žinokite 
joge i mes ne isz gero stojome i n 
straika. Mokesty kriaueziu ma
žino ir mažino patol. pakol dae- 
jo in ta miera, kad jau kiekvie
nam kriaueziui badas pasižiurėjo 
staeziai in akys. Pareja isz darbo 
ir atradia savo paežius ir vaike
lius nuskuriusius ir no bado isz- 
blyszkusius, jau toliau iszkestie 
negalime ir turime stotie in ko- 
va prieszai musu skriaudėjus. 
Pajauskite broliai kaip tai sunku 
yra kada toji giltine bado sto
ja prieszai akis žmogaus. Iszny- 
ko pas mus linksmybe szirdies, 
isznyko ramybe ir nežinai žmogus 
ko turi laaktie. Tokios aplinky
bes ne tiktai vyrus bet jau pri
vertė ir moteris bei merginas 
prie straiko ir visi stojome 
in eilia ko votie už savo buwy. 
Pasitikime, kad kiekvienas pra
kilnesnis žmogus bus musu prie- 
telium, o kas drystu būtie musu 
neprieteliu tam gruinojanie kum- 
szczia si gniaužia. Mes už savo 
būvy stojame vyriszkai in ko
va ir pi meszame visiems, idant 
neitu in Baltimoria darbo jieszko- 
tie pakol kriaueziu striukos ne
pasibaigs.

Lietuviszka Avietine Unija 
Kriaucziu.No. 96.

Reikalauja kaliniu prie 
kasimo kanalo.

Springfield, III., 29 d. Balan. 
Kada Walstijos Rodą susirinko 
sziandien po pietų ant trumpos 
sessijos, Reprezentantas Hallock 
neatbūtinai reikalavo nusprendi
mo kaslink kaliniu darbinyku. 
Jis reikalauja, idant kaliniai Jo- 
lieto butu pristatyti prie kasi
mo Chicagos kanalo no Lack- 
port iki Joliet. Hallock’as yra 
sąnariu tam tikro komiteto, ku
riam buvo pavesta isztirtie sto
vy kaliniu darbinyku, ir jis 
mistiną, kad tas klausimas gali 
butiė geriausei iszrisztas tik ta
da, kada jo paduotas planas bus 
užtvirtintas per nusprendimą 
Rodos ir kada kaliniai bus paim
ti in darba. Tas ineszimas tapo 

i priimtas dėl peržiūrėjimo ir per- 
taisimo.

KAM REIK?
Iszwažiuodamas skubiai in kra- 

ju, turiu ant pardavimo 200 y- 
vairiu knygų. Daugiausei lietu- 
viszkos. Parduodu pigiai. Atsi- 
szaukite ant szito adreso. .
Ans. Sukurskis, 160 Bunker str.

Chicago, 111.

Pataikė ne in tikra.
Terre Haute, Ind. 28 d. Balan

džio. Nežinomas žmogus pereita 
nakty ėjo pro vežimėly, kūrė
me važiava vyras ir moteriszke. 
Tas žmogus szove in viriszky ir 
pataikė einanti ant saidvoko 
žmogų. Perszautas žmogus ne gal 
isztartie savo vardo. Policija 
jieszko poros isz vežimėlio.

Mažosios nieszpat ystes 
rengiasi ant susivvie- 

nyjimo.
Nev York, 23 d. Balandžio. 

Žinios ateinu isz Caracas, Wene- 
zuela, kad visos lotiniezkos 
vieszpatystes Amerike jau pra
dėjo rengtis ant susivienyjimo in 
viena galinga vieszpatystia dėl 
atsispirimo prieiszai Europos insi- 
kiszimus. Yra sznekama, kad ke
letas valdžių yra prielankios prie 
tokio užmanimo ir visuotinas 
Kongresas visu vieszpatyscziu 
kuriose yra vartojama lotiniszka 
kalba, gal būtie suszaukta Liepos 
menesyje.

Nuszautas per kaimyną.
Vandalia, III. 29 d. balandžio 

vakar ape 6 adyna vakare John 
Smith nuszove Joseph Hoffmana 
savo susieda. HofFman buvo ne- 
vedias ir Smith kaltino jy,kad jis 
perdaug bieziuliauja su jo paezia, 
Jie vakar ryta susipyko ir persis
kyrė. Wakare Smith’as užtiko 
Hoffmana bestovinty kieme ir 
paklausė koky reikalu jis turi.

Hoffmanas atsake prielankiai 
ne isztardamas nieko blogo. Ta
da Smith’as nuėjo in stuba, pasi
ėmė muszkieta ir paleido du szu- 
vius isz abeju vamzdžiu, patai
kindamas in papilvy Hoffmano. 
Po trijų adynu perszautas myre.

Smithas aj 
muszkieta in ,
tie. Szendien Šzerifas atrado jy 
lauke dirbant. Smith’as sako, kad 
jis turėjo tiesa szautie HofTma- 
na.

Pririszo jy prie relin.
Pana, UI., 25 Balandžio. Neži

nomi koki liauferiai. nakties laike 
pastojo kelia nekokiam O’Neill 
yardose Balti m ore & Ohio South- 
vestern ir atėmė isz jo wiska» 
ka tik pas jy rado, pinigus, laikro
dėly ir tt. ir ant galo pririszo jy 
už kojų ir už rali k u prie relių ge
ležinkelio, idant trukys važio
damas užmusztti jy, tai mat nebus 
niekam bėdos. Tuom kartvaževo 
isz valios trukys tavorinis ir 
inžinierius su peczkuriu pamate 
vargsza skersai relias pririszta, 
ka vos spėjo per tris pėdas uo jo 
lakomotiva suljlikytie. Kada jie 
atriszo jy ir pastate ant kojų 
O’Neill buvo teip apkvaitias, kad 
su vis nežilojo kur jis yra ir kas 
su juom dedasi.

Naujas inesljoszius.
Miestelyje Rockford, III., 27 

Balandžio “Grand Jury” (didysis 
sūdąs) atidavė po kriminaliszku 
sudu nekoky Jokūbą >chein- 
furtha, kuris save vadino “me- 
sijosziumi” arba “Kristusu”. 
Apskundė jy už svetimoterystia 
net su trimis moterimis ant sykio, 
kuriais jisai vadino aniuolais. 
Ir tos moterys teip pat tapo ati
duotos po kriminaliszku sudu. 
Tai tau ir gražu.—Messijosziui 
vieton sedetie danguje, tai dabar 
tur nabagas sedetie cypeje.

Uola nukrito.
Netoli miestelio Cocheton, 

valsteje Nev Yorko, 27 diena 
Balandžio nukrito isz augsztai 
didele akmenine uola ir krisda
ma nžmusze keturias ypatas: Ona 
Mitchel, Laura Long, Joną Richa 
ir Sydney Burna. Tuom kart 
jie buvo iszeja ant prasivaiksz- 
tinejimo kada juos toji nelaime 
patiko.

Nelaime an
Arti Tamematla, Mexico. 30 

Balandžio, tavorinis trukys isz- 
szoko isz relių 
buwo žmonių nei vienas sveiku 
neliko. 12 randasi ant smert už 
musztu, o arti 
žeistu.

o szaltai, padėjo 
eta ir nuėjo gul-

geležinkelio.

ir kiek tik jeme

szimtas visaip su-

Kriaucziu.No
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4 paliemonai, kurie tenai radosi, 
telefonavo in stacija szaukdami 
pagelbos daugiaus. Atlėkė kelios 
palroles pilnos paliemonu ir isz 
sitraukia revolverius liepe strai- 
kieriams trauktis szalin. Keletą

Z

szuwiu paleido ■ in orą gazdyda 
mi -traikierius. kurie matydami 
daugybia paliemonu atsitraukę. 
Ape adyna 3.30 vėla skabsai 
pradėjo dirbtie po sargybe pa- 
1 i ei jos.
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Isz Chicagos
Palionimis persiszowe
Lenke M irę Chizelska gyve

nanti po nr. 2828 Hickory st. ei
dama atlankytie savo sesery gy- 
wenanczia po nr. 846 Jąmes avė. 
apalpo ir apmirė ant kertes ui. 
31 mos ir Deering st. per ka Ta
po nuvežta iu “police station” 
ant 35 tos ui.

Po keliu adynu kada ji atsipei
kėjo, padavė savo varda, pra- 
vvardia ir numery namu gyveni
mo. Davve žinia vyrui kuris pribu- 
wias vedesi ja namo. Einant, pa
keliui prisipažino ji vyrui, kad 
paliemonas, kuris ja uždare in 
stacija — nugedyno ja.

Wyras iszgirdias tokius dalv- 
- kus, susigrąžino ja in stacija, ir 

moteriszke parode ant paliemono 
Denmis Quinlan, kad tai jisai bu
vo. Paliemonas prisiege, kad yra 
melas ka ta moteriszke szneka, 
ir Chizelskiai gryžo namo.

Tuom kart pribuvo iu stacija 
kapitonas Madden, kuriam tapo 
apsakyta visa ta istorija. O tas 
paliemonas buvo tuom kart bei - 
mente. Kapitonas norėjo eitie ir 
paklaust jo ape ta atsitikima ir 
toj valandoj iszgirdo szuvy re
volverio. Inbego greitai in beiz- 
menta, jau atrado Quinlana gulin- 
ty ant žemes da su rukstanezta 
revolveriu rankoje. Ant stalo 
gulėjo kortele paraszyta: “Esiu 
visai nekaltu; praszau man isz- 
moketie alga”. Nuveže jy in li- 
gonbuty ir tuojaus tenai numirė.

Quinlanas buvo per 20 metu 
paliemonu ir terpu pažystamu bu 
wo palaikytas už dora ir gera 
žmogų.

Ne pa dorei apsiėjo.
Aldermanas Conr.id Kahler, 

pamatine, kad paliemonas weda 
kruvina ąssistenta miesto \ždi- 
niko suszuko: “Palauk, oficer, 
yra tai Assilentas miesto Yždi- 
uiko, Pouas Chris Mamer”. Palie
monas nusiminė ir atleido. Kaip 
tai atsitiko pamatysite toliau.

Pereita nedelia petnyczioje, 
assistentas Yždiniko miesto, 
Chris Mamer, su kokiu ten rei
kalu nuėjo in offisa pavietavo 
Yždiniko. Jau buvo po 4 ad. ra
kate ir offisas jau buvo uždarytas, 
kaip ir visada. Jis pabeldė in du 
ris. Widuje buvo rasztinykas 
su poiiemonu. Jie mislijo, kad 
kas atuesze teksas užsi mokėt ie. 
Paliemonas, kuris saugoja iždo 
duris pasakė; “Ateik ryt oi szen- 
dien pervelu”.

Jam ne patiko tokis pažemi
nimas ir perpikias, pradėjo su ko
jomis duris daužytie.

Iszejas poliemonas norėjo jy nu- 
tylditie ir liepe atsitrauktie, bet 
jis ne klausė. Poliemonas pajeme 
jy vestie; ponas Mamer ne pasi- 
duotie ir veržtis in offisa. Besi- 
grument assistentas krito kur 
no trepu žemyn 
užsimusze
nok poliernonas jo nepaleido ir 
vede in palicija. Assistentas vis 
nesisake kas esąs, kol ne patiko 
minėtas

Dabar jis buvo nuvestas ne in 
palicija, bet in sveikatos depar
tamentą, kur jam užriszo rona 
ir paleido liuosa.

Jis sako, kad poliemonas jam 
permusze kakta, bet poliemonas 
turi liudinyka, jog nieko jam ne 
darė, o tik vede laukan. Dabar 
eina tyrinėjimas isz visu pusiu. 
Miesto Yždinykas Adam Wol:’ 
sako, kad jo assistentas gali būt 
skaudžiai nubaustas, jeigu pasiro
dytu jis kaltu. Tuojau po pietų 
p. Mamer iszejo isz offiso miesto 
Yždiniko ir negryzo iki laiko, 
kada buwo atimtas isz poliemono 
ranku.

rius Minkler mėgino juos sustab- j certo 
dytie bet negalėjo inveikt; žmo-! lome 
nes rėkia, kad jie jieszko už savo 
palitikiszka procia. Kiti pradėjo 
rugotie, kad Sviftas norius pa 
naikintie republikoniszka partija, 
neuaridamas demokratu laukan.

Majoras Sviftas parake, kad 
jis paveda perdeliniams- depart- 
mentu dapilditie tuszczias vietas, 
ir priimtie tik gerus žmonis, o Į 
dėlto duoda jiems laiko, ir kad 
jis pats daugiau nebepriims nei 
vieno, kas ne turės biznesavo 
reikalo prie jo.

Isz priežasties atsisakimo Ma 
juro, prisipildė ofiisai Szefo pali- 
cijos Bedenocho ir komisoriaus 
publieznu darbu Kent’o.

Kasdien murmėjimai priesz ad 
ministracija girdetie balsiau isz 
republikonu puses, kurie lauke 
geru darbu ir raszkažniu laiku. 
Jie sako, kad Sviftas nedalaiko 

'savo prižadėjimu priesz rinkimus 
ir kvailina tuos vyrus, kurie pa
sodino jy ant majoriszko sosto.

Kommissorius Publieznu darbu 
žada numažinti miesto kasztus 
ant $500.000. Teipgi jis parodo, 
kad Hopkins iszleido daugiausei 
pinigu, kiek nieks ne buvo pirm

siiode, kad Hopkins daugiau isz- 
mokejo pinigu ant iszvežimo snie
go isz miesto pereita žiema ;o snie
gas gulėjo ant ulycziu kol jis ne
sutirpo. Rokundos parodo, kad už 
tris menesius 1893 m. užmokėta 
už miesto darbus $578.470.98; už 
tuos paežius menesius 1894 m. 
užmokėta 
1895 m.
Hopkins,yra už mokėtu $759.065. 
79.

$485.452.03; o už 
kada buvo Majoru

ir in ju geležis 
sau antaky. Wie-

Kowa darbinyku.
Pereita panedely, anglinyezio-

Aldermanas.

Nauji wažiawimai ant u- 
lyczlu.

Ant 5 adynu seredos ryta 22 
elektrikinei karai buvo iszsiunsti 
pirma syk ant Wentworth elek- 
trikiniu nauju vėžiu. Dvideszimts 
dienu atgal pradėjo dirbt elek- 
trikinius prietaisus ir sziandien 
jau gatava. Dirbo
nyku ir padare 11 miliu važiavi
mo.

Ant Western avė. jau utarny-

1600 darbi-

je O. S. Richardsono, po nr. žTOp^P^dejo wažinetie su elektri- 
Elston avė. Chicagoje, pakilo ne 
meili kova unijonistu darbinyku 
priesz neunijonistus, ir keletas 
isz ju tapo smagiai apmusztais. 
Unijonistai sustraikavo dėlto, 
kad kompanija sumažino jiems 
mokesty, o kompanija priėmė 
skabsus ir liepe tiems dirbtie.
Unistai norėjo skabsus sumu^ztie, 
bet juos sergėjo dvideszimts 
paliemonu; teipogi stovėjo pa
irote ir tik lauke kad unistai už
kabytu dirbanezius skabsus.

Antra adyna po pietų kada pa
licija prakriko prisiartino 200 uni
jonistu ir mėtėsi prie skabsu. Pa- 
trolmenas iszsitrauke revolvery 
ir norėjo juos nubaidytie, bet szie 
nebijojo, priszoko ketury vyrai 
prie jo isztrauke revolvery isz 
nagu, parsigrovia patrolmena ant 
žemes ir apkūlė gerai. Kiti uni- 
jistai dasigavo prie skabsu ir lie
pe jiems trauktis no darbo sza
lin, o kad buvo tokiu, kurie an- 
gelskai nesuprato ir darbo neme- 
te, buvo partrenkti ant žemes ir

ka. Per dvi dienas arklei tapo 
atstatyti. Harrison ir Paulina u- 
liczios teipgi jau pasirengusios 
ant panasziu atmainų ir laike de- 
szimts dienu pradės važinetie su 
elektriką.

Laike dwieju nedeliu bus pa
statytas ant 52 ir State str. nau
jas namas su maszinomis dėl va- 
rimo karu. Tas budinkas turės 
indžina ir boilery su šyla,kuri at
stos šyla 8400 arkliu. Senasis 
namas varo 180 karu, o naujasis 
varys 275 karus.

Žinios isz naujos miesto 
waldžios.

Jau pereita nedelia Sviftas at
statė visus jieszkotojus vietų. 
Ant jo ofiso buvo iszkabinta to- 
blyczia su aiszkiu paraszu, kad 
visokios aplikacijos, dėl gavimo 
darbu, turi būtie paduotos virszi- 
nykams departmentu ir kad jis 
daugiau jokiu aplikacijų savo ofi
se nepriima.

_ 4 Jieszkotojai darbu wis da 
gerai kojomis suspardyti. Tada j grūdosi isz visu pusiu. Sekreto

Apswarstymai apei 
s bažnyczias.

Pereita utarnyka, ofise redak
toriaus laikraszczio Ram’s Horn, 
p.Chapmano namuose “Assori- 
tion buildiug”, Chicagoje, buwo 
didelis susirinkimas mokytoju re
ligijos ir szeip augsztu ypatų isz 

1 y vairiu tikėjimu, kaipo tai:profe- 
' šoriu,kunigu, vyskupu ir teoliogu 
! ant apsvarstymo szendieninio pa

dėjimu bažnycziu.Buvo apszneke- 
ta, kad Chicagoje tiek daug yra 
bažnycziu, o žmones miesto nesi- 
taiso savo dorume, bet kas karts 
nupuola žemyn ant doros ir mo- 
raliszkumo.

Redaktorius Chapmanas atsver
to korta ir parode, kad aprokuo- 

' ta yra kasztai atvertima ant ge
ro kelio 1.646 grieszniku keliose 
bažnycziose $445. kada tuom kar
tu tik vienos misijos kasztai isz- 
neszc $194. “Asz,” sako, “žinau 
atsitikima, kad atvvertimas vieno 
ęriesznyko kasztavo daugiau 
kaip $1.000, Kas yra tos misi
jos? Jeigu bažnyczia rūpinasi 
ape atvedima ant gero kelio pa
klydusiu dusziu, yra jos geriausiu 
darbu. Bet idant tas jos darbas 
butu atsakaneziai atliktu, asz mįs
lių, kad wertetu apsimyslytie 
nauja plania. Pagal mano nuomo- 
nia, nėra tai kalte kunigu, bet tik 
kalte bažnytiniu organizacijų”.

Po kalbai redaktoriaus kalbėjo 
vyskupas Fallovs, kuris teip isz- 
sitare: ,

“Szendie bažnyczios labai ma
žai dirba kas link panaikinimo 
netikusiu pasielgimu saliunuose 
ir tam panasziose vietose. Baž
nyczios szendien pavialina šaita
nams užlaikytiegeriausius daiktus 
szioje žemeje. Bažnyczios yra ne 
persitikrinia kas dedasi saliunuo
se. Bažnyczioms wertetu turetie 
daugiau praktikos toje metodojo 
irimtie žmonis daugiau su evan- 
gelia. In wieta statymo bažny
cziu tykiose wietose miesto, ver- 
tetu jais statyt ton, kur didžiau
sias trukszmas ir daugiausei sovie
to persi verezia, kaipo tai prieszai 
teatrus ir kitokius zabuvu namus 
ir tokios bažnyczios turėtu būtie 
atidarytos diena ir nakty. Yra tai 
didis klaidas bažnyczios paliktie 
tais wietas apleistoms arba tik su 
silpnoms misijoms, kur yra rei
kalinga sunkiausi proce. Skersai 
ulyczia State, prieszai kon-

salia, mes priva- 
iszstatytie bažnyczia ir 

duotio žmonėmis szventa muzi
ka. Mes turime patikt žmonis te
nai, kur jie yra”.

Toliau kalbėjo profesorius Ri- 
chard T. Ely, kuris savo kalboje 
peike bažnyczias ir bažnytinius 
žmonis, kad jie matydami toky 
nupuolimą svieto, neparodo to ir 
nesirūpina to putaisytie.

Potam kalbėjo M. R. G rady 
prezidentas “Susivienyjimo A- 
matnyku ir Darbinyku.”

“Koznadiejai visados atras 
kaltaisdarbinykus patol,pakol szie 
akiu neužtnerks už griekus bago- 
cziu.Jeigu bagoeziai neparendavo- 
tu savo namus dėl pasileidėliu,tai 
pasileidėliu nebutu ir jeigu kuni
gai nepaduotu bagoeziams savo 
tiesiąją ranka, bagoeziai turėtu 
jais panaikytie. Szendien daugy
be kunigu liepia žmonėms ka da
rytis, bet jiems neparodo kelio 
ka turi darytie. Jeigu koznadiejai 
teisingai mokytu svietą tai dar
bi nykai nereikalautu iszstatytie 
savo visa šyla ant atgavimu sa
vo tiesu”

John Z. White prezidentas 
“Clubo Jaunikiniu Taxu”teip pa
sakė:

“Ar tai tik to užtenka žmogui- 
idant pavady tie jy krikszczioniu, 
kad jis yra apkriksztytas ir gieda 
bažnyczioje himnus,o jeigu jis savo 
szirdyjeyra didžiausiu hypokrytu 
ir t.t.

Ant galo kalbėjo Rev. Wiiard 
Scott, profesorius Grabam Tay- 
lor, Dr-as D. M. Lord ir kiti.

Szy straipsny paduota pereitos 
seredos angliszkas laikrasztis 
“Chicago Record,” Nežine ant to 
susirinkimo ar buvo ir katali 
kiszku kunigu ar tiktai kitoki.—

Guzas Chicagoje brangsta.
Nekurtas Chicagines gazo kom

panijos pakele szymet gazo prekia 
net ant 25 procentu augszcziau 
pernyksztes mokesties. Pernai 
miestas Chicagos mokėjo už lik- 
tarnia ulyczios po $16.50, o szy
met jau užsiprasze po $2Q. 
Komptrolierius AVetherell klausė 
majoro Svifto, ka su tuom tur 
darytie, o Sviftas, liejie atmest 
tais kompanijas szalin, kurios no
ri brangesnes mokesties, o tik 
prilaikyt sziais, kurios duoda už 
ta paezia prekia ka ir pernai.

Pereita panedelv tos kompani
jos gazdino Sviftą, kad uždarys 
savo gaza ir paliks ulyczias mies- 
so tamsioms, bet Sviftas atsake, 
kad jis to nebijo, gali uždarytis, 
o miestas už savo pinigus greitai 
sz vieša i n ulyczias gaus.

Gaisras.
Pereita nedelia no pietų sude

gė dirbtuve naminiu rakandu 
(mebliu), kuri prigulėjo L. M. 
Womlinui, ant Homer st. Chica
goje.

Buvo graži diena ir daugybe 
svieto susirinko teip, kad nega
lėjo pereitie. Gaisras buvo baisus, 
wejas pute isz vakaru in sziaures. 
Apdegino daug namu ir bledes 
padare ant tukstaneziu dolieriu; 
Marszalas Seiferich, kuris kaman- 
diravo gaisrinykus, ne pasergėjo 
kaip ant jo užpuolė gaisrinis ve
žimas ir baisei jy sužeidė. Jam 
inlauže szonkauly. Wisa dalis 
miesto, no upes iki rubežiu buvo 
baiseme sumiszime.

Naujas lietmviszkas galiūnas.
Jonas Szeputis szioms dienoms 

‘atidarė nauja lietuwiszka saliuna 
po nr. 3325 Fisk str., o ant su- 
batos' ir nedėlios, lltos ir 12tos 
Gegužio rengia balių atidarymo 
“Grand Opening”. Dienoje ba
liaus grajys puiki lietuwiszka mu
zika, bus daugybe jaunimo isz 
Bridgeporto, szokiai ir kitos zo- 
bovos, ant ko szirdingai užpraszo 
visus lietuvius ir lietuwaitias 
atsilankytie. Prasidės 7 adyna 
wakare. Teipogi užpraszau visus 
pažystamus ir susiedus, kada 
laikas pavialyja, pirmto atsilanky
tie. Su guodone J. Szeputis.

Wietines žinios.

— John Patton, darbinykas ka- < 
nalo, tapo pervažiuotas ir už- ( 
musztas utarnyke, su trukinta < 
karu. <

— Charles Jonės, apkaltintas i 
už falszevojima pacztiniu markiu, 
utarnyke pastate . bonda ant 
$5.000 .ir tapo paleistas isz pa- 
vietavo kalėjimo.

» — Iždo dapartmentas laike ke
liu dienu iszduos paliepima isz
statytie tuomtarpiny paczta, o 
szis senasis bus sugriautas ir ant 
jo vietos bus iszstatytas naujas.

— Subatoje 4 d. Gegužio L. 
Ažukas savo saleje po nr. 3301 
Auburn avė. kelia didely szoky ir 
pasilinksminimą dėl lietuviu ir 
lietuvaicziu, ant kurio szirdingai 
užpraszo visus atsilankytie.

Su guod. L. Ažukas.
— John Wolf. 12 metu vai

kas, kuris gyvena ant Centre avė. 
ir 13 str, buvo pervažiuotas ir 
užmusztas passažieriniu trukiu 
Illinois Central geležinkelio, 
utarnyke, 3 ad. po pietų, ant 15 
tos gatves

— Joseph Doll, kuris gyveno 
974 Hancoak avė., dirbdamas 
prie katilo, pilno tirpitos geležies 
utarnyko nakty nejuczioms in- 
krito ir sudege ant smerezio. 
Tai atsitiko foundreje Henry 
Ross &Co.

— Guod. Kn. J. Balceviczius, 
pereita nedelia atsisveikino su 
chicagiecziais gražiais ir meiliais 
žodžiais, laimydamas visus ir isz- 
važiuoja jau in Arkansa, idant 
pradėta darba varytie tolyn.

— Kas siunezia pinigus per 
“money order” niekad nereikgro- 
mata registrą votie ; tiktai tada, 
kad siuneziasi ant dideles sumos. 
Ba nors kas svetimas ta ordery 
ir pavogtu, tai su juom pini 
gu isz paczto negaus.

— A. Žemaitis, prez. “Chica
gines Susivienyjimo Kuopos” ant 
pereitos nedėlios mitingo sirinko 
pinigu no sąnariu Kuopos pos- 
mertinia ir no keturiolikos naujei 
prisirasziusiu $13.75 ir pasiuntė 
ant ranku kasieriaus A.W.Tepliu- 
szio in Pittstona.

— Pereita Panedely, kokis ne
pažystamas vyras, prie 27tos ui. 
szoko in ežerą ir nusiskandino. 
,Pakol spėjo jy isztrauktie jau bu- 
negyvu. Turi rudus usus ir kai
res rankos du nukirstus pirsztus.

— Restuaracijoje po nr. 266 
W. 12th str. pereita subata at
rado ant lovos pusiaumirsztan- 
czis, apimta no gazo, tarnaitia 
vardu Apolionija Kuras, galbūt 
lietuvaite. Nuveže ja in pavie
tu va ligonbuty ir nežine ar pa
sveiks ar mirs. Kuriute yra ne- 
senei atvaževus isz Europos.

— Žmones szneka kad Jocis 
isz bankieriaus pavirtu in vateh- 
mana; teipogi sako, kad vaik- 
szczioja p jsiaunuogis, ir skundžia
si, kad jisai nakvojas tuose namuo
se, kur kitais metais buvo ugnis, 
tai eme ir sudege jo drapanos. 
Galbūt teip sudege, kaip jis sa
ke, kad liauferiai no jo 
atėmė, kuriuos buvo no 
surinkias už Uotus.

— Juozas Zielinskas, 
kas vaikinas, gyventis 
nr. 1016 Hoyne avė., kuris 2 d. 
Balandžio, tapo užpultas per ki
tus 4 lenkus ir supjaustytas pei
liu, suligsziol gulėjo ligonbutyje, 
o pereita sereda isz to pasimirė. 
Jo žmogžudžius aresztavojo, ku
riu vardai yra: Juozas Jakas (gal 
būt lietu vys) ir Jonas, Juozas ir 
Mikolas Levahdauskai.

—Nedelioje,ant lenkiszko teatro 
saleje po nr. 34 Emma ui. kada 
viens isz artistu. Kaz. Zielinskas 
norėjo nubegtie prie suflerio su- 
koke ten rodą, nežine kaip ten 
inkrito per skylia in “beizmenta” 
ir baisiai susimusze, kad turėjo jy 
nuvežtie in ligonbuty. Tada ant 
teatro jo vieta turėjo užimtie 
kas kitas ir per tai atsigrajyjoi 
nei szeip nei teip.

— Laurinas Ažukai, ateinan- 
czioje seredoje, 8-ta Gegužio, po 
nr. 3307 Auburn avė. atidarys 
“Balbiernia”. Dėlto užpraszo vi
sus brolius lietuvius, ka be- 
vaikszczioja pas svetimtau- 
czius, velyt ateikit pas lietuvi 
apsikirptie ir apsiskustie. Balbier
nia, antros durys no saliuno in 
pietus. • Neužmirszkitia.

L. Azulas.
— Subatoje 4 d. Gegužio, sa

leje Overkos, po nr. 4500 Pauli
na str. 8 adyna vakare, Kliubas 
29 tos vardos laikys savo mitin
ga, ant kurio.užpraszo susirinktie 
visus tos vardos sąnarius.

K Su guodone Jonikas.
— Fajieszko sau wietos 

lietu viszkas vargamistra. Gal 
gerai grajytie ant vargonų ir pui- 
kei giedotie; teipogi ir vaikus 
gali mokytie lietuviszkai, lenki- 
szkai ir angliszkai. Jeigu kur 
toksai butu reikalingu, meldžiu 
danesztie ant adreso szito: (18-5) 

P. Savickas
398 S. Clark st. Chicago, III.

— Wienatine Lenkiszkai 
Lietuviszka Aptieks 
p. J. Leszczynsko,aut Laurel str 
po numeriu 3315. Užlaiko 
geriausias gydyklas isz Europos 
ir Amerikos., Aptiekoje randasi 
daktaras Wl. Statkieviczius, ku
ris per ilgus metus praktikavojo 
prie ligonbueziu kaipo Europoje 
teip ir Amerikoje ir dabar czionai 
kas tik norėtu, gali jo rodos da- 
siektie. Jeigu kas urnai pareika
lautu daktaro, gali jy paszauktie 
per telefoną isz kiekvienos aptie- 
kos.Numeris telefono toks: Yards 
709. Teipogi ir D-ras M. P. Kos- 
sakauskas priasti in ta paezia ap- 
tieka kožna ežetverga ir nedelia 
ir jeigu kas reikalautu, gali jy pa
szauktie kožna valanda • per ta 
paty telefoną isz bile aptiekus.

(15-6)

Nedelioje, 4 Gegužio 1 adyna 
po pietų bažnytinėje saleje, Drau
gyste “Simano Daukanto” laikys 
savo mitinga, ant kurio szirdingai 
užpraszo visus lietuvius susi- 
rinktie ir kodaugiausei prisiraszy- 
tie prie minėtos draugyste, o ka- 

*da bus atsakantys skaitlius sąna
riu, tai bus galima surengtie puiku 
apvaikszsziojima> balių ar pikni
ką ant naudos draugystes. Tie 
sanariai, kurie dėl neužsimokeji- 
mo draugystiai mokeseziu prasi- 
szalino no draugystes, tai tegul 
užsimoka jais ir kaip prigulėjo 
gali ir toliau priguletie.

. * Wyriausybe.

UZMOKEJOUZ LIETUVA
J. Juozaitis

A. Waznialis
J. Rogers
A. Mikhlaitis
F. B. Budris
C. Janulis
A. Biczius
T. Balcziunas
K. Szulskis Pittsburch
W, Kenevskifc
Fr. Budas
M Povylaitis
M. Zostaut
Ig. Palilionis

Hearne 
Crystas Lk.

Scranton
S. Chicago 
Duquesne 
Utica 

Homestead.

Stamford.
Luzerne 

Worcestor
Chicago

l.oo 
l.oo 
l.oo 
1,00 
2.oo 
2.oo 
2.oo 
l.oe 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
l.oo 
2.oo 
l.oo

pinigus 
žmonių

lenkisz-
Po

GROJI ATOS. 
lietuviszkos ir lenkiszkos užsilai- 

kia ant paczto.
Cajukacz Simon 
Brodovicz Liopold 
Brzezinski Piotr, 
Cebis V.
Dziurkevicz Juzef 
Molombovsky Juzef 
Grabovski Jopam 
Greiczius Anton 
Jodelis Kasimir 
Judevicz Anton * 
Kobas AVojciech 
Mažtukevicz AntoB 
Mikulskį Fr.

364
384
384
388
403
424
426 
42?
458
462
474
503
506
509 Miszeikis Jan
518 Narkus John
533 Razmierska Mrs Mane
568 Szedis Juzop
585 Wierbic(ki A14x
599 Zielinski Helena

Preke Pinigu 
—O

Rublis in Rosija..........
Marke in Prusus..........
Guldenai in Austrija..
Frankos in Francija....

53c 
.24|c 
k39jc 
i..20c



ISTORIJA
Suwienytu Walstiįu

AMERIKOS.
(Tasa.)

Connecticut’o ir Nev Haven’o kolionijos pasi
liko skyrium su savo waldžia ir katra turėjo sa- 
wo konstitucija, parengta per paežius žmonis. 
Tėip jos užsiliko iki 1665 m. Tada katalius, Karolis 
II, suvienijo jais in viena. No to laiko tos visos 
kolionijos bus apraszomas kaipo viena “Connecti
cut’o kolionija”.

Dabar peržvelgsime akywesniU8 faktus ko
lionijos.

1662 m. karalius Karolis II suteikė dėl Con
necticut’o chartery. Pagal szita chartery kolio
nijos tapo suvienytos ir 1665 m. stojosi viena 
Cdnnecticut kolionija.

Szitas Charteris atsižimejo tikra liuosybia, pa
irai juomi užsitvirtino liuosa konstitucija, kuria pa- 
tys žmones sau parengė; teipgi buv^o pavialita žmo
nėms iszsirinktie sava valdžia ir reprezentantus, 
ir suteikė jiems ekr kitas privilijas. Tokio liuoso 
Charterio ne turėjo da jokia Amerikos kolionija, 
Ta chartery parūpino no karaliaus John Winthrop 
Jr. .

1685 m. charteris Connecticut’o buvo panaikin 
tas per karalių Jokūbą II. Jis ne mėgo jokios Kuo
sos waldžios po savo vieszpatavimu.

‘ Bet Charteris ne buvo pragaiszintas, nes kada 
Ahdros buvo iszsiustas kaipo gubernatorius Nau
jos Anglijos ir pribuvo in Hartford (1687) m. dėl 
užgriebimo charterio, kapitouas VVadsvorth isz- 
nesze jy ir paslėpė žinomame medyje, kuris Įlo
tam ir tapo pramintu “aržuolu charterio”. Nors 
t£š dokumentas buvo iszgelbetas, bet da po An- 
dros’o valdžia, visos tiesos, privvilejos ir liuosy
bes, kuriais charteris buvo suteikiąs, tapo atimtos. 
Audros panaikino sauvaldystia kolionijos ir 
vieszpatavo, kaipo tironas.

■ 1689 m. Andros’o valdimas laimingai pasibai
gė, kada karalius, Jokūbas II, apleido karaliszka 
sostą ir jo vieta užėmė geresnis vieszpats, ka 
ralius Williamas. Tada “aržuolas charterio” ati 
davė jiems nors jau pabliszkusia bet vertinga 
brangi nybia.

Karalius Williamas pavialino .žmonijai Connec- 
ticut,o atnaujinti© randa pagal ju charterio.

Pagal konstitucija, kuria jiq patys sau paren
gė ir liko užtvirtinta per chartery, žmonija ne 
nustojo augusi skaitliuje ir laimėje. Ju ankstywa 
konstitucija buvo teip gera, kad pasiliko pamatu 
ištintu kolionijos per szimta asztuonesdeszimts me
tu, tai yra teip ilgai, kol Connecticut stojosi 
valstija (statė).

Isz pabudžio, žmonija Connecticut’o buvo 
tropna, darbszti ir mylinti liuosybia.

Apszvvieta ik anksti atkreipė ant savęs ati
da ukesu. Augszta sistema paprastu mokslainiu 
buvo investa. Yale Kollegija liko inpamatuota 
1701.

Keliose kolionijos karese su Franouzais, Con
necticut pastate savo pilna dalia kariaunos ir a- 
peme vadovystia.

Žmonija Connecticut’o, pradžioje užsidegi
mo revoliucijoniszkos kares, lyginosi $200.000 
ypatų.

liuosa konstitucija dėl kolionijos. Per konstitucija 
buwo pawelyta tikejimiszka liuosybe visoje pilny
bėje. Waldžia ir legislatura buvo renkami per vi- 
sus žmonis. Tokia suredimas padare Rhode Island’a 
atsakancziausei suorganizavota kolionija. (

Peržvalga akyvesniu faktu

Per nekoky laika buwo nesutikimai terp Phode 
Island’o ir Massachusetts. Massachusetts savinosi 
dalia žemes Rhode Island’o, kaipo savo locna.

Del užbaigimo ne sutikimu irginczu terp pa
ežiu žmonių, VVilliams buvo praszytas wel važiuo- 
tie in Anglija. Jis isz važiavo ir 1654 m. apturėjo 
užtvirtinimą charterio ir Massathusetta tapo atsta
tytas.

1663 m. Rhode Island apturėjo no Karoliaus 
II. karaliszka “chartery”. Szitas charteris paliko 
vvisas tiesas ir priwilejas, suteiktas per pirmajy 
perliamentariszka chartery.Pagal chartery kolionija 
tapo praminta: “Rhode Island ir Providence Plan
tacija.” •

Kada persekiojimai Quakeriu prasidėjo Mas- 
sachusetts’e. kitos kolionijos Naujos Anglijos 
prasze Rhode Island’a inwestie įstatus prieszai 
Quakeriu atskalos. Bet Rhode Isjand ne pristojo 
ir pasiliko isztikima savo pirmutiniam mokslui 
ape tikejimiszka liuosybia.

No pradžios asztuoniolikto szimtmeczio, Rho
de Island buvo geriauseme pasisekime ir džiaugė
si gero via ir laimia iki pabaigos kolioniszku lai
ku. Apszvieta buvo didžiojo guodoneje. Brovn 
Universitetas tapo uždėtas 1764 m. 1732 m. Ja
mes Franklin parengė Nevport’e pirma laikrasz- 
ty Rhode Island’e. Žmonija Rhode Islando pra
džioje Revoliucijoniszkos kares skaitė 50000 ypa
tų.

Žinios wisokios.

Warszave vėl kolera 
ir pradėjo dusytie žy- 
dalyse miesto, kuriose

Isz VVnukegan, III.
Kaip jau buvo karta- pranesz- 

ta “Lietuvoje”, kad Waukega- 
no lenkiszka parapija pavirto 
ant lietuviszkos ir dabar pasilie
ka po priegloba guod. kn. M. • paklausiu, ka tai reįszkia,kad len- 
Kravczuno, probaszcziaus Chica-1 kiszkai kalbat, juk czionai terp

Sztai diena 27 Balandžio buwo 
susirinkimas jaunumenes ant ku
rio gana gražiai wisi bovijosi. 
Ant galo atsirado toki, kad pra
dėjo lenkiszkai kalbėti©. Asz

3. Rhode Island.
Persekiojimas už tikėjimą buvo priežasezia 

uždėjimo Rhode Island Kolionijos. Roger Wil- , 
liams buvo pirmas baltas žmogus kurs apsisedo . 
toje kolionijoje.

Kada Williams buvo iszguitas isz Massachu- 
sets (žiūrėk 44 puslapyj),jis žiemos laike bego per 
miszkus prie Indijonu Narragansettu, per kriuos 
buvo gerai priimtu. Williams tuom laiku teip 
patiko Indijonams savo padorumu ir grynumu 
karaktoriaus, kad jis no to laiko visada turėjo di
deliu intekmia pas nuožmunus. Ant keleto pas
kesniųjų atsitikimu jis galėjo iszgelbetie Nauja 
Anglija no užpuolimu Indijonu.

' Pavasary 1636 m., William*s su keliais drau
gais apleido Indijonu buveinia (logerius) ir nuė
jo in vieta vadinama Seekonk, kuri randasi pry- 
szakyje Narragansett Bay. Cze jis apsigyveno ir 
ta vieta praminė “Providence”, kas reiszkia Ap- 
weizda Dievo.

VV illiams buvo iszguitas isz Massachusetts’ouž 
tai, kad jis reikalavo valdžios užtarimo visu krik- 
szczioniu po visokiais vardais, kaip jie nevadintu- 
si, kurie tik priguli prie tos valstijos. Jis skelbe, 
kad magistratas, arba valdžia svietiszka, turi re-, 
dytie tiktai svietisžkuose reikaluose, laike kada 
žmones patys visada atsako priesz Dievva kiekvie
nas už savo tikėjimą.

Pasekme no szitos liuosos dvasios liko ta, kad 
Rhode Island kolionija tapo priegloba dėl visu per
sekiojamu kitose provincijose. '

1638 m. mažas būrelis žmonių, kurie buvo isz- 
varyti isz Massachussetts, isz priežasties tikieji- 
:ii)iszku nesutikimu, teipgi apsisedo Rhode Islan
de. VV ieta savo apsigyvenymo jie praminė vardu 

Portsmouth”.
Szitie Kolionistai nupirko ta sala no virsziny- 

ku Indijonu Canonicus ir Miantonomah už ketures- 
deszims fathomu*) vampumu**).

Pavasary 1639 m. nekokis skaitlius kolionistu 
persikraustė in pietrytinia pusią salos, kur jie pade- 

i jo pradžia Nevport’o.
1643 m. Roger Williams iszkeliavo in Anglija 

< ir sekanty meta sugryžo su charteriu, kuris suriszo 
,< visus apsigyvenimus in viena kolionija. Jis apturė

jo ta chartery no Angliszko Parliamento.
Neužilgo po to kolionistai susirinko ir parengė

Fathom buwo Indijonu miera, didumo szesiu pėdu.
♦•) Wampum buwo tam tikri bubuliukai padirpti isz ywairiu spalwu 

iuksztu warliu. ostrigu ir biangiu akmenų. wartojemi per Indijonus kaipo
i .pinigai.

4. New Hampshire
Istorija kolionijos Nev Hampshire skiriasi no 

istorijos kitu kolioniju tuom, kad Nev Hampshi
re ne buvo atsava kolionija per visa laika, bet 
y vairiuose laikuose kaipo dalis Massachusets’o.

1622 m. tai yra du metu paskiau po pribuvi
mui Pelgrimu in Nauja Anglija aprub© žemes, 
kurios rubežiais buvo upes Merimack ir Kennebec 
potam jūres ir upe Canada,— buvo pavesta dviem i 
Anglijonams: Sir Ferdinandui Gorges ir Kapitonui 
John Masonui. Ta žemia jiems pavede“Roda Nau
jos Anglijos’’, kuri turėjo karaliszka patentą ant 
visos Naujos Anglijos. • '

Sekanty meta mažas būrelis žmonių, buvusiu 
tarnystoje locninyku, apsisedo palei Piscataqua. 
Skaitliuje szitu apsigyvenimu buvo Portsmouth ir 
Dover. Terp ju per ylga laika buvo stoka darbsz
tumo ir geroves.

1629 m. Gorges ir Mason persiskyrė. Tada 1 
Mason’as apturėjo territotija terp upiu Merrimack 
ir Piscataqua. Jis pramiue savo Provincija vardu 
Nev Hampshire.

Mason’as. buvo gubernatorium Portsmouth’o, 
Nev Hampshire, Anglijoje; pagal tuom jis prami
nė ir sax\o territorija vardu Nev Hapmshire.

Laike keliu pastaru metu ta aprube buvo pa
dalyta terp locninyku., Tas atsitikimas padare 
daug gineziu ir bylu. Teipgi galima paievytie, kad 
Nev Hempshire daug nukentejo no Indijonu.

Toki sunkus priepuoliai privertė žmonis pa- 
siduotie po priegloba Massachusets’o (1641) ir isz 
tos prižasties Nev Hampszire prigulėjo prie Massa- 
chussets’o per 39 metus, iki 1680 m.

1680 m. Anglijos karalius padare Nev Hemp
shire royaliszka •) provincija. Ji buvo valdoma 
per gubernatorių, paskirta per karalių ir per susi
rinkimą pasiuntiniu, iszrinktu per paežiu? žmonis.

Laike despotiszko vieszpatavimo Andros’o 
ant Naujos Anglijos (1685—1688), Nev Hampshi
re, lyginai su kitomis Naujos Anglijos kolionijo- 
mis, nustojo savo liuosybes ir neprigulmystes. 
Bet kaip Andros buvo numestas, žmonis paėmė 
valdžia in savo locnas rankas ir 1690 metuose 
pasidavė vėl po priegloba Massachusetts’o.

No szito laiko iki 1741 m. Nev Hampshire 
kartais buvo atsava valstija ir kartais suvieny
ta su Massachusetts’u. 1741 m. ji buvo visai at
skirta ir pasiliko atsava royaliszka kolionija.

Nors apielinkybes periszkadijo greitam augi
mui kolionijos, isz priežasties indijoniszku kariu ir 
atsirandaneziu prisisavinimu žemes, bet žmones 
persieme uolumu, darbsztumu, drąsumu ir meile 
liuosybes. Pažymėtina dalyvuma kolionija eme 
Francuziszkose karese, ape kuriais bus apraszyta 
atsavam skyriuje. Pradžioje revoliucijoniszkos 
kares Nev Hempshire buvo pasirengusi imtie daly- 
uma gineziuose, lygei su kitoms kolionijoms. į

Maine kolionija.
Maine ne buvo viena isz trylikos kolioniju, 

kurios stojo in karia už neprigulmystia 1775 m. 
Tada Maine ne buvo da atsava kolionija laike ko- 
lioniszko perijodo ir dabar mes dažinosime, kada 
tai buvo.

1639 m. Sir Ferdinand Gorges apturėjo no 
Anglijos karaliaus plota žemes, terp upiu Pis- 
cataqua ir Kennebec. Szita aprubia jis praminė 
“Maine Provincija”. Maine reiszkia viriausia 
arba didžiausia. Tas vardas buvo duotas visai 
žiemrytinia daliai Naujos Anglijos dėl atskyrimo 
no salų, bunaneziu palei krasztus Atlantiko.

Tuom laiku ta žeme buvo apgyventa tiktai 
per kelis žvejus, kurie gyveno būdose pagal krasz
tus. Bet su laiku pribuvo daugiau gyventoju in 
miszkus ir žmones surengė sau locna valdžia.

Per daugely metu ne nustojo gineziai terp 
Maine ir Massachusetts. Priežastis buvo ta, kad 
Massachusetts savinosi jurisdikcija •) ant dalies 
Maine.

1677 m. Britaniszka valdžia nusprendė, kad 
Massachussets ne turi jokios tiesos prie Maine, ir 
kad Maine priguli prie inpediniu Gorgeso.

•) Royaluzka ženklina karaliszka provincija, tai yra tokia,, kury 
yra po waldže karaliaus arba kunigaikszczio.

•) Jurisdikcija yra tiesdariazka galybe arba sūdąs.

1 (Toliaus bus.)

t Žydai uždėjo nauja mokslą i- 
nia darbsztumo mieste St. Paul, 
Minn.

t Kosija ketina padaryti© tarp- 
sawiszkia prekystia su Portuga
lija.

t Balandžio 27 iszdege mieste
lis Berlin, Wis. Bledia skaito ant 
$300.000.

t Lenkijoje paviete Bydgos- 
kam szioms dienoms pasirimire 
žydelka turinti 112 metu.

t Toledo, O. — Kapitonas H. 
T. Huntley vienas isz geriausei 
žinomu kapitonu ežeru, mirė.

t Jaunasis caras su sawo jau- 
uaje paeziutia, ape ateinanty mė
nesy Rugsėjo, laukia užgemanezio 
caruko.

t Jau 
atsibudo 
dus tose
daugiausei žydu gyvena.

t Arti Leviston, Wyo. 
denge gausinga gysla aukso, 
ko kad tonas iszkastas rudos 
duos aukso ant $10.000.

t Pereita panedely Omahoje 1 
Nebr. insisuko smarki viesulą ir 
sugriovė keletą namu. Duodasi 
girdetie, kad ir žmonių trejetą 
užmusze.

t Minersville. Pa. mainos dir- 
ba labai isz valios, tai yra, tik po 
dwi dienas ant nedėlios ir tai ne- 
isztisas bet tik po f, ir kompanija 
numusze 9 procentą mokessties 1 
darbinyku.

i Balandžio 24, terp stacijų
. lalajevskaja ir Alexijevskaja ] 
iszszoko trukys isz relių; sudaužė 1 
in trupinius lokomaliva ir 3 va
gonai ir 8 pasažieriai smerty ga- | 
vo ant vietos.

t Szioms dienoms sugavo ne- < 
toky Franciszku Maslovsky 1 
Grčjce ant Lenkijos, dirbanty 
ruskus sidabrinius pinigus 15-ka- 
)©ikinias monetas. Atidavė jy 
)o kriminaliszku sudu. i

t Wasara prisiartina, tai Ame- ' 
rikos girios vėl pradeda degtie, 
Netoli miesto Allegen, vai. Mi- 
chigan, jau iszdege girios ant 
dvieju myliu ploczio, o bledia 
skaito jau ant $200.000. Nežino 
kaip greitai ugny užgesys.

t Grant Ind. Terr. 30 Balan
džio. Girtas indijonas norėjo per- 
szautie negrą, o kad pocztmeiste- 
ris nenorėjo daleistie jiems szau- 
dytis, indijonas norėjo perszau- 
tie pocztmeistery. Tada poezmei- 
steris perszove indijona.

t Pensilvanijoj, paskutinioms 
dienoms labai iszdege [miestelis 
Dudnesne, kureme gyvena daugy
be lietuviu. Dabar tas miestelis 
iszrodo tuszczia “pustyne” ir 
daugybe jo gyventoju liko be 
darbo, stogo ir be duonos. Bledia 
skaito ant $100. 000.

; VValtis, katalikiszkas laik- 
raszcziukas, kuris iszeidinejo Ply- 
mouth’e, Pa., su diena 24 Balan
džio perstojo iszeidinetie isz prie
žasties mažo skaitliaus skaityto
ju. VVienok sako, kad jeiaru 
pririnks atsakaneziai medegos, 
tai po Nauju Metu vėl megys 
iszdavinet.

t Darbinykai, kurie dirbo prie 
kokios ten kompanijos Ruttland,

1 III. tapo nuskriausti ant $11.000. 
Kompanija subankrutyjo ir vi
siems už darba liko ne mokėta. 
Skunde jie ta kompanija, bet 
viskas iszkriko ir kaltinyku su
rast negali. Kur to vargingo dar-O o o
binyko nežūsta—visur.

ati-
Sa- 
isz-

gos, vienok lenkai da vis neno
rėjo pasiduotie. Jie laike 
bažnytinius daiktus pas savęs 
pasitikėdami da aplaikytie len- 
kiszka kunigą ir toliau lietuvius 
už nosių vedžioti©. Bet nepasiseke. 
— Ant Welyku pribuvo pas mus 
guodotinas kn. J. Balceviszius, 
kaipo siustas per Chicagos 
prob. guod. kn. M. Kravczuna, 
paėmė visus bažnytinius dalykus 
isz lenku in bažnyczia ir atidavė 
juos po priežiūra lietuviu, pa
darydamas mus, o ne lenkus, gas- 
padoreis bažnyczios ir no szio 
laiko viskas pasilieka geriausioje 
tvarkoje, Teipogi pirmoje 
dienoje Weliku atlaike miszias 
sz., iszklause visus parapijonus 
Welykines spaviedies ir aprūpino 
musu visus dvasiszkus 
reikalus. Už ka mes visi 
parapijonai siuneziame guod. 
kn. J. Balcevicziui ir podraug 
guod. kn. M. Kravczunui szir- 
dingiausia aeziu. Su guodone.

Parapijonai.

mus nei vieno lenko nėra ir visi 
suprantu lietuviszkai? O vienas 
isz ju J. T. atsako man, kad 
“prie jaunumenes neatbūtinai 
yra reikalinga poniszka kalba.”

Geda lietuviams, kad atsižada 
sawo prigimtos kalbos. Norite su 
lenkais bendrauti©, galite, bet 
niekad nereikia paniekinti© sa
vos kalbos. Pasižiūrėkit ant tu 
paežiu lenku, nors jie geriausia 
bendrystia turėtu su lietuviais, 
ar jie atsižadės sawo kalbos? — 
Niekad. Užtai ir mes mylėkime 
savo kalba, nes mus lenkai tik 
tada myli, kad da pas lietuvy 
randasi dolieris keszianiuje, ale 
tiktai tu lik be dolierio, tai tada 
nors tu niekad nenustoki© lenkisz
kai sznekejas, visada lenkas 
ant tavęs pasakys: “Oto glupy 
Litvin. ..• A. B.

Isz Waterbury, Conn.
Balandžio 23 ’95. 

Guodotina,,Lietuvos” Redyste! 
Teiksis patalpytie sziuos kelis 

žodžius dėl naudos lietusiu gy- 
wennncziu Connecticut’e ir aplin
kinėje.
No vakaro, Gegužio 5-tos iki 
7-tai vakaro togi menesio pas 
mus, Waterburyje bus didžiausia 
musu patrono sz. Juozupo szven- 
te su iszstatymu Sz. Sakrameuto 
per 40 adynu. Nenorėdamas pasi- 
liktie skolingu broliams, o nega
lėdamas kitaip užkviestie, duodu 
žinia visiems lietuviams troksz- 
tantiems ateitie ant musu atlaidų 
per labjausei iszsiplatinusius laik
raszczius musu kraszte. Jeigu 
troksztate broliai dwasiszkos 
stiprybes, kurie galite, wisu mel
džiu atsilankytie ant teip gei
džiamos szventes.

Bet primenu ir tai. idant atei
dami ar atwažiuodami 
ant musu parapijines szwentes 
neatsinesztumet blogos mados, 
kaip kad Lietuvoje per didelius 
atlaidus daro. Atsiminkite kad 
szita nauja teviszke musu, wiša
me reikalauje iszmintingo ir tik
rai krikszczioniszko apsejimo. 
Kurie pas mus ateis szirdingai 
pasimelstie, atras pas brolius lie- 
tuwius mielaszirdingas szirdis, 
bus gerai primti, teipogi bus gali
ma visiems atliktie szwenta We- 
lykinia arba szeip jau spawiedy 
irprieitie prie szwencz. sakra
mento, nes skaitlius lietuviszku 
kunigu, kurie* ketina atvažiuotie 
bus isztenkantis.

Atsiminkime broliai, kad trum
pai gyvename ant szio swieto, 
užtai gyvtfhkime iszmintingai 
ir dwasiszko džiaugsmo sau nepa
sigailėkime, nes tas labai mums 
yra naudingu.

Su guodone kn. J. Žebris.

Atsakymas “Saules” kores
pondentui.

Fr. U. Hazen, Ark.— Tamista 
teisiniesi, kad nerasziai in Bacz- 
kauska. Ne in mus • iszsiteisik, 
ale atszauk per kitus lietuvisz- 
kus laikriiszczius, kaipo per 
“Vienybių” ir “Garsa Amerikos 
Liet.” o tada ne tik mes tikėsime, 
bet ir visas svietas matys, kad 
Tamista esi nekaltu. Kitokiu bu- 
du negalima Tamistai dovanotie 
už nupleszima szloves. Pats žinai 
kad TamistosOlszevskis nepažys
ta ir in Arkansa nevede. Ir jeigu 
Tamistai Arkanse negerai, tai 01- 
szevvskis Tamista pririszias tenai 
nelaiko; gali sau važiuotie isz 
kur atvaževai. Už nupleszima 
szloves nedovanosim patol, pa
kol neatszauksi. Teisybe turi isz- 
eit ant wirszaus. Szitokius szu- 
niszkus užpuldinėjimus mes ne
privalome kestie no bile kokio.

Isz Homesteąd. Pa.
Guodotinas Rėdytojau!

Meldžiu patalpytie in “Lietu
va” szituos kolis žodžius: 

z Daug taikėsi mums girdetie 
ir po laikraszczius skaitytie, kad 
po nekuriais vietas lietuviai su
lenkėjo arba in airiszius pavirto 
iszsižadėdami sawo prigimtos lie- 
tuviszkos kalbos ir permainyda
mi sawo pravvardias.

Jeigu jie i n airiszius pavirsta,
tai da netokis i dy vas, nes cze 
toji kalba yra reikalinga, betPakore szesziolika.

Tex, 28 d. Balandžio. Szicze 
Mahometonu bažnyczioje (mos-l 
que) liko perskaityta gromata 
Sultano Turku karaliaus kaipo 
apreiszkimas pergales ant susikė
lusiu priesz valdžia Kabamai) u 
tautos, Marrakesh’e. Po perskai; 
timui gromatos, viename terp- 
vartije miesto, pakorė 16 maisz-

Isz Pittsburgh’o. Pa.
Guodotinas Redaktoriau!

Maldžiame patalpytie tam pien
burniui Baczkauskapalaikiui szy 
atsitikima:

Baczkauskeli, kas tau sake, kad 
i?ittsbugh’e Dr-te “SS. Szirdies 
Jėzaus” intaise didyjy altorių už 
! 11200? Tau, nabagėli, galbūt 
sapnuojasi jau priesz kokia nege
ra atmaina oro ar kaip ten.

Minėtas altorius tapo intaisy- 
tas už pinigus visos parapijos ir 
kasztavo $1250, o ne už pinigus 
vienos draugystes kaip tu pliur
pi savo “saulepalaikeje”.

Gerai tas priežodis sako, kad 
“kokis ponas tokis kromas”. 
Koks laikrasztis toki jo ir kores
pondentai. O vėl pasižiūrėkit ant 
jo druko,literos iszrodo lyg senos 
kumeles paresti dantys—viena 
augsztesne, kita puse colio,žemes
ne, tai kuri augsztesne ta dada- 
sieke popiera ir atsimusze, o že 
mesne suvis nesieke ir nei pra- 
skaityt negalima. Mahanojiecziai 
szneka, kad Baczkauskas prisiran
kiojo tu literų kur po žydiszkus 
meszlynus, kurie nuplyszusias 
iszmeta, ir isz ju uždėjo neva dru- 
karnia. Ak tai jau geda ir in ran
ka paimt tokia “Saulia”. Jau tik 
galbūt ir prieszpatapiniai žmo
nes aiszkesny druka mokėjo at- 
spaustie už szendieniny Baczkaus- 
ska. O jis da vis nenustoja gy- 
riasis lyg žydks su dvokenezio- 
mis silkėmis.
Ą Teip pat ir tas jo pittsbur- 
ghinis koresĮMmdentas iszrodo kaip 
jo literos. Parapijonas.

jeigu iszvirsta in lenkus, tai yra 
labai didelei stebėtinas dalykas. 
— Ugi ir musu miestialyje prisi- 
plalino kokiu ten naujalenkiu ir 
maisztinyku, kurie geidžia ko
kiu ten pakėlimu Lenkijos ir 
kremtasi su lietuviais, sakydami, 
kad juos koke ten sistema mokina 
keltie vaidus terp savųjų.

Isz Mahanoy City, Pa.
Godotina ,, Lietuvos” Reda

ktoriau !
Musu Baczkauskas jau bin- 

krutyja. Szia nedelia neturėjo 
žmogų pinigu už ka nusip rkt at- 
ramento švara dėl savo laik 
raszczio ir tokiu bodu ta jo var
ginga „sauleėalaike” iszejo isz 
po preso pus a un ėda te p ta; 
rodo lyg kersza kiaule.

isz

Mahanojiecziai.



*

GROMATNVCZIA.
Dr-tei “D. L. K. Witauto” S. 

Bosten, Mase.—Gavome per ve
isimus patalpyta ateinancziame 
numeryje.

Naujas lietuwiszkasgaliū
nas.

Povilas Bakeviczius szioms 
dienoms atidarė nauja lietuvisz- 
ka saliuna po nr. 2997 Archer avė 
ir ant subatos ir nedėlios 4-tos ir 
5-tos Gegužio rengia balių ati
darymo “Grand Opening”. Gra- 
jys lietuvviszka muzika, bus dau
gybe jaumimo, szokiai ir kitos 
žabo vos. Ant kuriu szirdingai už 
praszau visus lietuvius* ir lietu- 
vaitias atsilankytie.

Su guod. P. Bakeviczius.

In Lietusius.
Pasiduodu dėl žinios guodotinu 

lietuviu, jogei esmių lietuviu 
ir paeinu isz Kauno redybos; 
dirbu ir zalatyju altorius, dirbu 
kryžius [Dievo mukas], stovylas 
(apasztalus) ir tėplioju (malevo- 
ju) bažnyczias. Tliriu paliudyjmus 
no daugel kunigu isz Lietuvos, 
kur ir kokioje bažnyczioje esiu 
dirbias ir jogei ta darba gerai 
pažystu, ir atsakancziai galiu at- 
liktie. Deltogi atsiszaukiu in 
guodotinus lietuviszkus kunigus* 
kad jeigu kur toksai darbas ra, 
stusi, idant teiktųsi man jy su- 
teiktie kaipo lietuviui. (11—5- 
Su guodone, Ignacas Giedvila) 
834 Attica st. .Chicago. Įlįs

$1800.00
GIVEN AWAYT0INVENT0RS.

$150.00 everymonth given away to any one vho ap- 
plies through us for the tnost mentorious patent during 
the month preceding.

We aeeure the beat patente for our clienta, 
and the object of this offer is to cncourage inventors to 
keep track of their bright ideas. At the šame tune ve 
visa to imprešs upėn the public the £act that

rr ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENTIONS 
, į THAT YIELD FORTUNES,

such as the “car-vindow*' vhich can be easily slid up 
and down vithout breaking the passenger's back, 
“sauce-pan,” *• coŪar-button," "nut-lock," ‘‘bottle- 
stopper, and a thousand other little things that tnost 
any one can find a way of improring; and these sūnple 

. invendons are the ones that bring largest retumą to the 
author. Try to think of something to invenL

IT IS NOT SO HARD AS IT SEEMS.
Patents taken out through us receive special notke in 

the “ National Recorder/’ published at Vashington, 
D. C., vhich is the nešt ne vspaper published in America 
in the interests of inrentors. We furnish a year’s sub- 
scriprion to this jotiniai, free of cost, to all our clients. 
We also ad vertise, free of cost, the invention e ach month 
which wins our $150 prize, and hundreds of thousands 
of copies of the “National Recorder,” containing a 
sketeh of the vinner, and a description of his invenrion, 
vili be scattered throughout the United States ainong 
capitalisu and manufacturers, thus bringing to theu 
attention the merits of the invention.

All Communications regarded strietly confidcntiaL
Address

JOHN WEDDERBURN & CO., 
Solicitors of American and Foreign Patents, 

618 F Street, N. W.,
Box 385. Washington, D. C.

Katalogas knygų.

Knygos niokslyszkos.
AKYVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet gerai nesupran
ti; su 7 abrozeiiais. Naudingiause kny
gele ant svieto dėl dasižinpjimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi.

Preke....  30c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Lementorius lietuviszkas „ 10c
Spasabas greito iszsimokinimo angeiskos kai 

bos ne apdaryt - " “ $ 1.00
o apdarytas “ 11.25

Istorija Europos su m&poms 50
Ka darytie, kad butume’sveiku ir ilgai gyventu
me........ ............................................................................
Lietuviszkas Kalendorius ant meto 1895 
Lietuviszki Rasztai ir Rasztinykai 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija „ 
Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mistranturu.
engvas būdas paežiam per savęs prarno'- 
tie raszvtie. dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis

Žodynas ’teturiuse kalbose: lietuviszkai 
iatviszkai, lenkiszkai, irruskai, y- 
ra: - rlause knyga dėl norineziu isz- 
m o k tie lenkiszkos, ruskos arba ia- 
tviszkos kalbos 

Kasdienines Maldos 
Pradžemokslia Rankos Raszto dėl norineziu 

iszmoktie gražiai rasrytie 
brozas “Kražių skerdynes’ perstata kaip

..10c. 
“ 15e 

50c.
10c

10c

10c

15c.

12.00 
5c

10c

maskoliai pjowe lietuvius prie bažny
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu „ 60c

Knygos istoriszkos, swieti8z- 
kos, pasakų ir giesmių.

ROBINSONAS KRUZIUS, moraliszka apysaka 
dėl jaunumenes. “ “ ' 25c

Ape senovės Lietuvos pilis “ 10c
Aukso VVerszis, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ 15c
Istorija gražios Katrukos ** “ 10c------ ------------------------------ «----- .. 

50c 
20c

15c 
10c 
30c

20c
•foo 

10c

11.50 
20c 

______  . 50c 
Juokingas pasakojimas ape Szaltabulzius 10 
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

ape keturi szimtai ** $2.00
Lietuviszkas sziupinis “ 5c
Lietuviszkos Dainos užraszytos per Antana 

Juszkevicziu Welionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku ir darbiny-

kiu “ “ 1.50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsaviszkos ka

res Indi jonu Amerikos. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1803 m. 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztai “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus waikszcziodaina po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija kte
Rinalda Rinnldina “ “ ** $1.50
Talmudas židu “ “ 10c
Vaiku knygele su abrozelais “ 30c
Visokį abrozdelei in knygas 5c
Abrozas Gedemino, Lietuvos kunigaiksz

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

Žiponas bei Žipone 25c.
•

Istorija isz laiko Prancūzu vainos “
Juozapas Koniuszevskis arba kankinimas U- 

nijotu po valdže Maskolių “ , “
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai'nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo „
Birutes dainos “
Boleslovas arba autra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian Czardom tovard 

Litbuania “
Budas Senove* Lietuviu Kalnėnu Ir Žemaicziu 

parasz Simano Daukanto I
Graži tvaiku knygeie “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausiacisto-

rija Lietuvos " ., 1
Istorija gražios Magelenos
Istorija septynių Mokytoju ‘ “
’ Szaltabulzius

rlsur surinktos,

WIENATINIS
Lietuwiszk;as i Saliunas

400 Gran d Street

H*

S. BAROS FORMERLY OF 
M. ROSENBAUM & CO. 

LITUWISZKA1 LENK1SZKA BANKA. 
NEW YORK, N. Y.

ABRAICZ1OJONO
82 Riverdale av., Yonkers, N. Y.

Pas mane randasi puikiausias Alus, geriause 
Degtine pargabenta isz užmarea. Cigarai isz Tur
kijos, skanus in rūkymą, durnai kwepenti.—Pas 
mane lietuirys atwar.ewias gali gautie ramia na- 
kirynia ir prieteliszka rodą. Teipogi turiu gera

dėl mitingu, balių ir weseliu.
Jei in Yonkers atkeliausi, 

pas Abbaitt wiska gausi.
Ateik broli pamatytie 

ir to wiso pabandytie.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antveseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopuikiausei.

KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PASOLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIE 
IR TO WISO PABANDYTIE.

Gyvenu ponr. 825 St. Clair str.
Clereland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz irisu Clevelando 
lietuviu irdaugiause visokiu gerymu užtaikau

M. Wyszniauskiene.
403 Henderson st., Jersei City, N. J.

— užlaiko — r
PUIKIAUSIA SALIUNA

visame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir t.t. Turi gera di- 
delia salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir veseliju; turi daugy- 
bia ruimu ant pasamdymo dėl 
lietuviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame visiems eitie 
pas savus, o ne pas svetimtau- 
czius.

WE1NATINIS LIETUWISZKAS

SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio * 

338 Anderson str. Jersey'City.

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinis tikra ruginia, lietuvisz- 
ka Trejonkia visokiu Wynu ir Li- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
vu. Pas mane gali gautie kiek 
vienas pakelevingas puikia nak
vynių ir geriausia rodą duodu 
dėl savo broliu.

W.M. Kaczerois.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —

Adwokatas,
praktikavoja visuose suduose, 

iszpildo'savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu v nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 

neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

KAZIMIERAS PETRIKAS
LIETUWISZKAS AGENTAS.

Siunczia pinigus in visas dalis 
svieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laivu pigiausei ir 
tesingiausei.

Ofisas: 314 E. Centre str.,
Mahanoy City. Pa.

Perkėliau Sawo Offisa
isz po nr. 3117 po nr. 3121 

— ir —
uždėjau banka dėl užKavoiimo pinigu, in ku- 

riapriimu pinigus no $5 ir augszcziau ir 
moku už juos procentą,

Kam turit waikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudlnet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
savo žmogų. Ateikit ir perailudyklt.

Uždėjau nauja banka ant užkavojimo gali sudėt 
pinigus no $5 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą.

SZIFKORTES
geriausiju liniu isz Chicago per NevYor

ka in Berlina Ir isz Berlino in Chicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes parduodam Szifkortes ant vi
su greieziausiu laivu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos 
jusu prieteljai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuvlszkai ir lenkiszkai. A-

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai. Teipogi parduodame tikietus ant visu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Mauskade, Rotterdam, 

46 Heerdenthorsteinveg. Bremen.

Jeigu nori gautie gera Lota, geroje vie
toje ir padarytie ant jo gera 

bizny, tai pirk
LOTA prie pat Lietuwiszkos Bažnyczios, 

o czionai, ar tu uždėsi koky bizny, ar tu pasistatysi koky narna, 
tai viskas tau eis gerai, ba cze kasdien lietuviai tankinusi ir viso
kis biznis kasdien gerin eina.

Buvo 6 Lotai ant pardavimo prie pat bažnyczios, isz kuriu 
viena mes patys nupirkome ir ateinanty pavasary statysime savo 
locna narna dėl Redakcijos “Lietuvos”, o da 5 lotai prie to paties 
daikto yra ant pardavimo, ant kuriu mes paememe agentūra. Lo
tai prie pat lietuviszkos bažnyczios, 3 isz ju ant 33-czios ui. ir 3 
ant Attica ui.

PREKE LOTU NO $700 IKI $800.
Turi 25 pėdas ploczio ir 120 ilgio. Treczia daly pinigu reikia 

inmoketie isz virszaus, o likusios dvi dalys iszsimoka per 3 metus. 
Kas mislyjate pirktie, tai pasiskubykite, nes prekes ju kasdien au
ga; už metu laiko nepirksite ju nei už tūkstanty dolieriu. Pamy
kite kad cze yra sostapyle lietuviu, tai ne teip kaip nekurie žyd- 
palaikiai traukia jus in laukus in mažus miescziukus, kur žmones 
mokėja per kelis metus,pameta viską ir. vėla sugryžta in Chicaga 
ir czionai maitinasi. Cze jeigu žmogus darbo neturi, abite turi sa
vo locna narna, tai isz paties rendo sau maitinasi, ba aplink lietu- 
viszka bažnyczia nėra nei vieno kambario tuszczio, ape tai nerei
kalaujame pasakotie, nes ir patys matote. Atsiszaukite

in redakcija “Lietuvos” 954 33-rd str, Chicago, III.

1 W . 1*121 Y ADVVOKATAS.
Mikolas Kielpsza lietuviszkas asistentas, praktikavoja wi- 

suose suduose.
Di vio 419 Chamber of Cornmerce Building,
RŪMAS; kerte Washington ir La Šalie ui. CHICAGO.
TELEFONAS: MAIN 373. Durys isz Vaabington.prieszai Court Ilause. Imk ekvatorių.

A. ZDANAIVICZIUS,
181 Salem ui, 

BOSTON, MASS., 
Uždėjo pirma lietuwis. agentūra

Parduoda laivakortes (szifkortes) ant greieziau- 
siu laiw\i in ir isz Europc s, iszmaino ir siunczia 
pinigus in wisas svieto szalis kuom i pigiausei Ir 
in 4nedeles po iszsiunttmo parodo kwita su priė
musio pasiraszymu. .

Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa- 
kort» > jo oftee duoda tikėta už dyka. u«*t i n pat 
NevYorka; o laivakorcziu preke ta .pati ka ir 
New Yorke.—iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo ksz teviszkes arba kitokiu dalyku ar ra- 
sztus su konsuiio užtvirtinimu. O teip-gl atjie- 
szko skolas isz Europos:asekurawoja nuo ugnies 
namus ir kitus dalykus: parūpina vietas darbi- 
nikatns. ir vietas tarnams ir tarnaitiems ir užlai
ko visokias malda knyges.—*Wiska atlieka kuo-’ 
migeriausei.

JONAS ZAWECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuvia Augliu.o
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir pervažiojimu visokiu

"LIETUVA”
Nedelinis Laikrasztis, 

iszeina kas subata ir talpina savyje ko naujausias ir svarbiausia 
žinias dėl žmonių darbinyku.

TT7IFT1TTTT A >>

turi daugiausei skaitytoju po visy. Amerika ii ui j tai biznieriams 
geriausei užsimoka “LIETUVOJE” apsigarsytie.

“Lietuva” Easztuoja ant metu >00
Spaustuwe,, Lietu va“ 

spausdina (drukavoja) visokias Knygas, Konstitucijas, Tikietus 
ant lioteriju, balių ir teatru, Programus ir 

kitokius reikalingus drukus.

Wiska padaro grąžei, greitai ir pigiai.

Redysteje,,Lietuvos44
Parsiduoda Szifkortes ant geriausiu laivu. Siuncziasi pinigai in 

visas szalis svieto. Pinigai iszsiusti per. redystja 
“Lietuvos” greieziause suvaikstezioja, 

kaip isz visu kitu agentu.

Raszant bu kokiu bent reikalu, reikia uždetie adresa toky*

A.0ISZ6NSK1S
954 33rd st. Chicago, UI.

---------------  O ----------------
Ofisas “Lietuvos” esti kasdien atidarytas no 7-tos adynos 

ryto iki 9-tos vakaro, o nedėlioję no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

Puikiausias Salimas
visam mieste Shenandoah

— pas —
j J. Kiipczynskn ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

Viskas yra czysta, gerymai v-isoki pirmos kla
ses, o žmones isz duszios prietehszki. Rodyjaine 
visiems lietuviams, turintiems wafandela laiko 
atsUankytie pas savo brolus lietuvius, o busitia 

Urlimtk T.-ipngi ir naujai pribunan

in geriausia ir in tikra 'lietu viszka užeiga

te
nt-U.nikjti.« h.*vo I rolu- ;.•• u ’bu - itia 
kogražiaiiM-i priinti. Teipogi ir naujai pribunan 
tiems in Shenandoah velyjame nusiduotie kaipo irt (Tari u iiaia i n *1 —4 — 1  • _ s *

PONI ONA MILLER, 
(pagal vyra Jankauskiene), 

EXEMINAWOTA DAKTARKA 
moleriszku ligų ir prpktiszka A- 
kuszerka prie gimdymo. > Turi 
gera praktika ir džiaugėsi pasi
vedimu savo daktarystes. Rody- 
jame visoms lietuvėms visokiuo
se savo reikaluose in ja atsiszauk- 
tie. (8—6)

280 W.12th st. Chicago, III.

j ... n j • . • t suduose. Kfumoczyjadaiktu. Kodyjame visiems geriau■ kiszkojeirangpiskoū 
oitio noc llnta.v RU. UŽ visokia* .kol.eitie pas savo žmogų lietuvy 
nei kaip pas svetimtauty, 
__________________(24-3)

5 ® «e

>CAV t A15 J MU t MAKKS^ 
C0PYR1GHTS.

CAN I OBTAIN A PATENT f For • 
prorc pt ansver and an honeat opinlon, vrtte to 
M U N N dk CO.. vho bare bad nearly flfty yaara* 
ezperienoe tn the patent busi nesą. Cotnmanlcv. 
tlons strietly eonfldential. A Ilandbeok of lo- 
formatlon concemina Patente and bov to Ob- 
tain them aent free. Also a cataiogue of mechaa- 
ical and scientific books sent fraa.

Patente taken through Munn tt Ca recetee 
■pečiai nottoetn tbe Ncientlfle American, and 
thus are brougbt videly beforetbe public vith
out cost to tbe Inrentor. This spleDdid paper 
imi d veekly, elegantiy Uinetrated. bas by far tbe 
largest circulstion of any scientiflc work in tbe

Sample copies sent free.
Buildlng Edltton, monthly, gUOa year. Singlą 

copies, '25 cente. Every number contatns beau- 
tirul platės, in totore, and pbocograpbs of nev 
hovses. vltb plane, enabllng builden to abov tbe 
latest destgriK and secure contmota. AddressMUNnS (X).. N»w York. 3H1 Bsoiorzy

LIETUWISZKAS

SALONAS
. J u ozu po Dziaitwos,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui. 
ūžlajkas šviežia Kavarske Ątu, seneuses ge- 

reuses Arielka*. Likierius irkvepencziu* 
Cigarus.—Kasdien šviežai užkandis.

A te J k Broli pamatitie 
Ir to wiso pabanditie

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel uL

* ~ s.’s. *
’• o

II-F 

» c 00 • 
oo

3 ž.

GERIAUSIA UŽEIGA

3301 Auburn ave.kerte 33czios ui.
Arti Lietuviszkos bažnyczios.

—o—
Užlaiko puiku Saliuna ir Salia 
dėl mitingu, balių, veseliju ir ki
tokiu zabovu.

Ir kurie atkeliauna isz kito 
i irmiesto, gali visa rodą gautie 

spakainiai pernakvotie.
L. AŽUKAS.

Pirma Letuwiszka Kolionija 
po wardu “Lietuwa“, 

GRAND PRAIRIE, ARKANSAS-i L. .Kurioje jau apsipirkti 24 lieuviszkos familijos ir jau 10 lietu- 
"viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas kunigas J. Balcewiczius ir ant ateinanezio pavasario 
statys lietmviszka bažnytelia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. Wisoki 
javai dera labai gausei, 
prietam auga bowelna, o vaisei sodu puikiausi isz wisu Suvienytu

Wanduo sveikas. Szulnei g;
Aplinkų iszsidraikstia straips 

rios. Raikei ir lentos neiszsakytai

'____ "__ _________ ___ _____________ ______ 1 i Valstijų. Klimatas sveikas
žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszcziu didelu nėra, szihiria lyginasisu Chicagos.

ylo no 20 iki 50.
Aplinkų iszsidraikstia straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi 

’ . ’ > pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

UNION LAND COMPANY,
163 Washiugtou St., Chicago, IIL

------ARBA.IX-------

REDYSTIA ^LIETUVĄ”,
954 33rd Street. Chicago. III.

ARBA PAS

J. Butkus. Hazen, Ark.
| P. O. Box 82.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda Į— 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Judd uliezios, H

CHICAGO, ILL.
Tajso wisokiuft«iegorelu8, ziegbrius ir kitokius 

aukrvnius dajktus, žalatiimas 4r sidabrinimas w ' 
irisokiu dajktu labaj pigej, aukBzynius sydabryus ziego- 
relius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

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

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

KASPAR BARTKOVVIAK, 
Konstabelis Pavietavas. 

IK NOTARY PUBLIC, 
iszprovoia geriausei visokias provas visuose 
įduose. Kfumoczyja kalbose: lenkiszkoje, wo- 
‘--.koje ir angliškoje. Teipogi kolektatvoja pini- „ ui visokia* skolas. Gyvena po nr. 

3200 Muspratt st., kerte 32 st.

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

KOBRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Ganai Str.
IR

HŽDirisionSt.
Few lork

N. I.
M yrai ’ duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi 

su greieziausiu laivu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiliidykite, kad mes 
pm. 25 metus su koznu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rot teiti am 

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.
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