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Metas III,

Isz Užmarės
Gal bus reivoliucija 

Kynuose.
Honolulu, 11 Rugpj.— Wienas 

isz užsigy venusiu szicziouai Ky
liu apturėjo žinia isz geros vers
mes, kad Kynuose rengiasi revo- 

, liucija.
Pastariejie užpuoliinai ant mi

lijonierių yra jos ženklu.
Susiraszymas ant dabar viesz- 

pataujanczios szeimynoš gyvuoja 
jauno seniai —ir revoliucija tu
rėjo isztikt da priesz karia, bet 
kariszki atsitikimai ja sulaikė.

Rodosi, kad susiraszyipo galva 
yra vice-karalius Li HungChang, 
o priguli prie jo daug mandarinu.

Tvirtina, kad jeigu nutiks isz- 
wyt dabar vieszpataujanczia szei- 
mysa, bus užvesta federatiszka 

• republika, panaszi in Suv. Wal.
— arba bent suvienyta vieszpa- 
tyste, susidedanti isz sa vysto vi u 
valstijų (provincijų) su ciesorių, 
kaipo galva.

Tokiame karte ant sosto butu 
paszauktas Li Hung Chang. L O O

Karszcziai Rusijoje.
VViednius, 11 Rugp.—Pagal 

- žinias, apturėtas isz Odesos, viso
je pietinėje Rusijoje, o ypacz 

. Arime, vieęzpatauja neiszkenczia- 
mi karszcziai. Augalai ant dide- 
liu plotu iszdegia. Galvijai dve
sia dėl stokos vandens. Atsiran
da limpanczios ligos. Paczioje O- 
desoje mirszta žmonių du kartu 

< daugiau, kaip paprastai tame lai
ke, o gyventojai bijosi, kad ne
pasirodyta kolera.

Pasikėsinimas ant caro
Odesa, 13 Rugp. — Septynios 

deszimtys nihilistu tapo suimti 
szendie ryta Odesoje. «

Susirinko jie in restauracija.Po
licijai inejus in vidų, szeiminikas 
restauracijos nusiszowe.

Rado tenai tukstanczius nihili- 
stiszku laikraszcziu ir knygų, 
teippat paslaptiniu spaustuwia.

Nihilistai turėjo jau sudaria 
pliana nugalabijimo caro-,

Naujos (leszimtrubliues.
Rusijoje iszeis neužilgo nauji 

deszimtrubliniai popierėliai. Nau
jos deszimtrublines bus ilgesnes 
ir didesnes už senoviszkas; žo
džiai bus atspausti skersai, o ne 
Lzilgai; popiera bus daug plone 
>ne. Ant vienos puses, szviesiai 
—rožines, bus perstatyta Rosi ja 
pavidale sedinczios moteriszkes, 
o ant virszaus bus paraszytas 
skaitlius “10” trijose spalvose: 
žalioje, geltonoje ir melinoje. 
Ant antros puses bus viduryje 
herbas Rosijos.

Nepaprasta galyne Pary
žiuje

Du jauni' vaikinai, vienas 20 
inetu ir antras 18 metu, insilnile- 
j<> in viena mergina, teipgi 29 
metu senumo, ir nusprendė isz- 
risztie tuos szirdies susiriszimus 
per galyuia (t. y. pojedinka). Jie 
tada nusidavė sykiu su milimaja 
• n atsava vieta uliczios Menil- 
niontant ir ten, ant duoto per 
mergina ženklo, paleido szuvius 
isz revolveriu. Beveik vienu 
sykiu iszgirdo trenksmą ir vie
na kulka in vieta viena isz prie
du, pataikė in mergina. Pribuvo 
policija suaresztavojo galinczius 
ir mergina nuveže i u hospitaly, 
kur daktarai pasuke, kad nėra 
vylties ant iszgijimo mergaites.

Isz Amerikos.
—o—

Szinva, biciklis ir elektri- 
szkas yy agonas.

Utarnyke, ape 11 adyna priesz 
pietus, arti yV'inona ui., Fred 
Marš, gyvenantis po nr. 116 
Meund ui., 19 metu senas, va
žiavo ant savo biciclio, kad ka- 
žinkoks szuva balsiai Jodamas! 
puolė ant jo. Szuva perkrimto 

Igurna ant rato—biciklisstaiga su
imtojo ir Marš pargriuvo ant že- 
' mes—ir viskas teip susipainiojo, 
kad szuva, biciklis bei Marš gu-'1 
Įėjo ant relių elektrikinio geležin
kelio, ir per kelolika sekundų 
Marš Veltu stengėsi atsistotie unt O
kojų.

Tuo tarpu prisiartinio elektri- 
kinis vagonas. Maszinistas per- 
velai patemijas periszkada ant 
relių, nebeinstenge jau suhdkytie 
vagono, kurs Marša, jo bičikly ir 
szuny numėtė szalin. Ratai bici- 

; klio persprogo, Marš susižeidė 
! galva ir susimusze kely, szuniui 
vienok niekas nepasidarė. Marš 
nesusižeide pavojingai.

Nužudimas Kongo’je.
Isz Zanzibar (Rytine Afrika), 

no 10 d. Rugpjuczio raszo, kad 
Belgiecziai isz Lindi,liuosoje vie- 
szpatysteje Kongo, pakorė vie
na pramoninika, vardu Stokes, 
kurs buvo kada apsukrum mi
sionierium ir vokiszku agentu. 
Jis buvo apskunstas už tai, kad 
pardavinėjo ginklus ir ammuni- 
cija in Kibonga, su kuria vieszpa- 
tyste Kongo veda karia. Stokes; 
turėjo karavanus visuose krasz
tuose Afrikos ir turėjo begalinius 
turtus.

1’riepnoHai su guriai wiais
Garlaivis “MirandaV susidau

žė nakezia 10 d. Rugpjuczio ne
toli francuziszkos salos Uchante 
(netoli krantu Bretanės) ir teip 
dikcziai liko sužeistas, kad ne
trukus nuskendo. Ar visi žmones 
iszsigelbejo, da ne žine. Garlaivis 
Miranda buvo vokiszkas ir 29 d. 
Birželio buvo iszplaukias isz 
VValparaiso, Chilije.

Isz Melborne (Australijoje)da-Į 
nesza no 10 d. Rugpjuczio, kad 
ant garlaivio “Orient”, plauken- 
czio isz Londono in Sidney,' už
siėmė gaisras krautuvėje augliu, 
kury gaisra tik ugnine sargybai 
vostik užgesino mieste Melbur
ne.

Isz san Francisco danesza, kad 
garlaivis “Prince Oscar” susimu- 
sze su antru galaiviu“IIolt Hill”, 
kuris plauke isz San Franci s cos 
in Queenstovn. Žmonių ant “Holt 
Hill” buvo tik 34.

Moteryszkes gromut- 
neszeis.

Prižiūrėtojai paczto mieste Aix 
a Chapelle inwedė nauja inova

cija. O tai visi gromatnesziai li
to atstatyti, o in ju vieta priimta 
tik mitrios jaunos merginos. Nau- 
os urednykes paczto nesziojajuo- 

das drapanas, geltonas szarfas, 
skrybelias su geltonu kasnyku ir 
dežiuke dėl gromatu, persikabina 
įer pety ant diržo.

V okietis Lietinvy primų- 
sze.

"Hardvick, Mass., 3 Rugpj. ka
da Kaz. Savickas inežle karvia 
farmerio, pas kury jis tarnavo lie
kai po už berną, atėjo to paties 
farmerio kitas bernas, vokietis, 
pabaidė jam karvia ir paliejo 
pieną. Savickas atsiszauke in jy 
asztriai ir ketino apskųstie gaspa 
doriui, o vokietis priėjo prie jo ir 
kirto jam su kumszczia in veidą. 
Savickas pasigriebė kedutia, ant 
kurios melžent karvia sėdėjo ir 
kirto su jai vokiecziui iu galva, 
ale būdams menku vyru, ma
žai vokiecziui inskaudino. Tas 
vokietis isztrauke isz jo ta kedu
tia ir kaip reže 3 kartus Savic
kui in galva, prakirto 3 skylias ir 
Savickas krito ant žemes negy
vu.

Kada atsikėlė pats gaspadorius 
ir ėjo apžiuretie gyvuliu, atrada 
sako berną (Savicką) gulinty 
kraujuose. Paszauke daktara,kurs 
apžiurėjas jy pasakė, kad menka 
viltis yra jo iszgijimo. Wienok 
dabar jau yra nekiek geresniu ir 
jau po bisky szneka; galbūt da 
iszgis.

Tas vokietis tapo aresztavotu 
ir pastatytu po $500 belos; vie
nok jo pažystami jy iszbelavo. 
Rugpjuczio 10 d. turėjo būtie ju 

. sūdąs.
Savickas paeina isz Suvalkų 

i red. yy’ilkaviszkio pav. J. L.

Turtingumas tautu.
Kokis Francois paduoda in laik- 

raszty “Monde Moderne” žingei- 
du straipsny ape turtingumą 
y vairiu tautu. Pasiremdamas ant 
naujausiu triusu geriausiu 
ekonomistu ir statistikų, jis 
išduoda žinias ape turtus 

devynioliokos tautu ant žemes.
Pirma vieta tame surasze užy- 

ma Suvienytos VValstijos Ameri- 
ce, kurios turi turto 313 miliar- 
du; potam seka Anglija su 265 
miliardais; treczia vieta užyma 
Francija su 225 miliardais. To
liau eina VVokiecziai 161 miliar
dais ir maskolija 127 miliardais. 
Tris vieszpatystes turi daugiau 
negu penkesdeszimts m ii i ardu. 
Austro—Vengrai—32 ir Ispanija 
—63; VValakai—52. Turtingu
mas kitu vienuolikos lankstosi 
terp 3 ir 34 miliardu.

Tos skaitlines apima ir skam 
banczius pinigus, kuriu yra visose 
tautose labai maža dalis turtingu
mo. Ant paveizdos Francijoje 
kaltiejie pinigai, kaip einantiejie 
per rankas teip ir gulintiejie įlan
kose yru aprokuoti tik ant 61 
miliardo, arba biski mažiau, ne
gu treczias procentas visuotino 
turto. Kituose krasztuose tas 
procentas yra da mažesnis. Wie- 

i nu žodžiu pagal aprokavima p. 
Francois, turtai deviniolikos tau- 

t tu isznesza abelnai in 1473 mi- 
liardus ir 700 milionu.

ISZ NEW Y0RK0.
Žinoma visiems kad pernai 

Nev Yorke užsidėjo unija kriau- 
cziu in kuria buvo susiraszia ape 
400 sąnariu, pertai privertė darb
davius moketie sawo darbiny- 
kamė no dienos, o ne no sztukos 
ir dirbt ant dienos 10 adynu, o 
sutintoms 9 adynas,ant ko darbda
viai buwo pasiraszia. Wienok da 
metas nepasibaigė no laiko, kada 
darlxiawiai pasirasze ant reikala
vimo darbinyku, o jau szendien 
wel savo dirba, tai yra, kad nei 
vienas isz kontraktoriu, apart J. 
Marcinkievicziaus,nenori moketie 
no nedėlios, liet wel no sztuku. 
Žinoma, kaip pradėjo moketie no 
sztuku, tai dabai ir vėl uždirba
me po 5, 6 arba 7 szi 1 ingus už pa
siuvimą žipono,ka to uždarbio ne
užtenka nei ant duonos su vande
niu.

Už tai no 29 Liepos priversti 
visi darbinykai stotie in straika, 
reikalaudami mokesties no nede- 
iiu, o ne no sztuku. Dabar musu 
unija reikalauja, idant darbdaviai 
pasiraszytu geriau, nei peruyk- 
szcziuose metuose—pernai pasira
sze lyg ant juoko be jokios gva- 
rancijos^o szymet unija paėmė sa
vo advokatu, kuris priverczia 
kiekviena kontraktieriu pasira- 
szytie ant savo locnasties (prb- 
percziu), kuriomis galėtu gvaran- 
tuotie. Kurs isz darbdaviu pasi- 
raszo pagal reikalavimu musu 
advokato, tai pas ta einame dirli- 
tie o. kurs ne, pas tuky niekas 
dirbt neina.

Isz tos tai priežasties pastojo 
czionai ir toki dideli straikai. U- 
nistai kasdien eina per visas 
kriauczvietias ir jeigu kur sugau
na koky “skabsa’V arba ir paty 
bosą, tai iszpila kaily gerokai. 
Daugumas isz darbdaviu ne nori 
pasiraszytie ant darkinyku reika
lavimo, taigi darbinykai patys 
susitaria keliese, pasisamdo szto
ra ir dirba patys sau, o darbda
viai tegul žiopso.

Jau daugumas ir skabsu prisi- 
rasze prie unijos, paskutinioms 
dienoms ape 50. Dėlto užpraszo- 
me ir visus kitus darbinykus pri- 
guletie in unija, instojimas pigus, 
tiktai $1.00, o jeigu visi prigulė
sime prie unijos— nereikalausime 
dirbtie už dyka, kaipo kad szen
dien dirbame, bet turės užmoke- 
tie už musu darba tiek, kiek yra 
verta.

Teipogi szuomi praueszame vi
siems lietuviszkiems kriaucziams, 
idant nevažiuotu nei vienas in 
Nev Yorka arba Brooklyna dar
bo jieszkotie, patol kol streikas 
pasibaigia. Unijos Komitetas.

Sumiszimas Pittsburgh’e.
Pittsburgh, Pa. 13 Rugp. — 

Minia apsiginklavusiu italijonu, 
in kokius 200 vyru, atėjo va
kar su raudona vėliava ant ker
tes Shudy ui. ir Forbes avė, no
rėdami nuvyt no darbo darbi
ninkus, dirbanczius ant ulicziu 
dėl firmos Booth ir Flinn.

Italijonai, kurie pirmiau dir
bo dėl tos paczios firmos, pa
reikalavo pirm keliu dienu pa
kėlimo mokesties ant $1.50 ant 
dienos. Firma nepristojo ant to, 
ir Ital i jonams pametus darba 
nauji darbinykai tapo priimti in 
j u vieta.

Subatoje italijonai pirma karta 
užpuolė ant dirhancziu, bet Ii- į 
kosi nuvyti. Wakar jau reikėjo 
tam tikslui visos gaujos polici- 
jautu. Keletas darbinyku likosi 
sužeisti szuviais isz szaudikliu ir 
revolveriu. Policija suėmė 8 I- 
talijonus, o kiti iszlakste.

Weliau atėjusios žinios pra- 
nesza, jog apie 2| adyna po 
piet 150 Italijonu užpuolė ant 
darbinyku su akmenais, pagaliais 
ir 1.1. Palicija iszvaike juos, 
bet 2 Italijonai likosi užmuszti, 
o

Persiskyrė Wagone. 11
La Crosse, Wis. 11 Rugp*—| 

Pone M. L. Taylor gyveno seniau 
su savo vyru Spring Valley’je, 
Mino., bet susipikus su vyru isz- 
važiavo in La Crosse, VVis., kur 
turėjo pardavinyczia. Ji pasiryžo i 
persiskirt su vyru, ir vyras pris
tojo ant to.

Pone Taylor nuvyko in Spring I 
Valley paimt persiskirima, bet to
je paczioje valandoje, kad byla 
turėjo prasidėt, sudžia gavo pa- 
szaukima tuojau pribut in kita 
miestą. Trūkis jau stovėjo gata
vas ir už valandos turėjo iszeit. 
Nedaug mislydami, in vagona su- 
yedo sudžia, Tayloriai advokatai ir 
tt. byla pasibaigė per 1 adyna ir 
kad trukys sustojo Wyckoff’e: už 
7 myliu no Spring Valley’jes pone 
Taylor gavo pareikalauta persis
kyrimą.

Žmogžudyste.
Aptiekorius R. A. Dickerson 

isz Ellston, Ky., tapo smertelnai 
sužeistas per D-ra A. G. Elistona] 
isz Nev Castle County. Dr. Ellis- 
ton tapo pakviestas per telegra
fą isz priežasties susirgimo jo tė
vo.- Mislidamas jog turės blo
gai susitiktie su Dickersonu, su 
kuriuom jis isz kekios ten prie
žasties gyveno smertelname pik
tume, isz važiuodamas jis apsigin
klavo. Pribuvias ant stotes Ells- 
ton’e, jis pamate Dickersona sto
vinti ant platformos, szove in jy 
per langa karo. Potam iszszokias 
isz karo norėjo begtie geležinke
liu, liet liko pagautas ir areszta- 
votas Dickersonas in kelias ady- 
nas numirė.

Atrado liekanas.
Kaip jau buvo praneszta skai- 

titojams pereitam numery “Lie
tuvos”, kad lenkas Daszkovskis, 
isz Green Bay, VVis., nužudė sa
vo paezia ir sukapojas in szmo- 
telius, pakavojo ant savo farmos. 
Potam atvažiavias in Cfricaga 
jis nejuczioms ape tai iszsitare 
per sznekta su savo pažystamu 
Tomaszevskiu ; kuris iy areszta- 
wojo. Daszkovskis buvo nuvež
tas ant jo farmos dėl isztyrimo; 
liet neatrado jokio pedsakio, o 
Daszkoavskis gynėsi sakydamas, 
kad Tomasževskis isz piktumo 
iszmislineja ant jo melagystias. 
Per trūkimą davadu kalczios, jis 
tapo paleistas.

Tomasževskis tyczioms leidosi 
in jo farma ir atrado liekanas 
kokio numirėlio. Nors gerai nėra 
da žinoma ar tos liekanos yra 
vyriszkos ar moteriszkos, bet 
visuomene lemia kalczia ant 
Daszkovskio ir policija jo jeszko. į strielczius ant svieto.

Daug patyrias liko užmu
sztas.

Mieste Telluride, Colo., tapo 
nusiautas Jim Clarke, paslaptin
gas policijantas Rio Grand gele
žinkelio per vviena nepažystama, 
kuris pabėgo be pėdsako.J.Clarke 
buwo pirmiau paojingu piktada
riu ir žmones tvirtina, kad jis tu
ri ant sąžines keliolika žmogžu- 
dyszcziu. Laike kares jis prigulė
jo prie partizanu skyrių Ųuantrel- 
la; potam liko randavu sznipuku 
terp Indijopu. Teipgi buv» sąna
riu razbainiku szaikos garsaus Jes- 
se James, o kada ta szaika iszbla- 
szke, tai jis da piktadariavo su 
įvairiais draugais sziaur-rytiuese 
Walstijose. Pirm asztuoniu metu 
jis apsisedo mieste Telluride ir 
ten apėmė vieta marszalo. Potam 
gavo vieta^paslaptingo policijan- 
to Rio Grande geležinkelio. Jis 
buwo pagarsejas, kaipo geriausia

Nelaime ant geležinkelio.
Arti Greensburg, Ind., 10 d. 

Rugpjuczio iszbego isz vėžiu 
trūkis Cleveland, Cin.,Chic. & St. 
Louis geležinkelio, ir kaipnuvir- 
to no supiltas kaubures in szaly, 
vvienuolika karu tapo sutrupinta. 
Užmusztas liko August Koenig, 
apsigyvenias po n r. 1179 Franci- 
sco avė., Chicago,ir sužeisty; ke
turi dikcziai, vvienas smertelnai ir 
penki mažesnes žaizdas apturėjo.

15 sužeistu.

Nnszauta prie altoriaus.
Dalias, Tex., 11 Rugpjuczio.— 

Mulatas McNorto nuszove tūla 
Sadie Johnson prie altoriaus, ta
me pacziame laike, kad kunigas 
norėjo duot jiems szliuba. Sa
die pasikėlė no kėdės ir norėjo 
iszeit: regimai apsimislijo ir neno
rėjo szliubo imt. McNorton pa- 
szokias ieztrauke revolvery ir 
suszuko: “Mirtis arba szliubas!” 
Sadie norėjo pabėgtie, bet Mc 
Norton szove in ja, ir ji krito ant 

j žemes mirtinai sužesta in pety.
McNortona aresztavojo.

St raikai Anglekasiu.
Charleston, VV. Va., Aug 11. 

—Penkiolika szimtu anglekasiu, 
dirbancziu pagal Loup Creek. ge
ležinkely, iszejo ant straiko, rei
kalaudami pakėlimo mokesties 
dėl darbinyku. Lig sziolei už an
glis mokėjo no karo*dvieju tonu 
50 centu, kuris karas kaip sako 
darbi nykai stveria arti trijų tonu. 
Jie reikalauja, idant kiekvienas 
karas butu pastvertas, kaip yra 
parodyta ^Valstijos įstatuose ir 
idant 30 centu butu mokama no 
kiekvieno tono. Tas reikalawimas 
yra tokis jau,koky padare Norfolk 
ir Western mainieriai 1 d. Gegu
žio.

Gaisrai tyruose.
Tacoma, VVash., 10 d. Rugpju

czio. Aplink Lake VVashington, 
o teipgi ir ant žemosios užplau- 
kos ir ant artimųjų salų siaubia 
gaisras, kuris kas syk wis da di
dinasi paviete Challam keletas 
ganyklų iszdege vvisai. Auginto
jas galviju Hales, su savo gimi
nia, wos tik suspėjo iszgelbetie 

[gyvasty ir naktiniuose apdaruo
se iszbego prie tolimu Susiedu už 
kėlu myliu. Miestelyje Oakville 

| ko tik ue užsijeme trūkis geležin- 
I kelio,kad milžiniszka deganti pu- 
szis užvirto ant vėžiu. Lokomo
tyvą to trūkio liko dikcziai su- 

! žeista, o keliaunikai baisei per
sigando.

Nelaime ant trūkio.
Cincinnati,O., 11 Rugpjuczio-— 

Specijaliszkas telegramas in Com- 
mercial Gazette isz Greefield, 
O., pranesza: Tiltas ant Point 
Creek ties Bain Bridge, O., pri
gulintis geležinkeliui Ohio 
Southern, sulužo toje valandoje, 
kad per jy važevo trūkis. Tiltas, 
lokomativa ir 10 vagonu inpuo- 
le in vandeny, o su jais konduk
torius lokomotivosClintRadcliff, 
peczkuris Hauser ir sulaikytojas 
(motormanas) Thomas Byen. 
VVisi likosi griovesiuose ir ju kū
nai bus isztraukti tik po iszemi- 
mo griuvėsiu.

Graži dowanele.
Adolph Sutro, mayoras miesto j 

San Francisco, paaukavvo regen-' 
tams ^Valstijos Universiteto try
lika akru žemes widuje miesto 
rubežiu, ant kuriu turės iszbuda- 
vvotie auklėjimo mckslainias uni
versiteto. In priedą prie tu tryli
kos akru jis žada dovvanotie da 
200.000 retu knygų, kaipo pra
džia dėl “Ldtro Knygino”. Tas 
knyginas ir visas turtas bus pa
vestas dažiurejimui miesto ured- 
uykams ir knyginas bus liuesas 
dėl wisu. Ta dovvana, kuri da 
nėra priimta, yra aprokuota ant 
pusantro milionio dolieriu ir bus 
verta $2.000.000, kad viskas, 
kas nutarta bus iszpildyta.

Isz Brooklyn N. Y.
Musu mieste radosi ape trys to

kios bobos, lietuves, kurios jau 
ir dienos laike nepraleidžia jokio 
vyro uliczia praeitie,—lojimas! 
Dieve gelbek! Motinos savo 
dukteris to mokina ir tokios 
kelios bobelkos daro geda dėl vi- ‘ 
so Brooklyno lietuviu.

Už tai mes pirmiausiai jais per- 
sergstime per lailfraszty ir mel
džiame ju, idant susivaldytu ir 
apsieitu nekiek žmoniszkiau, o 
jei<*u szy persarga tame j u 
negelbes, busime priversti var
dais ir pravardems jais iszpubli- 
kavotie visam svietui

Brookliniecziai .
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t Londonas, 11 Rugpjuczio.— 
Pagal žinias aplatkytas cze isz 
Konstantinopoliaus, isz geros di- 
plomatiszkos įversmes, Sultonas 
Turkijos niekados nepristos ant to.
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Žinios visokios.

j Wilniuje Rugsėjo menesyje 
atsibus paroda ukininkystes.

■ t Neiv Britain’e ivienas Lietu- 
wis užmokėjo 12 dol. koros už 
girtuoklystia.

t Nanticoke, Pa. lietuivis Jur
gis Migimis tapo mainose sunkiai 
sužeistas.

t Kalifornijos gubernatorius 
Budd susirgo ant uždegimo sme - O o
genu.

t Mt.Carmel, Pa., wisosangle- 
kasyklos dyrbo per ivisa užperei- 
ta nedelia kasdien.•

t Isz priežasties didžiu karsz- 
ežiu pereita subala 75 darbinikai 
turėjo sustotie dirbia Desplaines’e 
m.

į Mieste'Zurich (Szvaicarijo- 
je) užsidėjo banka su 30 milijonu 
franku dėl užmanimo elektrikos 
iszdirbimuose.

t Isz Tokyo danesza kad in pe- 
dinis J aponiszko trono, kunigaik- 
sztis Joshihito Harunomizia pao- 
jingai susirgo ant karsztliges.

t Mieste Cincinnati užgimė 
waikas kuris, turi kožnoje akyje 
po dvi oraryksztelias. Tas tvai
kas yra sūnūs H. E. Schatzmano.

t Wilniuje Maskoliai isz nau
jo užmanė pastatytie paminklą 
korikui Murawjowui.... Geda ir 
apjuokimas dėl Lietuwiu.
4

t McKees Port, Pa., straikuoja 
ape devyni tukstyincziai mainie- 
riu ir nežine kaip greit streikas 
baigsis. Darbinykai didei bedavo- 
ja su pinigais ir maistu.

t Du Bois. Pa. darbai angleka- O 
syklose labai netikusei eina,—ne- 
kurie darbinykai skundžiasi, kac 
gauna dirbt ant nedėlios tik avie
na ar dvi dienas, ir anei ant mai
sto uždirbt negali.

t Mieste Toulon (Francijoje) 
danesza kad ten laike mariniu 
lavinimu plyszo armota. Kontr 
admirolas ir du olicieriai aptu
rėjo sunkias žaizdas; wienas ma- 
rinykas užmusztas.

t Wienas jaunas filologas, 
Francuzas, wadina sawia iszrade- 
ju metodos, su kuriai galima isz- 
moktie kiekviena kalba per tris 
menesius. Tokiu budu per tris 
metus galėtu iszmoktie dvylika 
kalbu.
t Neseneinumirias Anglijoje lord 

Hamilton paliko milžiniszkus tur
tus, atneszanczius per metus 
1.800.000 dolieriu. Jo inpediniai 
gali leistie po 5.000 dolieriu 
kas dien it tas kapitolas ue jaus 
jokio sumažėjimo.

J Butrinuose (Prūsuose) yra 
10 metu waikelis sūnūs kokio 
Alshute, kuris pagarsėjo negir
dėta šyla. Tas waikinas gali pa- 
keltie no kėdės maisza miltu sve- 
renti 250 svaru ir paeitie su 
juom ape 20 žingsniu.

t Duluth, Minn.— Superior 
kompanijos gabeno Italijonus dėl 
užėmimo wietos straikieriu. Ne
kurie seni darbinykai pagryžo in 
darba. Triukszmu nėra. Botai yra
iszlioduojnmi atsakanezei ir strai- • idant europisękos ivieszpatystes 
kas turės pakriktie.

t Isz Crisfield, Md., danesza 
no 10 d. Rugpjuczio, kad ant Sy- 
ker Island numirė kokis Planner 
Crockett, 102 metu amžiaus. Jo 
pati skaito 96 metus. Numirėlis 
niekad ne sirgo ir nekad ne eme 
jokiu ivaistu (t. y. liekar&twu). 
Buwo tewu keturiolikos ivaiku.

t Buffaloje, neužganėdinti pa- 
rapijonai parakvvijos Szvv. Wai- 
tiekaus (Lenku), tose dienose 
pradės budavvotie neprigulminga 
bažnyczia. Jie liko pri įversti 
prie to per wietiny biskupa, ku
ris jiems prisiuntė neapkenezema 
kunigą Flaczka už klebuna.

t Poor House of Cook County, 
kuris yra netoli Chicagos mieste
lyje Dunning, tapo nužudytas Avie
nas paliokas vvardu G. Budzik.

, Daugiau eina tyrinėjimas ir wie- 
'nas dažiuretojas Gough prisipaži
no jy muszias už ne pasidawima

i mauditie.
t Pendleton, Ore. — Cze atsi

tiko gaisras kotelyje Transfer ant 
Main uliezios ir penkios žmogys
tos nustojo gy wasties. Ugnis pra
sidėjo no užsidegimo gazelina- 
ivo pecziaus. Kotelis sudege iki 
fundamento. Bledes padare $15. 
000, o tik ant 7000 dol. buivo 
intrauktasin ugnia pinigius.

t Isz Wladiwostoko raszo in 
Londono Dayly News, kad guber
natorius tos gubernijos apturėjo 
paliepima praszalintie iv i sus žy
dus isz tos gubernijos, ir duotie 
jiems tiek laiko, idant galėtu su- 
redytie sawo reikalus ir iszpar- 
davvinetie nejudinamus turtus. 
Wladiwostoke gywena keli szim- 
tai žydu.

t Isz Petesburgo ateina žinia, 
kad Rusai dėl užtivirtinimo ant 
rubežiaus Kynu, mieste Assum, 
žada insteigtie kolionija kazoku, 
pargabentu isz Europines Rusi
jos. Del prilenkimo kazoku, ca
ras žada duotie jiems didelias 
priivilejas (palengivinimus) Si- 
berijoje. Ne reikia abejotie, kad 
kazokai su ukivata ant to pristos.

t Wienas isz didesniųjų pramo- 
niniku Neiv Yorke užsteliaivo 
Havvanoje cigarus, kurie wienas 
kasztuos sykiu su padotkais $4.35. 
Tai yra brangiausi cigarai ant 
sivieto. Tie cigarai ne bus parda 
ivinejami, o tik iszduodami dykai 
ant doįvanu geresniems sawo 
kostumeriams.

t Paivietavvas sūdąs Green 
Conty, Mo. paskirs ant szerifo 
naszlia p. Steivart, in ivieta miru
sio jos wyro Danieliaus P. Ste- 
wart. Du sudžios isz laiko priža
dėjo atiduotie už ja baisa ir bus 
ant tos ivietos, kolei pasibaigsi 
laikas, lig kurio turėjo iszbutie 
jos wyras.

t Peter Broski apskundė alder- 
monui Pittsburgo Sharr’ui koky 
Joseph Menke ape sugrąžinimą 
$74.50c. Broski buivo ant bor
do pas Menke ir pareikalawo už 
skola jo paezios. Menke padare I' 
su juom maina ir atdaive jam 
saivo paezia ir abudu pabe- - 
go in Eatna. Broski jy surado ir 
c|abar reikalauja paezios arba pa
gražinimo pinigu.

| vestu kontrolių ant invedimo ad- 
ministraty viszku reformų Armė
nijos.

t Asztuoniu metu mergina, 
Lenkijoje, inpuole in toky sunku 
miega, kad per szeszias nedelia s 
turėjo piltie m ai s ta per gerklia 
idant nenumirtu isz bado. Dabar 
jau paty atveria burna, kaip tik 
pajunta koky grumzdima i ndu. 
Teipgi duoda ir kitus ženklus gy
vasties, kaiptai, judina galiva, 
kelia i n augszta rankas ir tt.

t Ishpeming, Mich. 11 Aug.— 
Warentai tapo iszduoti dėl aresz- 
tawojimo keturiu wadowu maisz- 
tinyku, kurie iszmete isz miesto 
reportery Pritton nedele atgal. 
Mainieriai pradės dirbtie kita ne
dele ir duos visiems kurie atsi* 
szauks, padidinti mokesty, kurio 
straikieriai atsisakė praszitie ofi
suose. Jeigu kas insikisztu in tar 
pa su gryžusiu i n darba darbiny- 
ku, buspaszadkta kariumene.

t Saint Privat’e Francijoje, 
du spiecziai bicziu, jaunas ir se
nas, kowesi už awily dęl apsi gy- 
wenimo. Po didžios muszos se
nosios bites turėjo užleistie. At
sitraukdamas jos užtiko būry žą
sų ir kalakutu ir užpuolė juos 
su tokia šyla, kad ketitres de- 
szimts paukszcziu krite negyvais. 
Locninykas tu paukszcziu apturė
jo 100 f r. bledes, kurios ne gali 
no nieko pajieszkotie.

t Isz Salos Kuba danesza, kad 
po miestu Bajana tapo atlikta 
nauja kowa terp kubiecziti ir Is
panu,—ir Ispanai turėjo nukente- 

I tie didelis nelaimia. Isz puses Is
panu nustojo 378 žmogystas už- 
musztu ir sužeistu. Sukilusiejie 
turėjo tik 14 užmusztu ir 78 su
žeistu. Sukilusiejie atėmė toje 
kowoje 425 muszkietas, 10 paku 
ammunicijos, $16.000 pfnigais, 
Ispanu bagažius ir wisa banda 
galviju.

t Mieste Kansas City, Mo., 
kokis Daniel Louis, tapė apskus
tas už tai, kad sulaužė nauja is- 
tata, kaslink szventimo nedeldie- 
nio, ir processas atsiliko priesz 
sudžia Havthorne. Sudžia iszda- 
ve nusprendimą atleidžianti kal- 
tinyka ir prie to da apreiszke,kad 
įstatas upe uždarima skustvie- 
cziu nedęldieniais, nėra' swarbus, 
dėlto kad duoda apskunstiem- 
siems tiesa reikalautie bylavimo 
be priešai k intu audžiu, kas yra 
prieszingu konstitucijai Suvieuy-. 
tu VValstiju. Rodosi, kad isz to 
atsitikimo daug skustwiecziu ki
ta nedelia liks ne u ždaryta.

Amerikos dantistai.
Amerikos dantistai sunaudoja 

kas met ant plomba vojimo dantų 
už pusantro milijono delieriu auk
so, o da keturis syk tiek sidabro 

| ir kitu naugiu. VVienas statistikas 
aprokavo, kad jeigu toliau teip 
eis, tai Suivienytos Walsti- 
jos laike trijų szimtu metu pa
kas in kapines visa auksa, kuris 
dabar jau yra vartojatnas.

Skaitlius dantų, iszdirbamu 
kasmet Sziaurineja Amerikoje 
isznesza tris milijonus, o valdžia 
galėtu padarytie 
vienu dentistu, 
isznesza net iki 

t Isz Nev Yorko raszo, kadj^in koky ginklą 
anarchistai po wisas Suivienitas 
^Valstijas Amerike storojasi ap- 
aikytie susimylejima dėl anarkis- 

to Berkmano, kuris 1892 m. liko 
nusūdytas ant 22 metu kalėjimo 
už užmuszima skraudiko darbi- 
nyku Fricko, laike straiku Ho- 
meastead’e. J it pribuivo tuom 
aiku isz Nev Yorko in 1

tiems riceriams.

kelis pulkus isz 
kuriu skaitlius 
12000. — Kas 
galėtu duotie

Nauja knyga.
Tilžtje, Prūsuose, szioms 

noms iszejo isz po spaudos, kasz- 
tu p, M. Noveskio, nauja pasakų 
knygele, po vardu ANDERSO
NU PASAKOS. Toje knygelėje 
randasi 10 pasakaieziu priligstan- 

?ittsburga su mieriu nugalabitie Į ežiu prie prastu darbinyku žmo- 
? ricka, kuris buvo valditoju ge- I niu, kuriais turint liuosa laika 
ežies dirbtuvių Carnagie ir daug kiekvienas su noru skaitys ir pa- 

darbiiiyku apsunkino, o teipgi j sidžiaugs isz ju apsakimo. Preke 
tos knygeles 30 kapeikų arba 15 
centu. Galite gaut pirktie Redak
cijoj “Lietuvos”.

?ricka, kuris buwo valditoju ge- 
ežies dirbtuvių Carnagie ir daug

daug bledes padare dėl straikie-. 
riu. Berkman dabar sėdi kalėji
me.

die-

Wietines Žinios.
— Nedelioje, 1 diena Rugsėjo 

prasidės fair’as lietuiviszkoje pa
rapijoje.

— Kas užsiraszys “Lietuva” 
ir užsimokės už ja $2 isz wir- 
czaus, gaus puiku lietuvviszka 
sapninyka doįvanu.

— Chicagoje “Rentai” namu 
atpigo ant puses prekes ir tie pa
tys tuszti randasi, ale užtai mėsa 
pabrango.

-— Dėlto ar szeip ar 
teip kalbant, wienok vvasaros lai
ke ir Chicagoje darbai pagerėjo. 
Jau nei treczios dalies tiek ne- 
vvaikf-zczioja žmonių be darbo, 
kiek ivaikszcziojo žiemos laike.

— Wisi aktoriai ir aktorkoe, 
kurie prisiraszete prie atgrajyji- 
mo teatro, pribukite subatos va
kare ir nedelioje po miszparui in 
salia L. Ažuko ant prubos.

— Pradėjus darbams geriau 
eitie South Chicagoje, be įveik 
puse lietuwiu isz Chicago nuiva- 
žewo tenai. Teipogi nekurie ir 
lietuwiszki saliunykai persikėle 
i n South Chicaga.

— Rollmyle, kuri teip didelei 
žmonis džiugino su sawo darbu, 
nesiskubina dirbt geriau,—eina 
isz ivalios ir su labai mažai darbi- 
nyku dirba.

— Kam yra reikalinga anglių 
ar medžiu, tegul duoda žinia sa
vo tautiecziui P. Zacharevjcziui 
gyvenaneziam po nr. 848 Attica 
str., o greieziausei ir pigiausei 
Jum pristatys. Teipogi užsiima 
perkrausimu jsz vienu namu in 
kitus, ir visokius reikulus su ar
kliu greitai atlieka.

P. Zachareviczius
848 Attica st. Chicago, III.

— Majoras Geo. B. Swift klau
sėsi su atyda tyrinejfmo policijos 
komisijos. Priesz komisijonierius 
stojo keli poliemonai, apskunsti 
už girtuoklavima laike tarnystos. 
Ant užklausimo Majoro, kokia 
kora paskyrė komisija už tekius 
persižengimus, tai inspektorius 
paaiszkino, kad už 
bus

atidėjo by

Rugpj uczio, 
ir nedėlios

— Nedelioje, 25 Rugpjuczio, 
Chicagos lietu viszkoje bažny- 
czioje bus sivetimas kunigas, nes 
ta diena Avietinis probaszczius 
bus iszvažeivias in Waukegan 
III.

— Sziose dienose atsiliks sunkus 
“mufavimas” baptistu žinyczios 
“Immanuel,” stoįvinczios ant ker
tes 23 ui. ir Michigan avė. Rei
kia ja patraukt ant 50 pėdu in 
pietus ir 9 pėdu i n rytus, o toji 
žinycziayra pastatyta isz akmenų, 
o kas arsziausia, turi bokszta 65 
pėdu augazezio.

— Juozu pas Lukasz, saliunin- 
kas po Nr. 798 W. 18 ui. praeita 
utarnyka tapo suimtas už tai, kad 
saivo namuose laike namus pa- 
leistuwystes. Suaresztavojo teip 
pat jo kelnery ir dvi merginas, 
gyivenanczias pas Lukasz’a.

Sudžia Eberhardt 
la iki Petnycziai.

— Ant 24 ir 25 
tai yra ant subatos
pribus in Waukegano lietuwisz- 
ka bažnyczia guod. Kun. M. 
Kraivczunas su divasiszkais reika
lais. Deltogi tenykszcziai lietu- 
wiai, kurie norės prieitie spawie- 
dies ar su kitokiais divasiszkais 
reikalais, tegul ant tu divieju die
nu prisirengia.

— Skaitytojams, kurie jau bu- 
wa skolingi ir ant užklausimo ne- 
dawe jokio atsakimo, “Lietuva’* 
sulaikėme. Teiksis to nepalaiky- 
tie už bloga, ba kas tyli, tai mes 
nežinome ar jis nori mus laikrasz- 
ty skaitytie ar Jie, ir mes per prie- 
warta niekam nesisiulome.

— Tamoszius Czuprinskas su- 
gryžo isz Arkanso isz “Lietuivisz- 
ku Kolioniju”. Apsirinkias 160 
akru gero lauko, daive ant ran
kos $200 ir popieras atidaive ad- 
wokatui ant peržiūrėjimo, kas už 
divieju nedeliu bus jau gatawa. 
Iszgyre musu naujas kolionijas ir 
ketino ape jais paraszytie in laik- 
raszty.

— Darbai aplink tuomlaikiny 
bndinka, kureme bus paczta pa
talpinta, pereita nedele jau prasi
dėjo. Budinkas stowes ant Lake 
Front terp Randolpb ir Madison 
ulieziu, frontu in Michigan avė.

Senasis budinkas pacztos, po 
iszkraustimui rasztinycziu, bus 
nugriautas ir ant tos paezios wie- 
tos bus pastatytas didelis puikus 
budinkas randawas. Darbai užims 
keturi? metus.

— Ant susirinkimo daktaru, 
gyvenancziu 17-toje wardoje, 
iszrinko komitetą susidedanty 
isz 5 gyditoju ir 2 nkesu. Tam 
komitetui pavede iszdirbtie pro
jektą dėl Rodos miesto, idant per- 
statitu apleista stovy ulicziukiu 
toje pat wardoje, o teipgi atkreip- 
tie atyda Rodos ant bjauraus pa
dėjimo sveikatos, isz priežasties 
tokio apleid’mo. Tas susirinkimas 
liko suszauktas per tarpinykyste 
“Civic Federation”.

kora 
nutraukta penkių dienu 

alga. Majoras pripažinsta, kad 
ta kora yra per maža ir pasakė, kad 
toki poliemonai turi būtie ant 
tu pėdu iszmesti isz tarnystes.

— Tūlas ivokietis Stark, kuris 
turi saliuna ir grocery ant kampo 
Canal irBaiber ulieziu Chicagoje, 
szoive du syk in saivo broly isz 
rewolwerio ir abidivi kulkos su
lindo in wiena koja. Nežine koke 
tai buivo priežastis to atsitikimo, 
tik susiedai sako, kad j u vvisas 
namas per wisa diena barėsi ir 
gal būt peszesi. Pats Stark yra 
paeziuotas ir laiko bizny, o jojo 
brolis ivienstipis ir žmones wadi- 
na jy liauferiu. Liko nuivežfas in 
ligonbuty ant patroles.

— Chicagos lietuAviai dasilau 
ke vviena ir geriausia lietuAviszka 
kompanija laikrodėliu, Kelpsch, 
Noreiko & Co. Welijame vi
siems lietuviams pirktie laikro
dėlius, lenciugelius, žiedus ir ki- 
tusdaiktus no ju, neštai yra tikri 
lietuAviai, katrie gauna daugiau 
ir daugiau kostumeriu 
diena. Jie padidino sawo bizny 
parduodami ne tiktai 
laikrodėlius ir 
bet ir Avisokius kitus daiktus, kai
po: peilius, britvvas, kortas de 
grajinimo, skripkas, harmonikus, 
maszinas dėl siuvimo ir t.t. Isz- 
siunezia daiktus in visus miestus 
ir miestelius Ameiikos, Kas pri
sius savo adresa per 3 nedelias, 
gaus lietuviszka katalioga ir gra
žu abrožely dykai. Adresavokit 
teip:

Kelpsch, Noreiko & Co.,

kožna

vienus 
lenciugelius,

Atsitikimas ant elektriszko 
kelio.

Utarnyko vakare 7.30 elek- 
trikinis trūkis Cicero and Provi- 
so, grįždamas iszMayvood, leke- 
smarkiai po elevated Railroad, 
kad ant 49 ui. staiga iszszoko isz 
relių ir teip smarkiai sudavė in 
geleži ny stulpą iszkelto geležin
kelio, kad beveik visi pakelei
viai, kuriu buwo in 40, nukrito, 
o tūli iszpuole isz vagono.

Liktarnia apaczioje wagono ir 
visas pirmgalis tapo sudaužytas. 
Penkios ypatoš likosi sunkiai su
žeistos. Priežasczia nelaimingo 
atsitikimo be abejones buivo ant 
relių padėtas koks norints daik
tas, in kury vagonas atsimuszias, 
iszszoko isz relių.

GR0MATNYCZ1A.
Kas toks rasze isz Brooklyno 

praszydamas idant nesulaikytume 
laikraszczio, nes esąs sergans ir 
pertai trumpa su pinigais, o ne- 
parasze nei vardo nei adreso? 
Tegul prisiunezia adresa, nes be 
adreso nežinome kam tokiam ne- 
sulaikytie.

P. J. Šzirszinui, Scranton. Pa, 
Teisybia Tamista raszai ape kiau- 
liny Baczkauska, vienok in laik- 
raszty to talpyt neužsimoka, nes 
musu laikrasztis yra paszvengtas 
dėl geresniu dalyku, o ne ant už 
terszimo apraszymais gyvenimo 
tokio puskvailio Baczkausko. 
Juk jau ir beto pažysta jy visas 
svietas ir kiekvienas lenkėsi jo 
teip, kaip parkuoto gyvulio, 
idant savo “francuziszkais pai
kais” ir geru žmonių neužkrėstu, 
Tas nuparkelis Baczkauskapalai- 
kis jokios gėdos neturi, ir ka pa
dės ape toky gyvuly raszytie? 
—Tegul sau loja szunies vietoje į 
—nes no gyvolio negalima nie-

I ko geresnio tikėtis.

Už kiek centu dėt' markia 
siuneziant gromata.

Lietuviai tankei yra pripratia 
siuntinėt atdaras gromatas dėlto, 
kad pigiaus jiems kasztuotu, — 
prilipdo ant jos markia tik už 1c. 
ir meta in pacztiny “box’a”, pasi- 
tikedamai, kadgromataateis.Tei
sybe, ateina, jeigu pacztas per 
greitumą neapsižiuri, kad ant jos ’ 
.yra tik vienacentine marke, bet 
jeigu užtemija, jau toj gromata 
neis.— Ka tada su jaje daro? — 
Jeigu randa ant jos adresa to, ku
ris ja iszsiunte, tai sugražina jam 
atgal ir turi jis damoketie už ja 
tiek, kiek trūksta ir tada gali 
siustieja ten kurreike; o jeigu 
nėra adreso siuntėjo, tada pacztas 7 
sulaiko ja ant vietos ir raszo in 
adresanta užklausima toky.

“Szem paczte guli gromata a- 
dresawota ant Tamistos wardo, 
kuri yra sulaikyta dėl neapmoke- 
jimo markiu; jeigu jos Tamista 
reikalauji, tai prisiusk markia už 
1c. ar už 2c. (kiek ten yra reika
linga), o gromata bus prisiųsta 
Tau; o jeigu ne, tai taps nusiusta 
in Washingtona in departmenta 
mirusiu gromatu.”

Ir žinoma, jeigu tasai prisiun- 
czia reikalautas markias, tai gau
na ta gromata, o kaip ne, tai lie
kasi sunaikyta.

Dėlto paduodame szy paaiszki- 
nima dėl wisu žinios, kad dau
giau neapsigautumete, nes kar
tais taikosi, kad raszo su kokiu 
svarbiu reikalu ir norėtu kogrei- 
cziausei gautie atsakymu, o cze jo 
gromata, per neapmokejifna mar
kiu, guli kokia pora nedeliu ant 
paczto, arba kartais ir wisai tam
pa nepriimta.

Užtai pamykite, kadsiuneziant 
raszytas gromatas, ar tai uždarytas 
ar atdaras, wisada reikia uždetie 
markia už 2c. o ne už 1c.; o jeigu 
gromata sirena daugiau kaip 1 
uncija, tada jau reikalauja markiu 
už 4c. Už 1c. gali eitie tiktai dru- 
kuotos gromatos, apgarsinimai, 
kataliogai ir l^ti drukai, bet jei
gu tame kas nors randasi 
raszyto, turi būt užmokėta už 
kiekiviena uncija po 2c.; kitaip 
pacztas nepriima. Ta pamykite.

Beje, da turime primytie ape 
szy dalyka raszyme gromatu: 
Daugumas isz lietuwiu yra pri
pratia, kad jeigu jau syky rasze 
bu kokiu reikalu, tai antra syk 
raszydamas suivis nepaduoda sa- 
wo adreso, o atsirauda ir tokiu, 
kad nei pravardes nepasiraszo.—

Už tai praneszame, kad teip ne
gerai darote, ir meldžeme kiek
vieno, idant raszydarni ar su szo- 
kiu ar su kitokiu reikalu, visada 
padėtumet sawo varda ir adresa, 
kas mumis neatbūtinai yra reika
lingu. Gal paklausite delko?^—O 
tai dėlto:—Mes kasdien gauname 
po kelesdeszimtis wisokiu groma
tu su visokiais užklausimais, ii 
jeigu norėtume tais wisas groma
tas užkawotie, tai per menesy su
sirinktųjų koks puswežimis, o 
per meta—ir keli įvežimai pasi
darytu, ir tada gaivia keno tokia 
gromata be paraszo ir be adreso, 
isz kur mes galime žinotie kas 
toks raszo, ir jeigu norėtume su- 
rastie jo pirmutinia gromata, tai 
užimtu pats iszjieszkejimas koky 
pusdieny, o kas da blogiau, kad 
kaip sakiau, kad mažos įvertes 
gromatas ne užezedyjame, bet 
M) atsekimui, pakuojame ivisas in 
Į^urba.

Nepadyivijame to, jeigu ku 
riems ir taikėsi prisiustie laiszkai 
be pasiraszymo, žinoma žmones 
to nesupranta, o jeigu tai atsitin
ka per nesupratimą, už tai jau 

czemesi priverstais ta dalykažmo
nėms paaiszkytie.

Extra mitingas.
Nedelioje, 18 Rugpjuczio, 1 

adyna po pietų, bažnytinėje salė
je Dr-te S. Daukanto laikys sa 
wo Extra mitinga dėl surengimo 
teatro, ant kurio neatbūtinai tui 
pributie wisi sąnariai tos Drau
gystes, nes tai yra sivarbiausis da 
lykas. Pribukite wisi.

J. Aleksandrawiczius prez. •
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ISTORIJA
Suwienytu Walstiju
AMERIKOS.

(Tasa.)
IV . Britiszki kommisionieriai buwo iszsiunst 

in Amerika dėl prisiulimo iszligu, Kovos menesyje 
1781 m. Tos iszligos liko atstumtos.

V. Pirmtakiniai artikulai sandoros tapo 
szyti Paryžiuje, 30 diena Lapkriczio 1782 
tuose. Pabaigtina “Sandora Paryžiaus” liko 
szyta 3 d. Rugpjuczio 1783 metuose.

PERIODAS IV.
Konstitiicijoniszkas peri jodas.

No siwedimo Washiogtono (1789) iki dabartinio laiko.

pa ra- 
me- 

para-

publika, 1793 metuose, paskyrė ukesa Genet Mi
nistru dėl Suvienytu VValstiju. Tas žmogus buvo 
nesuprantantis dalyku. Kaip Amerike buwo daug 
prielankiu dėl Francuzu, jis mislijo, kad galės ka 
nors padarytie; teip jis pradėjo darbuotis iszsiun- 
tinetie ukvatnykus. VVashingtonas buvo priverstas 
pareikalautie atszaukimo jo.

1794 m. žmonija vakarines Pennsylvamjos pa- 
siprieszino rinkimui padotku no iszdirbimo degti
nes ir susikėlė prieąz randa. Tas sukilimas tapo pra
mintas “ VVhiskey Insurrection”. VVashingtonas tu
rėjo iszsiustie ten ginkluota šyla.

Rubežiai terp Tspaniszku apvaldimu Louisia- 
nos, terp Floridos ir Suvienytu Walstiju, niekad 
da nebuvo galutinai sutaisyti. 1795 metuose san
dora tapo ka daryta su Iszpanija, pagal kuria san
dora tapo iszrisztas klausimas ir atdavė Suvie
nytoms ^Valstijoms tiesas plaukinejimo upia Mi- 
ssissipi.

VVashingtonas atsitraukė no urėdo preziden- 
tystos pabaigoje savo antros administracijos, kury 
užsibaigė 4 d. Kovo 1797 m. Jis atsisakė no to
lesnio aprinkimo 1796 metuose ir iszpublikavojo 
savo atsisveikinimą atsiszaukima in visuomenia; 
— tai buvo dokumentas kvepentis aukszcziausia 
politikiszka gudrybia ir tyriausiu teviniszkumu. 
Pabaigiąs savo tarnysta, jis apsistojo Mount VVer 
non’e.

Istorij administracijų.
IVashingtono administracija (1789-1797).

Inžanga. »•
Mes dabar inžengiame in labiausei svarbu 

periodą musu istorijos; periodą, kada musu krasz- 
tas stojosi tikrai S u v i e n. VV a 1 s t i j o m i s.

Szicze yra paduota: 1. Trumpa istorija ape 
eilia administracijų, no VVashingtono iki Kares 
Namines 1861 m. Jai gali būtie pavadinta po
litikiszka istorija Suvienytu VValstiju.

2. Istorija ape parengima ir progressa kuo
pos didžiu VV alstiju VV akaruose ir pietvakaruo- 
se; teipgi istorija ape inrengima ir augimu didžiu 
valstijų pakraszcziuose Ramiųjų Juriu. ~ 
būtie pavadinta augimu VValstiju.

3. Istorija ape gerėjimą Suvienitu 
medegoje ir apszvietima. Tai gali būtie 
ta A m er i k os p r o g r e ss a s.

4. Istorija ape Karia Atsimetimo 
tose valstijose.

5. Istorija sekanti po tam.
Randas inkunytas.

\ VVashingtonas liko investas ant prezidento 
\Su vieny tu VValstiju 30 d. Balandžio 1789 m. Ce- 
uemonija buvo atlikta Nev Yorke buvusioje ta
da sostapylyje kraszto. John Adams isz Massa
chusettso buvo aprinktas ant VVice-Prezidento.

Konstitucija rodė, jog randas Suvienytu VVal
stiju turi susidetie isz trijų szaku,— legisla- 
turos, kuri tvertu istatus; i s z p i 1 d i to j a us 

,(executive), kuris investu istatus in šyla, ir t i es- 
daryste (sūdąs), kuri iszaiszkintu tiesas ista
tu. Galybe tvėrimo istatu yra Kongressas, galybe 
invedimo ju yra prezidentas ir galybe iszaiszki- 
nimb j u yra tam tikros sudvietes (courts).

Kongressas nusprendė, kad prie iszpildanczio 
departamento turi priguletie keturi d e p a r t m e n-__ _______  ,___-- - o______ ______
tai. Departamentas VValstijos (kurio užžiuroje I riau milijonai padotku dėl apsigynimo, negu viens 
yra svetimžeminiai reikalai), Departamentas Yždo, •r*“*-"- 
Deparsmentas Kariaunos ir Departamentas įstatu. 
Galvos pirmu trijų departamentu vadinasi sekre-ji 
toriais ir paskutiniojo — Generalnas Užtarėjas 
i 
Prezidento kabinėta., i

A t y d a. — Pirmas VVashingtono kabinetas 
susidėjo sekantis: Alexander Hamilton, sekreto
rius 1 ždo; Thomas Jefferson, sekretorius VValsti
jos, Henry Knox, sekretorius Kariaunos ir Ed- 
mund Randolph, Generalnas Užtarėjas. Kitie de
partamentai, kaip sztai Pacztos Departamentas ir 
kiti, liko inrengti no to laiko.

• A k y v e s n i faktai. — Labiausei svarbium 
dalyku dėl Kongresso buvo investie rinkliava 
mokescziu dėl užlaikimo rando ir valdžios. Del 
to reikalo buvo uždėti padotkai ant visu inve- 
žamu gerybių. Toki padotkai yra praminti “Tari-

Geras užvedimas apmokėjimo publicznu sko
lų, buvo kitas dalykas. Alexander Hamilton per
statė finansava plana, kury kongressas priėmė. 
Pagal szita plana, kariszkos skolos viriaubios val
džios ir daugelio valstijų, isz viso ape 70 milijo
nu dolieriu, buvo padėtos ant fondu ir potam isz- 
moketos. Bankas Suvienitu VValstiju buvo in- 
steigtas 1791 metuose.

Dabar žmonija Suvienytu VValstiju nuėjo dirb
tie ant farmu ir in dirbtu vias su nauja dvasia 
ir šyla. Pinigiszkas padėjimas kraszto stovėjo 
ant tvirto pamato. Amerikonai jaute, kad jie 
turėjo gera randa. Isz to parėjo laikai pasigėrė 
j imu.

1790 metuose Kongressas nutarė, kad sostas 
rando turi būtie Philadelphijoje per deszimt me- 
tu. Poto, ant ilgo laiko likosi Distrikt’e Colura- 
bia, ant Potomac upes. AVashingtonas aprinko 
vieta dėl miesto, kuris tapo pramintas jo garbin
gu vardu. /

1791 metuose Vermont tapo prijungtas prie 
Unijos, kaipo’VValstija.

Konstitucija paženklino laika Prezidento Ure- 
dystes keturis metus. Kaip VVashingtonui reikėjo 

• atsitrauktie no urėdo 4 d. Kovo 1793 m. Ameri
kos žmonija rudeny 1792 metu vėl aprinko jy Pre
zidentu ir John Adams VVice—Prezidentu. Su lig 
tuom laiku Amerike buvo labai mažai politikus 
bet no to laiko politikos rybos pradėjo augtie, Ha- 
miltonas tapo apringtas vadovu Federalistu, o Jef- 
fersonas Republikonu.

A t yda. — Federalystai reine drūta Federa- 
liszka Randa, o Repudlikonai mislijo, kad galybe 
rando turi būtie labjau rankose žmonijos, ir gei
de tikro demokratiszko rando. ___ _

Pradžioje antro laiko VVashingtono uredavimo, 
krasztas buvo labai pajudintas per didžia Francu
zu Revoliucija. Daugelis Amerikonu geide gel- 
betie Prancūzams ju veikmese dėl liuosybes prie- 
szai Anglija, Ispanija ir Hollandija. VVashingtonas 
suprato stovy dalyku, jog Suvienytoms VValsti- Į 
joms geriaus nesikisztie in tarpa. — Franci jos Re-

Tai gali

pąvadin-

Suivieni-

II. Adams’o Administraciją (1797-1801)
Antras Prezidentas Suvienitu \Valstiju bu

vo John Adams isz Massachusettso. Jis buvo in- 
vestas 4 d. Kovo 1797 metu.

Iszrinkimas Adams’o buvotriumpu Federalis- 
tu, kurie geide, idant principai VVashingtono ad
ministracijos butu toliau sekiami. Republikonai ne 
tikėjo, kad Federalislai butu teip prielankus prie 
demokratiszkos liuosybes, kaip jie ir stengėsi, idant 
iszrinktie Thomas Jeffersona; bet Adamsui pasi
sekė. Tada Jefforson liko iszrinktas vice-prezi- 
dentu.

Svarbesni fa k ta i. — Adamso administ
racija atrado vidurinius reikalus Suvienytu \Val- 
stiju ant aukszto laipsnio gėrėjimosi. Žemdirbys
te ir prekyba kraszto daug pasikėlė, koke buwo 
isz pradžios.

Užrubežiniai reikalai Suvienytu VValstiju ne 
buvo teip pasekmingi. Labiausei atsižimiejo nesu
tikimas su Franci ja.

Francuzrszkas randas buwo neužganėdintas 
užtai, kad Suvienytos VValstijos ne parėmė ju 
gincziuose su Anglija; dėlto jie invede tokius su- 
redimus prekybos, kad Amerikonams tai buvo la* 
bai inžaidingu. Daug Amerikoniszku laivu liko 
pagautu per Francuzus už peržengimą ju neteisin
gu suredimu prekybos. Agentai kuriuos Suvie- 
nitos VValstijo siuntė in Francija, buvctf patikti 
per Fracuziszkus Agentus, karie reikalavo dide
liu pinigu pirmiau, negu jie pradėdavo ka nors 
veiktie, pagal Amerikonu reikalais.

Szitie atsitikimai teip inpikdino Amerikonus, 
kad isz visu pusiu buvo girdetie riksmai.* “Ge-

yra
Mo- 
szu- 
žo-

centas ant pavargusios vieszpatystes”!
Gegužyje 1798 metu, kongressas nutarė atker- 

szitie, tai yra užgriebtie Francuziszkus apgink- 
_ . , luotus laivus. Teipgi buvo surinkta maža armi-

Attorney). Jie visi sykiu padaro teip vadinama ja ir VVashingtonas nenoroms paėmė vėl koman
da.

Teisybe, prieszai pradėjo karia ant juriu. A- 
merikos muszketinis laivas.(frigate), po smarkios 
muszos, užgriebė didesny ,’toky j tu Francuziszka 
lai va. Bet atsirado apielpikybes. kurios praszali- 
no barnius. Rudeny 1799 metu, Napoleonas Bana- 
parte nugriovė Francuziszka valdžia ir pats pa
ėmė randa i n savo rankas. Napoleonas padare san
dara su Suvienytomis VValstijomis 1800 metuo
se.

Tarpe szitu atsitikimu VVashingtonas aplei
do regykla savo žemiszkos garbes ir visuomenisz- 
kos meiles. VVashingtonas mirė 14 d. Siekio 1799 
m., turėdamas szeszes deszimts asztuonis metus 
senumo. Tolaikine Amerikos žmonija užsidėjo že- 
loba dėl vienintelio iszreiszkimo savo szirdies 
skausmo ir jausmu gailesczio. Kongressas savo 
apgailistaujaujenczioje resoliucijoje pavadino VVa- 
shingtona, “pirmu kareje, pirmu pakajuje ir pirmu 
szirdyse savo vienžemiu”.

Laike vasaros 1800 metu, sostas rando tapo 
perkeltas isz Philadelphijos in VVashingtona.

UI. JetYeršonoAdministracija 180J-J809.
Treczias Prezidentas Suvinytu Walstiju buvo 

Thomas Jefferson isz VVirginijos. Jis liko inves- 
tas 4d. Kovo 1801 m. Aaron Burr buvo iszrink
tas vice-prezidentu.

Aprinkimas Jeffersono buvo pergale, Repub- 
likoniszKosios, arba demokratiszkos partijos, kuri 
buvo prieszinga Federalistams. Į

Y vairus mieriai, kūrins Adams ir Federalistai 
vartojo, padare sau daug prieszinyku. . Wiena isz 
akywiaisiu priežaszcziu buvo sutvėrimas Fede- 
ralistus. 1) Svetimžemiu (Alien) ir 2) 
Prieszvaldiszko (sedition) istątu. Pa- 
<*al “Svetimžeminiu istatu” Prezidentui buvo duo- 
ta tiesa iszvarytie isz to kraszto jeibkoky swe- 
timžemy, kuris butu pripažintas paojingu dėl Su
vienytu Walstiju. O “Prieszvaldiszkas : įstatas” 
reiszke, kad kiekvienas ypatai, kurs apskelbtu ka 
nors neteisinga arba iszjuokenti Prezidentą ar 
kongressa idant butu nubaustas.©

Republikonai mislijo, kad tie istatai yra p?ie- 
szingi liuosybei. Jie nominavojo Jeffersona, lįfcris 
pergalėjo Adamsa, kandidata Federalisfjjk

Svarbesni faktai. — Republikonisz- 
kas kongressas ir administracija pradėjo dirbtie 
no ekonomijos. Jie panaikino naminius pjidotkus, 
sumažino kariauna ir ivede dikcziai pereinu.

Toliau, jie nupirko no Francuzu Lįiuisiana, 
(1803). Preke užmokėta buvo $15.000.000.

Ape szunis.
Iszmintis ir isztikimumas szu

nes apsireiszkia jautrume, kurs 
yra brangiausiu privalumu to 
žvėries. Nors szuva butu labjau- 
siai prie musu prisiriszias, bet jei
gu nepataiko užvuost svetima 
žmogų ir perserget mus savo- lo
jimu, neatnesza nei jokios nau
dos. Maži pakajiniai szuni ūkai yra 
labai jautrus ir trukszmingi, bet 
perdaug silpni ir menki, idant 
galėtu apgint no užpuoliku. Kas 
vienok nori turėt sarga ir apgi- 
neja, negali užsiganedint žvėriu
ku, kurs moka tik lotie; tokiam 
žmogui reikia didelio szunes, 
britono, idant tas su dantimis 
ir nagais mokėtu sulaikytie net 
piktadejus ir reikale juos pavers- 
tie. Toks szu va tur iszsimokint sa
vo amato.

Prie mokinimo žvėrių reikia 
daug kantrybes; kas griebiasi už 
botago, tas sunaravija tik žvė
ry ir nieko nepadaro. Jeigu isz- 
puola nubaustie nepaklusnu arba 
nestropu mokintiny, nubaudimas 
turi visados būt teisingu; žvėris 
turi suprast, už ka jy baudžia.

Berline, ant Prinz-Allee 
namai, kur mokina britonus. 
kintojas iszduoda paliepimus 
nims kalboje maiszytoje isz
džiu prancuziszku, angliszku ir 
vokiszku, bet szunes jy supranta 
kopuikiausiai.

Kasdien tia atsibuna mokinimas 
britonu, kuriu yra visados užtek
tinai. Isz pradžių mokina juos ne- 
sziot daiktus, szokinet, tarnaut 
visaip žmonėms. Paskui praside
da rimtesnis kursas t. y. mokini
mas pult ant žmonių: tas mok
slas reikalauja da didesnio supra
timo ir kantrybes. Szuva turi 
suprast jog didele lele aptaisyta 
in skudurus, yra pavojingu žmo
gumi, kury reikia pargriaut. Le- 
lia reikia pastatyt už duriu ku
rios atsidaro su virvia, ir tada 
prasideda “siundymas”.

Szuva puola ant lėlės, pirmo
mis kojomis atsiremia in jos kru
tinta ir inleidžia dantis in drapa
nas. Žmogus, kurs laiko lelia par
griauna ja ant žemes, liet szuniui 
ne vale jos paleist; jis griūva 
kartu su lelia, vis atsiremias gal
vą ir kojomis ant jos krutinės. 
Turi jis gulėt teip ilgai kol nebus 
pavelyta jam atsikelt, nežiūrint 
ant liotagu ir pagaliu, su kuriais 
jy tvoja.

Kaip tik britonas supranta ko 
no jo nori,tada vietoje lėlės iszeina 
gyvas žmogus, paprastai pagel- 
bininkas augintojo. Del apsiser- 
gejimo no inkandimo szunies, 
pasiima jis sau ant krutinės stora 
kaily. Užpultas szunies, jisai rė
kia, nuduoda buk ginasi, stumia 
no savęs britona, kurs tada sten
giasi isz paskutiniuju priremt jy 
prie tvoros. Tadą žmogus'krinta 
ant žemes, szuva griebia jam už 
gerkles ir laiko, kol nebus at 
szauktas.

Istorija užrasze neviena garsu 
szunies varda, o seniausiuose pa
minkluose poezijos randame tan
kiai paminėjimus keturkoju žmo 
gaus draugu.

Austrijos ciecorius Albertas, 
apsigavias keletą kartu gyveni
me, prasiszalino visai no žmonių 
užsidarias savo rūmuose Burge. 
VVienatinia jo draugia buwo nu
mylėta kale Jaginta, kuri uoliai 
sergėjo kambario, kuriame gyve
no ciecorius, neinleisdama injy net 
ciecoriaus sunu.

Wyresnis sūnūs 
perpyko už tatai ant 
musze ja. Ciecorius
tūžo už tatai ir liepejieszkot visur 
nežinomo kaltinyko, prislėgdamas 
jog mirtim nubaus drąsu užmu- 
szeja isztikimos Jogintos. VV ienas 
tik žmogus težinojo ape tikra 
kaltinyka, Fredrikis Gražiusis 
jaunesnis brolis Leopoldo.

Bijodamas ape gyvenimą bro
lio, nu ve jo jisai pas ciecpriu ir 

' apsiskunde, buk jisai užmuszias 
Jaginta; bet Leopoldas nenorėjo 
priimt tokios aukos ir pasiskubi- 
no prisipažint tewui ptie visko.

Ciecorius sugriaudintas tokia 
meilia broliu, prispaudė abudu 
prie szirdies ir atleido jiems kal
tis, nes persitikrino, kad yra da 
ant svieto geri žmones. Kraujas 
Jagintos neveltuo tapo iszlię- 
tas.

Ciecoriene Marija-Teresa labai 
mylėjo szunis; jos duktė Marija 
-Antonina laike sau už didelv 
inkiruma, kad 1793 m. nedave 
jai pasiimt su savimi in kaliny 
numylėto szuniuko. Szuwa vie
nok pasiliko isztikimu savo po
niai ir perdviejus metus nesijudi
no no vartų kalinio Concergerie. 
Wisas Paryžius pažino jy ir va
dino jy “le chien de la reine”; 
pęnejo jy ir szere, kol kasžin koks 
piktadejas jo nenuszove.

Tas mums primena istorija szu- 
niuko kitos karalienes, kuri numi
rė ta paczia nelaimininga smer- 
czia, kaip Marija-Antonina; tu
rime cze ant mislies gražia, bet 
lygiai nelaiminga Marija- 
Stuart. Baltas jos szunelis nuėjo 
drauge su ja ant kartuvių, ir kad 
karalienei galva buvo nukirsta, 
prisiglaudė jai prie krutinės. Kad 
griovas Talbort atėjo nuimt dro
bulių no kūno nužudytos karalie
nes, tada tapo patemyta, kad la
vonas juda. Wisus apėmė neisz- 
sakoma baime: vieni apalpo, kiti 
pabėgo; vienas tik griovas Kent 
buvo ant tiek drąsus, kad su ži
buriu rankoje pasilenke ant kūno

erzitas szuniukas szoko jam ant 
-krutinės; Kentas jau buvo iszsi 
traukias kalavija isz makszcziu 
bet gailestis jy apėmė; paėmė jis 
su savimi isztikima szuniuka, kurs 
už trijų dienu nudvese isz gaile- 
sczio.

Gražus szunes yra labai bran
gus. Sziuoąe laikuose Angliszkas 
aktorius, Emmet, užmokėjo 1.000 
svaru ($5-000) už dailu szuny isz 
veisles szunu szv. Bernardo. Žada 
jis. jy mokint, idant galėtu drau
ge su juom eit ant scenos. VVie- 
nas gyventojas Liverpool’o turi 
szuny tos paczios veisles, vadina
ma karalių Bernardu, siulyjo jam 
už jy 1.600 svaru st. Dailiausiu 
szunim isz tos veisles buvo' 
“lord Bill”, sveriantis 247 sva
ru ir parduotas už 100.000 
franku ($20.000). Tūlas auginto
jas britonu Amerikoje turėjo tris 
britonus, už kuriuos jam užmokė
jo po 30.000 dolieriu.

Daina.
Ak jus jaunos mergeles, 
Darže žalios rūteles, 
Jus nieko neatbojat, 
Rutelia pifnevojat.

Kaip jus Lietuvoj buvot 
Tenai niekad nežuwot, 
Po atlaidus vaikszcziojot, 
Szventas brostvas nesziojot.

Amerikon atėjot, 
VVisko iszsižadejot, 
Jau prapuolė ir maldos, 
Tik po ulyczias baldos.

Rutu brangu vainiką, 
Laikot su vis už nieką; 
Naktimis slampinejat 
Bernelius kalbinejat.

Kaip szita pražudysit, 
Isz kur jus kita imsit? ‘ 
Ta paty pilnevokit, 
Naktimis nevaikszcziokit.

Jeigu geda pažytut, — 
Anksti namo sugryžtut, — 
Naktims neslampinetnt, 
V Vyru nekalbinetut.

Nėr kam jus pamokytie, 
Kelia jums parodytie; 
Linksminatės be mieros. 
Prapuolė jus afieros.

Kada tėvynėj buvot 
Tiems blogunams nekliuvot;. 
Kaip czionai atkeliavot 
Daug negerumo gavot.

Neszmanot’ kaip dabytis, 
Kokiais ‘rūbais rėdytis; 
Statot savęs augsztomis, 
O ne esat geromis.

Ta papratima meskit 
Ir geriau savęs veskit 
Ba isz to nėra geto, 
Tik svietui juoką darot, p

Jeigu letesnes butut, 
Moterysten pakliutut 
Butumet laimingesnes 
Ir dėl žmonių vertesnes.

Asz, kurs szia daina raszau, 
VVisu mergeliu praszau 
Perstot blogai darytie 

žmonių nepykdytie.
P1TTSTONIETIS.
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(Toliaus bus.)

Leopoldas 
kales ir už- 

Albertas i li

Kažin ar teisybe?
Iszei liautis Chicagoje “Dzien- 

nik Polski” paduoda žinia, buki 
Boston’e, Mass. Lietuviai nori 
inkurt “neprigulminga” (niezale- 
žny )-bažnyczia.

Subrusdimas, kurs atsitiko pa
rapijoje Panos Marijos, kurios 
klebonu yra kn. Chmielinskis— 
raszo tas dienrasztis—-dėl nesusi
pratimą terp lietuviu in lenku, 
pasibaigė ant to, kad lietuviai 
atsiskyrė no bažnyczios, o dabar 
užima bezmenta vokiszkoje ba- 
žnyczioje, prie ui. Shavmoth. 
Nauja lietuviszka parapija nepri- 
gules no vyskupo, o bažnyczia 
bus užraszyta ant parapijos. Kle
bono jos yra neseniai iszszventin- 
tas kun. J. Gricius.

Žada teippat Bostone iszeit lie- 
tuviszkas laikrasztis, kury iszlai- 
dines p. Zdanaviczius, o kurs gins 
reikalus lietuviszkos neprigul- 
mingas parapijos. Iszleistuve su
sidės isz 7 akcijonieriu, terp ku
riu randasi ir kn. Gricius. Spau
stuve ir maszinos yra gatavos ir 
laikr^Bztis yra laukiamas kas va
landa.

“Dziennik Polski”, norsiszeina 
da tik no keliu dienu, o vienok 
atsižymėjo jau padavinejimu me
lagingu žinių. Todėl ir szia žinia 
ape “neprigulminga” lietuviszka 
bažnyczia mes laikome už mela
ginga, nes netikime, idant kun. 
Gricius drauge su savo parapijo
nais sektu Lenkus ju kvailystėse. 
Gal Lietuviai nori inkurtie baž 
nyczia, neprigulminga no Lenku, 
o ne no savo vyskupo? Jeigu 
teip yra, tai bravo Bostono Lie
tuviai !

Svvieto pabaiga.
Pabaida svieto, tiek kartu už- 

sakyta astrologu, pagal tūla pro
fesorių Jenoje (^Vokietijoje), už- 
siimanczio tyrinėjimu žvaigždžių, 
ateis 1897 m.

Ilgame straipsnyje, neseniai isz- 
leistame, tas mokytas vyras už- 
sako’iszny kima musu žemes.

Priežastim to bueenti pakilusi 
temperatūra, o kataklizma pada
rysianti kometa, kuri atlankė jau 
musu planetinia sistema metuose 
1868, 1875, 1880, o metuose 1897 
teip prisiartinsianti prie žemes, 
kad isznaikins wisa gyvasty gy- 
vuoliszka ir augmeniszka ant jos 
pavirszio.

Ha!—pamatisime. Tuo tarpu 
vienok mes galime in ta viską— 
netikėt.

PASARGA.
Mc Kees Port, Pa., 8 Rugpju- 

czio-— Liepos 20 d. atsivilko pas 
mane ant “boardo” nekokis Juo
zas Limpa, paeinantis no Seinų, 
Suvolku red. ir pabuvias nedelia 
laiko, apsirėdė mano drabužiais 
ir^iszsi vilko kur po devyniais vė
jais. Jisai yra 5 pėdu augszczio, 
juodbruvys, juodu plauku, usu ir 
akiu. Jeigu kur toksai atsivilktu, 
tai apsisaugokite ba apvogs if 
jus. VV. VVirbickas.

UŽMOKĖJO UŽ LIETUVA
.$2.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
,. l.oo 
. l.oo 
.. 2,oo 
. 3.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 1.00 
. 3.oo 
. l.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. l.oo 
. l.oo 
. 2.oo 
. 2.oo 
. 2.00 
. l.oo 
. 2.oo

F, Sidor, Grand Rapids................
L. Balandis, Aardwic^................
M. Oshkinis, S. Boston................
W.,Slasewiczius, Waterbury........
A. Giedrin. Chicago.....................
K. šamuolaitis, Mahanoy City...
A. \V. Teplir, Pittston........... .
A. Juszkewiczius, Philadelphia. 
P. Karwojus, Shaft................
J. S. Yashinskas. Bluefield.........
Paul Dunker, Erie........................
Ch. Peža, Suffield....... . ............

’St. Szimkus, Chicago..................
J. \Vaznelis. Forest City JP........
W. Milkus. Edwardsdale.............
L. Lopaczinskis Throop.............
J. Jurgaitis, Chicago....................
K. JVaszkelis, Mahanoy PI.........
M. Jakubaitis, Hastings...............
Fr. Wenis, Stony Creek...............
T. Prasczius, Melrose Park........
J. Putczkus, Wilmington...........
Fr. Kasparas, S. (llastonbury... 
W. Matokas, Gilberton................
J. Braskis, Athol.........................

M.Kupczintkas i»z Shenandoahagentas musu 
taikraszczio sukolektawojo Ir prisiuntė prenu
merata no sekahcziu skatytoju:
F. Czuzauskas,... 
M. Petuszka,.......
W. Mileckis...........
T. Szmulksztis,... 
J. Gilius..................
VV, Chmieliauskas 
W. Kupris.............
S. J. Mockaiiis ... 
M. Brum................

$2.oo
1.00
1.00 
1.00 
2.oo 

. 2.oo 

. 2.oo 

. .2.oo



PAJIE8ZK0JIMAL
Asz Leonas Kubiliuspajieszkau 

sawo paczios, kuri 6ta diena szio 
menesio pabėgo no manės su W. 
Sabaiiaucku. Jos tvarias Mare Ka- 
sperskiute, 23 metu amžiaus, ma
žo ūgio, paeina isz kaimo Ancz- 
laukio, paw. Wilkawiszkio, red. 
Suwolku. Pabėgdama su Saba- 
liaucku iszsiweže ir tvaiku 3 metu 
wardu Joną, o iieužilgio jau ir 
kito laukėsi. Sabaliauckas vra wi- 
dutinio ūgio, dideli ūsai ir ant 
nosies turi mėlyna randa. Moka 

•szneket biski lenkiszkai Maisztru 
su ungariszka. Nujaucziu kad jie
du isztvažetvo in Detroitą, Mich. 
Jeigu tenai taikytus! kam tokia 
pora nužwelgtie, meldžiu kogrei- 
cziau danesztie ant adreso szito:

Leonas Kubilius, 
Minersville, Pa.

O jeigu ji nori tai tegul parwa- 
žiuoja pati vviena, o bus jei kaltes 
atleistos.

10c

10c

10c

15c.

tŽ.oo
5c

WMott St.,
NEVY YORK, N. Y.

Pajieszkau satvo paczios kuri 
pabėgo no manės su boardingie- 
rium 3 diena Rugpjuczio. Ji yra 
30 metu senumo ir pabėgdama 
iszsinesze 2 metu mergaitia su su- 
wimis wardu Anie. Paczios war 
dastyra Jura, ji yra mažo ūgio, 
juodu plauku ir nemoka szneke- 
tie nei lietuwiszkai nei lenkisz- 
kai; tik tvokiszkai ir angliszkai. 
Tas boardingierius tvadinasi Po- 
wilas Gototvt, 22 metu senumo, 
widutinio ūgio, barzda da ka tik 
pradeda želtie, yra lietuwys ir 
paeina isz Panetvežio patvieto, re 
dybos Kauno. Jiedu sznekasi tik 
angliszkai, nes kitaip susiszneket 
negali. Jeigu kas tokius pagautu 
tegul duoda kogreicziausei žinia, 
o asz tam užmokėsiu gerai ir wi- 
sus kasztus sugrąžysiu. Duokit 
žinia ant adreso szito:

George Belanski
Haines Port Burlington,Co.,N. Y.

Pajieszkau jaunos, gražios ir ge
ros merginos, kuri geistu iszteke- 
tie už gero wyro. Kuri isz Lietu- 
vvaicziu turėtu ukwata, tegul pa- 
raszo nors kelis žodžius, o dasiži- 
nosape mano butvima. Mano a- 
diesas toks:

J. S. Yeshinskie, 
Bos 664. Bluetield, W. Va.

Trumpa wnbwei Lietuviu Istorija 
< Lementorius Lietuviszkas su peteriais, 

kotekizmais ir mtstranturu. -
eugwas būdas paežiam per naves pramo>- 
tie ia«z*'tie. dėl neįuokancziu

Pilnas szitutmetiais kaiendonus su plane- 
—^.tpųiii*

Žodynas’-.eturioee kalbose: lietawtszkal 
tatwi*zkai, lenkiszkai. Ir ruskal. y- 
m riause knyga d«4 norioeziu isz- 
inoktie lenkUzkfM, ruskos arba ža- 
twiszko« kalbos „

Kasdienines Maldos “

Knygos istoriszkos, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesniiu.

ROBINSONAS KRUZIUS, morallszka apysaka 
dei Jaunumenes. . " “ 25c

Aiuerika Pirtyje „ 10c
Ape senove* Lietuvos pilis “ 10c
Aukso VVeruzis, komedija vienoje veikmėje 20c 
Gyvenimas Stepo Rauduosio “ 
Istorija gražios Kntrukos “ “

Istorija isz laiko Francuzu vainos “ 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemelas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo n
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba sutra dalis Genovefos 
Bestiality of the Russian C žardo m tovard 

Litbuania “ ••
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

parasz Sitnano Daukanto
Graži vaiku knygele “ •• '
Istorija Simono Daukanto, didžiauslacisto- 

rija Lietuvos “
Istorija gražios Mage Ienos 
Istorija septynių Mokytoju 
Juokingas pasakojimas ape 
Lietuwiszkos dainos isz wisi 

ape keturi szimtai
Lietuviszkas sziupinis “ 5c
Lietuwiszkos Da'nos tiira»zytos per Antana 

Juszkeviczia Weiionus apygardoje, Isz 
žodžiu Lietuviu daininyku irdarbiny- 

kiu - » 1.50
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka isz laiko terpsawiszkos ka

res Indijonu Amerik >s. 25c
Puikus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1863 m. 40c
Palangos Juze “ “ 20c
Petro Armino rasztab “ “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alana, kuri per 22 me

tus waikszczi<xlama po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkeutejo * 20c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c 
Rinaida Rinaldina “ “ “ $1.50
NAUJAU8IS LIETUWISZKAS 8APNINYKAS.

surinktas isz daugel svetinitautiszku sapni- 
nvku ir sredytas pagal tikra Persiszkai 
Egiptiszka sapninyka.—su 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszymu planetų ir paslapcziu 
kokias senove® žmones vartojo dėl nuspėji
mo ateites.—Geriausei iszguldo visokius 
sapnus, koki Mlūėmogui prisapnuot gali. 
Preke........................................................ .... 75c,
Apdarytas ............................................................$l.oo

Talmudas židu •* “ 10o
iVaiku knygel*-su abrozelais “ 30c
2iponas bei £ipone 25c.
VVisoki abrozdelei in knvgas 5c
Abrozas Gedemino. Lietuvos kuuigalksz 

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

Abrozas “Kražių skerdynes’ perstato kaip 
maskoliai pjovė lietuvius prie bažny- 
czios Kražių mėtuose 1893. Ganėtinai ai
delis. Preke 

o su prisiuntimu

15c 
10c 
30c 
20c

15c 
10c 
30c

20c

•7'66 
10c

$1.50 
20e 
50c 

» Szaltabuizius 10 
isur surinktos,

•2.00
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Erpaųiiel Gross,
313 Henderson St., ir

JERSEY CITY, N. J.
.... užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
Imperuvoti H ynai. Likieriai. Arielkos ir kiti visokį gėrimai. Prekes pigiausios kaip visur. 

Parduoda tiktai ant -v-bolesalo’’. Prabas siunezia už dyka. Jau no daugel metu veda prekystia 
su saliunykaia. isz tos krautuves perka geimus tiktai pirmos kliasos saliunai. Teipogi tur ge
ra pažiuty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veda ir per tai užpraszo, idant 
kiegv-ienas sallunyka* pirktu gėrimus pas Emanuel Gros®, o nesigraudys.

Emanuei Gros* yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro ifSūnaus, New Yorke, kuris tai bra
vorus duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu geriausa rekomendacija (10—2’

Wincentas Urbanskis,
Į[ontraktorius ant J}u(lawojimo (Įamu.879 33RD ST., CHICAGO.
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa dauba, koks tik 
prie budatvoimo namo gali rastis ir padaro tviska kogeriausei ir 
teisingiausei. Dėlto tvelyjume wisiems, kurie mistiną budawotis, 
darytie kontraktu su juom, o busite užganedyti.

LIETUWISZKAS SALIUNAS 
Kasparo Majausko,

3357 Fisk St. CHICAGO

Puikiausias Saluuas
irisam mieste Slienandoah

— pas —
J. Kupczynska ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovvers str.

\Viska* yra czysta, gerymai wisoki pirmos kla- 
sos, o žmones isz duszioš prieteliszki. Rodyjame 
trisienis lietuwiams, turintiems watandela milto 
atsilankytie pas sawo brolus lietuwiua, o busitia 
kograiiausei priimti. Teipogi Ir naujai pribunan 
tiems in Sbenandoab vrelyiame nusiduotie kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuwiszka užeiga

Užlaikau geriausiu* gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtini*, Wyna, Likierius ir kwe- 
peneziua Cigarus, teipogi Ir Blljarda uei rabovoa.

Užpraszau visus lietuvius atsilankytie.

Kasp. Majauskas. (15—12).
A. ZDANAWICZIUS,

181 Salem ui.
BOSTON, MASS.,

Uždėjo pirma lietuvis, agentūra

The modem Stand
ard Family Medi- 
cine: Cures the 
common every-day 
ills of humanity.

LIETUVVISZKAS SALIUNAS. 
Fel. Majausko, 
8737 Com m er

čiai avė. 
S. Chicago. '

Užlaikau šviežia 
bawar*ka Ąlu. ge
riausias 
ir seniau 
sias A- 
rlelkas. 
\\ '' ‘ 
Likierius
ir puikiausius Ciga 
rus. - . _

Ateik Broli pamatytie ir to viso pabandytie.

F. Majauskas. (15—12)

a 
I

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

N ujimą /alkias Fotografijas, už tuziną tiktai

$2.00
Antweseliu ir kitokiu reikalu nujima Fotogra 

fijas kopų įklausei.

Parduoda )aiwakortes (szifkortes) ant greieziau
siu laiwu įn ir isz Europi s, iszmaino ir siunezta 
Fiinigu* in wisas swieto szalis kuotnipigiausei ir 
n 4nedeles po iszsiuntimo parodo kwita su priė

musio pasiraszymu.
Keliaujantiems in Europa, kurie perka laiwa 

kortes jo ofice duoda tikėta ui dyka, net in pat 
NewYorka; n laiwakorcziu preke ta pati ka ir 
New Yorke.—iszdirba rasztus dėl dalies iszjesz- 
kojimo isz tewiszkes arba kitokiu dalyku ar ra 
sztus su konsullo užtwirtinimu. O teip-gl atjie- 
szko skolas isz Europos;asekurawoja nuo ugnies 
namus Ir kitu* dalykus; parūpina wietaa darbi
ni kam s ir wietas tarnams ir ta maltiems ir užlai
ko visokias malda-knyges.— Wiska atlieka kuo- 
migeriausei.

$1.00
$2.00

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorių* arba Szaltinis dangiszku 
skarbu,puikiausiuose apdaruos, su sida 
brineis ir kitokei* kriieis, iszsodyta bal- 
csiauseiskauleleiž,visaip zalatitos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu, apdaryta drūto i skuroje, zalaty- 

■ tais krasMais.'druczjai apkaustyta ir šu 
kabėmis “ “ “

Apdaryta szagrine “ “
Balsas Balandėlės didžiauses ir puikiauseme ■ 

apdare, balcziauseis kaulelei* puikei 
iszauksuotais kryžeis po $3.00 ir 3.50

Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 75c
Balsas Balandėlės Krisztolinis $2.50
Balsas Balandėlės szagrine ** 1.50
Balsas Balandėlės su Qfficium Parvum . l.oo 
Garbe Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe “ $1.50
Iszganiugi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Fano* 
Meno szv. Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius “
Ražanczius amžines “ “
Ražanezius ir draugyste “ “
Ražanczus amžinas ir su stacijoms ** 
Szauksmas balandėlės “
Stebuklai Dievo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, vokiszkoms 

litaroms “ “ “ I
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kabe “ fi sn
Sziovinimas szv. Panos Marijos per mena- 

sius Gagužy Lapkrity ir kožnume laike ‘ 
Tajemnyczio* Gyvojo Ražancziaus 

. 150 psalmu Dowido kura'iau* ant paveikslo 
kanticzku „ 

Kanticzkos 
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dwa8iszkos.
Krostvos “
Draugija dėl dusziu “ “
Kvangelijos, drauge lietuvlszka i ir lenkisz- 

ka ant kožno* nedelo* ir szventes 
Fllotea arba kelas in maldinga givenima 
Garsas ape baisibia sūdo Dievo . ” 
Gydyklos n<> baimes smerties 
Gyvenimai szw- Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus I.
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 50c
Gyvenimas szvento Benedikto “ 10c
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 20c
Gyvenimą visu Szventu ant 1 ožno* dienos 

4 dideles knygos, kožna po ” 05c
Istorija Kataliku Bažnyczios $1.00
>tor seno ir naujo Ištarimo su abrozeleis 15c 
U'orija seno ištarimo no pat sutvėrimo 

pa-auiki užgimimo Knstaso 
fe torų a szventa seno ir naujo Įstatymo 

sutver'.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldyma* metiniu szveneziu ’’ 
Kas yra griekas’ labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą u 
Kaip apspaka jiti^ sumianija 
Kanczia vieszparies Jėzaus arba Gavėnios 

knygele 
Lietu viszkos mis žios su natom is 
Mokslas Rymo Kataliku “
Mokstas kataliku, “ “
Pamokslai ape suda Dievo “ “
Pamokslai ant didžiuia metiniu szveneziu 

Ir didžiosios nedelo* „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą 
Perkratimas s ūmia n įjos “
Prisigatavojimas ant smerezio “
Raktas m dangų . “
Trumpos Katekizmoš pagal kunigą 

kauskio “ “
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus. 
Wad'owas in dangų “ 
Wartai dangaus “
Wadovasaplankaucziu kanezios Wieszpaties 
Jezuso Kristuso “ 15

Knygos inokslyszkos.
AKYVVI APSIREISZKIMAI, ant kuriu žmo 

nes nuolatos žiuri, bet Ju gerai nesupran
ta; su 7 abro^liais. Naudingiause kny
gele ant svietovdel dasižinojimo isz ko 
darosi žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko Jie laikosi.

Preke..,.  3l)c
Etnoliogiszkos smulkmenos 25c
Naujas Leme n ton u s lietuviszkas „ 10c
Spasab&s greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ “ $ 1.00
o apdarytas “ $1.25

Istorija Europos su mapoms 50
Ka darytie, kad butume'sveiku Ir ilgai gyventu
me..........................................................................................10c.
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1895 “ 15c
Lletuviszki Rasztai ir Rasztinykai 50c.

20e 
30c
50c 
5c

10c 
5c

30c 
40c

$1.00

$1.00

20c. 1 
15c

75c.
75c

0.5c 
I0c

50c
25c

25c.

20c.

no

Pila-

25c

15c 
10c 
15c 
15c 
15c

20c 
lOo 
40c 
15ę 
I5o

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

15

10 
40c 
15c

NAUJA 
LENKISZKA APTIEKA

Tapo atidaryta po nr.
972 31st *St. kerte UI man.

Apžiūrėta daugybe tvisokiu gy
dyklų naminiu ir importatvotu. 
Receptai diena ir nakty yra laz
duodami k outsargieusei. Daktarus, 
kas kokius nori, gali paszauk- 
tie in aptieka per telefoną 
už dyka. Teipogi toje pat aptie- 
koje randasi kasdien D-ras J. L. 
VVistein no 2 iki 4 po pietų.

Telefonas: Yards 848.

KAS IX CLEVF.LANDA ATKELAUSIT 
PA8OLSZYNSKA tVISKO GAUSIT:

Szatto alaus, geros arielkos 
Kwepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO tVISO PA BANDYTI E.

Gytvcnu ponr. 825 St. Clair str.
Ciereland, O.

Turiu puikiausia Karczema isz visu Clevelsndo 
lietuviu ir daugiau** visokiu gerymu užlaikau

ir

FREEGRANO PRIZES!

Didele Lietuwiszka : :::
KRlAUCZWieTe

Juozo Grigaliaus,
720 N.tAshland av., Chicago, III.

Darbas eina isztisai, Avisada dirba in 20 
siuvėju. Geras lietuvy*, vyras ar mergi
na knauezhis, atkeliavias iu Chicago, vi 
tada pas mane gali darba gautie.

J. Grigalius.

ISZEJO isz po SPAUDOS
NAUJAUSIS LJETUWISZKAS

SAPNĮ NYKAS
Yra tai diktoka knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

swetimtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAISZKIU A BUOŽELIŲ.

Geriausei iszguldo wisokiu8 sapnus, koki tik žmogui prisiaapnuot 
gali. Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, kokias se

novės žmones vvartojo dėl nuspėjimo ateites.
Preke neapdaryto ... 75c.

*• apdaryto .. 81.00.^

Kas užsiraszo laikraszty ‘“Lietuva” ir užsimoka už ja du 
dolieriu isz vvirszaus, gauna szy

SAPNINYKA D0WANU.
Pinigus galite siustie registrąwotose gromatose, arba per“mo- 

ney order”. Siuncziant mažiau kaip wiena doliery, galite prisius- 
tie pacztinemis 2-centinemis arba 1-centinemis markėmis.

Siųsdami pinigus wisada uždekite szitoky adresa:

H. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.

Pirma Letuwiszka Kolionija
S o wardu “Lietuwa“,

PRAIRIE, ARKANSAS.
Kurioje jau apsipirkti 24 lietuvviszkos familijos ir jau 10 lietu- 

wiszku familiju tenai gywena. Teipogi jau apsigyweno tenai 
lietuwiszkas kunigas J. Balcewiczius ir pabudawdjo lietuwiszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz wisos vvalstes Arkanro. Wisok 
jawai dera labai gausei,
prietaro auga bovetnu,o vaisei sodu puikiausi isz wi*u Suvienytu Walstiju. Klimatas sveiku, 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszczNi didelu nėra, sziluma lyginasnu Chicagos.

\Vanduo svveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.
Aplinkų iszsidraikstia straipsneli puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria Ir be gi 

rios. Kalkei ir lentos neiszsakvtai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku 110 86 iki $8 už akra.
Mokasi $l,oo isz vvirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

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

UNION LAND COMPANY,
1(>3 Washington St., Chicago, III.

----- ARBA O*-------

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

Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

JONAS ZAHECKAS
3314 MUSPRATT STREET 

atidarė naujei

Krautuwia Augliu,
Atweža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip wisi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiima expresysta perkrau- 
tymu ir perwažiojimu wisokiu 
daiktu. Rodyjame wisiem$ geriau 
eitie pas sawo žmogų lietuwy, 
nei kaip pas swetimtauty, 
_________________ (24—3)

KASPAR BARTKOWIAK,
Koūstabelis Pavletavas.

IR NOTAKY PUBLIC. 
Jhszprovoja geriausei visokis* prowas visuose 
suduose. Kiumoezyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
ki*zkoje ir angelskoie. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.

3200 Muspratt st., kerte 32 at.

KAZIMIERAS PETRIKAS 
LIET4JVVISZKAS AGENTAS.

Siunezia pinigus in wisas dalis 
svvieto ir parduoda szifkortias 
ant geriausiu laiwu pigiausei ir 
tesingiausei.

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

WEINATINIS LIETUWISZKAS 

-SALIUNAS, 
Winco M. Kaczergio

338 Anderson str. Jersey City.
—o--

Užlaikau puiku szalta Alų, 
Degtinia tikra ruginia, lietuwisz- 
ka Trejonkia visokiu Wynu irLi- 
kieriu. Turiu Billiarda dėl žabe 
wu. Pasmane gali gautie kiek 
wienas pakelewingas puikia nak- 
wynia ir geriausia rodą duodu 
dėl sawo broliu.

W.M. Kaczergib.

Už dyka!
Norėdami prapia- 

tytie terp žmonių m asu naujus 
“Henry Clay” cigarus pu.iryžo- 
me per szita 00 dienu duotie prie
kožno baKO cigaru sekanezias do
vanas: 1 puiku revolvery ant 5 
szuwiu, pats atsilaužia, nikel-plei 
tytas, su guminis rankenukia, y- 
rš panaszus in naujos mados pa- 
licnioniszka revolvery, imasi in 
S. A 3x nr. patronai, toki re
volveriai yra tvarto Jani y dabar 
ant cielo svieto: 1 gražu su 3ge- , 

’JF 1 ‘žtmii- 1 tikro M-« rs<*hau- 
* mopvpkia: 1 vvriszka įeikrode

ly, ausukia užsukama, pui
kiai iszmargyta. 14 karst, 
drauge su lėnciugeiiu ir 
kompasu. Luksztai jo yra 
isz vidaus ir iez-virszaus 
auksiti 14 kar. isz.rodo teip 
kaip kad laikrodėlis už $50 
Pirkdamas ba\acigaru ga
li iszsirinkt sau viena isz 
augszitziau paminėtu <laik-* ____
tu. o duosime prie kožno baxo dovanai. Tiktai 
prisiusk mums savo vardu ir adresu ir savo ex- 
presoadresa. o mes tau prisiusime in oflsa tavo 
expreso. Iszexaminawok. o jeigu tau dabosis, už
mokėk tik ir kasztus expreso oevpre-
sas tau vi ska pridvos. Tik praszome
idsnt kogreicziausei ateitum nntespreso stsiim- 
tie savo orderi uotu > cigarus, kurie yragvaran- 
tavoti ant gerumo, vagos Ir skaieziaus. Norint 
mutns kasztuoja. ale mes norime žmonis in pra 
tytie prie' musu Figaru. Teipogi jeigu nori gali 
a'psiimtie už agente. <> mes duosime gera darlta.

Cubnn Cigar \Vorks,
89 Washington St.. Cuicaoo, Jll.

MAS DRZEMALA,
— LENKISZKAS — 

Adwokatas, 
praktikawoja tvisuose suduose, 

iszpildo satvo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame tvisiems lietutvnikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė ja prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Itandolph St.
Gitvenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.
527 S. Ganai ir Jndd nliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso visokius ziegorelus, ziegonus ir kitokius 

aukrynius dajktus, zatatiimas 1r sidabrlnimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabrvus ziego- 
relius iszwejcze kajp naujus. Isz plaukti lencugelusdaro ant 
orderio. ,

Ziegorela czistyimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos 10c
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorej $7.00. Wyska garantawoje ant metu.

$1800.00
GIVEN AWAV TO INVENTORS.

$150.00 everymonth given »vay to any One who ap- 
plies through us for the moat mentonous patent during 
the month preceding.

tVe aecure the best patentą for onr eilėn ta, 
and the object of this oflfer ts to encourage m ventoro to > r -1. -- 1—U*. • J  a -

IT ’S THE SIMPLE, TRIVIALINVENT10NS 
THAT YIELD FORTUNES,

»uch as the *'car-vindow " which can be ea*ily slid up 
and down vithout breaking the passenger’» bade, 
“ sauce-pan, ” “ coflar-button,” “nutdock,“ “botde- 
stopper, ’ and a thousand other little thing* that mott 
any one can find a vay of improring; and these simpte 
inventajcs are the ones that bris g largest returns to the 
author. Try to think of something to invent.

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMŠ.
Patent* taken out through us receivespecial nobee in 

the '* National Recorder, ’ published at VV .shington, 
D. C , vhich u the nešt nevspaper published in America 
in the interests of tnventors. We furnuh a ycar** sub- 
senpuon to thi* Journal, free of cost, to all our dients. 
We also advertric, free of cost, the invenhon e ach month 
vhich vins our $150 prize, and hundsed* of thousaads 
of copies of the “National Recorder.“ contaimng ■ 
sketeh of the vinner, and a dcscription of his mventioa, 
will be scattered throughout the United States atnong 
capitalists and manufacturen, thus bringing to thca 
attentioc the ments of the invention.

All Communications regarded striedy conhdenthL
Addrtsj

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

618 F Street, N.W.,
Bok 385. Washington, D. G

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

— užlaiko —
PUIKIAUSIA SALIUNA

tvisame mieste Jersei City.
Geriausias Alus, Arielkos, Wy- 
nai, Likieriai ir 1.1. Turi gera di
delis salia dėl susirinkimu, mitin
gu, balių ir tveseliju; turi daugy
bių ruimu ant pasamdymo dėl 
lietutviszku familiju, rentas labai 
pigus. Rodyjame tvisiems eitie

i satvys, o ne pas stvetimtau- 
czius.

MAX KOBRE,
' — SUCCESSOR TO —KOBRE & HERSCHMANN

Litewski i Polski Bank
40 Ganai Str.

IR

142 Division St.
\ew Tori

pas 
ežiu

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

— ir —
uždėjau banka dėl užzawojimo pinigu, in kn- 

i—; riapriimu pinigas no $5 Ir augszcziau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit vvaikszcziot?
Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitia teip 

lygei gerai ir pigei atliktie interesus pas 
sawo'žtnogu. Ateikit ir persiludykit.

Uždėjau nauja banka ant užkawo)imo gali sudėt 
pinigas no $5 ir daugiau pinigu, už ku« * 

rftios moku procentą.

SZIFKORTES
ant geriausi j u liniu isz Chicago per NevYor- 
ka In Bcrlina ir isz Beri i no in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliai! Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
su greieziausiu laiwu už pigiausia preke, siuneziame pinigus,kuriuo^ 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persjludykite, kad mee 
pei 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wi8u geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

' KANl’ORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hamburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinweg, Bremen.

S. BAROS FORMERLY OF
M. ROSENBAUM & C0.

L1TUW1SZKA1 LENKISZKA BANKA.
400 Grand Street, NEW YORK, N. Y.

Wyrai! duodu jums žinia,kad 
mes paMuodam Szifkortes ant wi- 
su greieziausiu laiwu už pigiausia 
preke, siuneziame pinigus, kuriuos
jusu prieteliai gaaua in 15 dienu. 
Musu kantoroje galite susiszneke- 
tie lietuvviszkai ir lenkiszkai. A- 

teikite ir persiliudykite, kad mes per 15 metu su kožnu apsiėjome 
teisingai..jTeipogi parduodame tikėtus ant wisu geležinkeliu Ame
rikoje ir Europoje.

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

46 Heerdenthorsteinweg. Bremen.
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