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Ratef of advertising:
inctm, loohmn, one year.............

- * - *<lf ...........7.00
- - « months........ 4.00

1 nionth... JI 00

- - ~ - half year.............1200
months.......... 7.00

-••••«• 1 nionth.........4 00
-. n ~ . ••• one insertment. 2 00 >

- « months......... jt .0
• - - - 1 month........... o i
- - - - one insertment....«.uo >

Payments for one year advertisement, *
half cash, balanoe after 8 months

Paymmenta for all advertisemėnts leis 1 
than 1 year mušt be paid in advance ‘

1 <
<

3 inchea. 9 eolumns, one* year
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EnTEKED AT THE ChICAOO, Ibi PoBT OnTCB AB SKCOKD CLASS MATTER.

Preke apgarsinimu: '
oltei, 1 kolumna, per meta......... 812 00 »

- - - ~ » pualameta...7.00
- • .. «twerty mete. 4.06
S ooltel, 9 kohutttM, peTmeta^^82090 >

- ~ .. pasia metu.. 12 00 j
" - •• - - ctwerty metu.7 00 >
~ ” - - •’ ■eaeay 4 00 I
r r. • • •• wleB»«yky.. J 00 •
8coliai. 1'ehmBoa. permeta.........830 00 I
- »• - - pusią metu. . 18.00 >
- - .. cxwerty metu 7.00 I

.- menesy.......... 6 0C ►
-„r •• “ - wiena«yky...8.00 ip2“®tlny apearainima, puse pinigu ► 
turi būtie už-n^keta isz wirszaua. o ki- i 
te puse po 6 m mesiu.

Už wisus kitus apgarsinimus,paduotus ) 
ant trumpesnio laiko kaip ant metu.turi ► 
būtie užmokėti wisi pinigai isx virsraus. i

Metas I1L

Isz Amerikos.
—o—

ISZ
LietDfiszko Kolioi. Arkanso.

Jau daugybia sykiu raszeme in 
“Lietuva” ape musu Lietuvisz 
kas Kolionijas Arkanse, kur tu
rime keliolika lietuviszku fami- 
liju, kaipo jau geru ukinyku, sa 
wo locna bažnyczia ir lietuvisz
ka kunigą; vienok musu lietu
viai yra apkurtia ant tokiu da
lyku ir visai mažai rūpinasi, idant 
sau ant senatvės turetie savo 
locna ūkia, kur galėtu pats ir su 
sawo vaikeliais laiminga gyve
nimą vestie.

Lenkai, kurie nesupranta musu 
kalbos nei raszto, vienok grei- 
cziau už lietuvius iszgirdo musu 
baisa, ir jau kasdien, familija po 
familijai, traukia in .Lietuviszkas 
Kolionijas, perkasi sau farmas ir 
apsigyvena czionai ant visados. 
Gaila mumis, kad isz tokio gero 
lietuviu užmanymo, isz tos visos 
procios ir viso trusio pasinaudos 
lenkai, o lietuviai nemoka 
naudotis isz geros progos.

Deltogi broliai mieli, nors jau 
kelis sykius jums sakeme, bet ir 
da primename, kad jeigu m iština
te pirktis farmas, nelaukite il
giau, nes paskui mokėsite dvigu
bus pinigus ir už ta žemia, kuri 
no visu atliks. Jeigu teip ilgai 
snausite, tai musu Lietuviszkas 
Kolionijas apsės visas svetimtau- 
ežiai teip, kaip žydai Jerycha, ir ka 
tada veiksite? galbūt kaitysite in- 
kurtojus tu kolioniju, kad neatė
jo pas jus in namus ir paemia 
ant savo keteros nenunesziojo 
juos po viena ir nepasodino ant 

* tos žemes.—
Atsibuskite isz savo miego ir 

imkitės už savo darbo, idant po 
laikui nesigraudytumet.

isiems gero velijanti 
so Lietuviai.

* Felix Garbovskis, 19 m. Slo
vakas, gatvias pirma diena maino- 
ae darba, tapo pasiunstas per bos- 
sa apžiuretie brusio. Žmogelis ei
damas prie brusto susitiko siauro
je gengveje au draiveriu, kuris 
mulais veže anglius. Kada jis no
rėjo praeitie szale pro važiuojam 
ežio, spyrė jy mulas su koja ir suar
dė jam wisa burna, ka negalima da
bar . in ta žmogų nei pažiuretie. 
Kompanija nuveže jy in ligonbu-

lietu-

žino- 
užde- 
truse

Arkan-

parva- 
architektas,

žodžiais: “Kad jeigu bažnyczia 
bus apraszyta ant vyskupo, tai 
arei vysk ūpas ja parduos.— Jeigu 
kury isz parapijonu suaresztavos, 
kuom jy iszbeluosime, jeigu pini
gai bus sudėti ant vardo ąrcivys- 
kupo”. — Yra tai gyvas melas, 
— nei vienas nesake, idant ba
žnyczia nepriguletu prie vysku
po; mes norime, idant musu ba
žnyczia butu statoma ant vardo 
vyskupo ir parapijos, ale ne 
ant vardo kn. Griciaus. Mes ne 
norime, idant musu kunigas 
stotųsi locninyku bažnyczios, teip 
kaip Brooklyne kn. Juodiszius, 
arba ir daugiau tokiu; teipogi 
nenorime, idant kunigas turėtu 
valdytio musu visu pinigais. Mes, 
turime savo kasieriu irniekadne- 
pristosime ant to, idant kunigas 
kasieriautu, ba jau gana prisiklau
sėme kas sviete dedasi su kuni
gais tapusiais parapijos kasieriais. 
Mums rodosi, kad jeigu mes patys 
apsiimame savo kasztu iszstaty- 
tie bažnyczia, norime moketie ku
nigu alga ir pavedame jo pelnui 
szliubus, kriksztus, pagrabus ir 
kitokius pelnus, tai jau tik jam 
gali užtektie; ale ne, — kuni
gas per prievarta veržėsi būtie 
kasierium visos parapijos.— Ąr- 
gi jau toje kasoje gulėtu iszgani- 
mas žmonių dusziu? Mes trok 
sztame turetie bažnyczia ir kata- 
likiazka kunigą, kuris rūpintųsi 
ape iazganima paklidusiu aveliu, 
o ne ape suglemžima pinigu.

Toliausias pats korespondentas 
rat-ao: “Matyt kad jie norėtu par- 
.ik^riestie Dembsky in vieta 

ezito kunigo1*.
Mielas brolau, kaip Dembskis 

in Bostoną pribuvo nepraszytas 
teip ir iszvaževo isz cze nevary
tas. ba pamate kad jo ■Jk^mokslu 
niekas neklauso ir su juom neuž
sideda, tai iszvaževo ten, isz kur 
buvo atvaževias. Matyt, kad ko
respondentas neprigul prie jokios 
draugystes, per tai ir nežino rei
kalu musu parapijos. Mes su
tverėme draugystias, o draugys
tes sutvėrė parapija, kurios in- 
kurimas jau gana mumis kaszta- 
vo darbo ir centu; pertai ne
atsitrauksime no jos ir bile kam 
neatiduosime ja uždyka. Kurie 
kaipo atskalūnai atsiskyrė no 
szios parapijos ir nauja"uždėjo, 
ne užvyditne jiems, tegul sau 
laikosi, vienok pamatysime kaip 
ilgai tuom pasidžiaugs.

Su guodone Parapijom ai lietu 
viszkos parapijos Bostone:

Petras Czaplickas, parp.
Jokimas Sereviczius 
Jonas Žilvitis 
Jonas Petkus.
Petras Latvinskas 
Edvardas Praeis 
Selvestras Sprageviczius 
W. J. Petkunas 
Wincas VVenskis 
Jonas Jaksztis 
Jurgis Butkus 
VVincas Jakuliaitis 
Simanas Gi»iunas
Wincas Kaunas prezidentas 

dvieju draugyszcziu — Sz. Kaži 
miero ir Kareiviu D. L. K. \Yi 
tauto; teipogi visa 90 sąnariu 
Dr-tes sz. Kozimiero ir kiti.

Isz Scranton, Pa.
Guodotinas Redaktoriau!

Meldžiame patai py tie in Jusu 
laikraszty szy nesmagu atsitiki
ma musu parapijoje Scranton.

Parapijos prezidentas yra isz- 
rinktas per penkis žmonis tam- 
sunus, kuris iszsirinko sau ir ko
mitetą in save panaszu; dabar 
tas komitetas pradėjo .rietis su 
kunigu, nori ardytie parapija ir 
kunigą iszkeltie szalin. Prie ko
miteto randasi ir daugiau tokiu 
priesziuyku bažnyczios. Antra 
puse parapijos stoja už bažnyczia 
ir už kunigą. Kunigas matyda
mas prieszingotūos puses pasielgi
mus ir girdėdamas ju sznektas, 
atėmė parapijinias knygas no ko
miteto. Isz to pakilo da didesne 
nesutaika terpu dvieju parapijos 
pusiu. Wienok prieszinyku bažny 
ežios yra mažiau, negu bažnyti
niu. Užtaigi matydami kad nieko 
nepadarys, tai 21 Rugsėjo, suba- 
tos nakty, susitelke visas nauja
sis komitetatas, pasiėmė kirvius, 
plaktukus ir ilgu vinių ir nuėjo 
užkaltie vinimis duris bažnyczios, 
idant daugiau neinleistie in baž
nyczia nei kunigo nei kitu para- 
pijonu. Kada pradėjo duris vy- 
nimis kalinetie, o naktis buvo ty
ki, tai piszkejimas ėjo ant viso 
miesto. Ant to balso atėjo palic- 
monai, suaresztavojo visus 
tuos apgulikus bažnyczios ir nu 
gabeno in cipia. Panedely buvo

tas — ape jo liga ir smerti, bet 
abidvi tos gromatos sugryžo at
gal, nepriimtos.

Teip tai žmogelis dėl Ameri
kos smerti gavo. Wisi jo gentes 
ir pažystami teksią atsidusetie 
prie Dievo už jo duszia.

Panaikinimas • hlacklis- 
to”

Wisiems jau yra žinoma, jog 
no pereitu didžiųjų straiku ant 
geležinkeliu, geležinkeli nes 
kompanijos buvo užvedusios ma
da užraszinetie pagautus ant strei
ko darbi nykus i n juodas knygas ir 
nebeduotie jiems daugiau dirbtie. 
Tas užraszimas apjuodina darbi- 
nyka, kaipo už kokia krimina
liszka kalczia ir vadinasi “black- 
list” Dabar “American Railvay 
Union” mislija kad gelžkelinee 
kompanijos persitikrins, jog u- 
nionistai darbinykai yra geresny 
už “skebsus”. Teip “Chicago 
Alton Co.” Įjuvo pirma, kuri pa
naikino “blacklista”. John Byr- 
nes svitehmonas kuris ^uwo pra- 
szalintas no darbo už straika ir 
užraszitas in “blacklista”, liko 
atgal priimtas. Tai yra pirmas 
tokis atsitikimas no laiko straiko 
ir darbinykai mislija, jog tas per
sekiojimas pasibaigs.

Isz Boston, Mass.
Guodotinas Redakt “Lietuvos”.

Meldžiame patai py tie szy rasz- 
tely, kas link reikalu musu 
viszkos parapijos Bostone.

Jau no seniai yra visiems 
ma, kad Bostono lietuviai 
jo lietuviszka parapija ir
ape gavima lietuviszko kunigo. 
Žinodami kad Juozas Gricius 
baigia savo mokslą seminarijoje, 

HHV laukėme ant jo inszventinimo ir
ty. Yra tai pamokinimas dėl visu,; meldeme vyskupo, idant po in- 
tegul kožnas darbinykas apsisau-; szventinimui suteiktu mums jy 

į už probaszcziu; ka vyskupas ir 
padare.

Sulaukia už probaszcziu kun. J. 
Gricių, dideliai džiaugėmės ir 
tikėjomės, kad dabar reikalai 
mu&u parapijos eis kaip reikiant 
ir galėsime užsiimtie statimu baž
nyczios.

Rugpjuczio 25 d. suszaukeme 
visos parapijos mitinga ir pra
dėjome rodavitiį ape pradejima 
statymo bažnyczios. Mes davė
me inneszima, idant kunigui 
einant kolektavotie pinigu, eitu 
su juom ir du vyrai isz parapiji
nio komiteto ir kas kiek duos pi
nigu ant bažnyczios, idant užsi- 
raszytu kunigas in savo knygu- 
tiis, o komitetai in savo; o tada 
ant kožno mėnesinio mitingo per
skaityt visiems, kiek per ta me 
nesy pinigu susirinko; tada pini
gus atiduotie kasieriui, kuris su
dėtu juos in bauka prie anų pini 
gu, kurtuos jau parapija turi no 5,1 
seniau sudėjus; o kada reiks pirk- 
tie tnedega dėt bažnyczios staty- j 
mo, arba ant kitokiu reikalu, kad ' 
negalėtu iazirat juos isz banko® nei 1 
Komitetas, be kunigo nei kunigas 1 
be komiteto.—

Ant to musu guod. kun. J. 
Gricius atsake: “Nereikia jokio ( 
Kasieriaus, pinigai gali būtie pas 
mane; o bažnyczia turi būtie sta- 
;om» ant vardo vyskupo ir ma

no”. Parapijonai prieszinosi norui 
kunigo, sakydami: kad niekados 
nepa vesim kasos kunigui ir ne via- 
lys staty tie bažnyczia ant vardo 
kunigo; bažny ežia turi būtie sta 
tomą ant vardo parapijos ir vys
kupo. Kunigas tyldidamas szne- 
kanczius, liepe keltie rankas, 
kas yra po jo pušiai. Susirinki
mo sekretorius nedave kunigui 
balso. Tada kunigas stojo ant ko
jų ir suszuko: “Kas su manim 
iszeikime!” Teip ir padare,—isz- 
ejo kunigas su penkiais, pamesda
mas visa susirinkimą parapijos ir 
visus iszvadindamas bedieviais, 
ir nekatalikais; negana to, da 
ir per pamoksti iszpludo ant 
Draugysčių, skaitinyczios ir tt.

• Apsvarstikite broliai patys szy 
1 dalyku—argi užtai, kad kunigui 

nenorėjome kasos in rankas ati
duotie, tai jau turime liktie be
dieviais—nekatalikais? Kur tei 
sybe tokio kunigo? ar tai teip se
ka mokslą Kristaus, ar toje kasoje 
guli iszganimas žmonių dusziu? 
Kaip Jums cze broliai iszrodo.— 

Sulaukiąs mus probaszczius l- 
mos dienos Rugsėjo, szaūkia pats 
antra mitinga in deiczkatalikiu 
salia ir atejas tuojaus pasakė, kad 
kurie yra jam prieszingi, idant 
iszeitu lauk. Pa-ilikias ten su 
keliais, uždėjo antra parapija, isz- 
rinko virszinykus, o pats save 
aprinko parapijos kasierium. 

Duosis matytie kaip nauja pa
rapija ilgai tvers, nes Bostone 
randisi in 400 lietuviu, o in 
nauja parapija priguli vos 40.

Dabar skaitome nr. 36 “Lie
tuvos” korespondencija vieno 
naujojo parapijono, kuris rsszo, 
buk tai seniejie parapijonai ant 
mitingo 25 d. Rugpjuczio at- 
siszaukia priesz kyn. Gricių sziais

goję tokiuose dalykuose.
* Musu mieste Lietuviszkas 

Rep. Kliubas po vardu “Liukin” 
kasdien auga didyn. Kiekvienas 
geras vyras republikonas gali in 
jy priguletie. Yra tai naudingas 
daiktas priguletie prie palitikisz- 
ko kliubo, nes jau vienas vyras, 
Jonas Medialis, isz to paties kliu
bo dasigavo in gera miesto dar
ba; ar tai ne garbe dėl Lietuviu, 
kad jau nors szioky toky uredny- 
ka tureme isz Lietuviu. Wisus 
jaunus vyrus užpraszome prisira- 
szytie prie musu kliubo, priima
me kas nedelia 7 adyna vakare.

* Musu miesto nekurios nasz- 
les pradėjo su žydais zyliutis ir 
sugulinetie. Labai negražu isz 
szalies tokiu moterių, kurios gadi
na varda visu Lietuviu.

* Shenandoah darbai eina labai 
gerai, dirba kasdien po 9 adyuus. 
Jeigu teip ilgai padirbės, Lai žino 
neitai nors kiek isz vargu prasi 
krapsztys. Shenandouif.tis.

* Szioms dienoms jau 
žeUro p. Ceglarskis, 
isz Arkanso, kuris tenai budawo- 
jo lietuviszka bažnyczia. Bįžny- 
czia yra gatava, tiktai vidurys 
da nepabaiktas. nes pinigu trūks
ta. Senelis kn. J. Balceviczius 
iszdejo visus savo pinigus kiek 
turėjo, o dabar turės leistis su 
midijomis terp lietuviu, idant 
nors keletą dolieriu surinktie ant 
inrfengimo jos vidurio, altorių ir 
t- t. Ketina nuimtie tos bažny
czios paveiksią su pagelba foto
grafo ir prisiunstie dėl intalpini- 
inoin “Lietuva”. Tikimės neužil- 
gio ta apturetie.

* J* Kudirka isz Bostono, ku- 
ris pirkosi Lietuviszkose Kolio- 
nijo<e Arkanso 40 akru lauko, 
szipms dienoms iszvažiuoja in 
Arkansa ant visiszko apsigy veni
nio.

Isz Elizabeth Port, N. J.
Elizabeth Port lietuviszka pa

rapija ant 12 d. Spaliu rengia at 
grajytie lietuviszka teatru “Pjo- 
wyne Kražiuose”, ant naudos sa
vo parapijos. Teatrus bus grajy- 
tas salėje Saint Patrick’s School 
Hali, ant VVall st., aut kurio už- 
praszo visus Lietuvius ir Lietu- 
vaitias kaip vietinius teip ir isz 
kitu miesteliu: Nevarko,.Centre- 
ville, Jersey City, Nev Yorko, 
Brooklyno ir tt. idant molingai 
teiktųsi atsilankytie; nes nauda 
teatro, ne ant ko kito, o' tik ant 
lietuviszkos bažnyczios yra pa
skirta.

Teipogi siuncziame szirdingiau- 
sia acziu Dr t:ai Sz. Jurgio, isz 
Nevarko, kuri paaukavo $50 dėl 
musu jaunos ir silpnos parapijos. 
Tegul jai Dievas szimteriopai už
moka. Teipogi ir isz Centrevilles 
Lietuviai szelpia kuom galėdami 
musu jauna parapija, per ka yra 
tvircziausia, viltis jogei trumpam 
laike musu bažnytėlė stosgatava.

Už tai užpraszome ir kitu geru 
Lietuviu paduotie mums savo 
pagelbos ranka.

Parapijos Komitetas.

te no savias vyriausy kunigą, 
jribuvo ir kn. Peža ir tie 5 palic 
monai, kurie juos aresztavo 
; o ir prasidėjo klausimas sūdo. 
SudC jie pasakė, kad jie yra locni- 
nykais tos bažnyczios ir per tai 
tur valia ta bažnyczia užpeczety- 
tie arba sugriautie ir 1.1.

Kiekvienas isz ju turėjo užsis 
tatytie kaucija po $500 ir tuom 
tarpu tapo paleisti, o prova eis 
in kriminaliszka suda.

Matote broliai kas cze darosi— 
lietuviai lietuviams nori bažny
czia užpeczetytie; na kam da cze 
mums dyvitis isz maskolių. Geda 
tokiems lietuviams ir jau tik bu U 
laikas pasitalsytie isz tokiu 
nedorybių. Parapuonas.

prez.

Budawos darbinykiszka 
Palociu. į

Nev York, 23 d. Rūgs.— Cen
tral Labor Unija apturėjo dane- 
szima no savo komiteto, kas link 
pastatimo naujos seklyczios ir 
mislija praszytie savo legislatu- 
ros pabudavotie tokia.

Delegatas George K. Lloyd no 
Unijos “Tin and Sheet Iron 
VVdrkers” yra szitame komitete. 
Jis sake kad jis parasze in sekre
torių no ‘■‘Bourse de Travail”, 
darbinikiszko palociaus Paryžiuje, 
klausdamas, kaip jis yra pama
tuotas ir iszvestas. Sekretorius 
atsake, kad Bourse-de-Travail 
buvo užpamatuotas 1887 metuo
se ir ’ du metu vėliau jis 
buvo perkratitas per franeuzisz- 
ka randa, kuris pripažino jy už 
palociu ir paskyrė 50.000 franku 
dėl parėmimo jo.

Delegatas Lloyd sake, jog ko
mitetas turi keletą planu, vienas 
isz kuriu yra pabudavotie darbi
nykiszka palociu, kur visos a- 
matnikiszkos unijos galės laiky- 
tie savo susirinkimus. Wiena 
užduote dėl pastatimo to palo
ciaus yra praszitie kongresą, dėl 
paskyrimo kas met atsakanezios 
sumos.

Isz Shenandoah, Pa.
Kugsejo 22 d. Jonas Gudiszau- 

iszvaževo in Gilbertona pa- 
sivažinetie. O kad tenai per ilgai 
užsibovijo, reikėjo jam gryžt na- 

nakties laike. VVažiuodamas 
namo nakty, bijojo, idant jy liau- 
fenai ne užpultu, tai iszsitrauke 
revolvery isz keszianiaus ir laikė
si gatavai rankoja. Tuom kart, 
nežine kokiu budu,revolveris isz- 
szowe ir nukirto jam kaires ran
kos mažiuką pirszta, o kulka in- 
lindo in kairia koja. Parvaževus 
namo apžiurėjo jy net du daktarai, 
*Jet kulkos neranda. Anksti pa- 
nedelio ryta tapo nusiustas in li- 
goubuty.

In kalifima už neprisipa
žinimą prie giminystes.
AVichita, Kas., 20 d. Rūgs. 

_ Henry Huttman deputavas 
mokeseziu kolektorius isz distrik- 
to, apimanezio Kansas ir Oklaho- 
ma, liko uždarytas in kalėjimą 
pereita nedelia, per audžia Reed, 
už atsisakima duotie atsukimą 
ant klausimo, kastink jo giminys
tes su kalti nyku bylojo Kansas 
\Valstijos Jack Davidson’u. Su- 
džia Reed nusprendė pavestie 
ta byla in vyriausy suda. Ant to 
pristojo abi puses ir Huttman 
turės būtie kalėjime, kol sudžia 
Williams isz United States Court 
peržiuręs ir iszrisz kalczia Hutt- 
mano.

Kaip už szita teip ir už viso
kias korespondencijas redakcija 
neima ant savęs atsakymo.

Naujas kunigas.
Nedelioj, 15 d. Rūgs., mieste 

Albany, N. Y. atlaike pirma* mi
glias naujai inszvenstas kunigas 
Antanas Gurskis. Jam asistavo- 
jo prie laikimo misziu kun. .Molei- 
kaitis, klebonas lietuvi*zkos ir 
lenkiszkos parapijos Albanyje, 
kaipo diakonas;kun. Zielinskis isz 
Troy, N. Y., asistavojo kaipo 
subdiakonas ir kunigas 
Pitass isz Buffalo, kaipo archi- 
diakonas. Pritaikinta prie apei
gos kalba laike kunigas Misickis

Del Amerikos smerty ga
no.

Pereita pavasary du vaikinai 
isz Lietuvos, Kauno redyboa, va- 
žewo in Amerika ir vienas isz ju 
vardu Juostis Wasiliauskas ap
sirgo ant mariu. Pribuvo jiedu 
in Nev Yorka 15 d. Balandžio 
ir Juozas VVasiliauskas tapo su
laikytas Nev Yorke ligonbulije, 
o kitas, Juozas Milkins atvaže 
vo in Chicago. Atvaževias cze 
rasze in namus ir klausė, ar kar
tais Juozas Wasiliauskas nesug- 
ryžo namo pagijas. VVienok isz 
namu gawo‘ atsakymu, kad ajie 
jy suvis nieko nežino. Ir teip 
praslinko beveik visa vasara, o 
ape ta ligony likusy, Nev Yorke 
da nieko nežino. Ant galo, pra
džioje szio menesio, atejas Juo
zas Milkins in Redakcija “Lietu
vos”, apsakė ta visa atsitikima, 
melsdamas, idant redakcija me- 
gytu jo pajieszkotie. Redakcija 
parasze prie komisoriaus emigra
cijos in Ellis Island užklausima 
ir in kelias dienas gavo atsakymu, 
kad Juozas VVesiliauskas, kaipo 
sergantis ant “pneumatijos’ 
diena Balandžio tapo paimtu in j nepaspės iszduotie jos už vy- 
ligonbuty ant Ellis Island, o 28įro. ‘

Kas nori ženitis?
Isz San Jose danesza, kad Hip 

Sing, turtingas kyuas, pramoni- 
nykas, paaukauja doram jaunam 
amerikonui, kuris norėtu paimtie . 
jo duktery, Moi Lee, sau už pa- 
czia, daly savo pelningu pramo
nių ir $5.000 pinigais. Hip Sing 
Lee yra turtingiausiu kynu viso
je apigardoje ir jo turtai iezne- 
t-za $100.000. Hip Sing yra vi
sai suamerikanizavotas ir prade
du senetie, o dėlto pakol gyvas 
norėtu iszleistie savoduktery už 
doro vyro. Jo pati mirė priešą 
n.ietus. Duktery jo mėginta kelis 
syk pavogtie ir dėlto jis bijo, i- 
dant teip vadinami “Highbin- 

i5'ders”ue pavogtu jos, jeigu jis

■ O ■-------- . . , . .

Balandžio pasimirė. Teipogi ka- 
misorius daduria aawo laiszke,

isz Meriden, Conn. Naujas kuri!- kad ligonis dawe adresa Jono 
gas Gurskis apims parapija Am-Į Montvilos 3558 Fisk str. Ch ca- 
sterdam’e, N. Y. /( 'goję, ant kurio rasze dvi groma- vėlai 

.

GROMATNYCZIA.
Ponui Giltiniai:— Gavome per 

patilps kitame numeryje.
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. ISTORIJA
Suwienytu Walstiju

AMERIKOS.
(Tasa.)

MAS8ACHUsEsTrs turojo du John Adams ir 
Jjhn Quincy Adams.

Nev York turėjo du,—Van Buren ir Fillmo- 
re,

Fensylvania turėjo viena,— Buchanan.
Nev Hampshire viena Pierce.
Ohio viena Harrison.
Tennesse du,—Jackson ir Polk.
Lousiana vviena,—Taylor.
Illinois viena,—Lincoln.
2 Isz tu szesziolika Prezidentu septini buvo 

isz Ii uos u \Valstijuir devyni isz Paverg
tu W ai s t i j u.

3. Prezidentai kurie iszbuvo ant urėdo po du 
laiku buvo VVashington, Jefferson Madison, Mon 
roe, ir Jackson, Prezidentai, kurie numirė laike 
urelo buvo Hąrrison ir Taylor, \Vice Prezidentai 
kurie užėmė urėdus mirusiu Prezidentu buvo Ty- 
ler ir Filimore.

Politikiszka nuomone per rinkimus.
\Vashingtonas aprinktas per visas partijas. 
John Adams aprinktas per Federalistus.
Jefferson, aprinktas per Republikonus. (tai 

yra senas supratimas ape Republikonus žiūrėk.. .. 
169 puslapy.

Madison, aprinktas per Republikonus.
Monroe, be dideles intekmes partijų.
John Q. Aeams, aprinktas per Federalistus. 
Jackson, aprinktas per Demokratus.
Van Buren, aprinktas per Demokratus.
Harrison, aprinktas per Whig’us.
Tyler stojo prezidentu per myry Harrison’o.
Polk, aprinktas per Demokratus.
Taylor aprinktas per Whig’us.
Fillmore, stojo prezidentu per myry Taylor’o.
Pierce aprinktas per Demokratus.
Buchanan, aprinktas per Demokratus.
Lincoln, aprinktas per Republikonus.
II.-VValstijos Mississippi Lomos.

1. Uždėjimas Sziaurvvakarinlū AVuHtiju.
Trylika originališku valstijų, guli visos isz 

ilgai vienokio dyržo territorijos ant krantu Atlan- i 
tiko. Pabaigoje Revvolmcijoniszkos Kares, platus i 
krasztas attokiai no Alleghenies kalnu, puiki tasa 
Mississippi Lomos, kuri pirmiau buvo retai apgy , 
weiita per Prancūzus, stojosi dalia Suvienitu 
Walstiju.

Ateiviai isz senu valstijų netrūkia pradėjo ei 
tie skersai Allegheny in vaisingas erdmias vakaru. 
Su padaugėjimu žmonijes ta aprube tapo padalinta 
in valstijas, kurios viena po kitai .potam buvo ( 
prijungtos prie unijos.

Pirma prijungta valstija buvo Kentuky, 1792 
m.; antra — Tėnnessee, 1796 m., 3. Ohio, 1802; 
4. Louisiana, 1812; 5. Indiana, 1816; 6. Mississi
ppi, 1817; 7. Illinois, 1818: 8. Alabama, 1818; 
9. Missouri, 1821; 10. Arkansas, 1836; 11. Mi
chigau, 1837; 12 Florida, 18^5; 13. Texas, 184n; 
14. lova, 1846; 15. Wisconsin/ 1848; 16. Minne
sota, 1858; 17. Kansas 1861; ir 18. Nebraska, 
1867 metuose.

Szita asztuoniolika valstijų guli visos didžio
je erdmeje Mississippi Lomos. Szita didele grupa 
apima didesni skaitliu žmonijos ir apdengia dides- 
nia daly territorijos Suv. Walstiju. Istorija ape 
uždvjiina ir augima szitu valstijų yra labai žingei
di ir svarbi de! Amerikonu.

Pirmiau mes paimsime istorija Sziaurvakari- 
niu Walstiju, tai yra, valstijų in sziauri/i no Ohio 
upes; otosyra: 1. Ohio; 2. Indiana; 3. Illinois; 4. 
Miehigan; 5. Iowa; 6. VVisconsin; 7. Minnesota. 
Prie ju gali būtie pridėta 8. Kansas, ir 9. Nebras- 

. liti •
Jau buvo matyta, jog visa loma Mississippi 

buwo apvaldyta per Francuzus laike septiniolikto 
amžiaus. Marųuette, Joliet, Li Šalie ir kiti isztyre 
jais no Didžiųjų Ežeru, pagal upėmis Ohio, U a 
bash, ir Illinois iki Mississippi. VVisas krasztas ap
turėjo varda “L o u i s i a n a”. Francuziszkos 
tvirtynes, prekibiniai miesteliai ir missioniszkos sto- 
tes greit pažymėjo rybos keliavimu no St. Lav- 
rence iki Nev Orleans.

Aplink tuos prekybinius miestelius ir ’missio- 
niszkas stotias dauginosi apsigyvenimai. 1682 m. 
Jėzuitu missija tapo insteigta Kankaskie, ant Mis
sissippi (dabartinėje valsteje Illinois). 1712 m. 
stojosi geru kaimu ir buvo laikoma už hraneuzu 
sostapyly “Illinois kraszto”. 1700 m. franeuzisz- 
kas apsigyvenimas prasidėjo Detroit’e. Ape 1750 
metus kariszka vietele buvo padaryta \ incennese 
ant Wahash upes (dabartinėje valsteje Indiana). 
Cze teipgi naujokine augo. Peoria, Illinois, yra ki
tas senoviszkas Francuzu apsisedimas.

Francuziszki gyventojai buvo gyw* nekalti 
žmones. Ant kraszto lygumos arba palei kokius pa- 
kajingus upeliun, iszdygo ju kaimai in ilgas siauras 
gatvias (uliezias), su szeiminiszkomis buveinėmis 
teip surisztomis, kad linksmi ir draugingi kaimie- 
cziai galėjo vestie savo apsezias kalbas kiekvie 
nas prie savo locnu duriu arba balkono”. VVyrai 
b u 4-o daugiausei medžiotojais, srauditojais su spaus
tais, ir lai vinykai, arba kaip jie buvo vadinami, 
keliaunikai.

Sandara Paryžiaus, kuri užbaigė Francuzu ir 
Indijonu karia, 1763 metuose, padavė Anglijai 
visa francuzLzka territorija terp Alleghenies kal
nu ir Mississippi, atėmus salia ir miestą Nev Or
leans. (Žiūrėk... .pusi. (Pabaigoje Fr. Kares).

Pagal sandara pakajaus, kuri užbaigė revoliu- 
cijoniszka karia 1783 metuose, perejo szita plati

erdme prie Suv. Walstiju. 1803 metuose Suwieni-1 j/ininc 
tu VValstiju randas ingawo per pirkimą no .Franci- | <2111 Ivo VVlovillVi
jos erdmia in vakarus no Mississippi iki Rocky Į 
kalnu. Ūžta Francijagavo penkiolika milijonu do- 
lieriu.

Keletą isz tu originaliszku trylikos Walstijos 
(Massachusetts, Connecticut, Nev York ir Virgi 
n i jos) savinosi didelius diržus w»< karinio kraszto. 
Jie rėmėsi ant to, kad ju seni Charteriai aprasze 
kolioniszkus pavelyjimus arba dovanas, toseucziasias 
“no Atlantiko iki Ramiųjų juriu.”

1786 metuose įvairios valstijos pamėtė savo 
savinimue, atduodami viriausei valdžiai savo 
vakariniai territorijas. Kongressas 1787 m. suor- 
ganizavojo aprubia, in sziauria no % Ohio, 
in territorija, kuria praminė Sziaurvakarinia 
Territorija (North West Territory). Tame instate, 
kuris organizawojo szita Territorija, reiszkia, jog 
verguve negali būtie pavialila joje. Tokiu budu 
buvo teip, kada yvairios valstijos m sziauria no 
Ohio ir in Rytus no Mississippi buvo pridėtos prie 
Unijos, jos prisidėjo kaipo liuosos VValstijos.

Tas instatatas teipgi reiszke, kad žinomas skait
lius busenoziu valstijų, no keiuriu iki penkių, ga 
les būtie padarytos isz tos Territorijos ir prijungtos 1 
prie Unijos, kada jos turės žmonijos 60.000 kiek
viena. i

I.—Oliio.
Pirma valstij i, iszskirta isz Sziaurvakarines 

Territorijos buvo Ohio, prijungta 1802 metuose. 
Ji gavo savo varda no Ohio upę% kuri Indijonu 
kalboje reiszkia “upe kraujo”. . *

Ohio buvo pirma apgyvedinta per kompanija 
Naujos Anglijos Pionierių. Tas būrys susidėjo isz 
ketures—deszimts septiniu ypatų, kurie po genero
lu Ruffus Putliam keliavo no Massachuselts iki 
Pittsburgho 1787 m. Arti Pittsburgho jie pabuda- 
vojo laiwa, kury, dėl paminėjimo garsau* szipo sa
vo Pelgrimu pirmteviu, praminė “Mayflover”.

2. d. Balandžio 1788 ra., szipas buvo inleistas 
in vandeny ir burjs Pionierių nuplaukė žemyn upė
mis Monongahela ir Ohio. Po penkių dienu plauki
mo, jie iszlipo ant žemes, kur Muskingum iszsiliejo 
m Ohio. Ten prieszais Fort Hariu a n, jie iszsirinko 
vieta dėl apsisedimo ir pradėjo budavotie rausti 
nias stabas. Jie praminė savo kaimia Mar e etta 
vardan nelaimingos Francijos karalienes Marie An- 
toinette.

Liepos menesyje 1788 metu kolionija tapo su- 
d ritinta per kita kompanija isz Massachusetta. 
Jie iszbuvo devynes nedelias kelionėje, keliavo 
žemia bu vežimais ir givuliais in Wheeling, o isz 
cze leidosi žemin upia laivuose iki apsigyvani 
mu ant Muskingum.

Kongressas buvo paskyriau Generolą St. Clair 
gubernatorium “Sziaurvakarines Torri tori jos”. Po • 
jupm liko insteigtas territoriszkas randas.

Ankstyvi gyventojai Ohio’s buvo intelligen- 
tnus,drąsus, mitrus, ir moralbzki Nauji-Anglecziai. 
VVashingtona labai apėmė ta pirma emigracija in 
Didžius VVakarus ir pasakė ape ta koliontja teip: 
“Jokia kolionija Amerike niekad ne apsisedo po 
tokiomis pritinkancziomis iiitekmemis, kaip ta, ku 
ri ka tik prasidėjo palei Muskingum. Asz pažystu 
daug kolionistu ypatiszkai ir niekad ne buvro žino 
niu geriau apsirokuojaneziu dėl pakėlimo gero
ves, kaip szita draugyste”.

Tas apsigyvenimas, kuris potam iszaugo in 
“Karaliszka Miestą” (Qaeen City) Gincinati’es, ta
šo uždėtas sekanty meta (1789). Sausio mene
syje keli pioneriai nuplaukė ir iszlipo ant teip 
vadinamo “linksmio uukszto kranto Ohio’s”, kur 
ie pradėjo kaima, kury praminė L o s a n t v i- 

. 1 e, kuris vardas netrukus liko permainytas ant 
C i n c i n n a t i.

Szitame laike miszkai ir laukai Ohio’s buvo 
apspiesti Indijonais. Terp ju buvo Shavanese, 
Miamies, VVyandots ir daug kitu atskalų. Jie bu
vo labai prieszingi ir inkyrus baltiemsiems, kurie 
pradėjo užiminetie ju medžiokles žemius.

1790 metuose tie prie>zingumai apsireiszke 
kovose. Keletas susirėmimu invyko, kuriuose In- 
dijonai turėjo pasekmia. Gubernatorius St. Clair, 
galva kariumenes atliko viena kova Lapkrity
je 1791 m. Jis buwo sumusztas ir nustojo danginu 
asztuonis szimtus užmusztu ir sužeistu. Fotam Ge 
nerolas Anihony VVayne buvo pastatytas in ko
manda kariaunos ir pamu-*zę Indijonus. Kare te 
sesi lig 1795 m., kida generolus VVayne padare 
sandara pakajaus, kuris ant visados palaidoja Kir
vely Ohio’jo.

Augimas žmonijos Sziaurvakarineje Territori- 
joje buvo labai staigus. 1800 metuose ji turėjo 
penkes deszimts penkis tukstanezius gyventoju. 
Apsigyvenusiejie buvo isz Naujos Anglijos, isz 
VViduriniu VValstiju ir isz VVirgiiujos.

Didelis skaitlius ėjo isz Connecticut in teip 
vadinama “Connecticut Reserve”, arba “VVestern 
Reserve”, daly Connecticuto chnterio pavaldys- 
tes, kuria ta valstija parilaik/, kada ji atvede 
kongressui vakarinius žemias. Didele dalis szitos 
“Reserve” buvo parduota Connecticut’o kompani
jai, 1795 m. Moses Cleveland laivo žemmiertu ir 
vardan jo tapo pramintas viriausis miestas ”Re 
servo”. Cleveland buvo piadetas 1796 metuose. 
1796 met. miestas Cincinnati turėjo daugiau per 
szimta runstiniu stubu ir ape szeszis szimtus žmo
nijos.

1800 metuose Sziaurvakarine Territorija liko 
padubta. Wakarine dalis gavo vardu “I n d i a 
na Territorijo s”.

1802 m. rytine dalis Sziaurvakarines Territo- 
jos turėjo gana (60.000) žmonijos, idant pridetie 
prie unijos, kaipo VV’alstija. Tatneta ji pristojo prie 
unijos, po vardu Walstijos Ohio.

1811 m. pirmas garlaivis, koks kada plauki
nėje ,ant Wakariniu vandenų, buvo nuleistas in 
vandeny Pittsburg’e* Tas laivas buvo primintas 
“The Nev Orleans”.

1825 m. Ohio’s karaktoriszka Wulstj 
slaines sistema liko priimta.

t Washington, Ind. uždare vi
sas mokslaines isz priežasties at
siradimo ten koleros.

| Washington D. C.— Prezi
dentas paskyrė John Baker, isz 
Minu., sekretorium pasiuntinys- 
tos Managua’oje (Nicaragua) Jis 
yra sūnūs Ministro Bakerio.

t 19, 20 ir 21 Rugsėjo neku
rtose vietose Mich. szteite buwo 
baisus szturmai. W i etom s me
džius iszvarte su szaknimis, na
mus suardė ir keletą žmogystų 
užmusze.

t Darni b tad t, 20 Rūgs. — Cze 
numirė sena kunigaiksztiene, na- 
szle ir motina mirusiu-kunigaik- 
szczio Bulgarijos Alexandro, o 
teipgi motina kunigaikszczio Hen
ri k io, žento karalienes Wiktori- 
jos.

t Rytinėje dalyje Siberijos 
vanduo padare daug iszkados, la
bai tankei ir labai dikcziai lietus 
lijo. Wisur vanduo dikcziai pa
sikėlė, daug namu suardė ir po 
daug vietų rytinesSiberijos gele
žinkeliu suardė..

t Japonijoje, Kinuose ir Mas- 
kolijoje kolera labai žudo žmonis. 
Danesza, kad per pereitus tris 
menesius Japonijoje mirė isz ko- 
lerotrape 15.000. Kinuose ape 30 
000, Maskolijoje vienoje tiktai 
Podoliaus redj boję ape 10,000.

t Kaip matom isz krajaviszku 
laikraszcziu, paminklas dėl buvu 
šio VVilniuje jenoral-gubernato- 
riaus Muravjovo (koriko ir bai 
siausio kankitinio Lietuviu), 
bus pastatytas priesz palocius je- 
neral gubernatoriaus szale bažny- 
czios bonifratru.

t Massilono anglakasiai ren
gia delegatus dėl district-kon- 
vencijos. Isz vadovu puses gir- 
detie, jog jie reikalaus 60 centu 
no 1 d. Spalio, kaipo ju buvo nu 
sprensta, pagal Pitt&bargo dery 
bomis. bet ne 50c. kaip darl>du- 
wiai jiems mistiną moketie.

t Quincy, III., 24 d. Rūgs. — 
1'8 metu mergaite Nellie Smilh 
isz m. Columbia, už 11 myliu in 
rytus no Quincy, mirė isz prieža
sties inkandimo voro. Wisupirmu 
sutino jai kojos, užsigadino krau
jas, atsirado traukimai ir nežiū
rint in skubia pagelba daktaru,

ines mok*

(Tolinus bus.)

nyczios, o buvo didelis vejas, to
dėl neperejo nei puses adynos ir 
bažnyczios nebuvo. Nieko nesus
pėjo isznesztie. Kas uždege da 
nežino.

t South Bend, Ind. 23 d. Rūgs.
— ,,Klubas Balandžiu Gromatne- 
sziu“ paleido in lenktynia 47 ba
landžius ant 7 ad. ryto isz mies
telio Vincennes in Mishavaka, 
215 myliu attogumo. Paukszlis 
Peter Tollen’o, kuris iszgrajino 
praisa, pribuvo in Mishavaka 
aut 10 ad. 57 min., lėkdamas po 
1596 yardus in miliutą. Per dvy
lika minucziu po pirmojo, visi 
paukszcziai buvo vietoje.

t Seklyczioje apielinkinio sūdo 
mieste Petrokave (Lenkijoje), 31 
d. pereito menesio, kaip danesza 
vietinis laikrasztis “Tvdzieli”, Į W
kokia Anna TraVinska, prasudita 
už vogimą, mete akmeny ant są
nario sudžios, Sze^taku vo »ir pa
taikė jam in ranka. Jau priesz ke
lis metus Travinska buvo metusi 
ant Szestakovo szmotely sausos 
duonos. Už toky pasielgimą Tra
vinska bus sūdyta da syky.

t San Diego, Cal. 23 d. Rūgs.
— Garlaivis “Mexiko” isz San 
Francisco turėjo tarpe savo pasa- 
žyriu jauna pora, kurie liko apže- 
uiti per kapitoną ant < mariu, pa
važiavus no kraszto. Jaunikis 
buvo George S. Matzmura, Jo- 
ponas, kuris buvo Amerike kon- 
suliu. Jaunoji yra balta moterisz- 
ke. Jiedįi abu sėdo i n 
mieste Redohda ir kaip 
iszejo in marias, kapitonas 
jiems szliuba. •

t Aut rubežiaus Lublinskos 
gubernijos Lenkijoje, atsirado 
labui daug vilku, kurie valkiojasi 
gaujoms ir gazdina l^ainiieczius. 
Tie svecziai yra isz anapus Bugo 
(gub. VVolynska), kur miszkuose, 

prigulincziuose dvarui Bystraki, 
c'a o daug Lleles, smaugdami 
raguotus galvijus ir arklius. 
VViename dvare wilkai užpjovė 
arkly už sienų budavoniu.

t 30 Rugsėjo Pittstone Pa. bus 
antras lietuwiszkas teatras “Czi- 
naunikas Baldagurinas ir jo drau
gai” Yra tai wiena isz puikiausiu 
teatraliszku veikalu. Intalpa ko
medijos yra labar užimanti, nes 
yra paraszyta ant pamatu tikru 
faktu isz givenimo nekuriu mu
su kraugeriu Lietuvoje, o teippat 
isz gyvenimo apgaviku žydu, 
kvailintojo bedieviu ir kitu pa- 
nasziu.

| Kansas City, Mo., 23 d. 
Rūgs. — Isz Salino danesza per 
depesza, jog ten trūkis su darbi- 
nikais Missouri Pacific geležin
kelio, dvi milios in rytus no Gip- 
sum City, užpuolė ant jauczio, 
kuris gulėjo ant vėžiu ir dėl tos 
priežasties iszsisuko isz wežm. 
Konduktorius lokomotyvo H. C. 
Ferguson, liko užmusztasant vie- 
tos, o peczkuris Chas Hort sun
kei sužeistas.

t Pirmose dienose ežio mene
sio sudege katalikiszka bsžnyczia 
miestelyje Gelvany Wilniaus 
red. Trakiu pawieto. Bažnyczia 
buwo jau labai sena ir labai guo-

lai va 
lai vas 
dawe

ka

Czekai o mes.
Czeku sostapyleje dabar nepa

prastas judėjimas. Kasdien tuk- 
»tancziai žmonių traukia isz visu ' 
pusiu Czekijos, Moravijos ir Slo
vakijos in Praga ant enografisz- 
kos parodos, kuria no valandos 1 
atidarymo (15 Gegužes) iki 11 J 
Rugpjuczio jau buvo atlankia j 
milijonas su virszumypatų. Yvai- 1 
rios draugystes ir korporacijos ' 
beveik kasdien vaikszczioja su 
procesijomis, dabina da daugiau, I 
jau ir be to puikia paroda ir ma 5 
sina ant jos sveczius isz viso 1 
svieto. Praga virte verda no ' 
žmonių, kaip skruždelyne.

Ir nėra nieko stebetino. Szita 
paroda yra tai veikalas visos 
Czeku tautos, yra tai vaisius 
triušio trijų metu. Per tris pasku
tinius metus Czekai triūse, rink
dami medega tai parodai, inren- 
ge 200 su virszum vietiniu, pro- 
vincijaliszku parodu—o isz tu 
iszrinkia, kas buvo brangiausia 
ir savotiszkiausia, suveže in 
Praga.

Ape nauda tokios parodos nėra 
ka raszytie: patys Czekai prisi- 
pažysta, kad norėdami paskiau 
inrengt didely etnografiszka mu- 
zeju, insteigt etnografiszka sla- 
viszkadraugystia, o sykiu apdirbt 
ir iszleist didely veikalą ape 
Czeku tauta, inrenge ta poroda, 
idant susipažintu su savo tauta, 
ir isz to isztrauktu doriszkas ir | 
medegiszkas naudas dėl 
tautos.

Prag<>s paroda ne yra 
kimu negyvu daiktu, kaip 
buvusios iktsziol parodos, bet 
prieszingai, yra tikrai gyva, nes 
netiktai rasi ant jos czekiszkas 
gryczias, naminias padargas, vai
sius namines pramones ir viską, 
kas turi susiriszima su žmonių 
gyvenimu, bet da iszvysi cze 
gyvus gyventojus tu grycziu, 
dirbanezius ir apsieinanezius, teip 
kaip tai jie daro pas savia na
mie.

Apraszyt su visais iszgaliais 
ta didy veikalą staeziai negalima. 
Kiek cze yra skyrių, sekcijų, 
liiek isztatytu daiktu, modeliu, 
kiek yvairumu?

Labai aky wios yra parodos at
skiru Czeku povinciju: matome 
rzie žemlapius ir vaizdus czekisz- 
ku miestu ir sodžių, idant kiek
vienas galėtu turėt supratimą 
ape geografiszkas sanlygas 

^iszdetos yra viso-

visos

su r ra
vi sos

dojama no aplinkiniu gyventoju, tos vietos; _
Ugnis prasidėjo ant wiszku baž- monografijos ir spaudinli arba ra

szyti veikalai ape ta vieta, iss- 
rodymai ypatingumo tarmes, seni 
paminklai, daiktai, apszvieczianti 
sziu laiku sodieczio gyvenimą, 
modeliai ukiszku padargu, ban^. 
dymai namines pramones. Isztisa 
parodos skyrių užima drapanos, 
siuviniai, mezginiai, daryti so- 
diecziu. Cze teippat wazdžiai yrą 
perstatyti paproeziai ir y vairios 
senoviszkos apeigos Czeku liau
dies. Toliau randame cze,
žmones skaito, t. y. knygas re- 
iigiszko turinio, apysakas ir pa- 
mokinanezius skaitymus no se
niausiu laiku; yra cze terp kitu 
numylėtos pasakos ape Gena- 
vaitiu upe Magelona, ape sypti- 
nis galvoczius, ape Grizelda. 
Randame cze kalendorius, ukisz- 
kas knygeles, sapniuykus. Toliau 
perstatyta yra, ka žmones raszo 
ir tėplioja: turime szieze perra- 
szymus maldų, dainų paveizdžius 
paisznius ir tepliorystes sodieczfu 
Surinktos yra teippat sodiecziu 
dainos, ju gaidos, szokiai, pada
vimai ir tt. Apart to isz parodos 
galima iszsinesztie aiszku supra^ 
tima ape žmonių užsiėmimus, ape 
ukinikystia, - auginimą galviju 
daržinikystia, sodinikystia, medži
okliu ir tt. Žodžiu, paroda duoda 
vaizdu gyvenimo ir padėjimo 
netiktai sodiecziu, bet ir visos 
Czeku tautos.

Neužmirszta yra ir Czeku isto
rija. Garsiems ir užsitarnavu
siems tautiecziams paskirti yra 
kambariai, kurie yra padaryti ant 
paveizdo tu, kuriuose jie gyveno 
ir triūse: yra kambariai Jungma- 
no, Pulackio, Purkynio, Czela- 
kovskio, Friczo, Tylos ir k. Yra 
cze teip pat teatraliszka paroda, 
paroda Czeku muzikos, architek
tūros ir inžinierijos ir daug kitu 
dalyku. 1

Toky tai veikalu atliko Czekai 
po penkes deszimt metinio tau- 
tiszko judėjimo. O mes? Nesma
gu darosi, atsiminus mvsu neran
gumu. Musu tauta tyrinėja dau
giau svetimtaueziai, Wokiecziai, 
Lenkai ir Rusai, kaip mes patys. 
Tiesa, nekarta buvo szaukiama 
laikraszcziuose prie darbo iszpa- 
žinimo Lietuviu protiszko, do
ri szko ir medegiszko padėjimo, 
bet szauksmas praskambėjo ant 
tuszczio. Iszrodo teip, lyg lauk- 
tumime didvyrio kurs vienas at
liktu už mus visa darbu.

Czekai neiszdave isz savo tar
po nei vieno garsaus kompozito
riaus (kas labai ypatinga, nes 
Czekai yra labai ųjuzikaliszki), 
poeto, rasztinyko, politiko,—žo
džiu nei vieno vyro, kurs butu 
pagarsėjus už ribų savo tėvynės 
o vienok, dirbdami krūvoje, ei
dami ranka in ranka, triūsdami 
kiek Kas gali, instenge isztumt 
isz tarpo suves Wokieczius, pasi
kelt orotiszkai ir medegiszkai ir 
pastatyt 
tai, kad dabar žiuri ant ju su 
guodone netiktai Austrijos, gy
ventojai, bet ir visa Europa. Pas 
mus gi nėra vienybes, nėra pasi- 
szventinimo, nėra noro dirbimo 

i dėl visuomenes. O koke isz to 
I pasekme?— Ta, kad mes per 
dvylika metu platesnio tautisz- 
ko judėjimo nieko da nepadare- 
me, nepasiekeme net to, kad ape 
musu judėjimą patirtu civilizuo
tas svietas.

Priesz pora metu užsimezgė 
pas mus “L. Ivinsko draugyste”, 
su placziu programų: supaži- 
nimo svetimtaueziu su Lietuva 
ir rinkimo etnografiszku žinių 
ape musu tauta—bet jos užmany
mas nerado atsiliepimo terp tau- 
tiecziu. Minėtina, kad ant 4.006* 
inzbarstytu terp žmonių aUiszau- 
kimu su klausymais, ne atėjo nei 
wjenas—aiszkiai: nei vienas—at
sakymas. Geda.

Szymet Karaliaucziuje buvo 
provincijaliszka paroda, ant ku
rios buvo žadeja ir pora Lietu
viu pribut su lietuviszkomis 
knygomis ir lietuviszkais iszdir- 
biniais, bet nežinia, ar prilaikė 
žody, nes niekur laikraszcziuose 
ape juos nėra paminėta.

Argi ne metas mums susi prast 
ir pradėt sekt nors Czekus ju 
darbuose?.

savia teip augsz-

<P. W....ys



___-
Isz Lietuwos.

Tilže. Nesmagia'naujiena pa 
tiraite, malonus skaitytojai, nors 
beveik visi eaame tos minties.

kurios plaukia in visus kampus 
Lietuvos ir Amerikos apszwieti- 
mas, b it prisiveizėjus areziaus ar
ba nusiėmus akinius viskas ki
taip iszžiuri. Mes manome kad, 
Prusu Lietuviai gali suteiktie 
mums sziokia tokia paszalpa ir 
gelbetie savo draugbrolius po 
caro jungu esanezius, arba nors 
prijaustie jiems. Dovanai jiesz- 
kotum ten tokiu žinių, kas butu 
lietuviams ant naudos. Ant pa
veikslo “Tilžės Keleivis” iszei- 
nautis isz po fedakcijos p. Ijcco, 
o iszleidžiamas Reylanderio ir 
sunaus tiktai dėl lietuv iszku pus- 
auksiniu taipin sztai ka: (nr.49) 
isz Lietuvos. — ,,Nu Geriklos 
Tilžėje. Po sudu stovėjo Paul 
Hoffmans su kitais 6 savo 
draugais isz Tilžės dėl vagys
tes ir uždegimu. Rudenyje 1893 
ir vėliaus tapo miestas no insi- 
laužiku apniktas ir tankei apva
giamas”— nėr aa sakytie, svar
bi žinia isz Lietuvos.

Ju (Prusu lietuvninku) akys 
atkreiptos tiktai in 
Wieszpat8 Ciecorius! 
kunigaiksztiš Bismarkis! 
kancleris Hohenlobe! ir 
tuvninku žudintojai, tai
ju teip sakant szventiejie. Ge
naus butu kad pons Lecas raszy- 
tu ape lietuvius ir ju veikalus, 
ape ju darbus ir užmanymus, jai 
pats neiustengia tai paraszytie, 
tai galėtu visai lengvai apsi- 
gelbctie, paimdamas statei žiniai* 
isz kitu liet, laikraszcziu. Ape 
statrasza nėra ka nei kalbetie, 
gali lengvai suprastie ir vokie
tis ta mutini; negeriausyra ir su 
kitais Prusu liet, laikraszcziais, 
ale bent kada nekada pasirodo 
koks geresnis straipsnelis, ©“Til
žės Keleivis” arba jo redaktorius, 
kaip apuokas bijosi szviesos ir 
mano kad didele nauda lietu
vystei gabenai!

____________ ___ -____________________________
- ■■■—-

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

lukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
.karbu.puikiausiuose a oda r ao*. su sid* 
brineis ir kitokeis križ-is, iszaodyt* bai- 
caiatueisk'auleleis, viaalp zalatitos. S.50 ir 84.00

Tinree-Alioriu. arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta druloi tkuroje. minty
tais krssztais.'druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ " , “ Jį-*

Apdaryta .zagTine “ ‘ 92.00
Baiaas Ka!an >eles didžiaasea tr puiki* useme 

fcet
83.00 ir 3-50 

75c 
•2 50

1 50

LIETUVA.

ALEKSANDRA CHODŽKI Movnik Polako-An- 
gieiskii Anglelako-Polaki v mocnej opravie 

zhfcouemi tytulikam 1. Cęna M-00
ŠEN N IK czyli Wr«'»*enie ze »n6w. na przeszio 

1500 przy padkach sluifoe, z ruknycb «tarod*v- 
nycti koijg aebranv i uorzfdkiem abecadio- 
s’vm dla mzryvkf i zaoavy eiekavyob ludu 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych za 
bobonov. •• ” 15

Elementarz Polėki •• “ 25c
Ksiaž^a Polsko-Njemecka do latvego nau- 

czene ai* ezytel piaač i movič po n*e- 
miecku - - 75c

LISTVVNLK polsko-amerykahskl. Podr^cznik 
z*wter»j*ey: Nauku piaania list6w. v vvzyut 
kicb przypadkacb žycia, mianovinie: Luty

I 
r ■k

Berlinitr
Grows 
Reichs- 

kiti lie- 
geriau^i

Tilže. Czionai jau kaip ir 
Did. Lietuvoje insiveise gauja 
J u d o s z i n — i s z d a w i- 
k u, prezidentu tos gaujos yra 
walkijozas F r i c a s Z ubą t, 
vaikezas Tilžės kleknerio, kuris 
negaudamas niekur vietos, iszsi- 
mane judosziszku budu gautie 
wieta, bet ir tai nepasiseko, ra- 
szinejo vvargszas visoms polici
joms laiszkus. Maskoliams ir Wo- 
kiecziam skusdamas kitus, kad 
toki atsibastia isz kasžin kur, už
ima tokias vietas, kurias galėtu 
užimtie vietiniai žmonis, o vie
nam policijantui jo tėvai sake, 
kad jis dėlto negali gautie vie- 
tos, kad tx>s yra užimtos ateiviais 
ir reik juos iszwarytie isz Til
žės. Wtenain jis yra laiszka ra- 
szias, kad in tris dienas iszįvažiuo
tu isz Tilžės, nes vėliaus gaus 
palydovus (žandarus) savvo ke 

1 lionei. Tilžės policijai raszydams, 
ant galo pridūrė: ,,kol prieteliais 
buvome tai gerai, ale dabar raus 
isz ’ Tilžės”, l^abar toji gauja gė
disi su žmonėmis susitiktie ir vi
si aiszkiai žino, kad ju tai darbai 
ant ko ir jie patys prisipažino.

Kantribandas.

IszAukdUotais kryiei* po -----
Balsas Balandėlės arba Mažas Szaltinelis 
Bals^ Balandėles Krisztolinis 
Baisa* BalAnuelea szagnne 
Halsas Balandėlė, su Offietum Parvum 
Garbe Dievui aut aukaztybea, »kuroje.ap 

kaustyta ir su kabe
Iszgauingi dūmojimai ape sopulus szv. .

Marijos Panos
Meno s»». Marijos Panos 
Mažas Aukso Altorius 
Ražanezius amžinas 
Pažanczius ir draugyste 
Ražanczus amžinas ir su stacijoms 
Bzauksmas balandėlės
Stebuklai Dievo szv, Sakramente
ienas ir Naujės Aukso Ahonus, wokiszkoms 

literoms “ “ “ w
Senas ir naujas Aukso Altorius, skaroje apkau

stytas ir su kebe “ U-60
bziovmimas szv Panos Marijos per mene

sius (.agužy Lapkrity ir kožnume laike 20c.
Tajemnyczio* Gyvojo Ražancziaus
150 psalmu Dovido kara'.iau* ant paveikslo 

K&ntlczku w
Kanticzkos
Naujos kantiszkos formate knygos

Knygos Dvasiszkos.
B ros t vos “ “ “ 1
Draugija dėl dusziu 
Evangelijos, drauge lietuviszka i ir lenkisir- 

ka ant kožnos nedėtos irszwen*es 
Filo te* arba keias in maldinga givenim* 
Garsas ape balsibi* sūdo Dievo ’* 
Gydyklos no baimes smerties 
Gyvenimai szv- Dievo ir III zokonas sz. 

Franciszkaus
Gyvenimai Szventuju Dievo
Gyvenimas szwento Benedikto
Gyvenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Gyvenime visu 8zwentu ant i ožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po 
istorija Kataliku Bažnyczios 
. 'torija seno i___.
1» seno Įstatinio no pat sl 

pa-auies iki užgimimo Kristuso
I storų a szventa seno ir naujo Įstatymo 

sutver.mo svieto iki smerti Kristuso 
Iszguldymas metiniu szveneziu '* 
Ka* yra gri^kas* labai naudinga knygele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaipepspakajitie sumianija 
Kanczia vieszpaties Jėzaus arba Gavėnios 

knygele
__ Lietuwiszkoc miszios su natom U

- Mokslas Rymo Kataliku
Mokama kataliku, **
Pamokslai ape suda Dievo
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvencaiu 

ir didžiosios neaetoa „
Pekla arba amžinas pragasas 
Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas auibianijos 
Prisigacawojimas ant smerozio “ 
Raktas in dangų “
Trumpos Katekizmos pagal kunigą Pila- 

kauskio “ “ H
Trumpi Pamokinimai ir Rodos iszimta isz 

knygų kun. K. Antonevicziaus.
(Vadovas in dangų “ 
Vartai dangaus “
Vadovas aplankaucziu kanezioe Wieszpatiee 
Jezuao Kristuso ** 15
Kasdienines Maldos “ 5c

Knygos moksly^zkos.
akyvi APSIRE1SZKIMAI, ant kuriu žroo 

nes nuolatos žiuri, bet iu gerai nesupran
ta; su 7 ahrozeliais. Naudingiause kny- 
Sele -ant svieto dėl dasižinojimo isz ko 

aroal žaibai, griausmai, lietus ir sniegas; 
kas yra debesiai ir ant ko jie laikosi. 

Preke,... ..................................
Etnoliogiszkos smulkmenos
Naujas Lementonus lietuviszkas „
Spasabas greito iszsimokinimo angelskos kai 

bos ne apdarytas “ ** ž l
o apdarytas “ L.

Istorija Europos su manoms 
Ka darytie, kad butume sveiku ir ilgai gyventu
me......................................................................... “
Lietuviszkas Kalendorius ant metu 1806 
Liethviszki Rasztai Ir Rasztlnykai • 
Trumpa senovės Lietuviu Istorija ,, 
Lementorius Lietuviszkas su poteriais, 

kotekirmaia ir mlstranturu.
engvas būdas paežiam per save, pratar
tie raszvtie. dėl nemokaneziu

Pilnas szimtmetinis kalendorius su plane
tomis *

Žodynas '’eturiose kalbose: lietuviszkai 
tatviszkai, lenkiszkai, ir raškai, y- 
ra* riause knyga dėl norineziu isz- 
moktie lenkiazkos, ruskos arba ia- 
tviszkos kalbos

• 1-fiO

30c 
50c
5c 

10c
5c

»c 
♦Jc

15c
75c 

75c.
75c

OAc 
10c
75c 
50c 
25c

90c. 
50c 
10c 
90c
85c 

iku Bažnvežios 91-00
ir naujo istatimo su abrozeleis 15c 

-- --it *utverimo
25c 

no
15c 
10c 
15c 
15c 
15c

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

15
10 

40c 
15c

. 90c 
25o 
10c

!IS 
5°

..10o.
“ 15c

50c. 
10n
10c
10c
15c.

$3.40
Geriausis laikro

dėlis ir lenciugelis 
prie darbo.

Prisiusk szy ap- 
garsinima ir sawo 
adresa, o prisiusi
me laikrodėly ant 
jusu expresso. Jei 
tinka, užmokėsi 
$3.40. nedau
giau ir ne mažiau. 
Gwarantawojame 

kad teisingai laika 
rodo, jeigu ne, su
grąžysime wisuspi 
nigus. ,

Ar gavai musu 
katalioga laikrode- 
H u, lenciugeliu, 

harmonikų, skripku ir visokiu kitu dai
ktu? jeigu ne. atraszyk, o bus prisiųstas.

Adresawokit teip:
KELPSCH, NOREIKO & 00., 

105 Brown St., CHICAGO, 1LL.

82.00

Knygos istoriszkos, svvietlaz- 
kos, pasako ir giesmiu.

ROBINSONAS KREŽIUS, moraliazka apysaka 
dėl jaunumenes. ** ** 25o

ANDERSONO PASAKOS. Vienoje knyge
lėje 10 gražiu pasakaicoin.................................  15c
Amerika Pirtyje „ 10c
Ape aenovea Lietuvos pilis “ 10c
Aukso Werszia, komedija vienoje veikmeje 20c 
Gyvenimas Stepo Raudnosio “ 15c
Istorija gražios Katrukos •• •*
Istorija i«z taiko Francuzu vainos ** 
Kaip igytie pinigus ir turtą „
Kas teisybe tai nemotas puikios apysakėlės 

isz lietuviu gyvenimo ,,
Birutes dainos “ “
Boleslovai arba autra dalis Genovefos 
Bestiaiity of tbe Russian Czardom tovard 

Litbuania “ ••
Budas Senovės Lietuviu Kalnėnu ir Žemaicziu, 

narasz Simano Daukanto
Graži vaiku knygele “ •• *
Istorija gražios ’Magelenos .,
Istorija septynių Mokytoju • “
Juokinga* pasakojimas ai 2_
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos, 

ape keturi szimtai “
Lietuviszkas sziupinis ••
Lietuviszkos Da‘nos užraszytos per Antane 

Juszkevtcziu Velionos apygardoje, isz 
žodžiu Lietuviu daininyku irdarbiny- 

kiu •• ‘ 160
Namelis pustelnyko “ “ 75c
Olitypa. apysaka iaz laiko terpsaviszkos ka

res Indijonu Amerikos. 26c
Pulkus apraszymas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkmeczio vainos 1803 m. 40c
Palangos Jure “ •• 20c
Petro Armino ras z ta i *• “ 10c
Puiki istoria ape Kantria Alane, kuri per 22 me

tus vaikszcziodama po svietą, daugybia be
du ir .vargu kantrai IszUentejo 90c

Pirmutinis degtines varytojas, komedija 10c
Rinalda Rioaldina “ “ “ 81-50
NAEJAU4US LIETUVISZKAS SAPNINYKaS, 

surinktas iaz daugel svetimtautiszku sapni- 
nvku ir sredytas pagal tikra Peraisr.kai 
Egiptiszka sapninyka.—tu 310 aiszkiu abro- 
zeliu,— su apraszyniu planetų ir 
kokTTlA žmones vartojo g
rno ateites.—Geriausei iszguldo ____
sapnus, koki tik žmogui prisapnuot gali. 
Preke.'............. . .................
Apdarytas .........................

Talmudas židu “ 
Vaiku knygel** su abrozelaia 
Žtponas bei £ipone
Visokį abrozdelei inknygas
Abrozas Gedemino. Lietuvos kunigaiksz 

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

Abrozas “Krežiu skerdynes persteto keip 
meskohei pjovė lietuvius prie bežny- 
czios Krežiu matuose 18y3. Genetinei Ji
delis. Preke „ 50c

o su prisiuntimu ,, 90c

Knygos lenkiszkos.
ŽYWOTY 8W. PAN8KICH |7.00
ANIOL 8TR0z>. Zbidr Modldv i Piefni služecy 

dle dusz pobožnyeb (zdodatkiem nieszporčv 
1 pieini iecitekich). Zaviera blizko650 scro- 
nic vyraznego dm k u na pigknym papierze, 
vydanie dlaobojga plci; opravne w morocco 
•k6rkg. vyzlacane brzegi ze zloconym tytuli- 
kem; oena.............................................. 95c

Ta šame opravne v morocco skurke, vyzlacene 
brzegi, ze zloconym tvtulikem, okuta i ze ze- 
mkiem.. ............................................... 8 1 26

CICHA LZA. Zbidr Modtov, i Piefnt stužacv dla
• dusz pobožnych (Vydanie dla nievfašt) z 

dodatkiem nieszpordv i p i eini tacibskich. Ža
viem blizko660 stronnic vyraznego druku 
napigknym papierze, —Opravne w morocco 

ak 6c k f. vyzlacane brzegi, ze zloconym tytul i- 
kiera Cena.........  ..............................

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlčv i piežni, 
služecy dla dusz pobožn; ch. (Vydanie dla 
Bfžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i piežni 
lacihskich Zaviera blizk,o 660 stronnic vyra- 
zuego druku na pięknym papierze, opravne 
v morocco skdrkg, vyzhicane brzegi ze zlooo 
nym tytulikiem.................................. 96c
šame opravne v morocco skdrae, vyzlacone 
brzegi ze zloconym tytulikiem...............8 125

VYBOREK..................   po 40c i 66c
KABALA czyli odkryeie tajemnto przysztožci 
ta poinocf kart. (Dla zabawy i rozryvki) 

C««* * 10c

10c 
3Oc 
20c 
15c 
10c 
30c
20c

ii'oo 
10c 
90c 

. . 50c
Juokinga* pasakojimas ape Szaltabuizius 10 

nsur surinktos, 
•2.00

lT D*‘lapCZiu 
dėl nuspėji- 

visokiu*

75c, 
■>1.00 

10c 
30c

HOKUS POKU8 czarnoksifznik. o»yli odkrycia 
tajemmc niezaw'Klny sposob czarvw*nia. we 
dtug slawnych sztaktnistrz6w jako U»: Boaco 
Sehwanenfeld Tw*rdow*ki, Fauat. Theoi b 
rastus. Paaaoelsius, Dobbler, Filadeift* i vis
lu innyck Oun* ®c

PRAVDZIVY PERSKO-EGIPSKI 8ENNIK — 
Nalpevniejszy sposdb vygrania na loteryi 
uredlug kombmacyi stynnyob magik6wi pro 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziei 
wyj*wienie tajemnto i sposob. takicb ui y va 
no v staroiytnoici do przepcviadania i vro 
ieni* przy.zioici. - Z 200 obrazkami. Doslov 
ny przėdruk z Sennika drnkovanego v dru 
karai ū ui vers y tetų Jagielionakiego v Kr* 
kovie. ” **. 90

MALY LI8TOWNIK dia szk61nvch dzieci; uczf* 
cy pisania list6w z dodatkiem povinszn- 
vab ” ” 95

Ta sam* opravn* v morocco skčrkg, vvziocone 
brzegi, ze zloconym tytulikiem, Oku ta i ze 
samkiem .........   < 1-95

POSREDNIK POLSKO-ANGIE LSK1; ksi^sk ad la 
Polakdv v Ameryoe dla latvego nauezenia 
siį po angie lak u: zopiaaniem každego vyra- 
zu jak się m* vymaviač; i rdine listy v pol- 
skim i angielakim jfzyku » 66

PRZEHODNIKdo pisania UstAv mUoinvck .o- 
ra tycz-cych ai- ošenienia 1 xaoi«ip6jicia 20c

NAUJAU LIETUVVISZKA

Saliuna ir Restauracija,
/ Kur užlaiko geriausius geri-

mus: 
J SZALTA ALAUS,

fS SENIAUSIAS ARIELKOS, 
LIKIERIUS, 
VYNUS Irtu 

/>wfuL',7-' Pietus duoda ui 15 centu ir 
d* prie to gera stiklą alaus. 

SI Ant stalo visada randasi ge- 
1 ras užkandis. •

>^2^ St Szimkus,
51 E. Taylor st., Chicago.

(28-9)

LIETUWISZKAS SALIUNA^.
Kasparo Majausko, 

3357 Fisk St. CHICAGO.

Užlaikau geriausius gėrimus, kaipo tai: szalta 
Alų, seniausia Degtini*. Wyn*. Likierius ir kve- 
penezlus Cigarus, teipogi ir Biljarda dėl iabo*oe.

Cžpraszau visus lietuvius atsilankyti*.
Kasp. Majauskas. (15—12).

NAUJA
LENK ISZ KA APTIEK A

Tapo atidaryta po nr.
972 31 st St. kerte Ulmrfn.

Apžiūrėta daugybe visokiu gy
dyklų naminiu ir inų»ortawotu. 
Receptai diena ir nakty yra laz
duodami koatsargipusei.Daktarus, 
kas kokius nori, gali, paszauk- 
tie in aptieks 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.! ?

RIPAN-S

The modem Stand
ard Family Medi
či ne : Cures the 
common every-day

IIILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, ui tuziną tiktai

$2.00
Antwesellu ir kitokiu reikalu nujima Fotoną 

fijas kopuiklausei.

$1800.00
GIVEN AWAY TO INVENTORS.
pilei through us tor Che mosi mentonous palest durin< 

month preceding
We aecure the best patente for our cliente,

wi*h to impress upon the public the bet that
IT ’S THE SIMPLU TRIVIALINVENTIONS 

THAT YIELD FORTUNES,

••sauce-pan," “coHar-button.** “nut-lock,” “bottfe. 
■toppcr. ’ and a thousand other little thing. that mo.t 
ąay one can lind a way of improring; andthev mapia 
inrentjon* are the oaea that bnng largest retumą to the 
author. Try to think of aomething to invent.

IT IS NOT S0 HARD AS IT SEEMS.
Patento taken out through us receivespecial nobee m 

the M National Recorder, pubhshed at W^shington, 
D. C., which is the best ne vspaper pubhshed in America

which wins our $150 prue, and hundreds of thousands 
of copies of the “National Recorder,** containtng a 
sketeh of the winner, and a description ofhi, invennoo, 
vili be acattered throughout the United States amoag 
capitahsts and manufacturcrs, thua bringing to tbeo 
attention tbe tnents of the invention.

Ali Communications regarded atiictly confidentiaL 
Addresa

JOHN WEDDERBURN A CO., 
SoUdtora of American and Foreign Patente, 

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

Puikiausias Šaltinas
vigam mieste Sbenandoah

— pas —
J. Kupczyaska Ir Broly.
Kampas E. Centre & Bovers str.

V Ūkas yra czynta, gerymai wi*oki pirmos k la
so., o žmones isz dus žios prieteluzki. Rodyjame 
visiems lietuviams, turintiems valandela taiko 
atsUankytie pas savo broius lietuvius, o busit!* 
kograkiausei priimti. Teipogi ir naujai pnbunan 
tiems in Shebandoab velyiame nusiduoti, kaipo 
in geriausia ir in tikra lietuviszka užeiga

Didele Lietuwiszka : ::: 
KKIAŪCZ W jeTe

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

Darbas eina isztisal, visada dirba in 2*1 
siuvėju. Geras liete vys, vyras ar mergi
na krfauczius. atkeliavias in Chicago, vi 
sėda pa. mane gali darbe gaatie.

J. Grigalius.

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praktikavoja visuose suduose, 
iszpildo savo dalikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietu v nikams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi

nė j a prowu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St
Givenimas 1256 N. Halsted St.

Telf. N. 4923

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

— užlaiko —
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.

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

— ir —
uždėjau benk* dėl užkavoiimo pinigu, in ku

ria priimu pinigus no 85 ir augszczlau ir 
moku už juos procentą.

Kam turit waikszcziot?
Pas kitua ir duotis apaigaudlnet, kad galitia teip 

lyg*1 gem ir pigel atlikti* interesu* paa 
aavo<žmogu. Ateikit ir perailudykit

Uždėjau nauja banke ant užkavojimo gali audėt 
pinigua no 86 ir daugiau pinigu, už ku

riuos moku procentą. N
SZIFKORTES

ant geriaaalju lintu iaz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir iaz Berlino in Cnioaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

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

Juliau Piotrowski,
3121 Laurel ui., ant Bridgeporto.

— NAUJAS —
LIETUNVISZKAS SALIUNAS.

. Fel. Majausko, 
8737 Commer- 

cial avė.
S. Chicago.

Užlaikau šviežia 
J bavareka Alų, ge

riausias - |

rielkas, Itlžita 
Wvna. Jjnfli ' Llfcierius 
ir puikiausius Ciga
rus.

pamatytis ir to viso pabandytie.
F. Majauskas. (15—12)

KAS IN CLEVELANDA ATKELAUSIT 
PAS OLSZYNSKA VISKO GAUSIT:

Szatto ataus, geros arielkos ir 
Kvvepencziu Cigaru.

ATEIK BROLI PAMATYTIS 
IR TO VISO PABANDYTIE.

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

Turiu puikiausi* Karčiom* isz *isu Clevelando 
li*tuwiu irdaugiause w Įšok i u gorymu užlaikau

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pavietaias.

LR NOTARY PUBLIC.
’ ’iszprowo1a genausei wisoki*s prow*a wisuo*a 
soduose. Kfumoezyja kalbose: lenkisakoje, wo- 
kiszkoja ir angelskoie. Teipogi kolekt*woj* pint- 
gus ui visokias skolas. Gywen* po nr.
3200 Muspratt st.. kerte 32 st.

JONAS ZA VELKA S 
3314 MUSPKATT 8'1 REET 

atidarė naujei 

Krautuwia Anglių, 
Atveža anglius kožnam in na

mus ir parduoda pigiau kaip visi 
kiti angliniai expresmanai. Tes- 
pogi užsiimaezpresysta perkrau- 
tymii ir pervažiojimu visokiu 
daiktu. Rodyjame visiems geriau 
eitie pas savo žmogų lietuvy, 
nei kaip pas svetimtauty, 

(24-3)

ISZEJO isz po SPAUDOS 
NACJADS1S' LIETUW1SZKAS 

8APNINYKA8 ,-----
Yra tai diktokk knygele, turi 208 puslapius; surinktas isz dauge 

svetrmtautiszku sapninyku ir surėdytas pagal

Tikra Persiszkai-Egiptiszka Sapninyka.
SU 31OAISZK1U ABR0ZELIU.

Gerisusei iszguldo visokius sapnus, koki tik žmogui prisiaapnuot 
gali Teipogi apraszo planietas ir paslaptis, ” kokias se

novės žmones vartojo dėl nuspėjimo ateites.
• Preke neapdaryto ... 75c.

* apdaryto .. $1.00.

Kas užsiraszo laikraszty “Lietuva” ir nžsimoka už ja do 
dolieriu isz wirszaus, gauna szy 

SAPNINYKA DOWANU.
Pinigus galite siustie registrą tvotose gromatose, arba per“mo- 

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

Siųsdami pinigus visada uždekite szitoky adresa:

JI. Olszewskis, 
954 33rd st. CHICAGO, ILL.
Pirma Letuwiszka Kolionija 

po wardu “Lietuwa“, 
NI) PKAIRIE, ARKAN8A8GRA

Kurioje jau apsipirks 24 lietuviszkosfamilijos ir jau 10 lietu
viszku familiju tenai gyvena. Teipogi jau apsigyveno tenai 
lietuviszkas ,kunigas J. Balceviczius ir pabudavojo lietuviszka 
bažnyczia.

Laukai yra derlingiausi isz visos vaistės Arkanro. V/isok 
javai dera labai gausei, 
prietam auga bovelna. o vaisei sodu puikiausi isz visu Suvienytu Valstijų. Klimatas sveikas 

žiemos trumpos, o vasaros ylgos, karszczNi didelu nėra, szUuma lygina.'su Chicago*.
Wanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidraikšti* straipsneis paikios girios, farmerei gali gautie laukas su giria ir be gi 
rio*. Balkei ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

Preke lauku no $6 iki $8 už a k ra.
Mokaai |l,oo isz virszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalins 

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

UNION LAND COMPANY,
163 Washlngton St., Chicago, III.

— ARBA —
REDTSTIA „LIETUVA”,

954 33rd Street. Chicago. III.
Arba pas J. Butkus, Box 82, Hazen, Ark.

Ben. Hatowski,
W ZIEGARMISTRAS

' — parduoda — .
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

akulorius.
■ , ■ 1 527 S. Canal ir Jndd uliezios,

CHICAGO, 1LL.
Ts)so wisokiu« ziegorelus, ziegonus ir kitokius ' 

aukrynius dajktus, zaiatiimas 1r sidabrinimas 
visokiu dajktu labaj pigej, aukszynius sydabryns ziego 
ralius iszvejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelusdaro ant 
orderio.

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

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

_ .. K0BRE & HERSCHMANN

40 Canal Str.

142 Di Vision St.

New lork

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant wi 
bu greicziausiu laivu už pigiausia preke, si un ežiam e pinigus, kuriuo. 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite suęiszne- 
keti lietuwiszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persi 1 ūdykite, kad mes 
pei 25 metus bu kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant wisu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strause, Hamburg. 20 Maaskade, Rolterdam. 

46 Heerdenthorsteinvveg, Bremen.

Erpai^iiel Gross
313 Henderson St., :ir

, JER^EY CITY, N. J.
.... užlaiko....

Didelias Krautuwias Gėrimu.
■u sallunykais; isz tos krautuves perka gėrimui tiktai pirmos kliasos ra i™na“ TeL^Pter n- 
ra pažinty su daugybia lietuviu, su kuriais teisingiausei bizny veds ir nei »*..££* idSt 
klek vienas saliu n y k*, pirktu gėrimus pas Emanuei Gros*, o nesigraud ui7rB,zo> ld,t

Emanuei Gros* yra teipgi kolektorium bravoro Shepiro ir Sunans. Nev Yorke kuris tai bra 
voras duoda minėtoms krautuvėms Gėrimu gerinus* rekomendacija (10 2)

Wmcentas Urbanskis,
^ontraktorius ant Į|udawojimo J^amu.

879 33RD ST>1 CHICAGO.
Wisokius budinkus, ar tai mūrinius ar medinius pastato drūtai, 

gražiai, greitai ir pigiai; paima ant kontrakto wisa darba, koks tik 
prie budavoimo namo gali rastis ir padaro viską ko^eriausei ir 
tciaingiausei. Dėlto velyjame visiems, kurie mistiną budavotis, 
darytie kontrakta su juom, o busite užganedvti.

73 Mott St.,
NEVV YORK, N. Y.
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