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Isz Užmarės
Pusnys Prūsuose.

Berlinas 20 Kovo. — Jau po 
ilgam laikui gražaus ir szilto oro, 
vakar isztiko baisynga pusnys 

•daugeleme ivietu Prūsuose ir už 
tverte baisybių sniego. VVaževi- 
mai geležinkeleis lapo sulaikyti, 
kelei užpustyti. Ant Szlonzko 
snigo ir puste per (50 adynu.

—o—
Pasiutimas anarchistu.

FVienam mieste Hiszpanijos, 
Werbu Nedeloje, tvienoje bažny 
ežioje, laike procesijos, viens a 
narchistas szotve in stovyla Kri
stupo ir Marijos Panos, kuriais 
nesze ant procesijos. Kas per pa
siutimas tu žmonių ir ka jie isz 
to naudos turi, tik tiek pasirodo 
jogei t ra gytvuleis ir dykais žvė
rimis be jokios civilizacijos.

Maskolija platinasi.
Sapackineje guli. Sutvolku taps 

inrengtas naujas pravoslaviszkas 
klosz torius dėl rusku minyszku, 
ant vietos katalikiszkos bažny
čios. lszejo ant to „ukazas” da 
1890 metuose, jogei katalikiszka 
bažnyczia su visoms kitoms tro
boms, lauku ir gytvuleis turi būtie 
atiduota dėl muskulu klosztoriaus. 
Teip maskolus kožua diena maži
na katalikiszkas bnžnyczias, o 
platina kaip injiegdams satvocerk- 
avias.
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l’rttly rbikui pinigu.

Paskutiniame laike Odesse pa
sirodė daugybe falszyvu sidabri
niu pinigu. Palicija tai sutv uodus, 
padare namuose ukeso J. Patvlu- 
-ckio krata ir atrado ten 1 am tik
ra fabriku pinigu, tvisokias prie
taisus prie ju dirbimo ir kelis 
szimtus auksinuku sidabriniu (15 
kapeikų). Patvlauckis prisipažino 
prie kaltes ir da iszdave kitus 
■du draugus: ukinyka Markotva ir 
mieszcziony Dubezaka. M'isus 
resztavojo.

—o—
Naujais ..ukazas” caro.
Ant Lenkijos atėjo „ukazas” 

no caro iu visus katalikiszkus ku
nigus, kad no 13 d. Waserio vi
sokios korespondancijos turės bū
tie įvedamos liežiutvyje rūškani, 
tiktai su iszeiniinu tu,kuriais įsta
tai kanoniszki datyre ir pavelija 
atliktie liežiutvyje lotyniszkam. 
Ik sziam laikui lenku kunigai tvi
ska raszinejo da lenkiszkai, o ant 

- Lietu tvos jau senei yra viskas tve 
dama rūškani liežiutvyje.

Gudrus iszniislas anar
chistu.

Anarchistai iszmislyjo sau ko
kiu budu geriau pelnytie pinigus. 

I O tai Francijoje kuris isz anarchi
stu eina mestie bomba, žino gerai 

j kad ir jy pūty tenai smertis patik- 
| tie gali; tada'tokis anarchistas ei

na ir asekuratvoja satvo gyvasty, 
o kada jy užmusza, tai jo draugai 

Ipaiima už jy tukstanezius. Sztai 
už toky Vaillanta, Londino anar
chistai paėmė sziose dienose $40- 
4)00. Gytvastis anarchisto Pau- 

Į vvellso, kury sudraskė jo paties

rejo koki žmones ateina asekura- 
vvotis ir daugiau ju nepriims už 
jokius pinigus.

Kasyklos malku.
Tonkine Chinuose atrado ba

getas kasyklas malku. Dasikasus 
gylo iki G mtru atrasta po žeme 
baisybe sukiotu medžiu ir kelmu. 
Matyt kad priesz kelis tukstan
ezius metu augo tenai giria, ku 
ri tapo užgriauta po žeme per 
drebejima žemes. Medžei tie yra 
siveikutelei ir Chiuczikai kasa 
juos su didela nauda dėl 
satvias. Kur apiputvusius arba 
nelabai kam įvertus apiverezia ant 
malku, o isz stveiku ir ligiu dyr
ba tvisokius puikiausius stalus, 
szepas, kedias ir puikiausias isz- 
drožtas kivietkas.

Nepasisekė.
Skaitome „Vienybėje” paduota 

szioky atsitikima:
IVilniiije buivo ir antras skan- 

delas. Gubernatorius ivažiaivo su 
ivizita pas kuratorių Sergijetvski, 
kuris arti \Vilniaus satvo dtvare 
gitvena, o jo nainieje neradias wi- 
zitkortia paliko. Sergietvskio su
ims paemias gubernatoriaus ivi- 
zitkortia nuėjo in pirmiausi ga- 
lentorijos kroma, sakydamas, kad 
ant kredeto reikalauna ant pusant
ro szimto rublu. Kupczius tuo- 

■ jaus tviska sudėjo ir nors ponaitis 
norėjo su saivim nesztie, pasakė, 
kad jisai pats pas gubernatorių 

I tuos daiktus siuns. Sziokiu budu 
jaunas žmogus apsigaivo, o gu 
bernatorius apturėjus taivora, nu- 
sidytvijo ir pasakė, kad jam tu 
brangumu sutvisu nereikia, pas
kui ditirdamas, kokiu budu in 
jauno Sergeijetvo rankas jo ivizit- 
karte pateko.

Isz Amerikos
a-

i

Pora žodžiu in Lie
tu wi u s.

Butu didei geras daiktas, idant 
kožnas lietuivys kaip tik prihuna 
in Amerika, tuojaus iszsimtu atne- 
rikoniszkas pirmutinius popieras, ' 
taigi už poros metu arba daugiau ' 
jau galėtu gautie ir antraisias po- 

i pieras ir tada jau gali ivadytis 
gyventojų Amerikos, gali turetie 
baisa ant iszriukiino visokiu ured
nyku ir t. t. Bet ka padarytie, 
kad musu žmones ant to visai 
netboja, jie tokius dalykus tan- 
kiausei praleidžia sau prą ausis. 
Szendien Chicagoje skaito lietu
viu ant GODO, taigi isz tu galime 
rokuotie ant 3000 vyru ir mote 
riu, noriut moterių lietuviu Ame 
rike yra labai mažai, bet tegul 
bus Įiaskaityta ant puses, tai vi
sada galime skaitytie 3000 lietu
viu vyru Chicagoje. O jaigu vi
si turėtu amerikoniszkas popieras 
tai jau turėtume net 3 tukstanezius 
lietuviszku balsu. Isz tiesu laike 
rinkimo kokio urednyko miesto, 
jaigu per Klubus busime susiriszia 
ivienyben, tai tada visi vienu bal 
su susitaria ant ko savo baisa 
atiduotie, ir jaigu trys tukstanezei 
balsu pasikreips in viena pusią, 
tai be abejones mes tvirszu imsi
me ir ka užsinoresimia, tai pasta
tysime ant kojų.

Užtaigi broiei, nelaukime, o 
kožnas kogreieziausei iszsiimki- 
me popieras; jos mums sunkumo 
nedaro, valgyt nepraszo, o kar- 

! tais gali mums atnesztie didela 
i nauda. Ba jaigu susiriszime in 
1 viena tvyrta ryszy visi lietuvei, 
i tai gal ir mes nors pora lietuviu 
I instengsime inkisztie ant kokiu 
į urėdu miesto,, o tokiu budu ne 
I tik varda savo pakelsime, bet 
ir nauda sau apturėsime. Tureda- 

į ini savo žmonis ant urėdu,kožnam 
į karte dasieksim pas juos rodos, 
i broliszkos ir nereikalausime eitie 
klaustie kokio ten airiszio, tvo- 
kieczio arba žydo.

Tiktai ta broiei turitia ne atbū
tinai pamytie, kada eisitia imtie 
popieru, pamykitia satvias užsira- 
szytie lietuviu, ne mainykit nie
kad savo pravardes, bet raszykit 
staezei lietuviszkai ir niekad ne
sakykit jogoj esatia isz Polszczios. 
kaip jau papratia sakytie, bet sa- 

j kykit jogei esatia isz Lietuvos. 
| Pamykitia, kad kožua, kuris pa- 
| sake isz Polszczioš, užrasze jy lipi
ku, kuris pasakė isz Rosijos, už
rasze jy maskolum, kuris pasakė 
isz Prusu — užrasze jy vokiecziu 
ir tokiu budu lietuviu anei dva
sios negirdetie, tiktai lenkai ma- 
skolai ir prusai. Ar tai mes gerai 
broiei darome? Kaip mes pakelsi
me savo tauta jaigu jos iszsiža- 
dame ii prisiraszome prie lenku, 
tvokecziu, arba maskolu, tai a- 
nieins tarnaujame, o sau niekad. 
Kaip lietuvei gali pasirodytie 
priesz amerikonus jaigu pervertus 
visa knyga neras nei vieno,kuris 
butu užraszytas lietuviu, isz kur 
tada jie gali žinotie, kad Chicagoj 
koki ten lietuvei randasi, kad jie 
niekad ape juos negird 'jo.

Dėl togi no szios dienos nusi
meskime svetima skūra, kuri mus 
neszildo,o prisidegkime satvo l<>- 
cna, tegul pamato amerikonai kad 
ir lietuvei ka nors gali,ne tik tvo 
kiecze: arba lenkai, pasirupykime

Isz MtCarniel, Pa.
MtCarinel Pa. antra diena VVely- 
ku bus primicija jauno kunigo 
Jono Žilinsko. Tegul Dietvus lai
mina jaunam kunigelui ganytie
atvelas Kristuso P. ir įvestie jais | 

į ant kelo iszganymo.
Darbai anglekasyklose MtCar- 

mel dyrba tik keturias dienas ant 
nedelos po tris czvvertis dienos.

P. B.

bomba bažnyczioje Sz. Magdale
nos, buivo asekuravota ant mil- 

į žiniszkos sumos, llenrymo, kuris 
I mete bomba hotelvje “Terminus” 
į yra asekuratvota ant augsztos su- 
I mos, Kompanijos asekuraeijos yra 
I prilenktos iszuioketie jiems mil- 
. .žmiszkas sumas, bet jau apsižiu

ISZ SCRANTON, PA.
_,o_

Kaipo buivo daneszta N r. 8 
„Lietuvos” kad Scrantone priinu- 
sze lietutvei lietuivy, taigi tašui 
primusztasis, pagulėjas 17 dienu, 
pasimirė 20 d. VVaserio. Wadino- 
si jisai Juoztųias Tamulynas, paė
jo isz Sutvolku redybos, Kaltvary- 
jos paivieto, Ūdrijos parapijos, 
isz miesteli) Bartkunu. Buivo jau
nus įvyrąs, turėjo da tik 24 metus 
amžiaus. Užmuszejeis jo yra Juo- 
zupas Jurksza ir Andrius Laukai
tis, kurie dabar sėdi uždaryti ka
linėje, o neužilgio bus sūdąs. 
Duosis girdetie ant ant ko taps 
apsūdytais.

Smutna ir labai smutna, kad 
musu mieste teip mažas būrelis 
lietutviu randasi, o ir tie patys 
tvienas kita smaugia ir pjauna. 
Nieko daugiau tarp musu lietutviu 
ueiszgirsi, kaip tiktai muszynes, 
pesztynes, pijokystes, paleistuvvy 
stes ir t. t. Ar tai grąžei broiei 
darotia, geda mums yra ir tokiu 
pasielgimu nužeminame satvo war 
da akyse sivetimtaucziu.

J. Petrikis.

kad jis negali teip raszytie, ba jis 
niekad negirdejo tokio krajaus, 
tada jam pasakykit, jogei jusu 
prisiega butu kreiva, kad būda
mas lietutviu, o prislėgtum jogei 
esi maskolum. Tegul jis paraszo 
szitokiu budu: Russ (Lithuania). 
Jaigu kožnas lietuvis pradės už 
siraszytie lietutviu, o ne kokiu ten 
maskoluiui, tada potvalei atkreip
sime atyda amerikonu am satvias, 
pradės jie kiek nors ape mus ini ■ 
slytie, o matydami augant įveikei 
musu skaieziu,pradės mus guodo-lJ. Cavanagh, ir turime tvisi rupy- 
tie, tada ir mes galėsime pasi- 
stumtie kiek nors pirmyn, nerei
kalausime tvisada stotvetie užpa
kalyje tvisu ir pradesiine pastotie 
ant satvo loeno kojų.

prietam yra kataliku ir žmogum 
geros szirdies.

O kiek girdetie ape szituos tris 
tai toksai Martynas yra žydas; o 
tasai Billy O’Brien, kada turėjo 
ladaunias vvalsteje Indiana, taigi 
smagei darbinykus nuskuto, kad 
ir szendien nekurie skundžiasi; o 
Me Cortnick laiko saluua ant ker
tes 35 ir Halsted ui. tai teipgi 
girdetie, kad ne ka tvertas.

Isz ju visu kaip jau augszeziau 
sakeme yra geriausiu Tamoszius

Katra i szr i liksime ant 
Aldermano?

Kaip jau žinotia, kad kožna pa 
vasary renka naujus aldermanus, 
taigi ir szymet bus rinkimas arba j 
balsavimas ant nauju aldermanu, 
utarnyke, 3 diena Balandžio. M. 
Chicago yra padalytas ant 34 
vardu, o kožnoje vardoje iszren 

ka kasinets po viena alderina- 
na. Cze nesznekesitnia ape kitas 
vardas, bet tik pakalbėsime,ape 6 
kurioje yra visa sostapile lietu
viu Chicagos ir kurioje randasi 
musu lietuviszka bažnyczia. Al 
dermanas tai yra gaspadorius vi
sos tvardos. Ant jo ranku yra ati
duoti visi darbai miesto prigulin
ti in ta varda, kaipo czystyjimas 
ulyeziu, brukatvojimas, dėjimas 
nauju paipu, taisymas ir nauju 
budatvoiimas tyltu, „saidivoku” 
ir t. t. no jo priguli visas pared- 
kas tos tvardos. Jaigu kas nori 
statytie sau narna, arba sena pa- 
taisytie, ar permufuotie, be žinios 
aldermano negali ir turi gautie 
no jo pavelyjima. Ant priklodo, 
jaigu norėtu padidytie musu ba
žnyczia. dastatytie jos priszaky ir 
bokszta, turi pirmiausei gautie 
pavelyjima no aldermano, o tada 
jaigu aldermanas isz savo puses 
pavelys, tai ir augsztesne val
džia ant jo žodžio pristos, bet jai
gu jisai prieszysis, tai be jo nieko 
ne bus galima padarytie.

Taigi žmones iszrinkdami al- 
dermana, turi labjausei temytie, 
idant iszrinktie gera žmogų, o ne 
koky rakal^ o turėdami gera ai 
dermana savo vardoje visuose 
reikaluose gausim pas jy gera ro
dą, o ir biedniems žmonėms bus 
greieziau galima visoky darbu 
gautie savo vardoje.

Dabar musu Gtoje vardoje yra 
perstatyti keturi kandydatai, o 
isz tu keturiu, kuris gaus daugiau 
balsu tas liks aldermanu. Yra 
perstatyti szitie; Tamoszius J. 
Cavanagh; Billy O’Brien, Martin 
ir MeCormick, kuris laiko saluna 
ant kertes 35 ir Halsted ui. Dabar 
isz szitu visu reikia žinotie kuris 
yra geriausias žmogus ir eidami 
balsuotie.turitia žiuretie,idant ant 
to savo baisa atiduotie.

I-*zAu visu keturiu kandidatu 
yra geriu geriausiu žmogumi Ta- 
moszi
wyra.- ir kontraktorius darbu mie 
sto. ■ Tisai
vežimu ir arklu ir duoda per me- 
tadarba no szimso iki trijų szim- 
tu da Ibinyku, o jaigu pereitu ant

tis atiduotie ant jo savo baisa, o 
jaigu jisai pereis sint aldermano, 
tai galime tikėtis broiei, kad pra
žydės tuojaus geresnis laikas mu
su vardoje ir daugybe biednu 
žmonių tuojaus darbus apturės. O 
teipgi per jy iszsistorosime, kad 
ir musu ulyczia priesz ii bažnyczia 
bus isztaisytai o jaigu kada užsi
norėsime tajsytie ir liažnyczia, tai 
teipgi su juom galėsime padary- 
tie tviska, ku tik norėsime.

Balsavimai bus1 utarnyke, 3 d. 
Balandžio, taigi idant tvisi galėtu, 
me susitartie ant ko savo balsu 
turime atiduotie, tai pirma to, ne
dela luiko suszįiukiame didely 
mass mitinga in sala L, Ažuko po 
nr. 3301 Auhurn avė. tai yra 28 
Kova, seredoje po VVelyku, 7 
adyna vakare. Susirinkit ko dau- 
giausei, bus kalbetojei tvisokiuose 
liežiuviuose ir tada tvisi vienu 
balsu susitarsime, ka turime isz- 
rinktie ant aldermano satvo tvar- 
doje, idant po laikui nesigraudy- 
tume. Szirdingąi užpraszotn visus 
brolus lietuvnykus ko daugiausei 
susirinktie ant minėto mitingo.

us .1. Cavanagh; yra jaunas

Isz Lietutviszku Ko- 
loniju.

Ilnzen, Aru. 14 Kovo 94.
Mielas Rėdytojau!

Gal būt jau Tamistai insipi- 
kau su savo ilgais straipsneis ape 
Lietuiviszkus kolonijas, bet ka pa
darytie, kad žmogus isz links
mumo negali iszkestie nedane- 
szias ape savo laiminga gyveni
mu, kury dastojau per rūpesnin
ga Tamistos užmanymą. Kas
dien skaitlus musu ukmyku didi
nasi. O tai sziose dienose vėla 
vienas farmerys pribuivo. tai v- 
ra Tamoszius Ltivceviczia isz 
Philadelphijos pirkosi 1G0 akru, 
o p. A. Kangiseris jm atidarė 
ezeveryku sztora ir labai links
minasi kad gerai biznis eina. 
Dieve padek jam kogeriausei, 
jau dabar mums nereikės tvaik- 
szcziotie pas svetiintauczius, o 
turime savo broly.

No 1 mos dienos Kovo užstojo 
pas mus oras tikrai vasaros ir 
kiekvienas griebiasi prie darbo: 
vyrai laukus artam, akėjam ; sė
jant avižas ir sodiname bulvius; 
moterys sodina rasoda, kvietkas 
ir kitokias daržovias. Nekurtos 
avižos jau žiluoju, o cibulu laisz- 
kui jau per muštu ilgio iszaugia. 
Dabar kas per linksmybe žmogų 
ima iszejus prie darbo in laukus, 
visur aplinkui medžiuose puuksz- 
telei sutyo balsais žinogu lynks- 
ntina; aneziu ir žasu laukiniu 
pulkai uphnk lekioja: kartais 
kaip kokia nusisekti ir nuszautie 
sau unt kepsnio. Sodu medelei 
apsirediu puikiausiom kvietkom 
žydi; platus lygus laukai kuipo 
puikiausiu ditvanu užtiesti žaluo
ju; galvijai sulyg pilvui po žola 
braidžioja ir džiaugiasi tuja lai
svių, o mes visi esame sveiki ir 
linksmi ir dirbame iszsjuosia.

Nors jau kelis syk minėjau, 
bet da karta turiu primytie, Gau
nu daugybia gromatu su įviso 
keis užklausimais: vienas pra- 
szo mapa prisiustie. kitas klau
sia kiek tikietas kasztuos 
kiek . daiktai kasztuos at
siust ie irt. t. isz tiesu tie žmo
nes inislina, kad nsz kokis agen
tas esiu. Pamykit broiei, kad asz 
visos Amerikos kėlu negalų ži
notie isz kur kiek kasztuos, o ir 
neturiu laiko tuom užsiiminetie, 
ba turiu savo gaspudorystes 
žiuretie ir darbus dyrbtie, ar jus 
negalitia nueitie unt dypo ir pa- 
klaustie kiek kasztuos, isz kur 
isz galu žinotie kiek guli kasz- 
tuotie isz kurio miesto, ape tai 
tiktai geležinkelu agentai gali 
žinotie. Da vėl kas blogiau, kad 
užklausia ir nei markes neindeda 
dėl atsakymo; taigi atvyra! pa
sakau, kad be markes nei vienam 
atsakymo neduosiu, ba man ant 
to pinigu nieks neduoda; dėl ma
nės galitia pirktie,arba nepilktie, 
tai man vistiek asz isz to joky 
>izny nedarau ir ant to kisztuo- 
tis negalų. Norėdami žinotie kiek 
tikietas kasztuos, tai pasiklauski- 
tin ant savo dypo, o jums pasa
kys, arba klauskite* kompanijos 
irba redysteje „Lietuvos” tai jie 
gal geriau žinotie kiek isz kur 
tasztuos alvaževitnas. Pasilieku 
gero velyjentis dėl visu brolu 
ietuviu, Arkanso farmerys, — 

Jvozlpas Bitkus.

DEDI A, NESI KIBYK!

Paskutiniame numeryje „Sau
les” nekokia Szlupo parapijonas 
kritika tvodamas aptvaikszsziojima 
už Kražieczius, laikyta Baltinio- 
rėja, užkabina ir „Lietuva,” per- 
kraipydams nekurtuos jos straip
snius pagal satvo paproty, o „Dė
dė Taradaika” kaip žiurome, tai 
su noru talpina tokias kvailas 
b'etvizgas. Nepady vyjame tokiam 
szluptarniui, jau jaigu yra toks 
ktvailas, kad nesupranta ka pats 
skaito, bet padyyyjame „Dėdei 
Taradaikai”, kuris priima in sawo 
laikraszty tokias kudikiszkas to 
kvailo plotvonias. Cze teip lygei 
iszrodo, kad redaktorius „Saules” 
pats nemoka skaitytie ir nemato, 
kaip „Lietuva” raszo, taigi turi 
atsiduotie ant tvalos szluptarniu, 
o tie kaip jam iszguldo teip jis 
nabagas ir intalpina in satvo „Sau 
lala.”

Pamyk „dedula,” mažu „Lie
tuva” turi deszimts sykiu dau
giau visokiu korespndenciju pri
siųstų ant „Saules,” bet netokiu 
kudikiszku, o bisky f iktiszkesniu, 
tvieuok ji netalpina ju; taigi wer- 
tetu ir „dedei” jau jaigu ne ant 
to, tai nors ant įvertos korespon
dencijos alkreiptie satvo atyda. 
'Pamišta bariesi sau su kn. Burba 
ir kn. Zebriu, tai barkites sau ir 
tolau, nes yra jusu asabiszki pik
tumai,bet „Lietuvos” praszytume 
nemaiszytie in tai, nes jusli bar 
nyjeji butu nereikalynga. Norint 
isz pradžių, pora sykiu „Lietuva” 
buivo atsiszaukus apgynime kn. 
Zebrio, bet matydama jusu asabi- 
szkas piktybias ir ne užbaigiamus 
barnius, lotvesi, tikėdama, kad 
tas tviskus jums perskaudes ir 
greieziau užbaigsitia buriasi. O 
dabar kaip duodasi matytie, tai 
„Dede Taradaika” kaip ka ir api- 
cziupa daro.... Tuomsyk bus 
gana, gal kitu syk „Dede” teiksis 
pats „Lietuva” perskaitytie ir pa- 
matytie ka ji raszo, one lauks ko
kio ten veiputinio, idant tas isz- 

i darba, o1 gulinėtu.

turi kėlės deszimtis

neatbūtina: imdami popieras užsi- alderi mino, tada isz szitos wardos 
raszyiio isz Lietuvos, o jaigu tok- bewei k kožnas lietuivys galėtu 
sai klerkas prieszytusi ir sakytu,'gauti, labai .lengvai darba, o,

NO REDY.iTiE.
A. I*. A LĖK. N. Sherinan *t.. Wilkeft Barre, 

?»., yra aK».ntu iniimi hiikruszc^lo; drlto uipra 
4zoaie gywenancziu» YVilItv* Buri*, kurk- i orilia 
ižtiraszyde ••uietuva”, khII ir per n/cnta tnj pa 
dantie ir pinigu* pas jy tižsintok- tie.



LIETUVA.

he Lithuanian Weekly {kiszkai. 6. Kalba lietuviszka 
J buvo sakyta per g. kn. Žebry isz 
Plymonth’o, kuris savo kalboje 
ragino visus brolus ir seseris i- 

• dant risztusi in viena tvyrta 
ryszy broliszkos meiles, privers
damas paveizda isz Kražiecziu, 

I kurie už savo tikėjimą nesigailė
jo ir krauju pralietie. 7. Kalba 
lenkiszka buvo laikyta per p. 
Levinska, redaktorių lenkiszkos 
gazietos. 8. Kalba lietuviszka 
buvo laikyta per ukesa Dacke- 
vieziu. 9. Kalba francuziszka pa
sakė ponia Ona Wojevodiene, 
lietuVnyke, kuri isztiesu geriau- 
sei atsižymėjo savo iszkalboje, 
ka užtemyja Prancūzai didelei 
guodojo ir dyvijosi kad lietuve 
francuziszkame liežiuvyje, o gale- 

j tu turetie tokia puikia iszkalba.
10. Deklemacija lenkiszka buvo 
laikyta per ukesa Kuzminską.
11. Kalba lietuviszka buvo saky
ta per ukesa P. Abraity, kuris 
ilgoi ir karsztoi savo kalboi isz- 
reiszke visas nedorybias masko- 
laus datyrtas ant musu brolu 
lietuviu, teipogi primine Lietu
vos kunigaikszczius: Gedemina, 
Algirdą, Keistuty ir Witauta, 
prie kuriu vieszpatavimo Lietu
va buvo stipri ir galinga, o szen
dien turi trauktie junga masko- 
laus, kury užkrowe visai Lietu
vai ant sprando ir baigia ja nai- 
kytie, o už ka? tiktai už tikėjimą 
szventa. Ant kožno veido pasi
rodė nuludimas ir meile prie Tė
vynės. Ant pabaigos buvo dary
ta kolekta dėl paszelpos biednu 
naszlu ir siratu esaneziu po prie
spauda mask'jlaus.

Už gera szirdy ir broliszk i ve- 
lyjima, mes, Dr-te „Sz. Kazimie
ro sudedame, per laikraszty „Lie
tuva” szirdingiausia aeziu vi
soms draugystėms ir guodoti- 
niems kunigams, jogei nepasigai
lėjo laiko ir vargo pributie ant 
tos dėl musu didei garbingos 
dienos. Didžiausia padekavonia 
sudedame g. kn. Strzeleckiui, 
kuris teip puikei iszrede ir pri
rengė bažnyczia dėl musu apvai- 
kszcziojimo. Jisai norint lenku 
būdamas, vienok pasakė, kad yra 

blogas tas vyras, kuris nieki- 
savo kalba ir tikėjimą szven- 
tie sako, yra, palaimytie, ku 
jy užlaiko.

Podraug sudedame szirdingiau
sia aeziu visiems teip kunigams 
kaip ir Draugystėms, lietuviams 
ir lenkams ir kožnam, kuris teikė
si imtie daly vuma musu apvaik-, 
szcziojime. Dieve jums užmokėk. 

Warde Dr-tes „Sz Kazimiero“ 
guodone

A. Slominska8, sekr.

m
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A. OLSZEVVSKIS,
954 33rd St., Chicago,

arba

III.
A. Olszevskis, Rėdytojas.

Apwaikszcziojimas
už Knižieczius,New Yorke.

Paguodotas Rėdytojau I
Praszom patalpytie musu ap 

vaikszcziojiina už Kražeczius, 
kury turėjome 5 diena Kovo, Nev 
Yorke.

Ta teip garsu ir iszkilmynga 
apvaikszcziojima surengė ir su
rėdė Dr-te „Sz. Kazimiero”, ant 
kurio pribuvo visos kitos lietu- 
viszkos draugystes ir daugybe 
lenkiszku, visos „in cOrpore” 
turėdamos prie krūtiniu želaunus 
ženklus ir imt ranku baltas pir- 
sztinaitias. Isz sales po nr. 16 
Rivington st. ape 7 adyna vaka
re iszejo visi su trenkami ligoni s 
dviems muzikoms, po davedžio
jimui J. Žilinskio ir marszavo 
Rivington ulyczia in Bovery ir 
Stanton in lenkiszka bažnyczia 
sz. Stanislovo. Bažnyczia buvo 
želaunai iszredyta per g. kn. 
kleboną Strzelecki. Buvo laiky
tas želatinas miszparas per g. kn. 
Zebry isz Plymontho, Pa., o po 
miszparui pasakė puiku Jenkisz- 
ka pamokslu klebonas tos para
pijos kn, Strzeleckis, antra pa
sakė g. kn. Matukaitis isz Al- 
bany ir sugraudino didei szyrdis 
lietuviu ir lenku, kurio žodžei 
pasiliks ant ylgo laiko atmintyje.

Fotam isz bažnyczios su dide
la iazkilmia marszavo Stanton 
ulyczia in Essex ui., isz Essex in 
Avenue A., isz Avenue A. in 5ta 
ui. isz 5tos in 3czia avė. o 3czia 
avė. ylga gala in sala Germaniu 
Assembley Rooms.

Tokio puikaus apvaikszczioji- 
mo lietuviu, tai da nei akys re
gėjo nei ausys girdėjo. Pakol 
v įsos draugystes nesuejo in sala, 
tai muzikantai griovė želaunas 
laidas, o po tam buvo atidarytas 
susirinkimas per prezidentą W. 
Dzenkaucka, kuris iszaiszkino 
visai minei ka ženklina tos die
nos apvaikszcziojimas, ir parode 
in parasza, kuris kabojo saleje 
ant sienos, iszraszytas angelskai 
didėlėms literoms ant drobes, 
jogei reiszkia tai protestavojima 
priesz maskolu už iszžudyma 
musu brolu. Potam suszauke 
prezidentus visu draugyszcziu 
ar.t balkono, kur buvo kalbėto
je! susirinkia.

Pirmiausia kalba pasuke g. kn. 
Matukaitis isz Albany, lietuvisz- 
kai, 2. Kalba lenkiszkai buvo 
sakyta pir g. kun. Strzelec- 
ky, pabaigus kalba buvo graji- 
tos želaunos laidos ir patriotisz- 
kos giesmes per profesorių J Zi- 
linsky. 3. Deklemavojo ukesas 
Mcižell lenkiszkai, pradedamas 
no Petro 1 mo caro maskolu. 4. 
Kalba angelska buvo sakyta per 
g. kn. Strzelecki. 5. Draugyste ( 
giesminyku isz Ilrooklyno utgie- ; 
dojo pat.riotiszkas giesmias len-

J
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$10 nagrados.
Antanus Labanauskas, tai 

brolis mano pavogė no 
nes $120.00 įr iszbego.
Jisai paeina isz Kauno redybos, 
Szaulu pavieto, Papilės gmino, 
kaimo Gendviliszkiu; yra ženkly 
vas; kaip eina, tai silenkias, kup
rotas, plaukai geltoni, ūsai bal
ti, stacz’u akiu, paylgo veido, no 
sies mažos, tiesios, turi penkias 
pėdas augszczio ir visada iszbly- 
szkias, lyg parsirgiae, turi priežo
dy,,znoczyja”, angelskai wisai ma
žai gali; yra 35 metu senumo. 
Girdetie, kad nusidangino in Co- 
lorado. Jaigu kur jy biesas atnesz, 
tai vyrelei duokitia žinia, o gau- 
sitia $10 nagrados ir kasztai bus 
sugrąžyti. Duokit žinia ant adre
so szito:

John Lahanovski
512 Collinsville St,.

East St. Louis, III.

Pasarga!
K. Tomaszauckas Pittsburghe, 

Pa, kurs buvo apeinias agentūra 
„Lietuvos,” apsirgo, kaipo dime- 
sza pittsburgheczei, jogei gaivias 
sumaiszyma proto. Dėlto perserg* 
stime visus tenykszczius gyven
tojus, tegul nieks jam pinigu ne
duoda ir tegul ne užsideda su ser 
gancziu žmogumi.

Redtste.

Lietuvęi Chicagos paskutineme 
laike smarkei sukruto palitiko- 
je ir ėmėsi ant labai iszmin- 
tingo užmanymo, ka su laiku, jai
gu Dievas padės gali suaugtie in 
milžiniszka vieką, pakeltie varda 
tautos ir nemaža sau nauda atne- 
sztie.

O tai kožnoje vardoje miesto 
Chicago, kur tik diktokas būre
lis lietuviu yra apsigyvenias, už
deda Palitikiszkus Klubus. Norint 
Chicagoje jau yra no kėlu metu 
Lietuviszkas Independent Klubas 
kuris turi savo „czartery” ir tvi
ska kaip reikent, vienok dabar 
tvėrėsi vis; r Republikoniszki 
Klubai.

Jau vardose 7toi, 9toi, lOtoi ir 
lGtoi buvo užsimez<ria toki Re- 
publikoniszki Klubai, o dabargi, 
pereita panedely, užsidėjo vėla 
penktas Republikoniszkas Klubas 
6tos vardos. Tuojaus ant pyrmo 
karto prisirasze 17 sąnariu, yra 
szie: A. Olszevskis, VVI. Zacha- 
reviczia, Fr. G. Masionis. L. Ažu- 
kas, J. Dicha^iczia, P. Burneika,
F. Sen.finaviczia, J. Šokas, Ig. 
Tomaszauckas, A. Stefanawiczia, 
J.Armonas, K. Pocius, Iz. Birba- 
las, F. A. Mikolainis, J. Staue- 
viczia, P.- Goige, A. Burneika. 
Isz tu yra paskirtais, prezidentu 
A. Olszevskis, red. „Lietuvos,” 
'viceprezidentu L. Ažukas, sekr. 
WL Zachareviczia, Reporteriu F.
G. Masionis.

Szeszta varda yra tai sostapile 
lietuviu Chicagos, nes czionai ran 
dasi lietuviszka bažnyczia ir dau 
giausei lietuviu aplink gyvena; 
deltogi turime vilty kad Lietu- 
viszkas Klubas 6tos vardos įvei
kei suaugs in milžiniszka Klubą. 
Kada visi tie Klubai susistiprys, 
tada delegatai isz visu Klubu su- 
szauks mass-mitinga ir sutvers 
teip* vadina ,,headquoter’,”in ku
ria prigulės visi lietuwiszki Klu
bai, o tada turėdami tokia milži
niszka šyla, laike bet kokiu rin
kimu,lietuvvei pergales visas kitas 
partijas, užsipelnys sau nauda ir 
pakels varda tautos savo.

Taigi naujei užsidėjus Lietuvi- 
szkas Republikoniszkas Klubas 
6tos vardos laikys savo mitinga 
seredoj po VVelyku, tai yra 28 
Kovo, 7 adyna 'vakare, saloje L, 
A Žuko, 3301 Laurel st., ant kurio 
užprasszo 'visus brolus lietuvny- 
kus, gyvenancziu Btoje 'vardoje 
kuriems rupi savo labas, tegul 
pribuna ir pisiraszo prie musu 
Klubo, dabar da inženga yra Vai
na, nieko moketie nereikalauja
tia, pasiskubykitir prisiraszykit, 
ba ant kito mitingo jau bus mo
kama, o dabar da inženga už dy
ka. Prisiraszykit, o pamatysitia, 
kad su laiku didela sau nauda at- 
neszitia.

Komitetas.

Isz Baltimore, Md.O •
17 d. Kowo, 94.

No 11 ,,Wienybes” užtikau pa
tai pyta korespondencija tipe ap- 
vaikszcziojima atminimo Kražie- 
cziu Baltimoreje. Gana juokingai 
patalpyta, o ypaez paduoti var
dai kalbėtoju ir komiteto toki, 
ka musu mieste 'visai tokiu nėra, 
mažu yra, bet asz nežinau ju.

Kalbėtojais buvo ne M. Narau- 
skas, bet M. Narijauckas, ne S. 
VVenczius, bet S. VVencius, ne A- 
nulis, bet Aniulis ir J. Juszkevi- 
cze, o komitetas ne B. Zoldnas,* o 
bet B. Žolynas, iszdinykas ne Kur- 
liandskis, bet Kurlanskas,, sekre
torius ne J. Kurtinis, bet J. Sma- 
lanskas, ir pinigu sudėjo ne $20, 
bet $24.14.

Juokingai tai iszrodo toks i>a 
davimas ir sumainymas pra"ar 
džiu. Nežinau kas toks pri-ige 
nno. tį. Smolenskas, Sekr.

f#“ Jaigu tan Nkauda giihva. tai luunegy 
Prosiku Bojanalisko. Yra goriau** gv 
dykhi no skaudėjimo gnhvos. ka Joke Kitu tn], 
greit ne gydo, kaip Protakos Bo).Miau*K'». Galim, 
gauti. 2____ i--r—
centus pacztinemis ....... .......... - —
paduoto adreso, o su atsakymu Jais.

Adresas toks: H. S. BO.TANO"SKI.

skaudėjimo galw<*s. k» joke Kita ta).
. ... ^ydo. kaip ProHzkos Boj Ati.tii'ko. Gtt|jni' 
ie kožnoje aptlekoje. arba. prisiuPGZiant g? 
ub pacztinemis markėmis, ant aukszczhi.

8KS V.'iu-t 11 St r Chicagojf -a

ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai 
nesupranta.

Ape Orą.
Jau isz to, ka aus Motiejus rodė ir kalbėjo, 

kožnas gali suprast, kad oras — tai neyra niekas. 
Kaip akmuo, žeme, stiklas, aliejus, — teippat ir 
oras yra tokiu daiktu, kurio įneš negalime lai 
kytie už nieką. Jis teippat reikalauja sau vietos. 
Turėdamas bonka pilna vandens, nieko daugiau in 
ja nepatalpinsi jaigu vandens ne nuliesi. Teip 
lygei, bonkai esant pilnai oro, niekas jau in ja ne- 
patipls tas oras neiszleks ir neužleis vietos. Nemo
kyti žmones dažnai orą laiko už nieką, dėlto, kad 
jo nemato su akimis ir niekados nemislyjo ape jy. 
Wienokgi labai tankei galime orą pamatyt su aki
mis ir iszgirst su ausimis. Szitai pamėgink prisemt 
bonka su vandeniu; kaip ja panersi ir vanduo pra 
dės in ja begtie, tada iszgirsi, kaip isz bonkos ei
na balsas: bul, bul, bul, o drauge musza burbuolai, 
iszeina ant virszaus ir plyszta, taigi tuose burbuo- 
luose yra oras, kury vanduo isz stumia laukan isz 
bonkos.

Mes oro paprastai nematome, nes, kaip tai 
jau sake Motiejus, yra perregimas da labjau neikaip 
stiklas, arba vanduo. Teippat nęjaucziame jo su 
kunu, nes neyra jis nei teip kietas, kaip stiklas, nei 
teip szlapias, kaip vanduo, oda no pat gimimo e- 
same pripratia prie to, kad jis mus isz visu pusiu 
turi apgulas. VVienok mostelėk su ranka arba ska
rda in veidą, tuojaus pajusi, kad tavia oras isz 
lengvo in veidą užgauna ir plaukus ant galvos 
pajudina. Papūsk ant rankos, o pajusi, kaip oras tau 
in ranka užgavo.

Pauksztis lakioja po orą su vis teip pat, kaip žu 
vis vandenyje plaukia; žuvis kasasi suplekstienais 
ir vuodega per vandeny, o pauksztis teip pat ka
sasi su sparnais per orą. Jei oras butu nieku, tai ir 
paukszcziai lakioti negalėtu.

Oras teippat turi savu svarumą. Yra jis leng
vesnis už daug kitu daiktu, bet ne yra be svaru
mo. Datyre tai žmones su pagelba tokios masziiios, 
su kuriai galima orą iszpompuotie išz bonkos. Isz- 
pompavojus su tai maszina orą, bonka isztiesu esti 
tuszczia; kad teip ja paguldo ant svarstyklu pvo- 
gu), tai mato, kad yra lengvesne, nekaip buvo 
pirmiau, kad ja svėrė sykiu su oru. Tokiu budu 
žmones iszrokavo, jog k,vorta oro sveria daugiau 
kaip dvylikta dala luto; o pūras (kartis; 32 gor- 
cziai oro sveria beveik 13 lutu. Yra tai svarumas 
nedidelis sulyginus su vandeniu arba su kuom kitu, 
bet visgi ka norint reiszkia. Taigi tuojaus pamaty
sit, koky tai oro sunkuma kožnas žmogus ant savia 
neszioja.

Wisa žeme yra apsupta oru. Tirszcziausis ir 
sunkiausia, jis yra prie pats žemes, o ko augsztyn, ’ 
to jis yra lengvesnis ir retesnis. Žmones, kaip žino- I 
ma, dūsuoja oru, iutraukdami jy kas valanda in 
plauczius ir be to nei kėlu minutu gyvent negali. I 
Taigi ant virszuniu labai augsztu kainu, kurie turi! 
arti milos augszczio, joks žmogus iszturet negali, į 
teip ten oras yra retas ir lengvas. Kas tik ten už 
lipa, tuojaus slobsta, ausyse jam pradeda spingt 
kraujas isz plaucziu tek et, o jai norėtu ten pasiliki 
ilgiau, tai ir numirt reikėtų. VVienok da deszimty 
kartu augszcziau už augszcziausius kalnus, oras šie 
kia šiktai, žinoma, jau visiszkai retas ir lengvas. 
Tolau, da augszcziau už oro ribų (gronyczios,) tur-, 
būt jau nėra nieko, yra tik dyki plotai, kurie skiria j 
žemia no menesio, no saules ir no žvaigždžių.

Gražus inelinas arba giedras dangus, kury ma-1 
tome diena ir szviesia nakty, tai yra niekas kitas, 
kaip tik tas pats oras, kurs turi apgulas žemia ap- j 
linkui. Oras, turintis kokia deszimty milu storio,; 
musu akyse iszrodo molinu. Teip, paveizdon, esti su ! 
stiklu, kad žiūrai in viena plona stiklą, tai iszrodo, I 
kad jis neturi jokios spalvos (kolerio), bet sukrauk 
10, 20 arba 100 stiklu viena ant kito, tai pamaty
si, kad stiklas iszrodo arba melinas, arba žalas.

Oras spausdamas visu savo sunkumu ant žemes, 
spaudžia teippat ant žmonių, kurie po žemia vaik- 
szczioja. Mokyti vyrai iszrokavo, kad stulpas oro 
augsztumo iki pat galui, kury kožnas žmogus ant 
savias nesza, sveria arti teturiu tukstaneziu sva
ru (3827). Ak tokis sunkumas suplotu kožna kaip 
blyną — gali sau pamislytie nevienas. O vienok 
žmogus tai užlaiko ant savęs, nei nejaucziit to. 
Darosi tai tuom budu, kad oras nors spaudžia isz 
virszaus, bet už tai lygei spaudžia ir remia isz apa- 
czios ir isz szonu, o net ir isz vidaus, nes jis inlen- 
da in vidury musu kūno per burna, nosy ir per ma
žiausias skylėtas visoje odoje (skuroje). Prie to oras 
yra labai krutus ir labai lengvai skecziasi ant visu 
pusiu priesz musu kuna, kad einame ir krutinames. 
VVanduo yra toks pat, kaip ir oras, jis savo sunku
mu spaudžia netik žemyn, bet ir ant visu pusiu, 
dėlto tai nors žmogus pasineria ant dugno gilos 
upes, ežero arba mariu, ir užlaiko didely vandens 
stulpą ant savias, tai lygei to sunkumo nejauezia.

KAIP PRISITAISO POMPOS.
Kam stato bankas ligoniams.

Prisemk vandens in bonka, užkimszk su 
sztu, pervesk ja dugnu in virszu, instatyk kaklelo 
gala in vandeny stovinty blude ir tada atimk pir
szta. Mislytum, kad vanduo iszbegs isz bonkos in 
bluda, tuo tarpu ne, nei nepasijudins. O tai tuom bu
du, kad oras spaudžia su 'visu savo sunkumu 'visa 
vandeny blude, o tas vanduo suspaustas oro užspau
džia savimi tvirtai vandeny bonkoje. Jei ne oro 
sunkumas, vanduo isz boBkos iszteketu in bluda.

Žmones iszmoko naudotis isz to oro sunkumo 
ir iszmislyjo visokias naudinga, prietaisas. Sztai pa
veizdon viena isz tokiu prietaisu yra pompa. Ko
žnas be abejones žino, kam pompa yra reikalinga 
ir kaip iszrodo; bet nekožnas supranta, kokiu budu 
ji veikia. Pompa, yra tai dūda (vamzdys),

pir

užkiszta viduje su; 
kamszcziu gerai pri 
taikytu, kury gali
me stumdytie že
myn ir augsztyn. 
Apatinis pompos 
galas esti instatytas 
in vandeny, paveiz 
don in szuliny, o 
katnsztis su pagel- 
ba didelo pagalo 
stumiasi prie pat 
dugno. Prie to ant 
dūdos dugno pom
poje yra pritaisytu 

l Pompa bu kamszcziu patrauktu uugszstyn ir kllfi
antra toko pat pompa su kamszcziu 4. • j 4. • •’ 1..stumiamu žemyn. utSldaryt 1H Wldll,

Kad paskui kamszty pakela augsztyn, tai po juom 
dūdoje darosi tuszczia vieta. Tadu oro sunkumas,, 
kurs visuomet spaudžia vandeny szulnyje, stumia 
ta vandeny in tuszczia dildą ; instumtas vandus a- 
tidaro sau pirmucziausei apatiniu klapa dodoje ir ei
na augsztyn iki tai vietai, kur kamsztis sustoja. 
Cze reikia žinot, kad ii kamsztyje yra skylale už
dengta isz virszaus su kita klapka. Kaip tik kam- 
szty vėl pastumia žemyn, tai vanduo supaustas dū
doje, pirmucziausei uždaro klapa ant dūdos dugno, 
tuom paežiu tarpu atidaro kita k’apa, esanezia pa- 
cziame kamsztyje — ir vanduo iszeina ant virszaus- 
Kur yra toke pompa, ten svyrtis nereikalinga.

Žmones kartais pasinaudoja isz orą sunkumo, 
idant isztraukt ligoniams krauju isz vidurio ant 
virszaus.

Gal nevienas isz skaitytoju mate nekarta, 
kaip felezeris stato ligoniui bankas. Mat apvožiąs 
stikliniu banku dugnu in virszu, iszvaro isz jos su 
ugnia žvakes orą lauk ir pristato greitai prie kūno. 
Bonkoje tada pasidaro tuszczia vieta. Tuom tarpu 
oras isz virszaus spaudžia kaip visados savo sun
kumu ant kūno aplink liauka ir spaudžia isz jo kruti 
ja po bunka, no to oda (skūra) iszsipuczia ir teip 
iszsitenpia, kad net tamsus kraujas per ja matosi, 
lyg ant virszaus iszeit norėtu.

BAROMETRAI ORUI SWERTIE.

Kam yra tverti pranaszavvimai kalen
dorių ape lietus arba pagaila.

Dabar apsakysiu, kaip tai pritaisyti yra baro
metrai, per kuriuos|žmones gali nekarta dasižino- 
tie, koke bus .szendien arba rytoi pagada.

Yra labai sunkus skystimas, kurs vadinasi 
gyvsidabriu arba gyvu sidabru. Dėl akies jis isz
rodo, kaip paprastus sidabras, tokia pat turi spal
va ir teip pat žiba; bet iszsiskiedžia ir iszsilaisto 
kaip vanduo ir reikia jy visuomet laikyt kokiame 
norint inde. Sztai barometrus dirba taukiausei isz. 
to gyvo sidabro. Ima stikliniu dudela, arti pusan
tros vuolakties ilgio ir su vienu galu uždarytu. 
In ta dudela pripila ik virszui gyvo sidabro, už- 
kemsza ja su pirsztu, apverezia ir instato in blude- 
ly, kuriame yra teip pat biskis gyvo sidabro inpyl- 
ta. Atėmus paskui pirszta no dūdeles, gyvas sida
bras jame ant poros eolu nusėda žemyn pasidaro 

virszuj dūdeles tusz
czia vieta, kuriame oro 
su 'vis nėra.

Delko visas gyvas 
sidabras isz dūdeles ne 
iszsileja, supranta jau 
tur būt kožnas skaity
tojas. O tai oro sunku
mas, spausdamas gyva 
sidabru bludelyje, ne- 
iszleidžia jo isz dūdeles 
Bet kodelgi vėl ne vi- 
sus gyvas sidabras su
silaikė vamzdelyje? O 
tai dėlto, kad gyvas 
sidabras yra labai sun
kus.Gyvo sidabro stul
pelis tiek augsztumo, 
kaip visa toji dūdele, 
yra sunkesnis už visa 

Dūdeles su gywuoju sidabru. stulpą oro tokio pat 
storio, o augszczio ant maž-daug deszimtes mylu, 
kuriu oras siekia no žemes. Taigi gyvas sidabras 
turėjo nupultie ik to paties svarumo, koky turi 
stulpas oro, tokio pat storio, kaip dūdele. Tokiu bu 
du stulpelis gyvo sidabro dudeleje gali turėt tik- 
aplink viena vuolakt.y ir septynis arba asztuonis 
eolus augszczio.

Žmones prikala dudela su bludelu prie lentos- 
ir užkabina ant sienos. Ant lentos szalimis dūde
les daro padalinimus pagal atsakanezia miera ir 
raszo visokius ženklus, kad galėtu aiszkei įnatytie, 
kaip augsztai gyvas sidabras siekia. 
Nes gyvas sidabras nevisados stovi 
vienokei, bet kartais kylsta augsztyn. 
kartaisgi nupuola žemyn. Tas priguli 
no orą. Paprastai teip atsitinka,kad ant 
giedros (pagodos) oras yra sunkesnis, 
labjau spaudžia gyva sidabru bludely
je ir stumia jy in dudela; tada gyvas 
sidabrus dudeleje pasikela ir žmones 
pnžysta, kad bus giedra. Priesz lietu 
oras vėl esti lengvesnis (nors žmones, 
jausdami tuomet slabnuma, neteisingai 
sako, buk esąs sunkus oras; orui esant 
lengvesniam, mažesne sunkenybe spau
džia ant gyvo sidabro ir tada jis nu- 
slunga duduleje, o žmogus, pasižiurė
jas ant barometro, gali tikėtis lietaus.

Idant, barometras rodytu gerai, gy
vas sidabras jame turi būtie gerai ap
valytas (iszczystyt.as) o padalinimas 
ant lentos prie kožnos szalies pritai
kintas kitaip. Nevienam vienok gali 
atsitiktie nusipirkt barometru neren
gei padaryta, arba su netikusiu pada
linimu ir tada neturi jokios naudos 
ioz jo. (Tolau bus.)
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VVietines žinios.
— Nedeloje 25 Kovo pripuo

la szvente \Veliku. Welyjame 
visiems savo skaitytojams ko- 
linksmiausios šventes, o po 
szventei sulauktie geresnio lai
ko, — darbymetes.

— Pamykitia, kad seredoj 28 
Kovo 7 adyna vakare, saleje L. 
Ažuko, bus didelis milingas Lie- 
tuviszko Klubo 6tos Wardos,bus 
daug kalbėtoju, teipogi prakelbes 
aldermauiis Tamoszius J. Cava- 
nagh. Pasirupykitia visi pributie.

— Chicagoje už-idejo žydiszka 
draugyste po vardu “VVylnius”, 
jau tapo iukorporavvota. Ai vai!

— Majoras m. Chicago, Hop- 
kins, iszvaževo ant kėlu dienu in 
Arkansa, galbūt niaudytis>Arkan 
seyra szilti vandenei in kuriuos 
daugybe hagotu žmonių įvažiuoja 
gydytis no visokiu ligų. Wasaros 
laike kada atsilankysime Lietu- 
wiszkose kolonijose, reiks pama- 
tytie ir tie “Hot Springs.”

— Lietuiviszkas Independent 
Klubas gyvuoja. Nekurie žmo
nes mistiną, kad Liet. Ind. Klu
bas jau suiro. To brolei nemisly- 
kitia, musu Klubas kaip buvo teip 
ir szendien ten begyvuoja, tiktai 
prezidentas iszvaževo isz Chica
go, taigi in jo vieta dabar yra 
prezidentu Nikodemas Urbonas, 
ir viskas kaip buvo teip ir yra, 
czartery savo turime ir kas karts 
tikimės padidytie musu Klubą, o 
nesumažytie. Komitetas.

— Kelone ežeru Michigan ne- 
užilgio atsidarys. Isz Mackinav 
City atėjo žine, kad jau siauriau
siose vietose ledai sutirpo ir ke- 
las dėl garlaiviu atsidarė.

— Panedely 26 Kovo, 6 ady
na vakare „Liet. liep. Klubas 7 
vardos” laikys savo mitingu, pas 
sekretorių Klubo K. Pocių, po 
nr. 650 S. Ganai str., ant kurio 
szirdyngai užpraszo visus lietu
vius gyvenanczius toje vardoje, 
idant teiktųsi pributįe; bus kai 
bos ape iszririkima naujo alderma- 
no musu vardoje, dėlto brolei pri 
bukitia kodaugiausei, idant galė
tume susitartie visi ant ko savo 
baisa turime atiduotie.

K. Pocius, Sekr.
— Pereita panedely Lietuvisz- 

kas Kep. Klubą 9tos Wardos, po 
vardu “Witauto ir Jagellos jau 
tapo inkorporavotas. Inkorpora- 
toreis jo yra, Antanas Stefanavi- 
czia, Jauksztis ir kiti.

— Paskutinis numeris lenkisz- 
ko anarchistiszko laikr. “Nove 
Zycie” iszejo sumnžytam forma
te. Tasai laikrasztis su menesiu 
laiko perleido pusią tuzino redak 
toriu, ant galo wela pateko in ran
kas senojo redaktoriaus L. Wildo.

— “Gazeta Robotnicza” isz a- 
narehistiszkos ketina persi verstie 
ant katalikiszkos, kaip tai greitai 
danty atkando.

— Szeme numeryje dėl stokos 
vietos istorija „Robinsono” nega
lėjome intalpytie; bus talpina
ma tolau kituose numeriuose 
„Lietuvos”

— Cragin, II!., atidarė nauja 
“Police Statiou”. Gyventojei tos 
vietos didei džiaugiasi sulaukia 
tenai palicija, nes pirmiau no lau- 
feriu negalėdavo apsigintie.

— Skaitykitia su atyda „Aky
vi Apsireiszkimąi sviete”, o atra- 
sitia didei sau naudynga. Dabar 
eis kožname numeryje, pakol ne
pasibaigs, o kada pasibaigs tai 
iszeis puiki knygele isz jos.

— Szendien lietuiviszka b-įžny- 
czia pažiurėjus iszrodo kaip ne 
toji: stogas naujas, visa isz paže 
miu apmuszta naujoms lentoms, 
visos keturios kertes naujei pui- 
kei apdyrbtos, ir aplink visa pri
taisytos trubos blokines dėl nu- 
begimo vandens no lietaus. Po 
VVelyku bus visa isz lauko tep- 
lota isz naujo. Pagal gera rundy- 
jima naujo klebono in trumpa lai
ka turesiniia puikia bažnyczia.

— Lietuiviszkas Kepublikouisz 
kas Klubas 9tos Wardos po var
du \Vitauto Jagellos laikys sa
vo mitinga Subatoje 31 Kovo, 
7į adyna vakare saloje Pulaskio 
po nr. 800 S. Ashland avė. ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
lietuvius idant teiktųsi pributie, 
ir susitartie vienu balsu ka turi
me iszrinktie ant aldermano sa
vo Wardoje, bus laikytos kalbos 
lietu v.szkos ir angelskos. prakal
bęs gngelskai aldermanas Marti
nas Krulevieh. Komitetas.

Nauja Draugyste,
Philadelphijoje 19 d. Kovo, 

per rupesnynga storonia g. kn.
J. Kaulakio užsidėjo nauja lietu- 
viszka Draugyste po vardu „Sz 
Juozupo,” in kuria prisirasze di
delis skaiczius sąnariu. \Virsziny- 
kaie tapo aprinkti szie ukesai:
K. Mulinauckas — prezidentu, 
J. Sungnila — viceprezidentu, 
J. Paszautis — kasieiium,
A. Szkema — sekretorium.

A. Szkema.

Bracziulo iszmintis(?)

Paguodotas Rėdytojau!
Teiksiesi patalpytie pora žo

džiu ape kvailybias Bracziulo:
Pereita nedeki saleje L. Ažuko 

keletas v yru kalbėjosi tarp sa- 
vias tai ape szy tai ape ta ir ape 
nekurtais draugystias, taigi kaip 
ten parejosi isz sznektos, kad 
tai ir tai butu geriau padary- 
tie su rodą kunigo, su rodą baž
nyczios ir t. t. In ta kalba pri
kibo ir Bracziulis ir pradėjo rek- 
tie, kad nereik kunigu, nereik 
bažnyczios ir t. t. Tada viens 
isz tu vyru užklausia jo: „o ko 
tu norėtum? ar kad draugystes 
eitu paskui anarchistus?” — Bra
cziulis kaklu isztiese kaip gerve 
ir sako: „tiktai anarchistai gali 
vadytis žmonėmis, nes jie eina 
kėlu Kristupo“. Szits atsako: 
teip, gražus tai kelas Kristuso, 
ba visi vagei ir žmogžudei pri
guli in bandas anarchistu, o joks 
geresnis žmogus. Bracziulis tuo
jau# kaipo smarkus anarchistas, 
kirto tam vaikinui in veidą, ans 
griebe Bracziuly už galvos ir 
perdreske jam visa kakta isztlgai 
ir griebe kedia, kuriai butu suar- 
dias anarhistiszka galva Bra
cziulo, jaigu kiti žmones ne butu 
j u perskyria.

Tai tau ir parode Bracziulis1 
savo iszminty, jaigu jam duona 
anarchistu kvepia, tai jis norėtu 
ir visus in tai priverstie, o kada 
jo kudikiszku plovoniu žmones 
nenori klausytie, tai jis lyg kate 
pasiutus ezoka in akys, už taigi 
ir iszsinesze su apriszta galva. 
O jaigu kita syki pradės žmonoms 
in akys rygstie, tai gaus bisky 
geriau, tegul neszoka lyg varle 
priesz dalgia.

Ludinykai pesztynes.

Pajieszkojimai.
Asz Jomis VValunas, pajieszkau 

Jono \Viceszos, paeinanczio isz 
redyoos Suvolku, Kalvarijos 
pav. vidutinio ūgio. Kas ape jy 
duos žinia gaus 10 dol’eriu.

Duokit žinia ant tokio adreso:
John VValen, box 5.

Ladd, III. (3—4)

Asz, Benediktas Sziurna, pa
jieszkau Sel vestro Aleluno, paei
nanczio isz kaimo IVuldaikiu pa
rapijos Joniszkeio. pavieto Panie- 
vežio, redybos Kauno. Jau du 
metai kaip Ainerike; pirmiau gy
veno Canton, Pa, o dabar neži
nau, kur besiranda; jaigu kas ape 
jy žinotu, arba jis pats tegul at- 
siszaukia ant adreso tokio:

B. Sziurna,
3318 Laui'el str., Chicago, III.

Asz Antanas Žemaitis pajiesz
kau savo draugo Antano Petku- 
no, paeinanczio isz Suvolku re
dybos. Naumieszczio pavieto, 
parapijos VViszakio Rudos, kai
mo Bagancku, jau arti du metai 
kaip Ainerike, pirmiau gyveno 
Ne v Yorke, o dabar nežinau kur 
besiranda. Jaigu kas ape jy žino, 
arba jis pats tegul atsmaukia ant 
tokio adreso :
A. Žemaitis, 3301 Auburn avė. 

Chicago, 111.

Bruno Grabowicz, 
4-Lenkiszkas Aptiekorius-L 
Paduoda dėl žinios brolams Lietuwiuins, gywe- 
nantiems New York e, kad užlaiko pirmos klasos 
A plieka po n u m.

177 Broome St. kerte Clinton 
NEVV YORK’E.

uždėta 1861 motuose. Didžiause krautuwe vvisc- 
kiu gydyklų iržolalu isz Europos. Receptus isz- 
pyldo koatsargiausei ir už pigiausia prekia-

Mann uptiekoje priimu ligonius ir duoda jiems 
wisokias rodąs jau no daugel metu žinomas 
D- RA S J. SZ L A(! IIECKIS.

Naujas Klubas.
Lietuiviszkas Republikoniszkas 

Klubas 16tos VV ardos, po vardu 
D. K. Gedemino laike savo susi
rinkimą utarnyke 20 d,. Kovo, 
saleje p. Kovalskio, ant kertes 
Noblestr. ir Milvaukee avė., ant 
kurio prisirasze ape 40 sąnariu, 
isz kuriu tapo iszrinkti ant vir- 
szinyku szie ukesai: prezidentu 
W. VVahalinskas, vice prezidentu 
Sabalauckas, sekretorium J. Gri- 
neviczius, W. VVasilauckas ka- 
sierium; delegatais: M. VVaranka, 
S. Stankeviczius ir F. Masiuko- 
nis. Antgalo nutarė laikytie ant
ra didely mass-mitinga triaczia 
diena VVelyku, tai yra 27 Kovo 
7 J adyna vakare, toje paczioje 
saleje Kovalskio ant kertes No- 
ble str. ir Milvaukee * avė. ant

— Lietuv. Republikoniszkas 
Klubas lOtos Wardos, po vardu 
„Abiaham Lincoln” laikys savo 
mitinganedeloje 1. d. Balandžio, 
7 adyna vakare saloje po nr. 712 
W. 21 ui. kerte VVood str. ant 
kurio szirdingai užpraszo visus 
lietuvius idant teiktųsi kodau
giausei susirinktie; bus laikytos 
kalbos lietuviszkos ir -angelskos, 
prakalbęs angelskai aldermanas 
Fred C. Engei. Komitetas.

— Pas W. Dynievicziu Chica
goje, kuris įszduoda “Gazeta Pol- 
ska”, sustraikavo visi zecerei. 
Dynieviczius tai yra didelis bago- 
czius tarp lenku Chicagos, o dar- 
binykains teip apkirto mokestis 
ka net geda parsakytie.-formonas, 
kuris turėjo ant nedelos $13, tai 
gavo vos $6.50, kiti zecerei, ku
rie turiejo $8, tai gavo tik $4 ant 
nedelos ir 1.1, radosi isz daugumo 
lokiu, ka jau turėjo dyrbtie po $1 
po pusantro ir 1.1, taigi sumisli- 
nia visi darba pamėtė, o Dynie- 
Wiezius per gazieta pajieszko kitu.1

kurio bus užpraszyti keli smarkus 
kalbėtojai lietuviszkam ir angel- 
skam liežiuviuose. Dėlto užpra- 
szome visus brolus lietuvius i- 
dant teiktųsi kogausiausei susi
rinktie, idant galėtume vienu bal
su susitartie koky aldermana tu
rime iszrinktie savo 16toje var- 
doje. Komitetas.

Lietuvvei parom kilia 
Lietmvy.

Ant Bridgeporto beveik dau
giaašei lietuviu gyvena ant Lau- 
rel ui. Ant tos paczios uliczios 
laiko saluna lietuvys Juozupas 
Dzialtva ir arti jo už kėlu namu 
laiko kita saluna, koksai tenai 
vokietis. Prisižiurekiinia, kur lie
tuvei daugiau užeina, ugi be 
veia pas ta vokety daugiau, nei 
pas lietuvy. Ir kad sakytum te 
nai kuom geriau. Kur tau! Pas 
lietuwy viskas daug geriau ir 
geresni visoki gėrimai, bet ka tu I 
žmogus padarysi, kad jau lietu 1 
viu toks iszaugimas; jie be vo- 
kieczio, o be žydo, tai gyvent ne 
galėtu; norint pas ta vokiety da 
ir tolau, tai pro durys slenka, a- 
bile ne pas lietuvy.

Negražei brolei darotia. Sve- 
timtauczei niekad to nepadarytu, 
tik isz didelio reikalo tai eina pas 
svetima, o jaigu galį tai visada 
greicziau traukia prie saviszkio. 
Pameskime ta nemandagu pap- 
ratirna, o remkime savuosius 
kuom galėdami, tiktai tokiu budu 
pakelsime savo varda, jaigu isz- 
sižadesime tu svetimu dievai- 
cziu, o paduosime ranka savo 
žmogui, tada rasis pas mus mei
le, o ir Dievas mums padės.

Ant pardavimo puiki Lo 
ta ant Bridgeporto, prie iszbloka- 
votos ulyczios Auburn avė., tik
tai pusantro bloku no lietuvisz
kos bažnyczios, kur lietuvys pa- 
sistatias narna galėtu tik isz ren
io gyventies ne teip kaip neku
rie neiszmonei susipirko kur ten 
laukuose Waukegan,mokėdami už 
lota viduryje lauku po $1000 ir 
po daugiau, o szendien neturi ka 
tenai veiktie. Pirkitia ant Brid 
geporto, pastatykitia narna, o pa
tys rentaunykai jumis jy iszmo 
kės. Ant Bridgeporto nėra nei 
vienos stubos tuszczios. Dasiži 
nokitia ape ta lota Redysteje 
“Lietuva.”

GRAND EXCUKS10N
Diena 10 Balandžio, utarnyke 

bus didele excursija in lietuvisz- 
kas kolonijas Arkanse, važiuos 
daugybe lietuviu. Dėlto jaigu ku 
rie noritia ant tos dienos važiuo- 
tie, tai atsiszaukitia in Uniou 
Land Co. arbain redystia „Lietu
va,” o isz Chibago gausitia nekiek 
pigesnius tikėtus.

Didelis Balus.
Ant antros dienos Welyku L. 

Ažukas rengia didely balu; bus 
dide daugybe jaunimo, grajys 
puiki lietuviszka muzika, szokei 
ir zobova bus kogražiausia. Dėl
to užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaitias, idant teiktųsi atsi- 
lankytie. Su guodonia

L. Ažukas, 3301 Auburn avė. 
arti lietuviszkos bažnyczios.

liras Schlacheckis
175 Henry st., NEW YORK,

arti Jefferson st. —

Lenkiszkas ir Lietuviszkas Daktaras
Priima ligonius sa.wo namuose sziomis adynomi 

no 8 iki 10 ryto I NLDELOMS
1 * 2 p<> pietų | no 8 iki 10 ryto

‘ 6 8 vvakaro. | 1 “ 2 po i U

Proia Lietuviszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

GRANU PIIAIRIE. ARKANSAN.
Derlingiausi laukui isz wlsos uahtes, Arkanui.

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
rx> abierrts pus^tns geležynkelo “Mumphis A Little Rock”, turpu tu lauku randasi inieHtvliM Huzen 
kur žmones gali sutwertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetu* aprinko laja wleta 
kaipo geriausiu dH uždėjimo lnt*tuwiszkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei, 
prietaro auga boweina, o wa*set sodu puikiausi isz visu Sutvienytu VValstiju. Klimatas sweikas, 

žiemos trumpos, o wasaros yigos, karszcziu dideiu nėra, sziluma lyglnastsu Chicagos. 
VVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų iszsidrnikstiu straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus sii giria ir be gi
rios. Balkui ir lentos ueiszsakytai pigios dei pasistatymo sau namu.

Preke lauku no iki $8 už akru.
Mokami $l,oo isz ivirszaus už kožna akra, o likusi suma iszsidalina 

ant 5 metu iszmokeszcziu.
Norinti tikrai dasižinotte ape wiska raszykitia m

Union Land company,
163 VVasliington St., Chicago. III.

---- ARBAIN -----

REDYSTIA „LIETUVA”.
954 33r<l Street. Chicago. III.

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanskj, 626 \V. 17-thSt. J. Butkus. Ilazen, Ark.

GHK AGO, ILL. P. O. liox t®

Geriause užeiga pas
L. AZUKA,

3301 Auburn Avė., kampas Vežios ui.
NETOLI LIETUVVISZKOS BAŽNYCZIOS.

— Lžlaiko puiku —

SALUNA IR HALA
dėl mitingu, balu, vveseliu ir kitokiu susirinkimu.

Pakeleivis ntkelaivias gali apturetie puikia nakivynia, gera rodą, 
gardu Alų, visokias Arielkas, kve lenczius Cigarus ir it.

Jaigu sziezia atkelausi. Ateik broli pamntytie
Pn« Ažuka viską gausi. Ir to visopobandytie.

M0RRISS ABRARAMS 
prekejas visokiu gėrynių 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im
portą votus Cigarus.

166 Delancey st. kerte OI i n ton 
NEW YORK.

117-6)

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTRAS

— parduoda — 
(DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

A.KULOR1US.
527 S. Canal ir Judd uliczios,

CHICAGO, ILL.
Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 

aukrynius dajktus, zatatlimas ir sidalfrinimas
vvisokiu dajktu laba] pigej, aukszynius sydabryui * ziego 
relius įszvvejezt* kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro aoV 
orderio.

Ziegorela ezistvimas50c. Sprendzyna 50c. Styklas ir skazupkos lOfc 
Szlubin. j ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegori-j $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

ISRAEL SCHENKER,
fabrikantas ir importeris

Rusku Paperosu, 
Turkiszko Tabako 

ir 
Havanos Cigaru.

Parduoda pakelei* ir dustato didelus apstelawi- 
musin kitus sztorus ir in euiunus.

43,l';sse\Sl" _ NEW YORK. 
arti Grand St. (7-4)

dvinedelinis 
katalikiszkas

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

Norintiejie turetie taji laikrasz- 
ty gali iszsiraszytie per redystia 
„Lietuvos” kožname.laike ir už 
ta paezia prekia $1.50.

Temy kilia! -;- Temykitia!
Kam turit waikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet, kad galitin teip 
lygei gerai ir pigei atdktie interesus pas 

sawo žmogų. Ateikit ir persiludykit..
SZIFKORTES

ant geriausiju liniu isz Chicago per NevvYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino i u Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Juliau Piotronski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

Rublis................ ............. 53j
Guldenas............ ............ 39}
Marka................. .............24}

0 wisokiu ligų wienantine gydykla yra
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi narnai ne gali apsi- 
eitie. Gydo vvisokias užsisenejuMas ligas, kaipo 
tai: Prietvvariu, Skaudėjimu gal tvos, Ilžiovva 
kepenų, Geltligių, Reumatizmu.VVandeniny upti 
nimu, Karsztligiu, Rožių, Szusus, Drugy, fikropu- 
lus. Niežus. Kirmidas, Laszus, Szunvvotia, Wežy. 
Guzas, Sopu lūs ir žeidulus. Kaulu skaudėjimu, 
Sukudlma, Moterių ligas, Uždegimu plaucziu, 
trepu skaudejlma. Galvvos užima ir 1.1.
Toji gydykla “TRAVVICIEL” yra ne apsakytai 

gelųonti; kas pyrma karta pabandys, tai ne tik 
puta džiaugsis, bet kietiems ja vvelys.

Trt gydykla gali gautie tiktai pas manės: po 
Plitimui vvieno dolerio tuojaus bus jtims isz- 
ta. Adresas:

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

pris i 
siusti

“LIETUVA
SrAUSTUvvE

— SPAUSDINA ^VISOKIAS —
Knygas, Konstitucijas dėl draugyszcziu, visokius Tikietus 

ant loteriu ir balu, Programus ir kitokius reikalingus 
drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t.

Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei.
TEIPOGI PARSIDUODA

Lotos, Namai ir Parmos geriausiose wietose.

B’

ANT SMARKIAUSIU LAIVVU.

S1UNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.

OFISAS: 954-33rd STREET,

CHICAGO,_________ ILLINOIS.
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va

karo, o nedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

California Wine & Lięuor Co.
M. RUBIN,

384 BLUE 1SLANB AVĖ., KERTE HENRY ST.
CHICAGO, ILL.

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

VVisoki ga t u likai Saldaus VV yno, Arako, Kimčio, Alaus bonkose ir kegese ir t. t. VViskas yra
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszyinu** per g romą ta s greitai iszpyldome. Mes da 
statome užpraszytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromata raszytie angelskai, wokiszkai, lenkiszkai, lietu 
wiazkai ir ruskai.

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



4 L 1 E T U V A

Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltiuls danglszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su sida 
brinels ir kltokels krizei*, iszsodyta bal- 
cziauseiskaule)eis,wisaip zalatltos, 3.50 ir |4.00

Aukso Altorius urba Szaltinls dangiszku 
skarbu. apdaryta drūto! skuroje, /.aluty 
tais krasztais. druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis (

Apdaryta szagrluv “ “ |
Baisas Balandėlės arba Mažas Bzaltiuis 
Balsas Balandėlės dldžiauscs ir puikia uwme 

apdare, balcziauseis kaulelefs pulke! 
iszauksuotais kryžeis po ' 13.00 i r 3.50

Halsas Balandėlės didesult su Officiurn 
parvuin apkaustytais Ir su kabe

Balsas Balandėlės Krisztolinis
Garbe Diawui ant auks/tyies, skuroje. a] 

kaustyta ir su kala*
Jszganingi dūmojimai ape sopu lūs szw. 

Marijos Panos
Lietuwkzkoa miežius
Rnžanczius amžinas “
Ražanezius Ir draugyste “ 
Ražanczus amžinus ir su stacijoms ”
Hzauksmas balandėlės
Stebuklai Diewo s/.w, Hakraiuente ”
Senas ir Naujės Aukso Altorius, gotiazkoms 

litaroms “ “ 61.60
.Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje upkau 

stytas ir su kabe “ 61.60
Wadowas uplanksncziu muku Jezuso ('bris. !6c

Knygos Dwasiszkos.
Broaiwos “ “ “
Draugi)* d *1 duszlu
Flmtra arba kelas in muldinga giweniuiM 
Garsas ap«* Imisibia suuo4>lewo ”
Grieszuykas sugraž\ tas ant gero kelo per 

Jezusa Penu ” ”
Gywenhnal Szwentuju *Diewo “
Gyaenimas szvvento Benedikto 
Giweuimas Je/.uso Kristuao 
GlWfiiimas azwencz. Marijos Panos ,, 
GiH-enlmu wisu Hziventu aut kožnos dienos 

4 dideles knygos, kožna po
G>Meniniai 8zw. ir III zokonassz*. Frau 

ciszkBIB “ **
Istorija seno Ir naujo įstatinio su ubrozeleis 
Istorija seno įsiutimo 
Istorijų Kataliku Bažnyczos
Iszguldyinas metiniu szwencziu ” 
Ka- yra gri ’kus? labui naudinga knyvelr 
Kalba aja- Kataliku tikėjimą ” 
Kaip apspakajitie suinianlja 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslus kataliku, '*
Pamokslai m|m« suda Diewo “ “
Pekla ir stebuklai Diewo szwentose dus/.io

.. ■ • • u i -/i n 11 s didžiausp knygų i-/ 
knygų dwuslszkuju “

Perspėjimas u|m* szwenta tikėjimu 
Perkratimas suniiauljus “
Prisigulatfojituus ant smerezio “
Raktas in dangų “
UŽMistannwik ant to gerai “
Wadowas in dangų “ “
♦t artai dangaus “ “

Knygos moksly»zkos.
Etnologiszkos smulkmenos “ “
Knyga Iszmoklroo wlsoswietlneit kalbos 
Lietiiw<n> gaspūdine ’*
J.letiiwl«zkni nvokiszkas žmlinus arba grama

tikas “ 66JJ0
Lcmentorius lietuivis/kaa “ •• 10c
Spusabus greito IszMlniokininio ang<*tskos kal

bos ne apdaryta* “ “ 6L00
o apdarytas “ 6 1.25

Knygos IstoriszkoS, svvietisz- 
kos, pasakų ir giesmių.

Ape neūowcs Llrtuvvos pilis “ 
Birutes dainos
Bok-slotvas arba antru dalis Genotvefos 
Bestiality of tbe Itusslan C/.ardoni towurd

Lltlimini>i •• “
Budas Senoles Ljetmviu Kalnėnu ir Žemaloziu. 

parašą Sltnano Daukanto 61.00
Geniu dedi- “ • “ “ 10(j
Graži wulku knygele “ “ “ 10c
Istorija Simono Daukanto, didžiausia ist<»- 

rtja Lletuvvos 61.50
Istorija septynių Mokytoju • “ 60c
Islorljn gražios Katrukos “ •• 10c
Istorija Lietuvos “ “ 50c
Istorija iszlaiko Francuzu vainos “ 30c
Juokingas piiHikoJimus •• . |0c
Juozapus Konltiszcvskis arba kankinimas U- 

nįjotu |m> wuldžv Maskolių “ “ 50c
Kunigas, pulkus npraszyrnas isz paduwimo

Lietu »vnyku “ “ 61-00
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos,

u|x* keturi užimtai “ “
LHuvtszkas sziupinls “ **
Naujos dainos “ “
Namelis pustelnyko “ “
Olltypn apysaka isz laiko trrpsaviszkoa ka

res Indijon u Amerikon.
Palangos J u v« “ “
Pulkus apraszimas tikru utsitlkiinu isz tai

ko lenkmeozio vainos 1868 m. “
Pajiidykltno vyrai ženla, pulki istorija 
ParakoijniHM A n tuno T reti n y ko “
Petro Armino raaztai “ •
Ponas ir mužikai ••
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Pulki ištaria ape Kantria Alana. kuri per

' ’ .: 1...... , : .*
du Ir vargu kantrvi Iszkentejo

Talmudas židu •’
Tevynlzakos giesmes “ ••
Trumpa peržvalga Lietuvystes darbu 
Walku knygeb* su abrozelats “
WJsokl abrozdvlol Iii knygas 
A bromu (bulenilno. Lietu vos kuniguikuz 

ožio, didelis Ir, labai pulkus; Manko 
Iii * puola prieš* Jy ant kėlu.

ei.6o 
♦2.00

95c

»IJS
K'.oo

■p * 1 M>

VISU

90c 
10c
6c 

10c
6c 

:«)c 
40c

06c 
10c 
50c 
30c

15c 
50c
5c 

75c 
25c

70c

25c
20c 
30c

II .00 
15c
15.5 
!6c 
2Oc 
40c
15c
15c

♦1.25
10c
20c
50c
20c
50c
5Oc
2Oc

25d
15c
20c

20c
10c
30c
•JO-

♦6! .00
5c

10c 
75c

26c
25c
40c
26c
25c
10c
16o 
10c 

------------- ...------------------ ------- ,_j 22 me
tus walkM7.c/.lodama po svvietn. dnugvblu be- .... .----------yoc

10c
10c
•JO.-
aoo
5c

30o

Knygos lenkiszkos.
A ŠIOL NTRČŽ. Zblbr Modlov i Pietini slušfoy 

din dus/. poltoinyeh (zdodatkiem nirazporuv 
I plctol lacHiskich). Zavlera blizko060 sero- 
tu.- u \ r i/n.-g" druku rin gteka/a pnpmr/v. 

aule dlaobojga plci: opravne v morocco 
»k<\rkę. wyzlacanr brzegi ze zloconym tytuli- 
kvm; oena................................................ 96c

Ta mina oprnwna w in<>rt>cco tkurkf. wyzlacane 
brzegi, zr ztoconvm tvtullkem, okuta i za za- 
mkiem................................................... • 1 25

CK H A tZA. Zbldr Modttw, I Pietini 4ui|cy dla 
dnnz pobotayoh (Wydanle dla niewiast) z. 
dodatkiem nienzpordw i pietini tnclftekich. Za- 
wlrra Mirko 650 atronuic wy ra z. negu druku 
na pifknym |mplente, —Opruwt»p w morocco 

nkčrkf, wyzlaoanc brangi, ze ztaomiym tytul i- 
kiem Cena................   96c

Ta narna <»prawnn w morocco <kdrkf. wvziuNvoike 
brzegi, ze /Joronym tytulikiem. okuta i ze 
zamkiem..............    11.25

OLTARZYK ZLOTV. Zbior modkhv I pleAnl.
-litiney dla duar. poboftnych. (Wydanle din 
rnjiczyzni. Z dodntklein nieazpordv i picini 
taclhakich. Znwiarn blizko 660 stronnir wyrn- 
znego druku nn pifkuym pnplrrze, opranrne 
w morocco zkdrkf, wyzJacaor brzegi ze zloco

nym tytulikiem........................................... 96c
Ta mina opravrna w morocvio akom*. wyzlaoone 

brzegi zr zloconym tytulikiem............ ♦1.25
U YBOREK................................... .. po 40c i 66c
HIRTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL 
TER7.E. Z kaiftok din Indu przez Mnrlmehn irv- 

dnnyoh “ ’ 10c
KABALA czyli odkryolr tnjemnic przyazlotoi 
ta pomocf kart. (Din znbnny i rozryn kh

Cena ” „ 10

LISTOKNIK polsko-anierykanski. Pudręornik 
zavierajgcy: Naukg pisania Ihtov. » w^zy-t- ( 
kich przypadkach žycin. uiianovicie*. Listy 1 
pol» cajfėe. radz^cc, opisuj|oe. povln-zovu 
nia, podanin itd. “ “ HO

MALY LISTOWN1K dla N7kolnyeb dzleci: ucz^- 
cy pisania ilstov z dodatkiem poviuszo-4 
wab ” ” 25

PO$REDSlKPOLSKO-ANGIKUSKl:k,l|ikHdU
Polakdv v Aineryce dla latacgo mtuczenia ■ 
slę poangiehku; zopisuniem každego vyra- t 
zu jak slp ina vymuvnič; i ružnv Baly v pul- į 
skitu i angielskiui Języku 65

PKZEU ODN IK do p i su uiti listov niilotfiBch o- 
raz tycz«cycb si“ oženienla i 74>m'<žp6j£ciK 20
HOKUK POKUSoraruokai^znik. czyh odkryciu 

tajeinnic niezavodny sposob czarovania. ve- 
dlug rJavnych nztukmlstrzov jako to: Bnsco, * 
Sebvanenfeld Ttvardovski. Raust, Tbeopb- j 
rastus, Paracelsius, Dobbler. Filadelfiu i vie- _ 
lu innych. Cena ” 85c

NOW Y SOVVIZDRZAL i avantury jigo. Z ziein- > 
pomorskiej rotiem. — Z osiuiu obrazkHini 40 
Ta saina v mocnej opravie ze zloconym tytu- * 
lik Ir m ’’ •• 60

PRAWDZIWY PERSKO-EG1PSKI SENMK. — 
Najpevniejszy sposčb vygrania na loteryi 
vediug konibinacyi slynnych inagikčv i pro- 
f»*sor6w inatematyk! Orlice it p. — tudziež 
vyjavienie tujemnic i sposob. bikich užyva- 
ii<» v starožytnosci do przrp. viadnnia i wro- 
ženia przy*zlo£ci. - Z 200ubruzkami. Doslov- 
ny przedruk z Senniku drukowau<*go v dru- 
karni Universytetu Jagieilonskiego v Kra- kovie. “ ’• 3q

SENNIK czyli tVrAženie su6w, na praeszlo 
1500 przypadkach služ^ce, z rožnych starodav- 
nych ksUff zeitrany i porzadkieni abecadlo- 
vym dla rozryvki I zabavy ofekawych ludzi 
ogloszone przez Przyjacielu Nievinnych zo- 
bobondv. •• 15

I

ir

Lietuwiszkas Daktaras
T. KODIS,

Persikelt isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

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

Gyvena: 3247 Laurel st.
TELEFONAS: Y. 835.

LIETU IVISZKAS S. F. Malicki,

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
----- Mokslaine Muzikos------

Kursai tapo atidaryti 1-ma Rugsėjo 1893 m. Rėkei jas duoda ant visokiu intaisu kožna no 9 
iki 10J4 vakaro.
Kursas mokslo tveria trumpai ir kasztuoja tiktai $5 ant menesio.

Orkestrą Liesu wiszkai-Lenkiszka.
Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, vesia- 

lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminezei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
1><S Delancey St.. NEV YORK.

HERSCHMANN'S

A. BU8ZKIEWICZIA,
S dastato visiems in namus geriausia

jį Keresina, Geselina ir Aliejų.
X Skalbta Marškinius kobulcziauaei ir pats X 
H atgal kiekvienam in namus pristato. tei|x»- ' 
J) gi prijima užpraszymus ir per groinata.
7ič Yra labai žmogus geras ir teisvngas ka we- 
1U lyjeme visiems pas jy nusiduotie.

ADRESAS:

A. BUSZKIEVICZ,
\ 886 Janies avė., Chicago.

VVyrai, ar jus nežinote kur ge
riausias alus randasi?

pas Kazimiera Aliszaucka
Užlaiko puiku *zalta nlu. gvrinuso arielka tikra 

rugiiiia, cigarua inz Turkijos, randasi du biliar
dai <le| zabotvos; jaigu noritin sau tinkamai wa- 
IhmleU Įniko praleistie tai atsilnnkyktt pas sawo 
vvieugeuti, o busitia prijimti kaip uo tikro brolo.

Ateik broli painatytle ir to wiho pabandytie. 
Jaigu sziezia atkelsu-J. tai pas manės wiska 

gausi.

K. ALISZAUCKAS.
326 kampus Henry ir Grand sts. 

NEVY YORK, N. Y.

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
Tejpngi užlajko visokes drapanas rejkallngas 

dėt palajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdinio tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 VV. 17-ta ui., Chicago.

Telefonu.. W7S.
Didele agentūra Szifkorcziu ir siuntimo pinigu.

Lietuviszkus Sninnas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi
sokiu toliu, cigarai patys geriau* o dėt zo- 
bovos randasi biliardas.

Teipogi parduoda laivakortias. tduncz.ia pi
nigus in Lietuvvu ir visas dalis svieto, o ko- 
žnatne reikalo duoda Lintuvlams geriausia 
rodą. Jusu viengentis.

1<. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - -

Geriause Užeiga Sfomiuskiene.

"VARPAS"
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽE.!E, per menesi wiena karta, didu 
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR,- 
PAS” yra wyriausias ir žimuziuusiaus jaunos 
Liet u tvos wadowu laikrasztis, tikras '•Naujosios 
Dwasios”apasztalus. organas Lietuwos inteligen
cijos. •• VARPAS” neseka jokios partijos; “VAR 
PO” rūpestis—laistve ir gerovve wisos Lietuwos ir 
wisu Lietuwiu.

“VARPAS” spaudinasi ant gražios, slidžios po
pietes. dailiu rasztu ir tikrai gryna, skajezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu :

Pinigai iszsiraszant “Varpa -, gromatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuwiams adreso: 

Mr. Dr. Bruazis, 
Tilsit, Ostpreussen (Germany).

Puikiause Krautuwe
VVISOKIU DRAPANŲ

Pigiausios Szifkortes in Europa ir isz Europos,kaipo tai: isz Ham
burgo, Bremeno, Rotterdamo ir t. t.

Siuncziame pinigus in visas dalis svieto pigiau kai kiti. 
NAMAI HAMBURGE:

S L HERSCHMANN, Teilfeld 7-8

Elias Rosenthal,
—Lietu wiszkas ir Lenkiszkas—

ADVOKATAS

dėl Lietuviu 
Z^Jersey City

pas JONĄ BANKALSKY,
48-50 Gregory St.,

Turi puikia sala ‘ Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zabowu. Užlaiko puikiausius gėry mus; 
sz/ilta alų, tikra ruginiu degtiniu, ^visokius llkie- 
riUM, wyna ir puikiausius cigarus, durnelis kwe- 
pentls. <24^)

lietu- 
niano 
daik-

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago 

i7.».A.iKorriKt 
Salima, Groseriiia 

ir Buczernia.
Pas jy randasi skaniausi gerymai szaltaa Alus 

puikios Arielkos irCigar* ‘.Teipgi Buczerneje wi 
satla svviežia mėsa, deszros ir vvisoki walgom 
daiktai. Wlskii užlaiko koczysczlausc Ir pnrdiio 
da piginu, kaip kiti.

Ateik broli pamatytu- 
ktovviso pabandytie

679 MILVVAUKEE AVENUE, 
CHICAGO.

Paduodu dėl žinios visu 
viszku draugiszcziu, kad 
krautuvėje randasi visoki
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu,- kajptaj: kamuos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. VViska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes isz mano darbo 
gėrisi.

—pas—
J. K n b re. 87 Grand st..

BROOKLYN, N. Y.
Didele daugybe visokiu drapa

nų, kaipo tai .-paltu žiponu žiemi
niu ir vasariniu; kelnių, marsz 
kiniu, skrybelu, kepurių, czebatu, 
czeveryku, valizku ir visokiu 
baksu dėl drapanų. Prekejas tos 
krautuves yra geras ir teisvngas 
žmogus, užlaiko puikiausia tavo- 
ra ir parduoda pigiau už visus ki
tus. Kurie reikalaujatia kokiu 
drapanų, tik nueikitia, o persilu- 
dysitia patys, kad niekur teip pi
gei nepirksitia. (27—3)

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

Elias Ęoseiįtlįal,
333 Grand St, arti 2-nd Avė,

NEW YOR1A.

D 1 D Z I A U S E

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause

Groserne ir
Crockery Store?

- PAS

DOVVIDA DEMBY.
13—21st St., Bayonne, N. J.

Geriause vieta dėl Bayounes lietuviu.
Užlaiko geriausia tavora ir plglausei parduoda 
kaip kiti. Kava ir Arbata turi net iszpaežio* Ro
si jos ir visi tavorai kosviežlausl ir czysczAaus i 

Lietuvei ateikitia pamatytu* ir to viso paban
dytie. o nesigraiidysltls. (24-4)

L ROSENSON-AS
yra didžiausiu prekeju visokiu

LIKIERIU
Užlaiko keletą didelu krautuvių Likierlu. Br<to

ki v ne ir Nev Yorke. tai yra szios 
BR00KLYNE:

N. 2nd Si., 37 Broadvay 
ir 63 Hudson avė.
O N EIV YORKE:

484—186 E. Houston Street.
H’isienis salunykam* Ir kitiem*, reikalaujen 

tiems Likieriu rodyjame nu-iduotie in kuria uo- 
rint isz jo krautuvių, o gnusitia visokiu kokiu 
lik ant svieto yra. už pigesnia prvkin kaip visur 

(24-3•
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IIILLE'S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujitna puikias Fotografijas, už tuzinu tikini

$2.00
Ant vesvlhi ir kitokiu reikalu niijiina Fotogra 

fijas kopuiklnusei.

ALKKSANDHA CHODŽK1 «ldwnlk PolikoAli- 
gielskii Anglrlsko-Polskl w mocnej opravie I 
xe ztoconetul tytullknmy. Gena 14.00 j

K UĄŽKA POLSKO* NIEMECKA din Polakov , 
do iatvego nnuczvnla slg cxy tač. pinai*; i mn- 
vič po rlerolecku. Doklndny przedruk z wy- 
da ln nakladem ,, Žak tad u Narodovego Imte- 
m.'Vs difaklch” ve Lvovle. Cena 75

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTA R Y PUBLIC.
, t lK7,prowoin geriause) wisokias prowas wisuose 

suduose. Klumocayjn kalbose: lunkiszkoje, wo- 
kiszkoje ir angrlskojo. Teipogi kolektatvoja pini- 

r- gus už visokias skolas. Gytvena po nr.
3200 Muspratt st., kerte 32 st.

LIETUVISZKAS

::SALUNAS:;:

MAX DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas, Krautuwe Drapanų

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

MOE LEVY
Juozu po Dzinltwo8,

3253 Laurel ui. ir kampas 33 ui.
Užlajkuu šviežia Bivarska Alų, sene ūse s ge- 

reuses Arielkas, Liklerius ir kvepenezius 
Cigarus.—Kasdien šviežas užkandis.

A te j k Broli pariiatitle. 
Ir to wiao pabanditie.

J. DZIALTVVA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar, 
(KACZMAREK.) 

L“-XAdwokatas
Praktikavoja visuose suduose 

atlieka savo reikalus gerai ir 
teisyngai. K 

Rodyjame visiems 
iietuvnykams pas jy nu

siduotie savo reikaluojse, o 
apturėsitia geriausia rodą, 

ofisas: 92 ir 94 La Šalie 
Telefonas: Main 1396.

—)GYWEN1.MAS(—
636 Noble ui., Chicago, 

Mano ofise yru kalbantis lietuviszkai 
F R. MAS0NIS

Ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

praksikarvoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rodijame visiems lietuviukams 
eitie pas Drzemala gerausi apgi- 
neja provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolph St.
Giveaimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

(The Blue Front)
96 ir 98 Baxter St., - - NEVI YORK,

2-ros durys no Canal st. Mėlyni namai.

MAX KOBRE,
— SUCCBSSOK TO —

K0BRE & HERSCHMaNN
Litewski i Polski Bank

ir

st.

III.

APGARSINIMAS.
Lietuviszkos llainosu žraazytos per i 

kuu. Antanu Juszkevie/zia. tVeluonos apygardo
je Isz žodžiu Lietuviu daininyku ir daininvkiu ir , 
no AlHiuiiszkiu Žemalcziu (pirmoji dalis lyg 166 , 
lak.-ztu dailiu 172wlsatinai yra isz.»ibalgus). Gau- I 
numos už numažinta prekia. o kuriose yra duinu ' 
(be pirmosios dalies) 1897, trijose knygose (to-1 
muose). visos su prisiuntimii in Amerika tikta 
už 68-60

O atskyrei vienu knyga perkant s u prisiimt 
m u 61.25

Swot-bille Kelia, Veluoniecziu Lietu
viu. kur yra surusz.yta kaip atlieku (arba nike 
utlikti« ) Hvotbus (ves<*lijas) su visokiomis pasa
komis (racijoms) ir dainoms Ir visais apsieji
mais. Preke su prisiuntimu tiktai 60c.

\ lirpelis (notos-muzika) valeas dėl forte 
pijono. sude-le Dras W.Kudirka.preke su prisiun 
tirnu 35c.

Ponas ir Mužikai 9 labai puiki drama 
paraszyta Alezandro Gužuczio isz būvio artoju 
no 1868 lyg 1859 metu. Preke su prisiuntimu 15c 

IrszF.lp visokias knygas prisiuneziu kuomi 
graioztauMi.

A DRESA8 8ZITAS:
M. NOVESKI, 

Tilžeje-Tilsit (Ostpr.) Germany.
Raszant su bet kokiu klausymu reiki* pride- 

tleant atsakymo pneztavu markrlu už 5 centus.

MAT. VVBOCZYNSKAS,
— užlaiko —

Puikia Groseriiia, 
visokiu valgomu daiktu,kaipo tai 

Cukru, Kava, Arbata, Svie
sta, Pieną ir visokius ki

tus daiktus.
Tavorai visada švieži, o prekes 

pigiausios isz viso miesto 
Mahanojaus.

539 W. Pine Str.
MAHANOY CITY, PA.

Lietuwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

643 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemavotas isz Europos.

Nog 25 mietu isi pruktikavojas pritajso gieras 
lekarstvas usz widutinia prekių 
Kalba lietuviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

skaj ir vokiszkaj.
543 S. Jefferson st., cor. Liberty. 

telephone: canal 369.

s

Raškai Turkiszkos Maudyklos
21 B0WERY ST. 

tarpu Bayard ir Division Sts. 
----------NEWYORK------------

Atidaryta kožna diena
Sziltoa ir azaltoa maudyklom, o teipgi plaukykloB 

kopnlklaugioB.

B. L. SCHEINKER,
11'0. VALDYTOJAS.

40 Canal Str, New ¥ork

142 DiYisionSt. ■
Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi

su greieziausi u laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir Ienkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodame 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, llamburg. 20 Maaskade, Rolterdam.

46 Ilcerdenthorsteinveg, Bremen.

------TURI OFFISA

!

Aptiekoje, po nr. 3315 Laure] ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 adynni rytie.

------GIMTANA-------
615 Noble ui. savo Aptiekoj, kur možna ji rast kožnam rejkale, 

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

^UeTUWJSZKA =
—po—

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

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