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Isz Užmarės
Balsingi lietus.

Danesza žinias telegramai isz 
Warszavo ir Krokavo, ape pasi
kėlimu baisingo lietus su veju. 
Sako, audra su lietum daranti ne
apsakytas bledias. Bet da ant ti
kro telegramų: netikima,nes kita 
karta per toluma ir mainymą ofisu 
gali insiveržtie klaidai.

Universitetą uždarė.
Ateina telegramai isz Peterbur

go, kad VVnrszavo universitetas 
tapo uždarytas per valdžia Rusi
jos Priežaszczia uždarymo buvo, 
kada iszvare keletą studentu už 
palitikiszka prasižengimą. Buvo 
baisus sumiszimas. Turėjo szauk- 
tie kariumenia, kuri su ginklais 
užgavo ant studentu universite
to. Daugybia isz ju aresztavojo.
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Metas II.

Isz Amerikos.

Isz Prūsu Lietuvos.
Tilže 12 Kovo. — Nemunas 

savo leda sulaužė ir stovi užsi- 
kimszias. vandens yra mažai, ku
ris ne valoja ledus iszkeltia. Man 
šiuo stovi 5| įnerto augszczio. 
Tankei lyja, Szilumos yra 4—5 
laipsniu. Nekurtos dienos 
pavasariui iszsireiszkia.

Nauja Sutarimų
Rosija su Prusai susitaikė 

to, kad wela bus vale apsigyven- 
tie Rosijos padonams Prūsuose, o 
Prusu Rosijoje. Nes pirmiau Pru
sai buvo iszvija isz savo žemes 
visus ruskus padonus, o Rosija 
teipgi iszvaike prusiszkus. Dabar 
jau sutaiką tapo paraszyta 2 die
na Waserio t. m. perbarona mar- 
szalka Bierbinszteina ir per mi
nistrą užrubežiniu tiesu gr. Szu- 
valova.

—o—
Ka tik nenuskendo

Smarkus garlaivis „Ems” 
sijos North German Lloyd, kuris 
turėjo pributie in Nev Yorka 27> 
d. Kovo, jau perėjo potam 5 die
nos, o garlaivio nesulaukia. 2 d. 
balandžio atplaike Nev Yorkas te 
legrama isz salos Azorskos Fayal, 
jogei ta garlaivy, jau pramuszta 
atitraukė in szia sala kitas gar
laivis ,,VVildflover.” „Ems" yra 
baisei sužeistas, netiktai ka turi 
-szruba nulaužta, bet ir budele 
vėžio sutruszkyta, o apaezioje 
turi pramuszta skylu ka vos su
spėjo vandeny pompuotie ir per 
mažu ka tik nepaskendo. Buvo 
au no minėtos salos nuplaukiąs 
700 mylu, o kada atsitiko toke 
nelaime, norėjo gryžtie bet nulu- 
ius szriubui neturėjo kuom val
dytis; tai tik su pagelba žeglu 
mėgino gryžtie atgal in sala. 
Tuomsyk ant laimes pataikė ant 
o užplauktie garlaivis „M’ildflo 
vei,” kuris jy prikabinias atitrau
kė in sala. Dabar sius isz Nev 
Yorko kitus du garlaivius idai.t 
paimtie tuos pasažierius in Nev 
Yorka.

Žmones nesulaukdami pribu- 
naneziu savo prietelu, per kelas 
dienas laike apstoja ofisą tos kom
panijos ir nedave spakainumo 
klausdami, kur dingo garlaivis 
,,Ems” su ju prieteleis? Kompa
nija nežinojo ka su jeis darytie, 
bet dabar visi džiaugias kada ga
vo telegrama, kad garlaivis 
„Ems-1 no paskendimo yra isz- 
gelbetu.

didei

ant

li-

Gawo sau parapija.
Skaitome Nr. 13 „Vien.” kad 

kn. .J. Zebrys gavo sau nauja pui 
kia parapija VVaterbury, Conn. 
Jau dabar galbūt nors syky nutils 
maisztai tarp „Saules” ir kn. Ze- 
brio, nes jau ir laikas butu nusto- 
tie. Dabar kn. turėdamas užsiėmi
mą savo parapijoj neturės laiko 

; užsidetie su „Saula,” o „Saule” 
j matydama, kad jos publikavoji- 
mai kn. nieko nekenke, teipgi 
perstos prieszingai raszius ir aut 
galo užvieszpataus pakajus, ko 
isz szirdies velytume.

Guodotinam kn. Zebriui vely 
jame kogeriausios laimes ir ylgo 
pagyvenimo naujoje parapijoje.

Straikai.
Szy pavasary užsinesza ant bai

siu straiku.
Uniontovn, Pa. sustraikavo 

5000 darbinyku, kurie degino kok 
sus ir kasdien staikerei daugina
si. Kompanija prijima kitus dar- 
binykus, bet straikeriu ape tu.- 
stantis apsiszarvavusiu v: ru su 
revolvereis ir dinamitu sukinusi 
aplinkui ir nori užpultie ant ju. 
Palicija stovi aplink mainas ir 
saugoja juos. Stn.ikerei suszauke 
savo mitinga ir nutarė, jaigu a- 
nie neapleis mainu, tai straikerei 
pakels kruvina Kova.

Chieagoje jau ape 6000 austrai I 
kavo isz geležiniu fabriku, plum 
bėriu, teploriu, cigarnyku ir kito- 

( kiu darbinyku, ir szitie straikai 
iszgrajys. Jau ir dabar kompani * 
ja Grane Bros susitaiko moketie 
tiek, kiek darbinykai reikalauja, 
bet straikerei da turi kitokiu rei
kalavimu no kompanijos ir pa
to! straikuos, pakol neprilenks ja 
ant visko.

Kaip duodasi matytie, tai ant 
pavasario prasidės straikai visur 
toki, kokiu jau per keletą metu 
Amerika ne mate.

—o—
Alderson, Ind. Terr.

Danesza isz Alderson, kad te
nai užsidėjus kaimene kokiu tai 
„latru” po davedžiojimui neko
kio Am. Ma., kuri per visa gavę 
nia pijokavo ir smarkei losze in 
kortas, o laike Welyku pradėjo 
ant namu užpuldinetie. Sako už
puolė ant namu Stanislovo Mišių 
no gana tykaus žmogaus ir prade 
jo jy musztie. Bet tame name 
radosi pora narsesniu vaikinu, 
kurie davedžiotojy ir jo draugus: 
ilganosy "r uekoky ten pelu per
kūną smarkey suaudė.

Isz tos visos kaimenes nei vie
nas neskaito jokio laikraszczio 
nei knygų, o tik specijaliszku ju 
užsieminu yra kortos, pijokyste ir 
muszynes. Sako, kad tie žmones 
jau nepaneszi in lietuvius, bet isz 
rodo kaip dykiejie Indijonai.

—o—
Armija Koxey’jo

Goxey, ape kury daneszeme 
pereitame numeryje „Lietuvos,” 
kasdien povalei traukia artyn su 
savo armija prie Washingtono.

Danesza, kad jau turi surinktas 
viso sau szalinyku 243. Kaip da
nesza kiti visi laikraszezei, tai 
sako, kad Coxeyjo visa armija su
sideda isz paežiu valkatų ir lau- 
feriu.

Jenerolas McCook armijos a- 
• merikoniszkos iszsireiszkia ape 

toky Coxey teip:

I

„Iksziolaik bjaurus ir užuitas 
oras užkenkė platytis armijai 
Coxey’jo, bet kaip man rodosi, 
tai iki Gegužes menesio ta armija 
daeis iki 150,000 vyru, o toki 
žmones peralkia.nuvargia tokio
je ilgoje kolonoje ir netekta ap 
vilktuvo, aplinkiniams gyven
tojams gali daestie iki gyvam 
kaului. Toksai pasivaidymas mi
nėtos armijos gali pakeltie siruiszi 
ma ir davestie in kruvina karia 
Norint ir kariumene juos iszvai 
ky tu, tai vienok iszkrikia po vi 
.-tis kampus pridirbo bledes nema
žai. Pagal mano nuomonių, tai 
Suvienytos VValstijos tiktai syky 
buvo tokiame paojuje priesz na
miniu karia.”

Wisi isz to Coxey’jo juokiasi, 
sako, kad yra kortaunykas, arklu 
maininykas ir 1.1. Bet tuszczejo, 
tegul būna koks nori: jai tik isz- 
mintingai darys, tai dėl darbiny
ku gali daug gero padarytie. Te
gul tik atszils, tai jisai surinks 
milžiniszka armija, o toji kad už
guls ant Washingtono teip, kaip 
szaranezius ant Faraono, pamaty- 
sitia kaip kongresas greitai už 
baigs savoseimavimus ir po va
lei pradės krutetie visoki darbai. ' 
Nes jaigu jiems nieks nedaes, tai 
jie seimawos da pora metu ir tai ne j 
pabaigs, o pakol nepabaigta, vi
sokis didesnis krutėjimas krajuje 
yra sulaikytas. Kongresmanai pi
nigu turėdami, gerai sau povalgia 
ir atsigeria, tai gali seimavotie 
keletą metu, jie to ne jauezia, 
kad milijonai žmonių bilda velka.

—o— .
Ape persiszowinia Andru- 

kaiezio
Kaipo buvo daneszta paskuti- 

neme numeryje „Lietuvos” ape 
persiszovima Andrukjiiczio She- 
nandoah. Pa. taigi dabar pasiro
dė kad tyczia jisai savęs persi- 
szove, isz desperacijos. Angliszka 
gazieta isz Shenandoah „Herald” 
teip ape jy raszo:

Sako, Welyku suhatoje, atėjo 
jis pas d-ra Szlupa ir susitarė ei- 
tie Szlupas, jo paty ir Andriukai 
tis in giria prasi vaikszcziotie. Bet 
Szlupas su savo moteria iszejo in 
sztora pirktie sau drapanų, o An 
driukaitis su ex kunigiu Demskiu 
likosi prie vaiku Szlupo. Kadai 
Andriukaitis liko duvienu su D. ' 
nežinia kas jam in galva inlindo, 
dasieke no lentynos Szlupo revol 
very ir emias invare kulka sau 
in gerkla.

Wisi sako, kad atsižadej'mas 
katalikystes inwede jy in despera
cija ir isz to sau gyvasty atėmė.

Po persiszovimui da nekoky 
laika buvo gywu. Jo viriause, 
duktė — 20 metu, norėjo paszau- 
tie kunigą Abromaity, idant isz- 
klausytu spawiedies, bet Andriu
kaitis eme kiaiktie kunigą drau
gia su katalikyste ir savo dukte- 
re, ir su tokiu keiksmu dva-ia 
iszkvepavo.

Andriukaitis paėjo isz Griszka- 
budžio parapijos, Suvolku redy- 
bos. Jau ape 20 metu kaip gy
vena Amerikoje. Paliko paezia 
su rimis paauguseis vaikais. Jau 
no senei jisai ‘atsižadėjo kataliky- 

’ stes ir dabar. i’askutiiP'ime 
darbavosi ka. 
kunigiu DemE

• ant nugriovi: 
. praplatinimo , 

paskutiniame 1 
vo draugais a^ 
skus laikraszcz 
szai popiežių,! 
kataiikystia I

Isz Chicago.
Straikas Chieagoje.

Fabrikuose Crane Bros, Ku
riuose apart svetimtaueziu dyr- 
bo beveik puse lenku ir lietuviu 
dabar visi straikuoja jau treczia 
nedela. Crane Bros, turi savo 
keletą inilžiniszku fabriku isz- 
dirbimu geležiniu, kurie randasi 
ant ulycziu: Desplaines, Jeffer- 
son. Canal. Lake ir t.t. Kožnam 
t.okem fabrike dyrbo po tuktanty 
ir po daugiau darbinyku. Ant ga
lo valdytoje-! dirbtuvių eme ir 
apkirto darbinykam mokestis po 
15 centu no dol. Ir tai kada ma 
žiau buvo darbo, tai mokėjo kaip 
pridera, o kada darbai pasidau
gino, kad jau n‘spėjo apdyrbtie 
po 8 adynas ant dienos o turėjo 
dyrbtie po 10, tada davejei dar
bo sumažino darbinikams mokės 
tis. Taigi darbinykai visi vienu 
žodžiu susitaria sustraikavo ir 
matyt kad straika iszgrajys. Jau 
valdytojei siūlo po 5 centus at
gal, tik po 10 centu nori nutrauk- 
tie, bet darbinykai nenori nei 
klausytie. Labai iszmintingai jie 
padare jogei vienybes laikosi ir 
tiktai tokiu budu gali pagerytie 
savo būvy. Brolei darbinykai, 
visi riszkites kaip galėdami in u- 
nijas darbinyku, o tada turesitia 
šyla ir inetengsitia atsispyrtie 
priesz savo skriaudėjus.

Kinkiniai nauju medniku 
m. Chicagoi.

Norint pavasario maži yra rin
kimai, vienok szymet pakele ne
maža trukszma Chieagoje. Buvo 
ikvalei muszyniu ir pesztyniu, o 
kaip kur tai mėgino eitie ant pei- 
lu ir revolveriu. Nevienas ne- 
szioja guzą ant galvos arba aky 
pajuodusia, o ne kuriuos paszau- 
tus nuveže in ligonbueziua.

Lenkai isz tarpo savo turėjo 
pastutia 5 kandydatus ant ured- 
nyku miesto; trys isz ju tapo pa- 
muszti, o du vienok pergalėjo: 
vienus ant aldern ano, kits ant 
clerko miesto. Tarp len! u vieszpa 
tauja džiaugsmas, kad nors du 
isz tarpo savo pastate ant kojų. 
Jaigu Dievas padės, tai ant ru
dens galbūt ir ir lietuvei jau in- 
jiegs nors viena isz tarpo savęs 
pastatytie ant kandidato.

Chieagoje, kaip duodasi maty
tie, tai visur jau republikonai 
virszu imai. Ant aldermanu vi
same miešti iszrinko tiktai 12 isz 
demokratu partijos, o net 22 isz 
republikonu. Dabar Rodą miesto 
turi isz republikonu partijos 42 
sąnarius, o isz demokratu tiktai 
26.

Musu 6toje VVardoje perejo ant 
iildermano Charles Martin, demo
kratas.

Ne tik Chieagoje bet ir visoje 
Amerikoje beveik republikonai 
virszu ima.

Klubas 6-tos wardos.
Lietu viszkas Republikoniszkas 

Klubas 6tos VVardos .-magei au
ga. Ant mitingo pereita nedela 
prisirasze nauju sąnariu niat 58.

Mitingas buvo suszauktas daly
ke iszrinkimo aldermano 6 War- 
dos ir lietuvei butu kury norėja, 
ta pastatia ant aldermano, liet 
jau buvo per vėlu dyrbtie ant 
szitu iszrinkimu, nes buvo da tik 
pradže užsimezgimo musu Klubo 
ir pertai da daugelis neturėjo a- 
merikoniszku popieru, o kiti k: d 
ir turėjo, tai liko nesiregistravo- 
ja ir t. t. Bet tas nieko nekenkia. 

1 Mes ant szio pavasario rinkimu 
da teipgi ir nesitikėjome daug p. - 
darytie, bet tik taisome ant ru
dens, ant ateinaeziu rinkimu. Jai

Shenandorio gazieta „Garsas” 
dydei padyvyja nekuriems lietu
viams, kad iszjuoke ir bjaurino 
Andriukaiczio laidotuvias. Teisy
be; negražu yra lietuviams pusi- 
rodytie teip neisznnntingais, kad 
reątie.spiegtie, arba akmenais me 
tytie in butą negyvojo bedievio, 
tai yra neiszmintingas darbus. 
B?t prisižiūrėjus tam isz kitos pu
ses, tai dyvytis negalime. Dėlto, 
kad tikėjimas yra kaipo žemeziu 

jgu katalikystes, kuris naikina vi
sa bloga ir apsaldina szirdy kiek
vieno kataliko, o toksai Andriu 
kaltis plesze jiems isz szirdžiti ta' 
tikėjimą ir bjauriro jy kuominma 
nydamas. Užtai tie žmones, už ta 

j bjaurimo szvento tikėjimo buvo 
I inirszia, ka negalėjo sulaikytie 
I savo rūstybes, ir kaip jis isz
juoke ju tikėjimu, teip jie iszjuo 
ke jo laidotuvias. Tai parojo dė
ka už dėka. Turime ir mes pripa- 
žytie kad negražu yra teip dary
tie. Andriukaitis buvo bevier u. 
iszsiž įdėjo Dievo, tai Dievas jy 
už tai pakorojo ir dabar jy Die 
vas sūdys, o mes brolei ne priva
lome sudytie nei vieno, mes už 
kita neatsakysime, tik turėsime 
atsakytie patys už suves, o tokiu 
neiszmintingu pasielgimu, tai isz- 
statome patys suves ant juoko a- 
kyse svetimtaueziu. Kas mums 
darbo su kitais, kas nori tegul ti
ki iii Dievą, o kas nenori tegul 
netiki, mes ju nežiūrėkime, 
žiūrėkime patys savęs. Kaip 
pasiklos teip iszsimiegos.

Panasziuose atsitikimuose 
szvietos trūksta. Taigi ir toke 
„L. M. D.” tegul isz to nesidy- 
vyja. Jaigu noritia geroves, tai 
platykitia tarp žmonių apszvie- 
tima, o ne bedievystia. Būtie be
dieviu pataikys kožnas blogo isz- 
auginimo žmogus, to bereika'o 
mokinatia ; mokykitia dorybes ir 

į apszvietimo, o tada neturesitia 
prieszu ir jusu darbai atnesz jums 
gerus vaisus; bet tokis mokslas, 
kokiu ik szei dienai užsiiminejot, 
kaipo protestavojimai to paties 
Andriukaiczio prieszai popiežių ir 
visa katalikistia, niekam naudos 
neatnesza, bet abiems pusėms da
ro didžiausia bledia ir jusu visas 
sunkus darbas eina ant vėjo.

Shenandoah, Pa.
Musu mieste daugelis lietuviu 

nors prigulėjo in „L. M. D.,” 
bet vis da ne iszsirode. O tai da
bar ant laidotuvių savo draugo 
Andrukaiczio, kuris Welyku suba- 
ta pas d-ra Szlupa persiszove, pa 
sirode visi: M. Minkus, kuris 
parduoda szventus abrozdus, ra 
žanezius ir szkaplerius; Taboras 
buezeris; Balcziunukai; Moekai- 
tis — salunykas ir kiti. Sulig 
szeidienai jie nesisake ir rodėsi 
tikrais katalikais, bet ant palai
dojimo savo draugo visi iszejo ir 
pasirodė katras in ka tiki.

SlIENANDORlETlB.
IN SKAITITOJUS-

Szioms dienoms musu agentas 
p. Petras Abraitis isz Brooklyno 
isz važi uos in Philadelphia ir pas
kui in Baltimoria, turės su sa
vitus surasza visu musu skaity
toju ir kolektavos prenumerata 
kuriu jau laikas pasibaigė. Taigi 
užpraszome brangius skaitytojus, 
idant pasirupintutia užsimoketic 
už „Lietuva” musu agentui, tai 
iutns nereiks kasztuotis su siuti

mu pinigu. O teipgi užpraszo- 
e kitus brolus lietuvnykus i- 
mt teiktųsi užsiraszytie „Lie- 

uva” pas musu agenta P. Abrai- 
ly. Turės su savims ir knygų, 
tas norės tai galės gaut pirktie. 

Redyste.

tik 
kas

ap-

gu mes per szia vasara drueziai su 
siriszime visi in viena Klubu, tai 
turėsime kelis tukstanezius sara- 
riu, o rudens laike visi gaus po- 
pieras, kožnas turės baisa, o tada 
suszaukia gera mitingu, sutarsim* 
ka turime darytie, ka unt kokio 
urednyko rinktie, o mažu jau ir 
isz lietuviu nors viena galėsime 
pastatytie, ant kokio norint ured- 
niko. Ir isz tiesu galėsime viską 
padarytie tiktai turime risztis in 
viena kuopa, tai yni in Klubu, 
idant laikui atėjus turėtume šyla.

Dabar jau Klubo 6tos VVardos 
turime gražu sluiitlu sąnariu taigi 
kuria norint gražiu dienu suszauk- 
sime mitinga, iszrinksime virszi- 
nykus,užvesime knygas, |mskyr- 
sime mokestis užvesime kasa ir 
pradėsimo dyrbtie dėl savo nau
dos.

Iksziolaik lietuvei nors ir ga
na dyrbo, bet dyrbo ne dėl savo 
naudos, o dėl n ūdos kiituucziu, 
nes neturėdami savo Klubo rasze- 
si prie Klubu lenk szku, vokiszku 
czesku ir žydiszku, nekurie prie 
svetimu Klubu prisidyrlio iki ka
kli ir ka isz to naudojo? Nieko. 
Tarnavo svetimiems, o jaigu ka 
gero j adare, tai ai t su etinio var
do ir swetimi isz to i auc'ojosi.k: d 
jiems lietuvei padėjo iszdyrbtie, 
o lietuvei apsidžiaugė tiktui dar
bu sava, tai viskas.

Brolei, jaigu mes visi suairiszi- 
me in vienybių, laikysimės savų
jų, o negaudysime svetimu veju, 
tuda ž nosime jogei dyrbame dėl 
savęs, ne dėl kokiu svetimtau
eziu. o ka iszdyrbsime tai sau tu
rėsime ir svetimi nesinaudos isz 
musu triušio.

laike
- ox

—O—

Graži palitikij
Pereitam uturnyke buvo diena 

balsavimu unt iszrinkimo ured- 
nyku miesto, taigi priesz ta die 
nu panedelo vakaru po visa mies
tu buvo laikomi mitinga! link 
rytdienos balsavimui; trukszma* 
po visa Chicaga neiszsakytas. 
O tai isz visu mitingu buvo 
trukszmingiausias panedelo va
karu saleje Puluskio, ant Ash- 
land avė. Buvo tai lenku mitin
gas, ant kurio teipogi susirinko 
ir daugybe lietuvnyku. Isz len
ku ant to mitingo pasidarė dvi 
partijos: vieni rekc už lenkus, 
kiti už vokiecziua. Žinoma, bu
vo tokiu lenku, kurie gavo no 
vokiečiu pinigu,tai reke už vo
kiety, o kurie nieko negavo, tai 
reke už savo tautiety, lenką. 
Isz to pakylo muszyne, peszti- 
ne! Szimtai žmonių buvo susi- 
rinkiu saloje taigi kaip grielie- 
si už plauku tąsytis, tai in 
snukius daužytis, smnugtis. tai 
sudna dienu iszrode. Kiti kuriem
tas dalykas mažai apeina pradė
jo per duris begtie, podrai gei 
ir lietuvei pradėjo smuktie pama- 
tia koke palitika lenku. J. Kai- 
knris, lietuvys. kuria žmogus 
pyrma syky nuėjo ant tokio mi
tingo, o pamatine pekliszka ve- 
seila bego per duris lauk, ir ne
žino n<> ko, nei už kn gavo per
kirst veidą; parėjo žmogus namo 
visas sukruvytas už bejoky rei
kalą. Matyt, kad kokis lenkpa- 
laikya gyrius, tai kaip žvėris, ti
kis užsipylus m-ž no ant ko pultis 
Toke lenku palitika rodžius at
baidys su vis lietuvius no snvias. 
Nekurie lenkai jau dabar nepaka- 
kyti, kad lietuvei sau tveria 
lietuviszkus Klubus, bet toks 
ju [įasieigvmas nrilenkia lietu
vius skyrtis no ju.

Laike tos pe-ztynes paliemo- 
tiai turej i gana darbo, o pat roles 
nes|H*jo važiotie inirszusius len
kus in „Folice Slation”
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Delko upe dardu s neraszo?

Daugumas isz lietuviu rugoja 
kad mes ape darba neraszome. 
Bet praszytume mums parodytie 
nors viena tokia gazietn, kuri 
jumis szeine laikia rekomenda- 
vojo darba. Ar daug tokiu, ga- 
zietu skaitetia kurios pajieszko 
durbinyku? Tie žmones, kurie 
sksito visokias gazietns, tai jau 
žino ko l po visa Amerika ta pa
ti-beda cypia ir niekur darbai 
kaip reikent neiną. Galbūt tie 
žmones inislyjn kad gazieta ga
li dm bus sutvertie ant viso svie
to. Tegul tiktai pradedu nors 
kur dyrbtie kaip reikent,tai pa- 
raszysime kad tenai jau dyrba; 
bei j ngu szendien po visus sza
lis Amerikos, vos puse žmonių 
dyrba, kaip kituose miestuose, o 
mes jumis raszytume, kad va
žiuokit ten ir ten, durbinyku rei
kalauja ir kaip tada jums iszro- 
dytu? Jaigu katras turi pora cen
tu tai ir ta puty ant tikieto a- 
tiduotu, o darbo neradias 
pesezias, ubagaudamas 
gryžtie.

Kaip pradea kur geriau
tie tai apraszysime, bet kada dar
bai visur stovi, tai ju žmonėms 
siulytie negaly me.

Kas kita jaigu isz liotuviu mo
kėtu kurie drukorystes darba, 
tai kad ir szendien, tai butu reika
linga dvieju durbinyku in musu 
drukarnia, bet ant nelaimes, isz 
lietuviu nėra tokiu.

— Kl. A. Kaupus isz Detroit, 
Mich. paaukavo $1.00 ant bro- 
szuros S. Daukanto. Pinigai redy
steje „Lietuvos.”

— Nedeloje, 8 Balandžio, tuo- 
jaus po sumai, bažnytinėje saloje, 
Draugyste S. Daukanto laikys 

savo susirinkimą, ant kurio szir- 
dingai užpraszo visus sąnarius 
tos Draugystes pribūtie. 

Wyriausybe.
— Prendergastas turėjo būtie 

pakartu Petnyczioje priesz Ve
lykas, bet nepakore. Jau iszsiran- 
da sukimą. Galbūt da Prender- 
gasto prietelei 
nigai, žinoma, 
džia.

— Lietuvei
Balandžio atgrajys lietuviszka 
teatru „Genavaitia” saleje Pu- 
laskio ant Ashland avė. VVisa 
nauda isz teatro ketina atiduotie 
ant lietuviszkos bažnyczios ir ne
laimingu kražiecziu. Tikietai ant 
teatro tiktai po 25c.

— Isz visusalunu Chicagosuž- 
laiko puikiausia SALUNA ir 
RESTAURACIJA Stanislovas 
Rokoszu, lietuvys, po nr. 109 W. 
Randuiph str. Turi daugybių czy- 
stu ruimu dėl svecziu; prijima 
ant „boardo”, valgis geras lo
vos czystos, o mokestys labai že
mos. Rodyjeme visiems, kurie 
atvažiuojatia in Chicago, nusiduo- 
tie pas jy ant nakvynes, o busi
tia kogražiausei prijimti.

— Nedeloje, 8 Balandžio, tuo- 
jaus po miszparui, siloje L. Ažu- 
ko, ,,Lietuvisz.kus Independent 
Klubas” laikys savo metiny mi
tinga, ant kurio szirdingai užpra
szo visus sanąriu to Klubo idant 
teiktųsi pributie. Bus rinkimas 
naujos administracijos, dėlto turi 
kiekvienas pributie, nes jaigu bro 
lei busime teip atszala tai musu 
visas darbas nueis ant veju, isz 
kada, turime „czarlery” ir viską 
gatava, taigi turime viską sadru- 
tytic ir varytie tolau savo darba.

K. Pocius, Sekr.

tVARDAN TEISYBES.
ruretu
namo

dyib-

L. IM INSKO L. E. A. D-tęs 
bieziulains.

Skubinu pasidalytie su wisuis 
musu bieziulais smagiomis žinio
mis apo mnsu dmugystiii: Paau
kautas p. A. Miluko laikrodėlis 
padidino d r os iždu suvirszutn 
ant $30; laikrody laimėjo J. Ra- 
manauckas isz Shenand. 26 diena 
Kovo yru žymėtina musu drau
gystei : ta diena kn. J Žilinskas 
teikusi paaukuotie dr-ei $60. t. y. 
visus sawo graszius, kuriuos jam 
buvo sudovanoja MtCarmel’io ir 
kitu aplinkiniu miestiniu lietu
viai per jo primicijų. Negalima 
teipgi užtylotie tr ape dovanas 
kn. Pelos ir kn. Burbos „Susi 
vienyjimo” virszinyku, kurie* 
paaukavo dr ei po $10. Rinki
me pinigu už laikrody, paaukuo
ta p. A. Miluko atsižimejo ypacz 
Jurgis Kazakeviczia isz Hazleton 
Pu, Kudcna ir J. Ramamiuckas, 
„Susiv.” < 
doah, Pa, 
Pittsburgh 
isz Spring

Wisiems
Laurino Ivinsko draugyste isz- 
reiszkia savo szirdinga sesių; ju 
vardus dr-es sekretorius innesz 
in kronika Lietuviszkos Laury
no Ivinsko Europiszkai Ameri- 
kiszkos Draugystes.

Sąnarys.

Guodotinas Redaktoriau!
Teiksies patalpytie „Lietuvo

je” vardan teisybes sziuos kelis 
žodžius :
,,\Vienybes” redaktorius numeri- 
je ll-me savo laikraszcio atitai 
gydamas klaidas iszsitare, jog 
VVillkes-Barres lietuviszko rnass 
meeting’o rezolucijas perteisias 
Dr. Lake. Yra tai neteisybe! Dr. 
Lake, teisybe permaino tas rezo- 
lucilas, talpydams jos WBarre*s 
Recorde, bet anaiptol nepertaise, 
susilpnino tik ninsu protestą. 
Meldžiu „Wienybes” redakto
riaus sulygytie tekstą protesto N. 
York’o Ilerold’e ir WBarre’s Re 
cord’e; tad man be abejones pri- 
pažis teisybia. Nelaikau už reika
linga cze darytie sulyginanczins 
isztraukas patvirtinimui mano 
žodžiu; pati „Vienybe”atspausdi
no Luzernes lietuviu protestą pa
gal Ne v York’o Hereld’a, kur Dr. 
Lake’o „pertaisanti” ranka netu
rėjo jokio darbo....

Priusųuam incipias, consulto. 
A. Milukas.

sekretorius isz Shemin- 
Pr. Naujokaitis isz 
ir kn. Balceviczius 

Vnlley, III.
tiems tautiecziams

Sugaukitia!
Diena 3 Balandžio, utarnyko 

ryta, kada isz.cjau in darba, ma
no puti Konstancija pridyrbus 
gana man bledes, sudaužius pe- 
cziu ir visus indus, o teipgi 
vieno boardingieriaus nugriebė 
$10 ir su vienu bulum iszbego 
kur. Yra moteriszke augszto u- 
gio, geltonu plauku, balto veido, 
žwairiu akiu, mažos nosies ir 
prie kožno žodžio sako „dzie- 
važ”, nes paeina isz Dziukijos. I 
Jaigu kur ja welnei su tuom bu
lum atnesztu, tai vyruczei sua- 
resztavokitia ir duokit!* man ži
nia ant žemiau padėto adreso, o 
asz apmokėsiu visus kasztus ir 
jums isznngradysiu.

Franciszkus Danauskis, 
1514 Ross avė., Scranton, Pa.

J

Sz. A. Baltramiejus Bartke- 
viczius pergyvenias 31 meta 
amžiaus persiskyrė su sziuom 
svietu 20. diena Kovo 1894m. 
Buvo geras žmogus ir dora gy
venimą vede. Amatas jo buvo 
kriauczysta. Prigulėjo in Dr-tia 
„sz. Jono Krik.” jo kūnas tapo 
palaidotu ant Szvento Alfonso 
kapiniu. Szv. atm. Baltramiejus 
Bartkewiczius paėjo isz Kauno 
red. Sziaderos parapijos, Rad- 
viliszkio gm. kaimo Prastavoniu. 
11 metu kaip Amerike, 9 metas 
ženotas buwo, grąžei gyveno su 
savo moterių, kai k Dievas prisa
kė. Paliko didžiausiame nuludi- 
me savo paczia, ir 7 metu sunu 
siratuka.

Praszau visu giminiu, ir pa
žystamu isztartie: Amžina Atilsy.

Sekr. A. Maoziulonis.

,,Sto
savo

Temykitią sanarei Dr-tes 
Kazimiero Kar

Nedeloje 8 diena szito mene
sio 1 adyna po pietų Dr. 
Kazimiero Kar”. turės
Czvertmetini susirinkimą Bažny- 
tyneje saloje, ant kurio kožhas 
draugas psivalo, pribut ir užsy- 
moket padotkus. Už nepribuvi- 
ma papuolo po kora pagal įsta
tus tos Draugystes. —

Prez. K. Andkiuszis 
Sekr. J. Ostrauckas.

GR0M0TNICZ1A.
Juozapui Staszkevicziui 

dvi giomatos redysteje „Lietu
vos”. Teipogi randasi gromata 
dėl Simano Salodar ir Juozo Sta- 
kepus kitame ofise. Tegul atsi- 
szauke.

Angr. siusk „Ap.” no

yra

1

Robinsonas Kruzius
ARBA —

Pasekmes nepaklusnumo.

sa-

Wisa jo viltis buvo tame, kad laukinei bū
dami toje apygardoje nedasimislys, kad ten žmo
gus randasi.

Nr.
Mot. Czyvinskas, 117 S. Main 
Shenatidoah, Pa. ir delko nesiun- 
cziate kitiems, kuriu padaviau 7, 
nekurie skundžiasi, kad negauna. 
Iszsiuskit visiems no Nr. 1.

APGARSINIMAS.
Žodynas kn. M. Miežinio

Keturiose kalbose: lietu visz- 
kfti — latviszkai — lenkiszkai ir 
maskoliszkai jau iszejo isz po 
spaudos, turi savyje žodžiu dau
giau per 14.000 (keturiolika tuk- 
staneziu), in 8vs (didelo asziuai- 
nio) puslapiu 292, su prisiuntimu 
in Amerika kasztuos tik $2.oo, 
apdarytas $2.25. Užpraszantietns 
žodyną iki Liepos menesiui (Ju- 
ly), o velau jau bus gaunamas 
tik už $3.oo

Pinigus geriausei siustie regist- 
ravotose groniatose arba per ,,ln- 
ter National Money Order”, kury 
galitia gautie ant kožno paczto.

ADRESAS SZITAS:
M. NOVESKI,

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

tieant atsakymo pucztawa markela už 5 centu*.

M. Czirniauckas, ponr. 57 Mon- 
roe str. Nevark, N, J. užlaiko 
puikiausia SALUNA isz viso 
miesto. Koskaniausi gerymai ir 
viskas pirmos klasos, o žmogus 
tikras lietuvys, v.ž tai ir bizny 
gera daro. IVisada žmonių pylna.

Ludvikas Matuleviczius užlai
ko puiku SALUNA po nr. 90 
Christe str. Alus puikiausias, A- 
rielkos turi tikros lietuviszkos, 
visada geras užkandis. Taigi lie
tuvei nueikiiia, -o pamatysitia, 
kad busitia gražiuusei priimti

MOTERYS, AR Z1NOT1E KUR
yra geriausia

Lietnwiszka Grosernia?
— PAS —

ANTANA SALAUCKA
52 Hudson avė. Brookly

nr. 52 Hudson avė., Brooklyne. 
Yra tai geriause ir ezyseziause 
Groserne visi tavorai švieži ir 
czyBtai užlaikomi, o žmogus isz 
duszios. Parduoda viską pigiau 
kaip kiti ir užtai daugybe svi 
to pas jy perka. (14—4)

(Tasa.)
IViena diena užėjo jam ant mislies.kad teip 

ilgai gyvendamas ant salos, vos tik mažiausia 
jos dalela žinojo. Turiu, pamislyjo sau, atbutie 
keloDia isz vieno galo in kita pei ta sala. Kas 
žino, ka asz galu ant kito jos galo dėl savias a- 
tidengt. Ta nauji mislis teip jy apėmė, kad nie
ko netrukdamas, tuojau pasiryžo rytui ausztant 
iszkelaut. Ta paczia da diena pasitaisė in kelonia. 
Ant rytojaus uždėjo ant vienos lamos muistą ant 
keturiu dienu; užsikabino ant savias visus
vo ginklus, persižegnojas ir atidavias viską ant 
Dievo valos, iszkelavo.

VVengdamas užpuolimo laukiniu žvėrių, vi
sados stengėsi eit pakraszcziais miszko.Pirma die
na perkelavias ape tris mylas,neužtiko ant nieko 
verto atydos. Eidamas tolyn persitikrino, kad 
szalis, kurioje apsirinko savo gyvenimą buvo 
praszcziausia. Nakty, bijodamas laukiniu žvėrių, 
Robinsonas perleido ant medžio, o iszauszus isz
kelavo tolyn. Netoli nuejas nusigręžę in pietinia 
salos pusią, bet tuo tarpu sustojo ant vietas, lyg 
perkūno trenktas. Dvasia jam susilaikė, drebėjo 
ant viso kūno lyg drebules lapas. Savo akis in- 
smeige in viena daikta. Ant smylcziu prieszais 
savias pamate pėdas basu kojų, žmonių paliktas. 
Priežastis jo persigandimo'buvo toke; Jis nemi- 
slyjo, kad tie pedsakei butu palikti jo prietelu, 
arba brolu, žmonių kvepuojaneziu meile, neszan- 
cziu su noru pagelba savo sanbrolams, Kurie jy 
iszgelbetu ir duotu kokia nors paszelpa; bet bai
siu, priesizngu žmonėms sutvėrimu,kurie yra teip 
kraugeringi, kad ka tiktai užtinka, tuojau užtnu- 
sza. Wienu žodžiu mislyjo,kad tais pėdas iszmine 
ne szvelnus Europos gyventojai, bet koks lau
kinis žmogryjys (žmogėdra), kuriu nemažas skai- 
tlus po kanibalais ant kuraibiszku salų gyvena.

Negana to, jo iszgastis da pasididino, kad 
iszvydo regykla, ant kurios žmogų sziurpulys 
perima. Netoli buvo iszkasta žemeje apskriti 
duobe, kurios viduryje buvo nuodegulei, pasili
kta no nesenei da užgesytos ugnies. Aplinkui bu
vo iszmetyti kaulai, rankos, kojos ir kiti žmo
gaus kūno sanariai, no kuriu įneša buvo nugrau
žta.

— Ta padare žmones, pamislijo jis, o teisin
giau dykieje gywulai žmogaus pavidale, kurie 
yra teip ėdrus ir pasiutia, kad net kunus užmu- 
sztu, brolu — suėda. Jie yra piktesni už visus 
žvėris ir neturi savyje nei daleles kokios nors 
žmoniszkos meiles.

Gyveno isztiesu tuomet ant karaibiszku sa
la laukinei žmones, kurie karaibiszkais kaniba
lais vadinami, turėjo ta bjauru paproty visus 
neprietelur, kuriuos kareje sugaudavo, užmuszt, 
paskui szokant ir giedant iszkept, ir ant galo su 
nežmoniszku ėdrumu suėst. Robinsonas nugreže 
veidą no tokios baisingos regyklų. ir su tokiu 
greitumu pradėjo bėgt no tos vietos, kad lama 
negalėjo paspet paskui jy. Ant galo nuvargias 
ant viso kūno,atsirado ant savo žemes. Da gerai 
neatsipeikėjas isz pirmutinio inspudžio, labjau 
nuvargias, kaip baimes perimtas, vos tik krito 
prie duriu savo gyveninio, kad toj e valandoje 
iszgirdo baisa lyg isz dangaus szaukianty: „Ro
binsonai, vargsze Robinsonai, kurgi tu buvai?!” 
Ant tu žodžiu toke iszgastis jy pereme, kad vos 
tik gyvas pasiliko. Paszoko kaip apszutytas, 
drebėdamas ir kalydamas su dantimis, jaute, 
kaip jam sanariai sustengo ir pats nežinojo, ar 
bėgt, ar pasilikt ant vietos. Toje pat valandoje 
iszgirdo antrusyk tuos paežius žodžius — ir kad 
nesijausdamas pasižiurėjo in ta pusią, isz kur bal
sas ojo, turėjo prisipažint, kad nebuvo ko teip 
didžei bijot. Nes balsas neejo isz dangaus, bet no 
medžio, netoli auganezio, ant kurio tupėjo jo po- 
puga; sugryžusi namo greieziau už jy ir nematy- 
damu savo pono, jieszkojo jo, szaukdama žo
džiais, kurie kankei rugojanezio Robinsono sako
mi, insimusze in jos atminty.

Isz ūmo persigandimo Robinsonas parėjo in 
neiszsakoma džiaugsma, isztiese jisai rankas prie 
savo numylėtos popugos, szauke ja,o kad nudžiu
gusi atlėkė prie jo ir nutupe jam ant peties, žnai
bydama jam su snapu veidą, nosy, lupas, plevė
suodama su sparnais ir ant pabaigos da karta už-| 
niūniavo: „Robinsonai,vargsze Robinsonai, kuri 
buvai?!” jis užmirszo ant valandos net ape pa 
ežius žmogryjus.

VVienok szios dienos susijudinimas nedave 
Robinsonui beveik per visa nakty užmerkt akiu. 
Bepainvos stovėjo priesz jy baisi regykla, lyg 
pik*- ;i jis tai ant vieno, tai ant 

inejo akis, bet weltuo? Jo 
mate tukstanczius kruvi- 

5 turėjo atbut su laukinieis, 
žius naujai pagadintus, teip 
vo gyvenimą, žodžiu wisa 
. kuria su tokiu wargu ir 
as, būtinai isznaikinta.

XI.
Priežodis sako „su laiku ir proto pribūva” 

Kad Robinsonas atsipeikėjo isz pirmutines bai
mes, atėjo jam i n galva, jog gyvendamas teip 
ilgai ant tos salos iksziol da nemate jokio lauki
nio savo apilinkyje. Isz to suprato, jog sala ne 
yra užgyventa žmogryju, ape kuriuos mislijo. 
Jam rodėsi, kad jie tik isznetycziu pribūva ant 
jos, idant sau ypatingus įlietus iszklt, kad ant to 
jie insirenka pietiny salos kraszta, o pabaigia sa
vo balu važiuoja ant kitu salų, naujo grobio jie- 
szkodami.Kožnam karte,kad geriau iszsisaugotie 
no akiu tu nemeilu svecziu, pasiryžo jisai paslep 
tie savo landa. Tam tikslui apsodino savo urvą 
aplinkui su daugybia laukiniu, greieziausei au- 
ganeziu medžiu teip, kad isz ju padare tankia 
miszka.

Idant geriau apsikastie ir apsisaugotie ta
me karte, jaigu jo buveine taptų atrasta, užsima
nė jisai padaryt paslapczia iszeiga, per kuria ga
lėtu no apgulaneziu neprietelu iszbegt, jaigu jau 
ne butu vilties apsigint.

Tai užsimanias pasiėmė atlikt milžiniszka 
darba perkąst urvą iki kitai pusei. Iszkasta že
miu mete aplink savo duris ant medžiu ir pavar
gtas gerokai instenge, jisai iszpylt pily 8 pedu> 
storio ir 10 pėdu augszczio,

Yvariose savo pilies vietose padare jisai 
skyląs, lyg kokias szaudinyczias, per kuriais ga
lėjo matyt visa apigarda aplinkui. Isz vidaus pa 
darė trepkas,iadnt galėtu be vargo užeit ir nulipt 
no jos. Tuom paežiu tarpu įieužmirszo jisai ir 
luoto: dyrbo jy po senovei. Teip praslinko isz- 
tisi metai, kuriouse nieko ypatingo neatsitiko. 
VViena szilta ir gaivinanty ryta Robinsonas pa
gal savo paproty buvo užsiemias taszymu luoto. 
Staiga ne labai toli pamate jisai durnus, kelan- 
cziuosis augsztyn. Isz karto jis iszsigando, bet 
paskui užsinorėjo jam dėl žingeidumo dasižinot 
ape priežasty to apsireiszkimo. Wienok buvo^ 
jisai atsargus, sugryžo in savo apgintu via (tvir- 
tynia) ir iszbego ant kalno, no kurio viską galė
jo matyt, kaip ant delno. Iszvydo jisai regykla, 
kuria jau senei perstatinėjo savo misloje.

Ant kraszto patemijo jis keturis mažus luo- 
telus, netoli no ju gal kokia trisdeszimtis lauki
niu, kurie prie dideles ugnies tai sėdėjo aplinkui, 
tai su barbariszkumu mosuodami rankomis ir 
szokinedami, kas turbūt reiszke ju szoky, staugė 
lyg pasiutia. Apsidairias Robinsonas pamaži at
sipeikėjo. Jau jisai neturi baimes. Jos vietos už
ėmė drąsą. Kogreicziausei nulėkė in savo gyve
nimą, pasiėmė ginklus ir pasistiprintas trumpa 
malda prie Dievo, su ramia szirdžia, priėjo kiek

įgalėdamas koareziausei prie vietos, kurioje 
, kinei pietavo. Užlipins ant kalnele pradėjo 
sznipinet.

Skaudžiei plake jam szirdis, norėjo jis 
stipriu milžinu toje valandoje, kad pamate,
laukinei vilko prie ugnies isz luoto du surisztu 
žmonis. Norėjosi jam juos iszgelbetie nes mate, 
kad neužilgo bus užmuszti. Bet tai buvo negali- 
ma.

Robinsonui suspaudė szirdy, stovėjo lyg 
padukias. Mate jisai, kaip atriszia virvias viena 
isz tu nelaimingųjų, be pasigailėjimo pradėjo 
muszt, paskui parmetė ant žemes, o dvieje isz 
szonu priszoks prie jo turbut idant užmuszt jy ir 
pasidaryt sau isz jo pietus.

Laike tos operacijos antras stovėjo szalyje 
ir žiurėjo in ta nežmoniszkuma, laukdamas kada 
jy pradės teip kankyntie. Wienok žudytojai per 
valanda užsiemia su pirmu, nelabai dabojo antra 
savo kaliny; szis gi ta patemijas, pradėjo isz 
visu šylu lėkt su nesulyginamu greitumu in ta 
pusią, kur buvo Robinsono gyvenimas.

Robinsonas nusidžiaugė ir nusigando. Nusi
džiaugė, dėlto, kad pamate, jog lekiantis bego 
kelis syk greieziau už vejanezius jy. Nusigandogi 
dėlto, kad patemyjo, jogei wisi jie lekia tiesiok 
prie jo apgintu ves.

Toje pat valandoje in Robinsoną inejo drą
są kokios gal niekad neturėjo savo gyvenime. 
Jo szirdis susispaudė iszvvydus nelaiminga. Užsi- 
maine jisai iszgelbet jy. Pagriebė už durtuvo,už
stojo kela beganeziam pristatias asztru savo 
gala prie jo krutinės, suszuko griausmingu bal
su: „stok!” Nelaimingas vergas persigando ik' 
paskutiniam to netikėto užpuolimo, pažvelgimo 
ir dyvino pavydalo Robinsono,kurs kaipo žinome 

i buvo visas apsidengiąs su kudlota oda. Nelaimin
gasis paskaitę jy už kažinkokia nežmoniszka esy- 

| bia ir sustojo kaip stulpas, nežinodamas ka su sa
vim daryt Robinsonas su rumbomis ir giestais 
stengėsi duot jem žinot, jog jis ne yra jo prieszas, 
bet jog trokszta jy iszgelbetie. Kad vienas isz 
vejaneziu buvo prilėktas teip arti, kad Robiuso- 
nas galėjo pasiekt jy su savo durtuvu, tada Ro
binsonas su visu pakabumu priszoko prie jo ir dū
rė kiek galėdamas jam in krutinia teip, kad ans 
no karto krito ant žemes negywas. Antras lau
kinis būdamas da ape koky 1Ū0 žingsniu artumo 
ir matydamas kas darosi,paleido vilyezia (szuvy) 
isz saidoką in Robinsoną, vilyezia pataikė in pa
czia krutinia, vienok ant laimes, buvo per silp
nai paleista ir nepermusze kieta oda (skūra) ap- 
wilktuvo Robinsono, kuriam nieko blogo nestojo.

[Tolau bus daugiau.]
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AKYWIApsireiszkimai Swie(e 
ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai 

nesupranta.

Pajieszkojimai. Pirma Lietuwiszka Kolonija 
po wardu „Lietuwa“, 

CRANII PllAIIilE, AllKANSAS.
Derlingiausi laukui isz wiaoti ualstee. Arkanai),

ape penkesdeszimts tukstaneziu akru vienam gabale 
po ūbiems pusėms geležynkelo ‘ Mėmphis & Little Rook”, tarpe tu lauku randasi miestelis H&'en 
kur žmones gali sutvvertie sau didžiausia ir puikiausia parapija. Komitetas aprinko tuja wiat< 
kaipo geriausia dėl užliejimo Lietuwiszkos kolonijos.

VVisoki javai dera labai gausei, 
prietam auga botrelna. o wa>sei sodu puikiausi isz wisu Suvvienytu VValstiju. Klimatas sweikas, 

žiemos trumpos, o wasaros yigos, karszcziu didelu nėra, sziluma lyginasisu Chieagos.
IVanduo sveikas. Szulnei gylo no 20 iki 50.

Aplinkų Iszsidraikstla straipsneis puikios girios, farmerei gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Buikoj ir lentos neiszsakytai pigios dėl pasistatymo sau namu.

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

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

Union Land Company, 
168 VVasliington St., Chicago, IIL

---- ARBA IN------

REDYSTIA „LIETUVA”,
954 33rd Street. Chicago. I1L

ARBA PAS KOMITETĄ
A. Bijanski, 626 W. 1 7-th St. J. Butkus, Hnzen, Ark.

GHICAGO, ILL. ‘ P. O. Box82.

si skystesne). Reikia tik atmyt prie tokio prity
rimo, kad bonkute nebutu užkimszta, dėlto kad 
oras kaklelyje da greicziau platinasi no szilumos, 
nei kaip alyva, ir jaigu butu užkimsztas, tai arba 
kamszty iszmusztu, arba bonkutia supleszytu. Ge
ležis teippat szilumoje platinasi, o szaltyje susi
siaurina. Lanka užkaityta ugnyje lengvai užsodinsi 
ant baczkos, dėl to, kad yro praplatintas; bet 
kaip atausz, tai susiaurys ir stiprei suspaus su sa 
vimi szulelus. Kad in smarkei atszalusia skleny- 
czia urnai inpylsi karszto vandens, tai ji plysz, 
dėlto kad jos szonai (sienos)perdaug greitai ir ne 
lygei platinasi.

Pirmiau jau sakiau ape bankas, kurinis stato 
ligoniams, ale neaiszkinau, kokiu budu išzeina isz 
ju oras; dabar gi turbūt jau kiekvienas ta ir pats 
supras. Sztai, kaip insideda in banka pamirkyta 
spirute ir uždegta kempe, tuomet no ugnies oras 
greitai inkaista ir smarkei iszsiplatina, o negalė
damas sutilptie bankoje, iszeina isz jos teip, kad 
tik maža jo dalele pasilieka. Pristaczius banka prie 
kūno, oras joje atauszta, susiaurina ir užleidžia 
vieta kraujui, kurs ten sykiu su oda (skūra) insi- 
veržia.O

Žmones, naudodamiesi isz tokiu kunu prasi
platinimo — iszmislijo prietaisas mieravimui szi
lumos ir szalczio. Tos prietaisus vadinasi termo
metrai. \Vartėja in jais paprastai gyvvajy sidabrą

( Tasa. ) 
skelt. Wisokius tokius daiktus mokyti žmones 
vadina kietais arba sustyrusiais kūnais. Jaigu 
szmvtely kieto kūno padėsi arba pastatysi, pade- 
kim sau, ant stalo arba ant žemes, tai be jokio 
ramstymo isz szonu stovės sau arba gulės rainei 
nesijudindamas. Kieta Runa, bet trapu, kaip krei
da arba akmeny, mes galime teip sutrinti, kad bus 
kaip miltai arba smyltis, ir tada mes vadysime 
jy byrincziu arba trupiu daiktu. Bet kiekvienas 
byrus daiktas neperstoja būt kietu kunu; 
deda jis tiktai isz daugybes smulkiu, 
tu szmoteliu. Isz tokiu byrincziu kunu 
supylt kaina ir turesis.

Bet sunkiau bus su vandeniu. Kalno 
nesupylsi, ant stalo arba ant žemes be indo 
tatysi, net ir saujoje jo nesulaikysi, dėlto kad 
iszsilaisto ir nubėga in visus szonus ir per mažiau
sia skylela perlenda. Norint vandeny ant vietosi arba spiruta uždažyta, (nu kwarbuo ta) ant bile ko- 
užlaikyt, reikia jy paremt ne tik isz apaezios, bet | kios spalvos (kolerio). Pas mus,Lietuvoje,tankiau- 
ir isz visu szonu. VVandeny užlaikyt galime tik sei gali matyt termometrus aptiekose, iszmisli- 
inde. Užtai labai lengva vandeny padalyt in tas per franeuza Reomiura (prancuziszkai raszosi 
dalelas; gali jy iszpyistyt in mažiausias dalelas, Reamuij. Amerikoje ir 
arba pasemt su bilekuom. Tokiame pat padėjime, gyvena anglikai, vartoja termometrus Fahrenhei- 
1. „ i >. w >i n „ v į-.-i ui i in —. n 11 oi 11 s. Irerpsiim. \ r I-,. t,, »•<., . <1 <> i .■,» o r, L
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Asz Jonas VValunas, pajieszkau 
Jono Wiceszos, paeinanezio isz 
redyoos Suvolku, Kalvarijos, 
pav. vidutinio ūgio. Kasapejyj 
duos žinia gaus 10 dok’eriu.

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

Ladd, 111,

Kas
Antanas Matilunas, paeinantis isz 
Kauno redybos, Panevėžio pav. 
Ramigalos parapijos. Jau du me
tai kaip Amerike. Pirmiau buk 
buvias jo toks adresas: Quinsiga- 
mond, Mass. Box 59. .Jo pati 
Lietuvoje yra vargingam padė
jime. Praszau duot žinia ant ad
reso tokio:

Ant. Kaupas,
Polish Seminary, Detroit, Mich.

žino, kur dabar randasi
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kaip vanduo, yra pienas, aliejus, keresina, gy
vas sidabras (isz kurio daro barometrus) — ir 
daug kitu daiktu. Wisus tokius daiktus, moky 
ti vadyna skystais kūnais arba skysTymais, nes 
jie iszsiskiedžia ant plaskos vietos ir iszteka per 
mažiausias skylalas. Taigi atminkime, kad toki 
daiatai, kaip vanduo, pienas, aliejus, keresina, 
gyvas sidabras.... yra tai skystymai.

Ant galo yra toki daiktai, kuriu ir paprasta
me inde nesulaikysi, nei blude, nei puode, dėlto 
kad pervirszu iszkils ir dings ore. Užtai juos va- 
vvadyua lakianczeis kūnais arba gazais. Teip pa 
veizdon ana anglerugsztis, anas t lenas ir anas a 
zotas, ka yra ore — yra tai guzai. Norint koky isz 
tu gazu užlaikytie kad nenulektu ir nesusimai- 
szytu su oru, reikia jy gerai užkimšzt bonkoje 
ir du kamszty aplipyt su kuo norint. Nekurie gu
zai yra toki, kad gali gerai degt. Su tokiu pa- 
veizdon gazu žibina naktimis ant ulycziu po dide- 
lus miestus. Dilba t >ky gaza isz akmeniniu an
glu fabrike ir isz to fabriko iszleidžia per pože
minius dūdas po visa miestą. No dudu eina ma
žesnes dūdeles in liktarnias ant ulycziu ir in lam- 
pas po namus. Ant galo kožnos dūdeles liktar- 
nioje arba lampoje yra gaidelis atsuki. Jy at
sukus ir pridėjus ugny prie dūdeles, guzas lėkda
mas isz jos užsidega ir szvieczia grąže ir sz vie
še liepsna. Teip dega ik tol, kol gaidelo vėl ne
užsuksi. Panašaus guzas iszeina isz nesudegusiu 
anglu ir dega paprastai pecziuje molina 
liepsna, o jei iszsisklies isz pecziaus arba (samava- 
ro) po grinczia, tai žmonėms gaiva apsuka ir va
dina jy garais Yra lengvu jy užvuostie.

Kieti daiktui tankei guli persimainyt in skys
tus, o skysti kūnai persimaino in lakenczius: vis
kas tas darosi per sziluma. Sztai paveizdon le
dus yra kietu kunu, bet suszyldyk jy, o sutirps in 
vandeny ir pasidarys skystu; paskui užkaisk van
deny ant ugnies, ir pradės garuot, o pavirinus il- 
gesny laika, visas persimainys i u garu,—o ga
ras juk-gi yra lakus kūnas. Per auszima vėl da
rosi adverniszkai: isz garo darosi vandens 
szai, o paskui vanduo prie didesnio szalczio 
užszala, kad isz jo pasidaro kietas ledas.

Teip kaip ladas, gali sutirpt ir stiklas, 
kad isz jo pasidarys skystymas. Tiktai tam reikia 
labai dideles szilumos, ugnies. Isz sutarpyto stik
lo, da jam visiszkai neutauszus ir nesukietejus, 
dyrba bonkus ir kitus indus, teippat stiklus lan
gams ir veidrodžiams (zerkolams). Ant smarkios 
ugnies sutirpsta lygei geležis ir kiti metalai. Toke 
ugnis yra gilei viduryje žemes — ir ten viskas, 
isz ko lik žeme susideda, yra skystu. Jai ugnis 
butu da smarkesne, tai ir geležy, ir auksu ir vi
sokius akmenis permainytu in gazus. Toki guzai 
isz sutarpytu metalu yra aut saules, kuri net 
mums cze ant žemes, per 20 milijonu mylu, teip 
smarkei dakaitina.

No didelo szalczio visi skystymai gali sukie- 
tetie, perdimai ny tie iii kietus kunus, norint nevi- 
sad teip pygei, kaip vanduo. Gyvas sidabras už
szala tik ant tokio szalczio kokio musu szalyje 
niekad neesti (33 laipsnei szalczio). Wienok gi 
grynas spirutas neužszalo visiszkai. Wlenam mo
kytam žmogui nutiko padaryt toky sžalty, kad 
spirutas pradėjo stengtie ir buvo jau teip tirsz
tas, kaip drebuczei. Yra tai ženklas, Kad prie la
bai didelu szal ežiu ir spirutas užszaltu visiszkai, 
tiktai niekur ant žemes tokio szalczio neesti.

la- 
teip

teip

to). Toks termometras susideda isz plonos stik
lines dūdeles užbaigtos apaezioje apskrieziu gurnu- 
luku, ir prikabintos prie lenteles. Gumulėlis ir 
apatine dūdeles, dalis yra pripyldyta gyvu sida 
bru arbaspirutu; virszutine-gi dūdeles dalis yra 
tuszczia ir užlipdyta (užnitavotu) galu. No 
szilumos gyvas sidabras arba spirutas iszsiskeczia 
ir kėlėsi dudeleje kaskart augsztyn; no szalczio 
gi susitraukia ir nuslūgsta žemyn. Ant lentiales 
grete dūdeles yra padaryti brukszne- 
lei, kurie ženklina miera arba szilu
mos laipsnius (gradusus). Maž daug 
prie dūdeles vidurio yra paraszytas 
ženklas į vadinamas nulis arba ze- 
ro). No to auksztyn eina bruksznei, 
kurie reiszkia szilumos laipsnius. Jai 
gyvo sidabro galas dudeleje sustos 
prie nulo (O), tai reiszkia, jog tuomet 
yra teip szilta, kaip vandenyje, kad 
ledas pradeda tirpt. Prie tokios szilu
mos žiemos mete tankei prasideda 
atadrekis arba didelis sniegas snigtie. 
Jai gyvas sidabras puola žemiau no 
0, reiszkia, kad yra szaltis ir vanduo 
užszala. Pas mus žiema retai esti 
toks smarkus szaltis, kad gyvas sidab
ras termometre nupultu sulig dvide- 
szimto bruksznelo arba laipsnio žemiau O- Kad 
esti szilta, tai gyvas sidabras termometre kelasi 
augszciau O ir susilaiko prie kokio nors laipsnio 
augsztai. Ja’ gyvas sidabras rodo mažiau už 11 
arba 12 laipsniu szilumos, tai jau per musu kū
ną vaikszczioja sziurpulys. Geriausei, kad grin- 
czioje butu 14 szilumos laipsniu. \Vasara ant sau
les karsztis musu szalyje prieina maž daug prie 
30 laipsniu. Žmogaus kraujas turi tiek pat laips
niu szilumos. Jai keno kūnas yra karsztesnis, tai 
reiszkia, kad jis serga ir turi karszty. Wanduo 
pradeda vyrt tada, kad prieina prie 80 laipsniu 
szilumos.

Nekurie daktarai vartoja termometrus, isz- 
mislytus Celsijuszo. Toks termometras dalinasi 
ant laipsniu, biski smulkesniu, ir užtai turi tu 
laipsniu daugiau. Kad jy indet in verdanty van
deny, tai rodo ne 80, bet 100 laipsniu. Padary
tas jisai yra teip pat, kaip ir termometras Reomiuro.

Termometras Eahrenheito, kury Amerikoje 
vartoja, yra teippat pritaisytas, kaip ir aniedu, 
tik yra padalintas ant 180 laipsniu, o vietoje 0 yra 
pastatyta 32 laipsnis. Sulyginus visus termomet
rus tarpu savias, mes pamatysime, kad jie rado 
nelygei. Teip, kad Reomiuro termometras rodo 20 
laipsniu szilumos, Celsijuszo termometras rodo 
tuomet 25, o Fahrenheito net 77.

Diena 10 Balandžio, utarnyke 
bus didele ęseursija in lietuvisz- 
kas kolonijas Arkanse, važiuos 
daugybe lietuviu. Delio jaigu ku 
rie noritia ant tos dienos važiuo- 
tie, tai atsiszaukitia in Union 
Land Co. arba in redystia „Lietu
va,” o isz Chibago gausitia nekiek 
pigesnius tikėtus.

L. AZUKA 9
3301 Auburn Avė., kampas 33czios ui.

NETOLI LIETUMTSZKOS BAŽNYCZIOS.
— Užlaiko puiku —

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

Pakeleivis atkelavias gali apturetie puikia nakvyniu, gera rodą, 
gardu Abi, visokias Arielkas, kve lenczius Cigarus ir tt.

KAIP GALIMA M1ERUOT SZILUMA.

Termometrai.
Prisemk in puodely tiek vandens, kad jy leng

vai galėtum neszt neiszlaistant. Pastatias ta 
puodeli prie ugnies, netrukus pamatysi, kad van- 
dens jame pribuvo, lyg kas butu dapylas, ir sto- 
sys lygei su indo krasztais arba pradės lietis pe- ' 
wirsz. Isz kur gi imasi toks vandens pribuvimas 
— gali kas paklaust? Sztai sziluma bekaityda- ’ 
ma wandeny praplatina jy, iszskeczia. Wandens, 
teisybia sakius, no szilumos nepribuva, nepasi- 
didyno jo skaitlus (kiekybe), tiktai tas pats vau- 
duo reikalauja užimt daugiau vietos, bet užtai 
darosi jis neteip tirsztas, skystetnis, retesnis. Kaip 
wanduo atausz, tai wel sutirsztes ir sugrysz prie 
pirmutines mieros. — Tas pats, kas su vandeniu, 
darosi szilumoje su visokiais kitait kūnais. Paimk 
bonkutia su alyva, sulyg kaklelo pripyldyta — 
ir suszyldyk ja ant ugnies, o pamatysi, kad alyva 
pamaži kaskart aukszciau kelsis kaklelyje. Taigi 
alywa teippat noszilumos prasiplatina (ir daro-1

rt»MOntrRA5 
RtOMURO

LAKIOJIMAS LENGVVU DAIKTU.

Balonai. - Traukimas kaminuose. 
Pritaisymas pecziu.

Inpylk in va ndeny sklenyczioje biski alyvvos 
medaus: kas tada atsitiks? Sztai alyva plauks

'vandens virszum, o medus nuskęs ant dug- 
Delko tai teip? Dėlto kad alyva lengvesne 
vandeny, o medus sunkesnis. Kas nori ape 
savomis akimis persitikrytie, tegul paima po 

ir medaus, ir tegul

ir
ant
no.
už 
tai 
lygia dala wandens, alyvos 
nusveria ta visa paeilui ant svarstiklu (vogu). 
Tada pamatys, kad kvorta vandens sveria dau
giau, arba yra sunkesne, už tokia pat kvorta a- 
lyvos; o kvorta medaus sveria daugiau už kvor
ta wandens. Wisuomet ir su viskuo yra teip, kad 
lengvesnis daiktas eina augsztyn, o sunkesnis 
skverbiasi žemyn. Medis plaukia virszum van
dens dėlto kad yra už jy lengvesnis. VViedras 
vandens yra daug sunkesnis nei kaip toke pat dy
džio kalada medžio, ir užtai kas sunkesnis skver
biasi žemyn, o lengvesny jszkela augsztyn. Ore 
teip lygei dedasi kaip ir vandenyje, kas yra len
gvesnis už ore, tas lekia augsztyn, o kas sunkes
nis — sėda žemyn. Kiekvienas mato, kad garas 
isz verdanezio vandens ir durnai isz kamino kils
ią kaskart augsztyn, dėlto kad geras ir durnai 
yra paprastai lengvesni už orą. VVienok atsitinka 
nekarta, kad durnai gula ant žemes; tai reiszkia, 
kad tuomet oras yra lenvesnis ir negali ant sa- 
vias užlaikyt durnu. Paprastai tas esti priesz ne- 
pagada, lietu.

1 [Tolau bus daugiau.]

ItST 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- 
to gyventie; 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.”

Jaigu sziczia atkelausi. 
Pas Ažuka viską gausi.

Apžvalga“ SS;
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 
ta paczia prekia $1.50.

MORRISS ABRAHAMS 
prekejas visokiu gėrynių 

WYNU, LIKIERU ir ARIELKU 
o teipgi užlaiko puiku Saluna ir 

szalta Alų, naminius ir im- 
portavotus Cigarus.

166 Delancey st. kerte Clinton 
NEVV YORK.

į 17 6)

Ateik broli pamatytie
Irto viso pobandytie.

Ben. Hatowski,
ZIEGARMISTR4S

— parduoda — 
DEIMANTUS, 

ZIEGORELUS, 
ZIEGORIUS ir 

AKULORIUS.

527 S. CanaI ir Judd uliezios,
CHICAGO, 1LL.

Tajso vvisokius ziegorelus, ziegorius ir kitokius 
aukrynius dajktus, žalatiimas ir sidabrinimas
'visokiu dajktu laba] pigej, aukszynius sydabrvni "» ziego- 
reJius iszwejcze kajp naujus. Isz plauku lencugelus daro ant 
orderio.

Ziegoreia czistyimas50c. Sprendzyna50c. Styklas ir skazupkos 10c 
Szlubinej ziedaj 56 ir 72 prabos nog $3 iki $6. Sidabrini 
“Elgin” ziegorei $7.00. Wyska garantavoje ant metu.

“LIETUVA
— SPAUSDINA WISOKIAS— (Į

- Knygas, Konstitucijas dėl draugyszeziu, visokius Tikintus 
■ imt loteriu ir balu, Programų# ir kitokius reikalingus f į 

drukus dėl teatru ir kitokiu balu ir t. t. <į
i Darbas atliekamas puikei greitai ir pigei. | 
į TEIPOGI PARSIDUODA J

> Lotos, Namai ir Parmos geriausiose 'vielose.

ISRAEL SCHENKER,
fabrikantas ir importeris

Rusku Paperosu, 
Turkiszko Tabako 

ir 
Havanos Cigaru.

Parduoda pakeleis ir dastato didelus apstelavvi- 
niutiin kitus sztorus ir in saiunus. 

43,^sse\®t-' _4 NEVY YORK. arti Grand 8t. (7-4)

0 wisokiu ligų wienantfne gydykla yra 
“TRAWICIEL.”

be kurio Europoje didžiausi namai ne gali apsi- 
eitie. Gydo 'visokias užsisenejirias ligas, kaipo 
tai: Prietvvariu, Skaudėjimu gahvos, Džiotva 
kepenų,Geltligia. Reumatižma. Wandeniny apti
kima, Karsztligia. Rožja. Szusus. Drugy, Skrupu
las, Niežus, Kirmėtas, Laszus, Szuntvotia. Wežy. 
Guzus, Sopuius ir žeidulus. Kailiu skaudėjimu, 
Sukudhna. Moterių ligas, Uždegimą plaucziu, 
trenu skaudejima. Gahvos užima ir t. t.
Toji gydykla “TRAWICIEL” yra ne apsakytai 

gelbenti; kas pynna karta pabandys, tai ne tik 
pats džiaugsis, bet kietiems ja we(ys.

Ta gydykla gali gautie tiktai pas manės; po 
prisientimui wieno dolerio tuojaus bus jums isz- 
siusta. Adresas:

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

MATERELES AR ZINOTIE 
— kur dabar — 

Geriause Groserne?
— Pas —

SIMONĄ MECK’A
82 Baiul str. Elizabeth Port.
Dabar savo locnam name intai 

se puikia grosernia ir visokius ta 
vorus turi koswiežiausins, o par
duoda nesvietiszkai pigai. Wisi 
Lįotuwei eikitia pas Lietuvy, o 
pa*s žydą tegul žydai eina.
1 1

Parsiduoda
ANT SMARKIAUSIU LAIWU.

S1UNCZIA PINIGUS
in Lietuva ir in visas dalis svietą per 

geriausias bankas.
' J

OFISAS: 954-33rd STIIEET, !

CHICAGO,________ 11,1.INGIS. ;
Ofisas esti atidarytas kasdien no 7 adynos ryto iki 9 va-, 

c. uedeloje no 12 vidurdienio iki 9 vakaro.

California Wine & Liquor Co.
M. RUBIN,

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

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

Wisoki gatunkai Saldaus VVyuo, Arako, Kimelo, Alaus bonkose ir kegese ir 1.1. VViskas yra 
geriausio gatunko, o prekes labai pigios. Užpraszymus per gromatas greitai iszpyldome. Mes dn 
statome užpraazytus tavvorus in kožna daly miesto už dyka.

Užpraszantis kokius gerymus, gali gromataraszytie angelskai. vvokiszkai, lenkiszkai, lietu 
wiazkai ir ruskai.

M. RUBIN,
384 Blue Island Avė., Chicago, III.
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Katalogas knygų.
Knygos maldų.

Aukso Altorius arba Szaltinis dangiszku 
skarbu.puikiausiuose apdaruos, su Bida 
brineis ir kitokeis križels, isz.Bodyta bal- 
cziauselskaulelelH,#lsaip zalatitos, 3.50 ir $4.00 

Aukso Altorių^ arba Szaltinis dangiszku 
skarbu. apdaryta drūto! skuroje, žala t v 
tais krnsztais, druczjai apkaustyta ir su 
kabėmis “ •• ’ ••

Apdaryta szagrine “ “ |
Balsas Balandėles arba Mažas Szaltinis 
Balsas Balandėlės didžiauses ir puiki?useme 

apdare, bulczlnuseis kaulelefs putkei 
iszauksuotals kryžels po ’ . $3.00ir3.50

Balsas Balandėlės didesniu su Officiuin 
parvum apkaustytass ir su kabe $1.

Bals h s Balandėlės KrisztoliniB $2.
Garite Dievui ant auksztybes, skuroje. ap 

kaustyta ir su kabe
Iszganingi dūmojimai ape sopulus szv.

Marijos Panos 
Lietuviszkos iniszios 
Ražanczius amžinus 
Ražanczius ir draugyste ** 
Ražanežus amžinas ir su stacijoms 
Bzauksmas balandėlės 
Stebuklai Dlewo szv, Sakramente 
Senas ir Naujės Aukso Altorius, goUszkoms 

litaroms “ “ M $1.60
Senas ir naujas Aukso Altorius, skuroje apkau

stytas ir su kebe “ $l-60
WBdowas aptankuneziu muka Jozubo Cbris. 15c

Knygos Dffasiszkos.
Brostvos 
Draugija d<d dusziu 
FUotea arba kolas in maldinga givenima 
Garsas ape baislbla sūdo Dievo ” 
Grlesznykas sugrąžytas ant gero kelo per

Jezusa Pma 
Gyvenimai Szventuju Dievo “ 
Gyvenimas szventa Benedikto 
Givenimas Jezuso Kristuso 
Givenimas szvenez. Marijos Panos „ 
Givenima visu 8zwentu ant kožnos dienos 

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

ctszkaus “ “ 25c
Istorija seno ir naujo istatimo su abrozeleis 20c 
Istorija seno istatimo ” 30c

$1.00 
15c 
15c 
15c 
20c 
40c 
15c 
15c

»1.60
12.00

95c

.25

.00

S 1.50

20c
10c
5c

10c
5c

30c
40c

05c 
10c 
50c
30c

15c 
50c
5c

75c 
95c

70c

Istorija Kataliku Bažnyczos I
aszguldymas metiniu szwencziu 
Kas yra grhkas? labai naudinga knyvele 
Kalba ape Kataliku tikėjimą 
Kaip apspakajitie sumianija 
Mokslas Rymo Kataliku 
Mokslus kataliku. “
Pamokslai ape guda Dievo “ “
Pekla ir stebuklai Dievo szventose duszio 

Be cuiszcziaus, didžiause knyga isz visu 
knygų dvasiszkuju “ I

Perspėjimas ape szventa tikėjimą “ 
Perkratimas sumianijos 
Prisigatawojimas ant smerezio 
Raktas in dangų “ “
UiBistanuvik ant to gerai “
Vadovas in dangų “ “
Variai dangaus “ “ “

Knygos mokslyszkos.
Rtnologiszkos smulkmenos “
Knyga iszmokimo visoswietines kalbos 
Lietuvos gaspadine “ “
Lietuviszkai vokiszkas žodines arba grama

tikas “ “ $5.00
Leinentorius lietuviszkas “ “ 10c
Apasabas greito iszsimokiuimo nngelskos kai* 

bos n«* apdarytas “ “ $1.00
o apdarytas “ $1.25

Knygos istoriszkos, swietisz- 
kos, pasuku ir giesmių.

Ape senovės Lietuvos pilis “ 
Birutes dainos “ “
Boleslovas arba antra dalis Genovefos 
Bestiality tff the Ilussian C žardo m tovard 

Lithuania “ “
Budas Senovės Ljetuviu Kalnėnu ir Žemaicziu. 

parasz Simano Daukanto f'
Geniu dede “ •• “
Graži vaiku knygele “ “ “
Istorija Simono Daukanto, didžiausia isto

rija Lietuvos i(
Istorija septynių Mokytoju ‘ “
Istorija gražios Katrųkos “ “
Istorija Lietuvos “ “
Istorija isz laiko F rančų z u vainos 
Juokingas pa»akojimas 
Juo-'apas Koniuszevskis arba kankinimas li

nijom po valdže Maskolių “ “
Kunigas, puikus apraszymas isz padavimo

Lietu vnyku “ |
Lietuviszkos dainos isz visur surinktos.

ape keturi szimtai “ “
Lituviszkas sziupinis “ “
Naujo* dainos “
Namelis pustelnyko “ “
OHtypa apysaka isz laiko trrps»wiszkq8 ka

res Indijon u Amerikos. 
Palangos Juze “ “
Puikus apraszimas tikru atsitikimu isz lai

ko lenkineozio vainos 1863 m. “
Pajudyklme vyrai žemia, pulki istorija 
PaFakoljmas Antano Tretinyko “
Petro Armino rasztai “ ‘
Ponas ir mužikai “
Pirmutinis degtines varytojas, komedija 
Puiki Ištaria ape Kantria Alana, kuri per

SI.25
10c
20c
50c
20c
50c
50c
20c

25c 
15c 
20c

20c
10c
30c
20c 

>CZ1U. 
11.00

10c 
10c

$2.00
5c

10c
75c

25c
25c
40c
25c
25c
10c
15o
10O

22 me-
tus valkszoziodamą po svietą, daugybia be
du ir vargu kantrei iszkentejo 90c

10c 
10c 
90c
30c
5c

Talmudu Aidu “
Tevy^^skos giesme* __- “ “
Trumpa peržvalga Lietuvyste*darbu 
Waiku knygele su abrozelais 
Wi*okl abrozdelei In knyga*
Abroza* Gedemino, Lietuvos kunigaiksz 

ožio, didelis Ir labai puikus; Manko 
Ine puola prlesz jy ant kėlu. 30c

Knygos lenkiszkos.
ANIOL 8TROŽ. Zblor ModhSv i PieAni služfey 

dla dusz pobožnyeh (zdodatkiem nieszpordv 
i pienui lacibskich). Zawiera blizko 650 scro- 
nio vyraznego druku na pigknyrn papierze, 
vydanie dlaobojga plci: opravne v moroccr* 
sk6rk|), vyzlacane brzegl ze ztoconym tytuli- 
kem; oena................................................  95c

Ta narna oprawna w morocco skurkg, vyzlacane 
brzegl, z** ztoconym tytullkem, okuta i ze ta
ni k it* m ................................................... $ 1 25

CICHA LZA. Zbidr Modlčv. i Piečni služ^cy dla 
dusz pobožnyeh (VVydanie dla nieviast) z 
dodatklem nieszpordv i pirsni lacihskicb. Za- 
viera blizko 650 Ntronnic wyraznego druku 
na pigknym papierze, —Opravne v morocco 

skdrkg, vyzlacane brzegl. ze ztoconym tytul L 
Iciem Ona.................................................95c

Ta narna opravne v morocco skčrkg, vyzlocone 
brzegl, ze ztoconym tytulikiem, okuta i ze 
zamklem .......................................... $ 1.25

OLTARZYK ZLOTY. Zbior modlčv i pieltfi, 
služfcy dla dusz pobožnyeh. (Wydanie dla 
męžczyzn). Z dodatkiem nieszporov i pieAni 
laclfisklch. Žaviam blizko 650 stronnlc vyra
znego druku na pifkny m papierze. opravne 
v morocco akdrkg, vyzlacane brzegl ze ztoco- 

nym tytulikiem............................................. 95c
Ta Minim opravne v morocco skomą, vyzlacone 

brzegl ze ztoconym tytulikiem..............$ 1.25
WYBOREK....................................... po 40c i 6fic
HISTORYA GRYZELDZIEI MORGRABI WAL 
TERZE. Z ksi|ieic dla indu przez Marbacha vy- 

dauych " ‘ IOe
KABALA ozyli odkrycie tajemnic przyszlo^’i 
za pomocf kart. (Din zabavy i rozryvki) 

Gena ” „ 10

ALEKSANDRA CHODŽKI »Mwnlk Pol«ko-An- 
gielski i Anglelsko-Polski v mocnej opravie 
ze zloconemltytullkaniy. Ona $4.00

KSIĄŽKA POL8KO- NIEMECKA dla Polakdv 
do tatvego nauczenla slg czytač. plsač; i mu- 
vičpo rlemiecku. Dokladny przvdruk z vy- 
danla nnkladem „Zakladu Narodovego imic- 
nlaUasolIftskich” ve Lvovb*. Cena 75

4

LISTOVVNIK polsko-amerykafiskl. Podrgczmk 
zavierajęcy: Naukg pietiniu listdv. v vszyst- 
klch przypadkach žydą, miauovicie: Listy 
poltcajęce, radz^ce, opisujiĮce. povinszova- 
nia, podania itd. ” ” 60

MALY LISTOWNIK dla szkolnych dzieci; ucz^- 
cy pisania listdv z dodatkiein povinszo- 
vah ” ” 25

PO&REDNIK POL8KO-ANGIELSKI: kslfžkadla
Polakov v Aiueryce dia latvego nauczenla 
sig po angielsku ; z opisauiem kaž.dego wyra
žu jak sig ma vymaviač: 1 rdžne listy v pol- 
skim i angieiekiiu jgzyku 65

PRZEU ODNIK do pisania listdv milo£n.vch o- 
raz tycz*oyoh si** oženlenia i zam*»žpdjžcia 20 
KOKUS POKUS C7arnoksigznik. czyli odkrycia 

tajemnic niežąvodny sposob czarovania, ve- 
dtug siavnych sztukmistrzdv Jako to: Bosco, 
Sehvanenfeld, Tvardovski. Faust. Theoph- 
rastus, Paracelsius, Dobbler. Fiiadelfia i vie
lų lnnych. Cena ” 85c

NOWY SOVVIZDRZAt i avantury jego. Z ziem- 
pomorakiej rodem. — Z o^miu obrazkami 40 
Ta narna v mocDej opravie ze ztoconym tytu
likiem ” ” 60

PRAWDZIWY PERSKO-F.GIPSKI SENNIK. —
Najpevniejszy sposdb vygrania na loteryi 
vedjug koinbinacyi slynnych mugikov i pro- 
fesordv matematyki Orlice itp. — tudziež 
vyjavienie tajemnic i sposob. ‘akich užyva- 
no w starožytnoAci do przepcviadania i ’vro- 
ženi'a przyszložci. - Z 200 obrazkami. Doslov- 
ny przedruk z Sennika drukovanego v dru- 
kurni Universytetu Jagiellonskiego v Kra- 
kovie. “ ” 30

SENNIK ozyli Wrdženie ze sndv. na przeszlo 
1500 przypndkach služęce, z rožnych -itarodav- 
nych ksiįg zebrany i por/ędkiem abecadlo- 
vym dla rozryvki i zaoavy ciekavych ludzi 
ogloszone przez Przyjaciela Nievinnych zo- 
bobondv. “ ” 15

i A. BUSZKIEVVICZIA, I
: dastato visiems in namus geriausia n

Keresina, Geselina ir Aliejų, f
Skalbia Marszkinius kobalczinusei ir pats j) 

: atgal kiekvienam in namus pristato, teipo- & 
: gi prijima užpraszymus ir per gromata. n 

7i\' Yra labai žmogus geras ir teisyngas ka ve- 
lyjeme visiems pas Jy nusiduotie.

J ADRESAS:
. ---------------------------

!<

A. BUSZKLEVVICZ,
886 JaineS avė., Chicago................ ®

Lletuwiszkas Salimas,
314 E. Centre St.

Puikiausias alus, skaniausia arielka no vi 
šokiu žolių, cigarai patys geriau? o dėl zo- 
bovos randasi biliardas.

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

K. PETRIKAS, 
Mahanoy City, - -

Geriause Užeiga

Lietuwiszkas Daktaras
T. h\ODIS.

Persikėle isz North Side ant Bridgeporto po numeru
3247 LAUREL STREET

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

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

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

LIETUWISZKAS

Slalllulnials
Vyrai, ar jus nežinote kur ge

riausias alus randasi?
pas Kazimiera Aliszaucka

Užlaiko puiku szalta alų. geriausoarielka tikra 
ruginia, cigarus isz Turkijos, randasi du biliar
dai dėl zabovos; jaigu noritia sau tinksmai va- 
landela laiko praleistie tai atsilankyki! pas savo 
viengenti, o busltia prijimti kaip no tikro brolo^

Ateik broli pamatytie ir to wiso pabandytie.
Jaigu sziezia atkelau*d. tai pas manės viską 

gausi,

K. ALISZAUCKAS,
326 kampas Henry ir Grarid sts. 

NEV YORK, N. Y.

dėl Lietuwiu
Z^~Jersey City 

pas JONĄ BANKALSKY, 
48-50 Gregory St.,

Turi puikia sala “Opera Hali” dėl mitingu ir 
kitokiu zabovu. Užtaiko puikiausius gerymus; 
szalta alų, tikra ruginia degtinia. visokius likie- 
rius, vyną ir puikiausius cigarus, durnelis kve- 
pentis. (24.5)

FELIKSAS MAJAUSKAS
3357, Fisk Street, Chicago 

---- UŽLAJKO PUIKU-----  

Saluna, Grosernia 
ir Buczernia.

Pas jy randasi skaniausi gerymni szaltas Alus 
puikios Arielkos ir Cigar”-.Teipgi Buczerneje vi 
sada šviežia mėsa, deszros ir visoki vaigoip 
daiktai. Wiska užtaiko koczyBcziause ir parduo 
da pigiau, kaip kiti.

Ateik broli pamatytie 
It to viso pabandytie

MOTERĖLES!
ar jus žinote kur yra geriause

Groserne ir
Crockery Store?

— PAS

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

Geriause vieta dėl Bayonnes lietuviu.
Užlaiko geriausia tavora ir pftgitiusei parduoda 
kaip kiti. Kava ir Arbata turi net iszpaežio* Ro- 
sijos ir visi ta vorai kosviežiausi ir ezyseziaus i 

Lietuvei ateikitia pamatyti? ir to wiso paban
dytie, o nesigraudysitia. (24-41

Temykitia! Temykitia!
Kam turit vaikszcziot?

Pas kitus ir duotis apsigaudinet. kad galitia teip 
lygei gerai ir pigei atiiktie interesus pas 

savo žmogų. Ateikit ir perslludykit.
SZIFKORTES

ant gerlauftlju liniu isz Chicago per NevYor- 
ka in Berlina ir isz Berlino in Cnicaga.

Isziuntimas pinigu in sena kraju.
UWAGA:

Rublis................. ............. 531
Guldenas............ ............ 39f
Marka................. .............24j

Juliau Piotrowski,
3117 Laurel ui., ant Bridgeporto

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3452 S. Halsted ui.

Nujima puikias Fotografijas, už tuzinu tikisi

$2.00
Ant vesellu ir kitokiu reikalu nujima Fotogrs 

fijas kopuikiausei.

KASPAR BARTKOVVIAK,
Konstabelis Pawietawas.

IR NOTARY PUBLIC.
Iszprovoja geriause! visokias provas visuose 

suduose. Klumoczyja kalbose: lenkiszkoje, vo- 
kiszkoje ir angliškoje. Teipogi kolektavoja pini
gus už visokias skolas. Gyvena po nr.
3200 Mnspratt st., kerte 32 st.

W. Slominskiene.
679 MILWAUKEE AVENUE, 

CHICAGO.
Paduodu dėl žinios visu lietu- 

viszku draugiszcziu, kad mano 
krautuvėje randasi visoki daik
tai, koki tik reikalingi ira dėl 
draugiszcziu, kajp taj: karūnos, 
juostos, ženklai ant krutinės, 
kvieskos, lazdos dėl marszalku ir 
tt. Wiska parduodu labai pigiai, 
apsteluotus daiktus padarau isz ge 
riausios medegos. Per 17 ka metu 
tuomi darbu esmių užsiėmusi ir 
visos draugistes <sz mano darbo 
gėrisi.

LIETUWISZKAS

SALUNAS;;;
Juozu po Dzialtvos,

3253 Laurel u), ir kampas 33 ui.
Užlajkau šviežia lUwarska Alų, seneuses ge- 

reuses Arielkas, Liktorius ir kvepencziut* 
Cigarus.—Kazdien šviežas užkandis.

Atejk Broli pamatitie, 
Ir to viso pabanditie.

J. DZIALTWA, 3253 Laurel ui.

M. L. Kasmar, 
(KACZMAREK.) 

SAdiirokatas
Praktikawoja wisuose suduose 

atlieka sawo reikalus gerai ir 
teisyngai.

Rodyjame wisiems 
lietuwnykam8 pas jy nu

siduotie sawo reikaluojse, o 
apturesitia geriausia rodą.

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

—)GYWENIMAS(—
636 Noble ui., Chicago, III. 

Mano ofise yra kalbantis lietuviszkai 
FR. MAS0NIS 

ir Lietuvei visokias rodąs gali gautie už dyka.

ir

Bruno Grabowicz, 
-I-Lenkiszkas Aptiekorius-E 
Paduoda dėl žinios brolams Lietuviams. gyve- Į 
nantiems Ne v York*e, kad užlaiko pirmos klasos j 
Aptieks po num. Į

177 Broome St. kerte Ciinton Į
NEW YORK’E.

uždėta IKrti metuose. Didžiau*** krautuve viso
kiu gydyklų ir žolalu isz Europos. Receptus isz- 
pytdo koatsargiuusei ir už piginusia prekia-

Man» aptiek oje priima ligonius ir duoda jiems 
dsokias rodąs jau no daugi*! metu žinomas 
MRAS J. SZpAęjIECKĮS. (17-fl)

wl 
I>

Dras Schlaclieckis,
175 Henry st., HEIIORK,

arti Jefferson st.

Lenkiszkas ir Lietuwiszkas Daktaras,
Priima ligonius savo namuose sziomis adynomi 

no 8 iki 10 ryto I NLDELOMS 
“I ”2 po pietų | no 8 Iki 10 ryto
* 6 “ R vakaro. | “ | “ 2 po pi* r

»

S. F. Malicki,

------užlajko-------

Krautuwe Grabu.
Tejpogi užlajko visokes drapanas rejkalingas 

dėt patajdoimo lavonu ir puikeuses karietas dėl 
samdime tuose rejkaluose.

S. F. MALICKI,
761 W. 17-taul., Chicago.

Telefonas, 9078.

“VARPAS”
Mokslo, literatūros ir politikos 

laikrasztis 
iszeina TILŽĖJE, per menesi viena karta, didu
mo 16 dideliu (arkuszodidumo) puslapiu. “VAR
PAS” yra vyriausias ir žimeziausiaus jaunos 
Lietuvos vadovu laikrasztis, tikras “Naujosios 
Dvasios” apasztalas, organas Lietuvos inteligen 
eitos. “VARPAS” neseka jokios partijos: “VAR 
PO” rūpestis—laisve ir gerove visos Lietuvos ir 
visu Lietuviu.

“VARPAS” spaudinnsi ant gražios, slidžios po- 
pieros, dailiu rusztu ir tikrai gryna, skaiezia kal
ba ir kasztuoja per isztisus metas tiktai $1,25. 
Tai isztikro yra labai pigu!

Pinigai iszsiraszant “Varpa“, groinatos reikia 
siusti ant žinomojo Amerikos Lietuviams adreso:

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

MAI DRZEMALA,
— LENKISZKAS —Adwokatas,

praksikavoja visuose suduose 
iszpildo savo palikus teisinga ir 
gerai.

Rūdijame visiems lietuvv nikams 
eitie pas Orzemala gerausi apgi
nta provu.
Ofisas: 23 Metropolitan block.

163 Randolpli St.
Give.iimas 1256 N. Halsted St. 

Telf. N. 4923

JUOZAS VILKAITIS
328 Anderson str., Jersev City

UŽLAIKO

Puiku Saluna
Wiskas yra czysta,gerymai pir

mos klasos ir da pigiau kaip kitur.
Padraug užlaiko Agentūra

Tai yra parduoda Szifkartias ant 
geriausiu laivu,pigiau kaip ki
ti. Siunczia Pinigus in visas 
dalis svieto, o kas turi rusku 
arba kitokiu pinigu, tai gali 
pas jy gautie apsimainytie, mo
ka augszcziausia prekia, kai pkiti 
agentai. Dėlto visiems Lietu
viams, su visokeis reikalais, 
rodyjame nusiduotie pas savo 
broly Lietuvy, nei ka pas ko 
ky ten žydą.

įvairiausiu KNYGŲ galite 
gautie pas J. MATUTI. Parduo
da jis Raszta Szventa, visokias 
Maldų knygas irsziaipjau puikiu 
skaitymu knygeles: pranaszavi- 
mas Mikaldos, Sapnorius, Juzefa- 
to pakalne ir t.t. Taipogi turi ra- 
žancziu, szkaplieriu, o ir dziego- 
relu auksiniu ir sidabriniu, lenciu- 
geliu, žiedu ir kitokiu daiktu. 
Jo adresas:

Jos Matutis.
287 Whyte Avė. Brrooklyn N. Y.

Lietnwiszka Aptieka
J. J. ROBIN, Prop.

543 S. Jefferson st., cor. Liberty st.
Diplemavvotas isz Europos.

Nog 95 mietu isl praktikawoJaK pritajso giera* 
lekarstvas usz vidutinia prekia 
Kalba lietuvviszkaj, lenkiszkaj, ru- 

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

telephone: canal 369.

Ruskai Turkiszkos Maudyklos 
21 B0WERY ST. 

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

Atidaryta kožna diena
Sziltos Ir Bzaltos maudyklos, o teipgi plaukyklos 

kopulkiausios.k kopuikiausioB.
\ B. L. SCHEINKER,

WALDYTOJAS.
L-

I

Pirmutine Lietuwiszkai-Lenkiszka
—=Mokslaine Muzikos^—

Kursai tapo atidaryti t ma Rugsėjo 1893 in. Rekoijas duoda ant wi»okiu intaieu kožna no 
iki 10*4 vakaro.

Kursas mokslo tveria trumpai ir kasotuoju tiktai $5 ant menesio.
Orkestrą Liesu wiszkai-Lenkiszka.

Isz musu mokslaines iszeina puikiause orkesrra ant balu, wesia- 
lu, Piknyku, Teattu it t. t. užmokesty labai pigia. Turėdamas di- 
dely surinkimą natų galu atgrajytie melodijas grynai europiszkas, 
ka niekas to nedarodys.

Asiduodu atminczei brangiu brolu.

J. Zielinskas,
lūt, lleliincey St., ________________NEW YORK.HERSCHMANN'S 
■Passage & Exctage Oi'iice.

9 Essex Str.
New lork, N. Y
korcziu ir siuntimo pinigu.

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

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

S 1. HER8CHMANN, Teilfeld 7-8

Didele agentūra Szi

Elias Rosenthal,
—Lietuviszkas ir Lenkiszkas—

ADW0KATAS
Yra tai smarkiausio ir didžiausio mokslo Adwokat»s, jau kelolika 
metu praktikawoja aukszcziausiuose suduosei, geriause iszprowoja 
wisokias prowas. Kalba wisokeis liežuweis ir duoda geriausias ro
dąs. Jaigu kas turitia kokia prowa, tai tik nusiduokitia pas jy, o 
persiludysitia patys.

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

NEW YORK.

I) 11) Z I A U S E
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Krautuwe Drapanų
Wyriszkas wisas apsirengimas,wertas 

$15, parsiduoda už $8. VVyriszkas vi
sas apsirengimas tvertas $20, parsiduo
da už $10. Wyriszkas puikiausias vi
sas apsivilkimas vertas no $25 iki $30, 
parsiduoda no $18.50 iki $15. Teip Il
gei parduoda už pusią tik prekes ii 
vasarinias paltas, teipogi turime neisz- 
pasakyta daugybia drapanų dėl vaiku 
ir parduodame nesvietiszkai pigei.

MOE LEVY
(The Blue Front)

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

MAX KOBRE,
— SUCCESSOR TO —

K0BRE & HERSCHMANN
Litewski i Polski Bank

40 Canal Str.
IR

142 DivisionSt.
New York

Wyrai! duodu jums žinia, kad mes parduodam Szifkortes ant vi
su greicziausiu laivu už pigiausia preke, siuncziame pinigus,kuriuos 
jusu prieteliai gauna in 15 dienu. Musu kantoroje galite susiszne- 
keti lietuviszkai ir lenkiszkai. Ateikite ir persiludykite, kad mes 
per 25 metus su kožnu apsiėjome teisingai. Teipogi parduodam* 
tikietus ant visu geležinkeliu Amerikoje ir Europoje.

KANTORAI MUSU EUROPOJE YRA TOKI:
31 Admiralitat strasse, Hatnburg. 20 Maaskade, Rotterdam.

46 Heerdenthorsteinveg, Bremen.

------TURI OFFISA
1

Aptiekoje, po nr. 3315 Laurel ui.
Telephone, Yard 709. no 10 iki 12 advnai lytie.

------GIVVIANA-------
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 

^USTUWISZKA = AFTieKA> 
—po—

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

Daktaraj kožnam cziese ira Aptiekoj, ir galetna szauktic koki nori 
per telefoną. Telephone: Vest 654.
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