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Gera wisiems užeiga! Pas mane gali kožnas ga
gerti, vsirukiti kono skaniausiu cigaru ir t. t. Tei

KUOPinKIAUSIA IR UŽ PIGIAfPREKE (CZIlF
NtA) ISZPILDO ^VISOKIUS DRLKORISZKUS DAR
DRUK UOJ A DR A UG YS( ’ŽIU K( )NSTTTUCI JAS,
WISOKIUS PLAKATUS, TIKINTUS. GROMATAS, UŽ

230 W. CENTRE STR.

KAMPAS E CENTRE IR N. BO
WERS STIC
SHENANDOAH PA.,

SHENANDOAH. PA.,

J. RAMANAL’CKAS GASPADORIUS

W

Czionai galima gauti,b
I .szcle užsimano: atsigerk
f niausio nluczio. saldžios, I
kokios tik norėsite arielb

atsilankisitTas pigei

Turiu nupirkęs wisus daiktus reikalingus delei laidotuwiu mirusio,
priegtam laikau arklius, wežimus, kuriuos samdau wisokiame reikale žmo
nėmis; anglius parwežiu, perkraustau, su keriezium ar boge persamdau ir t.
t. Todeliai, užpraszau wisus sawo gentainius idant nepamirsztu jai kam ko
reiks, tai ateikyte in saliuna kureme wisoko galima gauti delei gėrimo.

C. M. BORDNEIU
PANTI.- DAKT.W

275 ?/'. Centres/). SHENANDOAH. PA.7M. JANCZAITIS.

'Pen gulima gauti isigert wisokiu
puikiu gėrimu, o ir cigaru su kwepeneziu durnu. Kur galima kožnam
wiengeneziu atsilaukytie.

Derlingiausi laukai isz wisos walstes A rkimso, a pie penkes deszimts
tukstancziu wienam gabale, po ąbiems pusėms gelžkelio ,,M< mphis ir Little
Rock“, tarpe tu lauku randasi miestelis Hazen kur žmones gali sutwertt sau
dvdžiausia ir puikiause parapija. Komitetas aprinko taja wieta ka‘po ge
riausia del uždėjimo Liotuwiszku kolioniju. W'isoki jawai dera labai gan
iai. priegtam auga bowel na, o waisei sodu puikiausi isz wisu Suwirnvtu
Walstiju. Klimatas sweikas. žiemos trumpos, o wasaros ilgos, karszcziu di
deliu nėra, szilima Jiginasi su Chicagos,

Wanduo sweikas. Szulyniai gylio no 20 iki 50. Aplinkui iszsidraikštia straipsniais puikios girios, taimeriai gali gautie laukus su giria ir be gi
rios. Balkiai ir lentos neiszsakytai pigios del pasistatymo sau namu.

y

'Mokosi Sl,oo isz wirszaus už kožna akra, o likusia suma iszdajina aet
5 metu aut iszmokeszcziu. Norint tikrai dasižinoti apie wiska raszikitia in

l’NIONLANI) COM PA N V 163 Washington str. Chicago Iii
Arba in redistia „Lietuwa“ 954 $3rd.str. Chicago.
O III./

Jurgio Juraiczlo

CH. SHMIDT

232 W. (H NTKE STIL
/</tena7)(lo((/<, 'Pa.,

Ar žinote lietuwiai kd

ra piuikiis photoen^i
panaszci labai in žiijood

pgmntnrs

.

p

Czion galima gauti szulto alaus, sal
džius ir karczios arielktdes. trvposg
usirukite cigąra su kwepcneziu du
rnu ir ko tik duszele usimano.

. Hm

rx<«l V..I T l.r

vyrų jau aštuntas mėnuo iš
siuntė toli ir nežinau niekos-

Dievo

valia

nu.

7 W. Centre str. Siu •nandoah. Pa.{)

ant lipynės net sukniubo ir a- kų, Iszklaiisė senė, klausė i;
vaikas.
Hs ant gatvės: senė

si ir ginasi: asz, sako, nejemiau, už kų-gi mane muszi,

kitu metu neuž-

e>

539 XV Pine str. Mahaneį

— Tai mums, seniems, u
dūli.*

nežinoeziau nė kur pasidėti.

Atsiduso Audulis ir klau
pia: ,,O drabužiu ar neturi szil
tesu i u

Dirbs

— Leisk, sako, niocziute, Jis

inildaina leisk.
stumi, ėjo ir nepažįstami, bet j
nieko ypatingo nebuvo matvti.

pnesz
senė, < I a ry k . — a sz
tu pajėmei.

mo
li e be

1 AŠ IP I

m ųcz i a u,

fit

ant peties užsidėjus neša imti
szų skiedrų. Prisirinko, tur
bar szia ta v o
būt kame-nors, kur stato na
mus, ir eina namolei. Matyti,

mėgų, pažiurėjo

senė. Asz taip-pat seĮdim-i.-.
turėjau, — tik viena duktė iš
liko.— įrėmė pasakoti sem .
kur ir kaip ji gyvenant p:u(lukteri,
v ir kiek esą vaikucziu
tenai. — Mat, sako, nekilk

tl Pt-

cziuV,

Rūkyti kumpiai 1 sw

Jono Ražo-

ežia tįsia.

itsidu

’
4
•i
szimt kapeikn -

ant geriausiu szipu wazisM
tani liaidžiu piningus &
Lietu wa. Rpssija. Lenki)

gero galima gauti įsigeri
Taipgi del svirimo mesa 3.1, sw. 25 c pas sawo wieuzt-mi.
Geriause mesa ir mežiause preke
wisame mieste.

Audulis, tai ir mums bus mleista. Visiems reikia dovano

vau tarus, tuojau pajinis,

ir pasijom ė

ma gauti pirk t ir nebran£
Ten galima gauti skaniausiu gėri ir mažmožiu i pa t ings i reik*
mu wiSokiu, nes ir cigaru usirukiti torelėms. Wis gi ten geriu
Ten kožnas lietnwis puikiausius drabužius usisteliuotie gali ir nebran- su kwepencziu durneliu, o ir pagelba pirkt kur turi wisokiu d*3
gei, Teipgi delei draugistiu siuwa wisokius mundurus, .r wiska siuwa isz
ir pas Wroczynska vra
drūtos materijos o ir seniausia yra kriauczius Szenadorije, todėl ir wiska put isz nelaimes p. Ražas.
kris reikalauja.
kei padaro.

A. GRYNEWYCZ1AUS

, v(*rgas r*-gi nnv< -

hemo*

LIETC-XVISZKAS SZ1
I

langu ir

308 XV. Centre str. MJt

Johnson’o mes’nyczia.

Nutilk senė.
rankom, numetė kepurę ir nu

daigu nori kas kad afffiris
22 W. Centre str, Shenandoah dydes formos (ai wiskapri
ro ir nebrangia i.

M- WDiCZINSEij

sdįĮ

szilta, o dabar mat kaip azalta

■

tu per žindytųjų — neima —
liesa, sako. Buvau sztai pas
nirkliene. ten musu moeziutė

ISZ K A S S A L1U N A S

Del wirimo mesa 5 sw.
Del kepimo galwijiena 3

t

j i mus padaryti'

3L Oak str. Šliejo

R. DABB

Powardu ,,LIEWWA”

Metas

KUR MEILE,TEN IR DIE-

po piet nuo I iki 3
ir nuo 7 iki S wakare

■ Czion gausi geriausiu gėrimu,
szalta alų, o ir gūžes gera miera, o galwa nuo jo niekad
rnkimo nereik girti ba. tas pats gira Ch. Shmitlra gali kas
NEPAMIRSZK1TE. szale „Garso“ baczkutia in namus parsis
spaustu wes.
2lL M . Coal sir. Slica^

reran

wienas colis isztisus metus S 10

Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, I’a

( Misas luina atidarius

W. Coal str. Shenandoah, Pa.,
L1ETTJ

S h e n a n d o a b, P a.,

27 DIENA LAPKRICZIO (NOW EMBER)]894 M.

J’raszau atsilankyti
• ir• •. t
band v t i.’

K. DHDURK®
grabai! (r sztarkus arkliai. Kas czion

wienas colis per menasi S l.oo

> NzeniJi

----- SALIUNAS-

Czion puikus

wienas colis wiena kart S0. 50

JSZEINA KAS UTARNINKAS.

one inch one month. $ 1 ,oo

G h mieliau

J

PREKE APGARSINVML’:

ore inch once , . . $ 0, 50

-“O")

5

J

311 E. Centre str. Shew

ŽMONES SZ1RD1NGI, GERYMA1, CIGARAI PLIKUS, RO
DOS REIKALE NEATSAKO.

PUBLISHING CO..

KATES OF ADVERTISING:

one inch one •year . § 10,oo

KUFCZYNSKUf
SIGAILESI

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOS L1ETUWIU-

JJ

885 Bank str. Waterbor^Cb

PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.
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siu, mocziuV,
jo ant kito peties perkelti, nu
seniukų, leido maiszų ant žemės, pinti- tei.

*&££***

Tuszczia jo, tarė senė pažiu

senuvaikas paszoko ir sako: dm 1
mocziut asz nunesziu, man pr

isz- kratyti skiedras maiše. Jai kėlius, tarė senoji. Jį taip rei
skiedras bekratant, isz kas-žin kėtų apdovanoti, kad visų ne- ir užkėlė maiszų vaikui ant j c ežiu.
-kur išlindo apdriskęs vaik- dėlia negalėtu atsisėsti.
— Ei mocziutb mocziuf, sa
obuolį ir norėjo nubėgti, bet ko Audulis. Mums rodos taip, O
Moteriszkė tarė:
senė pamacziuH jį pagriebė už o pagal Dievų kitaip. Jeigu jįlgus nuo Audulio ateijimti u,
nžobuolį reiketu plakti, tai kų obuolį. Audulis stovėjo žino
vas, matyti, atvedė mane pas
mumą riekia už musu nuside- jo ir klausė, kaip juodu eida

■ .....

nas jo neapgavo, kad Viesz- n e t a 1 p i n a u „G a r s e Aių e r i k o s L i e t u v i u p r o*
atiduotos
kiuitis rado aift lipynės,, buvo ir kad tikrai jis Į>rijėine Viėsz
kraszczi* cenzoriai pastatė sitv
nesudužtą pasijėmė vlų ir vėl
sėdo prie darbo. Padirbo da
mažumų, bet jau negalėjo paseimo

protokulų

tokio dalyko, kurį asz kitaip
inrasziau in protokulų, nei sei
mas nutarė. Dar labjaus ne
galiu suprasti, kaip tai tapati

m u, sensacijų, delegatai ra
210, už tolegrųmus $75,:’4, eį
miaus galės rodavotis apie vi
suomenės reikalus, dauginus
reikalu valės atlikti ir mažiaus
laiko ir skatiko iszeis.
Tamstos laikraiztije tūli
tautiecziai užmetineja man bo
toriaus, kuriam užmeta falszi- są vimų per seimų., taigi buordau mas,>zahn cenzūra ir kai-szmji
viima nutarimu; seimo gi pre- jiems.'labai dėkingas, kad fak mas asabiszku reikalu in visuo
tais tik ne taip sukraipytais-,

zito

ir mato, lempininkas eina ži

siunta
mų, tai matau jog jiems ir no-

(raišo redaktoriui.

laktori
mis

ro-- lai Kraszrije Kopija mano
laiszko, kuri iszsiuneziau
ie žmogus nepagii
nyhei“ <» d. Lapkriczio, o ku-

pasijėmė lempų, pasistatė ant
stalo, ir nusijėmė nuo lentynos vieįivjimo organai

už teisingus. Atsal
szio užmetimo turiu
jog jeniė nėra teisybės tik,. mas mano pasirodė tame, jog
. . . . ! Per seimų visus nutari- daugelio įnesziimi aptarime
užėmiau baisa, bet tai kiekvie
nas delegatas galėjo daryti.

k iižmėti^į

c man. na kuopa galėtu turėti kuonežinau. aiszkiausių supratimų apie tai.

m<>. tai 1W

A. Milukas

nesza ui 72.

§ Gyventoju New York<yra isz viso E800’/)00. Tiktai
:o:

««.•

diliai, taipgi >kait\damas pla
tu apraszimų r<»du. įvairiausiu su seimo |u-oto-kukik*
pakraipų sznekas, iszdirbtu k n. Burbus mitai®
platesnes vienpu>iszkas pažiu

tuo- budams seminarijoje
j u in laikraszcziiis ir

uerad

nuo szio

iiy jo.
mato;

obllo-

And u Ii u i
įlojo, užsi
dėjo akinius ir ėmė

<»S

girdote, pakelei vingu
ir jus Mane p rijom ė t ė.

buvau

$zVentos ramybės

pasirupįsiu

M

Bam
suprato Audulis, kad

mas. l’žraszus tuos turiu. Pa?
surasziau po seimui pagal uzrasžiis. Protokule raszydamas
turėjau ant misliii, kad kuoaiszkiausiai nupaiszyti seimo pa

svetimž**-

Tu’.as statysfikas aprvkaatsakiau
vo, jog žmogus turintys 50
metu amžiaus dirbo 6500 die
nu, miegojo 6000,, bovij< si
rodo, jog asz nsabiszkumus 4000, iszvaikszcziojo 12/100
varinėjau. Jei šeinio preziden miliu, sirgo .500 dienu, 36,000
tas leido p, J. Paukszcziui nei kartu pusrieziavo, pietujo ir
isz szio nei isz to užpuldinėti vakarieiievo. suvalgė 15/100
svaru mesos jr 4000 svaru žu-

Amerike gimusiu yra ne dau
giau kaip 35.5/100. Daugiau
yra vokiecziu ir aini ne kaip
/unerike gimusiu. Žmonių isz

elel pi otoKulas, . K ui J daugelio m a žesiiės-vff
ar 'i amstos laikrasz- k u.
vparz-gi
•v.i. i..
___ : 1 .i...................... .
....
tvarkos Susivieiiyji|»|
tai i jonu .54,000. Beveik visi
- liaus tamsios jo pines, Asz
asz neskaitau sav iii
tams >n
kio tikėjimo ir liežiuvio žne
esmi to persitikrinimo, jog pinaujų madų i v esti. Ji
gėrė 7 < >< H > Ogalionu operimo.
ra sz mėti
O
kta, jeigu, tarp mus atsiranda,
pernai metu p<> seįikO
mano
m spdtiszKurnų, a<akiliu matau tik t.W
biszkumiis, falszavimus ir t. t.
gimė (rolamlijoj, yra mažiause so svieto mirszta 67 žmones.
raszimų kai į o sekn?^
ne

iszjiaikįti. Dovanai pngal ma
isz motėm ant viso svieto. Jau
matė
IX
seim<>
protokulo.
no nuomonę Tamsta raszai,
yra 18 metu ir matomai, jog
mete per seimą Mtf
pati Benilero pagimdė
jos ilgis nepasidydys, yra ji 30
viau priežastis dėlei kuriu ne man bu u ant s< i nio
autoriui straipsnio ,,IX seimo
gyvenime 32 vaikus.
.
rie
Susivienyjimų
amžinai
nuže
paspėjau su protokulii in N. mi. i:. AI K m n i<
Seimo
mišią; man rodos, jog tikras reikaluose“ ) kaltįti manę, buk
9 svarus
asz siiraszęs in protokulų tik
mas.
gerai ketuScraiiton‘e pripažinai man teiasabiszkus, pasigyrimus ir 1.1.,
riomis kalbomb
Į'i’otokulo | ai\ iiįifii
mes neesame
radau pat\ ii l ‘i.akczia
meluotiems sekretoriaus raszvpranesziai savo
<“i llio pl'i’ZI Heli t o. gH
szventu dienu. Szio kos lėd vienas darbini kas pa
jei esame persitikrinę apie pra
nei pirmesnių -••imu f
metinis kalendorius nurodo, darydavo per db-na t užimi.
kilnumų Susiv. neslėpkime jo szinasi
Im>*-<•; o ir >zj met j>.|
mus atsirandu!
naszai
52 nedieltlienius, 52 Szendieii viima maszina p- r
mino.
me visiems savo draugams,
tuns
manyszkus ..gumimdi“. Tu ii
kad abelnomis spėkomis jas
lijoje pereitame m
mones. jog >usiv. organas ne ne es’uiu neiszpild
t i ik
užmietinejimu
jau
ir
Saliamo

keturias dienas „Nauju Metu“
panaikiti. Ne seimo sekretogali pasisax inti eenzurų ant sei
nas nežinos ka atsakyti, neatir 1716 nusižmlimai.
mo ar Susiv. virszinįku prane<vmii nei asz,
tu paminėta ežia kas tokia, kas
Visos v i esz p at y s tęs Euro
nuo
szimu. \ pacz gi, jog sziame at
r netikiu iii p.
ant man
sitikiim , t. v. su seimo protod v. konw
ir nauja skaitliu; į>os paima kas metas 3,500,0' .
kalti tie, kurie tų
•
'’t I
ok uii pe£?
000 mokeseziu.
atnenori būti veidmainiu, no
sunau•
voms nenoroms turi užraszyti menu ir jam tai, kų pasakiau
intaisų su pagelba kurios van
taj, kas buvo kalbėta, ar dary ant Tamstos pamiszaus lizineWm. Solomer, kuris užsi denį mariu permaino taip, jog
tokului pakanka pan
ta. Nekartų iki, sziohai po sei
manė pastoti szervfu New ji galima gerti. Tas iszrad:r los
k rotoriaus, mu - pfl^
age n to
mui galima buvo iszgirsti sknu
Baigdamas savo laiszkų, tu
ant to siekio mas priduos dydelę pu
nuomonę ant X šeinio
lius apė „bosavima“, netvar- riu dar syki isztarti protestą

tamsioj kada būnu seminarijoje. P<»
žmonės .Tamstos laikraszti praneszu a

ta rė

klausdamas seimo, ar taip ii

„Vien.“ užpuldinėjimu.

JIUVUUJ,

A <1. ,

VXVV.

-V

Kas Jietuviszkai skamba:

Antanui giliukui
atspaud'uote mano rasztų asz

turi daryli su protaka
^Tolinus Tam>ta uZl
jog protokule ,.r/uid#
kai, kurie aut si imo l
(aiĮ> apszneketi.’* Ivlafi
d (d garbinga redulwi
baisu apkaltinimų ant

k ras tik seimo apraszimas tų
gali Įiataisyti. Kada kiekvie
nas, mus politikos „bosas“ ar-

tas“ žinos, jog jo pasielgimas
bus apskelbtas, visuomenei, ta-

DHisu seimai apspis be triuksz-H.

tas.
ant s
jį in svietų.
Atsitikimas su
už
randavojimų
protokulų sziu metu seimo man $4829,20,
Tammany Hali $2000, užpaeztavas markeles $1652, už ap
garsini n i us 1 ai k raszczi 11ose d i e •
ainiuose $821, už apgarsini
mus laikraszcziuose mėnesi
niuose $613, už važinėjimų

laike keliones mariomis.

§ Tūlas dailyde (stalioriiK)
V amare isz rado raiti nevirta JBZ szonu su sparnais k'

kos.

Sparnai yra

iszsiki

nuo breunos valties per

‘’SMjgįJj

THE LITHUANIAN WEEKLY

, GARSAS AMERIKOS LIETUWlt’
PUBLISHED EVERY TUESDAY
Executes all kind of Job Printing
and translating in all modern lan
guages,
SUBSCRITION $ 2,oo PER YEAR

All communications must be
— addressed —
Garsas Amerikos Lietuwiu,

Publishing Co.,

230 W. Centre str.,

M*

Shenandoah; Pa

NEDEi.iMb 1.AIKRASZT1S
„Garsas Amerikos Lietuwiu“

iszeina kas utarninkas,

Shenandoah, Pa.,
KASZTUOJA ANT METU

AMERIKOJE
1N l’ZMARE
Užvreizdotojas J. Ramanauckas.
Rankrasacziai (korespodoncijos) ir
Uiszkai turi būti adresawoti ant szio
adreso.

„Garsas Amerikos Lietuwiu“

•

Publishing Co.,

230 W. Centre str.

,

Shenandoah, Pa.,

me pamislijus apie ateitę Ame yra teisingai paraszitas.
v ie
rikos lietuviu.
nybės vedikams baisiai liepa
Suterejimaa žustanezios mu tiko jog nGarseu patiIpo ap
su jau n avės vien tik rėmėsi raszimas apie seimų, nes jie ne
ant intaisimo lietuviszku mok- galėjo pakiszti į stalu liekuslainiu. Toji mislis jau senei r i uos sav nepatinkamus straipienybė“ raszo, jog p.
yra apsvarstoma tarp prakil snius
ztį neliepta užraszyti
nesniu Amerikos lietuviu. Tu
lose parapijose jau yra intaisi- in garbės sąnarius, bet vien
t<»s Į>arapijines mokslaines. Mo balsei apszaukta. Taigi vien
kinimu vaiku visados užsijima balsei, ale gal tik per paukszvietiniai dudoriai, kurie tan tinius, nes jo garbės sąnaristai
kiai asti netikę prie to, netu priesztaravo netik p. A. Milu
rinti jokio patrijotiszkumo, ar kas bet ir k n. J. Žilinskas.
ba suvis naujalenkiai. Nors ir
Kaip matyti isz p. A. Miluko
yra kaip kur intaisytos, para laiszko patilpusiosziame n u me
pijinės mokyklos, vienok ne riję Garso, jog nekurie geradė
visi lietuviai leidžia savo vai jai pradėjo jį skusti arei vysk ukus in jas.
le da nori
Priesz nekurį laiką irSzena na
kti skusdami jį in se
dorije tapo instengta lietuvi
szka mokslai nė. V isiems ežio- minariją, yra labai negeras
nikszcziams lietuviams pride dalykas tai p užsipuldinėti ant
ra leisti savo vaikus in lietuvi- žmogaus nė už szį nė už tą.
szką mokyklą, kur jie gales
O ką „Vienybei“ mes neno
iszmokti ne tik skaityti lietu- rim azituo kartu dauginus ka
viszkoje kalboje^ bet gi gaus
:į tokį supratimą ir apie neja visokias priežastis ant sei
imiszkus dalykus.
m<» sekretoriaus, inpikus u:
d. szio m. sukako metai tau jog „Garse“ patilpo teisiu
nuo iszpjovimo musu broliu gas apraszymas apie sziometi
Kražiuose. Ne vienas lietuvis nį seimą.

Ciningai turi būti siunsti per Money
Order arba Registrawotoje Gromasu szirdžia apsiliejuse
tojo ant ranku.

J. RAMANAUCKO.
230 W. Centre str.
Shenandoah. Pa..

Mokikime vaikus lietuviszkai. Szitoji užduotis kiekvie
ną lietuvį privalo apeitį ne tik
gyvenamį musu Tevyneje, Lie
tavoje, bet labjausia mus ame
rikieczius. Amerikiecziu lietu
viu gentkartė suvis neturi su
pratimo apie tautiszkus daly
kus ir negali turėti meiles sa
vo tikros Tėvynės Lietuvos.
Prisiriszę yra prie svetimos
kalbos ir viską pamileję kas
yra svetimu, o ne lietuviszku.
Ir ne yra nieko stebėti no, nes
lietuviu vaikai gauna apszvietimn angliškose mokyklose,
kur žinoma jie pripranta prie
angliškos kalbos Galim pri
sižiūrėti ant jaunu vaikinu ir
merginu czion augusiu suvis
vp’staneziu in svetinitauezius,
kurie varo laukan lietuviszku
kalbą, o su dydžiazsiu pamegi
nimu griebėsi už angliszkos.
Kiekvieną lietuvį milintį nors
kiek savu Tėvynę, paima bai-

gailėsežiu pamislijo tą dieną apie
ana tironiszka pasielgimą ma
skolių su musu nekaltais bro
liais . Nevienas isztarė amžiną
atsilsį už tuos karžygius, kurie
nesigailėjo savo kraujo pralie
ti už savo tykejima. 22 diena
Lapkriczio pasiliks brangia at
mintyje lietuviu ant visados,
nes toje dienoje būrelis nekal
tu musu broliu pasiliko kru
vina auka kraujegeriu masko
lių. Paliko mumis, broliai, paveizdą kražiecziai kaip mes
visados privalom būti pasiren
gusiais kentėti už savo tykeji
mą ir tėvynę. Sziendien drau
gai tu, kurie krito taje kruvi
na auka, verkia ir dejuoja bai
siuose kalėjimuose, nekurie
isz j u yra nuspręsti ant sun
kiausio darbo kasyklose Maskolijos, o kiti ant gyvenimo
Si birioje.

Pereitoje suimtoje 24 d. szio
m. buvo viena lietuviszka ve
seilija. Tur but vaikinai buvo
gerai iusitraukę degtynės, nes
ir važnyczios turėjo apkvaituses galvas, vieno vežimo nu
laužė aszį.kito dyselį.o treczio
iszdaužo langus.

Apgarsinimas

Atėjo žinios jog ain
klės nuo pirmosdieieg
džio ( December) pnm
ti tris czvertis ant i||
tris dienas ant nedelip
riausias superintendfesH
her, kuris nesenei if|
Philadelphijoje, Resdį '.
ir Iron Co. Offi.se, dr
isz Philadelpbijos, V
sako, jog nieks Bfgiliig
kyti kas bus mėnedjt||
džio. Jis negavo jolnįy
k u.
Buvo pa prasti jį

dirh'ti tris czvertis aoUm. Gruodžio, bet kid

ant nedėlios nė vienut
apie tai,

Vienas Ita]ijonai,bf
d as ne yra žinomu, H
musztas per truk j ant |
kebo ties Bostin Run$
subatoje tai yra 241*

U žm imtas ahtfl
Marksville, Ky„ III

ežio. Kokis tai R. Si
stovėdamas palei doi»F
sztė aluvku sav ausj.h
pą ateidama jo pati,d*
ris ir pataikė durimi^
ką taip, kad tas inlio^“
vą ir iszlindo per B
Brown tuojau s numirt
rivu palaidotu

Priesz metus laiko tap
Max Sudovicz, Szepadorio Jotas
vietoje va«
prekėjas (kupezius), nusiuntė
G ramd Lodge, Mieli/
dvilikos nir-tu savo dukterį' in
Mussotto. Dar
banką iszmainyti^lOO.
Mer da buvo atkastas f
gaitė atėjus in banką apsižiu
k u na palaido'
dant
vietą, buvc datyrta, jtf
ji jieszkojo pmįgu ant kelio 'sot buvo givu alai(W
kuriuomi ji ėjo ,betgi negalė vonasgulėj o grabe w|
jo rasti. Rokuoja,jog pinįgus ir turėjo pi Inas ranto*
ainant mergaitei isztrauke,
nes ji juos neszė insidėjus in
bankos knįgute,kurią ji laikė
Dar atsiprovijus veselijai rankoje aidama.
Studentai vagia M
caro Nikalojaus II, galima ti
nsas City, Mo, 25 *
kėtis, jog nors kiek palengvys
•• i
10 d. szio m. nepertoli an>. Penki studentei
kražiecziams, gal savo cąriszglekasyklės, Paule, rado žmo šiltėto medicinos bn^1
ką milistą parodys i-rant musu gų superpjauta gerkle kuris va
votį už- vagi m a lavononelaimingu broliu.
dinasi J.Kristopovicz (gal len na(ktije policija ga^
— „Vienybė“ < užsipuola kas). Ne yra žinoma ar jis joįg studentai jau p
ant mus už tai, kad mes tvir pats taip sav pasidarė, ar kas antkapiniu, tuoj<aiw K’
tinamu jog seimo pj-otokulas kitas.Sako jog buvęs ne pilno $idavėK Bet atėję Bill!

___

nieko nerado, nes buvo vagys
jau pabėgę. Tik tai rado žmo
gų sėdinti palei kapinias ant Tilžėje, už,sudetus apszwiestesinnju
vežimo, kuris sergėjo studen Lietusiu pinigus, tapo insteigtas
tus, idant jiemis praneszti, jei- laikrasztis
Deginimas nabaszniku kunu
„VARPAS“.
Europoje ir Amerikoje.
sai žmogus iszdavė vardus visu
M Varpas'* tai yra reiszkejas siekiu,
Ant paskutinio susirinkimo
studentu, kuriuos palicije ant steigimu ir darbu jaunos, patriotidraugystės ,,Societe pour la
szkos Lietuvos inteligencijos,
r y to j a us suą resztavojo.
„Varpas“ paduoda visokeriopo prapagation de la cremation“
turinio rasztus prakilniausiųjų Lie i Draugyste eu Kiekiu apsvarad
T rys tapo užmuszti ainant in tuvos vyru.
mo apie degiuimą kurnu
Bažnyczią.
„ Varpas“ leidžiamas tikini gra ryžiuje, pi rinsed
oliriie
žioje kalboje o kartas nuo karto tai—
i de<ri
Cumberland, Md., 26 Lap Įiina ir straipsnius su iszguklymaisi
kriczio, Ant geležinkelio Bal apie lietuviszka kalba.
timore ir Ohio pereitame neDidei velytinn butu, kad kiek vie
nedeidienije atsitiko baisus nas Araerjkoa Lietuvis parsitrauktu jose randasi
draugyseziu,
i kurios rėmėsi ant to, idant de
atsitikimas, tapo užnniszta per ir skaitytu ta laikraszti.
„Varpas,,, su parsiuntimu in Ame- j
trūkį ant tilto trys asabos.
ginti kanas. Szeszi pecziai
rika ir in kitas svetimas žemes, per
metus kasztuvja 1 Amer, dollars ar- 1 tam tikslui ramlasi Suvienitoti ir miss Kidwell ėjo in ba- bu 4 prus, auksinus.
se Valstijose Szeurinvs Ame
žnyczią geležinkeliu.
Kada
rikos,
Tie patys Lietuvos inteligentai
užėjo ant tilto ir jan buvo ant
Paskutiniuose metuose stajau penkti metai leidžia ir kita laividurio, atėjo trukys, kuris
tystika parodo dydelį pasidau
kraszti,—
užvažiavo ant ainailcziu ir nu
ginimą szalinikn ant deginimo
„ŪKININKĄ,
“
metė nuo tilto in vandenį. Vi
kunu naujame sviete.
paskirta
keliniu
patriotizmo
ir
plati
si trys jau buvo negyvi kada
Metuose 1892 pastatyta A n
niinui apszvietimo bei reikalingu ži
itios rado,
niu tarp ūkininku bei kitu prastės glijoje dydelį peeziu del degi
uiuju Lietuvos žmonių.
nimo kunu.
Pirmuosius metus „Ūkininkas1
Kitos straikos

•dn«g«twskaip pej* milbi t
lxivi? -prUigriidg skieto, jog
gailaus patys kazokai negalėjo suvaldyti. Tad su pageliu
pampu pradėjo lieti vandeniV
ixz Neros ir privertėi minia4
svieto atsitraukti,
Kazokt.i
muszė žmones su savo botagaiš. Viens žmogus tapo už
musztas per spirima arklio i
viens vaikas sutrintas.
kada važia
Ižiu kimi
kurio ajjsivilktuvo galima bi <
vo pažįti, jog tai buvo kaimie
tis, metė ant caro keliu laiszką. Visi aplinkui stovintieji
parokavo, jog jis kėsinasi aui;
caro gyvasties, ir žuojaus pa
stvėrę jį žandarai nuvedė ta
kalinį. PaskiauR buvo<!asižL
nota, jog jis metė laiszką su
praszimu, kuris buvo paimta*
per carą.
Caras Nikalojus rengia sa\ <■»
veseiliją. Isz priežasties veseilijos ketina būti dovanos pra
sikaltėliams, kurios tuojau*
po veselijai bus apszaiiktos.

Diena 26 Lapkriczio ateini,
Pjo tokiame pavidale, kaij
jos
choleros
buvo
pastatytas
Spokane, Wash., 26 Lap laikraszcziai, vyliaus pradsj iszeiti
žinia isz Petropylio, jog tądn*
dydelis
budingas
del
degini

kriczio. Visi anglekasiai, ku pavidale knvgucziu lyg „i uszra,“!
ną atsiprovinėjo veseilija cai<»
mo
kunu
Hamburge,
bet
gi
o
dabar
iszeina
dviejuose
paviduluorie dirbo Suliven Mining Co.
su kunigaikszcziute Alicij.1891
m.
buvo
uždarytas,
se:
kas
mPnesis
iszeina
laikrusztis,
•r
pametė darba ir Miistraikavo,
Ant tos garbės buvo duota pia
kaip po senovei, ir da
Gothoje m. 1892 sudegyta tus caro pinįgaisdel 40,000 p.,
ir yia laukema jog tarp angle
tokios knygutės, kuriose kąs kartas
kasiu ir nnglekasiklu loenini- talpinasi, visai nauji, ka tik paraszyti 162, o Heidelberge 58 kūnai. vargeliu. Tą dieną buvo užd..
ku bus dydžiaiiHia muszyne labai akyvi skaitymai arba gražus ir Italijoje randasi 25 pecziai.
rytos visos mokyklos ir krautu
kokia tik kada buvo
Szveicarijoje klausimas apie ves, ant krautuvių langu bu\<>
naudingi pamokinimai ukinikams
(žemininkams, laukininkams).
deginimą kunu jau nuo senei padėti paveikslai caro ir kuni
Dabar nuo nauju metu patsai „U- yra, tik tai St. Gallene valdžia
gą i kszczi u tęs Alicijos. Isz pa«;
k i n i n k a s “ (laikrasztis) iszeis jan
prieszinasi tam užvedimui.
ryto pulkai kariumenės maszidu sykiu per mėnesi ir talpins, kaip
ir ikisziolei, iszguldvmus apie t«uti- Szveicarijoje ir Norvegijoje ravo po uliezias su muzik.-u
szkusir kitus musu reikalus, apie taiposgi randasi apie keli pe Ant veseilijos pribuvo dauge
Shamokin, J?a. 26 Lapkriczio. Maskolių politika ir kitu szaliu nau cziai. Danijoje jau nuo 1 Ba lis Europos kunitfaikszcziu.
George Yeager būdamas ant jienas. o ypatingai - daug žinių isz landžio 1891 mete yra pavelita
Isz Italijos.
medžioklės nuszovė pauksztį. I .ietuvos.
de#iti
kūnus,
o
Smarkus žemės drebėjimai
„Ūkininkas“ vartojakoaiszkiausia,
Kada jis pasilenkė paimti pau
Austrijoje
,
Golandijoje
ir
Bei
atsilankė ir vėl 28 d. Lapkri
ksztį, laikydamas rankoje szau kiekvienam mokaneziam skaityti su
gijoje
taip
gi
tikisi
gauti
ant
prantama, gryna lietuviszka kalba,
ežio apigardose Sicilijos. Apie
dyklę su atlaužtu gaidžiu,
to
daleidimą.
Didei pravartu butu tasai iaikra- ]
kelis kaimus suvis suardė.
sjzaudykle iszszove. ir pataikė
sztis kožnam bei vienam Amerikos
Paryžiuje ant reikalavimo
medėjui tiesiog in galvą, ku
— Ateina žinia isz Rymo,
Lietuviui.
giminiu
buvo
sudegita
159
ku
ris tuojaus numirė.
jog apie 600 kaimiecziu drau
Ne menkos verezios da ir tasai da
n ai.
ge su savo pacziomis užpuolė
lykas, kad. nežiūrint un
ant tokio page
ant miesto sales Alatri, rėkau
rinimo ir jau Hdinimo, tasai laikrasztis
dami, jog jie nemokėsdaugiaiH
„Ūkininkas- • palaike senąją prekę:
OH
i.irsiuntimu in
„l ’kininkas
mokescziu valdžiai. Policija
Kurie norit© gauti kataloga lietu—
Korespondentas raszo in vie, idant juos iszgasdyti szovė in
vi»zku knyg.u ir parsisiųsdinti sav Amerika, kasztuoja ant metu tiktai
laikrnszczius ir knygas isz Tilžės, 1 amerikiszka doliara arba 4 prus. na angliszkų laikrasztį, kai virszu. Tada govėda užpuolė
tai rnszykite ir piningus siuskite pas auka.
dėjosi Petropylije aplink drut ant ju su akmenimis ir suvijo
Lietuvoje
..Ūkininkas
“
turi
Motiejų Neveski o greieziause aptu
vietę laike laidoj uno caro ku- juos in sale,tuom tarpu kairėsite. Norint gautie katalcga, ginusiai skaitytoju už visus lietuvi
no. Laike ladotu viu darė ant miecziai pradėjo metyti su akreikia indCti in gromata markelę szkus laikraszczius,
akmenimis per langus. Pasku’
Siucziant
pinigus
arba
laiszkus
ii
rai,
o
pasulicziu
tvarką
žandai
pacztava už 5 centus.
atėjus kariumenė iszskirstū
„VARPO
“
bei
„ŪKININKO
“
ro
kui
buvo
liepta
tai
d
nrvti
kaJo adrisas toks:
įnirtusius žmones.
dakciia,
reikia
szit<»kis
adresas
padėti
I.ietuviszku knygų prekyste.
ro knatu jodydami ant lauki Žemės drebėjimas Italijoje.
HERRN Dr. BRUAŽIS.
MATHIAS NO VESKI.
T11.ZE.IE—TILSIT
GoJdschmiede str. 8 GERMANY'.

TILSIT OSTPREUSSEN (GER
MANY).

Rymas,diena 21 Lapkriczio.
niu arkliu pildė savo prisaky
mą. Prieezai drutvietės vartus Ateina žinia, jog czion atsitiko

pėdu,
Dabar mieste yra in
10GO namu su gyventojais su. ii-szum 6000, Tolinus danesza, jog kita kariunieno Japo
nijos iszkeliavo isz Cjinos, Jos
mieris ne yra žinomas, viekok
<r«ili Imti
atimti nuo Kinu apskriczius
Vahg-Tes-Kiang. I pe Yangnuo 2500 in 3000
apstoja visuose miestuose isz- Tse Kiang
* •°
-J
s k i ria n t ^Mi 1 azzo, a r t i M essi uos, miliu tolio gali eiti garlaiviai,
kur da vis traukėsi smarkus

dy d el is žemės drebėjimas, laike
kurio in 400 asabu pat roti j o gy
rastis. Vietoje vadinamoje P<>
ropio buvo užmusztft in 200
asabu. Keturias deszimts asztuoni lavonai buvo atrasti griu
vešiuose bažnyczios ir daugelis
dar randasi po sugriuvusiomis
sienomis. Drebėjimas žemės

imas
toju statosi sav triobas laukuo
se.’ :: Daugelis budvnku taro
sugriauta. Bledies isznesza in
7,000,000 lirų.

Tolinus danesza, jog ant ry
tojaus ir vėl atsitiko žemės
Irebejimasapskritije (’alabria.
Drebėjimas buvęs smarkus.
VuIkanas ant salos Strom
oli ir valkanai Etna ir Vežu
iusyra atsivėrę. Linguaglos
?, nepertoli Etnos, mokyki;
tapo sugriauta nuožmios dre
liejimo, 60 mokytiniu, kurie
tame laike buvo mokykloje

t žinios
rięzio,
og Japonai paėmė . nijysta
Aidliuig dydžiausią Kinu pritovą laivu, po asztuoiiiolikos
’alandu inuszynės.

alpo gabus ir <1
e abejonės t r
/arka sunaikvt

rijos buvo mesta dvi W
tik tai viena bomba e.X|i&
rojo. Pasekmės rxpliozijs
tbii bliu
musztii isz si k, o 1;» lūiif
sužeistu, kurios taipgi ih|
laike nakties ir ateini^
dienos. N< gana to 80
buvo lengviau sužeistu,«
iszliko prie gyvasties,kil|
liu atėinancziu n eilelių i
daugelis anarchistu iiresfii

Bankierius iii
ria ketini pacziuotis. .. . .
taip tamsta užsimislijęs'
— Nes priesz kiekvien
niginga. dalyku reikia ■

.♦s>.

4

irboxas50 cigaru

garsinimu ir pnsiusk inii-

aLIJp mis su sawo prawardia ir

ailresu ir su ward n sawo expre
so, o mes prisiusime taw par C(X 1). ant peržiūrėjimo boxa musu
Special Brand“ Cigaru ir szita Autoniatis'zkai isz.tuetanti szuwius dwe—
mimo ten g
jopai weikenti rewolweri. W isas ni
kėliu jilnituotas. gumine rankenuke
irszuwiai in ji vra wartojami ..Smith
ir W esson“ 32 arba 38 kalibro. Szis
rewolwcris už tai |»igiai parsiduoda,
idant

Shenandoai

yra ne pacziuotu, tai yra teisingas
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gori
lla alų. visokia ariu!
uo
nori

MDCKAICZIO

iliu budawoti
naujus namus, taisimi visokius kurpendariszkus darbus irta galiu atli
kti.ka angiiszki žinom. s padaro. To
dtdiai užpraszonni idant lietuviai tu
redami Koki nors karpenda riszka
darbu atsihuikitu pas maniu.

M. Slavicko
39 W. Coal str

'Pen vra puiki užeiga, nf-s galima
gaut netik isigert geros arielkeles ir
aluezio bet ir patinkamai pasikalbėt
liktai pabandikito negraudisit.

\\ isinie mieste JI
1 \ wena ant i’l veži
Malianov

H UZU<

; sziiyin isz reVolėL
jo kvotimo perteks
ė, kad jis lik vient'l

permainė
geresnio

-^bisii pažiu
y '"Ir
6ssu j imis
Ll IU
vra m. senei
'uhwaScvK m ’Z r mes visa0 los dalaiko
ine ka priža
datų. Tikta
> Įier C,• Klienu
mes na niuo
ti .
1 •
siin s-zituos
^tikrai 14 k.
ukso laikro
lėlius, su
Z fražiais Juk

i mažiausia s - >.v Szit e I
ti turi tikrus ..Dueber“. Li
tai yra pripažvtiuž geriausius Aim
riki* ii mes prisiusime gvarantavo jin;
ant *.l> metu. Szilas laikrodėlis tax !:
ays aut viso aimiaus ir m ra ant % s<
sjirto. kad gerinus laikytu laika. Is?
kirpes szita apgarsinimu sask isz - .
kio su pilnu sawo adresu, o nn-s ta\
.siusime laikrodėli už di!<a ant pažino
igu taw nepasidabos, tu ne
ji mokėti už ji. Paminėk ku
ki tu i,; ri \ yriszka ar moteriszka. .Jei
gu pi i.- .i,si 50 c. mes taw prisiusvnm
>u lailu< <ieliu gera lenciūge!! I I k.
auksu l if-haxottL vertumo 83.00. ar-

Ten galima gauti 8žwiežiausiu ir
geriausiu walgonm tav/oru ir kitoniRzk u daigi u.

ė ir metė bombas ir fob
ivo, kad taip mažaižiM
o užmuszta,

i d gal IV
savo gvveniay

kraElgino laikrodėli u?
dika

imas

Sareeloiia, 20 L
>jas kalini
a u a n arei
Salvadoro French
ii) i uosi u isz vise
anarchisto Kuris papilde zmog szios, už darbus kuriuo*
žudyste teatre Lyceum, per<- padariau
meta
kaiti
neisi;
nuo vyriausios teisdan
nu
jog jis yra nuspręstas i
tavoti) ir buvo mstojęs m zo
Tada Preimli pradėjo blii
konikus. Ant galo ir vėl pa
ant Dievo su
stojo bedieviu, kaip i
Nieko negelbėjo, 1
imi
kunįgai atėjo drauge su užvei
zdėtoju, idant jiersznekė
chista.
v French nenori
enistiszKą na
matyti kunigu, iszvidęs prisi
jokios baim
artinanti kunigą suszuko: „La
artinanczios mirtie
gy v u <) j a a u a rcli iz in as. 9
r rench buvo nuvestas n
vietą, kur ketino būti nužudy
tas ir tapo prirūkytas prie šie
uos.

$4-00
Revolveris.

ilievi«~

gimines. Jis užgimė
joje Pernok Ispanijoje, h ';
mas 1 -1 met u amžiaus
'
savo namus, ii liejo in Bar.
ną,: kur jis tuojau pradinį
siimti anarchizmu. Jo p‘
mažas vaikas gyvenami
kaime neia*rt<di Borceloniįf

. ;VISA])OSP1GJACSIAS
Žiūrėk ants-Jos dovanos Kalėdų.

FOR

-"tį.

ras asabu. Ano augsztutinesį

Vienok dar inaisztai Brazalijoje neperstoja.
Jau antra
diena, apėmus valdžia naujam
prezidentui, apsireiszkė dydeliais maisztais sostapvlije Bra
zą ii jos Rio de Jeneiro, Apsi
daugybė anglių, i
ginklavusios minios pradėjo
nesdeszimts miliu mm mpuoii- daryti
mieste. Buvo
v netvarka
€
n‘uo tos upės iu marias rAndasi iszsiusta prieszai juos kariumė
d\<lelis miestas Nankin, viens
riivinos niuszisz žeiikliviaiisiu iriiėstu viesz
stivn szum 20 asabu tapo užniuszta
o apie 200 yra sužeistu Mat
ros'tti tai |.»gi
maisztinjkii ir muszesi su Kariiimėnė. Paskutiniai maisztai
tapo niimalsziiiti,
,‘zidentas republi
T<as \ isos įiepertrankemos
•s, Dr.. Prudent*
u ris buvo iszrin k
tas per žmones, užgimė vietoj*
vadinamoje Ilu valstije >Sa<
Paulo, szendien rokuojasi 5(
metu amžiaus. Jaunuose metm
spa km mausi u vieszpatysczi u
Pietinėje Amerikoje. Dar kas
diena kibi maisztai Brazai i jotesis toliau tai
pramonVste ir prekyste, taip
augsztai stovinezios toje tur
tingoje vieszptjtysfeje, suvis

Antra Kariumene Japonijos,
po vadovyste grovo Oyama,
on i
ministerio karės, susidedanti
isz 30,000 vvre, pribuvus in partija valstijoje
ant kurios vadžio
tapo iszrin k tas ir
iii dvi dalis, viena isz j u prisidėdinas kitomis
dėjo arie Japonijos laivines, o
kita nutraukė ant K in Chow,
kelios milios in szįaurius nuo
Arthur. Miestai Tolienwan ir
Kie Chow buvo paimti, po
tam karumenė ir vėl adgal masziravo ant pristovos Arthur.
Buvo užtėmita, jog yra per
Kinus užtaisytos minos, ant
keliu vedaneziu sziaures linkon
mm Arthur ir Japonijos kariumenės vadai liepė iszkirsti
kėlę per girią, kuriuomi ėjo blika. i uojaus jis kaipo sena
torius valstijos Sao Paulo įlį
visa kariiiim'nė.
stojo in senatorius kilanezios
au renublikps ir po jojo davadžiojimu insteiigta tapo nauja k
•vra <i\♦
stitncija. Sausije’1891 m. ]
Kinuose
pasiliko prezidentu senato
buvo tik tai ne<
Vasa riję tame j lacziame mete
kuriame buvo ;
iszžcngė kaipo kandidatas ant
s zimbs suruku

P risto va v ra ai

kriezio 1893 m. dydele®
t re Lieeum, Barče tonoje,
nakti buvo susirinkę iii t

dauginiui balni taį
tas ant prezidento
nedėle apėmė valdz

$4.00

juonii isz vakaro, prisir
mos jam, idant spavie^
isz savo nuodėmių (grieb
A trestas ant vietos 1<
mo suszuko „Lai gyvtlpįO
gai anarchizmas/*'

Kas norit usiszteliuot nauju geru
ezeweriku ar czebatu arba pataisit.
tai iiuweikit pns Motiejų Marcinke—
wvcziu, o kada jo darba pamatisit.
tai kilo niekad nelankii-it.

mergeles i
ant to puik
isz Maliano
mes

1 romptly secured. Tnuto-Mnrka. Copyrights
nnd Labais rogistered. Twcnty-flvc years ex
perience. Wo report, whether patent can bo
secured or not, free of charge. Our tee n<>t duo
until patent In allowed. 3-J ptitfc Book J-’rcc.
H. B. WILLSON <5c CO., Attonu-yn at Law,
Opp. U.S. ixvift.se WASHINGTON, D. C.

me szita tili
gino laikrodėli n/
dika ant paniati-

Priek tam randasi BIf.IAADA'
kur isz nobodumo aluezio ar ariell
les isitrauk
cziot kad ii
saliūno vra
tu suweigų

A* 8 40. \\ idtiria j
r;l bkrtn c’girm..
gyfnmntawotas • nt 20 metu. Apžiur<«k gerai expn sv ofis3 ii’ jeigu tu mi
■<li, jog vra pigu užmokėk
jgt-niiii $9.25 ir kaszt is
laikrocelis vra tawo.
K. Karalius
Jeigu nori gražu lenciugeli. iri
Siuwn naujus ir t
Į.risiusk drauge su sziai kortele u0
biautuwus. darbinius
Jono vvžssario A
yc/itii. o gausi puiku lenciugeli. arba
ninius. Darba atlieka greitai, gerai
Puiki yra užeiga,' bes galima gaut prisiusk isz kart $0. 25 ant laikrodė
ir pigei. Giwena ant W’. Centre str. netik isigert gero szna
lio, o gausi lenrugeli dvkai.
Shenandoah, Pa., po apaeze drukar- bet ir patinkamai pusi
ATLAS WATCH CO.,
mums lietuwiains darbininkams ne

JI AVINIO -TEMPLE- CHICAGO ll.l
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