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VAKARAS TILVIKO PIK- novės narsumas! Kaip žmogus szungalviu.“ — Kur-gi neatsi but patį Tilviką matau?“ ats’
gludi, žemę knisdemas, kapei ras: dabar svietas toksai page liepiau asz: — „Tas pats, taKTELEJE.
Isz užraszu d-ro Baltruszio. kas skaitidams, idant galėtu dęs ant balta kės ir pinigu, kad pats, tamstele; praszau-gi eit
Tamsus rudens vakaras, lie mei visus savo mokesezius ir už rublį kitas imtu tikrą savo iu vidų?4 —
Amžiau insižiurėjęs, pama
tus lyja, o mes lendame, len kasdieninius reikalus atlikti, tėvą parduotu, ne lik ką sveti
— Na (ai czia-u, kad musu szeimininka-dame per krūmus, ir galo nė tai rodosi; tokia diena, tokia mą! — Sakyk!. .
ra.... Buvau, matote, pas naktis, tokie metai, tokie kiti; kaip-gi ?. . . Dąbar tokiu atsi biivz) meilaus, smulkaus veido,
sunkiai sergantį ligonį, kur už vargsti, ir galo vargu nematai, tikimu ne badas: szit anądien su szvieseis nedideliais .ūsais
trukau iki paežiu iszvakaru, kolei po žieme palisi........ vienas toks papūtei is pranesza .tiesia nosim ir pilkomisjikim’s.
bemaudydams jį ir bevynio- Bet kaip iszgirsti apie* tokius policijai, kad Tilvikas turįs ir isz kuriu galėjai matyt gudru
dams in szlapias paklodes, kati didelius musu seneliu darbus/, skaitąs lietuviszkas knygas ir mą ir meilumą, drąsą ir atsar
karsztis susimažintu. Vežėjas tai tartum sparnai užauga, a- kad laikąs tuos užgintus daik gumą; galva tik-ką pradėjus
mano kas-žin ką niurzga sav kys palieka skaisezios ir gal tus in keltame in liepą avilyje. žilti. Eidami paskui jį,atsidn
po nosim, ragindama savo bė va szviesi: pradedi toli toli Žinoma, Tilvikas ne paikas rėme nedidelioj priemenioje,
rają. Asz snud oliuoju susi matyti ir suprasti tokius daik žmogus, bet-kur nelaiko savo iszknr duris prasivėręs inleido
supęs in ploszcziu ir užsitrau tus, apie kuriuos lyg tam lai slepiamu turtu, žinodamas, kad jis mus in gana placzia pirkkęs ant galvos kapiszoną. Taip kui nė sapnuoti nesapnavai. kaskart galima laukti musu ežią. J’irktelė buvo gana szvames važiuojeme da kokį pus Ranka gniaužėsi in kumszczia globėju krėtimo; bet nelaikė ri: langai nemaži, geltonai nu
valandį.
Kumelė pradėjo ir dantys dantį griežia, iszvy- ju nė avilyje. Isztikro,, vieną daryti, pakura su kam i u j.
prunkszti. — „Aha, atsiliepia dus kokį prispaudėju ir siur- .dieną ir atsivelka asesorius pas Ant geltono stalo stovėjo ąso
vežėjas ant jos prunszk.imo, bėją musu kraujo. _■—„Aha* jį mi sav« uodega........ x—-^,Su tėlis n stiklinė su alum., to
kokia uodega?“ — Nugi uriad linus buvo matyt ragaiszio
tlir but ,greitai bus galas mu tariau sav, ežia jau \ ienas
su lindimui/4 Isztikro, pravė pulkelio pabndusiuju isz mie įlinkas szimtininkas ir deszim- griežinėlis ir taurielei su svie
ręs akis, matau per kulynius go; malonu butu su jais susi tininkai — tas kas. kad ne jo stu bei kapotu sūriu. Pirkcziouodega?.... Bet kągi ežia je buvo gana apszcziai vyru ir
žiburėli. — „Koks į. i cz.ia gy pažinti.“
Lyg sziam laikui asz nega- mės stovim ant lietaus? Eime keletas moterų.
Daugumas
ventojas?“ klausiu asz vežėjo.
— Tai Tilviko butelis. — Įėjau pamot v t. savo vežėjo vei in vidų. Jug tamsta norėjai vyru galėjo būti vienu metu su
„Kodel-gi taip vėlai suszviesa do; bet sztai i u važiavome in apdžiūti irsuszilti? Ant galo malto vežėju; teisybė, buvo ke
czionai ?“ — Tai, mat .tamsta, juostą szviesos, spindinczios pats Tilvikas gerinus apsakys lėtas ir pagyvenusiu žmonių
sziendien subatvakaris; tu r pro langą, ir iszvvdaii szalyje apie tą kratymą.“ Taip ii- ne- su gerai pražilusiomis ogalvobut. pas jį susirinkimas. — sėdintį jauną jaunikaitį, gra bepabaigė vežėjas savo paša mis. Moters visos buvo viduti
„Koksai susirinkimas?“— Mu žu vaikiną, kurio blizganezios kos. Birktelės gyventojai, ma nio amžiaus, iszskyrus vieną
su susirinkimas subah-w vaka akis, pakreiptos iu manę tary tyti, ar pajuto svetimus žmo jauną merginą, kuri galėjo bu
rais mes su veiname pas Tilviką tum klausė: — ar neteisybę nes pribuvus, nes girdėti buvo ti kokios asztuonioli kos metu'
pasisznekėti apie savo vargus. asz kalbu ? — „Taip, taip, — duris varstant. Ant galo tarp isz panaszumo jos in szeiminin
ncklausemas. — duru pasirodė su žiburiu vidų ką galima buvo spėti, kad tai
Jis, kaip gudresnis žmogus, atsiliepiau
szį tą papasakoja, paskaito \ ienok, tamsta, stabtelėk tru tinio amžiaus, augsztas, »i I kai jo duktė. Susiriukusiejie sėdė
gražiu apskaitymu isz lietuvi pūtį; asz noriu apdžiūti ir su- apsitaisęs žmogus, klausdama: jo apie stalą, kur ir asz, pasis
szku knygeliu ir laikraszcziu. szilti czionai pas tamstos pa- — „Kas ežia szneka? — Geri veikinęsir nusimetęs szlapiiu
Sztai pereitą subatą ir asz bu žys tanią. Jug gal neiszmes to- žinonės, nors ir nakties laiku, vi ražu tini us rublis, atsisėdau
vau. Skaitėme apie Kauno pi kio sveczio nebuvėlio, kad ir atsiliepė vežėjas. — Asz, a«z, Mano vežėjas, pasisveikinda
lies iszpleszimą ir Margcrio susirinkimas butu ; man gi bus dėde, su savo pažįstamu. — mas su mergina, mirktelėjo,
mirtį. Tai kur vyras buvo, tai malonu pasipažinti su gerais „Kas per vienas?“ — Nugi po ant ko tajam meiliai atsiliepė.
kur žmogus!! Net plaukai ant žmonėmis.“
nas daktaras. Matai, bevažiuo Ką juodu kalbėjo tokiu bildu,
galvos atsistoja ir sziurpuliai
— Kas ežia, meldžiamas, darnu labai suszlapova, susza- nežinau, tiktai tiek maeziau,
ima, girdint, kaip jis, nebėga- mėtys? Jug tamsta nė>i kok lova; gal, dėde, leisi mus in vi kad neilgai trukus jau abudu
ledams pilies apginti, tiko sai szimgalvis! ? Kaip girdėt, du truputį pasiszildyti? — szalymais sėdėjo, tylom sznegreieziaus sudegti su visais sa žmogus musu paežiu kartos, „Prasznu, praszau labai žemai, knežinodami apie savo ypatin
vo likusiais kareiviais, nekaip kuriam rupi musu vargai ir ne jei ponas daktaras nesididžiuo gus reikalus, Visu kalba bu
kryžeiviams pasiduoti!
Kur laimės. — „Berods tiesa, — ja in musu lindynę įžengti.“ vo apie kratymus. Isz to pasi
dabar tokiu žmonių berasi?! atsiliepiau jam. Bet atsiranda — Kas ten didžiuosis! dėkui naudodamas, asz nusikreipęs
Su men ko m visi, iszdulėjo se ir isz žmonių kartos visokiu tamstai, kad mus leidi prie szi in Tilviką užklausiau: „ar ne
lumos ir sausumos. Tai tu r galėtum tamsta man papasako
v
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tras važiuojant buvo pradėjęs avilio pradėjo atkamsziuet Bzkas knygeles ir laikraszczius
pasakoti, bet inums cziohai isz kuolelius. Da nespėjo Užimt paskaityti ir kitiems papasa
i suriks ne- kot. Savo kaimynu neskriaulipus, nebesuspėjo pabaigti.“
Gospodi point- dė anaiptol, bet da kart
— Taigi, dėde, papasakok, —
nei a i m ės i szge 1 bėd a v o,
atsiliepė Petras.—- Kaip pats
savo akimis matęs, gėliau vis ant žemes, paskui-gi vapsvų: Hudams kam reikale
ką galėjai pasergėti, — „Ge i sirszės) bimbdamos.
koki rubli kita, ar javu
rai, gerai.... Matai tamsta,
Pamatę vapsvas, deszimti Ii, arba gerai patai ima
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kus, matydamas, kad utį
sdinę paputėliai dukterį — rius i*z gėdos nebegrįžo atgal.
taria, priėjo prie Didioir
sztai szitą mergaitę, kur ponas O gal bijojo, kad vapsvos įieuž
enori
dėjo grasinti su kimi®
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rasztu
*
ii ežia tol
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tai užgintus ra*ztus ir
„Ir gerai butu biaurybei, kad
patupėtu koki menesį.kitų utė gėdindavo: „l i Dipkau, Dip tiems siul
lynėiv. Kam kisza liežuvi, km kau, kam tu siera žmogų užka- tai atsiduisi, Kur pi pirai
atsako mano mergaih
viens isz se binėji ? lai sav eina.“ 'Tuo tar Dūlis užpykęs stumtvlėji'fe
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szungalviii, parduodnneziu sa- žmonių paikumo. Praėjo me
matė. eigų jiems tai tai. praėjo kiti, nieko vpatin- kęs. 1 upkus norcdainiis
go neatsiti ko. tuo tarpu szį- szinti Dūlini, užsimanė
met pasibaigė byla tarp pono patį vakarą važiuoti
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ku* girtuoklis ne tik užsiimti laimėjo bylą ir gavo po atlygi
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i kurst ė, kad in-np
nciją, bet da, Kaip jam ne nymo visokiu mokeseziu da
medų aname avilyje“,
darni, ,'.dabar tave *5
sisekė, tai ėmė ir sudegino Rzimta se ptynis rublius nuo po
bėjo tolinus asesorius
kitąkart d a per airy
Dūlio daržinę.“ O kad jis no. Dūli iszrinko, kad pajinikianeziu balsu, ir rod v
tu kaip ver$zis
s nuo sūdo asesoriaus.
avilį liepoje. — ,,Nė a
usmi prasmegtu, velni
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turiu me szuko keli balsai. — „Ar tam Parvežęs pinigus, jisai suszausta m-pažįsti Dūlio?“ užklaust kė vyrus pas szaltysziu, idant uai tur but gerai pris
kad uriadnikns d mow
O
uau
jeigu manes Tilvikas. Geras ir gu- sutartu, ką
vo. Buvo jau geros isz'J
laiko lietuvi- daryti. Dūli
geruoju“, nenori mums duoti,
laikraszczius indėti in banką, maut Kaimas Dūlio narni
lai mes patys pasi j imsime“,
nu turėtu szi tą reikalui priėjus; tiktai jis pi
tarė niscziu balsu asesorius.
isz likusiu szeszis rublius pa damas liet u v isz 1
„Deszimtininkai’. stokit isz askiri lietu\iszkoms gazietoms,
bieju szaliu, kad jis nepabėk- — „i\ leko negirdėjau
tu. I riadnike! lipk iii medi ii siliepiau asz. Vienok m n o rublį inagaryczioms. — „Tai
magary ežios! nėr ką sakyti.“
iszkratvk avili; o tu paiiesz louu butu iszgirsti i
tą atsitikimą.“ Matai tamsta, atsiliepė Dipkus, kursai buvo
ežiu nei adus, prisiėjo szimt i tai reiktu pradėti isztolo, kad atėjus aut sueigos jau gerai
ninkiii ant savo pecziu kelti u suprastum visą dalyką.“ — užkaitės pas Joszkį. — Nė tamsta,“ gn
riadnika in medi.
Asesorių ,/l'aigi papasakok, dėde mes dantų iszplauti nebus kuo už baisa. Atidaro: įeina
visą laiką žiurėjo augsztyn paklausysime“, atsiliepė visas tą rublį, o ežia, sako, ant ma kas su deszimt įninku.; '
kaip uriadnik
jaunimas. — „Na gerai, pra- ga-ry-y ežiu .... Vyrai ką jus kui juodu Dipkus, tĮV}’”

ii, kaip tai atsitiko? S^tni Pe
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pė, klausdamas; „nu czto
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du, idant paslėptu kur laikra•ztį/ Bet hveeziai, nelaukdami
jo, pindiirmui įsigrūdo in vidų.
Ką tik ep‘ėjo jis kiszenėn įsikiizt laikmsztį. — „Na ežeimininkae! ką ežia naktimis
skaitai? tarė uriadnikas. Mat,
bjaurybė per langą pamatė
žmogų skaitant!— „Senovės
kalendorių, kad iicužmirszcziau skaityti, nes kitokiu kny«gu neturiu“, atsiliepė Dūlis.
— „Ar negalėtumei ir mums

matęs isz kiszianės kyszaiitį
popierio gala, su žodžiais: „kas
ežia, lietuviszka gazieta?“

......i™--II

esti be naudos ir neiszdyldina
visokias nelaimes. Tokiu bil
du vaikai esti pjaustomi gy
vais, in mažus szmotukus; ka
da jau kūno ne linkti, kaulai
j u esti nuneszti su.didele iszkilme in girią ant sudraskymo
dykiems žvėrimis. Kas metas

Laike, kada visi laukė, jog datyrrmu prokuratorius apn rapskiįskųstasis bus paleistas, szkė, jog kaltifiybe papildvia
prokuratorius meldė pertrau per Dr. Beauregard } ra aiszkh
kti provą ant keliu miliutu: D r. Beąu regai <1 davė s ve
nes kaip jis sake, atėjo kiti pa ržiama tuos pulius su siekiu,
liudijimai, kurie sunkei apkal idant persitikrinti s ivo tyrino
tina apskustąjį. Po pertrauki j i m Uose.
mui inejo in salę jaunas ispanaa, ant kurio pamatinio ap-

tokin aukų. Visokį stengimai

mirė

laikui to

barbariszkumo.

kū, jog ateinanezią dieną iszai- ežiai keleiviu.

Laikrodis tas

kaltinybės ir meldė i<b nt pro- ti*, pusę valandos ir valanda-

buvo užganeditas.

atsiprovinejo szio.se dienose mies-

( Dar ne viskas)

v?

szau gi pasiklausyti. Matote, klausote jo blevyzgų? Asz sa- dams . Dūlis sii}>ratot£
Dubs 1 Hivo ir tebėra gyvento kieziau: tą szimtą iszsidalysime dalykas ir, buktai žM
jas pei tekęs ir szeip labai sma- tarp saves, o už septinis iszsi- kodam as, greitai sugiį’

........ ■

dimna, jog galima buvo misli
ti, jog ten eina apie kokia insi
— :o

žodžius, atsakanezius ant kiek
/iiit rytojaus daktaras Beau vieno laiko dienos. Tas steb*regarde buvo rastas jo kamblį
no, kuris
gan
kiai* tąi nuodais, kuriuos ture
jo auksinėm grūde, paslėptam
u
viename dantiję.
Zinia apie miri daktaro isz-

Nežiūrint ant draudimu an- te.

vienok teisdaryate nežiūrint
ant mirio daktaro vedė provą

Reikalas buvo tokis:

Kukavimas

Buenos - A yrės* e

ant permaldimo

:

Bztantis yra dievas žemės. Del
ka arba vagia mažus vaikus,
atiduodami juos ant iszauginimo. Vaikai auga, gerai maiti
nami. Nežino nabagai, kokis
juos likimas laukia. Kada vai
kinui sukanka asztuoni metai,
tada ateina kunigas su savo pa

ksliniczioie. . buvo noringai
klausomi per minias publikos.
ant savo mokslingumo, mokė
jo grąžei apseiti su žmonėmis.

ant kuriu niekados ne praszidavo daugiaiis kaip tris asa-

paskirtas del palaiminimo žmo
niu. Lankei vaikas nieko ne- vijo visus, 'lankei tropidavodasimislija ir eina linksmai in si, jog dvi arba tris isz tu asa
bu, kurios buvo ant pietu, iszsinąs ir pasiprieszinimas nieko ėjus nuo daktaro numirdavo
negelbėtu. Laukia jį baisus trumpam laike, tankiausia lai
ke vienos paros. Priežastis
smerties tu asabu vienok ne bu
vo (innuodimas
(nutruciji
atprovija szokius, kiekvienas mas), nes gvditojai sąkidavo,
ju velijimą* esti iszpildytas.
Praėjus tam laikui vaikai esti

gio.
stos,
vers!

stu

asabu, kurios buvo ant pietų
iszlaužia pas Beauregarda, po kelioli
kos valandų ligos numirė, papeiliu

atpjauja
ta priesz daktara, jog teisda

savęs pjauja po szmotą kūno

jį ant pro vos už žmogžudystę.
Laike provos kaltinybė daktasuvis

Duona isz medžioj

kuris padaro kasdien ‘200 cen
anas jaunas ispanas, kuris pri neriu duonos medinės del sz<.
rimo arkliu. Aledi su pageli >
prietaisu apverezia in miltus
kurie esti kepami su priem.-i
sza sėlenų ir miltu rugini
Laike kiekvienu pietų, po ku
riu in kelias valandas numirda
už centnerį, duodasi jos iuiv>
vo užpraszitos ant pietų asa10-15 kilogramu ant dienobos, daktaras — kada buvo
vienam arkliui. Ta duona vi
duodama juoda kava— ap
perkama per neturtingus gy
leisdavo ant valandos savo sve
ventojus Berlino.
ežius, ineidavo in savo kamba
rį ir atneszdavo szmotuką lė
stiklelius, paskui in tuos stik-

Atsitskimai smarties ant g-

tliu keliaujeneziu asabu.
svecziams.

Pagal geriausius tyrinejimi <

Pats to gėrimo niekados negerdavo užsiganėdidavo vinu.
milijonu
keliaujaneziu
Po paskutiniu pietų daktaras
Prancūzijoje vienas isz 19 mi\
nžsimirszo pakavoti likusi le

taip kaip tas ledas tirpdamas
iszdavė bjaurią kvapsni, už
isz 10 milijonu— Maskolijoje
tad liudinikas atneszė ji pas
vienas isz 1 milijono.
’•

Po iszklausimui to
, liudiniko,
*
chemikas pradėjo tyrinėti. Pri
pažino jis, jog tas vanduo isz
to sutarpįto ledo yra tai pulei,
paimti nuo asabu serganeziu
ant choleros.
Prarijęs juos
žmogus turi apsirkti ant choeros’ir iszvysti mirį keliose
valandose. Gal tokiu budu tas
daktaras duodavo svecziams
užsikrėtymus ? ant geltonojo
drugio.
Remdamasis antjtu

ginusia keliauti Maskolijoje ’

Vienas kunigaiksztis miegant buvo iszgasdįtas szuviu
isz pisztalieto, matydamas sa
vo tarna kambarįje paklausė
kas ežia darosi. Tas atsakė,

su pasilsiui asz ją nuszoviau.
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seserei pasisekė patepą
A trasta aiih

sos numesti trūkį ant gelež
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lerio, bet tuojaus ugnis buvo

atsitiko didelė ugnis. Namas (larbo in dirbtuvę |g
kokio tai William Galio- gu sjbju apslobo šfe
way ant Walnut str. buvo sll. kaip drob- b.
vis sutiaikįtas per ugnį. Ble- Nuvež- ją nal,)on
.
dies padaryta m XI 00,000.1
. • „Jį,

230 W. Centre atr.
Shenandoah. Pa.,
Randame laikrasztlje ..Ryt
Piningai turi būti siunsti per Money
Order arba Registrawotoje Gromatoje ant rauku.
J. RAMANAUCKO.
du žmonės stovėjo ties czeveriV
J
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230 W. Centre str.
ku sztoru ant kampo Main st. iszpa.sakytas buvo sumiszimas
vėl yra suvis sveika- K
Shenandeah. Pa..
•»
mieste, tukstaneziai žmonių
įC;

OBBSa

vp ir pasakė jam, jog vienas
hz stovineziuju iszmuszėsu ak da buvo iszgelbeti nuo ugnies.
meniu
Lietuviai
pasinaudokime jęs norėjo tuodu žmones aresz
Trilika asabu uunuodįta.
isz bedarbės. Turėdami mes
Atlana, Ga., 29 Lapkriczio.
dangeu valno laiko nuo dar iszaiazkino palicmonui, jog ten
bu, galime mes isz jo pasinau buvo padarytas tiktai ženklas Trilika asabu nepertoli Cal
houn, Ga., tapo nunuodįta.
doti, perleisdami atliekamą
Visaszeimina kokio tai Turnėlaiką ant skaitinio naudingu jimą praeiuancziuju.
r‘o yra sunkiai apsirgus. Liga
knįgelin ir laikraszcziu. Dau
paeina nuo nuodu. Buvo daeigumas isz mus broliu ne mo
ISZ AMERIKOS.
ta, jog in szulinį tapo i n mesta
ka raszyti o pagalinus nė skai—:o:-—
nuodai, bet kas tai Į) padarė
tyti už tad gali laike bedarbės
nėra žinoma.
pasimokinti tu daigtu, taip
reikalingu del žmogaus gyve
I >n žmonės užmuszti.
nimo. O da dauginus yra tarp
I rys nigeriai isz pat ryto sudelietuviu, kurie suvis nemoka
angliszkos kalbos, arba kad ir
rtllLf
moka tai suvis mažai, taigi tu

jai nė gali sav to ateit"
aiszkįti.

SHENANDOAH. PA.,
— ■ *O 7 ’—”***

eidėjo digetiai prie sumažini
mo sąnariu „Karžygiu Dar
bo“. Powderly ėmė kak metas,
kaipo „Master Workmen‘s
$5,000.
Ne užsiganėdidavo
vienok taje mokesezia, ir ži
noma ne niekino pinigais po
nu kapitalistu,... „Karžy
giai Darbo“ atėjo i n daty ri
ma, jog ju organizacija nu
puls suvis, jeigu Pawderly ir
toleu užsiims jos vedimu ir ta
po in jo vietą iszrinktas mr.
Sovereign. Tas tuojaus po iszrinkimui Įirijiažino, jog algos
$5,000 ant metu yra per daug.
Nutarta Sovereignui mokėti
$3,500 ant metu. Jeigu Sove
reign elgsis taip ir kituose da
li kuose, tai „Karžygiai Dar
bo“ trumpam laike ir vėl daeis in galybę ir spėką.
Atidengta žmogžudyste.

Nepertoli Churinlzio, Mek
sike, padaryta sziose dienose
baisu atidengimą. Toje aplin
kinėje radosi goveda žmogžu
džiu ir nuo nekuriu laiko pranikdavo be žinios turtingi gy
ventojai. Kada ir vėl prapuo
lė koki® Cleofas Gomer, brolis
jo Poscol, rokuodamas, jog ne
laimingasis tapo nužudyta®,
pradėjo jo jieszkoti. Laike jie
szkojimo nusidavė in kalnu®,
kur rado lavoną savo brolio ir
lavonus 30 kitu asabu. Papil
dytųjų tu baisiu žmogiudyBcziu
be pertrukio jieszko.
Protestas armėnu

buvo iszplėsztas psi*
laiką. Plėszikai, koė
liūs in keturis, biK
kalnuose Rochester

szuviai

kulkos in jo laikrodį
Karžygiai iki

Organizacija
bo prigulėjo kada &
m u savo sąnariu J
me pasimokinti ir angliszkos
cziausiu organinei-’
kalbos, o ypacz ten kur yra
isztrukti, bet ant ju nelaimės pyklose; dar buvo atrasti, po Amerike, bet ir ant~
i n taisytos tam tikros mokslaiapaczia didelio szmoto auglio mės. Vienok keliu*
nes. 6 d. szio mėnesio ir Szeo

Dega girios.

Utmuszė juos kirviu.
lės
iszsi mokytų angliszkai
n, Pa. 1 Gruodžio.
skaityti ir kalbėti, nes ten
Baisus atsitikimas atsitiko giu“. O labjausia K
\ iskas bus aiszkinama lietuvi- Henry. Nieko negelbsti vigo Į Welsville, Mo. Vyriausias su- ster Workmen" P*$.

Ant galo buvo laikytos kal
bos, kuriose niekino apsejimus
turkiszkus valdžic-s ir ukvati
no armėnus, apsigivenusius A
merike, pasiskubinti su Įiagelba savo tautiecziams gyvenan
tiems Tevyneje.
.

mT

ay
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IdKA puikus )4 k.
4auksu pleititaa iaik
f > d e I i a kiokwiouau)
«kaititojui szio Ir.ik
-aizezio. Iszkirpk
szi Hp^arsiniina ir
pri dusk mums su su
r.) pilnu adresu, o
m e prisiusi inc taw
k>11,

aailei apaabitu
auksiniu laikrodėliu per n.vpressa ant
pažiūrėjimo ir jei^u tu misli, jog jie
yra tokie kaip už $ 25.00 auksinis lai
krodulis, užmokėk $ 3.25 ir jie yra
tiwu. Mas siuucziamo su laikrodėliu
mus gwarantawojima, kad tu galotum augražiti bet kada laiko wienu.
metu,’Jo
i’e: ru nu bud“ už^aneditas ir
jeigu tu parduosi, arba pasirūpinsi
ant pardawimo azeszis, men duosim
taw wiena dikt. Raszik isz sykio,
n«3 mas iszsiuiitinesime mėginimus
tik tai per (50 dienu. Adresą®
THE NATIONAL M‘P‘C
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— l.oo
V. Kancleriu#. — — l.oo
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— l.oo
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— l.oo
A. Malastkeviczins. — l.oo
A. Irknion Tliomas, W. A .1 .oo
J. Maknis. Shaft, Pa.
l.oo
P. Karvojus. — —
l.oo
Kn. J. Kaulakis. Philadel
phia. — — — — 2.oo
S. W. ChųiĮ*. Westhampton,
Mass. — — — — Loo
A. Daniseviczius. Muhanoy
Ci t v, Pa. — — — 2.oo
P. Valodkeviczius. — Loo
J. Grajauckaa. Pittsburg, Pa.
___ _
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— — 1 .oo
A. Vaivada. Minersville, Pa.
_ __ — — — 1 .oo
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Loo
A. Abromaitis. Baltimore,
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500 armėnu apsigirenusiu New
Yorke ant susirinkimo pakelė
vieszai protestą priesz barbari
szkumą dusi leista per valdžia
Turcijos ant gyventoju Armė
nijos. John S. Dionsan, prezi
dentas „Philometic Society“
laikė pirmutinę kalbą arnieniszkoje kalboje. Pasakodamas
apie tironiszką a paėjimą turku
dadūjo: Armėnija gali laukti
pagelbos tiktai nuo jVtaskoli
jos(!) Aleksandras III atliuo
Mavo Bulgariją, melskimies, idant Nikalojus II atliuosuotu
Armėniją.
Kita® kalbėtojas sake, jog
jįinios
tas
kitur
geriaus butu, idant visi armė
M
nai iszkeliautu in Ameriką.
Bet jie turi viltį, jog balsai *Azijatiszka karė baigėsi.
merikiecziu privers vieszpatyKinuose karė baigėsi....
stes Europos atliuosuoti Arine
Japonija matomai atlaikys per
niją isz po sunkaus jungo. —
galę. Paskutines žinios pertiI

nių, del L* !sz])ikk>me jį ( ma
purto Arthur — paduoda ži nifestą) laike musu susi v ienųnias apie paemima U) miesto. j i mo i^-sziu m < >tv.rystes.“
Toje muszynej<e krito iii 1000
Tas .mairfestas atvalniua.
japonu ir mažiausia3000 kinu. daugumą nuo apsunkintu,
Kareivei Juponijos ii-tuo kartu mokcscziii, nuo bausmių pikariavo vyriokai. Kariumv- nįgiszku ir kalėjimo. Visiems
nes ėimas buvo iiĮMsunkitas, la kurie ėmė dalybas maisztuose
•
bjnusia del artylerijos, nes tojo 1863 m. galima siigryžti in
aplinkinėje suvis nėra ki-liu.
Maskoliją ir apsigiventi kur
Kuo nevisi kaimai ant kelio patinka. Tiesas u kęsu galima,
in portą Arthur buvo per ki a f jieszkoti, bot sunaikįtas tur
mis sunai k y ti. Laike pereitos' tas nebus siigi^ažintas. Toliau*
nedėlios viena diena isz anks-, manifestas palengvina iszsiusto japonai ir vėl užpuolė ant ti<-ms in Sibiriu, numažina lai*
kinu norėdami atimti drutvie- ką buvimo, dabar ėsaneziu ka
tę Slmish Ching, japonai nu lini je, ant galo parodo specija*
vijo kinus, kurie radosi palei | liszkas milistas gyventojam*
kalnus. Tada japonai užsitrau F i n landi jos.
kę ant kalnu kr.nuoles pradė
Del ukesu Maskolijos ne
jo szaudyti in dmtvietę, kuri szlektas yra dalykas. Caras
radosi per 1000 yardu tolio. isztusztina savo kalėjimui;
Kinai kiek galėdami gynėsi. klausimas ar ne pradės trum
Japonijos kariumene netiureda pam laike ir vėl juos pripildy
ma ant kulkų kurios pilesi isz ti?....
drutvietes szoko ir paėmė drut
------------ -------vietę. Laike to užpuolimo dau
Kankinimas armėnu.
gelis japonu krito. Drutviete
Ateiną da vis baisesnei ži
buvo apvesta kapeziais, kana
nios apie žveriszką pasielgimą
lais ir sienomis. Bet gi viską
turku su armėnais. Perdeiirtis
tą japonai paėmė kardu po
policijos Moosz*o apkritije
trumpu betsmarkum musziu.
Sossouu nuėjo su kelude .žan
Keli tukstaneziai kinu dasidarais in kaimą Tchurig5 pri
gavo in nevalę. Japonai paė
kalė apie keli® Žmones prie
mė in 80 kanuoliu ir daugelį
stuljui žemi n galvomis, muszė
visokiu kitu daigtu.
juos ir visaip kankino liedami
Po tam karumenė po vadu- szaltu ir karsztu vandeniu. Per
viste marszalkos O vvarno isztrau dėtims policijos pasikėsino isz
kė in Niew Chwang, o kita gedįti pączią vieno isz savo a u
kariumene Japonijos iszva- k u , nelaiminga moteriszke, pa
žiuos aut kraut.) in rytus nuo I griebus peilį, suvarė in galvą
porto Wei-IIai-Wei ir užims perdetiniu i policijos, tada žan
tuos daigtus, o paėmę juos (lavai padarė visuotinį užpuo
trauks ant Pekino. Galima sa limą aut kaimiecziu, laike ku
kyti, jog vartai Pekino yra rio daugelis kaimiecziu Kimu
atidaryti del japonu.
sztn ir trisdeszrmts isz ju bu
Isz Maskolijos.

Visos Europos akys yra at
kreiptos ant Maskolijos ir ant
jos jauno caro. Kaip jau yra
žinoma, jog 26 diena pereito
menesio atsijirovineju resellja Nikalojaus II.
Tuojaus po veselijai caras
iszdavė mauifesta, kuria pra
sideda nuo sziu žodžiu: „Rū
pinantis apie likimą musu
naujo vieszpatavimo, parūka
vome už gerą, ne atidėti ant
vėliaus iszpildymo troszkimu
musu szirdies, nes iszpildymas
paskirimu, paliktu mumis per
tėvą, priguli nuo Dievo — tai posgi idant nepavėliti užganė i
dįti linksmus laukimus žmo

vo paimta iu kalinį. Visas kai
mas Thurig buvo sunaikįtas.
Armėnu kaimai aplinkinėse
Moosz‘o ir Bidiz‘o, tapo sudegįti, in 100 galviju ir in 100U
aviu buvo atimta ir tą patį pa
daro keliose kitose vietose*
\ iename kaime dvi jaunos mer
ginus buvo paimtos in nevalę
ir kitam kaime melnikaa būvu
givas sudegitas. Tas yra tik
tai kasdieninis daueszima® isz
aplinkines Mooszo, o kas galė
jo dėtis pasialinese vietose kai
nuošė Sassoun?
Spalije 112 kurdu atėjo in
kaimą Baghezig kur jie perlei
do ant gėrimo, valgimo ir rubavojimo visą dieną. Naikinu
kaimą, iszplėszėisz bažnvežios

:W®

b ra n gi ne i lit f i i.< A f ei n n i f czi o
je dienoje goredn kurdu nusi
a root h ir ate
davė in
mė in penkesdeszimts galviju
ir kaimenę aviu, prigulincziii
in klioszbiriii. Kaime DnghveraiPedu jaunikaicziai buvo
givi supjaustįti. Galima butu
prirasziti kelis lupus apie kan
kinimus armėnu.

atrastas ir atvestas pas teisda

1 į. Senis isz pradžių gynėsi.
Kada likęs gyvu vaikas pasa
kė jog jo tėtukas miiszė kirviu

Polichioiiai mnlszinda»
m i i ml h k ilsins lietuviu
(bubo per naktį. J'ai
kaip pas HeHiviils u-teiria knlektnvodami'imr hn2uy<rzios,
tai
I v
suko, jog maži uždarbiai nerx
isz ko duoti, o kaip aht gtri
m<> ir sktajerams tai atsiran
da pinįgik- l'aįp elgtis broliai
labai negražu, Jokiais darbais
pasirodom mes Irtu kiniais irže
mina m savo var<
timtaucžiu. < '

lis kunjgus ir ant viol
llom tai szj, tai tą, befl

negalim nte hurfi|S
ti, nes tai yra tikrai M
k negražiausia apeiti
vystės Ha vo pildo teisi!

Aut ateinančio mil
run pralyti, kad j
taip, žinoma su kardii
nia,( i j kad kuris ne
m parapiją, o ateitu
ga nu kokiais nors jm
tai turi užsimokėti pirr
in parapiją, o kunįgui^
Daugelis yra tokiu,
reikalus prižadėdami w
sėti. Toki da tankiai 1
isz žmogaits, kuris vrak
k ėjęs m parapiją,
Tolens ant mitingoluf
beta apie vietinį dudeni

\ okiecziai, kaip »r kiekvie
na kita vieszpatystė, kurių
apeina kolonijos kitose dalyse
svieto, tolidžio turi nesutikimus su tenikszcziais gyvento
Nežinia kada s
jais vadinamais wahehe. Gali
Zinns, atidarius duris gyvenimo
ma sakyti, jog visados baltieje ybes apszvies tamsuma musu
AS metu senio Juliono, kuris
troliu sziame miestelije, ar pa
atlaiko pergalę betgi ir isz ju
jau nuo asztuoniu dienu ne iszms kada lietuviai isz to tampusės puola daugelis atiku.
ėjo isz savo namu. Ant krūvos
saus miego ir susipras savo pa
Vokiecziai Įiaskutinese die
szitikszliu gulėjo lavonas se
klidimno.se ir imsis, vietoje gir
nose paėmė Kuirenge, sostapynio, o ant jo daugybė dideliu
tavimo ir pesztynbi, už skaity
lę waliehu, kuria gynė 3000
pelių, kurios ne bėgo pamatę
mo geru laikraszcziu ir nau
kareiviu. Vokietijos apicieras
dingu knigu.
Alaas ir 8 askarisai (vietiniai
kiiną. Perkrauszczius kamba
gyventojai kurie tarnauja Vo
rį buvo ra-ta 300,000 franku
kietijai) tapo užmuszti, o du
vekseliuose ir 12 franku pini
prijimti už dndoriu ridi
apicierai ir 30 askarisu tapo Baltimoi
gais Siįviniotus senuose laikrakrinti joną, nes yraganL
sužeistais. Vokiecziai paėmė
Meldžiu
tamstos
norint
vie

szcziuose.
dauguma gyvuliu, sloniaus ną kartą pataipįti in savo lai- kautis vaikinas, nmkaM
rai dnduoti. Tas vokietį
kaulo, daugelį parako,
krasztį apie mus parapijos rei
butu iszskambejęg, ales
kanuoles ir karabinus,
kalus. Kencziau ilgai, bet jau
labai sutiko sn parapijoj
posgi ketino atimti isz
ilgiau
ne
galiu,
nesszirdį
skau
Daueszą lenkiszki laikraszda matant ir suprantant viską.
czini npie didele žmogžudyste lios 1500 moterų ii
imtu per wahehus.
Ne tik asz vienas janeziu tą
papildįta Lenkijoje gub. Vnrskaudėjimą szii'dies, bet gi tas
Hznvos.fc Senas iikinįkas apravokietis 0?
atliepia
iiant
kitu.
Sztai
mu

szėsnvo ūkę ant pneziuoto sa
Hamburgą24 Lapkričio at
v o, tank,
su
broliai
parapijonai
kuo
to

vo stiliaus, su iszlyga, idant ji lankė didelė ugnis. Tūlam na
vargonų szaipidavtisisu4
liu
vis
labjin
ątszala
nuo
Dieužlaikytu kaip reikia ir duotu me prie uliczios Koenig perei
tarkomis. O vėl kita M.
25 rublius ant metu.
Vaikai tą naktį pasirodė ugnis ir tau
suvis nepridera svetimi*paėmę ūkę, j
Nėra sutikimo parapijiniuo kyti, galim rasti mes K
nekęsti smarkiai prasiplatino, jog pir
savo sen<> tėvo
miau nė galima buvo pabudę! se reikaluose, buvo dar nesenei broliu gana ik valei.
ruguti
gyventojus, apėmė visą namą mitingas; ant kurio susirinkom
Ant pereito mitiugoi
vidi jam duonos. Norint tai Vienas vaikas patrotijo gyvas didis buris lietuviu. Isz pers
v o prezidento, in jo vk
buvo senas, bet suvis tamsus tį liepsnose o szeszios asabos kaityto protokolo didelei misipo iszriūktas \ ietinis į>p
ir laukinis, jauto kas kartas tarp kuriu aptiekorius Kaz stebėjom, nes buv
patalpįta
ežius.
apie tai, j og Imtinai reikia pa
neapikantų prie savo
Daėjo iki tam, jog sudaryti prekę už kriksztus, szliu
bus, miszes, kad kunįgui maža
dalis liktu, o likusieie eitu in
norėdavo visus nunuoditi. Bet
parapiją. Ant szio mitingo
Kurio norite gauti katalogu
laike tyrim-jimodel stokos daro
taipgi vienas iszrado, kad taip
viszku knygų ir paraisiuwli^
dijimu senis buvo iszteisintas.
i, nes kam sako laikraszcziutS i? knygas ist |
1 aip buvo
adži
turi krividiti vi tai raszykiye ir pi ui ogus siusi
to mėnesio
są parapiją, o pats nemoka ne Motiejų Neveski v groieziaus
to ukinįko užsikėlęs atėjo in
i\e senei rasziau apie mus skatiko ant parapijos reikalu resite. Norint gautis H
stubą; persistatė jam baisiau miestelio lietuvius, bet ne ga tas mandruolis, sako kad ir jis reikia iudvti in groiuaU
sias paveikslas. Ukinikassu sa liu iszkesti, matidamas tokius norįs gauti užmokesti, nes jis pacztuva už 5 centus.
Jo adrisas toks;
vopacziaguiejo negy vi,kruvini pasielgimus, kaip atsitiko 24 esąs sekretoriumi parapijos,
su suskaldvtomis galvomis, o d. LaĮikriezio.'Buvo traukimas Geda tav broli, kad ne pasimi Lietuviszku knygų prekystė
trys maži vaikai užtroszkįti ant lioteriju laikrodėlio. Mat slijęs kalbi, ant kunįgo sakai,
paduszkomis.
Ukinįko tėvo kad vienam nėra už ką pars i- kad per daug imą, o pats pasi
ne buvo stu boję, jo lova buvo traukti degtines, tai padaro rodai lokamezium ir tu už vituszczia. Persigandęs bernas sziokią tokią sueigą. Taigi ir
atsivedė žmones ant pagelbės; tada ant to traukimo laikrodė negali. Prisižiūrėkime broliai
EIKITE PIRKTUS
isz nužudytu tik tai vienas lio parsigabeno gerokai degti ant kitu parapijų, kaip einasi,
penkių metu vai k as j atgijo; nes, tai net szirpuliai ima žmo gaj ii'mes gausim sziek tiek isz TUOS BIZMERUSKl
H
Pradėjo tyrinėjimą
žtėmiji- gu kas ten darėsi, buvo neisz- minties.*
BIZNIAI YRA APGR.<
mas puolė aut .senio >uvo jis Įiasakyti k Ii kaviniai ir musz- ' Teisybe jau perleidom keMUSU LAIKRASZTi;
r?

.

VISADOS PTGTAT’Sl AS

Apgarsinimas.
Szi-uiet sukako szeszen metai, kaip
Ten vru puiki užeiga, nes galima ’filžeje, už sudėtus apszwiestrsniuju
gaut netik isigert geros arielkolesir Lietuwiu pinigus, tapo insieigtas
aluezio bet ir patinkamai pasikalbėt laikrusztis
tiktai pnbandikito negraudiftit.

PATENTS

Žiūrėk ant szio3 dovanos KaLdu.

■

m

F.
75
i 11

Promptly sorurotiLTrade-MftrK«. Co p y r igli 11
and
reatetcrod. Twcnty-tJvo year* cx|i«ieucs. Wo report whether patent can be
secured or not, froeofebarge. Our Je® n>t due
until patent 1h alh»wcrf. 3‘Z page Book H ee.
S!. B. WILLSON &. CO., Altoriuos at Law,
pp. u.b. Ha. vmcc. WASHINGTON, D.O.
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Varpas'4 tai vra reiszkejas siekiu,

Centre str. Shenandoah, Pa

steigimu ir darbu jaunos, patrioti-

szkos U et u vos inteligencijos.

M0CKAK7J0

„\:i£pus-‘

padno/la

\isokeriopo

turinio rusztus prakilniausiųjų

Lie

tuvos vyru.*'

Musu spaustu weje
uiti pirkti Istorija I
ažn vežios, kuri k
wien a

., Varpas4* leidžiamas tikrai gra
•\nt uliezios W. Pine name

Gor-

oaut szalto alaus ir pina ir straipsnius su iszguldymais
tai geriausia apie lietui iszJca kaliui.
wisokiu gėrimu. 1
Didei velytina butu, kad kiek vie
užeiga del lietuwiu

fwL Slavicko

mano te

39 W. Coal str, Slw-nandoah. l’a.
Lietus lai neužmirszkite atsilankyti
M. Slavicku. Žinokite, jog jis

nas Amerikos Lietuvis parsitrauktu
ir skaityto ta laikraszti.
Varpas.., su parsiuntimu in Ame
Duodasi jog asz

rika ir in kitas svetimas žemes, per

naujus namus, taisinti wisokiuskar-

metus kašztuojk J Amer. doliara ar

pendariszkus darbus ir ta galiu atli

ba -I prus, auksinus.

Koki

nors

karpendariszka

darba at si laukit u pas mania.

Tie patys

<zt o a ma/.iau.-ia 825.0 I. Sz.it e laik -

bio. V isados užlaiko puikins gerv
inus, kaip tai, szalta alų. visokia ariel

rike ir mes prisiusime gt arantavojin a

Lietuvos inteligentai

kuo

kiaušius cigarus

tai via pripažyli už geriausius A (Bi
ant 20 metu. Szilas laikrodėlis ta v lai
kvs ant viso amžiaus ir nėra ant v?§<-

svieio. kad gerinus laikytu laika. Isz
kirpes szita apgarsinimą susk isz -v-

jau penkti metai leidžia ir kita lai-

kio su pilnu sawo adresu, o mes t v.

kraszti. -

20MS O3HA3T1S

siusime laikrodėli už dika ant pažiurę

Geriausias karpenteris (da
de ) wisame mieste Mahano
us. Gywena
ant
*w* iilvczios41‘
Pine str. Mahanov City

..ŪKININKĄ A

paskirta kūlimu patriotizmo ir plati
nimui apszvietimo bei reikalingu ži

nin tarp ūkininku bei kitu prastės
niuju I .ivtuvos žmonių.

!5 E. Centre str. Shenandoah,

Pu.

'Pen gulima gauti sž\viežiausiu ir

fvriausiu waltfomu taworu ir kitoni-

laikrnszcziai, vėliaus prai »•]<» iszeiti
A uS7.ru“

o dabar iszeina dviejuose lavidnlno-

"se: kas menesis iszeina laikrasztis.
Tai posgi K. Radžiu wiezius yra kaip po senovei, ir da
agentas szifkorcziu irsiunezia pinin tokios knygutės, kuriose kas kartas
gus in wisas szalis.
talpinusi, v isui nau ji, 1
< paraszvti

1 >vdtde. krautu we wiso
gėrimu: alaus ir wisokios d
tines.

Dabar nuo nauju metu patsai „V-

gu Į>r:s tįsi L»u c. mes taw prisiusvice
su laikrodėliu ge

onDr. arija tegislrawotoj trromaloj
87.*1^ už laikrodėli, o lencif&geli

si dika. Nelauk, bet
greicziausia.

Kas norit usiszteliuot nauja geru

/if

^Q25"n’arsinilnasu
i tawo adresu o
—

ir ikisziolei, ibzguhlvmus apie t-uti- czeweriku ar czebatu arba pataisit.
szkusir kitus musu reikalus, apie tai nuweikit pas Motiejų MarcinkeMaskolių politika ir kitu szaliu nau

tvvcziu, o kada jo darba pamatisit

jienas, o ypatingai daug žinių isz
Lietuvos.
..I kininkas“ varto ja koaiszkiausia
I kiekvienam mokanrzinm skaitvti su

tai kito niekad nelankisit.

f

■ luksztaisir isyrodo kaip tikrai a i
/ ksolnikrodeltsuž

]0N0 MiKLDHZlO
Teiposgi gers kriauezius ir teisiu

gwarantusvotas ant 20 metu. Apžiū
rėk gerai express ofise ir jeigu tu iru
sli. jog vra pigu

„( kininkas“ palaike senąją prekę:

Lietuvoje ,.I kininkas“ turi
Puiki yra užeiga, nes galima gaut ginusiai skaitytoju už visus lietuvinetik isigert gero sznapseko ar alaus szkus laik raszczius.
bet ir patinkamai pasikalbėt; cziun
Siucziant pinigus arba laiszkus ii
mums lietuviams darbininkams no

„VARPO“ bei „ŪKININKO“ re-

pro szali.

d akc i j a, r e ik i a sz i tok i s ad resas padėti

užmokėk

expresc

agentui $11.25 ir kaszt is expreso, o

„('kininkas“, su parsiuntimu
Amerika, kasztuoja ant metu

Jono wasario

? $ -lt). Viduriai
ra Ukraieigino?.

gas agentas, laiwakoreziu ir siunti

lykas,kad. nežiūrint ant tokio page
rinimo ir padidinimo, tasai laikraszt

1 amerikiszka doliira arba -1

mes ta\v atsiusi

n,e Tt "Vgino laikrodėli /
<l 1 ka an 1 Pa ma 11 mv. vra tai l t k a
I iazkwietk lotais

prantama. gryna lietusiszka kalba

saliuno vra sale delei mitingu ir ki-

Chicaifo Li

Prisiusk szita aw

du sykiu per mviu-si ir talpins kaip

Didei pra\artu butu tasai laikra
Priek tam randasi BILIARDAS,
kur isz nobodumo aluezio ar arielke sztis kožnam bei š ienam Amerikc
les įsitraukus, galima ir boles parai- Lietus iui.
Ne menkos vert-zios da ir tasai da
cziot kad ir szlektiszkai. Szaie prie

raszikie knt

Tikra Elgino laikrodėli uz
dika

M. MHRCINKHWYCZlil^

-Vyrai, vyra

ki tu nori vsriszku ar moteriszka. J<.

315 Dearborn str.

k i n i n k a s “ (laiknisztis) iszeis jau

lūs ir kiti, l en žmogus užejas wi
buna pryimtas padoriai.

reikaląji mokėti už ji. Paminėk ko

Adosas: RED STAR WATCH CO.

užeini n inkams, laukininkams).

tai: arielka, arakas, midus, winas,

“v

ba prisiusk mums isz s\k per muiitr

I labai ak\ \ i skaitymai arba gražus ir
pamokinimai ukinikams

gėrimu k a

jimo. -Ieigų taw nepasidabos, tu

auksu I ielia\ota. vertumo S3.0U. ar

Pirmuosius in-tus ,.Ūkininkas
rjo tokiame pavidale, k

pavidale knvgueziu lyg

J,s k -

rudeliai turi tikrus „Dueber“. Lnk?.;

ka kokios kas tik nori

deliai užpraszomą idant lietuwiai tu

1u

v ra ne paeziuotu. tai yra teisingas
yvras, nes nereikalauja daug uždar-

kti. ka angliszki žmones padaro. To-

irdami

tikrai inner
kiszkuis v’
dūriais u z.

žioje kalboje ° kartas nuo karto tal

K. Karalius

laikrodėlis vra tawo.

Jeigu nori gražu lenciugeli, tai

Siuwa haujus ir taiso senus ap-

prisiuek drauge su sziai kortele i>0
siautuwus, darbinius ir szwentadie- centu, o gausi puiku lenciugeli. arba
ninius. Darba atlieka greitai, gerai prisinsk isz kart $9. 25 ant laikrodė
ir pigei. Giwena ant W. Centre str. lio, u gauti lencugeli dykai.
Shenandoah, Pa., po apaeze drukar-

nes.

ATLAS WATCH CO.,

MASONU! TEMPLE-CHICAGO ILL.

322 S. Main str. Shenandoah, Pa.,

O70

