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Jau baigiasi metai, nubausti nevidonus ir jiems ato dar yra neuzsimo- kerszyti.
Vokietijos kaizeris pasinau
kejusiu uz laikraszti dodamas isz dabar įvykusiųatskaitytoju - tad mel sitikimų, su didesne energija
prikalbįti reichstagą,
džiame, kas kaltas, mėgįs
kad szis nutartų paaukauti ke
atsilygiti ir atnaujiti lis milijonus ant pagerinimo
prenumerata ant atei- laivynus. Socijalistai ir radi
kalai ypacz . karsztai agitavo
nancziu metu.
priesz tą kaizerio užmanymą.

land Water Co.’’, kuri aprūpi
na miestą vandeniu.
Sudas
prisudijo, kad vandenine kam
panija turi užmokėti naszlei
$ 5.000.
Kumpanija ketina
apeliavot.
Prezidento motina.

Prezidento McKinley’aus
motina guli ant mirtino patalo.
Daktarai nutarė, kad jau neil
gai ji nutęs.
Apsudyta ant smert.

Mt.Carmel, V, Matulaitis isz gai; nes p. K. Dulbis gyvędaMinersvillės, B. Žindžius isz mas 2 myliose nuo liet, bažnyPereitą nedėlią klebonas kun.
ezios ir bedamas Kasigo fabri
P. Abromaitis po pamokslui
Philadelphijos, J. Lietuvnįkas ke prastu darbinįkų pamelavo
paraneszė visems apie uždė
isz Baltimorės.
jimą , ,parpijinės Vys. M. VoŽmonių visados ant dievmallonczausko skaitinyezios ir už
dystės buvo kaupinas skaitlius, mirė musų brolis Jonas Dan
kvietė visus suveiti pasiskaityti
kuris savo karsztas maldas su gvilas, bet buvau ant jojo lai
panedėliais seredomsir petnynusižeminimu siuntė
prie dotuvių. Worcester‘io kleb.
czioms vakarais.
Augszcziausiojo.
Bet radosi kun. J. Jaksztys iszsiuntė paAnais metais buvo susidarius
ir vienas bedievis valkata su rakvijoną J. Bruožį, idant supraszytų visus lietuvius ant
jai iszkrikus kelioliką dolerių,
jo dievmaldystei kenkti savo iszklausymo miszių Szv. ir
ką liko kasoje, mus kunįgai
juokais, bet petys ant juoko lydėjimo nabasznįko. Atlaikius
apvertė ant įsteigimo knįgyno«
užduszinę dievmaldystę, pasaPirm nekurio laiko p. A.
Pas mus per kelis metus ge
visi vierni
Olszevskis, Lietuvos iszduotorai giedojo
szventinyczioje gailiai apsiverkt girdėdami
jas buvo atsiuntęs kelias knįgas
giesminįkai, bet kada tarp jų Dievo žodic isz
radosi keli prieszinįkai, kaip Jakszczio burnos.
gyną.
_
• ,
kunįgo taip ir bažnyczios, to Maeziau daugO lietuviu bažnyTas knįgas, o taipogi nema
dėl ivovo menesije szių metų, ežioj, tik nemaeziau K. Dulžai padovanotų Garso spaus
paliovė giedoję. Kaip keli pa
tuvės knįgų sudėta į parapjjnį
metė, tai ir kiti nėjo giedoti.
basznįkas pinigų neatsakė, ką
knįgyną, kuris dabar gana
Kunigas daug sykių ragino, ir dabar dejuoja nabagėliai
gražiai iszrodo. Knįgyną pa
kad eitu mokįtis giedoti, bet ir kun. juodina patys juodi bū
didino žirniai kun. A. Milukas,
dar nauji .nedrįso eiti, nesą dami.
paskolįdams daugelį savo lietubažnyczios prieszinįkai juos
Atgal keli mėnesiai gyve
viszkų ir angliszkų labai svarvisaip trukdė. Gal koks antras nau Worcesterij ir maeziau
mėnuo bus, kaip atsirado drą god. kun. J. Jakszczio gerus
Parapijinėje salėje dabar la
sus vaikinai 7 ir 4 merginos, darbus ir jo gerą szirdį. Worbai smagu iszvisti puikiai įtaikurie kas vakaras susirinkda cesterio lietuviai tą viską pasitą skaitinyezią. Reikia tikė
vo bažnyczion giedoti. Gabus mirszta, ką jau 2 metai vieną
tis, kad lietuviai mokės naudo
musų dudorius J. Mažeika į
tis isz tos puikios įrėdnės. Knįtrumpą laiką taip pramoki no, kasztavo, mėnesinių nemokėjo, gyno prižiurėtojum yra p. V.
jog jau ant keturdeszimtės
Stagaras, Garso redaktorius.
neblogai nugiedojo. Mes pa kun. J.. Jaksztys to nepaisyda
sitikime, jog už metų arba to- mas darė kaipo savo didžiauAteinanczią petnyczią, 17 d'.
liaus, labai dailiai giedos. Szie siems prieteliams visokius pa Gruodžio, bus extra-mitingas
giesminįkai taip szendien yra tarnavimus, nors ir neverti to draugystės Simano Daukanto.
Ir dabar yra — kiek Bus rodą apie iszėmimą char—
drūti, jog jų jokis bažnyczios buvo.
prieszinįkas nuo gero darbo loska, davė už kriksztą, kiek terio ir apie kitus svarbius rei
loska už szliubą. O matai, kas kalus.
Visi prisirasziusiejie
(Parapijonas. ežia darosi po laikraszczius! prie tos draugystės privalo

Miestelij Frankenholz, ties
3 d. Gruodžio New York’o
Hamburgu,
angiakasykloje
ekspliodavo gazas, pertai 30 sūdąs apsudijo ant smert Mar
VOKIETIJA.,
darbinįkų palydėjo gyvastį, tyną Thorn’ą už užmuszimą
Vokietijos ' patrijotai labai o 40 yra sunkiai
sužeistų. Guldensuppo, kad kaltinįkas
turi but nužudytas su elektra
linksminasi isz pasekmingumo
CZEKIJA.
tą savaitę, kuri prasideda 10
vokiszko ginklo. Szia nedėPereitą
utarnįką ezekai, d. Sausio. Apsūdytasis pasi
lią beveik tuom pat laiku vomieste Pribram, sukilo ant žy sakė, kad jo tikra pravardė
kiecziai su savo kariszkais lai
dų ir diktokai iszpylė jiems Tprszevskis, gimė Vokietijoj,
vais parodė visam svietui, jog
kailį.
turi 35 metus, buvo barzdskujie.moka apginti savo ukėsus.
Isz priežasties maisztų įvyku cziu ir niekad kalėjime nesėdė
Pirm nekurio laiko ant salų
sių pereitą nedėlią apie 300 jo, tikėjimo yra katalikiszko,
Hayti vokietys Herr Lueders
ezekų suaresztavota, o kita tiek moka raszyt ir skaityt, yra rieuž sumuszimą važnyczios buvo
sužeistų buvo policijantų ar paeziuotas; dar ir tėvas jo esąs
apsūdytas į kalėjimą ant vieno
kareivių kalavijais.
gyvas.
Thorn’o apgynėjai
mėnesio. Vokietijos pasiun
(lojeriai) padavė apeliaciją; ar
tinys užstojo už Lueders’ą sa
ji bus priimta, sudžia pasakė,
kydamas, jog jis neteisingai
kad vėliaus apie tai pranesz.
buvęs apsūdytas. Isz to kilo
Italijos emigrantai.
vaidas Hayti republikos. virsziGirto užnmszėjystė.
nįkų su vokiszkuoju pasiunti
Pereitos nedėlios dieną, 0
Ties Humboldt, Nebr. pe
niu. Pasibaidė tie vaidai tuo- Gruodžio, garlaivys Trojan
reitą nedėlią sugrįžęs namo
mi, kad vokiszkas garlaivis Prince-atvežė isz Livornos ir
girtas farmerys J. Holechen
pribuvęs į Hayti’cs sostapilę Neapolio, Italijos miestų, 1008
susibarė su paezia, o kada ta
pagrasino bombarduot miestą, italieczius-emigrantus.
Dau-. norėjo iszeiti isz namų pas bro
jei į 8 adynas nebusią iszmo- ginusia tarp jų moterų ir vaikų;
kėta nuskriaustam jų tautie- atvažiavo visi sveiki. Jau se lį, dasivijęs vyras szovė isz re
volverio ir užmuszė.
Subė
cziui 3O.000 dol., pavelyta jam niai tiek daug italiėezių ant
gę kaimynai suėmė užnHiszėją
sugrįžt atgal į Hayti ir per- syk atvažiavo, kaip dabar.
ir atidavė į tiesdarystės ran
praszyta Vokietijos valdžią už
kas.
3 užmuszti, 20 sužeistų.
tą nesmagumą.
Gaisros.
Du vienas priesz kitą važiuo
, Neperseniai Lynuose įnirszę stabmeldžiai užpuolė su janti elektriszki karai ant liniMilwaukee, Wis. 6 d. Gruo(Baltimore, JVld.
Visiems
ginklais ant krikszczioniszkų jos tarp Detroit, Mich, ir Ash džio anksti isz ryto užsidegė žinoma, kaip pernai Baltimorės,
misijonierių. Tarp sužeistųjų land’© taip baisiai susimuszė, viesznamis Lake House, kada Md. lietuviai gavo nuo miesto
buvo du vokiecziai. Vokieti kad abudu subyrėjo į druzgus. jame nakvojo 60 svoezių. Vie vakarinę mokslainę, taip ir szįjos valdžia tuojaus pasinaudo Dieną buvo ūkanota, o abudu nas isz jų, Charles Paterson, met buvo atdaryta nuo 1 d.
jo isz to ir iszsiuntė savo laivus karai pasivėlinę skubinosi ir užtroszko nuo durnų, keli susi Lapkriczio ir mokino po tris
su kareiviais į Kynų pamarius !1 su visu smarkumu susidūrė. žeidė, o kiti sveiki iszsigelbė- vakarus ant nedėlios,
Bet
reikalaudama
satisfakcijos ’ Reles ant strytkelio, kaip pa jo.
kad visai mažai žmonių at(pakakinimo). Vokieczių lai prasta, buvo tik vienos, tiktai
lankydavo mokslainę, tai mieNelaimės ant geležinkelių.
vai užėmė įplauką Kiao-Chou, trijose vietose buvo dvejos dėl
Ant geležinkelio Monon su
iszsodino 200 ginkluotų karei prasilenkimo. Karuose buvo
kad per mažas skaitlius lansidūrė pasažierinis trūkis su tavių, kad užimti miestą. Ky tuom tarpu su virszum 20 ypakanezių.
Bet 28 d. Lapkr.
voriniu netoli nuo McCaysbunų kareiviai buvo mėginę szau- ■ tų, ir yra labai stebėtinas daigmusų guodotinas Kun. J. lie
ry,
Ind.
Konduktorius
pasadyti, bet kad vokiecziai taippat 1 tas, kad jie ne visi užsimuszė:
tuviukas užsakė l^ažnyczioj,
žierinio trūkio, Miller’is, nusi
paleido szuvius ir užmuszė 3 į smert užsimuszė tik trys, ir
kad žmonės daugiaus
rinktųsi
o
y
laužė koją, kiti trūkio darbinįkynus, tai tie kaip pasiutę isz ’ apie 20 sužeistų, isz jų 10 laį mokslainę, taip ir paklausė:
kai iszliko sveiki.
Vagonai
baimės pradėjo bėgti.
Vo-1 bai sunkiai. Buvo tai 4 dieną
dabar susirinka į 50 ypatų.
abiejų trukių sugriuvo į krūvą
kiecziai užėmė miestą ir apie- Gruodžio.
Miestas ketina po Nauju Metų
ir jų griuvėsiai užtvėrė kelią.
5 vakarus duot’, jeigu tiek vi
S u si gi nezij e paežio r i ai.
Kita vėl nelaimė pasitaikė
Matydama,
k
sada susirinks.
✓
Mieste Mobile, Ala., sena- ant geležinkelio Chicago &
ežiais nėr juokų,
Su guodone
Erie. Asztuoniose myliose-nuo
tas dar prezidento Cleveland’© I Lima, O. truko lokomotyvos
kalavimus: iszmokės apie 780.
nenori atiduoti savo vietos katilas. Konduktorisu, peczWorcester; Jvlass. Gėda, gėda
tszys Vokietikurys ir szpregiuotojas to trū \\ orcester’io lietuviams už nuatiduos jai iki
jos
savo įpėdiniui Borker’ui. Ra kio yra sužeisti, peczkurys ga plėszima szlovės guod. kun.
pier buvo iszrinktas ant ketu- na sunkiai. Susigadino ir ke- J. Jakszcziui! Worcester’io,
irių metų Gruodžio mėnesij : Ii vagonai.
lietuviai nors ne visi, tai keli
reikia pasakyti, yra viena isz. ‘
. .
.
....
i 18
., dėlto jam keturi meatsiranda, staeziai sakant, be
puikiausiu
1
v ir Ogeriausiai citaisy-Į
J 1 f -1 1
Korespondencijos. dieviai, o bedieviui netik kun.
bet ir pats V. Dievas yra lie
stėje. Per savo drąsą, tokiu
suveis keturi tarnystes metai.
(/Vy.’xozE/E
Nuo 28 diebiidu. vokiecziai privertė guo
Taigi ir jis dabar neaosileinos per tris dienas buvo isz- talpino ,. Saulės“ 96 numerij
doti save ir bijotis, o prie to ir
. kilmingai musų szventinyczio- apie atsiskyrimą musų brolio
pasinaudojo mandagiai įgydaije apvaikszcziojama keturde- JonoDangvillos,o tas apgarsi
ma gabaląžemes Rytuose. Ame
tų, jei prezidentas su pritari
iszimtė. Svetimų kunigų buvo nimas gali but visai neteisingas
rikiecziai, kuriuos tai smarkus
mu senato jį atstatys, ir jis neįdeszimts. Visi kunįgai turėjo kaip ir kiti visi • apgarsinimai
vokieczių pasielgimas nemaž
pasiduosęs, kol sūdai nenutars, ikivaliai darbo kaip sugarsini- apie kun. fakszti yra neteisujudino, nelabai gera akia žiuri
kad jis turi atiduot savo
i mu pamokslų, taip ir klausy sus. iNes asz pats labai gerai
už tai ant vokieczių ir teisingai
naujai aprinktam savo
jogui
Worcester‘io
mu szv. iszpažinties. Prie szv. žinau,
prisipažįsta,
kad vokiecziai
niui.
'komunijos priėjo (langiaus per lietuviai nežino, kokioj dienoj
daug
O syk Ogeresni
x yra kas link
Už nesveiką vandenį.
, tūkstantį ypatų. Szic svetimi mirė Dangvilas ir ar buvo paapgynimo savo ukėsų, nei praMieste Stevens Point, Wis. 'kunigai buvo; M. Szedvydis gonų kapinėse palaidotas, ar
isz Pittston’o, A. Kaupas isz ne, to jie tikrai nežino. Asz,
Isz Batanga, Rytinės Afri numirė tūlas Lars G. (
kos, pareina žinios, jog vokie j Daktarai pripažino, kad jis Scranton’o, J. Martiszius isz ,,Lietuvos“ agentas, turėda
czių
ekspedeciją
isumuszė (apsirgo ir turėjo mirti per tai, Hazleton’o, J. Kuras isz Fo mas valną laiką dienos czėse,
Mboulikai. Vokiszko karisz- kad gėrė nesveiką vandenį. Jo rest City, A. Milukas isz She- biskį daugiau numanau, nė
nandoah’rio, J. Žilinckas isz kaip K. Dulbis ir kiti jo drau-

Žinios isz pasvieczio.

G

Žinos isz Amerikos

J

Isz Szeiiadorio.

G

J

ateiti, taipgi kurie nori prisilių ir padekavone už kunigo raszyti. Iki szioliai įsiraszymo
oerus darbus!
Gėda, ofėda tik vienas doleris.
Worcester’io,, astronomams
Naujai į Szenadorį pribuvęs
kurie gerai abėcėles nemoka,
mažiausio neturi supratimo. daktaras P. Jasinski apsigyve
no Titmano name, ant kam
Pirktų žodį ir ant kunįgo jį
po Main ir Centre ulyczių, ant
antrų lubų. Ineiti per antras
mas Worcesterij, maeziau ir duris nuo Dental Rooms. Lie
dabar atsilankydamas matau' tuviai eikit pas lietuvį.
viską
gerai;
žinau —
P. K. Radzeviczia iszsiuntė
kunįgas visai ant jų nepyksta, ant Lattimer'o aukų $207.00
matydamas savo geradėjų dar- kuriuos surinko Szenadorij kabus, o kartais verkia pamok- lektoriai paskirti komiteto, iszkydamas. Neverkia ant rinkti per aną garsų mitingą
jų paleistuvingų kūnų, pet 12 d. Rugsėjo pobažnyti neje
verkia ant jų nfekaltų duszių, 11CLUVlli
norėdamas atvest ant tiesaus
Atvažiavęs į Szenandorį
kelio.
Bet kągi kunįgas gal dr-as P. Jasinski apsigyveno
padaryti su filiozofais ir astro- ant kąmpo Main ir Centre ulynomais, kad jau jie Lietuvoj
paskui kiaules vaikszcziodami | rų lubų, sekanezios durys nuo
Galite su
taip augsztą mokslą daėjo, jo- j Dental Rooms.
gei atrado žmogų dusžios ne- ■
turinti.
O jus begėdžiai! Patys savęs nematot, o kita juo- sava daktara,su kuriuom lengdinat. Asz atszaukiu ta viską viaus susisznekėt ir kursai
priesz visus viernus Kristaus, labjaus apie jus pasirupįs, nė
jogei apmeluotas Worcester’io ką eiti pas svetimtautį.
Doctor P. Jasinski, Second
meluotas visai netesiai per be floor Titman Building, Cor
dievius, pijokus ir paleistuvius. ner Main & Centre sts. Next
t
Pasiraszo:
door to Dental Rooms, She
,,Lietuvos“ agentas.
nandoah, Pa.
Vincas Kudarauckas.
Galima gauti maldų knįgelę
„Maldų .Vainikėlis“ pas J. A.
Mandour 211 E. Centre str. Preke
40 c.
New Britain, Conn.
Geras vaikinas
Szv. Juozupo draugystė iszkelia balių ant naudos parapi Mikolas Lesevyczius, jau dir
jos dieną 27 Dec. ant Turner bęs sztoruose, nori gauti vietą
i sztora.
Gali susikalbėt su
Hall. Inžanga vyrams 25 c.
visokiais kostumieriais, nes
po vietinius, taip ir ir isz aplin moka lietuviszkai, lenkiszkai,
kinės užpraszome susirinkti angliszkai ir ungariszkai.
Kas norėtų gaut artesnes
ant to pasilinksminimo.
Pra
tegul atsiszaukia į
sidės vakare 7 valandą ir trauk- žinias,

Dideliu balius

G

G

Povilas Obiecupas

PESTAUPACHATrissyk tint dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
ji i mos k liasos.

vienatinis hetuviszkas pinigų siuntėjas; siunczia pinįgus į visas dalis
svieto: į Europa ir t. t. ir pinigai buna kuogreicziausiai iszmokėti per
bankų. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o ne pas kokį ten
Žydų prigavėjų.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot
per laiszka, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszka rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

PITTSBURGH, PA.

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for
Medicine

s

Ten Tabules for Five Cents.

Pittsburgh, Pa.

Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
.
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenczių cigarų....
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
GALIMA GAUTI SU PRISIUN- timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
- 81,00:
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti

-Tikrai gryna

Altoriaus Yyna
---- GAUSITE PAS-------

BARNSTON Tea Co.

Joną Raczkaucka

MUNN

& CO.,

aT.

Czepukaitis

HETUVISZKAS GRABORIUS par-

samdo arklius dėl pasivėžinimo,
karietos dėl veselijų, szermenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių
grabų ir pigiausiai palaidoja numi-,
rusins. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.
S.

Markauckas

—neseniai pirko—

SaliunaL,
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas savų ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
|y

Wanted—An Idea

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
aeys. Washington, D. C„ for their $1,800 prise ofXm
tad list of two hundred Inventions wanted.

Nota siųsti kam laivakortę?

s

Nori pinįgns iszmai-

namus, daigtus? Nori padaryti FejentaEszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriaudus lotus Philadftlphijojfi
rr Can.dene?

Send Five Centi to The Ripanj Chemical Company, No. xo
Sprue® St., New York, and they will be aeat to you by mail; or
is carton* will b« mailed fox 48 cents, Tho chunrrv axe tea ta
ou that Ripans Tabules axe the very medicine you neaA

Gerianse ir szvieziause mesa
----- PAS -----

Juozą JUDJCKA

Tal etk pat

kolįti?

19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

115 N. White str.
Shenandoah, Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

(27 ir 28)

2023 N. 2nd etas. Philadelphia, Pa.

HOTELIS

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmoų. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų*
ežio taurg iszgert'<i ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

Juozą Daukszi.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

Pames, 225 Second Street.
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs, vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 124 c. už jardų, vertą 18 c.
Geros vilnonės materijos ant drošiu dubeltavo ploczio, naujausios
mados 29 c. už jardą, verta 50 c.
Ir szimtai kitų visokių tavorų už pamestiną prekę.

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

JI Monsky.
Likierins
Degtine
Inveža isz užrubežes ir parduoda

230 Springfield Ave.

KJilGA MONU.
tfKESUTŪTAS I>AJ1£.TAS JLietiuwirzlioje Raiboje!!

J. P. Williams &Son

R. A- Davenport

užlaiko visokius dalgtus reikalingus prie
kuknios.

Norinticm dužipotapc wysokics knigasarba kitokius dajktus irezienes, po aptureimu 2 Gentines mar
ties tuojau sianezin drukuotus katalogus.
Adresas in ma ae szitoks:

R. A. DAVENPORT,

JOSEPH MATUTIS,
287 Wythe Ave.,

DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
Dailus beibir cze iiKticziai, verti 25 c., už 15 c. Vaikų czeverykai
geri ir drūti, verti 5 c., i ž 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrų czeverykai už 99 c., verti 150 c.
Viriszki szventadieniniai szeverykai $ 1.25, verti S 2.00.
Nepraleiskite r rogos užezėdyt pinįgus.
N užmirszkit vietų.

S. PARNEŠ,
225 Second st. Between Bond & Pine str.
Elizabeth, N. J.
GERIAUSIA UŽEIGA pas

Newark, N. J. J. ANCEREVICZIU

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasirodau tok
kniga kur'.cje įvys ssl.iptibes monij ino butu atidengtos d l wysu
Laiko geriausią s z t o r ų' ir
Senowes žmones wadiuo monininkus raganejs, d irauczvis inom
s a 1 i u n ų.
su pagialba piktos dwasios, du ir szeudien d ugielis ; tsiranda t<
Atsilankyk! patyrsi, kad tai teikiu katajp mislij • irszniak .. Girdėdamas ncwionkart ti kies pas:
sinsras ii geras žmogus.
kas. pasižadėjau dawest kr.d wysas mand'umas ir iszmintis j aejua if
r. oksi ’. Dvitogi tirinedamas iszraduu wyska ir no senoj gieidžeina i?
----- PAS----duwiau kniga isz kurna kožn.as gal bet inonininku. Toje knigoje talpi
nasy daugiau kaip sz’mtas akiwu pamokinimu ir upe 50 abrozelu par<
aneziu gana njszkicj kajp apsyejtic ir i«z saw > užduotes i.-zsiriszt.
Toi kuisei d.ruczej ir pujkiej in angliszka audeklu abdaritasu aukso atspau<l< m an
Pigiausiai nusipirkt :tbdaru,
kasztaoja tyktaj ......
..... $1.5<
FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS
Tcjpgi turu ant pardawimo wysokius dajktus ir rejkalingas prietajsas prie moniinv
IR SIUVAMAS MASZINAS.
be kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu krautuwia wysokiu knigii kokios tyktaj lietu
13 N. Main, Shenandoah, Pa. wiszkoie kaiboie iszeio. Turu maszinukies del drukawimo gromatu ir tt
Pujki popieru del raszimo gromatu su dailom kwietkom ir.drukawotais paswrikini
mais. Tuzinas tokios popitros su dailius kopertais kasztuoja 35c.. tris tuzinai §1.00
Turu del jaunumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- luo ir padaro daug juoku, prekių 25c.
nlus ir dėl szilumos,
Kas iž dydeles fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuneze dydela, asz
Talposgi pataiso kuknlnlus stogus ir isz tosios trumpam iaikie padaiisu 100 mažiukiu ir nusiusu už § ,25c.

Shenandoah, Pa,

B

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

Mahanoy City, Pa.

27 S- Jardin str

Tik nepamlFSxk*
rjf- InjiLjfclli Į

Jacob Hentz’o

Parsiduoda puikus saliunas, o
visai nebrangiai. Kas norėtų pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

361 Broadway. New York.

nuo«

New York’e.
Importuoja jie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.

Parsiduoda saliunas.

SCIENTIFIC AMERICAN,

Ripans Tabules
At the Druggist’s

6 BARCLEY STR.

117 N Main st Shenandoah, Pa.

beautifully illustrated, lorMest cl.tulation of
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
BL50 six months. Specimen copies and 11A.ND
Book on Patents sent free. Address

Vincentai Dmanski
II Amo onlri

. - Cleveland, Ohio

siutų, ateikit pas manę, o nesigraudįsit. Pataisius namą, vėl galiu pa
j a.
tarnaut savo broliams. Turiu viso Valgį gali gauti kožną valandfe
kių sztopų materijos, dar parga OYSTERIAI visokių kainų.
bentos priesz uždėjimą tarifos,
dėlto galiu pigiaus, kaip kiti, pa Mrs Jacob Heiltz daro pui
kiausius kvictkus. Ypatingai uždaryt. Ateikit pas
steliuotus vainikus anr veselijų,
J. MieldažĮ
szermenų ir visokių tam panaszių
170- 172 S. Main str.
dalykų.
Shenandoah, Pa.
Mrs Jacob Hentz

Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency for securing patents
tai America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. receive
special notice in the

[rUl^Įl Ei [711!

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakorte^
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda BAIUUS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

XUs sort la put up cheaply to gratify the unlrcrwd prwent demud for a low price.

VYRAI! VYRAI!

825 St-Clair str.,

SHENANDOAH, PA

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Adomas Pauliukaitis

.

[36 ir 9]
E

steliuotus siutus pasiuv
tikt už § 14 mažiau
sius prekes, eina iki 840
o kelnes nuo S 3 iki $ 18

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai.
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, kų dar
nė vienas kriauczius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už kų nesigalėsit.

2713 Penn. Avenue,

121 ir 117 E.Ccntrc str,

until you have tried

LIETUVISZKAS

K pi A u ežiu s!

Peipgi netoli nuo sabinio visokį tavorai szvieži ir parduda ka
33 pigiausiai. Prieitam kož’ias lietu vys ras szirdinga rodą
Kiekvienam reikale.
O ir piuįgus manio ir siunczia iu LIETU V A ir m visas
lai is svieto.

Brooklyn N. Y

202 S. Main st.

Dvi

ApMos

kur galima susiszekSt lietuviszkai,

Shenandoah, Pa. nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten

randasi, per kų galima gaut brolisz

Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- ka rodą pas jį po tokiu adresu:
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos P.Č. Schilling & Co.,
sznapso ir turkiszku cigaru! Užei 2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.
kit, o nepasigailesit.
[37 ir 19]
DIDZIAU SIA

S ALIU N I N K A I!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

Lietuviszka

* RESTAURACIJA*

Ar žinote lietuwiai kad (JHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir Geriausi gerymal, užkandžiai uždyka nfi
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir ri visokiu kogeriausia padarytų valgių
baezkutia in namus parsigabenti.
kepsnių, oisterių irt. t.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
41ir U

PATENTS

quickly uecurod. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Bend model or sketch with explanation for free report as tn
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references
and ftill information, fl®“Write for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON 4. CO., Patent Lawyen,
Lo Droit Buildins
WASHINGTON, D. C-

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima Ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir

P. P7WEVICZIU3
Kampas Main ir Oak uliczlų,
SHENANDOAH,

PA.

Sausom
Geo J. Martin, |! , Edward
APOTHECARY

S .1 lt S 0 spaustuvėj jau iszejo isz spaudei

APTIEK ORIUS,

j Nekalbant
Q t kras smagumas ir užsiganc3 dinimas moteriszkei. kuri dė
2 vi mus

Cor. 4th & E. Jersey str. 212 — 2-nd str Near Bond
ELIZABETH, N.J.
Elizabeth, N. J.
Physicians Prescriptions a
_____________ ___ ___________
(4G—19)
Specialty Telephone Con nee
Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas
■žydus, eikit velyk pas V. Doinnnsk’, ku tions.

BJ

(3

Jis i žl.-iko gerinusius gėryniiis: szalta ;du ir. kveoian-

C.

50c. Tailor-Made

cz'U> sigarus

rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis turi taipgi Branch office ant
2848 R i c Ii m o n d str.

Puikiausia aptieka
ŽINIA DĖLSALIUNTKU laiko visam ElizabeIR SZTORMKII.
ith’e N. J.

ant
Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Svarbiausias istoriszkas veikalas musų literatūroje,
112
—
2-os
ulyezios.
Juozo A. Mandour didžiausio ir
szytas garsaus vyskupo Motiejaus Volonczausko.
pigiausio kupcziaus visame paviete. ; Liekarstas geriausiai sutaiso.
Iszleista kasztais kunigo V. Matulaiczio.
Jis pardavinėja taiposgi daug į vai
(II spaudi irimas).
rių gražių mažmožių; parduoda vis
-------------------------------- —-O-*------------------ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Uždėtas 1S96 m.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
Yra tai didelė knįga 218 puslapių
John Wiclness
orderį.
Jo krautuvė yra

Parsiduoda tik po S 1.

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

žinote kur smagiausia

3
Kožnas szitas Corseta- turi tikti,
s Jie padaryti keturių dažų, isz gero
J jean, dailiai szilka's iszsiuti, 23 dma ti virbalai, drueziai suspaudžia. Jei
s tas Corsetas nepatiks, mes pinįgus
3 sugrąžiname ant pirmo pareikaiav i m o.
£
&

;■

g
£
C
g

Gyvena ant
86 L

C

MORGAN,

Preke 50c.
. Szią nedėlia mes turėsime didelį
isznai davimo.
Mus

Dirba visokias

136 First Str.

RES,

IQ

i

Sukninių TAVORU Kromas
ELIZABETH, N. J. ■sI
Pai sid uodą
visokį
indai
s
Dauginus perkantiems nuleidžiamo daug piginus. Skubįkites iszkuku ini ai, pecziai, lempos, Mraszyti ta knįgų, kuri bus pagrožinimu jūsų namų.
Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.
dziegoriai, karpetai, roletos,
zerkolai, vienu žodžiu viskas
Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi
ko tik į namus, reikia.
drukorius ir pardavikas spaudos daly
• • • • jog . . . .
Wholesale pardavėjas
No 99 Grand str. niausiąs iszradimas szio amžiaus, yra
ku.
zobovėlių, sporto dalykų ir t. t. Par
gardžios ir palengvinanczios skanumą,
davinėja ir lietuviškas maldaknyges.
bet Wythe Ave A Berry str.
daro labai gerą įceKme ant inkstų, abel305 Elizabeth Ave
BROOKLYN, E. D. nai vidurių, perezystija žmogaus kraują, pigiausiai parsamdo arklius ant veselijų.
panaikina perszalimą, iszgydo galvos pagrabų ir kiiksztynų. Visižino, jog jis
Elizabeth, N. J.
ELIZABETH, N. J.

F. A. Bergen
Cigaru Tabako ir Tabokos,

CENTRAL HOTEL,

BROLIAI MARK

162 First Street, Elizabethport,
428 South str. Philadel
N. J
phia, Pa.
Pristato karietas dėl balių, vese Į Krautuvė degtinės, vyno, IiBallantyne’s Pale Extra Lager lijų, szermenų ir pasivėžymų;
kierio.
Beer on Draught.
Taiposgi ir boges.
Klausdami apie prekes ra
Trolley Cars stop at the door.
Ant szermenų karietas už
S 2 szykit pas pirmąjį agentą*
Undertėkcrio darbas
83
Dr. Juliau Czupka
Lietuviai eikite paragaut
Ant veselijų
82
alaus ir likierių į
Undertckerio darbas
8 3 5129 Malcolm str. Philadelpbija, Pa.
N. Yr. & N. J. Tel. 455.
Central Hotel
Elizabeth,
,, 140.
kur yra

ties Union str

Shenandoah, Pa.

Wines Liiiwrs S Cisais

Karai
saliunu.

sustoja

ties

patim

James Brown
Pardavėjas
VYNO, LIKIERIŲ, IR CI
GARU.

PUIKIAUSIA VIETA
dėl užeigos ant kampo

Wall & Front rts.
Frank Bolle-ę.
437 E. Jersey str.
’ Elizabeth, N.J.
Mineraliszkas , vanduo ir Soda
Taiposgi pilsto į bonkas Ballantiną, Feigenspausą ir kitus,
kaip Lager alų ir t.

W. Haysmen

120 1’3 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikia r e s t a u r a c i j ą ir
p u 1 t ė b e. 1 i u s.
Jo k r i a u c z i ų
s z a p o j pasiuva pigiai ir goriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir
iszsipirkti laivakorte.
Neužmirszkit
reikale užeiti.

Pirmos klišuos Kotelį
UŽLAIKO

SCRANTON

P. L1PAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuviu.
Pirmos kliasos visokį gėrymai
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelis

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.
(Providence),

Scranton, Pa.

Geriausi a užeiga pas

ERNEST SARIN’S
ant
65 Broadway

Elizabeth, N. J.
Jo Knliuue gausi puikiausią
jalų arielką, likierius ir kveIpianczius cigarus.
Ateik, o
! pamatysi koki dideli stiklai.

K JCeipiig
Carpenter & Buildei
4 1 9 East Jersey str.
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias
Karpenteris
ir

Budavotoj as

BftLZftMftVOTOJftI.
Offisas ant 155 N 3rd str
Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str
. Arti Bedford Avė.
BROOKLYN, N Y

Į, Giosn ir Bnczenie

Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa
TAW.SUNUSLIETUWDS
PU AP.SZ.W.WICENTD.

Geležinkelis Lehigii ■ Valley,

Jei i s z g a i s z kenD koks gyvulys:
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipufeį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6

(MITU

Ulini UI

A. Jlarsdiiil & Co

Acw York. * Vyno ir Brandes * San Francisco

1109 Carson str. South Side

Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bėdojo
Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

L. /\ltpiap
604 S. 3-rd st.
Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskoliszkų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo 8 12.oo
iki 8 65,00 už tūkstantį.
Raszykit pas

Dr. J. Szupka
5.129 Malcolm st.
Philadelphia, Pa.

New Poin HOTEL
.... and ....

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth

Vienatinis lietuviszkas
S ALI UN AS

M. Jokubaucko

Locninįkas.

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA

J. M SCHAFER.

Kuriame iszdirba skaniau
sią, geriausių ir sveikiausią 1
Padidįtą k a t a 1 i o g ų ant 250 ALU ELIU ir PORTERI. 1 315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y
Užlaiko puikų szaltą alų,
lietuviszkų knįgų paženklinantį
gaus kožnas prisiųstų, kursai vairui (Po .No 600 iki 612 (Pearl str. degtinė tikra ruginė, o cigarai
su kvepianeziu durneliu isz pa
gromatoj 5 c. prisius ant adreso:
ELIZABETH, N. J.
ežios Turkijos.
V. KALVAITIS

PETER BREIDT

Amerikoj!

APSTINGĄS FAETRAUKIMAS CALIFOBNIJOS fflD

Y’ra tai geriausias advokatas visam
Elizabeth, N. J. mieste.
225 Broad str.
Elizabeth, N. J.
Vakarinis offisas 141 First street.

(CITY <B<REWE<RY CO.)

Pigiausia vieta visoj

Pirkit vyną kur jispigesnis.

HOTELI

S. MACK.

BRAVORAS.

kukardas

SHENANDOAH,PA.

mainierin

\V. D. WOLFSKEIL

I 82 Bond Str.

žiūros

Prasidėjo nuo 14. Lapkric?Jo 1897 m.
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
•r Weatherly 5.48, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
ir
3.10, 4.58,600 po pietų.
In New York ir Philadelphia 5.48,7.38 1
9.14 ryta: 12.58, 3.58 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir I
PREKE JAI
Hudsondalo 3.10 po piet.
' In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
L
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverly
ir Elmira 5.48, 9.14 ryta; 3.10, 6 00 po- I
KETVIRTOS
piet.
(Fourth) Street
In Rochester, Buffalo,
Bertaiiriais (52 galionai) ir pusbertainiais (25 galionai) tik už pinįgus.
ir
in Westus 9.14 ryta: 6.1
Minersville. Pa.
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir j
BALTI VYNAI.
RAUDONI VYNAI.
Stroudsburg 5.48 ryta: 4.58 po piet.
bertainis pus
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta, j
pus
bertainis
bertainys
44c
Hoch
....
39c
Laikau didelg krautuvę iinportavotu YYNO,
In Tukhannock 9.14 ryta; 6.00 po piet. į
LIKIERIŲ, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
53c
In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po i' Claret.. . .35c už gall. 40c už gali. Riesling.,48c
kau visokį ALŲ. kur galit gaut buteliais ir
45c
piet.
i! Claret, Sup 40c
63c
Glite bei., 58c
baczkutėmis, užlaikau klerkų lietuvį,
In
Auburn
9.14
ryta;
3.53,
6,00
popiet.
Zinfandel
JONĄ BARDZILAU7SKA- Meužniirszkit
-45c
50c
85c
Sauterne 80c
In Jeanesville, Leviston ir Beaver r,.
Meadow 9.14 ryta; 4.58 po piet.
KI
60c
SALDUS VYNAI.

Geriausiai užlaikoma visam mieste.
Parduoda szviežiausius tavorus už
Elizabeth, N. J.
pigiausių prekę, kame kiekvienas Importuoti ir naminiai gėrymai ir
galėjo persitikrini per 7 metus. c i g a r a i. Kambarius parsamdoTaiposgi siunezia PININGUS ma ant dienos ir nedėlios.
į visas dalis svieto, kaipo tai i Lie
tuva, Prusus, Austrija ir kitur, kur
manager.
jus prieteliai aplaiko siuntinį i pen
kiolika dienu.

Iszskyrimui.

Tilsit,
GERMANY.

DRAUGYSCZIU.

UZD.24.RUGJ893.

AMAMS KILCZINSl’dS

Pardavėjas visokių geriausių LIDarbą atlieka greitai, gerai
KIERU ir CIGARU. Likieriai
Reikale kreip
parsiduoda kaip po biskį (rertail) ir teisingai.
taip ir po daugelį (wholesale) kitės visi prie jo.
czystus likierus, kaip kriszpolų
pristato ant kiekvienų vestuvių
(veseilių).
F F Montenes & Co
168—1-st str. Cor. Court str.
Geriausi
ELIZABETH, N. J. GRftBORlftl
IR

J. MIELDAZIS,

VISZKU

Grabų biznį.

August Hoff. Prop’r,

August Hoff, Prop’r.

DEL LIETU-

skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas szlądien; 10, 15, 50 centų, vi
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas
Gyvena jis Robino stubose ant
sų aptlekorių gvarantuojama.
240 jį.

Raspberry Alley

IR T.T.

ŽIUS

J. Navickas

. Frank A. Lies,

KARŪNAS,

KARDUS, DRABU-

Morris Koestler,

No. 327—329 Trumbull str.
Opp. Central R. R. Dapot, BOARDING &
LIVERY’ STABLES. I
ELIZABETHPORT, N. J.

KEPU-

SZARFAS,

Jeioųi sziezia atkeliausi,
Tai pas manę viską gausi!

In Stockton ir Lumber Yard 5.48, 7.38,
9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58,4 58, 6.00 ir
8 42 po pint.
In Scranton 5.48,9.14 ryta; 3.10 ir 6.00
po piet.
In Hazleboork, Jeddo, Drifton irFree
land 5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.10, 4.58
po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Creek
4. 2, 7.30, 9.10, ryta; 1.50, 4.40 po pietų.
In Raven Run, Centralia Mt-Carme!
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1.46 4.07,
6.46, 9.12 po pietų.
In Park Place, Mahanoy City, Delano
5.45, 5,48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3.10. 450
6.(0, 8.42, 11.13 po pietų.
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta;
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.

Burgundy.... 55c
Burgundy Sup 65c
Cabernet......... 75c
Chianti......... 90c
Barbera........ 95c

60c
70c
80c

81.oo

bertainis
Port.... 65c
Port Prime 75c
Sherry..70c
Sherry Prime 80c

pus
70c
80c
75c
85c

Taipgi puikus Blackberry Brandy uz 70c
& 95c. uz galioną, pusbertainiais. Ir parsi
duoda Wiskeys ir Brandies
Orderiuokit ant vardo mus agento,

EJVIJLE ]V1ASCOT,
314 SECOND STR.,

COR. RIPLEY PLACE

Treinai iszeina.
Isz SlininoKln 5.00, 8.20, 12.10 isz ryto, 4.10, 5.10
7 50 po pi<-tu ir ntehin in Szenaclori nut 5 48, 9.1-1
ryte. 12.58. 4.58. 6.00. ir 8 42 po pietų
Iszeina isz Szenac
0.15, 11.00, isz ryto;
3.10, 4.15, 6.00.
8.42 po pietų.
Iszeina isz? Pottsville į Szenndorl 6.00, 7.45 ,
10.15, 12.p5 ryte, 12.35, 3.00. 5.15, 5.40,7.25, 10.2C ■
po pietų.
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5 48-, 7.38 '
9.14. ryte, 12,58,3.10,4.58,6.00,8.42 po pietų.

3.05,

-Iszeina in Ravęn Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
1.49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo
k in ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet

11.55 ryta ir 5.35 po pietti. ir ateina in
Sbenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po pietų.

Iszeina in Ashland, Girardville
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietų.
In Hazleton, Blįck Creek Junction
Penn Haven Juctlon, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pietų.
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Paik Place, Mahanoy
City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03
6.31 popiet, u,
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pietų,
Isz Szenadoric in Pottsville 5,58,9,10
9.40, ryte 3.05. po pktu.
Isz Pottsville in Szinadori 8.45. 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
bollin H. Wilbur gineralnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. arentas
Phl'adelpdla, Pa.

A. W. NONNEMACHER, Asst G. P A
Philadelphia, Pa.

ELIZABETH, N. J.
Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų.
viską parduodu už pigiausg cieng.
12 d. verti vilnono vyrų siutai
už 6.90
6 00
3.40
8.00
4.90
Puikus vyrų overkoeziai už
15.00
8.50
90c.
vyru darbinės kelnės
4.00
2.40
nedidinęs kelnes geri

1.50

darbiniai

O kas nori asz pristatau į namus.

1.19c.
1.20c.

Pristatau in visur in Kontrus už dyką.

VI LNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS

JAS. w

Dedericu,

MATHISON & CO.,
Sanitariszkas plumbierius, sztymo ir gazo
——— in vertikas, iszrtirbejas isz blekes.
Pecziai, grotos, yteriai, ge
ležiniai tavorai irt.t,

Daugybe

PECZIU, GROTU ir
YTERIU. |
Krautuvė garsių
’’CANOPY” PECZIU

drutų’ir pigių.
33, 35 & 37 FIRST STR.

ELIZABETH, N.J

ji tenais kokias nors privilegi nu, kariaujaneziu vardan para ka szviesa, garinė sziluma.
JEI NORI GAUTI GEThe Lithuanian Weekly
g jas kunigams suteiktas? Jeigu pijos, be jokio pamato. Jonas Gatvės (ulyczios) turi būti pla■ "JAS!;
gi
kunįgai
yra
renkami
ant
czios,
szvariai
užlaikomos.
Zemantauckas yra tiktai įna
Garsas Amerikos.Lietuviu’l
už pigia preke, eik pas
u kuopų virszinįkų, tai tik dėlto,' gis rankoje Laskio (taip stovi Kožna treczia ulyczia turi but
The Voice of America's
D. FAUSTA in
; kad visi sąnariai to nori. Ant ant popieros). Laskis stumia, 500 pėdų ploczio ir. paskirta
Lithuanians
jo ofisą
'I XII ,, Susiv. “ Seimo buvo į- o J. Zemantauskas eina. Apie ant įtaisymo publiszkų plečiu, I
-------- ANT--------PUBLISHED EVERY SATURDAY J
neszimas,
kad
kunigas
negali
parapijos pritarimus negali parkų, mokslainių ir kitų pub- Į
----- at-----n
3 105 E. Lloyd Str., Shenandoah, Pa.® būti jokiu ,,Susiv. “ virszinįkų but kalbos, nes 420 isz 600 liszkų namų.
Krautuvės taip
Shenandoah, Pa.
120 S. Jardin str.
8§ 1012 Carson Str.,& Pittsburgh, Pa. §q - tas vienpusiszkos įneszimas einanezių spaviednin stojosi gi turi būti paveikslingos: 55 Į
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
likos vienbalsiai atmestas, nes, po prabaszcziaus szalei kaip pėdų ilgio, su durimis isz dvie
Jis perstoto geriausias, isz tik i m i ausi as ir seniausias Amerikos
sakė, jei delegatai nenorės, vienas vyras ir suniekino kle jų gatvių. Priegtam, kas no
V. J. Stagaras
apsaugojimo kompanijas
Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų
Responsible Editor.
i tai ir taip kunigo neiszrinks. bono prieszus. Jonas Zeman rės, galės turėt nedideles vilį Bet apie pora kunįgų likos isz- tauckas tedėl kelia provą ne les ant 700 ketvirtainių metrų
Dr. Y. M. HAMILTON
® Translating & job work in english,
rinkta
ant
,,
Susiv.
“
virszinįkų
tikėtai,
turėdamas
užpakalije
ploto.
Iki
1
d.
Sausio
1898m.
lithuanian and polish languages
buvęs Miners Hospital, eje
done at reasonable prices.
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
- taigi delegatai to norėjo.
stūmiką: jo neiszrinko ant pro tokia villė kasztuos 4000 mar
din str. S Ii c n a u d o a h, Pa, 16 N. Alain str.
•Daleiskim, kad kunįgų įtek ves nei parapijos mitingos 14 kių, iki 1 d. Balandžio - 6500
Shenandoah, Pa.
r, Garsas Amerikos Lietuviu’ mė ant,, Susiv. ‘ ‘ yra neiszpa- Nov. bažnyežioje, nė Leske- markių, o nuo 31 d. Liepos r
Parduoda naujus laikro
U glszeina i kas ž subata.J sakytai blėdinga — tai ir tada vieziaus szalinįkų mitingas ant 8500 markių.
džius ir pataiso visokius
geriausiai gydo visokias ligas
,,Vienybė“ ne tuom keliu ei salės toje-gi 14 Nov. BereiBet ypatingiausiu dalyku to
^105 E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.
Gyvena
daigtus isz aukso ir sidabro
na: jei ,, Susiv. “ konstitucija kalo todėl ,, Saulė“ ir ,, Kar ,, paveikslingo “ miesto bus
Kasztuoja
kaip tai: žiedus, špilkas ir
neatiduoda ,,Susiv. “ į kunįgų das“ vyrą stato ant jieszmo, įvedimas monopoliaus ant vi
30 E. Lloyd str.
Ant visų metų................. 1.20 c.
Shenandoah Pa. t.t.
įtekmę, tai kaltas ne ,, Susiv. *', kadangi ne jam ten vieta. sokių iszdarbystės dalykų, per
,, pusės metų.................... 60c.
„ 3 mėnesių...................... 30c.
tik sąnariai, kad patys isz liuo- Kortas taipgi proves nekels ką nebusią jokios konkurenciShenandoah’e skaitytojai gali gauti
sos valios pasiduoda, dėlto ne dėl to, kad nėra ko provotis: jos. Jei kas apsiims dirbti ar
Vyrai visi pas geriausių
Garsa užsimokėdami po 10c
kas mėnuo
Susivienyjimą reiktų peikti tik pp. Zemantauskas su Laskiu pardavinėti tam mieste kokį
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
atsiszaukti į jo sąnarius. To sujudįti fanatikų neapykantos daigtą, tai jau kitam to paežio
In užmarg su pristatymu iki Mas
Waterbury Conn.
griebėsi ginklo, kuris jiems daigto dirbti nė pardavinėti,
Vinca Minkevicziii
kolių rubežiui................... 4 markės.
reikalauja konsekvencija:
RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai........................................... S 1,00 230 W. Centre str.
Bet jei ,,Vienybė“ tikrai tuojaus iszslydo isz nagų. Pa negalima. Bet toksai pramoPinįgus reikia siųsti reglstravotoje L
Kiekvienaijkrikszczioniszkai szeiShenandoah, Pa
gromatoje arba per „money order“. ® gero velija ,,Susiv. “, tai tegul, kelta prova nuo minėtų vyrų ninįkas-monopolistas turi su- į
mynai naudinga jį iszsiraszyti.
Užlaiko geriausius arklius
Antraszas:
Siuncziant nedaugiaus kaip 60c.,
buvo tai palengvinimas tiktai dėti 2 ar 3000 frankų kaucijos,
vietoj
ką
pritarti
blėdingam,
ir ryginus del szermenų, veseigalima prisiųsti pacztavoms mar tel
klebonui
atsistoti
ant
tiesų,
Rev.
J.
Zebris,
kad
jo
iszdarbiai
bus
geri
ir
tel kaip pati sako, skaldymuisi ir
kėms po 1c.
lių ir t.t.
[36 ir
84 John str.
Waterbury, Conn.
kurios
jam
isz
charterio
para

S®®®®
kad pardavinės juos ne per
tvėrimui naujo ,,Susivienyji
mo“, tegul nurodo silpnas pijos priklauso. Kun. Ž. szir- brangiai.
Korespondencijos, visoki rankR. Dabb
dingai dėkavoja geriems,,Ry Tą miestą ketina pradėt sta
dabartinio
,,
Susiv
“
puses
raszcziai ir pinįgai turi būti siunGeriausias Shenadorij phoGavau szviežią transportų
ir parodo kelią, kuriuom pri to“ skaitytojams, kurie atsiun tyt nuo 15 d. Kovo ateinantografas; nutraukia paveikslus ražanezių, lietuviszkų szkap
cziami ant szio antraszo:
kokio nori formato, nuo ma lierių, abrozelių, kryželių,
valo jis eiti. Susivienyjimas “, tė savo prijautimus ir užtikri czių metų.
Garsas (Publishing Co.
žiausio iki formatui portreto. mentelikelių ir t.t. Užeikit pa
kaip ir viskas ant žemės, nėra na duodamas žinią visiems sa
Puikiai nutraukia ir nebran žiūrėt.
Shenandoah, (Pa.
vo
prieteliams,
kad
prova
—
giai.
In
33
dienas
apie
visa
tobulas, juo ilgiaus laikysis,
Tanias Križenanckas
be provos likosi iszloszta ir
29Į W. Centre str.
žeme.
juo labjaus tobulysis, o su va
Shenandoah Pa. 103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Paskutiniam, 48, savo nu landa, kada paliaus ėjęs geryn, kun. Z. prieszai nieko taip ne
Penna.
sigaili,
kad
bereikalo
pakėlė
Kada Siberijos geležinkelis
meri] ,,Vienybe“ mato ,,ne turės pradėt žemyn kristi, nes
provą
savę
pastatydami
akybus pabaigtas, galima bus ap
atbūtiną reikalą“ sutverti kitą kas neina pirmyn, atgal krin
GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS
veizdoje
žmonių
draugijos
to

važiuoti aplinkui visą žemę
7, Susivienyjimą“, nes isz da ta. Dėlto ir visokios rodos
ADOMAS BUJAUCKAS.
bartinio ,, Susi v“, buk nepasi- „Susiv. “yra naudingos, tik kioje szviesoje, kokią sau pel tik į 33 dienas. Važiuojadt
Persikraustė į savo naujus namus ant
isz New Yorko į Bremą už
kakima tūlos draugystes ar tai tos rodos turi paeiti nuo ti nė.
Unijon City, Conn. 22 Nov. trunki 7 dienas, isz Bremo į
307 W. Coal str.
Shenandoah, Penna.
kuopos.
krų ,, Susiv. “ draugų, o ne
Kadi tūlos draugystes arba nuo prisimetusių draugais ne buvo vienas isz didžiausių lie- Peterburgą 1isz Peterbur
PAS
tuviszkų suvėjimų, koki kada go į Vladivostoką 10, isz Vla
kuopos nekantantos isz ,,Su- vidonų.
nors tenai atsitinka. Priesz divostoko į San Francisco ir
siv. ‘ *, tai' isz to visai nėra ką
C a scare t s sudrutina skilvį, inkstus tą mitingą, jei teisybė, tai
10, o isz S. Francisco į New
stebėtis, nes vargu yra ant ir žarnas.
Niekad neapsilpnlna nei
Apvažiavimas
308 W.Centre str,
Mahanoy City, Penn’a.
10c. Waterburio keturi kareziamnį- Yorką 4^.
svieto toksai daigtas, kuris vi skaudulių nepadaro.
kai, sudarę rinkliavą vaiszino apie žemę kasztuos apie $590;
galima pirkti k nepigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
sus > užganedįtų. Jei jau ir
Waterburio
parapijoj
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Lenlietuvius, kad juos sukelti isz tų $282 kasztuoja tikietai,
daugelis draugysezių butų neramumas.
kijųir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigų, kur kiepriesz kun. Z., Waterburio o $218 ant maisto. Daugelis
pasikakinusių, tai dar tas nekviens Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodų.
Ant mitingo buvo New Yorkieczių gundo Masreiszksztų, kad ,, Susiv. “ rei Noras sudrumsti Waterbu- kleboną.
kia/ skaldyt, bet tik reiktų pra- rio parapiją ir praszalinti vieti iszaiszkįta, kad paleista pa koliją pratęsti aną geležinkelį
szalyt priežastis, kurios iszszau- nį kunįgą jau ne nuo szios die skala T. Ratkevicziaus, buk link Aliaskos, o tada butų kur
kunįgas Z. užsiraszė kas lengviaus dasigauti prie
kia tą nekantantumą.
nos apsireiszkė. Pernai rude ten
' Ir pati ,,Vienybe“ pripažįs nyje į parapijos knįgas buvo sau bažnytinį turtą, prieiszkil- Aliaskos aukso.
mingiausių aplinkybių buvo
Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves
ta, kad skirstymasis yra ble- intraukta, kad vietinis klebo
suniekįta.
Karolis
Urba,
M.
Pabaiga ,,Garso provos.
ANT
dingas. Tuom tarpu ,.Vie nas iszvažiuos — apie tai praPėža
ir
M.
Leskeviczius
kunį

nybe“ suvis nenurodo tų prie- neszė ne katalikiszkr laikraszL. NISNEVITZ, Prop.
Pereitą panedėlį, 6 Gruo
go
opponentai,
turinti
savo
cziai, pridedami nuo savęs,, kad
žasezių, nes jų pati nemato.
džio, Sunbury’o korte per
Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią prukę.
Ateik ir neprah lik
Tas draugysezių nekantan- per tai nustos išzeitiRytas“, rankose deeds buvo pasta
žiūrinėjo
skundą
J.
Airiotokio
didelio
iszpordavimo
szia
nedėiia.
tumas, apie kurį ,,Vienybe“ žinoma per tai stengėsi kenkti tyti ant liudyjimo ir jie pripa
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.
sziaus
ant
V.
Staga
kalba,, yra tik ten, kur vado jaunai ,,Ryto“ spaustuvei. žino priesz visus žmones, kad
ro, „Garso“ redaktoriaus, už Vyrų Derby'skrybėlė 74c. verta 81.25. I purių po............................................ 14c
vais yra žmones, kurie pasta Bet aeziu Vieszpacziui atėjo p. T. Ratkeviczius gal nežino
Tam O’Shanter kepurių su szilkiniais
juodos ir rudos............. 98c. I
patalpinimą į „Garsą“ kores Geriausios
damas,
o
gal
dėl
savo
iszro37c.
Juodos Derby skr. Si. 15c. kitur 82.00 raikszcziais............
ram laike įgavo neapykantą ruduo ir vėl žiema, c» da nė
60|tuzinų
vyrų
ir
vaikų
visokiu
dažų
pondencijos,
kurią
J.
AirioDailiausios vyriszkos kepurės visokių
ant , ,Susivienyjimo“, ar tai vienas pranaszavimas ant gal kavimo neteisingai buvo pra
18c.
kalnų
................................................... $1.74 Courdroy kepurių...................
szius iszrado už juodinanezią
manęs
paskalą.
Union
City
24
tuz.
Coudroy,
szilku
ir
linų
visokių
Juodos
ir
rudos
Fedora
skrybėlės
szią
dėlto, kad virszinįkais .,Susi- vos kun. Ž. neiszsipildė. Ma
jo vardą.
Tą provą perkra nedėlią................................................. 98c. dažų, po...............
18x
vienyjimo“ nebuvo iszrinkti, tydami nekurie szirdingi,. kad mitingas iszėjo ant naudos
18
tuz.
vyrų
ir
vai
<u
Golf
kepurių
2?c.
Juodos
ir
rudos
Fedora
skrybėlės
79c.
tinėjo sudžia Savidge pirmuti
ar tai del kitų kokių priežas- viskas stovi savo vietoje,, su klebonui, be kurio žinios buvo
20 tuz. Tam O’Shanti r i .siutų su auk
tuzinai vaikiszkų kepurių 8c. kožna.
nę po pietų, ir džiurė, neras 36
suszauktas
dėl
to,
kad
tenai
siniu
raiksezeziu vistu po 75c., už - 39c.
18
tuziniį
dailių
raudonų
ir
mėlynų
czių. Taip, kaip girdėt, tūli judėjo, kad tik viską pajudįti
dama toj korespondencijoj jo kepurių......................................18c. kožna 44 tuz. Yacht kepurių u auksinių
,,Susivienyjimo“ draugai (?!) isz pamatų. Jei neklystu,, tai apsilankęs Kazimieras Kaze39c.
kio ,.,libel’io, “ pripažino Sta ‘36 tuzinai mėlynų Gal f kepurių po 9c. szniuru auksiniu raiks; e. iu
meckas
isz
Waterburio
punk

18 tuz ra ulonų ne auksiniu ga’.iuuų
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
stengiasi paardyti kuopas Phi- isz Waterburio skundų pas
barą nekaltu. Provos kasztus 150 tuzinų vyriszkų mėlynų Gal f ke už............
tas
po
punktui
visus
pramany

• •
19c.
ladelphijoj, Plymouth‘e ir dar Hartford’o vyskupą buvo pen
užmokės pavietas. Ant to ir
apie poroj vietų. Ar pasiseks ki. Visi tie skundikai ėjo var- mus skundėjų iszrodė be pa
pabaiga.
jiems paardyti, pamatysim to- dan parapijos ir kiekvienas mato ir taip Waterburio kle
O kiek buvo tąsynių, važi
uždėta 1848 mete
liaus. Bet jei ir pasisektų, tai žemino kun. Ž. vardą, kaip bono opponentai padavę savo
nėjimo, netik skundikui ir name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Hali
tas vis nereiszksztų, kad rei kam patiko. Visas skundimų reikalą ant nusprendimo Union
New-Yorke
apskųstam, bet ir liudinįkams
City
lietuvių,
kaipo
ant
auksz-------- o--------kia tverti antrą ,, Susivienyji- branduolys dėjosi ant to, kad
Siuncziame
pinįgus
į
visas
dalis svieto pigel, saugei Ir greitai
isz
abiejų
pusių.
Kas
atlygįs
mą“. Tą reikalingumą mato kokiu nors būdu iszvaryti kun. tesnio kourto, graudingai pra(Rytas). abiejų pusių kasztus, suvis bej
tik ,, Vienybė“, nors staeziai Ž., nors netektų lietuviszko loszė.
reikalo iszleistus, ir kas atsa
pripažįsta, kad tai butų blėdin- kunįgo. 14 Nov. per kleboną Tikjjamėgįk už 10c. baksa C as ca
kys už keiksmus bereikalo suga. Taip, mat persiskyrę len suszaukti parapijonai į bažny- re t s, geriausią skilvio ir žarnų regulia
pynuojamų ir tąsomųliudinįkų ?
kai, tai ir lietuviai turį skirtis, czią pažino, kad visi jų klebo torių.
Tegul bent isz to bus pamo
tarytum lietuviai privalo tik no neprieteliai susideda isz
kinimas, kad lietuviai liautųsi
taip daryt, kaip lienkai darė. ersztų buvusio parapijos ko Paveikslingas mies
lankę sudus ir tuom žeminę
Kaip sakėm, ,,Viunybė“, miteto. Nieko daugiaus nerei
tas.
savo vardą.
duodama iszganingas rodąs kėjo, kaip iszrinkti naują ko
,,Susivienyjimui“, suvis ,,Su- mitetą, kas ir nusisekė 14 Nov. .Profesorius Philipp Hausen, Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo Iszduodame Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių gar
amžių.
siv. “ silpnų pusių neparodo. labai pasekmingai. Matydami Belgijoj, paduoda keistą užma
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo laivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkortCS
Yra tik puse lupų primįta apie klebono prieszinįkai, kad jų nymą naujai pastatyti ,,pa tabako ant visados ir būti drūtas, magdėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
akstinas
nulužo,
griebėsi
prie
veikslingą” miestą.
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pavieną ,, Susiv. “ ,, silpną ‘ ‘ pusę,
Bankoj e savo visados laikome daugybe pi
jiegų,
gauk No-To-Bac, stebuklų dary
beje, kad kunįgai turį ant Su galutino mėginimo — isz to
Tą miestą jis ketina statyti toją, kuris
daro isz ligotų drutus vyrus.
ningu del iszmainymo, kaip tai:
sivienyjimo įtekmę. Žinom, atvedimas policijos dėl atėmi netoli nuo miestelio Lanklear, Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
kad ,, Vienybei“ labai negeis mo porapijos knįgų, kurios prie perkasos upės Maas. Vi į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų et«
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoDėlei artesnės žinios raszyk į
tina kunįgų įtekmė ir tai ne pagal musų charterio tur būti si namai tarr mieste turi būti riaus, po gvaranclja, jog iszgydys tavą,
vien tik ant ,,Susivienyjimo“. klebono globoje. Padarymas paveikslingi, augszti, 7 arba 8 už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius
Bischoffs Banking House
prisiųsiu
už
dyką.
Adresas:
Kiekvienam name Sterling Remedy Co., Chicago arba NewBet tegul ,,Vienybė“ dirstelia Jono Žemantausko per ,,Sau augsztų.
2 Centre str. (Staats-Zeltung Building, New-York
į,,Susiv. “ konstituciją, ar ras lę“ ir ,,Kardą“, kokiu milži-1 turi būti maudynės, elektrisz- York.
243
Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

I

r

JVI. p.JVIaleyj

00

J

D . P. F. BURKE

, RYTAS’ Graboriu

Naudokitės!

Juozą liliauch

A,

DJDJS ATIDARYMAS

178 First str.

•J

Banka Bischofto

■
1’
1
O
1
M

M)

■
t

•?
Z

„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
i

ARBA

činątnąętiję.

Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.

Tasa.
u

Skyrius III— Taigi pražucziau ir nieko dauginus. Bet nesibaugįk,
asz busiu gyvas, kad linksmįtis vaisium mano darbų. Likk
sveiks, atmįk dienų, kurioje turimo pasimatyti, o užvis atmįk, idant lobį mano brangų isz tavo rankų atimcziau.
— Ne, ne, lobis tas gali tavų greicziaus ant ano svieto isz▼est. Drebu visas, kada pamislinu, kad jis lig sziol randasi
mano name.
Toj paczioj valandoj davėsi girdėti ant kiemo szventinyozios dievuotas giedojimas žmonių, kuris staiga jos
sienas sudrebino. Ant balso jų prabudo aukinįkas ir triusdamas apie aukurų taisė prigesusių ugnį.
1 — Ar girdi tuos žiaurus szaukimus?— kalbėjo perimtas
Visbara. Negaliu jų klausyt neperimtas didžiausio sujudimo;
atsisveikinu tavę taip, kaip kad niekados neturecziau su ta
vim matytis. Susimildamas bent elgkis atsargiai, sznekėk
mažai; o užvis bėgk, kaip veik pavojų pajausi.
■— Gerai, —tarė jaudriai jaunikaitis, padavė seniui rankų,
suspaudė jo delnų szirdingai ir jau isznyko szeszėliuose pilio
rių. Visbara pasiliko valandų viens. Gailestis,rustums ir pagai
la jo duszių mėcziojo. Matydams ant galo, kad jam jau nie
ko toj vietoj daugiaus veikti nepasilieka, prisiartino prie au
kuro, atidavė nuolankų Znicziui, atsisveikino aukininkų ir
pasiremdams ant lazdos iszėjo isz szventinyczios.
Tuom tarpu Traidėnas ėmė užsiiminėti pareigomis nau
jos luomos.- Priskyrė jį pirmiausiai prie būrio pradinės jaunuvės ir atidavė po priežiūra Jerbuto, užžiurėtojo szventiny- czids, ir vietinįko Kriva-krivaiczio.
Buvo tai žmogus asztrus, valdmylys ir nenumaldauja
mas. Pastovą jo iszliesėjus, veidai ipuolę ir akys paniurę už
tektina davė isz pirmo pažiūrėjimo supratimų apie rugsztuma jo ūpo, kurį visad atsidavimu pareigoms dengė. Jo neti
kę juokai turėjo kų tai žvėriszko, o linksmumas sužadįtas ge•4 rymu narsesniu jį tik darė kankinimuose. Netiktai drebėjo
priesz jį jaunuomenė szventinyczios, bet ir .seni kunįgai ir aukinįkai saugojosi užsitarnauti ant jojo rūstumo, nes
bausti mažiausių nepilnastį turėjo sau už didžiausių džiaug
smų. Laimė, kad sausas kosulys, kurs matomai jo kruti
nėję aprinko sau gyvenimų, kaip prasergstintis žalczio barszkutis, visuomet isz tolo jo prisiartinimų skelbė., Tųsyk
kožnas laikėsi ant saugos, o vienok retai kuris iszsisuko, Pa
žino jį Traidėnas: stengėsi pasielgimų savo prie jo nuomonės
pritaikįti, kad jam neduoti mažiausio priminimo priežasties;
negalėjo vienok pakreipti nedraugingo velijimo, kurį laimin
gai dėl jo isz pirmo pažvelgimo paėmė prie jo Jerbuta. Ne
numaldaujamas virszinįkas tuojaus iszrado, kad įžengtinis
■ negana yra apsipažinęs su reguloms tikėjimo, kad jo paszaukimas atsiduoda svictiszka niekysta ir kad ne tiek yra nuolan
kus, kiek savo stovij turi būti. Isz czion sutiko jį tankus
priminimai, iszmėtinėjimai ir net sunkios mėtavonės.
Nepaveiktas Traidėnas tomis prieszinybėmis mokėjo jas
nukęsti su narsumu ir pasidavimu. O nors pradžia jo tar
nystes, nežiūrint ant prižadėtų antžvilgių ir lengvinimų, po
taip žiaurum rėdu negalėjo būti tik datyrimu darbo ir bjau
riausių patarnavimų; viskam stengėsi kantriai datesėt, ramįdamasis taja vilczia, kad laikas kuomet nors laimingesne jam
kaleinų atves. Po jo priežiūra szventinyczia visad stropiai
buvo iszszluota, jis jon pirmas ateidavo ir paskutinis iszeida
vo; malkos paszvęstos isz jo dalies geriausiai buvo surietos,
vaszkas,gintaras ir kvapn ingos žolės gryniausios iszeidavo isz
jojo rankų: žodžiu nieko neapleido, kas tik galėjo patraukti
pagyrų virszinįko; nieks vienok jam negelbėjo dėl atkreipi
mo jo prielankumo.
Taip paveizdingas pasielgimas jeigu įtiko Jcrbutai, ne
galėjo būti abejotų dėl kunigų aukinįkų, o užvis dėl tos pradėczkaujanczios jaunuvės, kuri, uždaryta mūruose, skiriansziuose jų su kitais žmonėmis, lengvai linksta prie pi ūmiausio
ateivio, kuris atnesza su savim orų svieto.
Pagelbėjo
Traidėnui dėl atkreipimo sąmonių ne tik jo stropumas ir
szvelnumas paproezių, bet graži pastovą ypatos, kurios lėta
sudėtis ir priimnas balsas slinko prie jo tuos visus, su kuriais
gyventi ir bendrauti buvo paskirtas. Bet tie liaudiniai, nors
taip brangus, padėjime jo liūdnų datyrimu negalėjo jam at
pildyti atkaklaus virszinįko nemalonės, Kurios pasekmes jau• te juo su didesniu skausmu, kad rūpinosi, idant jo piktanoringi daneszimai nesunaikįtų persitikrinime Lizdeikos geros
apie jį nuomonės, ant kurios ypacz norėjo užsitarnauti.

Skyrius IV.

.

Veidą ir pastovą vyro turėjo,
Szirdžia visa ant jo iszžiurėjo.
Adatą, vindą, metusi bovas
Moterų, imdavo ginklą į ranką.
Tankiai medžiojo ant zemaitiszko žirgo
Po sziurksztum meszkkailio kyriu,
Sukabinus ant kaktos ryšio nagais,
Szuoliavo medėjiszkam burij.

Jau skaitytojas praėjusiame skyriuje dasižinojo, kad Ja-

galius su kariumene buvo iszsileidęs prieszais lenkus. Visa
kuone jaunuomenė lietuviszka, kunįgaikszcziai, jų bajorai ir
kas tik buvo tinkantis į muszį, iszėjo su juomi dalįtis sunke
nybėmis ir pelnais kariszkais. Seni tik karžygiai pasiliko
butuose po vadovyste Vaidilos, tikėtinio ir mylėtinio kunįgaikszczio, kuris sargybų miestų ir valdymų Lietuvos turėjo
sau pavestų. Nebuvo tai skaitlingos nei tvirtos sėdybos,
dėltogi nuolankumu bei tvarka stengėsi sargas atpildyt sto-kų'pajiegų.
Kad jokis paojus negrėsė rodėsi toje valandoje sostapilei, nes kryžiokai, tvirta suriszti taika, nedrįso traukyti ryszių draugingumo; sziaurinės govedos jų būklėse stropiaibuvo saugiamos per sūnūs Olgerdo; užvis Keistutis, kunįgaiksztis Zemaiczių, malszįtojas prieszų ir skida Lietuvos, davė
szaliai naudotis isz pilningos taikos; nemažinus vienok Vai
dila kuoaugszcziausiam stovij ginklingumo laikė vilniszkus
butus. Kampinės tvirtynių sargyklos dienų ir naktį liepėsi
vien valiniu gandu szaudinyczios boksztų, apžiūrėtos užtaisy
tais ginklais, tiltai vartų nuvesti, maisto pilnai; žodžiu, isz
kožnos pusės matėsi visokia parenga, nors isz niekur nesida
vė užtėmyti pavojingumas.
Negalima buvo nei maž imti už piktų Vaidilai szito at
sargumo. Žinojo jisai gerai pareigas sauglio, o užvis žinojo
būdų karionės tame laike, kuriame papelniai kariszki: ir per
galės, ir pamusziai isz didesnės dalies prigulėjo nuo suvylimo
ir apgavimo prieszo saugos. Bet ne viens tik žvangėsis gin
klų skriejo savo balsų po audinę apleistų triobinyczių; toli
saldesnis ir mielesnis balsas kartkareziais užgaudavo girsiu
surietėjusio kareivio.
Jagalius turėjo motinų, kunįgaiksztienę Olgerdienę, guodotinų ponių, kuri, po myriui vyro paveldėtines savo žemes
atidavus sunams, su duktere apsigyveno Vilniuje prie vyres
nio sunaus. Neapleisdavo Jagalius nieko, kuomi tik galėjo
apsigyvenimų numylėtos motinos savo name kuopirmiausiai
padaryti. Kuningaiksztienė užėmė augsztutinę dalį žemuti
nio buto, isz kur vaizdas ant Vilijos, miesto ir szventų gojų
už upės linksmino jos buveinę mielu žvelgesiu. O nors paė
jimas jos garsus, nes buvo isz namų knningaikszczių Tveriszkiij ir apstingi po vyrui lobiai ypatingu vaiskumu jos dva
rų turėjo apsiaubti, nieko ten vienok neužtėmyta, kas pereitų
vidutiniszko pono iszteklių. Kuningaiksztienė žymiai pase
nus, mažai paisydama apie virszutinę iszžiurų, kambarį, laiku
ir szilumų, už viskų mylėjo.
Maldos ir dievuotos su kunįgais pasznekos buvo jai mylimiausia nuobova. Ilga, plati kar
mazine szlebė, supinąs ant galvos austinis, dryksantisper peczius, kepurė sobolinė ir batai kailiniai darė jos visų parėdų.
Retai kada jame įvykdavo atmainos; kartais tiktai iszkilmingose szventėse, ar ant suvaževimo sveczių batas auksu siuvi
nėtas ir porsiszkas diržas reiszkė stropesnį parėdaių.
Jautriausiu jos jausmo mieriu buvo jos duktė Auksė, ku
rios ateinantis likimas užėmė jos visų rūpestingumų ir tuomi
jų neramesne darė, kad Auksė ne viskame atsakė pastangai
motinos. Iszauklėta isz kūdikystės tarpe savo brolių, daly
vaudama jų vyriszkose nuoblaivose, anksti priėmė prieszingų
savo lycziai įproezių, kurie joje sekaneziuose metuose szalai
motinos užbėgimų atsimainė į prigimtų palinkimų. Viskas
joje kvėpavo vyriszkumu ir narsingumu. Dėvėti sunkius
, szarvus, sėdinėti ant laukinio bėgtino, gyti su raguotine,
plaukte perplaukti upes, szaukti dvimuszon smarkiausius
vyrus ir laikyti už niekų visokius pavojingumus, tai buvo
jos mylimiausios bovos. Net prigimimas jų sutverdams ro
dės isztasino tarp pastebėtinus palinkimus: nes nors jai netru
ko szvelnumo veido ir malonumo pažiūros, pastovą jos augszta ir tvirta, balsas skardus ir mitrumas prie ginklo gražiam
aprėdale szaunų isz jos darė karžigį. Lengva dasiprotėti,
kaip skaudžiai tokios pamėgos gylė duszių motinos, kurios
saldumas budo ir nuožiamus dievuotumas vyre net nevisuomet
gyrė karžigiszkus užsidegimus. Tankios vaikynės butuose,
ant kurių suvažiuodavo garsingiausia jaunuomenė Lietuvos
gaivindama Auksėje jos palinkimų, suteikdavo progų atsižymėjimo su ginklu. Tuomet apkrauta ginklais su nuleistu
ant burnos priekakeziu, iszdidi ir papažinama iszeidinėjo ant
szaunaus žirgo, iszszaukdama narsiausius karžigius pergalėjo,
o davusi save pažinti isz pergalėtų linksmus juokus darė.
Jei jos motina liūdo isz taip nelaikinių triumpų, tai Jagalius,
kurį bovijo sesers narsirgumas, nepe’stojo jos kurstyt karžigiszkame užsidegime, duodams jai nesyk vardų tikros Gedemino anūkės. Negalima mislyti, kad iszsilavinimas ir pajiegos tų, kuriuos iszszaukdinėjo persvaros kartais ant jos nebū
tą turėję: neigi reikia suprasti, karžigiszkas mandagumas
vicnval jų norėjo saugoti; spręsti greicziaus reikia, kad jei jai
parėjo pergalėti, tai laimė įžeidimo kuningaiksztienei, o už
vieno nepatikimo Jagaliui, tankiai jų apsaugodavo nuo
priklaus sykio ir buvo priežasezia, kad vicnval iszeidavo su
pergalėjimu.
Tankus davadai narsos, pagyrimai dvarionijos plojusiai
ir Jagaliaus liksmos pagyros iszdidybėn keliangzios merginų
visiszkai jų darė abeju ta ant ryszio, turinezio jos ateisiantį
buitų užtikrinti. Daugelis isz kunigaikszczių bei ponų mels
davo jos rankos, bot nieks negalėjo pasiekti szaltos szirdies.
Motina nematydama budo iszgydymo dukters nuo silpnybės,
kuri pradėjo būti vienatiniu jos duszios geiduliu, prikalbinėjo
ir praszė karžygių, idant visiszkai jos muszyjo neczėdįtų, ti
kėdamasi nebereikalo, kad sykį apmalszinta meilė savo duos
vieta vertesnėms pajautoms ir jausmingumas jos pakryps
prie geresnio likimo. Taigi priesz iszkeliavimų Jagaliaus
Lenkijon susirinkus jaunuomenė į Vilnių, turėdama atsižy
mėti su ginklu davė tam pageidautinų progų. Kunįgaiksztienė Algerdicnė, žinodama gerai, kad Auksė neapleis tos valan
dos, nepasirodžius szarvuose eilėse karžigių, pasinaudojo szitos
aplinkybės dėl iszstatymo prieszais jų trijų smagių karžigių,
kuri turėjo užgėdinti jos narsų.
Buvo jų tarpe kunįgaiksztis Danielius, seserėnas Keistuczio, garsus ponas, kuris nuo seniai stengėsi įtikti Auksei.
Vos trimytai padavė ženklą atžymos, kunįgaikszcziutė
ant szaunaus žirgo įžengė eilėsna, pirmutinė iszszaukdama
kožnų, kuris su ja norėtų >u»i.ikti. Muszis buvo karsztas:

du viens pu kito karžigiai, szale karszcziausių norų ir pasis
tengimų, pergalėti per narsių merginų turėjo pasitraukti nuo
vietos. Atėjo kaleina ant kunįgaiszczio Danieliaus: nelai
mingas jaunikaitis, godus karžigiszkos garbės, bet toli geidulingesnis czielybės ir malonės kunįgaikszcziutės darė, kų
galėjo, kad iszeiti isz kovos laimingai, ir saugojosi antpulti,
bet stengėsi jos smūgių pasisaugoti, vienok staiga apsirikęs
akia, pergalėtas padaugino skaitlių liūdnų pirmūnų.
Jau supuikus triguba pergale kunįgaikszcziutė savo
džiaugsmų apreiszkė garsium juoksmu, kada iszvydo iszei ,
nantį isz gaujos prieszais savę karžigį, kurio ypatingesnis
aptaisalas visus perėmė pasteba. Neiszrodė jis visiszkai ant
savęs turįs geležį, nors buvo kuogeriausiai pagal karžigisz
kus tikslus apsiginklavęs. Szarvas jo į žvynes karpęs buvo
naguotai sudėtas isz baltų szaudinių pinių kaip, kaip sziųdieninės moters dėvi skrybėles; povines plunksnos kur nekur jį
dabino. Visos jo dalys, autkratys, žųstiniai karvosziai buvo
kuotinkamiausiai padaryti.
Kaupokas su antkakeziu ant
burnos nuleistu atsakė parėdiniui, o pavadžiai ir antpilszys
arklio, lygiai kaip ginklas ir smaigas buvo rožėmis apkrauti.
Nežinomas karžigis prisiartinęs prie Auksės atidavė jai nuo
lankų ginklu ir nutraukęs nuo rankos pirsztinę, metė jų su
guodone po kojų. Ant taip ypatingo apsireiszkimo pakilo
susirinkime linksmas sziurszulis. Vieni isz džiaugsmo ran
komis plojo, kiti szaukimu reiszkė ganėtinumų; bet Auksę
kitokios mėtė pajautos. Linksmybė jos staiga atsimainė į
užkirstų tylų: užsidegė rustumu.
Matė gerai, kad juo
kingas apsiginklavimas karžigio yra ženklu paniekos ir iszjuokimo jos narsos; žinojo isz anksto, kad sziaudinis szarvas
truks tuojaus po jos geležia ir nubaustų tuojaus vaikėsų, jeigu
nebūt abejojus ar neužsigėdins priimdama tokio stabingo
iszszaukimo. Juokai ant galo ir patarimai suvėjimų naikin
dami joje baimę palenkė pusėn reikalo susitikti. Liepė tad
savo žirginiui paimti pirsztinaitę ir su visu rustumu užsidegi
mu užsimojo ant karžigio kalaviju: bet nepajudinamas savo
sėste prieszinįkas mitriai kardu sykį atkreipęs stojo po va
landos užgulaneziu ir tuojaus davėsi pažinti, kad jos visisz
kai czėdyt nemislija. Lekioję ore po kireziais kalavijų nukasoti rožių lapai, povines plunksdos ir žadino ganėdinius
klykėsius, kurie dar labjaus varė kunįgaikszcziutę piktu
mų.
Po antram isz abiejų pusių antpuoliui Auksė ėmė ant
arklio siūbuoti. Patėmijo tai kunįgaikszcziai, jos broliai,
norėjo pertraukti muszį, pripažindami nežinomam pergalę;
bet įžeista mergina, negalėdama tos paniekos paneszti, iszszaukė karžigį ant kardų. Ir czion negeriaus jai pasivedė.
Narsus vyras, tuojaus isztrenkė isz rankų jai ginklų, kardu
jų pribloszkė prie žemės ir jeigu but norėjęs, vienu kireziu
butų atemės ]ai gyvastį. Tųsyk pažino kuningaikszcziutė,
kaip silpnas jos viekas, o aszaros nelaukus geriausiai darodė. Persigandus motina pribėgo ant pagelbos, melsdama
pergalėtojaus pagailos: bet smarkuolis nepirmiaus žadėjo
atimti kardų nuo krutinės, kaip pergalėta prisieks, jog dau
giaus karžigius neszauks į kovų. Turėjo pasiduoti Auksė
rūstingam reikalui. Rūstumas, gėda ir gailėsis pramainu
duszių jos kankino; bet nepažystamas užpuolikas nenorėjo
ilgiaus jos bandavoti, pakėlė kunįngaikszcziutę, nuslinko ant
kaklį, o duodamas savę pažinti, szirdingiausiais žodžiais pra
szė atleidimo. Kaipgi didelė visų buvo nuosteba, kad laimin
game karžigj pažino Vaidilų. Kitam tikrai nebūt praėjęs
panaszus szposas, bet Vaidila buvo tikras malonėje pono.
Taipgi neapsiriko savo supratime. Jagalius negalėjo atsi
džiaugti, kad mokytojom kuningaikszcziutės buvo jo myli
mas tarnas, bet kuningaiksztienė Algerdienė, nors linksma
isz nusižiaminimo dukters, nelabai mėgosi toje dvimuszoj ir
tuoihi jį nrszesniu rado, kad iszpildytoju jo buvo žmogus,
kurio gimimas ir vardas nedaug jam davė tiesos prie statymosi su kuningaikszcziutė, o mažiaus dar prie darymo savo
isz jos juokų. Vaidila mat buvo isz pirm paprastu tarnu*)
ir tik per protmėgų ir iszdidumų pastovus daėjo iki svar
bos prie dvaro. Bet Jagalius imdamamas jo pusę garsino jo
iszradinį už parinktinų szų)osų ir iszgirdamas mitrumų isztesėjime prisidėjo žymiai dėl sumažinimo įžeidos kuningaiksztienės.
Nuo tos valandos apmalszinta Auksė nenorėjo daugiaus
girdėti nei apie ginklus nei apie vytines. Szitas atsitikimas
perėmė jų taip dideliu nubudimu, jog visas jos guvumas ir
linksmumas atsimainė į paniurusių tylų tylėsį. Vengė žmo
nių, o užvis Vaidilos, nuolat užsidarydavo savo kambarij ir
jame leisdavo vienystėje didesnę dalį dienos. Patėmijo Vai
dila, kaip didele verte atpirko savo pergalę ir bijodama arszesnių dar pasekmių,mėgino visokių pragumų, idant jos rūs
tumų permaldauti. Nenorėjo kuningaikszcziutė ilgai auklėti
atkaklumo savo duszioje ir kad jau piktas negalėjo būti pa
taisytu, maloningumas jos noriai atleido jam kaltę; per tai
vienok nepastojo nei linksmesnė nei laimingesnė, prieszingai,
rodėsi, kad kožna diena kanezios jos dauginosi. Pasinaudojo to
laiko kuningaiksztis Danielius dėl praszymo jos rankos isz
naujo, pasitikėdamas, jog prie atmaitos palinkimo, atmainė
gal ir kas link jo savo būdų misylmo; bet Auksė su aiszkesniu
jį dar nei pirmiaus atstume abejutumu, duodama tų priežastį,
jog jei nenorėjo tuojaus ant vietos atkerszinti jos iszniekų
pergalėtojui, tat negali laukti, idant su juom norėtu vienyti
savo likimų.
Tolinus bus.
*) Iszaugintas isz mažens buvęs isz pirmo Algerdo dvariniu szėporium, vėliaus marszelga,sekretorium,ant galo artimiausiu kuningaiksz^czio szalies roddaviu.

Jsz Lietuvos.

prisakymas, matyt, nieko ne
B i r u t a.
stovi, nes mokįtinius po seno !Mieg’ tykiai kalnelis Biruta
vei po prievarta kcmsza į tą
Netol’ nuo gražios Palangos,
Isz Vilkaviszkio pavieto. Mu internatą. Kad varyte nevary Kur Baltija, kaip žvėris, siunta,
sų paviete užpuolė nelaime tų, tai nieks neitų į tas ka
Daužydamos smėlio krasztuos.
ant daktarų.
Daktarą Juozą zermes, nes tenai viskas blo Tik prieglobstis yr’ Pramanios,
Bagdanaviczių paėmė žandarai ga — ir valgis, ir apsiavimas
Dievaitės Žcmaicziii brangios;
t
ir įtupdino i Kalvarijos kalėji ir mokinimas. Tik pamislykit, j Ugnis amžina ten kūrinas
Ant jos garbės be paliaubos.
mą, už lietuviszkus dalykus; o kaip ten vaikus prižiūri, jeigu
dabar atsitiko beda su pavieti pernai isz 56 tik 6,.gryni“ Mergelės ten grynos, kaip rūta,
Ugnelę vis kursto stropiai;
niu daktaru Chlebinskiu, kuri perėjo į augsztesnes kliasas.
nusudyjo apielinkes sūdąs Su Nekalbu jau apie tai, kokia Tarpe jų skaisti sztai Biruta
In ugnį medžius kranu' rupiai.
valkuose ant 12 metų į rytine bėda gimnazistui apsirgus tose
Siberiją, už szelmystą ir suk kazermėse. Apart to, po miestą Ugnis kyl’ i platumas augsztas
Ir kyla ant orų tykių;
tybę. Mat jis, būdamas apeku- vaikszczioja da labai negeras Ir liepsnos atspindžiu jos rausvos
nu nepilnameczių Voitaviczių paskalas, buk pereitą žiemą Ant vandenių juros gilių.
suktumu prisisavino jų palivar- keletas gimnazistų gavę inter Kada szvieša leidžianczios salės
kelį, iszvare naszlę su vaikais, nate ,,bjauriąją ligą“.
Apdeng jure aidriais gaisrais,
kuriais apiekavojosi ir pats
Kodėl tėvai nesiskundžia, Birutos ugnis tad juos, maudos
Stulpais vis raudonai-skaiseziais.
stojosi ponu.
Ale skriauda kad direktorius verste verezia
naszlaiczių nedavė jam ilgai jų vaikus į tas kazermes. Jei Kada nakties rusta tamsybė
Juodos’ jure vysto miglos’,
gėrėtis svetima gerybe, ir su iszleista
koksai
įstatymas
griebė dabar ponelį.
Dakta mums ant naudos, tai mes pa , Birutos ugnis tada žibiu,
Kaip mėnuo raudonas oruos.
ras da padavė ant to apeliaci tys turime prižiūrėt, kad jisai
ją į Varszavos sūdo palatą, ir pildytųsi. Kitaip visados kiti Ir liepsnos jos žizdrios pasklinda
Ant sienų puszių juodžalių,
kuom pasibaigs galutinai tas mins po kojų musų tiesas!
i Kurios, kaip sargai, prie kits kito,
Žandarai mus su vice-prodalykas, sziuom tarpu da neži
Biruta apsiaut isz szalių.
kuratorium
Samochodskiu
nia. Daktaras Chlebinskas, su
Biruta tada Praurimos
dėjęs 3000 rubl. kaucijos kuo siunta po senovei, dabar da
Iszrodo žinyczia gražia:
sas da dabar yra.
Nuo nese- piktesni pasidarė, nes vienoj Kaip auksas bližg’sienos puszinės,
nini nekurie musų pavieto už maskoliszkoj gazietoj (PeterApklotos tamsybių baugia.
kaboriai pilni lapų, kurie pra burgskija Viedomosti N. 252) Ten aukurs ant vidurio stovi,
sideda žodžiais: ,,Broliai lietu apraszė kas-žin-kas jų szuniszIr pyszka ugnis ten smarkiai,
Kur-gi nesiūs? Veidai vaideliotkų raudoni
viai“; aplipinti trirankiai, stul kus darbus.
Aplinkui ugnies žib’ gražiai.
pai, medžiai. Zemskiai, szal- Juk tos kratos davė jau Vonir Samocholdskiui I gieda jos giesmę ten mielą
tysziai ir žandarai laksto, kaip siackiui
Ant liaupsės dievaitės brangios;
pasiutę, jieszkodami lapų, ir bent po 1000 rublių pelno
Ir aidas į tolą greit bėga
tų, kurie juos prilipino, ale (progonų).
Ir nyksta tol’ juros bangos’.
nieko negal sugaut ir padary
Gamta visa pritaria giesmei:
ti, nes lapai, kaip grybai po
Starapole (Suvalkų gub.)
Siaudž’ puszys aplinkui baugiai.
nakcziai, vėl atsiranda.
Pabaigoje Liepos mėnesio Vaitoja lygmės’ vėjų rėksmai
Pas mus jau dabar net maži pervažiavo per mus guberniją
L- Baltija ūžia baisiai.
vaikai kaimuose
nesibovija naujasis Varszavos general gu Ilgai ten Biruta mergaitė
guzikais, ale susirenka pulkais bernatorius kunigaiksztis ImeGražybėms gamtos apsiausta,
ir vieni buna žandarai, o kiti retinskis. Toksai pervažiavi Vis garbino savo dievaitę
Su giesme tykia ir gražia.
lietuviai, nuo kurių anie atima mas paprastai menkai -naudos
laikraszczius ir knisas; bet padaro gyventojams, gal tik Bet Lietuvos didis Keistutis
tankiausiai tai pasibaigia tuom, tiek, kad kelius valdžia pasirū Pažino ją isz netyczių;
kad lietuviai iszpila žandarams pina pataisyt, miestų ulyczias Patiko jam puikus veidutis,
Szirdis jos dora be vylių.
kailį ir iszvaro isz kiemo.
ir namus apszvarina ir dauIszraun’ tad’ isz szvento kalnelio
Ogiaus nieko. Ale sziuom kartu
Jis rūtą pražydus smėlyj’
(Plokszcziai (Suvalkų gub.) p. general-gubernatorius da
Ir nesz’ ją į savo szalelę,
Musų sudžia p. Petras Krau- teikėsi but ant prieszpieczių
Kad savo įdiegt ją szirdij.
cztinas vieną žandarą ant ke Starapolėj, kuriuos gubernijos
Neb’tur Praurima Birutos,
lių parų į kozą įkiszo.
Mat dvarponiai jam už 4000 rubl.
Neb’kursto ugnies nieks rupiai,
žandarėlis gyrėsi aplinkiniams, užpundyjo.
Kunigaiksztis Ir liūdnos jos draugės neb’sukas
kad jie paimsę ir p. sudžią už Imereti nskis pasirodė labai
Pas aukurą szventą skudriai.
lietuviszkus dalykus.
Petras prieinamas ir priiminėjo pra- Bet greit Praurima turėjo
Krauczunas neilgai laukdamas szymus, kokius kas davė. Lie
Daugiaus iszkenteti vargų,
• ir nuraszė ant to žandaro į gu tuvių deputatai Starapolėj įda Kad patys lietuviai pradėjo
Naikįt garbę savo dievų.
bernijos žandarų virszinįką, vė jam bene du praszymu apie
kad toks ir toks žandaras vi daleidimą lietuviszkos spau Simus numylėtos tėvynės
Iszgriovė jos brangias vietas,
sokius niekus pliaukszdamas dos. Vilkaviszkije bene 3 toki
apie sudžią gadina jam garbę, praszymai buvo paduoti nuo Užgesė jaii ugnį žinynės,
Iszvaikė kūrėjas szventas.
per tai praszo pakorot jį užtai. Vilkaviszkio pavieto ir du nuo
Ir parėjo tūpti tam žandarui ukinįkų Naumiesczio pavieto. Dievaitė tada nelaiminga
In užjurines lok’ szalis,
už tauzinimą niekų ant p. su- Atsakymo ant szių praszymu
Ir savo sūnų nedėkingų
džios.
da nėr. Apart to, giminės sėJi jau nekuomet neb’lankys.
Reikalinga, kad ir kiti taip dinezių kalėjime lietuvių buvo
Ilgai paskui liūdnas kalnelis
pamokįtų tuos žandarus, nes padavę da skundus ant žan Stovėjo ant juros krasztų;
jie per daug anksti nosį ima darų virszinįko, kad bereika Ir pelenus szventus vėjelis
kelti. Ar tai matytas daigtas, lingai laiko suimtus žmones.
Iszsklaidė ant smėlių szaltų.
kad prastas žandaras drįstų Ant szių praszymu neužilgio Tankiais žolynais jau užėjo
grasįti sudžiai arba daktarui buvo sulauktas
Ugnelės kūrėjų takai,
atsakymas,
ar kunįgui. Tai nereik jiems kad jisai, kunigaiksztis Imere- Kur aukurs dievaitės stovėjo —
Iszaugo jau grybų taszkai.
praleist dykai! Kaip jau 9 N. tinskis, nieko negalįs padaryt,
>,Ukinįko“ buvo raszyta, mu kad paleidimas tų ypatų isz Tik ūžė graudžiai puszys gaszios,
Pagailos senovės laikų,
sų gminas nutarė neduot pinį- kalėjimų priguli nuo tų, kurie
Tik siaudė juroj bangos trakios,
gų ant naujos mokslinyczios traukia dasekimą, t. y. nuo
Supykus ant dievės skriaudų.
užtai, kad nemokina moksli- žandarų virszinįko ir vice-pro- Keli szimtai metų praskrydo —
nycziose lietuviszkos kalbos ir kuratoriaus.
Ir kalus szit’ Birutos bugus,
Lenkai pas mus
didelei Isz naujo vėl gražiai pražydo
tikėjimo mokslo ant knįgų,
Negali
Ir gavo vėl gražius r ubus:
spaudįtų lotyniszkomis litaro- įnirtę ant lietuvių.
žmogus suprasti nė užką. Graži koplytėlė Marijos
mis. Apart to, gminas praszė
Pliauszkia jie, buk vienas pa Jau stojos ant kalno virszų;
da duot kitą mokįtoją, nes da- imtasis lietuvys, besiteisįdabarnyksztis p. Rybinskis jiems masis priesz žandarus pasakęs, Ten prieglobstis neb’ Praurimos,
Bet motinos musų visų.
negeras esąs.
kad lietuviai nori isz vien su
Neb’blizga jau aukuro liepsnos
Tasai gmino nutarimas bai maskoliais priesz lenkus eiti. Raudonais, kaip kraujas, gaisrais,
siai nepatiko pavieto virszinį- Ale tai labai kvaila but už tai Ir giesmės kūrėjų ten lepsznios
pykt ant visų lietuvių, jeigu
kui p. Czerkasovui, kuris ypacz
vienas but taip ir pasakęs. Lie Neb’skamba gražiais jau garsais.
už tą ,,lietuviszką“dideliai ant tuvius maskoliai ima, tupdo į Ramybė szventa vieszpatauja
Dabar ant Birutos gražios;
vaito purijęs. Tasai ,,naczel- kalėjimus, o lenkai rėkia, kad
nįkas“ da suvis nesenei į Nau lietuviai eina iszvien su masko Tikt tykiai į dangų vis plaukia
Ten balsas maldelės gražios.
Na, į ką ežia susiveda
miestį atsikraustė ir pasirodė liais.
jam dideliu ,, obrusiteliu ‘ * esąs. lenkpalaikių zaunos? Argi ne- Kas vakaras, kad saulė leidžias
Liūdni pavargėliai graudžiai
iszrodo, ksd lenkai czionai tyMarijampole.
Nors buvo czia niekus pliauszkia ant lie Prie durių koplyczios vis meldžias
Ir aszaros byra apszcziai.
net nuo ministerio paliepta, tuvių ir dagi bene tų paežių
lenkų pramanytus.
Kiek ži Su jais vienkart saulė skaisezioji
kad jokiu budu gimnazijos
nau, tai dabar lietuvių, norinVis verkia juros’ plūsdama,
mokįtinių neversti į internatą czių su maskoliais eiti iszvien, Ir gailios puszelės raudoja,
(į kazermes gimnazistų), ale jau visiszkai negirdėti.
Siaudž’ jura tykiai uždama.
žemaitis.
(, Ūkininkas1'}.
mus gimnazijos valdžiai tasai

Liekanos lietu visiku
pilių.

Mokslo Stebuklai.

Liekanos lictuviszkuu istor i s z k ų p i 1 i ų szau k i a s i g re i t o s ’
pagelbės nuo galutino isznykimo: griuvėsiai Gedimino pilies!
Vilniuj tik neseniai pateko po Į
komisijos globa, o Trakų, Medinįkų, Krėvos, Lydos ir daug'
kitų pilių pamaži yra, nes nėra
kam pridabot tų liekanų. Mu
rai Mcdinįkų pilies, kitados!
szv. Kazimierio rezidencijos, ,
nuo virszaus byra ir vienati-į
nis boksztas kassykis labjaus
isz szonų trupa ir gal netrukus
parvirs. Krėvos pilis, kurioj,
pagal padavimą,
užsmaugė!
Keistutį, yra truputį apsergeStebuklingas vaistas.
ta nuo žmoniųc rankos vandaD ro Ilani’o Vaistas ant Iszczyslizmo, bet laikas savo daro, tijimo Kraujo ir Sustiprinimo Ner
vis labyn grauždamas jos sie vų yra isz augalų ir sziknų, kurios
nas.
Lydoje sena pilis buvo paskalsina kraują ir sustiprina ner
vus.
Gydo jisai, pagrąžįdamas
pavojinga artimiems namams,
tuos gyvasties syvus, kuriuos pa
ir valdžiai liepiant labjausiai naikino liga, užkietėjimas, palai
sunaikįtą jos dalį iszarde priesz das gyvenimas, persidirbimas, liūd
kelis metus. Trakų pilis, ge numas, nesusilaikymas ir patžagy
riausiai užsilaikius, netrukus stė. Pastiprina jisai tuojaus su
silpnėjusį kraują, smegenis ir ner
gali sugriūti.
Jos apvalus vus, suteikdamas jiems reikalingų
boksztas, po kairei nuo vartų, elementų. Sulaiko nykimą orga
iki sziol užlaikęs senoviszkac- nizmo, dapildo nusialinusias klėtsavo stambų paveikslą, yra kutes ta paezia medega, kokia susinaudojo. Pripildo pulsą czystu
placziai perskilęs nuo virszaus krauju, pilnu kraujui tinkanczlų
iki pusei. Tas plyszys vis la dolelių, o per tai duoda žmogui
tarsi naują gyvastį: visas kūnas at
bjaus skecziasi;
du kiti bok- sinaujina, visas sistematas atsibusztai jau nuo seniai sugriuvę. davoja. Vaistas tos yra isz ezystų
Czion kalbame apie ,, naująją“ žolių ir szaknų, be jokių nuodų ir
alkoholiaus, o ant to patvirtinimo
pilį, Keistuczio pastatytą apie pridedam paliudijimą Eilioto II.
1377 metus ant vienos isz dvy Ilaag, farmaceuto-chemiko, kursai
likos ažero Bražolos arba Gal kaipo ekspertas įgijo angsztą re
putaciją, už gerumą jo analizę chcui salos; buvo ji numylėta Vy mikalijų ir valgio produktų.
tauto vieta ir jos sienos pame Tas paliudijimas taip skamba:
na garbius Lietuvos laikus.
Oli 10 state )
... .
...
T
- ured szka peczėt s.
Lucas Co. į
1
Szendien, kaip ažeras užszala,
Pas mane žemiau pasirasziusį Vieukinįkai neszasi sau statymo szą Notarijų virszminėto pavieto, pri
buvo ypatiszkai Elliot H. Haas ir po pri
medegą, ir niekas jiems neuž- sieta pripažino esąs farmaceuta chemi
kas ir analizavęs prėparata žinoma kaipo
draudžia. Groviene Uvarovie ,,Dr. Ham's Blood Puriper & Nerve To
” (D-ro ITam'o vaistas kraujo iszne per IX archeologų Suva nic
czyityjimui ir sudrutinimui dirksnią) ir
persitikrinęs, kad tas su-ideda isz tikrų
žiavimą atlankydama Vilniuj ir
gerų žolių, laike surinktų, kurios turi
pilį, labai apgailestavo, kad gydymo ypatybes ir kad tas preparatas
netur savije alkoholio, kaipo įrankio sugriuvėsiai taip apleisti yra, ir judinimui ir iszlaikymui nuo pagedimo.
E. H.Haag, Cherniks farmaceuta.
norėjo, kad ant salos butų
Prislėgta ir pripažįta mano akyveiznors vienas sargas, kursai da- doj 1 d. Spalių, 1897m.
Grant Williams.
botų pili nuo visiszko isznykiVieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.
mo. Pulkelis privatiszkų ypa
PADĖK IVONĖS.
tų pasiryžo gelbėti pilies lieka
A. R. South River, N. J., raszo:
nas ir del to ketina iszsirupįti „Skaudėjimas pasiliovė, per tai neiszpadėkingas esu d-rui Ham užiszgydaleidimą rinkti aukas, kad sakytai
dymą. Neturėjau jokios vilties ir inislinors cementu sustiprįt virszu jau, kad liksiu be pajiegų ant viso gyve
nimo, tuom tarpu paėmus vaistų d-ro
sienų ir užlipįt plyszius.

ITaucziu liga ir džiova
iszgydoines,
rrakilntisNciv York’okomikas imiokslinczins ką sinlo mus skaitytoj nis už dyką..
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Žinomas komikas T. A. Slocum, Įsa
New 'i nrk'o apgarsino savo metodas iszgidymo džiovos, gerklės, planczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai visokių nupuolimu svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs l'Z DYKA
TRIS BONKL’TES savo naujai iszi’astų
liekarstų.
Jo ..Naujas Mokslisz.kas Gydymas1
iszgydė jau tukstanezins savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už.savo pro
fesijos priderxste suteikti kenczinnczia'
žmonijai proga pasinaudot isz jo tikrai
gvdanczio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus stabuklus. ir szis didis komikas, kantriai
metų melus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs>-.
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J<y
tvirtinimas, kad planczių ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo-iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
98 Pine str., New York, priduodamas
paežio ir expreso adresa ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai mus laikrasztij.
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DR. F. J. KALLMERTEN,

g

SPECIJALISTAS C1IR0NISZKU IR NERVISZKU LIGŲ.

Gydo visokias
užsenėjilsias ligas ,
T ros z 1< i n i m ą r s p a z A
mas,
paralyžių,
dusulį, vandeninę
ptiklina, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių,
ausų, ir nosies,
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,drugalvos
ir , ant
įeregiiliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, pukliną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, ’bronchitis, petogrą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą.,susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezins
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
visur garsina dr-o Kallmerteri'o vardą ir
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszaukit prie dr-o Kallmerten'o, o jis jus iszgydys.
UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- >
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
greita). Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
duos rodą uždyka. Apraszykit ligą, pa
sakykit l<iek metų ligonis, atsi skit gromatoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
2c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima li. ą isz.gydyt, ir kiek
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN,
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
Cor. Washington & 22nd. Sts.,
riuose ir dabar jaueziuosi drūtas ir svei
TOLEDO, OHIO.
kas.
Rodiju visiems, keneziantiems
kreiptis prie d-ro Ham, o jis tikrai iszgydys“.
Si an. S botka isz New Britain, Conn,
raszo u-rui Hain: „Prisiuncziu Tamistai
POTTVILLE’JE, Pa.
Netik ant žmonių muzika u '.silikii-ins pinįgus už vaistus ir szirdaro įspūdį, bet ir ant gyvulių. dingai iiėnavoju už iszgydymą mano pa turi pravorą Lager alaus ir Porterib,
taiposgi
Vieniems gyvuliams muzika Į ežius. Ėmė ji visokius vaistus per dau
geli < ių, bet nieko jai negiliavo. Vie B a v a r s k o alaus, kurs geresnis
patinka, kiti jos nekenc/ia. i n< k Tamstos vaistas ją iszgydė ir jos liga už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.
Szunims, regis, muzika nepa da 11 Haiis negrįžta“.
... L ilian, 20 Pearl str. New Britain,
tinka, nes jie iszgirdę grajijant Co n., r iszo: „Ha tik nedėlia, kaip pra
Insteigta 1870m.
ima staugti. Szunes nuo szu- dėjau vartoti Tamstos vaistą, Ir jau man'
vio pr'gula ant žemes ir tyliai lengviaus, bet netrukus Daktaro vaistas
pasibaigs, taigi prisiueziu pinįgų ant
gul;, bet i.-zgirdę muziką ima daugiaus“.
Auksorius ir pardavėjas mu
Jan Dren, Arohbald, Pa.: Praneszu,
štai gti ir drebėt. D-ras Mead
zikos instrumentų.
kad visiszkai iszgydė m.i ng Tamstos vais
pasak* ja. kad vienas szuva tai, už ką szirdingai aeziu. Visadqs ro
PIANAI, VARGONAI,
net pastipo bestaugdamas, dysiu d-ra Ilam'ą savo tautiecziams, nes
kad priverstas buvo ilgai mu- persitikrinau, kad Tamista gydai tei 134 FIST STR.
singa ’r gerai“.
ELIZABETH, N. J.
zikos klausyti. Vienok miesto
Jan Bak isz Hazleton, Pa., raszo
szunias, kurie tankiai muziką d-rui Ham: — „Ant Tamstos užklausi
mo pr.iueszu, kad mano pati pasveiko
girdi, pripranta prie jos.
nuo Tamistos vaistų. Kiti daktarai trau
Taipgi
ir kates nemėgsta
; kė pinįgus po biskį, bet kasztavo tas la daro ir parduoda PAKINKY
I O
O
muzikos, bet netaip labai, kaip bai daug, o nieko negelbėjo. Jiems tur MUS, BALNUS, KAMA
būt tik tas rūpėjo, kad mano pati ilgiaus NAS,
PLESZKES’, KANszunias.
sirgtų ir jie luptų už tai pinįgus.
Ta
Arkliui labjausiai patinka mistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano pa OŽIUS, SzORUS, DEKIUS,
ezia, už ką labai aeziu“.
SZEPECZIUS, ir PATKA-

Muzikos įtekmė ant
gyvulių.

Chas Rettig ir Sūnus

S. T. Morrow
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triubos balsas.
Turime tukstanezins panaszių paPaukszcziai taipgi mėgsta dėkavonių nuo dėkingų pacijentų, VAS. Pataiso viską greitai.
bet dėl stokos vietos negalime ežia 133 FIRRT STR.
muzika.G
ją paduot
ELIZABETH, N, J.
Isz kirmėlių driežui labjau
Dr. C. B. Ham.
siai patinka muzika, bet tik
GYDO VYRUS, MOTERIS IR VAIKUS. '
CON W A Y S FAMOUS
szvelni — sziurkszczių balsų Jei daktarai negalėjo iszpažįti tavo ligos, arba
5 čn 10 c. store.
negalėjo tau padėti, tai tuoj paraszyk pa Dakta
ru
HantU,
o
jis
duos
tau
rodą
už
dvkę.
Jei
jis
nemėgsta. Voras ir-gi su pa isz.ras ligį nvisz.gydįtinn, tai sugražįs pinįgus ir
102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
neturėsi blėdies. Dr. Ham yra teisinas ir atsa
simėgimu klauso, kada grajija kantis ir apsieina su ligoniais, kaip tėvas su vai Pardavimas bus puikus, ateik ir pa
kais. Žmonės, ki^ veltui iieszkojo rodos pas dau
kas: greitai nusileidžia ortin- geli daktarų, kų po keliolika metų szpitolėse sir žiūrėk.
go, lyg per Kokį stebuklų buvo iszgydyti Dr. Ma
vertos.
pas mus.
C’.ia anaiptol neperdeda me, tik pasakome
kliu žemyn ir prisiartinęs prie ino.
szl
notos
25c.
po luc.
tikrų teisybg. Nellgįk savo ligos, ba gali būtie
Tuoj raszyk pas Dr. Ham’ų.
puodukas
25c.
grajijanezio instrumento nesi- neiszgydyta.
„ 10c
Dr Ham,o vaistų negali gauti jokioj aptiekoj
nei groserii. nei saliuue. nei pas peddlerius. Kas Bliudas 25c.
„ 10c
judįdamas gėrisi, kol girdi iszties nori gauti czystus ir gerus vaistus, tai tu
ri raszyti pas Dr. H un’ų. Bonkutė vaistu kasz- Karpetos 40c. už yardą
,, 10c
t uoja tik $ 1.00, szeszios už $5,(0. Praszant vai
grajų.
stiklinė
torielka
25c.
,, 10c
stų reikia npraszyt savo linų ir Įdėti pinįgus ar
ba money order. Vaistus ir pamokinimų jų nau kavos puodas 25c.
dojimo nuleidžiame tuoj. Norinti gauti roua toKad papuczkai tavg kankina Ir ne indt'da stempų. Adresas:
Vaza
25c.

smagu darosi, valgyk C a s c a I e 1 s
katariszkas cukerkas, Isz tįes pasveiksi.
10c., 2tc,

DR. C. B. HAM.
708-709 National Union Building,

Toledo, Ohio.

„ 10c
,, 10c
Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas tygu
Conway Famous 5 a 10 c. Store
102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.

j

— Kas tame juokingo? Juk netik asz vienas! - tarė.
— Gerk, tamista! - tarė, paduodama degtinės.
Yra gydytojas Gostynskas, yra Rudnickas, Žukauckas.
— Ant galo sugrįžai ? - suszuko gydytojas - ką, perszalai
— O, ne! Jie savo szlėktystę paliko anapus Uralo. Tik iki kaulų! Gerkie, greieziau!
tai tu vienas.
Jis iszgere.
o
- - Yr dar ir kitas! - dadurė vienas vyras.
Apysaka Mares R a d z e v i c z i u t e s.
— Ant pažiūros tamista galėtum daugiaus pakęsti! - už
— Kas?
metinėjo Szzumskis. - Sziandien nei szaltis nedidelis! Asz
Tasa.
c
— O Farafontovas.
visai nejaueziau. Teisybė, kad turiu ant visko pajiegas. O
'Stovėjo, nei kokioj kuburkoj, kabanczioj ore. Po kojom bu
— Ar matėt kuris jį?*
tamista taip labai užsiimi. Juk szits ponas nesužeistas, pats sau
vo isztiestos odos,priesz akis spingsojo ugnele, ant kurios ka
— Ne, bet visi isz jo juokiasi.
gali patarnauti! Asz ir mirdamas nepavelycziau, kad dėl ma
bojo puodas su kumisu. Tolinus prie sienos riogsojo kokia
Pagaliaus szi demokratiszka szalis užėmė ir Mrozovickį. j nęs moteriszkė turėtų tiek triūsos. Kelkis, tamista!
tai žmogysta, dvi kitos sėdėjo prie ugneles, žingeidžiai temy- Pradėjo ir jis juoktis isz szių Siberijos ypatybių, pasveikino!
Mrozovickis tyliai į jį pažvelgė.
damos į ateivius.
Andreikos tėvą ir iszejo isz rasztinyczios.
— Inteligentiszka ypata! - suniurnėjo Szumskis.
Gydytojas prisiartino prie jų ir atsisėdęs szalia užėmė
Lebiažai, nors vadinosi kaimu, iszrodė ant miestelio.
— Perstok! Suszalo, pasibaigė, ką tik gyvas. Tegul
kalba,c
Mediniai namai ant dviejų gyvenimų, pamargįti, gana' patarnauja, kas tam kaltas.
— Sveikinu tave, BelerabuLBuka.
gerai aptverti, yra kelios pardavinyczios, žmonės dauginus'
Tai kalbėdamas, gydytojas ruseziai dirstelėjo į dukterį.
— Buk sveikas, - atsake tas visiszkai nesijudįdamas.
linkę prie prekybos, nei prie žemdarbystės; už miesto daili Ji riekė duoną. J i užraudo, peilis nuspruclo ir aszmenimis per
Buvo tai gaspadorius jurtos, žmogus jau nejaunas, su- cerkvė, palei ją didelė karczema. Už kaimo Tobolis, pri
vedė per ranką. Krauja užbėgo ant plutelės ateivio. Utaraukszlėto, iszgeltusio veido, juoda pala apriszęs nuskustągal- grūstas labai didelių ledų, o už jo juodavo kitas kaimas, Navieziene baisiai suriko:
; ^vą, įsisukęs į ilgą szarafaną. Savotiszkai ką tai suniurnėjo ir gorna, toliaus baltas tyras be kraszto.
— O, Dieve! Kraujas ant duonos!
tuoj sėdinti prie ugnies žmogysta padavė gydytojui ir MroAntanas užsilipo ant kalnelio ir ilgai dairėsi į visas szalis.
— Nelaimė!
zovickiui puodelį kumiso. Turbūt buvo tai paczios Beiga- Visur mirtina tusztuma ir biednumas prigimties. Nenorėjo
Szumskis szoko prie vandens, gydytojas prie kokių ten į
bul-Buko. Paskui priėjo jos prie Mrozovickio ir kas žin ką tikėti, kad czia yra kokia gale, kuri prikelia gyvumą. Naba
savo kambarį gyduolių, Utaviczienė prie skudurėlių.
sznekejo. Isz jų iszsireiszkimų suprato jis žodį duona ir isz- gas sunkiai atsiduso. Suprato tą nepergalimą norą pabėgi
Mrozovickis gailia’ pažiurėjo į merginą.
siemė isz kiszeniaus Utaviczienes įdėtą duoną. Iszlupo jam mo isz szio baisios szalies, apleido jį-visi mieriai, visa viltis ge
— Dovankie man tamista - tyliai tarė - neatėjau suval
isz rankų ir bematant ją suvalgė. Tuomi padrąsįtos, pradėjo rovės. Nusiminęs ėjo namo.
gyti jūsų duoną. Gal Dievas duos neužilgio nustosiu tamisjį apžiurinėti. Stebėjosi isz jo drabužių ir gyre juos.
Gydytojas jau buvo pasirengęs į kelionę; dėl jo taip-pat tai daėdęs. Matau, kaip tamista manęs nekenti!
Gydytojas jau papasakojo del ko pribuvo ir prasidėjo arkliai jau buvo pakinkyti. Gydytojas viską jam iszaiszkino,
Skepetuke užsiriszo ranką ir ruseziai į jį dirstelėjo.
derybos, kurios atsiliko beveik be kalbos. Gydytojas pasiėmė davė laiszką į Sziszkiną ir iszvažiavo javų.
— Seniai žinoma, kad asz visų nekeneziu! - tarė neaiszkoniszkas galkutes prie skaitymo ir ant jų parode, kiek duos.
Mrozovickis pirmu syk dar iszvažiavo dėl savo duonda kiai.
Kirgizas mislijo, žiurėjo, damete dvi galkutes kurias vienok vio reikalų. Iszvažiavo ir prapuolė.
Sugryžęs gydytojas
Visi subėgo, apžiurėjo ranką ir visiszkai pamirszo api&
gydytojas tuojaus atmetė. Taip netardami viens kitam nei iszsiuntinėjo javus į bravorus. Nusistebėjo neradęs Antano.
Mrozovickį.
žodžio sėdėjo ir stumdė tas galkutes.
Szumskis taip pat jau pora nedėlių kaip nesirodė.
(Toliaus bus).
Pagaliaus kirgizas pradėjo sziaip taip veblioti gudiszkai ir
Marijona nesistebėjo ir nesikrimto už sužiedotinio ne
girti savo jauczius.
mandagumą. Ant tėvo užmetimo tik patraukė pecziais.
Gydytojas mosojo rankomis.
— Nepražus. Parvažiuos! - tarė.
— Tai ne jaucziai, tik skuros! - ir vėl atmete pristumtas
— Kas tai, tu nelabai apie jį apstoji? - užmetinėjo Utagalkutes.
viczienė.
spaustuvėj iszejo sekanezios knygos: ..
Paskui pavaiszino kirgizą tabaku. Rūke pypkes ir vėl
— Apstoju apie tai, apie ka apstoja ir jis: apie mano pi1) ,,Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpanieko nekalbėdami stumdė galkutes.
nįgus - nusijuokė.
tysteje, '‘garsaus grafo Lelivos socijologiszkas paisziTaip perėjo visa valanda. In jurtą įėjo dar du kirgizai,
nys, lietuviszkai iszguldytas kun. A. Kaupo..... .35
— Tai kam gi jį priėmei? - suniurnėjo tėvas.
o moters pradėjo lupti skūrą iszgaiszusio avino. Isz po užklo2) ,,Duonos Jieszkotojai“, H. Sienkievicziaus
— Nes visi toki. Ar ne vis tiek, szitas ar kitas!
tuvų pasirodė vaikų galvos; naujai pribuvusiejie gavo kumi
apysaka, versta V. Stagaro..................................... 35
— Oi, szirdis tavo, szidis!
3 „Donelaiczio Rasztai“............................... 40
so, o gydytojas isztrauke pleszką degtines.
— Dieve saugok nuo jos gerus žmones! - iszmėtinėjo Uta4) ,, Baltas .Karžigys“, mažytė knįgutė, eilės,
Mrozovickis dirstelėjo ant galkų - nesutinka dar ant
viczienė.
verstos isz Mickaus................................................... 5
vieno rubliaus.
— Nieko nevaiszina! - asztriai atkirto mergina.
5) ,, Rinkimas Vaito, “ vaizdelis isz lietuvių gyve
— Tai szits baidykla turtingas! - suniurnėjo.
nimo, V. Stagaro..................................................... 8
— Et, nustokie, teta - tarė gydytojas.
•
— Kas - mets pas jį perku po du szimtu jauczių. Dar
6) „Žemaicziu Vyskupyste“, Vyskupo M. Vo— Turi tiesą. Kas be szirdies, bus sveikas ir žmonės
Turi daugelį arklių ir avių.
lonezausko.
jį nesumins. Szalta ji, ką daryti! Bet kur-gi tas Mrozovickis?
7) ,,Stacijos arba Kryžiaus Kelias“, paraszyta
— O dabartės, kiek tamista perki!
—Gal tėtė jam pinįgų davė?
kun. A. Burbos ....................................................... 8
— Szesziasdeszimts po szeszis rublius.
— Gal jau jį pažvelgi? Antano draugas, vagis! - rus*
8) ,,centas del parodos“, komedija.............. 15
— Ar teisingi jie žmones?
9) ,,Du broliu,“ pieszinys isz Turkų karės su
ežiai tarė.
— Vagys, szimteriopai apvagiami!
maskoliais............................................................... - - 3
Marijona susiraukė.
Beigabul-Buka vebliojo su saviszkiais ir ant galo pusiau
10) „Nesiprieszink,“ komedija........................ 15
— Visai ne. Gali būti teisingas. Mislijau apie užpuoli
^permuszė aną galką. Rūpėjo jam magaryczios. Gydytojas
11) ,,Devoniszkiu kryžius“.............................. io
mus valkatų. O vėl galėjo apsirgti. Neturi atsakanezių dėl
12) , .MedegaS. Daukanto bijografijai, “(spaud.).
iszsieme popieros ir žvakutę, kuri vos spingsojo ir vos galima
tokio szalczio drabužių.
13) ,,Paskutines miszios, “ puiki apysaka.__ 10
buvo įžiūrėti pasiraszymą' Bejgabul-Bukbs. Kaip liudinįkai
— Juk davei-gi jam kailinius?
14) ,,Tetervinams burkuojant,“ ir ,,Kur trum
pasirasze kirgizas Szinginej ir Mrozovickis. Po to iszgere
— Nepriėmė ir antru syk nė nesiūliau.
pa, ten trūksta,“ dvi dailios apysakėlės................. 10
magaryczias ir pirkliai iszejo isz jurtos ant szviežio oro. Gy
15) ,, Birutos kalnas, ‘ ‘ (su koplyczios pav.)... 3
— Tacziaus tegul mirszta, o tu savo szirdį niekad nesudytojas nusijuokė isz Mrozovickio, o Andreika pradėjo
16) ,,Lietuviszkos kankles“ (su paveikslu)... 3
minksztisi.
u
keikti tuos netikėlius kirgizus.
17) ,, Antanukas, “ B. Prūso apysaka. Vertė
— O ką! Gydytojas tą pat sako, ką ir asz - suszuko
Šėlimas....................................................................... 8
— Kiekvienoj szalij kitoki budai - kalbėjo senis.
Utaviczenė. - Neturi ji szirdies, neturi!
18) Liet. Kningynas. Kn. II. Kataliku Baž— Europoj sunkius purvinus darbus atlieka neturtingi
Net kunigas dirstelėjo į siuvanezią prie stalo merginą.
nyczia Ir Mokslas.
In Amerika ir tt..................... 15
samdinįkai - vargdieniai. Czia visi lygus. Tos pat rankos
19) MaldUv Vainikėlis.
Jaunųjų maldaknįgė.
• — Kad ir visos pasaulės liežiuviais kalbėcziau, o be mei
skaito locnus tukstanczius, ką lupa skūrą avių, galvijų ir sveria
Pirmutinė liet, maldų knįgą, Amerikoj iszleista.
lės busiu kaipo varis skambantis ir kaipo cimbolai gaudžian
taukus ant jomarko. Nieks nesistebės pamatęs, jog turtingas
ti - tarė griausmingu balsu.
Taippat galima gauti:
locninįkas gano galvijus ir nieks nežiūri su užvydejimu žiūrė
Gydytojas nenoriai suniurnėjo ir iszejo. Už durių atsilie
Pekla arba
amžinas pragaras ir
Stebuklai
damas į jo pinįgus. Jo bernas sėdasi sykiu su juom prie sta
Dievo
szventose
Czyszcziaus
dusziose.
Didelė
lo ir anaiptol nei nepamislija, kad kuom nors yra menkesniu pė į Utaviczienę:
puiki knįga.
80c
— Teta, paimkite tuos kailinius ir padekite jo kambarij.
ir blogesniu, ,,Turtingas mano gaspadorius - sako - jei gi
Aukso Altorius arba
Szaltinis
d a n g is z ką
Asz su juom pakalbėsiu.
liuką turėsiu, asz busiu dar turtingesnis”. Europoj paskucziaus k a r b ij.
1) skuriniuose apdaruose 8 1,50.
2) szagrino S 2,00
Senė nuvejo iszpildyti prisakymą, kunigas iszejo į kuknią
3) krisztolo S 2,50 4) su kauleliais 8 3,00 ir daugiaus.
sias mano komisantas neatlankytų Bejgabulo; czia, kada tik
suuosdamas kvapsnį teszlos. Mergina siuvo. Už valandos
Balsas Balandėlės. 1) skuriniuose apdaruose 90c. 2) sza
prireikia, atlankau jį pats. Tacziaus nesistebėk, jeigu tau teks
grino 8 1,00 3) krisztolo S 2,00 4) su kauleliais 8 2,75 ir daugiaus.
ant audeklo nubiro viena aszara, antra, treczia. Akys apte
kada būti piemeniu, prckejum ar užsiimti kokiu nebūk darbu.
Kanticzkos
70c
mę, padėjo darbą.
■(Savo locnomis rankomis czia reikia uždirbti skatikus kaip ir
G y ve n i ma i S zve n tuj
Dievo 1, 2, ir 3, dalis;
70c.
Ant ulyczios suskambėjo pažįstamų roguczių skambalėlis.
tukstanczius rublių. Kas taip nepasielgia, neturės nieko, I Sudrebėjo, pakilo ir skubiai iszejo. Inejęs Szumskis rado tuszGarsas apie baisybes Dievosūdo.
25c.
Gydyklos nuo baimės smertie s.
30c.
nes gyvenimas czia pirmlaikinis, žmones prasti.
czią kambarį. Pradėjo sau po nosia vadžioti gaidą kokios tai
Mėnuo Marijos.
30c.
dainos.
Sėdosi Ci rogutes
ir važiavo
atgalios.
O
o
F i 1 o te a arba kelias į maldingą gyvenimą.
50c.
Ant to balso įėjo gydytojas.
— Rytoj pasidalįsime darbą, - kalbėjo toliaus gydytojas. J
Vadovas į dangą.
50c.f
— Kas tai, ar jau užmirszai mus! - pasveikino.
Asz važiuosiu į Szedrynską javų, tu apžiūrėsi bravoruose
S z a u k s m a s Balandėlio.
25c.
— Dieve saugok! Buvau labai užimtas.
mano jauczius.
Tarp s k a u s m ą į g a r b g. Poema.
35c.
Lietuvos Vistorij a.
‘
50c
— Matei Mrozovickį?
Mrozovickis truputį pamislijęs tarė.
Amerika p i r t i j e.
10c.
— Kas tai do viens?
— O gal asz javų galecziau nuvažiuoti.
L i t e u v o s Gaspadinė.
35c.
— Nugi mano naujas pagelbinįkas.
— Kodėl?
Apie Kražius.
15c.
— Tas jautis! Ne.
— Mano atsilankymas gal nepatiks ponui Szumskiui!
Lengvas būdas paežiam per savg pramokti raszyti.
10c
— Matai, nusiuneziau jį apžiūrėti jauczius. O tu isz kur?
— Ką tavę gal apeiti Szumskio norai. Žiūrai savo, per
Petro Armino rasztai.
10c.
— Isz Kurhano. Visą nedėlią manę ten laikė SziszPonas ir Mužikai. Drama.
15c.
tai ant nieko daugiauis neatbok.
Pajudinki m vyrai ž e m g. Apysaka.
•
15e.
kinas dėl įvairių reikalų.
— Gerai.
Žodynas kun. Miežinio. Keturiose kalbose: llėtuviszkai,
— Nesuprantu, kas galėjo atsitikti su tuom vaiku!
Namo sugrįžo jau nakczia. Gydytoją tiesiok isz rogių
latviszkal, lenkiszkai ir rusiszkai.
S 2,00
— Vaiku? Gal kirgizai jį pavogė!
nusivedė pas ligonį. Moters pasiliko Mrozovickį. Jam pa
Pamokslai ant didžiųjų metinių szvenezių.
75c.
— Nejuokauk! Isz ties asz nerimauju.
Jonas isz Kempės ir Szilk a.
10 c*
sirodė, kak Marijona kaip tai ypatingai tėmijo į drapanas,
P e r k y t r u m ą ir G i p s i n i s J o t i s.
10 c]
Szumskis žiovavo. Iszrodė pailsusiu, akys buvo raudo
pertai kuoveikiausiai persirengė ir paliko kailinius valgstubej.
Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokių knįgų, iszduotų kitose spau
Pamaczius tai dirstelėjo jam į akis, o žiūrėjimas jos isz nos. Nusidavė linksmu, smaginosi prie sužiedotinės. Iszrostuvėse. Prisiųskite už 2c. inarkj, tai gausi te k a t al 1 oga ir
(Iszalto pavirto į rustų. Netardama nei žodžio paėmė tuos dra dė nei ant sprenžinų. Marijona porą sykių atydžiai pažvelgė
iszsirinksite kokias norėsite.
bužius ir tą vakarą netarė į jį nei žodžio. Stojosi nedraugais. į jį, bet ne prasilinksmino. Viena tik Utaviczienė matomai
GARSO spaustuve už pigiausia preke at
Isz nesmagumo vaikinas anksti nuvejo į savo kambarį. Pats buvo užganėdįta savo favoritu: tovienio kvatojo.
lieka visokius drukoriszkus darbus, beje spaudina knįgas,
Po
vakarienei
susėdę
prie
kakalio
isz
lėto
sznekucziavosi,
negalėjo suprasti kaip ilgai jis czia iszbus prie tokių aplinky
draugysezių konstitucijas, gromatas į Lietuvą, užpraszymus
kada
sugirgždėjo
durys
ir
tyliai
įėjo
Mrozovickis,
taip,
kad
bių. Nuobodumas taip pat jam daede.
ant veselijų, tikietus ant balių, piknikų, apgarsinimus biznių
jo
isz
pradžių
nieks
nė
neužtėmijo.
Visas
buvo
baltas
ap

Ant rytojaus su popieromis persistatė miesto valdžiai.
ir tt.
Darbą atlieka gerai, greitai ir sąžiniszkai. Raszytrauktas szarma; vietoj pasveikinimo pajudino tik lupomis be
Urednįkas, perskaitęs paszprtą, pradėjo kvatoti.
kit ant adreso:
— Žinote - kalbėjo į ten esanczius vyrus - savo paviete jokio balso. Nenusivilkęs nei kailinių atsisėdo kamputije
Garsas (Publishing Co.,
prie
kakalio.
turėsime szlektą! Sztai jis!
103 & įoy E. Lloyd Str.,
Shenandoah,
Marijona pakilo ir prisiartino prie jo.
Visi juokėsi; Mrozovickis net perpyko.

Anima vilis.

J

Garso Amerikos Lietuviu

Balius.
Draugyste szv. Kazimiero
karalaiczio kelia didelį balių,

Jersey str. Elizabeth, i
ežios vakarą. 31 d. Gruodžk
szių metų.
Užpraszom nuoszirdžiai vi
sus vyrus ir moteris.
Komitetas,

nori gert,

ateiki pas

CAVAN SMITH

O atsigersi szalto alaus, por
Real Estate ir Insziurijinio
terio, elio ir parūkysi kvėpiau
Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.
ežių sigarų. Gyvena
ant

Agentas.

200 First str,
Elizabeth,

IR FORNICZIU
Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai.
Mes pristatom ir
patys sudedam karpetus.
Dailus Brus
60 c.

Ar nori insekuravot (insziu-

Jei nori

Pajieszkau savo susiedų
Juozapo ir Izidoriaus Baužių
paeinanezių isz Kauno gub.

James Mitcliels Sons

IL Gerken

t

Marshall & Ball

prie

SLOTH IERS.

L. 0. Donnel
ant

kaimo Poledines (arba GędeTuri garu varomą masziną del lentų pjovimo ir apdailiniliszkių).
Juozapas 8 metai,
mo. Gausi viską, ko tik reik namu pastatymui.
kaip gyvena Amerikoj, o Izi
dorius 12 metai. Pirma gyveužlaiko geriausius gėno Chicagoj, III., o potam iszFabrikai
Žemesnis Vardas
~ važiavo i Philadelphia, Pa.; rymus, kaiptai Alų Porterį eli j Ofisas ir Vardas
ant
Pine str.
gai priima
s vei
dabar asz nežinau, kur anie
Bet. 4th & 5th st.
S. Front str.
yra, nes asz į juos turiu labai czms.
Batiscan, Quebec.
ties Elizabeth River
Gyvena ant:
svarbų reikalą. Dsltogi mel#> džių szirdingai atsiszaukti pa
Elizabeth, N.J.
tiems, arba kas kitas praszau
duoti man žinią ant szito adre
Ar žinote kur smagiausia
so: Peter Gedeikis,
laiką galima praleisti?
Jobbing promtly attendet to.
3346 Fisk str.
Ugi pas
Estimates cheerfully given.
Chicago, Ill.
M T
Resid 321 LIVINGSTON STR, )
321 BROADWAY,
Jis užlaiko geriausius gėMartyno Vilczovskių, paeinan- rymus: szaltąalųir kvepian- Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbą atlieka kuoczių isz Kauno redybos, Sziau- czins sigarus isz paezios Tur- geriausiai.
Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.
lių pavieto, Viksznių miestelio. kijos.
Pirmiaus buvo Amsterdame,
N. Y., iszvažiavo į New YorM, Darning
Mrs. E. L. Schleuning
k’ą ir nuo tada apie juos neži
Laiko grabus ir balzamuoja
at
nau, o turiu svarbų reikalą.
kimus. Gyvena ant
2io Second Str.
Praszau jų paežių, ar kas žino, CH. EILBACHER, EIRST and COURT STS.
Elizabeth, N. J,
duoti žinią ant adreso:
Geriausias visam mieste
Visos lietuviszkos moters,
• Telefonas - Tolinus 59b.
Budavotojas
kurios nori turėt gražią skryii Washington in Reel.
ir

J. Boltnni,

Elizabeth, N. J.

crest in the state.

807 - 809 - 811 & 813 Broad str.

NEWARK, N. J.

Carfare paid.

Didžiausias drapanų ir czeveryku sztoras!.
ant

Geriausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.
Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui

DANIEL J* VALSU
CARPENTER and BUILDER.

f BMR . N. J,

isz Kauno gub. ir pavieto.
Apie 9 metai Amerike. 30
metų suminio. Parap. Czekiszkes, kaimo Lebedžių.
Teatsiszaukia ant szio ad
reso:

309 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Geriausia proga įgyti Real Estate; ir nepraleiskite t<>« progos
Rahway N.J. yra 15,000gyventoju

Didelis iszdarbėjystės centras Amerikoj.
£
Tik I7 myliųisz New Yorko prie PennsyHanijos geležin
kelio, didžiausio ant svieto. Kasdien praeina po 50 tremų.
FeraslOc. 40 minutų kelio isz New Yorko.
Darbinįkai
prie jus durų yra fabrikai puodų, plytų instrumentų maszinų
ir visokių fakrerių.

Ingyk locna namai
Dytus gauni už dyką Rali wall Bank. Kapitolo turi £500,000,

Miesto lotai po $ 50

ir virszaus
5 dol. isz virszaus, o paskui po 1 dol. ant nedėlios.
Jokio intresto, jokių taksų, jokio assessmento.
Ne tik padidįsi pelną, bet greit įgysi locną namą ir turėsi
Foruiczius
Mūrininkas Jei fruntruimio, miegstubės, Mrs. E' L. Schleuning,
darbą del savęs ir dėl szeimynos.
ant
Labai yra naudinga del darbinįko nusipirkti lotus jau
stalavos ir kuknios parduoda ir iszsirenka sau dailiausia.
apgyventam mieste, kur yra szimtai fabrikų ir kur labai greit
labai pigiai.
galite gauti darbą. Už namus jus mokėsit tik tiek kiek mo-'
ketu mete raudos.
Geriausias Sztoras
Nuvažiuot galite už dyką nuo Courtland St. Ferry nedėliom
PARDAVĖJAS
V. Czep ūkai ežio
VYNO, LIKIERIU IR CIGARU. ir czetvergais ant 1.30 P. M.
Lai k,o laikrodžius, daimanir
Artyrnesnes žinias gausite nuo
Likieriai importuoti.
Ch. Czivinsko. tus ir visokius sidabrinius dai- 150 North 4th str.
Henry Mac Namara
gtus
taiso
ir
parduoda.
Cor. Bedford Ave.
Tavorai koszviežiausi, o žmo
Room 40
261 Broadway, N. Y
nės teisingi.
Brooklyn, N. Y. Jei negali ateit ateinanezią nedėlią,tai ateik bet katrą neda
Agentas Real Estate insuTaiposgi laiko puikius
lią arba czetvergą
ranee.

B. Bloch

K. Obiecunas.

Lotai ant pardavimo

■ AARON WEISS & CO

Vyrai, jei norite neturėti
ELIZA BETHPORT,
ant
sarmatos iszvažiavę ant szer106 First Street,
57 MONROE STR.
menų arba veselijų, tai imkite
Elizabeth, N. J
NEWARK, N. J. jų arklius, o pamatysite, kaip
Drabužius, Skrybėles
Užlaiko paikinusią alų,ariel puikiai bėga tie briginiai.
ir visokį apsivilktuva
ką likierius ir kvepianezius 309 W. Centre st. Shenandoah, Pa
Parduoda už pigią prekę.
cigarus. O stiklai koki dide
Pirmos kliasos Amerikiszli ! Oi, oi, oi!
kas Lager Alus, vynas, likie Visiem vienas prabas.
riai ir s i garai.

Gepteppial

ASZTUONI LOTAI bus pigiai- parduoti pirmutiniam pir-

ii.

Tie lotai yra prie

ELIZABETH/. N, J,

Bank Exchange

412 Wall str.

Elizabeth, N. J.
Po 1 d. menuo subatoj buna

Ruskos Maudykles

Daniel Fallon, Propr. EMILE MASCOT
I3O First Street
James J Myginty
Proprietor
ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau
sius gėrynius.visam mieste.
Telefonas 562.

B. BRODY

ir
BALZAMAVOTOJAS.
Prie lietuviszkos parapijos Szv.
Pano-. Marijos.

vyno isz San Francisco.
314 SECOND STR.

galite gaut

j

Aliance Hotel

Hotel Gernandt

Juozas Katy liūs

Puikiausias visam mieste barberis
Skuta barzdas
ir
Garbiniuoja plaukus.
ANT
97 Grand str. BROOKLYN, N Y
Bet. Wythe Ave & Berry str.

Cor. Second & Trumbull str.
Geriausia del Lietuvių vie
ELIZABETH, N. J.
Jei nori pirkti czebatus,
ta
Telenpone Call, 663.
czeverikus arba kalioszus, tai
yra
eiki e pas
Geriausias hotel is yra
Formerly Fisher’s
Hotel Gernandt
Louis J. Sauer,
Hotel
kur
ant
Kuris norėtų gali tą vietą nu170First—Corn. Court str.
John C. Gernandt, pirkt už pigią prekę.
ELIZABETH, N. J.
Prop’r. OTTO J. PIEHLER
Czia tu rasi geriausius
Kampas 2-nd ir Trumbull str.
Proprietor.
czeveryku s už pigiausią prekę
Szaltas alutis, o cigarai tai
visam mieste. Asz nelaikau nėra ką girt, nes jie patys 316 Second Street,
ELIZABETH, N. J.
blogo tavoro.
giriasi.

______ ____________

įkas. Mes užordeliavom extra
įduszkų. Mes.turime visokio
iii kainu. Taipgi labai drūti

Vienos durys nuo Wythe Ave "tS

Parsamdo karietas ant szernienn
Geriausias praktiszkas plau Parduoda vyną, likierius ir
veselijų ir 1.1, labai pigiai.
kų kirpikas ir barzd*kutis.
’
Netoli
nuo
lietuviszkos
bažStonia po No 76 S. 1 str. arti
Su naujausia elektriszka kins cigarus.
nyežios.
Viskas užlaikoma
Berry.
maszina sugarbiniuoja plau
kuopiukiausia. Szaltas alus ADARA DIENA IR NAKTĮ ‘
kus.
Telefonas 559 Williamsburg
BROOKLYN, E. I). ir turkiszki cigarai.
182| FIRST STR.
Mrs. CROW L Y, Prop.
322 Second Street,

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!

gwSf^WLfE^.1 a ird a [?t!J eb [Rl IS

yra agentu E. LAIDOTOJAS LAVONU

atidarytos nuo 6 iki 12 v. va
kare.
LIETuVISZKAS
Preke 15 c. ir 20 c.
SALIUNAS! Elizabeth, N. J.

N. FREEMAN

ELIZABETH PORT, N. J.

___

John Clark
užlaiko vyną, likierius ir
cigarus.
Visados szaltas ir
szviežias alus.

impilai.

Ed

daugiaus.

S3

“VISOKĮ RAKANDAIS
pas mumis kuopigiausia parsiduoda. Visokius
įrengimus, rakandus ir foruiczius gausite pigiau,
kaip kitur. Prekė prasideda nuo

FORNICZIU ir KARPETU.
iilio

105 iki 109 First, str.

Elizabeth, N. J.
GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU- I®

Elizabeth Port, N.J.

-

F?1
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