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Žinios isz pasvieczio.
MASKOLIJA-

Pasklido gandas, kad Var- 
szavos general - gubernato
rius kuningaiksztis Imeretins- 
ki pasidavė į dimisiją. Lau
kia, ar caras priims jo dimisi
ją. ‘ Rezignuoti privertę jį 
szalininkai Apuchtin’o, ex-ku- 
ratoriaus Varszavos mokslisz- 
ko apskriczio. Kiti vėl sako, 
kad tai yra paskalas, buk kun. 
Imeretinskis pasidavęs į dimis- 
siją.

Varszavos univesitete sumiszo 
studentai - lenkai priesz pro
fesorius, kada tie ant atiden
gimo Muravjovo - koriko pa
minklo nusiuntė pasveikinan- 
czią telegramą. Už tą sumi- 
szimą universiteto sūdąs nu
sprendė pavaryt 100 studentų: 
60 studentų ant metų - isz jų 
30 gavo daleidimą tuojaus per
sikelti į kitus universitetus; 35 
studentus ant dvejų metų ir 5 
ant trejų metų. Tokį nus
prendimą tūli»profesoriai, net 
ir pats rektorius Zeuger, isz- 
rado per asztrum ir užprotes
tavo priesz jį. Teip pranesza 
lenkiszki laikraszcziai.

KUBA.
Iszpanų valdžia ant Kubos 

iszsiuntinėjo kamisorius pas 
kubieczių vadus, kad prikalbį- 
tų juos pasiduoti; bet ne vie
nas tų kamisorių nesugrįžo: 
edenus kubiecziai pakorė, kiti 
patys perėjo į maisztinįku pu
sę- . .

— Turtingi ispanai isz Ha
vanos, Sagua ir Cienfuegos 
suszaukia mitingus, ant kurių 
rodavoja, ar nepriderėtų nu
siųst pas McKinley’ų praszymą 
kad Kubą paimtų S u v. Vals
tijos po savo globa jei Iszpa- 
nai per 6 menesius ne nuslo- 
pįs maiszto.

J'AUSTRIJA.
Austrijoj sumiszimai dar vis 

nesiliauja. Pragoj kariumene 
saugoja vokiszkus teatrus, nes 
pereitą panedelį ties vienu 
rado padėtą dinamito bombą. 
Pragpj ir Krokavoje buvo su
sidūrimas studentų su policija. 
Czekijoj per vieną savaitę su- 
konfiskavojo į 30 laikraszczių.

— Kossuth’o partija nori 
politikiszko neprigulmingumo 
Vengrijos. Vengrijos kara- 
rius Q-alis būti drauge ir Au- 
strijos ciesorium, bet kariu
mene ir administracija finan
sais turi būti atskyrios.

Žinos isz Amerikos
Laivas del Aliaskos.

Aliaska arba, geriaus sa- 
kant, jos auksas, neduoda ra
mumo ne vienai karsztai gal
vai. Netik pavienes ypatos, 
bet ir czielos kampanijos ne- 
iszleidžia ją isz atminties. Taip, 
dabar Elizabethport’e, N. J., 
Lewis Mixon’as stato ypatingą 
garlaivį kampanijai ,, Phila
delphia Exploration & Mining 
Co. “ kuri nori isztirti yvairias 
Aliaskos vietas, o ypacziai 

upę Ynkon’ą ir į ją įtekanczias 
upaites. Tai kompanijai sta
tomasis garlaivis turės 80 pė
dų ilgio, 16 ploczio ir tik 3 
pėdas 10 colių gylio. Visas 
laivas bus plieninis ir taip 
įtaisytas, kad reikale isztrau- 

kus ant kranto galėtų tarnauti 
už gyvenama narna. Bus ant 
jo dvi maszinos ir didelis kati
las, po kuriuom gales kuręti 
anglimis arba malkomis. Ty- 
rinet Aliaską važiuos profeso
rius Angelo Heilpain su sep
tyniais kitais keliaunįkais.

Pagal kontraktą, tas laivas 
į 60 dienų turi būti gatavas.

Lincziuotas kiuisztėbelis.
Jenny Linde, Sebastian Co., 

•Ark. angliakasiai Bonanzo 
kasyklos prisipažino, kad jie 
lincziavo konstebelį Murray’ų. 
Taipgi pranesze, kad gatavi 
priimti kasykloj ir kitus uredi- 
nįkus, pas juos atsiųstus, ku
rie ateitų jų aresztuoti. Jie turi 
daug dinamito ir gatavi visa o O c
kasyklą į padanges papleiszy- 
ti. Kaip mena, į 300 anglia
kasių buvo prie konsztebelio 
lincziav'mo. Szerifo žmones 
apstojo kasyklą ir turi paliepi
mą kaip ten nebūk priverst 
angliakasius pasiduoti. Gali 
isz to pakilti baisus kraujo 
praliejimas.

In Aliaską.
Kaip John Francis, genera- 

liszkas agentas geležinkelio 
Burlington, sako, ateinan
tį pavasarį daugybe svieto su
važiuos į Aliaską jieszkoti 
aukso. Kožnoj valstijoj ir be- 
vieik kožnam miestelij yra to
kių, ką rengiasi važiuot jiesz- 
kot laimes. Iszvažiuosią bent 
50.000, jei ne dusyk tiek. Vie
nok ne visi, kaip jis sako, da- 
sieks Klondike, nes daugumus 
iszvažuos be atsakanczio prisi
rengimo ir be reikalingų pini
ge

Padidjta mokestis.

Locninikai angliakasyklų ties 
miestu Creede nuo 1 d- Gruodžio 
pakele darbinįkams mokestį: pir- 
miaus .mokėjo po Š2. agant dienos, 
o dabar nors patys darbinįkai to 
ne nereikalavo, mokes po S3 ant 
dienos. Iz to matyt kad darbdaviai, 
jei tik norėtų, galetųbrangiaus dar
binįkams mokėti. £

Pasibaigė straikas.
Szlaurinė.j Illinojaus dalbj pasibaigė 

straikas ir apie 2000 darbinįkų sugrįžo 
prie darbo. Kasykla „Chicago, . Wil
mington a Vermillion Coal Co.“ apsiėmė 
mokėt darbinįkams po tiek, kiek jie rei
kalavo. t. y. 04 centus nuo tonos. Taip 
gi ir „Star Coal Co.“ sutiko ant darbinį- 
kų reikalavimo.

Prezidento motina mirė.
Miesto Canton. O., 1 2 d. Gruodžio- 

anksti isz ryto numirė ponia Nancy Alli
son McKinley,motina dabartinio. Suvie
nytų Valstijų prezidento. Laidotuvės 
buvo pereitą utarnįką. Ant laidotuvių 
suvažiavo isz Washington įo ministerial 
ir sanariai gabineto, kuriems tik laikas 
i r sveikata daleido.

Susidūrė trukiai.•
Pereitą nedėlią, 12 d. Gruodžio netoli 

nuo Wilkes-Barre. Pa.. Vossburg‘o ton- 
nelij Lehigh Valley geležinkelio susi
dūrė sunkiai pirkraiitas tavorinis trū
kis. varomas dviejų lokomotyvų su tru
kiu tusz.czių anglinių vagonų. Prie to 
susidūrimo 16 vagonų nuszoko nuo re
lių ir užkimszo tonnelį. Netrukus susi
grūdę vagonai užsidegė ir tonnelis prisi
pildė dūmų. Konduktorius vienos loko- 
motyvos. John Thomas, sunkiai susižei
dė, peczkurys. James Deegen, iszsisuko 
koją, bet visi kiti žmonės liko sveiki, tik 
turėjo apie 800 pėdų po susigrūdusiais 
vagonais šliaužte iszliaužt. kol dasigavo 
isz tonnelio laukan Užtelcgrafavusaiva- į 
žiavo isz Wilkes-Barre ir Towanda ug- ' 
niagesiai ir užgesino ugnelę bet apie per ■ 
porą dienų visi trukiai (treinai) turėjo 
lenktis aplink tonnelį.

Zccerių straikai.
New Yorke, jei kaip, gali sustraikuo- 

ti 3000 zccerių isz 162 to miesto spaus
tuvių. Pradžią padarė,, Typographical 
Union No. 6, “kuri pareikalavo,kad die- ! 
nos dalbas tęstųsi tik Ovalandas. .Hi 
jų reikalavimas nebus irzklausytas, !»<• 
straiko neapsieis. Jei New York e strai
kas pasisektų, straikuotų ir kitu miestu 
zccerių unijos. Į

Isz Szenadorio.
— Yra įsikerėjęs tarp lietu

vių ir lenkų paprotys, kadezio- 
nais gimusiems savo vaikams 
duoda, neva kad tai yra gra- 
žiaus, angliszkas pravardes. 
Publiszkose mokslainese daum O 
yra lietuvių ir lenkų vaikų, 
kurie yra užraszyti su grynai 
angliszkomis pravardėmis. 
Bet sztai kas atsitiko pereitą 
seredą (15 d. Gruodžio) vie
noj isz Szenadorio mokslainių: 
tos mokslaines užveizda klau
sinėjo visų mokįtinių, kokia 
katro pravarde ir kokia jo tė
vų pravarde. Pasirodė kad 
toj vienoj mokslainej atsirado
arti 50 vaikų, kurių pravardes
netiko su jų tėvų pravardem. 
Vis tai buvo lietuvių ir lenkų 
vaikai, kurie pametę savo pri
gimtas pravardes užsirasze su 
angliszkom pravardem. Vi
siems tiems vaikams, kurie tu
rėjo permainytas pravardes, 
mokslaines užveizda liepė eiti 
namo - pavarė. Yra tai ge
ras pamokinimas, kad nerei- 
kiasz įsižadėti savo prigimtos 
pravardes, ir kad patys anglai 
už priėmimą angliszkų pravar
džių ne taip mus gerbia, kaip 
lig szioliai kitiems neiszmane- 
liams galėjo rodytis. Bet rei
kia ir tai pasakyti, kad ne vi
sada patys lietuviai kalti už 
iszsižadejimą lietuviszkų pra
vardžių; labai tankiai anglah 
negalėdami isztarti ir užra
szyti lietuviszkos pravardes, 
perkreipia saviszkai ir jau tas 
žmogus su taip sudarkyta pra
varde pasilieka. Taip ir į 
mokslainę įstojant lietuvių vai
kams patys mokįtojai suambri
ja vaiku pravardes, o paskui 
nekaltus lietuvių ir lenkų vai
kus pavaro.

- Pereitą utarnįką (14 Gr. J 
užmusze mainose jauną, 25 
metų vyrą, Kazį Maciunskį. 
.Draugyste szv. Petro, prie 
kurios jis prigulėjo, dailiai jį 
palaidojo ketvergo dieną, 16 
Gruodžio.

— 12 d. Gruodžio kas žiu 
koks pusgalvis, norėdamas 
kam atkerszyti, prilipino dina
mito (dūlio) prie namų pama
to ant S. White ulyczios ir 
padegė. Trenksmas explozi- 
jos buvo girdėt kone visam 
mieste, bet, kaip žinovai sako, 
dinamitas buvo nemokaneziai 
pridėtas, dėlto ir bledies na
mams nedaug padare: iszbyre- 
jo tik langai ir kampą porezių 
nunesze. .

15 Gruocį$p suvažinėjo trei- 
nas vaika lankuti, kursai 
užsikabinęs į freitus norėjo pa- 
si vežyt.

Thomas Sheehy

isz pirmo vordo yra be abejo
nes stiprus kandidatas isz de
mokratų nominacijos ant 
,, school Director". Ponas 
Sheehy yra gerai žinomas 
žmonėms pirmo vordo, nes 
ten visą savo gyvenimą per
leido ir pereidamas Shenan
doah mokslaines įgijo tas ži
nias, kokias turi school Direc
tor turėti.
..... .... ... o e e ® e w •••••••••••••••• • ■ •

Kad papnczKai tavg kankina ir no- 
sinAr,u darosi, valgyk Cascarets 
kataritzkae cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c., 2>c,

I
Korespondencij os.

(Mahanoy City, (Pa. lietu- 
viszkoje szv. Juozapo parapi
joje buvo 40 valandų atlaidai 
nuo nedėlios (12 d. Gruodžio) 
ryto iki utarninko vakaro. 
Kadangi į tą pat laiką pripuo
lė 40 valandų Pittsburgh’© ir 
Chicagos lietuviszkose bažny- 
cziose, tai nepribuvo tiek ku- 
ningų, kiek galima buvo tikė
tis. Szie kūniniai darbavosi 
per atlaidus; Kun. P. Abro
maitis, Szenadorio klebonas, 
Kun. Martiszius, klebonas isz- 
HazTetono, Kun. J. Žilinskas 
i§z~"MtCarmel, Kun, J. Žebrys 
isz Waterbury’o ir Kun. A. M.
Milukas, Szenadorio vikaras.
Apie 1200 žmonių atliko szv. 
iszpažinties' (spaviedės) Sak
ramentą, taigi pribuvę svetimi 
kuning-ai su vietiniu klebonu 
kun. S. Pautienium turėjo į 
valias darbo. Pamokslus sa
ke kun. J. Žilinskas, nedėlios 
vakarą, kun A. M. Milukas, 
panedelij per miszparus, kun. 
Martiszius utarnįke per su
mą ir kun, J. Žebrys ant už
baigimo dievmaldystes. Kun. 
Žilinskas ypatingai gražų pa
mokslą pasakė apie vaikų au
ginimą ir mokinimą, o kun. J. 
Žebrys nevieną sujudino savo 
iszkalbingu pamokslu apie gir
tybę. Drąsiai perstatė jis 
klausytojams paojų, kokis gru- 
.moja mus tautai nuo girtuok
lystes, kuri mus turtą naikina, 
musų pajiegas aikvoja ir visą 
mus tautą ant prapuolimo ve
da. Anot kun. Žebrio žodžių 
Szenadorije ir Mahanoy Ci
ty lietuviai prageria į 
800,000 dol. (Szenadorij ir 
Mahanoy City yra bene dau
gio 100 lietuviszkų saliunų. 
Red,)

O kadangi mus žmones ne
klausydami žmonių nei Dievo 
instatymų szventą dieną ap- 
verezia ant girtavimų, tai ne 
maž piningų nuo lietuvių isz- 
traukiama yra už jų numalszi- 
nimą kalėjimuose (lakupose). 
Tie piningai daugiausiai eina 
į rankas svetimtauezių; nes 
nors pavirszutiniszkai ir iszro- 

J do, jog tas ar tas karezemny- 
kas uždirba, bet kruvinas iszvi- 

I lioto darbininko skatikas ne
eina jam ant gero. Už iszvi- 
liotus centus karezemnykai ar
ba jų sunūs paskui iszleidžia 
deszimtis dolerių ir taip 

' isznyksta lietuviszkų szei- 
mynų gerove. Girtuoklyste 
suardo Dievo palaimintas lie
tu v iszkas szeimynas. Girtybe 

■praskina kelią paleistuvystei, 
' kuri atnesza smertį pavienėms 
žmogystoms ir tautoms.

K arezem ninkai, traukianti 
žmonis szventą dieną į savo 
karezemas, nugirdę juos ir su
vaidinę paskui einanti su ap
sėdėjusiais girtuokliais į kalė
jimus (lakupas) anot kun. J. 
Žebrio, tai lietuviszkos tautos 
mėsininkai (buezieriai) vedan
ti ant papjovimo kvailus avi
nus (lietuvius darbininkus.)

Užbaigė savo pamokslą 
garbus kumingas szirdingu at- 
siliepimu į kožną, kad liautasi 
žeminę savę gyrtibe, o ypacz 
girtavimu szventomis dieno
mis.

.Reikia pripažinti, jog guo- 
dotinas kuningas szventą tei- 
sybę pasakė, ką mus nekurie 
vertelgos (biznieriai) bjauriai 
pasielgia suvis neužlaikidami 
szventos dienos. Kitų tautų 
biznieriai (o ir musų prakil
nieji) pataiko ir biznį gerai 
varyti ir szventą dieną užlaiky
ti.

Tenbuvis.

Mainersville, (Pa. 12 d. Gruo
džio mes, sąnariai kliubo „Li
thuanian Independent Club” 
ant mass meeting’o nutarėm 
vienbalsiai paduoti praszymą į 
„council of the borough of 
Minersville“, kad visai iszva- 
rytų isz miesto, o jei tas nega
lima, tai kad kaip nors kitaip 
apmalszytų sekanezias ypatas: 
Antaną Balanaviczių, Joną 
Slavicką, Joną Noikelį, Anta
ną Jarą, Petrą Zienių ir Joną 
Anskaitį, užtai kad tie vyrai 
pesztynemis ir kitokiais nedai
liais apsielgimais gedą daro vi
siems. Skundą ant jų padavė 
15 d. Gruodžio mass meetin
g’o iszrinkti tam siekiui vyrai.

Kas isz to bus, toliaus pa
matysim.

S.

Waterbury, Coun
28 d. Lapkriczio ’97 m. bu

vo susirinkimas draugystes 
Petro Armino, kuris priesz tai 
buvo pagarsįtas per nekuriuos 
laikraszczius. Susirinko ant sa
les pusėtinas skaitlius lietuvių^

Prezidentas J. Jankauckas 
atidarė susirinkimą paaiszky- 
damas delko suszauktas, ir 
paprasze isz susirinkusių idant 
nekuris placziaus paaiszkįtų 
mierius szios draugystes.

Potam K. Senkus trumpais 
žodžiais paaiszkino mie
rius szios draugystes’’ sekan- 
ežius, 1- mas: Iszleisti lietu- 
viszkas moksliszkas knįgas. . . 
2 ras: Jeigu nekuris lietuvys 
baigiantis mokslą szauktųsi 
pagelbos pabaigt mokslą, bu
tų paszelptas. Potam Ignotas 
Grieszius kalbėjo isz rankrasz- 
czio: 1- mą: kalbėjo isztrau- 
ką isz knįgos „Lietuvių Rasz- 
tai ir Rasztinįkai“ apie Petro 
Armino gyvenimą. 2-rą: kaip 
isz datyrimo apie „P. A. “ 3- 
czia kalbėjo, kaip prilyginimą 
prie mus paežių. Sekr. perszau- 
ke mėnesinę ir prisirasze naujų 
16; isz viso yra 27 draugai. 
Kitą susir. nutarėm laikyti 
Union City, Conn, ant sales T. 
Renchan 26 tą Grudniaus 97 
6- tą valandą po pietų. Ant 
szio susirinkimo vale visiems 
ateiti pasiklausyti, kuris linki 
labo tėvynei teiksis prisiraszy- 
ti.

Sekr.

Waterbury, Conn. Patėmi- 
jau num. 49 , .Vienybės” staip- 
snį apraszantį Waterbury‘o, 
Conn., lietuviszką Szv. Juo- 
zupo parapiją ir jos kleboną 
guod. kun. J. Žebri, ant kurio 
p. Kumetis visą savo neapy
kantos tulžį iszliejo, ir tuom 
„Vien.’’ skiltis papuoszė.

Dabar perkratinėsim, kame 
ir keno, teisybė.. P. Kume
tis sako, kad- kun. Žebrys 
skirsto parapiją į partijas ir 
kelia vaidus. Meluoji! kun. 

nori, kad tik butų tarp para- 
pijonų vienybė ir sutikimas.

Toliaus sakai, kad kun. pa- 
neikino geriausius parapijomis 
iszvadydamas utėliais, kamsz- 
cziais ir t. t. Meluoji! kun. 
gerus giria; ir guodoja, o nu
peikia tik szvolus girtuoklius, 
kurie žemai moraliszkai nu
puolę ir keltojus vaidų tarp 
parapijonų, žodžiu tariant, to
kius, kaip tamista.

Sakai, kad vyskupas už
draudė kunįgui važinėt po 
Ameriką. Meluoji! Kaip važi
nėjo taip ir važinėja, bet kad 
daugiau atsirado kunįgų, per
tai neturi tiek važinėjimų, ka
da-gi kiti kitur atlieka tikėji
mo reikalus. Sakai, kad 
spaustuvę, duonkepę, irfarmą 
užsidėjo dėl savo naudos. Me
luoji! ar nekalbino gana para
piją bei draugystes, idant už
dėtų keptuvę bei pirktų farmą, 
ir kaip kiti neprisidėjo, tada 
jis vienas storavojosi įkūnyti.

Sakai, kad tik tą duoną bie- 
dniems duoda, kurią ir taip 
turėtų iszmest. Kam Tamis- 
tai apie tai rupįtis: jeigu varg- 
szai ima, tai jiems turbut ir 
gera, o jeigu tamistai negera, 
tai neimk, o jeigu iszkadavoji 
vargszų, tai duok jiems geres
nę. Toliaus sakai, kad ant jo 
farmos turi dirbt už pusę do
lerio. Meluoji! vasarą mo
kėjo ant valandos po 10 centų, 
o dabar moka ant mėnesio vie- 
nvrwi^io dolerių, antram 9 
d., trecziam 8 d. ir prieg- 
tam gauna visą užlaikymą, o 
jeigu tamistai daugiaus nemo
kėjo, kaip 50 centų ant dienos, 
tai gal daugiaus neuždirbai ir 
jeigu tuom neužganėdįtas, tai 
daugiaus neik dirbt.

Toliaus sakai kad kun. Z. 
perskyrė parapiją dvi partijas. 
Meluoji! ne kun. perskyrė 
parapiją, bet pats parapijonai. 
Ar nesakė kun. po pamokslui, 
idant susirinktų į bažnyczią vi
si ir iszrinktų kitą komitetą. 
Tada vieni neklausydami ku- 
nįgo ėjo ant salės, o antri į 
bažnyczią ir tuom persiskyrė 
į dvi partijas. Toliaus sakai, 
kad kunįgas iszsirinko pats ko
mitetą ir isz savo bernų. Me
luoji! asz ir buvau bažnyczioj 
ant susirinkimo, ir apart ma
nęs į 70 voterių buvo, kurie 
vienbalsiai iszrinko komitetą.

Reikia žinot, kad dabartinį 
komitetą buvo iszrinkę 96 m. 
Gruodžio mėnesį ant 97 metų, 
bet tada senas komitetas ne
norėdamas szio, tada iszriūk
to didumu balsų komiteto, 
neatidavė peczėczio ir knįgų, 
bet sukimu pasilikę po mitin
gui ant salės 12 ar 14 ir vėl 
rinko komitetą, kurs buvo 
iki dadar.

Ir ką? jie susimislijo iszvyti 
guod. kun. Pirmiausiai pradė
jo skųsti vyskupui melagystė- 
n)is, kaip tai buk kun. pieną 
perlevoja, buk duoną kepa ir 
t. t. ir vis parapijos kasztais 
važinėjo su skundu pas vysku
pą. Tada kun. matydamas, 
kad gero nėra, liepė susirink
ti į bažnyczią ir iszsirinkti kitą 
komitetą. O užtai į bažnyczią, 
kad ant salės jam neduoda vi
sai balso ir visaip szidija, kaip 

(Tąsa ant 4 puslapio).

U



PIANAI, VARGONAI,

ELIZABETH, N. J.
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tuos gyvasties syvus, kuriuos pa 
palaigal i Czekija ant užlaikymo ad- naikino lig 

jaukiasi; ministracijos irtt. tiktai 63 mili- gyvenimas, persidirbhnas, liud-

A. H. Chapin 
daro ir parduoda PAKINKY
MUS, 
N A S,
CZIUS, SZORUS, DEKIUS, 
SZEPECZIUS, ir PATKA- 
VAS. Pataiso viską greitai- 
133 FIRRT STR.

ELIZABETH, N. J.

BALNUS, KAMA-
PLESZKES, KAN-

dysiu d-ra Ilam’a savo i’auti'-eziams, nes 
persitikrinau, kad Tamista gydai tei-

Insteigta 1870m.

S. T. Morrow

Įsz Lietuvos Austrijoje.

ves pusgalvius viso svieto

kuose.
- tuoj ir pusgalvius

skriaudi m a.
ežių.

John Lubbock yra bankierius,

Record

Isz visur

to kilo tarp Badenio ir d—ro

sunku atspėti. . . .
kurie taip gražiai moka mi

elojCzekus, bet už Vokieczius.7 •

ežiai skriaudžia Slavus,

tų i c i j ų ir a c r j ų, paju-

gu 'įtekme Didžiosios prancu-

Lotos.

no-

tinantis.

priezasczių

Jeigu norite pažinti tą drąsuo
lį, kurs apsiėmė sutriuszkįti

jonierius, užtarytojas darbinį- 
kų Bebel turi į 900 tukstanezių 
metinių i nė j imu, vienok jų nie-

alth News” paduoda deszimtį 
pamokinimų, kaip turime už
silaikyti žiemą, kad būtumėm

yra turės bendrą karalių, bend
ra kariumene it bendra minis-

laukia vyskupo. Jau daigtus 
vyskupo Baranaucko nukrau- 
ste į Seinus; bet apie ingressą

nes gali kalbus netekti. Kaip 
galint taukiaus maudykis szal- 
tam vandenij, pertai tavo skū
ra truputį susitrauks, plysziai

galvažudžiai, bet be pinįgų ne 
gerai.

Kad be pinįgų negerai-ga
li patvirtįti bile koks ubagas, 
bet kad pinigai yra galvažu
džiai, apie tai rodo kad ir Klon-

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a- 
r e t s, geriausią skilvio ir žarntj regulia
torių.

Ar ne stebuklingas regeji- 
jimas ?. . . .

szito szimtmeczio germanizaci
ja buvo platinama Czekijoje 
su visu vokiszku žveriszkumu, 
ir be abejo Czekai butų bu
vę tokiame pat padėjime,

111 žiemes.

puok per burną, tik per nosį, 
kad į plauczius ateitų oras jau 
biskį apszilęs. Nestovėk ilgai 
pecziais i peczių. Važiuoda-

ni sumiszimai Reichsrathe, isz 
to maisztai Pragoję ir jos api- 
linkyse. Akyviausia, kad so-

mente 136 pasiuntinius, o tik 
8,000,000 Vokiecziu net 177. 
Paczioje Czekijoje 3,000,000

bei, seniui priderėjo jau seniai 
tą padaryti, nes - kas mate! - 
keturis szimtus metų pildo sa
vo kruvina tarnvste!. . • • Bet

tus, o tuom tarpu 6,000,000 
Czeku tiktai 50. Nelygumas 
didelis.

bet. . . . pamislykite: krasztas, 
kur žiema traukiasi 10 mene
sių, o vasara 4 (nelaimingas

Klondike? Kas tai per paid 
sztis ?

(orlaivio, ne kapitono) .tada 
dar nebuvo,— kapitonas inVt 
sau už liudinįkus visą savo už-

000,000 Ruminų, 6,500,000

uždėti ant kiekvieno tukstan- 
czio gyventojų to pavieto, ar
ba miesto, kur atsitiks lynch’as 
bausmes $ 200. Jeigu tie- 
protauja p. O’Ferrall - kuriems

Neiszspjauk su tabaku ir nesūrukyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drutas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtos vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavą, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

žinok atidengtam vežime, jei 
neesi sziltai apsivilkęs. Kada 
szalta nestovėk ant sniego ar
ba ledo iKai ant vieno daikto.

stabdyti: nevalia daryt kratų 
be specijaliszko daleidimo, o 
dar labjaus-aresztavoti. Klie
riką Petrą Bulviczių, pasiran-

ir tautu, u

Negulk su atszalusiom arba 
szlapiom kojom, jei nori, kad

ke jiems tiktai szimet. Vokie- 
cziams tai nepatiko ir jie pasi
ėmė prieszintis pirmsėdžiui Au
strijos ministeriui, gr. Bade- 
niui, griebėsi, kaip tai sakosi,

valgęs. Neik ant paryczio 
szalczio kaip tik iszgėręs szii-

me gi visakame bus neprigu- 
linczios viena nuo kitos. Ka
da pareis laikas tokios autono
mijas kitoms slaviszkoms tau
toms,

gaus, tai bent netoli siekian- 
czio laipsnio nuo kitų civili
zuotų tautu.

mėnesio. Nuo to laiko And
ree rodėsi Siberijoje ir ant 
Baltmario, ir valstijoje Iowa, 
ir Grenlandijoje, žodžiu, visur. 
Kas akyviausia, tai tas, kad

tas Badenio, nupuls ir kiti, 
bet, spėjame, netoli yra tas

su nevokiszkų giminių Austro- ka Viedniuje ir yra apverezia- 
Vengrijoje turi tokį lygumą

1,250,000 
,000,000 Serbų ir 
,000,000 Rusinu, v 
Lenku,' 7,000,000

Nebus daugiau lyncho.
Klondike.

Audree ir jo orlaivis.
Kapitono stebuklingas regėjimas.
Galvažudžiai, pjaustytojai

svetimų gerklių, gėdįtojai ne-

provai. Kuom pasibaigs pro- 
va - pamatysim. Per tyrinę-

sos pripažinsta visoms tau-i nų. Isz tos sumos sugrįžta at
torns lygumą kalbų, bet prak 
tikoje visur beveik

stituciją, turėti savo 
mentą, turėti kad i 

Paskutiniai sumiszimai \ ied- i Austrijos ciesoriaus 
niaus Reichsrathe atkreipė aty-' na karalių. Taip j 
dą viso svieto ant Austrijos iri

pas jį ateinanezius laiszkus, 
nors jis visai to nepatemijo, 
nes visados gaudavo laiszkus 
dailiai užlipįtus. ^ugrąžino 
jam visus jo laiszkus ir kvitas, 
paimtas per kratą Bartnį-

tojai. Klondike yra visai ne I tl SUmiSZimų.
pauksztis, tiktai gabalas žemės Į Rejkja atsiminti, 
Alaskoje, kur isz atžvilgio ant i ro_Vengrija yra 
begalo ilgosžiemos metai trail- ratu vjsoi<iu ]<;ilbu 
kiasi isztisus.... keturiolika U)aba.r ciesorystė ; 
(sic!) mėnesių - taip bent tvir- savo o-yventoju:

ia c n 1 c a g o k e c o r ei. c]nvpnri.
Beto Klondike turi kitą ypa- ]<roatu 
be ir tai traukianezia prie sa- n ~

~ v A D J VAJU, UUU

mente pasiliko be pasekmes.
Beto, Czekai skundžiasi ant Stebuklingas vaistas.

tik tikimės, kad bus netrukus.
Pas mus gražus szimet ru- 

duo sausas. Gražus keliai. 
Neseniai isztiko baisi vėtra, 
bet lietaus ir sniego mažai at
gabeno, tik stogus baisiai nu- 
draskė.

mus, kur niekas neinate netik
tai geležinkelio, bet staeziai 
nekokio kelio; krasztas, apie 
kurį lyg szioliai ir storiausios 
enciklopedijos nieko nežinojo, 
krasztas, kur retas gali iszkę-
sti nenumiręs... . - tai Klon- Wolffo, vado vokiszku nacijo- 
dike. Žmonės keliauja i ta nalistu, duelius, isz to naskes-

sakyti nuo savo dinsto, kurį, 
savu keliu, plynia žino isz kur 
gavo. Delko nenori? - Na, 
nenoriu ir gana! - tai visas ar
gumentas. Ne palicija, ne 
milicija, ne mažos ne dideles 
džiures, nors užmuszk, neįsten
gia nieko priesz jį padaryti. 
Kad jį galas!.... Vienok ir 
tas galiūnas, kurs nesibijojo 

kad jo vardas yra - O’Ferrall, 
užsiimimas — gubernatorius, 
vieta apsigyvenimo - Rich
mond, Va.. Nemislykite vie
nok, kad jis žada vienas apsi
eiti su Lynchu, — ne, pagelban 
sau ima kitą galiūną, kurio var
das yra - pinigai! Pagal gu- 
gernatoriaus nuomonę, kad 

mės, nesibijo nė palicijos, nė 
milicijos, tai pasibijos nors isz- 
leidimo 20 c. kiekvienas. Ga
li būti. Sveikiname Virgini
jos gubernatorių su nauju ir 
originaliszku užmanymu, ne
galime vienok susilaikyti nuo 
patėmyjimo: -oi, tie pinįgai, 
pinįgai!....

koti aukso, o. randa - smertį. 
Argi pinigai ne galvažudžiai?

Pagal manę, jeigu nesigai
lėti gyvasties, tai bent del ko
kio idealiszko, arba mokslisz- 
ko dalyko. Sztai toks And
ree ir jo draugai - tai bent vy
rai! Bus jau puse metu kaip 

sziaurinio poliaus ir nuo to lai
ko niekas jų nematė. Ką sa
kau -nematė! Matė, kaip ne 
matys, ir tai nevienas ir 
neviename daigte. Du 
maskoliai: Sokolov ir Szidlov- 
ski (užraszau jų vardus dėl 
amžinos atminties) patėmijo 

vo mate Andree’s orlaivį apie- 
linkyje Newfoundlendo Rng- 
pjuczio menesyje. . . . 1896 m. 
t, y. metais pirm iszsirengimo 
drąsaus prancūzo į kelionę. 
Kapitonui nekokiu bildu nega
lima iszszneketi, kad jis nega
lėjo regėti orlaivio pernai, del 

1867 m. Vengrija dar pir
miau, nuo revolucijos 1848 m. 
įgijo autonomiją. Dabar pa
rėjo laikas Czekams. Jau se
niai Czekai sten<yėsi iszs'auti 
sulyginimą savo kalbos su vo-

Jeigu Slavai apskritai atjau- 
czia tokią skriaudą, tai skau
džiausiai ji iszrodo Czekams. 
Czekija nebuvo nė varu 
užimta, nė pamuszta Austri
jos, tiktai isz liuoso noro 
susijungė su ja (1527 m.) vie
nos" Iiefszioliai laikoma yra už 00 y 

katinusi Czeku prie atgaivini
mo savo tautos. Kiek padare 
del savo tautos toki patrijotai, 
kaip Dobrovsky, Puchmajer, 
Jungman, Kollar, Palacky ir 
kiti, tai tik tikras Czekas erali 
atjausti. Užtenka pasakyti, 
kad jie tai sutvėrė Czeku lite
ratūrą, tepliorystę, dailą, jie 
įsteigė tautiszkus mužejus, 
teatrus, knygynus, jie pastate

mi ant užlaikymo tų provinci
jų, kurios arba nieko arba ma
žai atnesza pelno.

Tokiose aplinkybėse tam, 
kurs laiko savo rankose val
džią, sunku intikti visom tau
tom ir partijoms, ir be abejo 
dabartinis kabinetas Gautsch o

' Aniuolas.
(Isz L e r m o n t o v o).

Tykiai lakstė Aniuols žvaigždėtu 
(dangum 

Ir graudžiu giedojo balsu.
Menuo irgi žvoigždes tykiuos’ de- 

(besiuos’ 
Vis klausė giesmeles szventos.

Giedojo jisapielinksmybes szven-

Pavėniuose Rojaus daržų, 
Apie didį Dievą giedojo jisai — 
Ir davė jam garbę linksmai.

Ir nėsze duszelę savame glebyj 
Del vargo pasaulės klonyj.
Ir garsas giesmes gilmėj duszios

(jaunos
Paliko gyv’s ant visados.

Ir vargo ant svieto ilgai dai jina, 
Geidimų augsztų vis pilna.
Ir dangaus pakeist negalėjo gir-

minias, nesusilaikymas ir patžagy 
ste. Pastiprina jisai tuojaus su-' 
silpnejusį krauju, smegenis ir ner-1 
vus, suteikdamas jiems reikalingų 1 
elementų. Sulaiko nykimą oręfa- 
nizmo, dapildo nusialinusias klet- 
kutes ta paezia medega, kokia su- 
sinandojo. Pripildo pulsą czystn 
krauju, pilnu kraujui tinkanezių 
dolelių, o per tai duoda žmogui 
tarsi naują gyvastį: visas kūnas at
sinaujina, visas sisteinatas atsibu- 
davoja. Vaistas tos yra isz czystų 
žolių ir szaknų, be jokių nuodų ir' 
alkoholiaus, o ant to patvirtinimo , 
pridedam paliudijimu Eilioto II. 
Ilaag, farmaceuto-chemiko, kursai 

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJAUSTAS CHRONISZKU IR NERVISZ- 

KU I.IGU.
Gydo visokias 

užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandeninę 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji- 

ŠŽLmą galvos, akių, 
^.'-ausų, ir nosies, 

ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru

gį, szaszus ant galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę, 
žarnų ligas, skandėjima kryžiaus, krutl- 

' nės, sloga, reuralgija, Lrouchitis, petog- 
. ra, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,

paMiasziusį * >0- pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
.. ’ ln!’ džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil-

nri' 1 vo ir inkstų ligas, tifų, odra, kirmėles ir 
! t.t.

ir analtza ves preparatą žinomą kaipo . GY1)() MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
1 I *1 e Ihii’itmi' A- \nrvn 'In. '

putaciją, už gerumą jo analizųche- 
niikali-jų ir valgio produktų.

Tas paliudijimas taip skamba:
Ohio statė ) . ,. ,T -nrediszka peczetis.Lucas Co. ) ‘

Pas mane žemiau ] 
sza Notarijų virszminėto pavieto, ] 
buvo ypatiszkai Elliot II. Haas ir po pri- 
siega pripažino esąs farmaceuta chemi
kas i 
,.Dr. Ham's Blood Puriper & Nerve To
nic” (D-ro Ham'o vaistas kraujo isz- 
czyityjimui ir sudrntinimui dirksnių) ir 
persitikrinęs, kad tas susideda isz tikrų I 
ir gerų žolių, laiko-surinktų, kurios turi 
gydymo ypatybes ir kad tas preparatas 
netur savije alkoholio, kaipo įrankio su- 
judiniinni ir iszlaikymui nuo pagedimo.

E. II.Haag, Cherniks farmaceuta.
Prislėgta ir pripažįta mano akyveiz-
1 d. Spalių, lS97m.

G KANT WlI.LIAMS.
Vieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.

PADĖK IVONĖS. .
A. R. South River, N. J., raszo: 

,,Skaudėjimas pasiliovė, per tai neiszpa- 
sakytai dėkingas esu d-rui Ham užiszgy- ; 
dymą. Neturėjau jokios vilties ir misli- 
jau, kad liksiu be pajiegų ant viso gyve- > 
nimo, tuom tarpu paėmus vaistų d-ro 
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
riuose ir dabar jaueziuosi drutas irsvei- 
kas. Ro'iijn visiems, keneziantiems 
kreiptis prie d-ro am, o jis tikrai isz-

Stan. S botka isz New Brit tin. Conn, 
raszo d-rui Ham: ..ITisitihcz u Tamistai 
užsilikusius pinį.fu< už va'stus ir szir- 
dingai dėkavoju už tszgjdyina mano pa- 
ezios. Ėmė ji \ Lokius vaistus per dau
gelį metų. bet nieko jai .icgiliavo. Vie 
U( k Tamstos va st is ją iszgydė ir jos liga 
dauginus negiįžta".

J. Urban, 20 Pearl str. New Bri'ain. 
Conn., raszo: ,,Da tik uedėlia, kaip pra
dėjau vartoti Tamstos vaistą, ir jau man 
lengvinus, bet netrukus Daktaro vaistas 
p sibaigs, taigi prisiueziu pinįgų ant 
dauginus'1.

.Itin Dren, Arohbald, Pa.: Praneszu.

Jan Bąk isz Hazleton, Pa., raszo 
d-rni Ham: —,,Ant Tamstos užklausi
mo praneszu, kad mano pati pasveiko 
nuo Tamistos vaistų. Kiti daktarai trau
kė pinįgus po biskį, bet kasztavo tas la
bai daug, o nieko negelbėjo. Jiems tur
būt lik tas rūpėjo, kad mano pati ilgiaus 
sirgtų ir jie luptų už tai pinįgus. Ta
mistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano pa
ezia, už ką labai aeziu“.

Turime tukstanezius panaszių pa- 
dekavonių nuo dėkingų pacijentų, 
bet del stokos vietos negalime ežia 
ja paduot

Dr. C. B. Ham.
GYDO VYRUS, MOTERIS IR VAIKUS.

Jei daktarai negalėjo iszpažįti tavo ligos, arba 
negalėjo tau padėti, tai tuoj paraszyk pu Dakia- 
rį Ilain'ip o jis duos tau rodą už dykį. Jei jis 
iszras ligi| neisz.gydįtina, tat sugražįs pinįgus ir 
neturėsi blėdies. Dr. Ham yra teisinas ir atsa-- 
kautisJr apsieina su ligoniais, kaip tėvas su vai
kais. Žmonės, ki^ veltui iieszkojo rodos pas dau
gelį daktarų, kų po kelioliktu metų szpitolėse sir
go, lyg per Kokį stebuklu buvo Iszgydyti Dr. Ka
ino. C du anaiptol neperdeda me, tik pasakome 
tikrų teisybę. Neilgįk savo ligos, bu gali būtie 
neiszgydyta. Tuoj raszyk pas Dr. Ilam’ų.

Dr Ham.o vaistų negali gauti jokioj aptiekoj 
nei groserii. nei sali u ne. nei pus peddlerius. Kas 
iszties nori gauti ezystus ir gerus vaistus, tui tu
ri raszyti pas Dr. Ilam'ų. Bonkutė vaistu kasz- 
tnoja tik $ 1.0', sze.-zios už $5, 0. Pruszant vai
stų reikia a.| raszyt savo ligų ir įdėti pinįgus ar
ba money order. Vaistus ir puniokinimų Ju nau
dojimu nuleidžia me tuoj. Norinti gauti rodą te- 
indeda stempų. Adresas:

DR. C. B. HAM.
7OS-7OO National Union Building, 

Toledo, Ohio.

Mokslo Stebuklai
ir džiova

9

PrakilnusNew Yerk’o komikas irmokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytoji ms už dyką.

Žinomas A. Slocum

plauczių ir kru

Kiekvienam . mus

dtarstų.
Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas 
zgydė jau t iikstaucziiis savu laiku var- 
jti’sius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
sijos prfderyste siut'ikti kenezianezia’ 
nonija; proga pasinaudot isz jo tikrai

Mokslas kasdien atranda naujus ste- 
įklus. ir szis didis keinika-s, kantriai 
eiu metus tyrinėdamas, dasiekė rezi ’- 
t o 1 a i p žmoni ja i naudingo, kad uzs1- 

tarnanja ant vardo naujo genijaus.^ Jo 
tvirtinimas, kati plauczių 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-

atnesza

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodamas- 
paežio ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaisia liesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tliojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kail tu apie 
tai radai mus laikrasztij.

paklausk daktaro Kallmert.cn patarimo. 
Dr. Kallmorten’as iszgydė tukstanezius 

pžnionių, kurio ilgai Rimtėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydytį, Tie žmonės 
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- ■ 
kit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz
gydys.

UŽSIKREČZIAMAS LIGAS abiejų ly- 
czių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir 
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as- 
duos rodą uždyką. Apraszykit liga, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima Ii/ą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMEKTEN, 
Cor. Washington & 22nd. Sts.

TOLEDO, OHIO.

Chas Rettig ir Simus
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o ai a u s, kurs geresnis- 
į už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

Auksorius ir pardavėjas mu-

CONWAYS FAMOUS
5 &J3 10 c. store.

102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
Pardavimas bus puikus, 

žiūrėk.
ateik ir pa

vertos. pas mus.
szluotos 25c. po 10c.
puodukas 25c. „ 10c-
Bliudas 25c. ,, 10C‘
Karpetos 40c. už yardą „ 10c
stiklinė torielka 25c. „ 10C
kavos puodas 25c. „ 10c
Vaza 25c. ,, 10c

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu 
Conway Famous 5 & 10 c. Store 

102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.

Kallmert.cn


Anima vilis.
Apysaka Mares R a d z e v i c z i u t ė s.

Bet jis jau atszilo ir, atsistojęs tarp kalbanczių, paklausė 
gydytojaus: . . •

— Kur tamista liepsi padėti tas odas, ką parvežiau?
— Kokias odas?
— Jauezių. Deszimts turiu, o keturios nuvejo per niek, 

nes szunes sudraskė jauezius.
— Kokius jauezius? Ką tu kalbi?
— Jaucziai bravoruose, kuriuos tamista man liepei apžiū

rėti, stovi meszluos augszcziau kelių, ir pertai keturiolika nu- 
gaiszo; asz paėmiau jų odas.

— Meilus isz tamistos pasiuntinys! - nusijuokė Szums
kis.

— Asz juos nesaugojau! Ką radau, apie tai ir daneszu 
-ramiai atsake Antanas.

— Geras pas tavę prižiūrėjimas, nėra ką! - per dantis ta- 
tare gydytojas.

— Sakau tamistai, nedelia buvau iszvažiavęs, tie prakeik
ti rekalai. Be manęs ten viskas szalin! Asz juos pamokįsiu!

— Manę jau pamokinai. Keturiolika jauezių, uždarbys 
jau prapuolė. Bet ir tu Antanai visą nedelia sedejei nežinia 
ne kur, ne delko?

— Perpraszau tamistą, ponas Sziszkinas manę užtrukde 
Utiakoj.

— Kastai czia vėl? Tik ką Szumskis sake, kad visą ne
kėlią sėdėjo su Sziszkinu Kurhane.

— Nežinau su kuom buvo ponas Szumskis. Kaip atva
žiavau į Utiaką, ponas Sziszkinas turėjo daug bėdos - sude
gęs buvo kromas. Pakol pataisiau, užtrukau dvi dienas. Sa
ke, kad prie pasimatymo pats tamistą už tai perpraszys.

— O, o! Tai tamista jau ir be mano protegavojimo pri- 
slinkal prie seno meszkino. Na, na, linkiu smarkumo.

— Ne daug juom pasinaudojau. Noriai padėjau žmogui 
nelaimingame atsitikime.

— Tikiuosiu, kad ir dovaną tamistą nemažą gavai. Se
nis gausiai apdovanoja, kada girtas.

— Prie manęs buvo blaivus.
— Per tai ne duosnus, ką? Europoj geriau apmoka pa

tarnavimus.
Mrozovickis palingavo galva ir sueziaupe lupas. Daug

nenorėjo.
Gydytojas susiraukęs glosto savo barzdą; Szumskis ma

tomai norėjo sukelti vaidus ir jieszkojo tik priekabių. Maty
damas tai kantrus vaikinas pakilo ir nuvejo Į savo kambarį. 
Tenais atsisegiojo kailinius ir iszsieme kelias bumaszkas. Per
skaitė kelis kartus; buvo dvideszimts penki rubliai. Galvoj 
jam maiszesi visoki projektai, o nors ir labai buvo nuilsęs, 
užmigti negalėjo. Mislijo su tais pinigais grįžti į tėvynę, pas 
seserį, -pas sužieduotinę. Paskui pamislijo nusipirkti drabu
žių, bet gaila buvo iszleisti taip netikėtai gautus pinįgus. Dra
panas nuneszios, o ką toliaus? Paskui jau snausdamas pra
dėjo svajoti apie prekybą, pirkimus, pardavimus, gerą uždar
bį, o kada visiszkai užmigo, pamate savo Promenevą, apaugu
sį liepomis, jau atgautą, savo locną, kylantį isz nuopuolio.

’ Pabudęs ant rytojaus rūpestingai pasidėjo savo turtą ir 
iszejo isz namų.

Nieko nemislydamas įėjo į pardavinyczią ir nusipirko 
marszkinius. Norėjo nusipirkti ir tabako, bet, pasigailėjęs 
pinįgų, nepasidavė pagundai. Paskui eidamas gatve mislijo,

— Sveiks, Antanai! - szukterejo kas jį.
Apsidairė. Buvo tai nuoszirdžiai szypsantysis Andreika.
— Eiksz pas mus į sveczius, sziandien szventa. Geriaus

Visa szeimyna priėmė jį labai szirdingai. Prie arbatos 
padavė degtines ir kokių ten saldumynų. Klausinėjo apie tą j 
szalį, isz kurios jis czia atvyko, apie gimines, paezią, ir tenyk- i i -t r • i . i—•. i • • • i •
bz,lę U1LK) Ud. v 1L11VA. yut VJ LLU\ rvoZ-CZi Icll 1 lo u 1 V11 IZrctCl kJo, C,, _ I 4. — NT 1 1r ° .. J J J : — Su Diev ir perpraszau! - tarė. - Nedaug padariauo Andreika net peike ta szah. i i- r • • j - i-- d •1 1 i . 1 bledies ir neilgai daedziau. - Pasistengė nusiszypsoti.— Ilga vasara tik daugiaus daeda, nes nuo szilumos kyla m „ • ' ta . , , . , . T • •? . & < — O ne! Daug tamista padarei man bledes! Iszeim,visokios ligos. Žiemą pas mumis sveika, tegul silpnesnius • , i- , • , • , .• i . . .. ? 1 isznesznamas liekanas jausmo, kurias dar tėvas turej link ma-vaikus szaltis pasmaugia, bet kurie iszheka, szimtą metų gy- s 
vena ir visi sztai toki, kaip asz!

Pamiklino savo drūtus sąnarius ir parode savo milžiniszką 
kumszczia. <-

— Kur nori, ten važiuok, kursustojei viskas tavo, ką no-' 
1T- gausi!

M O

— Sztai mus szalis! - su pasigėrėjimu dadure jo brolis.
— Galima likti turtingu? - klausė Antanas.
— Galima. O tu jau pradejei pralobti? - užklausė A 

■dreika.

— Tai kas! Tarnavimas - tarnavimu, o prekyste - 
kyste. Ar daug turi pinįgų?

■— Taip, kaip nieko. Dvideszimts rublių.
— Gana ant pradžios. Nori but mano pusinįku?

jomarką— Pasisamdysime tinklą ir užtrauksime priesz 
^intjaimes.

— Ar turi pavelijimą?
— Kas turi tinklą, tas gali ir gaudyti. Kad tik 

laimę. Darbas taip pat sveikas - dieną ir naktį ant 
Nori būti pusinįku?

— Rytoj pasakysiu; reikia pasiklausti gaspadoriaus.
— Gerai; kas neturi tėvo, tas tur gaspadoriaus klausyti.

turėtum 
szalczio.

Tai ateik-gi rytoj, ir kirvį atsineszk, bus reikalinga!
Patiko. Mrozovickiui užmanymas, patiko jam tas drūtas 

linksmas milžinas, kurio akys virė žiūrint ant sunkaus ir pavo
jingo darbo. Tai buvo sveikas, tikras, praszczioko typas.

Nedrąsus, užsimislijęs parėjo namo Antanas. Pusry-
ežius pavalgė kuknioj, nenorėdamas susitikti su Szumskiu. 
Paskui nuvejo pas gydytoją. Sužeduotiniai kalbėjosi valgstu- 
bej. Papasakojo tada vaikinas apie darytą bravuoruose revi
ziją, o paskui susigėdinęs, nedrįsdamas pakelti akių pade- 
kavojo už priėmimą.

— Jaucziuosiu czia nereikalingu. Insipykstu kiekvie
nam; ką padarysiu, visados bus negerai. Pasakysiu teisybę 
— jaucziuosiu nesąžiniszku. Eisiu sau, neiszvaręs ramumo isz 
jūsų namų.

— Taip greit! - tarė gydytojas - mislijau, kad busi, kaipo 
sūnūs mano. Apsirikau.

— Ne, vietinįką savo sunaus jau tamista turi.
— O taip, teisybe! - suniurnėjo. - Ne mano noras czia 

vieszpatauja. Reik pasiduoti! Gaila!

tu turi tiesa, c
tave nei nuo

Neturiu jokios tiesos
Sziszkinas gal tavę prisikalbino, turi tiesą, ir 

Tai greita kurjera. Czia nieks nepamislijo 
szalczio apsaugoti. Reikia tokius beszirdžius

noredamas tuo- 
jaus tą reikalą užbaigti.

— Turi jau vietą?
— Ne.
— Kur isz czia eisi?
— Ne daug reikalauju. Rasiu kur kamputį.
— Klausyk. Palaukkie nors iki rytojaus! Pasimislyk.

— Galiu laukti, bet jau nepermislysiu - liūdnai tarė Mro
zovickis.

— Na, kaip sau uori! Apsirikau asz.
Vaikinas nuleidęs galvą iszejo. Jis negalėjo viską isz- 

aiszkįti gydytojui. Senis jo gailėjosi. Delko? Už manda-
gumą.O c

Utavicziene nusiuntė jį į pardavinyczią. Džiaugėsi, kad 
gal prasiszalįti nuo visų akių. Vakare atnesze jam laiszką. 
Sudrėbėjo mislydamas, kad tai gali būti žinute isz toli, bet 
buvo tai paszaukimas Sziszkino, kad apimtų rėdymą bravoro. 
Pamislijo. O Szumskis?

Dar rankose laike laiszką, pats savo akims netikėdamas, 
kada į pardavinyczią su trenksmu įbego Szumskis. Ran
koje ir jis turėjo laiszką, kurį mete ant stalo.

— Tai tu daneszei apie tą! - rėkė pabalęs isz piktumo.
Antanas paėmė laiszką ir perskaitė. Szumskis atstatytas

nuo vietos.
— Apie ką asz danesziau? - užklausė ramiai.
— Pats žinai. Daneszei, kad losziau Kurhane.
— Sziszkinas man sake valkata su latru jau visa nedelia 

kaip trankosi po Kurhano karezemas ir kad abudu juodu pava
rys. Tuom tarpu buvo girtas, o pertai duosnus ant keiksmo. 
Nežinojau, kad tai kalbėjo apie tamista. Ant galo, tiek ma
nę tas viskas apeina, kaip pernyksztis sniegas! Tamistos 
vietą apimti nemisliju, pertai apie kokias ten denuncijacijas 
man tamista ne nekalbėk!

Sziszkino lalszką su propo-

— Vieta ne del manęs. Negeriu arako, nemoku losz- 
ti sztosą. Nesidairyk tamista - nieks neklauso. Rytoj iszei- 
nu isz szito namo; Sziszkinas atsileis, ir tamista ežia ir ten 
galėsi būti be pavojaus. Tik persergseziu, kad kitą syk ta
mista nedrėbtum taip purvais ant manęs, nes ir asz kaip kada

Paskutinę vakarienę pavalgė Antanas kuknioj. Su gy 
dytojum ir Szumskiu jau pabaigė, Utavicziene atsisveikino, 
Sergijuszą teip gi, net Kalatajų paglostė. Eiti ant virszaus 
del vienos Marijonos nenorėjo ir, mislydamas atsitraukti ne
atsisveikinus jos, užmigo ant poros valandų.

ir iszejo. Ant kiemo staptelėjo ir nusistvere už kepures.

pre-

rei neprietelių. Ką, tiesa, nekoki vaisiai!
Neatsisveikinus nuėjo į stubą.
Antaną net sziurpuliai paėmė. Tai dėlto, kad jis Szums- 

kiui atsitraukė isz kelio, paskutinis liko jo neprietelium. Kad 
j nekianeziamas prasiszalino merginai isz akių, jis iszplesze
! jausmą isz szirdies jos tėvo. O, Jėzau! jis kaltas, ar žmo- 
ines? Viso supratimo nustojo ir gilumoj szirdies tik jautėsi 
j labai biednu, nuskriaustu ir liudnu!

Kvailas, triskart kvailas anima vilis!
IV.I

Ilgai laukiamas Kurhane jomarkas ant galo atėjo ir ty
kų, tuszczią miestelį permainė į kokią tai juokingą panoramą

ežių - sustojo pic upes Tobolio, ypatingai prekejai mėsos.

J1!

suszaldyti į ledą avinai, drabnesne mesa, žuvys, odos, lajus 
buvo suversta abiem pusėm kelio.

Keliu tuom vaikszcziojo minios sibiriokų, kirgizų, preke- 
agentų: buvo baisus triukszmas. Toliaus stovėjo atidėk
os budeles su arbata, visokiais uždangalais, žvėrių kailiais, 

drapanomis ir daugeliu visokių mažmožių.
Sukinosi taip-gi daugybe vagių, valkatų su vogtu auksu 

ir padirbtais pinįgais.
Visą metą miegantis Kurhanas ant tų kelių dienų su

traukė keliasdeszimts tukstanezių žmonių, trukszmingai uže 
ir vartė kelis milijonus rublių.

Mrozovickis jau pirmą dieną perdavė dalį savo žuvų, ku
rią gavo po dalybų su Andreika, už triscleszimtspenkis rublius^ 
Giliuklingi buvo jam pinigai Sziszkino, o perkentetas skurdas 
iszmokino jį būti neiszlaidum, Blogai apsirengęs ir alkanas, 
kiauras dienas sukinėjosi po jomarką, nejieszkodamas, kas 
reikalinga, bet kas geresnį pelną atnesz. Galva jo buvo užim
ta tiktai prekyba, nuolatine prekyba. Minioj sutiko ir pažįsta
mus. Senas Sziszkinas, susitikęs jį ir užkvietęs į karezemą 
ant arbatos, iszkaulijo isz jo, kad atsitikus kakiam technisz- 
kam reikalui, padės jam nors savo rodą. Insikalbejo tas mi
lijonierius su kailiniais ir degutu iszteptuose but 'ose. Ger
damas stiklą po stiklui su didžiu karszcziu kalbėjo apie savo 
turtus.

— Pasakysiu tau, balandėli! Tėvas mano vede paezią 
czionyksztę — sibiriokę, czia jau — Kurhane.

Asz buvau pacztalijonu, važnyczia, subjektu, turėjau 
pardavinpszią, paskui karezemą, svėriau cĮruską, ka
siau auksą. Paskui užsiėmiau prekiste tyruose. Pagiliavo 
man. Ingijau vieną bravorą, paezios pasogos gavau kitą, 
paskui treczią, ketvirtą ir iszkilau! O, o, kad Dievas butų 
sūnų davęs, bet taip, su dukterimi! Prapultis, brolau, tie pa
laidūnai žentai, tai tik praleisti viską pataikys. Tu jaunas jau 
pradedi. Bet iszgerk dar arbatos. Už tą tavo patarnavimą 
duosiu tau rodą. Nori būti turtingu, tai neužmirszki trijų 
daigtų. Vienas: nesigirk pelnu ir niekam nepasakokie nepa
sisekimo, nes ant tavęs niekas nepasitikės. Antras: nei valandos 
neduok rudyti pinigams, o treczias: neniekįk nei vieno užsiė
mimo! Taip asz dariau. Kiekviena prekyba yra gera; rei
kia būti mandagum ir teisingu, tik ne su kirgizais.

Padrąsįtas velijimais senio Antanas tarė szypsodamasi:
— O ką tamista darytum dabar, turėdamas kiszeniuj tris- 

deszimts penkis rublius?
— O, szirdele, tai kapitolas. Laike jomarko tu juos 

szimtą kartų apversk. Jei per szias keturias dienas isz tų tris- 
deszimts penkių rublų nepadarysi szimto, tai butum kvailas. 
Juk asz jau visi metai, kaip dirbu ant szių keturių dienų. Tik
tai atsargiai su auksu, nes tu jo nepažįsti! Apie auksą 
triūsk ant paskutines, kada viską iszmegįsi ir iszmoksi!

Patemijo Sziszkiną karezemoj ir pradėjo prie jo lysti su 
visokiais reikalais. Antanas atsisveikino. Senis szirdingai 
jam velijo, kadan-gi jau einant dar rikterejo.

— Klausyk, brangus, niekados visų pinįgų neduok ant 
syk, niekados!

Ir vėl Antanas pradėjo sukinėtis toje minioje, mąstyda
mas, ką turi pradėti. Tuom tarpu prie jauezių ulyczios szuk
terejo jį koks tai storas prekejas:

— Ei, tu! Ką bevaikszczioji dykas, padekie krauti man 
mesa! c

Staptelėjo ir truputį pamislijęs, pradėjo vartyti drau- 
I gę su kitais vyrais suszalusius jauezius. Už priliodavimą de- 
szimties vežimų gavo tris rublius. Po dalybų Antanas įsi
dėjo į keszenių penkiasdeszimts kapeikų.

Suszilęs nuo darbo stovėjo, kada į jo ausis atsimuszė ge
rai žinomas Szumskio balsas. Ėjo su Marijona į pardavi
nyczią. Antanas ant tiek jau apsiprato, kad net nei neužkai
to; linktelėjo tylėdamas.

— Žiūrėkite, mus technikas prie darbo! - szaukė Szums
kis. - Na, labai brangus jau laikas, galiu jį nupirkti?

— O kas? - užklausė Antanas.
— Sztai duosiu tamistai rasztelį pas Smoliną. Laukia 

manęs kliube, bet dabar asz nenoriu būti su juom.
Antanas kaip tai dyvinai nusiszypsojo.
— Nunesziu rasztelį, nes tenlink eisiu! - tarė. - Užmo

kėsi tamista man 15 kapeikų.
Szumskis abejodamas pažvelgė ant jo, paskui padavė rasz- 

’ telį su užmokeseziu.
— O! Anima vilis! - suniurnėjo į Marijoną, o paskui 

garsiau pridūrė:
— Tamista galėtum pareikalauti kur kas daugiaus už tą 

darbą!
— Kada mano laikas bus brangesnis, tada brandesni bus O ’ o

ir tamstos norai - tarė atsitolįdamas Antanas.
Kliube gėrė ir loszė isz kortų. Priesz Smoliną stovėjo 

krūvos pinigų, o jis pats buvo girtas ir užsidegęs loszimu. Su 
keiksmu priėmė atsakymą visados linksmo draugo ir loszė to
liaus į sztosą. Kambarys buvo pilnas durnų; kampuose prie 
stalelių girdėt buvo barniai ir pesztynės.

Mrozovickis su džiaugsmu apleido kliubo ruimą ir tuojaus 
ant gatvės nusipirko tris baczkas rieszutų. Iszpardavė pel
ningai. Žmogus tas skubinosi, o pertai Antanas po neilgų 
derybų nupirko jo visą gerą ir pradėjo mieruoti rieszutus jau
niems ir seniems, vyrams ir moterimis. Jam pardavinėjant 
atėjo ir Andreika. Dailiai apsirėdęs vaikszcziojo jau tik po 
jomarką dėl nusibovijimo. Su juom vaikszcziojo dvi didelės 
mergos, storos, kaip balijos, raudonos, nutukę. Nupirko, 
joms rieszutų pas pažįstamą ir truputį pasikalbėjo su juom.

— Ar jau matei Szamaną? - užklausė.
— Kas tai?
— Sztai ten būdoj sėdi, kortas dėsto, dantis traukia, ir 

pardavinėja visokius vaistus! Kas jo nepažįstai Ant jomarko 
jis visados buna. Sako, kad turi aukso, bet atsargiai reikia 
su juom apsieiti, nes prigauna smarkiausius!

Isz kortų visą teisybę papasakoja. Eisiu ir asz pas jį. 
Penkias kapeikas reikia užmokėti.

Tai pasakęs nusivedė savo mergas.
Antanui buvo matyti visas piečius.- ‘ Nepertolinuo ja

(Toliaus bus).
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Patcmyjimai.
,, Vienybe” iszkilmingai 

apreiszkia, kad nė 
,, Garso” ne kunįgų dauginus 
neklausys ir su jais ginczų ne
ves, nes polemikoje gali kokį 
a’psurdą pasakyti. Skundžia
si taipgi, - kad ,,Garsas” no
rįs ją szaukszte vandens pas- 
kandyti. - Toliau s skatina vi
sus džiaugtis, kad ,,Vienybe” 
perėjo isz privatiszkų ranku į 
locnastį kompanijos. Apart 
to, pasakius, kad katalikyste, 
kunigija ir visuomene yra vie
nu ir tuo paežiu daigtu, užtik- 
krina, kad ji užsipuldinėja ant 
kunįgų tiktai dėlto, kad paro
dyti, kaip nuo tų užsipuldinė
jimų galima apsisaugoti. Ant 
galo prižada nekokių seimų 
nedaryti ir kumszcziomis stalų 
nedaužyti nei dantimis nebe- 
griežti.

'J'rukije tų nužemintų prisi
pažinimų tvirtina, kad ji no
rinti atsikratyti piktos valios, 
kurią nuo jos galįs paveldyti 
kad ir ,,Garsas” —‘jai esąvis- 
tiek....

P. Keleivis,, paskatintas p. 
Artojo, kurs iszare „Vieny
bes” 47 num. vieną vagą ant 
lietuviszkos dirvos, pasiryžo 
49 num. to paties iaikraszczio 
nuvaryti dar kelias vagas. P. 
Keleivis neskaito p. Artojo 
nekiek už didvyrį, nes, sako, 
p. Artojas, nuvaręs vieną va
gą, sustojo ir pamislijo, kad 
visą lietuviszką dirvą iszare, 
bet neužilgo, „remdamasis 
ant nekuriu keliones pažvalgų, 
pripažino, kad tai buvo didelis 
apsirikimas”.

Isz tų „keliones pažvalgų” 
esąs vienas liūdnas patemyji- 
mas, kad ties vaga, kurią are, 
negalėjęs atrasti vardo lietu- 
vinįko, vien tiktai paežius ,,po- 
lenderiųs. ” Dar liūdnesniu 
patemyjimu esanti „keliones 
pažvalga,” kad lietuviai gyve
na pru likusiose prastose grin- 
telėse ir kad jų vaikai nemoka 
szneketi grynai lietuviszkai. 
Jeigu tikėti p. Keleiviui, tai p. 
artojas tvirtinąs, buk lietuvius 
į prirukusias grintelias įvare

kunigai ir dar pagadino lietu- 
viszkų vaikų kalbą.

P. Keleivis vienog iszsi- 
gąsta drąsaus tvirtinimo p. 
Artojo ir į pagelbą kunigams 
priduoda, maskolius, prose
nius ir sziadieninius musų va
dovus — apszviestunus.

Pirma lietuviszkų vargų yra 
priežasezia, sako p. Keleivis, 
esą persekiotojai rusai, per 
kuriuos lietuviai negali gauti o o 
augsztesnio supratimo; mas
koliai, esą, pavydi mums ne
tiktai mokslo ir apszvietimo, 
bet ir amatų, ir verezia mus 
net szitoje „laisves žemėje” 
kensti baisų vargą.

Smarkesnį dar užsipuolimą 
daro p. ^Keleivis ant „musų 
prosenių, tėvų ir tėvukų”, ku
rie būdami patys tamsus, kaip 
tabakas rage, paliko vienog 
mus laipsnyje tamsybes, nesi
rūpindami nekiek suteikti del 
mus szviesesnį supratimą kas 
link mokslo ir iszlavinimo pro
to. Galėtumėme ežia p. Ke 
leiviui priminti, kad kas ko 
neturi, to ir neduoda, bet mus 
iszvaduoja pati „Vienybes”re
dakcija, kuri paaiszkina p. Ke
leiviui, kad musų tėvai, būda
mi po baudžiavos jungu netu
rėjo kada rūpintis apie apszvie- 
timą sevę ir savo vaikų.

Smarkiausiausiai vienog už
kerta p. Keleivis musų vado
vams - apszviestunams (inteli
gentams ?), kurie, pagal jį, esan
tieji arszesni už žandarus, nes 
vietoje „sveiko mokslo duo
da ^nuodus ir vietoje apszvieti
mo tamsina dar juos (nuodus), 
atgrasina žmones nuo skaity
mo ir gerų knįgų.

Kas akyviausia, tai tas, kad 
p. Keleivis stato „truputį” aug- 
szcziaus gyrtuoklystės klau
symą už visus klausymus apie 
kunigus, protėvius ir apszvies
tunus, gelmėse nusižeminimo 
prisipažįsta, kad ir jis pats, 
kaip žuvis, iszimta isz gilaus 
vandenio, su pamėgimu trok- 
szta gerymo. Pagal p. Keleivį 
gerymas yra ,, musų prigimtas 
ir priaugęs mumise sistema- 
tiszkai — geriame visi: moky
ti ir tamsuneliai, turtingi ir 
varguoliai.

Ant galo p. Keleivis, už- 
mirszęs apie visus smarkius 
argumentus priesz kunigus, 
maskolius, prosenius ir ap
szviestunus, stengiasi įkalbėti 
skaitytojams, kad priežasezia 
visų Lietuvos vargų esanezios 
Lietuvių motinos, už kurias, 
jeigu jam tikėti, nėra ant svie
to didesnių girtuoklių. Kas 
veda lietuvius į prapultį? Gir
tybe, atsako p. Keleivis. O 
kas gimdo girtybę? lietuvisz 
kos motinos. Aiszkiai jukgi 
raszo p. Keleivis: „Pakoliai 
lietuviai nesulauks blaivių lie
tuvių motinų, toliai girtybe 
musų tautai grąsįs pražūtingą 
myrį.”

Kas netiki, tegul perskaito 
straipsnį „Laiszkas isz Kelio
nes,” patilpusi „Vienybes” 
No. 49, paraszytą p. Kelei
vio.

Balius.
Draugyste szv. Kazimiero 

karalaiczio kelia didelį balių, 
ant Grand Army Hall, E. 
Jersey str. Elizabeth, N. J. 
Ta daili zobova bus petny- 
ezios vakarą, 31 d. Gruodžio 
szių metų.

Užpraszom nuoszirdžiai vi
sus vyrus ir moteris.

Komitetas.

KORESPONDENCIJOS.

(Tąsa nuo 1 puslapio).

papraszo balso, tai siūlo žindu- 
ką-girdi-ar tu mažas vaikas, 
kad nebūni spakainas? ir t. t. j 
Vyskupas girdėdamas visokius' 
skundus ant kun. Žebrio užsa-: 
ke, idant rinktų balsus, kurie i 
nori ir kurie nenori kun. Zeb-Į 
bio. Žinoma, kun. priesziny- 
kai rinko nenorinezius kun. i 
balsus, o kun. szalinykai rinko 
balsus norineziu kun. ir noriu- c
ežių kun. surinko balsų 420, 
o nenorinezių kun. tikrai ne
galiu pasakyt kiek, bet nedau
giau kaip pusę. Tamista sa
kai, kad neteisingai buvo su
rinkti balsai. Meluoji! buvo 
virszui ant poperos paraszyta, 
delko tie balsai, o katras ne
mokėjo skaityti, tam kiti pa- 
aiszkino. Laike susirinkimo 
draugystes Szv. Jurgio 21 d. 
Lapkriczio UnioCity’ej, Conn, 
(szaka Waterbury’o parap.) 
atsibeldė du dalegatai nuo ku- 
nįgo prieszinįkų. Prezidentas 
pertrauke mitingą ir paprasze 
delegų, idant savo reikalą isz- O C' v

Į reiksztų. P. Jankauckas pasa
kė, kad jie girdėjo, kad netei
singus balsus surinko isz Uni- 
on City’es; isz draugų vienas 
atsiliepė, kad tas yra „Ryte“ 
patalpįta, ant’ ko jie raszesi. 

I Isz delegatų P. Baltrukas pa- 
i kiszoangliszkąlaikrasztį po no
ksią sėdintiems prie stalo: jei-' 
I gu nevierijat mumis, žiūrėkit, ' 
! kas szitam laikrasztij yra!. . 1 
bet pats ne raides nepažįsta.

Traukė toilaus p. Jankau-1 
ckas, kad kaip kun. Zebrys 
atėjo į Waterbury, tai jie mis- 

! lijo, kad jis geras, bet dabar 
pamatė, kad vagis, sukezius, 
melagis ir t. t. užtai mes jo 
nenorim, jis ir bažnyczią ant 
savęs apsiraszė. (Mat kaip su- 
szaukė susirinkimą į bažnyczią, 
sekr. protokolų K. Kazemėkas 
klausė kun. ir su knįgom atėjo 
į bažnyczią, tada ans komite
tas su szeripu atėmė knįgas 
nuo kun., bet kad korte per
žiurėjo rasztus, tada pasakė, : 
kad knįgos, peczėtys ir dytai 
turi būti pas kunigą, tada ir 
rankas nuleido, kad jau viskas 
kunigo). Ant galo liko pats 
delegatai kalti, kad jau norėjo 
juos ir isz salės iszmesti. J. 
Grieszius atsakė szitaip: Kada 
važiavot skųst pas vyskupą, 
kada persistatėt savę lauki
niais vyskupui ir paduodami 
į svetimtautiszkus nedaverkų 
laikraszczius, kada sulindot į 
purvyną iki ausų, tada szau- 
kiatės mus į pagelbą, kada ir 
mes prisidėję jau negalėsim 
isztraukt.

Potam nutarėm susirinkimą 
saszaukt kitą ant ryt vakaro. 
Prisirinko pilna salė ir atvažia
vo isz Waterbury’o abiejų par
tijų parapijonai. Pirmsėdis J. 
Januszaitis paprasze Water- 
bury’eczių, idant savo reikalą 
iszreiksztų. Viena partija savę 
teisino, o kitus kaltino, antra 
partija vėl taip. Po ilgų kalbų 
tūlas isz Union City’es paklau
sė, kokiu budu tapo apraszyta 
baznyczia ant kunigo. Tada 
atsistojo p. M. Pėža, buvęs 
laike raszymo bažnyczios Trus
tee: pasiszaukė kunigas manę 
ir J. Jankaucką ir kaip ėmė 
kalb'įt, kaip ėmė visaip sznekėt, 
kad ežia nuo vyskupo szisrasz- 
telis, ežia nieko blogo nėra ir 
jeigu ne pasiraszytumėt, tai 
kunįgo vyskupas neduos ir

bažnyczios nedaleis szventyt. 
Žinoma, da asz tada buvau gri- 
norius, nemokėjau angliszkai, 
o Jankauckas tas jau buvo pir- 
miaus pasiraszęs, o mano vis 
rankos drebėjo kaip ir prijau- 
cziau , ir pasakiau, kad tu esi 
katalikų kunįgas, tai ant tavęs 
pasitikiu ir pasirasziau.

Tada kun. paaiszkino szitais 
žodžiais: Punktai, ant kurių 
pasiraszė J. Jankauckas ir M. 
Pėža, buvę trustee Szv. Juozu- 
po lietuviszkos parapijos, yra 
tai spaudįti punktai abelnų 
provų 1 lartfardo vyskupystes 
ir 66 įsatymai Connecticut 
valstijos su savo punktais, pa
gal kurių tur būti valdoma 
katalikiszka parapija.

Ponai Jankauckas su Pėža 
padarė tą, ką butų padarę vi
si iszrinkti trustee, grandimis 
už priėmimą abelnų provų 
vyskupystės ir valstijos už sa
vo charterį nėra jokio reikalo. 
Jei nebūtų pristoję ant abelnų 
provų katalikiszkos parapijos 
nebūtume turėję charterio, 
o charteris musų parapijai 
yra reikalingas. Ir szita 
parapija neužraszyta nė ant 
manęs, nė ant vyskupo, o tik 
ant szv. Juozapo lietuviškos pa
rapijos. Tada pasirodė kad M. 
Pėža, netik tada neiszmanė, 
kaip buvo grinorius, bet ir da
bar da nesupranta nieko.

Daug turėcziau raszymo apie 
szią parapiją, bet neturiu tiek 
laiko, tik tiek pasakau, kad 
Kumetis neiszvys kunįgo isz 
Waterbury’o szv. Juoz. para
pijos. Ir praszau iszaiszkįti 
kun. melagystes, kur savo 
straipsnij minavoji, jeigu ne-
moki, tai prisižiūrėk į szį ma
no iszaiszkinimą tamistos me- 
lagysczių.

Dideliai nusistebėjau, kad 
vakar verkei, kad bažnyczia 
užraszyta ant kun., o szendie 
žiurau į tamistos staipsnį - jau 
užraszyta ant parapijos.

Szendie viskas pas kun., k. 
t. knygos, peczėtis, dytai.

Gruodžio 12 vėl laikė susi
rinkimo prieszinykai kun. ir 
nutarė provotis su kunigu ir 
sudėjo pinigų 65,50 dolerių 
kurie busią ant provų, jei sze- 
rifas neatims dėl bažnyczios, 
nes žmonės aukavo dėl baž
nyczios,

(Parapijcnas.

P 1 y m o u t h, P a.
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szią žinutę patalpįti.
Pas mus Bažnyczios prie>zi- 

nįkai rodėsi, kad jau aptilo, 
nesą sziandien komitetą turi- c c
me isz lietuvių katalikų. Bet 
yla vėl isz maiszo iszlindo, vis 
tai per katalikų neapsižiūrėji
mą. Mat katalikai vaidų ne
nori kelti. Užtai bedieviai iszto 
naudojasi, visur savo, nuomo
nes iszkiszdami, ar tai į para
pijos reikalus, ar į draugystės.

Sztai paveizdas: Kada tik 
kokis draugystės sąnarys nu
mirė, visad iszkilmingai palai
dodavo jį, net m’ela buvo.

Ateini žmogus szventiny- 
czion, nabaszniko lavonas pa
keltas ant katapelio. Szis žva
kėmis apstatytas apstingai. 
Giedasi ekzekvijos ir laikosi už 
nabasznįko duszią szv. miszios. 
Kaip kalbi maldelę: „Amžiną 
atsilsį dovanok jam, Vieszpatie, 
o szviesybė amžina tegul jį ap- 
szvieczia!” Meldi nuo Dievo, 
kad tik tas draugas kuogrei- 
cziausia nueitų dangaus kara 
lystėn, kad jam (nabasznįkui),

kaip dabar szvieczia apie jo la- 
I vono žvakutės, kad jam szvie- 
stų per begalinius amžius am- 

ižina sziesybė dangaus vicszpa- 
! tystėje. Tokiu budu visos 
I draugystės sąnariai ir atsilan- 
kiusiejie žmonės siunezia savo 
karsztas maldas pas Sutverto- 
ją ir Iszganytoją už duszią na- 
baszniko, melsdami susimylė- u 7 >
limo.J

Numirszta vyras, pati rūpi
nasi, kad jį palaidoti su szven- 
toms misziomis ir ekzekvijom. 
Tą patį daro ir vyras, kaip jo 
pati numirszta.

Plymouthe yra trys didelės 
draugystės, beje: szv. Kazi
miero, szv. Jiiozupo ir Vytau
to, kuri yra didžiausia, nesą 
prie jos priguli į 130 sąnarių.

Bet pažvelgkime, ką szita 
paskutinė padarė.

4 dieną szio mėnesio mai- 
nose tapo užmusztas a. a. An
tanas Sabonis, kuris prie tos 
draugystės prigulėjo.

Norėjome jį iszkilmingai pa
laidoti, kaip kožną savo sąna
rį. Vienok szliupiniai mus ap
galėjo. Užpraszė Vytauto 
draugystės komitetas ir anas 
dvi draugystes ant laidotuvių. 
Szios pristojo.

Visos trys draugystės susi
rinkome i nabaszniko namus v c
6 dieną szio mėnesio po trijų, 
kad nabasznįką palydėti iki 
bažnycziai ir kapinių. Dar na
baszniko namuose ogi žiūrime, 
kad tūlas tautietis pradeda 
pamokslą sakyti. Tas pamok
slas susidėjo isz visokių pliovo- 
nių, apart visko, tik tiek pasa
kysiu, kad szliupinis nabasznį
ką prilygino prie szvento Ka-
zimiero.

Lydėjome trys draugystės 
per miestą iki bažnycziai su isz- 
kiĮminga paroda.

Kunįgas pakrapino lavoną, 
kaip trijų ar dviejų mėnesių 
kūdiki, c

Lenkbernis, kaip Lietuvoje 
kerdžius pavasaryje gyvulius, 
iszvijo visas draugystes isz baž
nyczios. Szv. Kazimiero drau
gystė turi eiti pirmiausia, pas
kui sz. Juozapo ir Vytauto. 
Tokio dalj ko dar niekur ne- 
maeziau!

Palydėjome ant kapinių. Ogi 
vėl szmaukszt tautietis už- 
szoko ant duobes kranto ir 
taip pradeda szneketi: Anta
no Pajaujo varpas " kasztuoja. 
200 dok, bet jis mums neikva-

■ liai skambino. Nabasznįkas 
Antanas jau yra danguje su 
Dievu. Kad erelys suprastų 
musų padėjimą, tai ant savo 
sparnelių atnesztų žemės ir už 
bertų ant nabasznįko Antano 
kapo.
Kada vienas szliupinis sznekė- 
jo, tai kitas verkė. Mat viską 
teatraliszkai nudavė, kad isz 
szv. tikėjimo iszsijuokti.

Vakar už tokius dalykius 
musų klebonas labai barė, bet 
szliupiniai, manding, isz to ne
pasinaudos. A. A. Antanas 
Sabonis buvo labai tvirto tik
ėjimo, bet draugystės szliupi
niai visai jį paniekino.

Man rodos, jog mes visai 
turime atsiskirti nuo szlupinių 
arba lenkbernių ir juos .į drau 
gystės vyriausybę visai nerink
ti.

Szliupiniai arba lenkberniai 
nori užimti kunigų dinstas, o 
patys būdami be jokio mokslo. 
Daleisk’.me vienas ar kitas 
szliupinis iszmoko skaityti ir 
raškyti, o dar buvę spaustuvėj, 
tai jis mislyja. kad yra moky- 
cziausiac žmogus o pagal teisy

bę yra tamsus, kaip czebato 
aulas. Mes katalikai lietuviai 
nors sykį turime atsiskirti nuo 
szliupinių ir lenkbernių, kurie 
įsimaiszę į musų pulką tikt 
amžiną gedą mums daro.

Vietinis.

Pajieszkojimai.

Pajieszkau savo pusbrolio 
Jurgio Sztreimikio, paeinan- 
czio isz Asavos kaimo, Gmi- 
no Liubavo, pavieto Kal
varijos, Gubernijos Suvalkų. 
Jis yra Amerykoj, bet nežinau 
kur jis buna. Teiktųsi atsi- 
szaukt ar jis pats, ar kas kitas, 
jei kas žino, kur jis yra ant 
szito adriso:
Juozas Sztreimikis,

No. 718 E. Pian Str., 
Shamokin Pa.

Pajieszkau savo draugo, 
Franciszkaus Januszkevicziaus. 
paeina isz Suvalkų rėd., Sin
tautų Parapijos, kaimo Iszde- 
gių, gyveno Starapolėj, (Ma- 
riampolėj), isz tenai iszėjo į 
Ameriką ir apsigyveno Brook- 
lyne, N. Y., o dabar nežinau 
kur. Jau yra 16 metų kaip 
Amerykoj.

Praszau duoti žinoti-jis pats 
arba kas kitas, ant tokio adre
so : —

Mike Navickas,
Albert, Tucher Co. —

W. Va. v

Atvažiavęs į Szenandorį 
dr-as P. Jasinski apsigyveno 
ant kampo Main ir Centre uly- 
czių, Titman Building, ant ant
rų lubų, sekanezios durys nuo 
Dental Rooms. Galite su 
juom susisznekėt lietuviszkai 
ir lenkiszkai. Eikit velyk pas 
savą daktarą, su kuriuom leng- 
viaus susisznekėt ir kursai 
labjaus apie jus pasirupįs, nė 
ką eiti pas svetimtautį.

Doctor P. Jasinski, Second 
floor Titman Building, Cor- 
ner Main & Centre sts. Next 
door to Dental Rooms, She
nandoah, Pa.

Galima gauti maldą knįgelę 
,,Maldą Vainikėlis“ pas J. A. 
Mandour 211 E. Centre str. Preke 
40 c.

Geras vaikinas
Mikolas Lesevyczius, jau dir

bęs sztoruose, nori gauti vietą 
į sztorą. Gali susikalbėt su 
visokiais kostumieriais, nes 
moka lietuviszkai, lenkiszkai, 
angliszkai ir ungariszkai.

Kas norėtų gaut artesnes 
žinias, tegul atsiszaukia į 
„Garso“ redakciją.

J T. CON WAY & BROS., 
130 Market st., Philadelphia, Pa 

...........ISZDIRBĖJAI ...... .
STIKLINIU ir PURPURINIU DAIGTU, 
ypatingai dalykus dėl restauraciją, ho- 
elią ir 1.1. už pigias pr<kės

MGRABAUCKAS 
geriausias ir vienatinis liotuviszkas 
Kriauczius visoj Minersvillej.

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau- 
dįsit.

[8-5-971

Jau baigiasi metai, 
o dar yra neuzsimo- 
kejusiuuz laikraszti 
skaitytoju — tai mel
džiame, "kas kaltas, 
atsilyginti ir atnauji- 
ti prenumerata ant 
ateinaneziu 1898 me
tu.



„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA
ARBA

JĮ^ituva .X.IT jSiRtnyęti j ę.
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.

Tasa. . u
Tuojaus Jagalius, kaip augszcziaus prisiminė, atidavęs 

valdžia vieszpatystės Vaidylai isztraukė su kariumene į Len
kiją. Nebuvimas jo ir jo broliu, su kuriais didžiausia dalis 
dvaronijos apleido Vilnių, uždarymas butų ir staigas po 
triukszmui kurtumas dar labjaus padidino liūdnumą Auk
sės. Kuningaiksztiene, norėdama dukterį pralinksminti, 
tankiai ją iszveszdavo į puikias miesto apigardas; bet tie pra- 
sivėžijimai, jau tai del stokos kaimynų, tai del baimes ne
draugų bei pleszyKų negalėjo būti tankus ir įvairus.

Kožną giedrą rytmetį, kada buris žnicziaus kuningų gar
su trimytų nuo prieangių szventnyczios sveikino užtekanczią 
saulę, kuningaiksztiene su dukteria pribuvę ant tos iszkilmės 
balsą savo vienijo su giedojimu žmonių. Ketvergais, kaipo 
dienoje paszvęstoje dievams, važinėjo į szventnyczią į Anto- 
kalnį; o vakaron aplankydavo aukurą Žnicziaus. Kartais 
gražią dieną iszsirengdavo į Trakus, pas seną kuningaiksztį 
Keistutį, su kuriuom kuningaiksztiene paprastai prailgindavo 
pasikalbėjimus apie veikalus ir darbus numylėto savo vyro 
Olgerdo. Kartais taipgi pakreipdavo į szventą gojų; szne- 
kucziavo su prižiurėtojum, apžiūrinėjo gyvenanczias szeszė- 
lije medžių dievystas ir paczios davinėjo maistą paszvęstiems 
žalcziams. Bet mylimiausiu buvo keliasi Kernavą, į kur ret- 
karcziais Vilija leisdavosi ant lengvo laivelio. Ten name 
Lizdeikos rasdavo viską, ką svetingumas, atvirumas ir val- 
na mislis miclesnio szirdžiai gali turėti; ten dievuotos su ku- 
ningais pasznekos nyko be abejonės, viltys mainėsi ant tikru
mo, ten nusiduodamos žinojo ankszcziaus, jog ką tik tikėjimas 
galėjo turėti savi j tverianczio, iszgirs tikrai isz lupų verto se
nelio. Važinėjimas Kernavon labjausiai patikdavo Auksei, 
nes nors gerėti n as tos vietos padėjimas mažai galėjo užimti 
jossurupintą protą, vienok buvo tikra, kad pasimatys su duk
teria Lizdeikos Pajauta, savo mylimiausia drauge. Isztikro 
szitame stovij priklybių malonus draugingumas, paremtas 
ant bendros paguodonės ir iszsitikėjimo galėjo būti dėl jos 
neapskaitomu geru. Kuningaikszcziutė atrado tai Pajau
toje, szitą nors keletu metu jaunesnė už Auksę, vienok isz- 
auginta rūpestingai pamylėjime dorybių, lėta, szvelni, jaudri 
pati galėjo atneszti jai mielą ramumą. Sykį dalyteta stip
riom jos nubudimu, kurio nerimastingus ženklus rodė jos 
veidas, iszdrįso perstatyti niekingumą, priežasezių jos susi
krimtimo.

Miela Aukse! —sznekėjo - jau tavo nuliūdimas rūpina 
mane tuomi labjaus, kad jo priežastis veiklaus tavo juoką ir 
pasit\ cziojimą turėtų sužadinti. Jeigu tavo paczios sveikatos ir 
mano ne apeina ramumas, tai dirstelėk ant motinos ir žiūrėk, 
kiek ji keenzia dėl tavęs. Pasakyk man, mano Aukse, ką 
sznekėtum apie karžigį, kuris nusimintų dėl to, jog sėdus 
prie kuodelio ratelį mažiaus laimingai suktų.

Tikėk manim, tai yra lygiai tavo atsitikimas. Žmogus 
ne viską turi pagal svietą ir jo pažvalgas laikytis ir kartais 
reikia dėkavotie dievams už atsitikimą, per kurį budina 
jo užsimirszimą. Ant galo tikėk manim, pakol liusi, patol 
žmonės prie tavo praloszossvarbą dės; kaip veik juoktis isz to 
imsi, tai viskas isznyks isz atminties: nes pagalinus tai yra 
prigimtas dalykas, kad moteryszkė silpnesnė už vyrą turi Im
ti. Pricszingai dėkavoti turėtum, kad tavę be žaidulio isz 
tos kovos iszvedė.

- Be žaidulio!, tarė liūdna kuningaikszcziutė, nieks mano 
žaizdos nemato, bet nemažinus ji gili. ,Jei manę supranti, 
tai nesistebėsi gal mano susikrimtimams.

— Kuningaikszcziutė!-- suszuko paraudus Pajauta.
— Stojosi, miela Pajauta, jis žino jau, kad yra mylimu.
— Aukse! tarė persigandus Pajauta, kogi isz manęs 

lauki darydama szitą pasitikėjimą? Kokia tau galecziau duo
ti rodą?

— Nenoriu nei rodos nei nusiskundimo, atsakė kunin
gaikszcziutė, - visos tavo pasaugos butu nelaikinės; noriu tau 
tik pasakyt, ant ko esu pasiryžus ir ką be abejonės iszpildy- 
siu. Žinoma tau gerai, kad Vaidyla iszaugintas name tėvo 
mano, jo mylimas užaugo tarpe mus ir naminiam sugyvenime 
buvo per mus laikomas kuone per brolį. Nenoriu slėpti, kad 
jo protmėgą, mandagumas ir tie maži pasitarnavimai, kuriais 
manė prisiriszti stengėsi, mielu ji padarė isz kūdikystės. 
Tuomet tai vydamas žvėrį, ar gulamas lenktynėse įkvėpė į 
mane tą pamėgimą karžygiszkų kovų, kuris nuo tol pastojo 
mano palinkimu. Bet laikas ateinantis, pastatęs mus reke
žiuose pritikimo tarpe musu padėjo rubežių ir panaiki
no tą saldų susipratimą brolio ir sesers, kuris mus jungė ki
tados. Motina mano už vis pasergėjus supuolanczius mušti 
norus, nevelijo sau, idant Vaidyla rastųsi ilginus mano drau
gėj. Pareiga pasidavimo jos valiai ir pamesta viltis musų 
susipratimo, darydami manę abejota ant pasidalinimų tų vi
sų, kurie mano rankos jioszkojo, dar labjaus mano protą at
kreipė prie karžygiszkų bovynių. Žinai kaip mažai man 
kasztavo pergalėti galingiausius vyrus. Kad atsižymėjimas 
kariszkas likosi apgarsintas bute, nežinau kas tą žiauria misi į 
suteikė jam, kad iszmėginti mano narsą. Nors nepažinojau 
karžygio, kuris manę paveikė, tarp gailesio ir gėdos turėjau 
dėl jo tam tikrą guodonę; bet kad davėsi man pažinti kad at
keldamas manę nuo žemės atleidimo praszė, kaipgi po nu
duotu rūstumu saldus džiaugsmas gaivino nianoduszią. Vi
si minė, kad užgėdinta narsa ir neapikanta stojosi mano kan- 
czios priežastim. O! kad žinotum kokių jis iszmėgino pra
gumu, kiek bausmės atlaikiti žadėjo, kad manę permaldau
ti! Mokėjau užpykinta nuduoti ir už tai jį daugiausiai kalti

nau, jog juokingu savo apsiginklavimu norėjo mano narsą 
iszjuokti. Prisiekinėjo man, kad visas tas nelaimingas ap- 
rėdalas buvo darbu Jagaliaus, ir kad jam nieks tiek givastij 
nekasztavo, kiek tikimas tame valiai kuningaikszczio. Po 
mano kojų guldamas sakė, kad gyvastį sau atims, jei ant jo 
ne atsileisiu, priminė praėjusių laikų laimingumą, padarė isz- 
pažinimą ir viduj mano sumiszimo ir bausmės atėmė žodį 
bendrumo.

— Kągi padarei! motina tavo juk turi ant akies kunin
gaiksztį Denielių?

— Kuningaiksztis Danielius seniai atsiėmė atsakyma.
— Aukse, neturiu nieko prieszais Vaidylą bet argi tai 

yra vyras dėl dukters Olgerdo? Ką tavo broliai ant to pa
sakys? o labjausiai kaip perkalbęs! savo motiną? Ji tavę taip 
myli!

— Mesk tuos prietarus Pajauta. Ar ilgai vergiszkai 
nuolankaus musų lytis vyrams? 2iurėk ant kitų tautų, vy
siu* moterys savo tiesas vartoja; lietuviszka tik mergina už
daroma gilmėj namo, kaip auka dievams paskirta ant aukuro 
tąsyk tik pasirodo svietui*, kada ją veda dėl atidavimo tam 
kuris teikės iszrinkti už paezią.

— Pirma szitą paprotį negriausiu duodama paveikslą, 
kad tas bus mano vyru, ant kurio puls mano iszrinkimas. 
Pripažistu, kad Vaidila nėra lygaus man gimimo, bet nema- 
žiaus turi dorą szirdį. Kad but gyvenęs Olgerdas, gal musų 
luomų skirtumas nebūtų didelis! Ant galo mano metai duo
da jau man tiesą elgtis kaip asz noriu. Jagalius myli Vaidy
lą, Skirgalius jam prielankus.

— Stokis valia dievų - tarė Pajauta. - Asz tau vienok 
rodi ju susilaikyk su apsireiszkimu savo norų; motina tavo kas- 
žin kaip brangiai apmokėtų szitą žinią. Jagalius turi daug 
galybės ant jos supratimo, pirmiaus reikėtų laimėti jo pri
lankomą.

Auksė pripažino svarbą szito užtėmijimo ir prižadėjo 
draugei eiti pagal jos rodą. Ir taip mūruose, kuriuose dievas 
meilės rodėsi neturėjo jokios valdžios, dvi szirdys jo sun
kiuose rysziuose asztriai kentėjo. Auksė laukdama su pasi- 
ilgėjimu sugrįžimo Jagaliaus kuostropiausiai slėpė susipra
timus savo su Vaidyla, kurių kuningaiksztiene visiszkai ne- 
dasiprotėjo: pricszingai, matydama nurimusį jos protą pamy
lėjimą savo lyties bovynių ir nepamindama_įžeidingo pasi
elgimo su pergalėtojum, dėkavojo dievams už pagydymą 
dukters, ir pradėjo Vaidylai būti dėkinga už taip pasek
mingą pamokinimą. Taip dalykai stovėjo dvare kuningaik- 
szlienės, kada urnai pasirodė Vilniuje laimėjusios Jagaliaus 
kariumenės pricszakinė sargyba. Garsas trimytų, žvangėji
mas ginklų ir tūkstantiniai balsai vienoj valandoj atmainė 
kurtų pirmiaus miestą į miestą žmoningą bei pilną ūžimo. 
Noras pamaty ti kuoveikiausiai mylimas vietas ir ypatas, už- 
tvinis miesezionių ir skaitlingos eilės kariumenės nedavė per
galėtojams tvarkoje įeiti į miestą. Kožnas isz sostapilės gy
ventojų turėjo ką nors iszleidęs, kurio pasivedimas buvo mie- 
riu jo rupesnių. Czion moteryszkė su kudykiu ant rankos 
perbėga ei lias, žiuri į veidą kožno, szaukia vardu vyrą, randa 
r apsikabina jo kaklą. Ten draugas apsikabina su draugu, 
apsako prietikius, iszima isz delmonų turtingą rakandą, kurį 
sugriebė ant Lenko, ar krato jam po ausin pilną aukso cze- 
raslą. Kitur nedrąsi mergina stovi isztolo, žiūrėdama kaip 
kariumene traukia. Akys jos akylai jjeszko mielojo, juoks
mas ant galo linksmas ir lengvas pasiszokėjimas namon 
duoda žinią, kad jį sveiką iszvydo. Ten vėl ties muru senis ži
las varto rankoje sukru vįtą sūnaus szliką, o draugas, kurs 
jam parvežė szitą liūdną atminimą, apsako tėvui ypatybes 
narsaus myrio sunaus. Kitoj szaiij ant ilgo szniuro veda 
nuo arklio puikus pergalėtojas eilę subraklintų šeiminių ir 
linksmai giedodams įjoja su jais į vartus pylies. Galvos jų 
nuleistos, kojos be apsiautuvo ir liekanos turtingų kitados 
drabužių liūdną atmainingos iszrodo iszžiurą. Negalima 
juose pažinti nei svetingumo, nei luomus; piktas likimas vi
sus juos sul ygino. Ant galo vežimai pilni brolių ar sužeistų
jų^ karžygių krinka į įvairias dalis miesto, o klykimai džiaug
smo atsimaino pamaži į linksmą klegesį žmonių.

Keletą dienų traukėsi tas perėjimas paveiktingų kariu- 
menių. Vieni grįžo į girias ir kaimus prie savo sėdybų, kiti 
užiminėjo pilis ir miestus. Pagalinus pasirodė Jegalius.

Diena buvo graži, kuningaiksztis jojo tarpe broliu ir gar
singų vadovų, kurie darė pagarbės jo pulką. Augsztyn mus 
A ieszpats! Augsztyn Jagalius!. Suskambėjo vienbalsiai 
miestas, neužilgo įvairiose jo dalyse szitas riksmas davėsi gir
dėti. Susirinkę sostapilėj ponai suktojo giltoje ties pilies 
vartais ir kniūpsti puldami priesz kuningaiksztį nuolanką 
jam davinėjo, kuningaiksztiene Olgerdienė pasirėdžiusį 
iszeiginiuose drabužiuose, draugistėje lietuviszkų merginų 
laimino pribuvimą sūnaus. Jagalius nusėdęs nuo žirgo pa
sveikino motiną ir atidavė garbę Perkūnui, dėkavodamas jam 
už pasekmingumą ginklo. Klausė putam Vaidylos, kuris 
jam trumpai iždavinėjo rokundą isz rėdymo ir priiminėjo 
garbę nuo valdžių įvairių miestų ir pilių. Ant galo nuvar
gęs į Lietuvą sugrįžimu rengėsi kuningaiksztis pilin dėl atsil
siu; pirmiaus vienok negu atsitolino į savo rumus, atmenantis 
kariumeniszkas regulas liepė visoj kariumenėj isztrimituoti 
d ieną, an t kurios surinkti per pergalėtojus grobiai bus 
dedami dėl visuotinos dalybos.

Mėlynos aky s sužeidė jam szirdį 
Ir rastumu savo ramumą suardė, 
Dūsavo, žirgas taikėsi jo mislims, 

Su nulenkta galva žengė nusiminęs.

Kad diena paskirta del dalybos grobių atėjo, Jagalius su 
broliais atėjo ant atszlajos Perkūno, kur jau vadovai ir rotų 

virszininkai ankszcziaus susirinkę laukė pribuvimo pono. 
Kuningaiksztiene Olgerdienė su dukteria ir augsztesne mo- 
teriszka didunija, akyva matyt brangintinus už vis Lenkijo
je grobius užėmė vietą artimystėje sūnų. Ir Jerbuta su visu 
buriu jau tai dėl prigulinezios kuningaikszcziui paguodonės, 
jau tai dėl atėmimo dalies kariszko pelno, prigulinczio vir- 
szininkui tikėjimo buvo teipat—gi. Tuojaus ant ženklo duo
to trimitais pradėjo neszti įvairio budo pelnus. Maiszai pil
ni drabužių ir kailinių brangių, indai sidabro, bei aukso, 
skrynios, dėželės, balnai, arkliai, ginklai ir brangus rakandai, 
kaurai, vis ką tą sugabenta į krūvą. Buvo ten vertingi 
darbai pramonės ir dailos, kurių nei prekės nei vartonės ne
žinota. Jagalius sėdintis ant trepu Perkūno podraug su va
dovais kožną daigtą taksavojo ir visą rankių po to padalino 
ant trijų lygių dalių t. y. tarpe kuningų, kariumenės ir iszdo 
kuningaiksztiszko. Kad tas dėjosi, karžigiai žemesnio laip
snio, vieni prisižiūrėdami grabežiams apsupo dalybinį sūdą, 
kiti su draugais svetinėse jieszkojo pailsio ir pasilinksmini
mo. Tarpe kitų matyta paszalij su paleistu antakių kalpoku 
nelinksmo veido paszlijusį ant dydžio szaunaus žirgo karži
gį, o szale jo sėdinezią ant užkrauto vežimo moteriszkę. 
Buvo tai vyras žydėjime amžiaus, nemieruotai'susiriszanczio 
sudėjimo.

Tolinus bus.

Garso Amerikos Lietuviu
spaustuvėj iszejo sekanezios knygos:

1) ,,Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpa-
tysteje, (‘garsaus grafo Lelivos socijologiszkas paiszi- 
nys, lietuviszkai iszguldytas kun. A. Kaupo...........35

2) ,,Duonos Jieszkotojai“, H. Sienkievicziaus
apysaka, versta V. Stagaro...................................... 35

3 „Donelaiczio Rasztai“................................ 40
4) ,,Baltas Karžigys“, mažyte knįgute, eiles,

verstos isz Mickaus................................................... 5
5) ,, Rinkimas Vaito, “ vaizdelis isz lietuvių gyve

nimo, V._ Stagaro..................................................... 8
6) „Žemaicziū Vyskupyste“, Vyskupo M. Vo- 

lonczausko.
7) ,,Stacijos arba Kryžiaus Kelias“, paraszyta

kun. A. Burbos ....................................................... 8
8) ,,centas del PARODOS!4, komedija............... 15
9) ,, Du broliu,“ pieszinys isz Turkų kares su

maskoliais.................................................................. 3
10) „Nesiprieszink, “ komedija.........................15
11) „Devoniszkiu kryžius“...............................10
12) „MedegaS.Daukanto bijografijai, “(spaud.).
13) ,,Paskutines miszios, “ puiki apysaka. ... 10
14) ,,Tetervinams burkuojant,“ ir ,,Kur trum

pa, ten trūksta,“ dvi dailios apysakėlės................. 10
15) „Birutos kalnas, “ (su koplyczios pav.). .. 3
16) ,,Lietuviszkos kankles“ (su paveikslu).. . 3
17) ,, Antanukas, “ B. Prūso apysaka. Verte

Šėlimas.......................................................................
18) Liet. Kningynas. Kn. II. Kataliku Baž-

nyczia Ir Mokslas. In Amerika ir tt..................... 15
19) Maldų Vainikėlis. Jaunųjų maldaknįgę. 

Pirmutine liet, maldų knįgą, Amerikoj iszleista. 1
Taippatgalima gauti:

P e k 1 a arba amžinas pragaras ir Stebuklai 
Dievo s z v c n ■ tose Czyszcziaus d u s z i o s e. Didelė 
puiki knįga. 80c

A u k s o A i t o r i u s arba S z a 1 t i n Vs d a n g i s z k ų 
s k a r b ų. 1) skuriniuose apdaruose S 1,50. 2) szagrino S 2,00
3) krisztolo S 2,50 4) su kauleliais S 3,00 ir dauginus.

Balsas Balandėlės. 1) skuriniuose apdaruose 90c. ( 2) sza
grino S 1,00 3) krisztolo S 2,00 4) su kauleliais S 2,75 ir'daugiaus.

K a n t i c z k o s 700
G y v e n i m a i S z v e n t u j ų Dievo 1, 2, ir 3, dalis; 70c.
G a r s a s a p i e baisybes Dievo s u do. , 25c.
G y d y klos nuo b a i m ė s s ąi e r t i e s. 30c.
M ė n u o M a r i j o s. 30c.
F i 1 o t c a arba kelias į maldingą gyvenimą. 50c.
Vado v a s į d a n g ų. , 50c.
S z a u k s m a s B a 1 a n d ė 1; i o. * 25c.
T a r p s k a u s m. ų į g a r b ę. 1 Poema. 35c.
L i e t u v o s V i s t p r i j a. i , ’ , 50c
A m e r i k a p i r t i j e‘. ' 10c.
L i t e u v o s, Gaspadin.ė. ( . 3pc<>

■ i < 7. < >'
A j) i e K r a ž i u s. I ' 15c.
Lengvas būdas paczitūu per save pramokti raszyti. ,10c 

Į f \
P e t r o A r m i ir o r a s z t a i. ' • - 10c.

i f ■ '
Ponas ir M;u ž i k ,a iį. Drama. ' ’ / ’ | ’ i' 15c.
Pajudi n k i m v y r ai ž c m ę. Apysaka. į J15c.
v vi f fŽodynas kun. M i e. z i n i o» Keturiose kalbose: liėtuviszkal, 

latvisžkai, lenkiszkai ir rusiszkai. į , . iii i >S 2,00
Pamokslai ant didžiųjų metinių .szyenczių. ( , 75c.>
Jonas i S(Z K e m p ė s. i r S z i 1 k a. 10 cl
Per Įkytrumą ir Gipsinis Jotis. .10c,
Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokių knįgų, iszcluotų kitose Spau

stuvėse., Prisiųskįte už 2c. mark j, tai g a u s i te k a t a 1 i o g ą ir 
iszsirlnksite kokias norėsite. ' ! Į

GARSO spaustuvėAiž pigiausia preke at
lieka visokius drukoriszkus darbus, , beje spaudina knįgas, 
draugysezių konstitucijas, gromatas į Lietuvą, užpraszyraus 
ant veselijų, tikietus ant balių, piknikų, apgarsinimus biznių 
ir tt. Darbą atlieka gerai, greitai ir sąžiniszkai. Raszy- 
kit ant adreso: ‘ į ’ ;

i >. ■. Garsas (Publishing Co., >
103 & 105 E. Lloyd Str., Shenandoah, (Pd.'



Povilas Obiecupas

vienatinis hetuviszkas pinigų siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europa ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o ne pas koki ten 
žydą prigavėję. Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot 
per laiszka, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir laivakortes ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kontoras)

P. Obiecunas
1012 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

g,—»ui. m ii.., Mf’T 'TT'TtitwMiMiwnn»giBraaBEaE

LIETUVISZKAS
PC piĄU ežius steliuotus siutus pasiuv 

tikt už S14 mažiau 
sius prekės, eina iki §40 
o kelnes nuo 6 3 iki $ 18 

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

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų... .

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

'Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių 
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-
timu szias KNYGAS:

. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 
■yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
mam katalikui. Kasztuoja - 81,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
ikalp katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja .... 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
•evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais sxaitlmais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
----- GAUSITE PAS-------

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir

CATHARTIC

ALL 
DRUGGISTS

IO*
25 * SO *

SR^OLTITFLV GTT3T?fiNTFFD t0 curo a,,y caseof constipation. Cascnrets arc (lie Ideal Laxa-i 
nDuVbUlLjLl U U rill rili 1 uDD (ive. never arip or sripe.but cause easy natural results. Sam-i 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can., or New York. 217.i

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

You can buy them in the paper 5-cent cartons
Ten Tabules for Five Cents.

EiLi aort la put nj> cheaply to gratify the tmlvarsal prMont demand for a low prlaa.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules 
At the Druggist’s

Send Fire Cent* to Ths Ripans Chemical Company, No. io 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or 
13 carton* will be mailed for 48 The chances are Ha
OM that Ripaoe Tabules ore the very medicine you need.

Geriause ir szvieziause mesa
-----  PAS-----

Juozą JUDJCKA
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

K. Railzeviczins
Puikiausia Visam Shenandoah

pEST^uPACHA-
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
oi t mos k Ii ąsos.

Peipgi netoli nuošalumo visokį tavorai szvieži ir parduda ka 
30 pigiausiai. Prieitam kožuas lietuves ras szirdinjja rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino irsiunczia iu LIETUVA ir m visas 
lai is svieto.

[36 ir 9]
ir 117 E.Centre stų

SHENANDOAH, PA

Vincentas Doinanski
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes^ 

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
lus atlieka kuo teisingiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią, 
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus Phlladelphjjoje 
ir Cantdene?

O gal nori sukalektavod rafidą? & pasis-
kolįti? Tai eik pag

Tik nepamirszk;
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

3

MOTELIS arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo
nių, Kurie nor szį bei tą daslžinotie ir szalto alų 
ežio taurg iszgert'g ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti 

siutų, ateikit pas manę, o nesigrau- 
•dįsit. Pataisius namą, vėl galiu pa
tarnaut savo broliams. Turiu viso
kių sztopų materijos, dar parga
bentos priesz uždėjimą tarifus, 
■dėlto galiu pigiaus, kaip kiti, pa
daryt. Ateikit pas

J. Mieldažį
170—172 S. Main str.

Shenandoah, Pa.

Anyone sending a sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an Invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
in America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
special notice In the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully Illustrated, largest cl.tulation of 
any scientific Journal, weekly,terms $3.00 a year; 
31.50 six months. Specimen copies and HAND 
JBook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

JT. Czepukaltis
LIETUVISZKAS GRABORIUS piir- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

S. Markauckas 
—neseniai pirko—

Saliuna,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
oikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah; Pa. ||y

Wanted-An Idea
Protect you r Ideas; they may bring you wealth Write JOHN WEDliERBURN & CO., Patent Attoi

C.. for the,r •1'800 Pri»° and list of two hundred invention* wanted.

vyna.

Jacob Hentz’o 
j a.

Valgį gali gauti kožną valandfe 
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob ITentz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už- 
steliuotus vainikus ant veselijų, 
szermenų ir visokių tam panaszių 
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

B. BRODY
Geriausias praktiszkas plau

kų kirpikas ir barzd^kutis.
Su naujausia elektriszka 

maszina sugarbiniuoja plau
kus.
182| FIRST STR.

Elizabeth, N.J.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
s a 1 i u n ą.

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

— r as —

J. P. Williams &Son
-: Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nlus ir dėl szllumos,
Taiposgi pataiso kukninius stogus ir 

užlaiko visokius dalgtus reikalingus prie 
kuknios.

R A. DAVENPORT,
27 S- Jardtn str Shenandoah, Pa,

Gali gauti visokių 
dalykų tualetui.

Minersville’jc, Pa.
Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

Beach’ o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

JlMonsky.
Inveža isz užrubežes ir parduoda

Degtine
Likierius

230 Springfield Ave. Newark, N. J.

KNIGA MONŪ
X1*13Š U TIN A S DAJKTAS JLietuwiszkoje kalboje!!

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasirodau toki* 
kniga kurioje wys< s siaptibes luonijimo butu atidengtos d< I wysu” 
Seuowes žmones wadino nionininkus raganejs, d iranczeis inonu- 
su pngiatba piktos dwasios, da ir szendien d.-uigielis atsiranda to 
kiu ka tajp mislij ■ ir szniak... Girdėdamas newicnkart t< kies paša 
pasižadėjau dawest kad wysas mantbumas ir iszmintis į aejna is:- 

mokslo. Deitogi minėdamas iszmlau wyska ir 110 senoj giei.ižeina iž 
dawiau kniga isz kurios kežnas gal birt inonininku. Toje kntgoje talpi 
nasv daugiau kaip FZjntas akiwu pamokinimu ir upe 50 abrozelu jutn 

laneziu gana njszkiej kajp apsyejtio ir hz saw<» užduotis i zsiriszt.
Toi kniga druczej ir pujkiej in angliszka audeklu abdariia su aukso atspaudom an' 

ibdaru, kasztuoja tyktaj........................................................................................... $1.51
Tcjpgi turu ant pardawimo wysokius dajktus ir rejkalingas prietajsas prie moniim«>. 

be kuriu apsivjt negali. Prieg tam turu krautuwiu wysokiu knign kokios (yktaj lietu- 
wiszkoio kaiboie iszeio. Turu maszinukies del drukawimo gromatu ir tt

Pujki popiera del raszimo gromatu su dailom kwietkom ir drukawotais pasweikini 
mais. Tuzinas tokios popicros su dailais koperfais kasz’u< ja 35c„ tris tuzinai §1.00

Turu del jaunumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pnwuostit, isztiszka wan 
luo ir padaro daug juoku, prekio 25c.

Kas iž dydeles fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuneze dydela, asz 
sz tosios trumpam laikie padariau 100 mažiukiu ir nusiusti už § ,25c.
Norinticm dažinot ape wysokics knigasarba kitokius dajktus irezienes, po aptureimu 2 ccntiucs mar 

<ica tuojau sianezin drukuotus katalogus. Adresas in ma ac szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
287 Wythe Ave., Brooklyn N. Y

12 North Hancock Street, 
Wilkes-Barre, Pa. Juozą Daukszi.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

gk Parnes, 225 Second Street.
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 124 c. už jardą, vertą 18 c.
Geros vilnonės materijos ant dresių dubeltavo ploczio, naujausios 

mados 29 c. už jardą, verta 50 c.
Ir szimtai kitų visokių tavorų už pamestiną preke. /.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
Dailus beibir cze i išliežiai, 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.
Viri zki szveptadieniniai szeverykai $ 1.25, verti $ 2.00.
Nepraleiskite »*rogos užezėdyt pinįgus-

N užmirszkit vietą.

S. PARNEŠ,
225 Second st. Between Bond & Pine str.

Elizabeth, N. J.
_ ± -I - I. I.HWI —

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. 
Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
snapso ir turkiszku cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

SALIUNINKA1!

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad UHRYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa!

41ir 11

PATENTS
quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 48-PAQE BOOK FREE. Contains references 
and full information. XVt)“Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON 4, CO., Patent Lawyer*, 
Le Droit Buildin& WASHINGTON, D. C-

Dvi Auiieko s
kur galima susiszekgt lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ką galima gaut brolisz
ką rodą pas jį po tokiu adresu:

P.C. Schilling & Co.,
2801 & 2401 Penn. Avenue, 

Pittsburgh Pa.

DIDŽIAU SIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA^

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nti 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar Iki 12. Ti 

ri visokiu kogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, olsterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir 
p. PHSKEVICZmg

Kampas Main ir Oak ullczių,
SHENANDOAH, PA.



Geo J. Martin,
APTIEK ORIUS,

Cor. 4th &-E. Jersey str.
Elizabeth, N. J.

(46-49)

Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V. Domansk5, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis turi taipgi Branch office ant 

2848 R i c h m o n d str.

ZINIA DĖLSALIUNIKU 
IR SZT0RN1KU.

Pirkit sigarus ir sigaretus • nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupcziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug i vai 
rių gražiu mažmožiu; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

F, A. Bergen
Wholesale pardavėjas 

Cigaru Tabako ir Tabokos. 
305 Elizabeth Ave

Elizabeth, N. J.

Edward Sausom
APOTHECARY

212 — 2-nd str Near Bond
ELIZABETH, N.J.

Physicians Prescriptions a 
Specialty Telephone Connec
tions.

Puikiausia aptieka 
laiko visam Elizabe- 
th’e N. J.

ant
112 — 2-os ulyczios.

Liekarstas geriausiai sutaiso.

Uždėtas 1896 m.
John Wiclness '

Sukninių TAVORU Kronias
Pai sid uodą visokį indai 

kukniniai, pecziai, lempos, 
dziegoriai, karpetai, roletos, 
zerkolai, vienu žodžiu viskas 
ko tik į namus, reikia.

No 99 Grand str. 
bet Wythe Ave cfc Berry str.

BROOKLYN, E. D.

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull str.

Opp. Central R. R. Dapot,
ELIZABETHPORT, N. J.
August Hoff. Prop’r,

Lips & CBS
Ballantyne’s Pale Extra Lager lijų, szermenų ir pasivežymų;

Beer ou Draught. i
Trolley Cars stop at the door. J

Frank A: Lies,
.BOARDING &

LIVERY' STABLES.

Pristato karietas del balių, vese-

Lietuviai eikite Įiaragaut I 
alaus ir likierių į

Central Hotel
kur yra

August Hoff, Prop’r.
Kai-ai sustoja ties putini 

saliunu.

Ant szermenų karietas už 
Undertėkerio darbas 
Ant veselijų 
Undertckerio darbas

Elizabeth, ,, 140.

E 1R
GARU.
PUIKIAUSIA VIETA

dėl užeigos ant kampo
Wall & Front bts.

Geriausia užeiga pas
ERNEST SARIN’S

ant
65 Broadway

Elizabeth,J.
Jo saliune gausi puikiausią

pianezius cigarus. Ateik, o 
pamatysi koki dideli stiklai.

Frank Bolleę. fCeijnig
Mineraliszkas vanduo ir Soda

lantiną, Feigenspausą ir kitus.

S. W. Haysnieu
KIERU ir CIGARU. Likieriai 
parsiduoda kaip po biski (rertail) 
taip ir po daugeli (wholesale) 
czystus likierus, kaip kriszpolą 
pristato ant kiekvienų vestuvių 
(veseilių).

168—1-st str. Cor. Court str.
ELIZABETH, N. J.

J. MIELDAZIS,

Shenaiidonh, P<!.
užlaiko puikia rest a u r a c i j 

p u 1 t ė b e 1 i u s. Jo k" r i a u c 
s zap o j pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokia rodą ir n u -

it ir

ELIZABETH, N. J.

ir

Budavotojas
ir teisingai.

F F Montenes & Co
Geriausi

GRftBOElfil
IR

BflLZftMflVOTOJftl.

iszsipirkti 1;
reikale užeiti.

Brome ir Buczonio
Geriausiai užlaikoma visam mieste.
Parduoda szviežinilsius tavoms už

Pirmos kliasos Koteli
G

' P. LIPAV1CZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie- 

uvių. Pirmos kliasos visokį gėrymai 
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.

Taiposgi siunezia PININGUS 

Į visas dalis svieto, kaipo tai į Lie
tuvą. Prusus, Austriją ir kitur, kur

kioliką diėnų.
S. MACK.

82 Bond Str. Elizai

Petro Lipavicziaus,
(Providence), Scranton, Pa.

Iszskyriniui

Į BRAVORAS.
j (CITY TTEWE'RY CO.)

Kuriame iszdirba skaniau
sią, geriausią ir sveikiausią

gaus kožnas prisiųsta, kursai vai no | 
gromatoj 5 c. prisius ant adreso:

Tilsit,
GERMANY.

J\ro 600 iki 612 (Pearl str.
ELIZABETH, N. J.

PETER BREIDT
Locninįkas.

I I. Gerken,
Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalcktavoja randas mokestis nuo 
prapccziu ir komiszionierius clytu.
Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:

91 Grand str, Brooklyn, N. Y
1 t ■ ■ 1» ri~Trn w i m 11 i ir itu.i r. .į ■f.nBmemwr,; ui,——ni

f- E. /t fleidjittep
PASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną del lentų pjovimo ir apdailini- 

mo. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Elizabeth, N. J.
Fabrikai

Pine str.
Bet. 4th & 5th st.

Batiscan, Quebec.

ant
S. Front str.

ties Elizabeth River

DANIEL J. VALSU 
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promtly attendet to.

Resid 321 LIVINGSTON STR,
321 BROADWAY,

Yra tai geriausias karperiteris ir budavotojas. 
geriausiai.

kimus.

Eelefonas - Poliaus 59b.

Forniezius
lel fruutruimio, miegstubėš, 
stalavos ir kuknios parduoda 
labai pigiai.

B. Bloch
Laiko laikrodžius, daiman- 

cus ir visokius sidabrinius dai-

Agentas Real Estate O
rance.

insu-

ELIZABETHPORT, N. J.

Cepteppial
Pirmos kliasos

riai ir sigarai.

EMILE MASCOT

Jis taiposgi yra agentu E. 
G.irnier,o A Co. Californijos 
vyno isz San Francisco.
314 SECOND STR.

iy ežios.

9

Mrs. CROW L Y, p

ELIZABETH.

D. W A I N A R,
412 Wall str.

atidarytos nuo 6 iki 12 v. va
kare.

Preke 15 c. ir 20 c.

Mrs. E. L. Schleuning
at

2io Second Str.

Visos lietuviszkos moters, 
kurios nori inirėt gražią skry-

ir iszsirenka sau dailiausia.c

K. Obiecunas.
ant

57 MONROE STR.

Užlaiko paikinusią alų,ariel 
ką likierius ir kvepianezius 
cigarus. O stiklai koki dide- O
Ii! Oi, oi, oi!

AARON WEISS & CO
106 First Street,

Elizabeth. N. J
Drabužius, Skrybėlės

Visiem vienas p misas.

LAIDOTOJ AS LAVONU
ir

B AI .Z A M A V OTO J AS

Panos Marijos

Parsamdo karietas ant szermenų

ADARA DIENA IR NAKTĮ
Telefonas 559 Williamsburg

Puikiausias visam mieste barberis 
Skuta barzdas 

ir 
Garbiniuoja plaukus.

97 Grand str. BROOKLYN, N Y 
Bet. Wythe A ve & Berry str.

John Clark
užlaiko vyną, likierius 
cigaru s. Visados szaltas 
szviežias a 1 u s.
E Port, N.J. []7.vii-97]

ir 
il

Jamas litchis Sons -
125 & 127 First str Elizabeth, N.J

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS

Geriausi visam mieste fornicziai ir karpetai. Mes pristatom ir 
patys sudedam karpetns.

Dailus Brussels karpetai 60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.

Lovos, szienikai kaldros ir visokį daigtai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakczsa

Telefonas 56ui ir 70

Marshall & Ball
•0LOTHIERS.

John A. Engel. Agentas
Newark, N. J.

Sell at prices to please all-call * see their stock the lar
gest in the state.

CLOTHING HAT & SHOES <& UNDERWEAR & C.
807 - 809 - 811 & 813 Broad str. NEWARK, N. J.

Carfare paid.

Didžiausias drapanų ir czeveryku sztoras!
ant

807 - 809 - Si 1 & 813 Broad Str. Newark, N-
Geriausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.

Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų.
12 d. verti vilnono vyrų siutai 
G.00 
8.00 
15.00 
1.25 
4.00

drOllCi. ■
ELIZABETH, N. U

Asz viską parduodu už plgiausg ciene_ 
už 6.90

1.50

6.90
3,40
4.90
8.50
90c.
2.40

1.19c.
1.20c.,

Puikus vyrų overkoeziai už 
geri vyrų gaiby overkoeziai 

vyru darbinės kelnės 
nedelines kelnes geriausio gatunko 

CZEVERYKAI.
darbiniai

Czeverykai moteriszki
O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur in Kontrus už dyka. 
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS 
DARBINES 23c. SZVENTADIENINES 75c.

ICY A. MATHISON. JAS. W DeDERICHL.

MATHISON & CO.,
Sanitariszkas plumbierius, sztymo ir gazo 
—ot—— invedikas, iszdirbejas isz blekes.

Pecziai, grotos, yteriai, ge
ležiniai tavorai irt.t,

13 au cjijIjo 
I’ECZIU, (JROTU ir 

YTERIU.
Krautuve garsių

’’CANOPY” PECZIIL 
drūtų ir pigių.

ELIZABETH, N.JT

Lotai ant pardavimo
kikui. Tie lotai yra prie

Olive & Laura uiycUų tarp Spring ir 
Cathcrruc str. ELIZABETH, N. J,

ELIZABETH PORT, N. J.

._  _ _ - ’ E'pigiai
galite gaut
k-is. Mes užordeliavom extra

Taipgi labai drūti
Prekė

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

$3.75

FORNICZIU ir KARPETU.
nuo 105 iki 109 First str.

Elizabeth, N. J.
3 GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU-11

- EiiawiBir&iwu gnawiWB



JEI NO RIGA UTĮ GE-

L BV1RATI «

Shenandoah, Pa.

GARSO spaustuvėj jau iszejo isz spaudos

Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstata geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital, 'ėjo 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
din str. S h o n a n d o a h, Pa,

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. ,'Lloyd str. 

Shenandoah Pa.

JVI. F-JVIaley,
16 N. Main str.

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
t.t.

Svarbiausias istoriszkas veikalas musų literatūroje, para- 
szytas garsaus vyskupo Motiejaus Volonczausko.

Iszleista kasztais kunigo V. Matulaiczio.
(II spaudi n imas).

------------o—----------- - .—.—-——-----------

Yra tai didelė knįga 2-1-S puslapių
Parsiduoda tik po S 1.

Dauginus perkantiems nuleidžiame daug piginus. Skubįkites isz
siraszyti ta knįgų, kuri bus pagrožinimu jūsų namų.

cezsū. ..—-.y,- .

Jei isztroszkęs, nori gert, 
ateiki pas

CAVAN SMITH
O atsigersi szalto alaus, por
terio, elio ir parūkysi kvėpiau ' 
ežių sigarų. Gyvena 

ant
200 First str,

! Elizabeth, N. J.
' Ar nori insekuravot (insziu-
Į ryt) savo daigtus?

Jei nori tai kreipkis prie i 
! geriausio agento

L. 0. Donnel
ant

154 FIRT STR. 
ELIZABETH, N. J.

HURA! Visi pas

J. Boltuni,

Vyru mėlyni
Labai s 

«ziojant.
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gerai tinka ne-

1.50, pas mus

81.00
Jei nori pirkt, tai ateik pas mus

prn

C: 
O

0
o 
.c, 
x 
x

pažiurėt į dirbtuvės g

F. J. Vogei
136 First Str.

ELIZABETH, N.

.C, 
$ 
S

s
o. *
O 
x2

.RYTAS’ 
uedėlinis szeimyniszkas lalkrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai............................................... S 1,00

Kiekvienaijkrikszczioniszkai szei- 
znynai naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

Rev. J. Zebris, ■
84 John str. Waterbury, Conu.

Vyrai visi pas geriausių 

Graboriu 
Vinca Minkė vieziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szermenų, vesei- 
lių ir t.t. [36 ir

R. Dabb &
Geriausias Shenadorij pho- 

tografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29| W. Centre str.
Shenandoah Pa.

piaudokites!
Gavau szviežią transportų 

ražanezių, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozelių, kryželių, 
mentelikelių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.
Tarnas Križenauckas

103 E.Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

niavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įccKmg ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

BROLIAI MAUK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra 

szykit pas pirmąjį agentą:
Dr. Juliau Czupka 

5129 Malcolm str. Philadel
phia, Pą.

ANTANAS KALCZINSKAS

Visad atminkit,
.... jog ....

J, Navickas 
pigiausiai parsamdoarklius ant veselijų, 
pagrabų ir lo iksztynų. Visižino, jog jis 
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo 

Grabų bizni.
Pasitaikius szermeniins, eikite visi pas 

jį. Gyvena jis Robino šlubose ant 
Raspberry Alley 

ties Union str
Shenandoah, Pa.

Geležinkelis Lehigh ■ Valley,

ADOMAS BUJAUCKAS.
Persikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

PAS

Juozą Milianch
308W.Centrestr, Mahanoy City, Penn’a.
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Len- 
kijųir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigų, kur kie- 
kviens Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodų.

geras ir teisingas 
vyras laiko

inainierių
HOTELI

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Street 
Minersville, Pa,

DJDJS ATIDARYMAS

J. M SCHAFER.
Laikau didelę krautuvę importavotų FK/VO, 

UKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU> kur galit gaut buteliais ir 

baczkutėmis, užlaikau klerkų lietuvį, 
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszkit 

atsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. South Side

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

Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves
ANT

178 First str. l. nisnevitz, Prop.

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietells bėdojo

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią pruke. Ateik ir nepralf Isk 
tokio didi-lio iszpardavjmo szia nedėlia.

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.
Vyrų Derby skrybėlė 74c. verta Si.25. 
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c.
Juodos Derby skr. Si.15c. kitur S2.oo 
Dailiausios vyriszkos kepurės visokių 

kainų.........................................................§1.74
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės szią 

nedalia.......................................................98c.
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės 79c. 
36 tuzinai vaikiszkų kepurių 8c. kožna. 
18 tuzinų dailių raudonų ir mėlynų 

kepurių......................................... 18c. kožna
36 tuzinai mėlynių Galf kepurių po 9c.
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
150 tuzinų vyriszkų mėlynų Galf ke

purių po............................................... 14c
Tam O’Shanter kepurių su szilkiniah 

raikszcziais............  37c
60 tuzinų vyrų ir vaikų visokiu dažų

Courdroy kepurių.................... 18c.
24 tuz. Coudroy, szilku ir linų visokių

dažų, po................  18x
18 tuz. vyrų ir vaUų Golf kepurių 23c.
20 tuz. Tam O'Shantt r i . siutų su auk

siniu raiksezeziu visui po 75c., už - 39c.
44 tuz. Yacht kepurių -u auksinių 

szniuru auksiniu raiks: c. iu 39c.
18 tuz ra ulonų ne a u įsinių ga’iomj 

už............  . •• 19c.

Banka Bischolto
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Hali
New-Yorke--------0--------

Siunczianie pinįgns į visas dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

L. /Mtjnap
604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.oo 
iki S65,oo už tūkstantį. Raszykit pas 
garsų agenta:

Dr. J. Ozupka
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.

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

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth 

Porth’o dypu (geležinkeldvariu),
Elizabeth, N. J.

Importuoti ir naminiai gėrymai ir 
c i g a r a i. Kambarius parsamdo- 
ma ant dienos ir nedėlios.
Johh A. Koklenberger

manager.

Išzduodanie Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilinczianiO SZipkOFteS 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
Bankoj e savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų eu

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeltung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

W. D. WOLFSKEIL
Yra tai geriausias advokatas visam 
mieste.
225 Broad str. Elizabeth, N. J. 
Vakarinis offisas 141 First street.

Vienatinis lietuviszkas 
SALIUNAS

M. Jokubaucko
315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y 

Užlaiko puikų szaltą alų, 
degtinė tikra ruginė, o cigarai 
su kvepianeziu durneliu isz pa 
ežios Turkijos.

Jeigu sziezia atkeliausi, 
Tai pas manę viską gausi!

Prasidėjo nuo 14 Lapkriczio 1897 m.
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 

Ilavcn Junction, Mauch Chunk, Le 
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 5.48, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.10, 4.58,600 po pietų.

In New York ir Philadelphia 5.48, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.58 po piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards ir 
Hudsondalo 3.10 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 5.48, 9.14 ryta; 3.10, 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.48 ryta; 4.58 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 9.14 ryta; 6.00 po piet.
In Ithaca Ir Geneva 9.14 ry.ta; 6.00 po , 

piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet. ,
In Jeanesville, Leviston ir Beaver | 

Meadow 9.14 ryta; 4.58 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 5.48, 7.38, j 

9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8.42 po piet, j
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton Į 

5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 4 58, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 5.48,9.14 ryta; 3.10 ir 6.00 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
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 Rayen 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 1 
5.45, 5,48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3.10. 450 
6.CO, 8.42, 11.13 po pietų.

In Yeatesville 5,45, 7.38, 9.14 ryta; 
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz ShnnioKin 5.00. 8.20, 12.10 isz ryto. 4.10. 5 10 > 

7 50 po pietų ir n teina in Szenadori ant 5 48, 9.14 į 
ryte, 12.58, 4.58, 6.00, ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenadork j Pottsville, 6 03. 7.38
9.15, 11.00, isz ryto; 12.58, 3.10, 4.15, 6.00. 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40,7.25,10.20 
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.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 8 20, 10.C0 
12.15 ryte, 3.05, 5.00. 5,57, 8.20 po pietų.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8. 2,
II. 55 ryta Ir 5.35 po pietn. ir ateina In 
Shenadori 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, Black Creek Junction 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9,10, ryta 12.50, po pietų.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 po pietų, 
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų,

Isz Szenadoric in Pottsville 5,58, 9,10 
9.40, ryto 3.05. po pletu.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

bollin h. Wilbur generalnas superin 
tendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, gen. agentas
Phlladelpdla, Pa.

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

Nes jis užlaiko geriausius gė
ry m us, ka iptai Alų Porterį ei i 
ir labai szirdingai priima sve- O J
ežius.

Gyvena ant:
233 - 2nd. str.

Elizabeth, N.J.
Ar žinote kur smagiausiaO 

laiką galima praleisti?
Ugi pas .

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė- 

rymus: szaltąalųir kvėpiau- 
ežius sigarus isz paezios Tur
kijos.

Gyvena ant 
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.
■!L ■■■"■ , 1 ____ ' ■" . Jf " _■*
CH. EILBACHER,

Geriausias visam mieste
Budavotojas

ir
Mūrininkas
ant

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

Geriausias Sztoras
V. Czepukaiczio

ir
Ch. Czivinsko.

Tavorai koszviežiausi, o žmo
nės teisingi.

Taiposgi laiko puikius
ARKLIUS.
Vyrai, jei norite neturėti 

sarmatos iszvažiavę ant szer- 
menų arba veselijų, tai imkite 
jų arklius, o pamatysite, kaip 
puikiai bėga tie briginiai.
309 W. Centre st. Shenandoah, Pa

Didelis balius
New Britain, Conn.

Szv. Juozupo draugyste isz- 
kelia balių ant naudos parapi
jos dieną 27 Dec. ant Turner 
Hall. Inžanga vyrams 25 c.

Jaunikaiczius ir paneles kai
po vietinius, taip ir ir isz aplin
kines užpraszome susirinkti 
ant to pasilinksminimo. Pra
sidės vakare 7 valandą ir trauk
sis iki dvyliktai nakties.

Ar žinote kur smagiausia 
laiką galimą praleisti?

Ugi polskam saliune pas
P. Naruszevycziu
Jis užlaiko geriausius gėry- 

mus: szaltą alų ir kvepian- 
czius sigarus isz paezios Tur
kijos.

Gyvena aut
86 E. 21-th.

BAYONE CITY, N. J.

R. H. MORGAN,

TAW.SUNUS LIETUWOS 

PO AP.S7W.WICEHT0. 
UZD.24.RUGJ893. 

SHENANDOAH,PA.

Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS

KARDUS, DRABU-

ŽIUS IR T.T

DEL LIETU-
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

Bmik Exchange
Daniel Fallon, Propr.
I3O First Street

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau

sius’ gėry mus. visam mieste.
Telefonas 562.

LIETUVISZKAS
SALIUNAS!

N. FREEMAN
Parduoda vyną, likierius ir 

alų lagerį. O taiposgi ir pui
kius cigarus.

Gyvena aut
280 KENT AVĖ., 

BROOKLYN, E. D.
\____________ __________

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Propr. 

Cor. Second & Trumbull str.
ELIZABETH, N. J.

Telenpone Call, 663.

Geriausias Fotelis yra 
Hotel Gernandt 

kur
John C. Gernandt,

Prop’r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.

Szaltas alutis, o cigarai tai 
nėra ką girt, nes jie patys 
giriasi.

Pigiausia vieta visoj 
Amerikoj!

ir kepures.

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

Morris Koestler, 
drukorius ir pardavikas spaudos daly

kų. zobovėlių, sporto dalykų ir t. t. Par
davinėja ir lietuviškas maldaknyges.

No 140 FIRST STR. 
ELIZABETH, N. J.

Jei iszgaisz keno koks gyvulys: 
kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. (19—€

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!

Jei nori pirkti czebatus, 
czeverikus arba kalioszus, tai 
eikie pas

Louis J. Sauer.
ant

170First—Corn. Court str.
ELIZABETH, N. J.

Czia tu rasi geriausius 
czeverykus už pigiausią prekę 
visam mieste. Asz nelaikau 
blogo tavoro.


