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Žinios isz Amerikos.

ugnį,

unio

Užsidegė vagonas.
dieną szių metų, specijaliszkam tru- 

Cansas City ir St. Louis, Mo., užsi- 
kutinis vagonas. Maszinistas pama- 

paleido trūkį visu greitumu, kad 
ti ant szoninių relių. kurms 10 mylių 
nuo tos vietos buvo. Bet kol i ten da- c

, vagonas taip buvo Įsidegęs, kad

Dabar jai nuo laiszkų isz Chicagos ir atsi
ginti negaliu. Matyt ten koks apgavikas atsi
rado ir vis po kita pravarde ir ant kitoniszko

Sime. Uz tai žmones turi gana laiko ant 
girtuokliavimo ir pesztynių.

Diena 16 Sausio Lietuviszkas Inde-c

iavo jau

Užmaszė bankus sargu,
Gruodžio mieste Cincinnati, O., du 

užmusze naktini sargų bankos
Ch. Cox’ų. Jiedu, regimai, norėjo ap- 

rti banką, bet Cox’as gynėsi ir szaudida- 
įs isz revolverio abudu sužeidė. Užpuolikai 
nuszę Kox’ą, pavogė jo vežimėlį su arkliu 
Ativažiavę ant stacijos Garret sėdę ant tru- 
> (treino), nuvažiavo į rytų szoną. Vienas

li ž- 
De

užtai sargų užmuszęs.

g’e, Pa., darbinįkams dirbtuvėse 
hina Co. pakele mokestį ant 12Į pro- 

Darbinįkai ten buvo sustraikavę, o da- 
aimėję grįžta prie darbo.

Žemės drebėjimas.

i t tann in

entojus miežio ExcUr, L- II., 2 d. Sau- 
ksti isz ryto iszgąsdino pažymus žemes 
imas. Po smarkhWfl^ suduodėiimui, že

ė ėmė siūbuoti, langai bal’szketi, gyvento
ja apėmė baime. Vienok dideles bledies ne- 
įsidarė. Tas žemes drebėjimas apėmė gana

Akyviausia. kad paskutiniame laiszke raszo 
laužytoj ir darkytoj angliszkoį kalboj, sakosi

ir lietuviszku kunįgu”(o raszo angliszkai?).

ite, bet luom tarpu neturįs isz ko gyventi, 
praszo paszelpos ir t. t.

Aiszkus dalykas, kad apgavikas, pasiiaszęs 
VV. Waker., 134, South Clark Str. Chicago. 
Gal jis ir dauginus lietuvių taip bando arba 
bandys mėgyti apgauti, praszau apsisaugoki
te. K. J. Ž.

les P. Valincko, ant kurio bus svarsty
mai apie ąteinanezius Vasario menesio 
rinkimus. Renkami bus: skvajeris, trys 
miesto rundinįkai, Skuldirektorius ir 
t. t.

Ant mitingo bus kalbos, kaip iszsi- 
liuosuoti isz nagų tų prakeiktų žydų, tų

rie apsiautė tinklu visus vien mainierius

Mii-zė-i > zenadorio ricieriai ir per Naujus 
metus. Daugeli iakupa pasveikino su nau
jais paneziais. ,,Saulės" ,,ginimas reporte
ris" nakvojo cypeje ir korespondencijų apie 
Naujus Mvtuo
klėtkos i ginimų ofisų" tamsybes.

— Kaip lietuviai smarkiai jnovojasi, ma
tyt isz to, kad atsidarius kortui Potlsvillėj. 
trukiai (treinai) neįvalmja i ten važiuojanezių 
nuvežti. Pirmiaus. kol kortas neatidarytas, 
į len >ažmejo tik du vagonai jr 1*0 beveik 
tviszti, o dabar keturi sukabįti vagonai vos 
sutalpina važiuojaiiczius. Vis tai provaimįkai. 
daugiausiai lietuviai. Ar ne graudus tai ap-

Juzai“ neturi pi

guczių daugiaus užraszo, vogą men
kesnę duoda, riiierą ne pilną mieruoja, ir 
vis giriasi: o. Jozai, koks asz teisingas!

Kada nuskriausti
nįgų užsimokėti, arba matydami skriau
dą nenori mokėti, žydai apskundžia per- 
detiniui mainų savo kaltinius ir, negir
dėtas dalykas! mainieriai gauna suszta-

nori užiimti
szi'.'onG dalyku idant pagelbėt brolius isz 
vargo ir ant ateinanezio czeso rasti ke- O
lią, kuriuom eidami galėtų iszsiscrget 
isz žydiszkos globos.

Ant minėto mitingo kviecziam visus 
sąnarius ir lietuvius, u-

Chicagos Apgavikas.

Andai gavau isz Chicagos, III., laiszką, kū
nine tūlas lietuvis skundėsi, jog neturi dar- 
o, nori atvažiuoti į MtCarinius,*bet neturėda
ma ant kelio pinigų, praszo laiszke, kad jam 
iek prisiųseziau, o jis kaip tik uždirbsęs, 
ian atiduosęs; kaip buvo tame laiszke pasi- 
aszęs ir kokį adresų buvo Imdavęs, jau nepa
menu.
Po valandos gaunu kitų laiszką isz Chica

nos, pasiraszyta nekurio Waitkevycziaus; nu
duota visai kitas žmogus. Raszo jis laiszke, 
<ad jo pati sergant ir artimui tęs szventėm ne- 
;urį peno, praszo ’gelbėti.

Ant pirmo.ir antro laiszko atrasziau, kad 
asz jo nepažįstu ir apie jo nelaimes nieko ne
galiu žinoti, vienog pamislęs, kad kartais isz- 

• ties žmogus gali būti geras ir vargų kęsti, 
įdėjęs į ko pertų dolerį nusiuneziau ant paduo
to adreso

nieko nelaimes, prasit raukė.* Sugrįžo antrą
syk apie pusiau tręczių valandą. "Ih?L vos tik 
isz naujo pradėjo k ra u styti st* ^to.s iszgirdo ir 
nuvijo.

— Pereita panddėlį ir utaTnįką vakarais 
rode ,,nionns” žinom:!* lietus Užkas moninį-

panedelio vakarą? prisirinko nemažai. Isz 
Szenadorio p. R. iszvažiavo į Malianoju, o isz 
ten važiuos sn perstai vanagų kitus mic-dus, kur 
yra lietuvių. . .

Korespondencij os.
Jorest City, (Pa. Meldžiu guodotino 

Redaktoriaus patalpįti szią žinutę* Dar
bai pas jmus pradėjo menkai eiti, 
Gruodžio menesį iszdirbo tik deszimtį 
pilnų dienų, kiek dirbs szį, pamaty-

Kliubo sąnarys.

Sausio 3 - 1898,
Garbus Redaktoriau! prasząm pa- 

talpiti keletą žodelių, kaipo man Irhksmą

į Waterbury, isz rennsylvanijos reety- 
bos, ir ežia atradau nemažą lietuvių bu-

na ilgai reikėtų jieszkoti Pennsylvanijoj, 
kad norėtum atrasti taip augsztai stovin- 
czius akyse svetimtauezių musų tautie-. 
ežius. Buvau keliose vietose ir gerai 
prisižiūrėjau, jog tai yra apszviesti žmo
nes. O labiausiai iaunikaieziai^r pane-

Tąsa ant 8 psl.

•U* ?: '
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Lenkija, Malorosija ir Lietu
va.

(Keletas žodžių isz priežasties taikymosi len-

Lvovą, tarp kitų tos vietos istoriszkųpa
minklų asz matydavau taip gi ir ,,Zam- 
ko“ kalną. Platus, status kelias užve
dė manę ant virszaus jo kapczius. Ant

si, kaip tik pranyksta abelnumassusivie- 
nyjimo siekių. O kokia gi nauda lietu
viams ir malorosams vienytis su lenkais, 
jei lenkai ant pirmo pasirodymo savy-

ietuviszkas Kmngynas
su maskoliais.) 

Paraszė Jonas Lietuvis.
(Isz Svcbodos)

Tąsa.

Kas dabar gretinasi prie maskolių, 
kas jiems gerinasi, kas priesz juos strė
nas lenkia? Lenkai, lenkų magnatai. 
Kur derasi apie minėtą sątaiką? — Var- 
szavoj, ypacz Varszavoj, senoviszkoj 
Lenkijos sostapilej, o nuo Varszavos 
atspindys atsimusza į Vavelį ir Pozna
nians sienas (Mazoviją, Galicziną ir 
Didėja Lenkiją). Vilniuj ir Kiejeve 
negirdėt apie sątaiką.

Lygiai tą valandą, kada caras atva
žiavo į Varszavą, kada lenkai rinko 
pinįgus ant paminklo Mlckevycziui 
Varszavoj, pagal paliepimą Varszavos 
moksliszko departamento spaudine lie- 
tuviszkus katekizmus ir maldaknįges 
maskoliszkoms Ii taromis, o Suvalkų 
Lietuvoj szimtais aresztavojo už skaity
mą lietuviszkų knįgų, spaustų lotynisz- 
komis raidėmis. Apie rusinus toj pa- 
ežioj valandoj lyberaliszkiausi maskolių 
laikraszcziai raszė, kad ir rusinai -j^fra- 
iniecziai nori turėti mokslainę, bet dėl 
jų nereikią jų taisyti, o apie klausymą 
malorusiszkos spaudos nė tiek negirdėt, 
kaip apie lietuviszką.

Akyvas, kaip matot, visas bėgis to 
klausymo, labai akyvas.... ir lenkų se
novės politika ir dabartinis pasielgimas 
sziame reikale — viskas akyva. Asz 
daug apie tai mąstau, bet visko suprasti 
nevalioju.

Rusinai apvilė lenkus ir laikėsi su 
maskoliais, o dabar nė lietuviai, nė ru
sinai nesitaiko su maskoliais, o taikosi, 
vienijasi ir gerinasi prie maskolių tik 
vieni lenkai. Keista pakraipa viso to 
klausymo.

virszaus nebuvo nieko, tik pas kapcziaus 
papėdę stovėjo keli rusinai darbinįkai 
nu špatais rankose. Taisė jie kapczių.

— O ką, ar byra kapczius — paklau
siau asz jų prisiartinęs.

— Taip, - atsake vienas isz jų - ką 
veiks nebyrėjęs, kad supiltas isz smil
ties, o pamatai ne tvirti, tai ir byra, o 
lietus dar plauja jį.

Asz atsisėdęs ant suolelio prisižiūrė
jau, kaip lietaus nuplautas smil
tis vėl ant kapcziaus vežė. Visokios 
mąstys (mislys) kaip biczių spieczius

Liublino unijos valandai.
vienas to vie n o 
isz t a re vienas 

supilstė jį isz

stovystes tų dviejų tautų taip žiuri, kaip 
maskoliai ir vokiecziai, o gal dar ar- 
sziaus. Tegul lenkai nors sykį persiūk-__ „Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

u
Lvove, senovės galicijinės Rusijos 

sostapilej, yra kalnas, vadinomas , ,Žam- 
ku“ (pllia), ant kurio senovėj užklupda
vo laukines minios totorių ir turkų, pla
tinusios myrį ir isznaikinimą. Szis pi
lies kalnas yra szendien tik atmininiu 
tos kruvinos praeitės, o ant jo yra kap
czius, supiltas žmonių rankomis per rū
pestį tūlų lenkų - patrijotų ant atmin
ties Liublino unijos. Kadais, būda
mas dar Europoj, pervažiuodamas per

grįžo, beje, k 
isz darbi nikų: 
smilties, jokių iszmintingų pamatų nepa
dėjo,, tai ir neįstabu, kad byra“.

Ne czion vieta kalbėt apie priežastis 
h pa&ckrircs Liublino unijos, apie jos 
blogas ir geras puses, apie faktą jos 
sudarymo, legaliszkumą, tvirtumą ir t. t.

Tik pasakysiu, kad lietuviai, o su lie
tuviais ir rusinai visai nepritarė unijai, 
kokios norėjo lenkai. Pats Korzeniov- 
skis, to laiko lenkų poetas, raszo, kad 
Lietuva ir Malorosija sudarė su Len
kija uniją prie Voinos ir Galaburdos. 
Voina buvo lietuvis, Galaburda - ma- 
lorosas. Tik jiedu buvo prie suraszy- 
mo Liublino unijos sutarties, reprezen
tavo lietuvių ir malorosų tautas, o kiti 
reprezentantai dviejų su Lenkija vieny- 
janeziųsi tautų, nesutikdami ant įtar- 
czių vienyjimosi, apleido rodų salę. Bet, 
nepaisant ant to, lenkai suraszė aktą 
Liublino unijos, o karalius patvirtino ir 
pasiraszė po juom. Karalius buvo Di
džiu Kunįgaikszcziu Lietuvos ir Ma- 
lorosijos ir pertai aktą apszaukta kaipo 
gerą, nors žmonės ir žmonių reprezen
tantai nenorėjo jį priimti. Nežinau, ką 
mislija apie gerumą ir legaliszkumą to 
karaliszko patvirtinimo kiti mano vien- 
taueziai, bet kas link manę,tai asz kaipo 
ukėsas Suvien. Valstijų, perdėm pe
rimtas demokratiszkomis idėjomis, tą 
pasakycziau apie Liublino uniją, kas 1 
s&vis jiems nepatiktų. '

Ant galo tautos dėl palitikos vienijasi 
dėl politikos gali ir atiskirti. Ant tiek 
vienijasi, ant kiek kožna isz susivieny- 
janezių tautų turi isz to naudą, o skiria-

lenkai, ir pripažįsta lietuviams kas 
lietuviszka, o malorosams, kas 
malorosiszka, o tada tos naiviszkos, 
kaip jie paprastai vadina, lietuvių ir ma- 
lorosų pretensijos prie brolių lenkų tik
rai dings. Reikalauja nuo mus lenkai, 
ir vis vardan Liublino unijos, kad mes 
atjaustu me viską, ką jiems skauda, kas 
juos kankina; bet jei tarp mus turi but 
tikra broliszka vienybė, tai ir mes isz 
savo puses turime tiesą reikalauti nuc 
lenkų, kad ir jie dirsteltų į musžasdas, 
o to nuo jų niekaip dasiszaukti negali.

Sztai vienas faktas dėl paveizdos. 
1863 metai, kuruose lietuviai drauge su 
lenkais pakilo, daug skaudžiau užgavo 
lietuvius, kaip lenkus. Tarp kito ko 
Muravjovas, paklausęs patarimų Miliu
li no Gilferdingo, uždraudė lietuviams 
spaudįti lietuviszkas knįgas lotyniszko- 
mis raidėmis (Iitaromis), primesdamas 
jiems makoliszka ,,graždanką". Lietu
viszkas tautiszkas judėjimas, ant valan
dos 
j imu,
dviguba 
jo neužmigdys. _______  __
viszka kontrafakcija, t. y. knįgos ir lai
kraszcziai, spaudinami 
Prusnose, Suvienytose 
platinasi tarp žmonių, bet sziaip ar taip 
butų Lietuvai gcriaus, kad maskoliszka 
valdžia panaikįtų barbariszką uždraudi
mą, apie ką lietuviai paskutinius metus 
ir ėmė dideliai rupįtis. Ar lenkai norė
jo lietuviams padėti? Nėbiskį. Len- 
kiszki laikraszcziai net praszomi, kad 
pajudįtų klasymą lietuviszkos spaudos 
Maskolijoj, ne burnos apie tai neatvėre. 
Kasztais ,,Susiv. Liet. Amerikoj", 
kursai gal daugiausiai apie tai rūpinosi, 
pernai iszėjo gerai žinomo tarp lenkųgr. 
Lelyvos knįga maskoliszkoj kalboj: 
,,Padėjimas lietuvių tautos maskolių 
vieszpatystėj“, kurią iszsiuntė pas ca
rą ir jo ministerius, taipgi į redakcijas 
kiek įtekming-esniu laikraszcziu masko-

PAJAUTA
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.

VII

Taip voras, ką verpė isz savęs, prasisklaklgs tinklą, 
(Hudo tarp iszvytę posmų^vcik juosna paklius kas, 
Juoksmas nuduotas jo skrieja per veidą 
Akys-gi kibirkszezia žėr dauggodumo.

Krasicki.

In keletą dienų po iszvažiavimui Alenos, kuningaiksztio- 
n« Olgerdienė, pasilikdama tarpe numylėtų savo vaikų, link
smindamas! gera pasekme kelionių Jagaliausir puikių grobių 
kuriuos jai parvežė, taip sykį atsiliepė į jį:

— Sunau mano, pasakyk man, dėl ko lyg sziol taip
tuom ' padavady- niekais metus savo leidi. Piktą paveizdą duodi, Jagaliau. 

^metų pabudo SU Tavo broliai, nors jaunesni, apsivedė ir yra laimingais; tu tik 
ir szendien nieks
i- • v i- gražiaja lenke, žinau kaip maloniai žvelgi ant Pajautos, 1 aip vadinama lietu- .*. . T< • ~ . • •

1 iro Irarl ti Ir vmnvn nini’crniinci Kni’inim fniirnc imi m

užslopįtas 
po to

vienas, nežinau ko dar lauki. Macziau, kaip užsiiminejai 
, bet 

ką, kad tik vienval merginiesi. Kariauji tautas, imi nelais
vėn tuk»tanczius merginų, daugini savo lobius, o apie lobį 
brangiausią, apie padorią paežių lyg sziol nesirupini. Aruž rubežiaus

Valstijose, mielini kad paczios kuningaikszcziutes turi tavęs jieszkoti? 
Tai negerai mano sunau, laikas bėga, tėvas tavo dėl to tavę 
ant sosto pasodino, idant ant jo taipgi sūnų savo kuomet nors 
pasodįtum.

— Ar jau iszsisznekėjote, motin ?-užklausė Jagalius, 
nuobodu jums, kad marti galvos nedžiovina? Kad jums 
taip geistina ją pažinti, pasakykite-gi, kur turiu jos jiesz
koti ? '

— Ar tai jau nėra ant svieto vertos tau merginos? Jei 
nori, kad tavo pati butų gražiausia, surink dukteris prakil
nesnių padonų, o turėsi isz ko pasirinkti.*)

— Nenoriu nevalninkės už paczią, atsakė kuningaiksz
tis, musų pati turi būti lygia mums valia ir luomą.

— Tai iszsiųsk pirszlius pas kuningaikszczius. Nauja
miesti]’ yra puikios kuningaikszcziutes.

— Tai ne dėl mus pati. Kas man isz Naumiestiszkės 
kuningaikszcziutes, su kuria szimtą mylių paimsiu pustynės. 
Lietuva žemės turi gana, tik netur gana žmonių.

— Žiūrėkit, ko jam pasinorėjo. Mano mielas, tavo tė-

vas nebuvo taip iszmislus; du syk apsivedė ir gražių vieszpa- 
tystę paliko vaikams, taigi kad toksai puikus, nusiųsk į Kija- 
vų pirszlius; ten turtingos kuningaikszcziutes sėda ant sidab
rinių suolų.

— Turtai kijaviszki nedaug prie musų lobių prisidėtų; 
ne Kijavoje mano, žadėta. Duokite pateika, motin, jus neži
note, kokia mums pati patinka. Galima visuomet apsivesti, 
tik ne visad galima sau pasakyti: gerai apsivedžiau.

— Jagaliau, tarė motina, tau tie lenkai galvą apsuko; 
jau asz matau, kad daugeli] daigtų nori rėdyt lonkiszkai: asz 
tau sakau: pacziuokis.

— O asz jums sakau, mislykite velyk apie tai, kad Auk
sę iszduoti; apie manę nesirūpinkit.

— Duok man ramybę, brolau, atsiliepė Auksė. Jei tu 
žinai, kokia tau pati pritinka, tai man taipgi mano pasirinki
mas nėra nežinomu.

— Vaikai! tarė kuningaiksztienė iszeidama, tegul jus 
oievai laimina; bet kaip matau, tai pikta jus dvasia apsėdo. 
Atminkite, kad negailėtumėte sunaikinto laiko. Kas dien 
graži saulė užteka ir kasdien graži nusileidžia; bet ne kas
dien žmogus tas pats, ką vakar.

Atsakymas Auksės pasiliko giliai įskirdus mislije brolio. 
Mylėjo jis ją labai ir velijo padaryti geriausiai; pasilikęs su 
ja du vienu, stengėsi isztirti, ar isztikro paniekinus kovoji
mą karžygių, padarė tarpe jų iszrinkimą vyro. Auksė isz 
pirmo norėjo slėptis, bet kad Jagalius kassyk stiprinus gulė, 
aszaros ją iszduoti pradėjo. Pažino kuningaiksztis, kad pa
linkimus sesers turi sunkinti kokios kliūtys; sujudintas jos 
stoviu, visokią pagelbą jai prižadėjo, praszydams tik, kad 
jam apreiksztų savo slėpinį. Bet Auksė vis palaikydama 
tilėjimą, kad ant galo negalėjo atsibodėti brolio, atsysakė ant 
Vaidylos, užtikrindama, jog jis jam viską geriausiai ap- 
reiksz, ir laimę savo sudėjusi ant malonės kuningaikszczio, 
paliko jį nežinioje.

Jau skaitytojas galėjo augszcziaus patėmyti, kad musų 
myletiniai didelę viltį dėjo ant pagolbos Skirgaliaus. Ir ne 
klydo savo lukestyse. Skirgalius turėjo silpnybę dėl sesers, 
žinojo jos palinkimus ir sąjautė Vaidylai ne dėl to tik, kad 
su juomi iszaugo, bet kad tas buvo jam kartais pagelbingas 
įgyji me malonių ir milaszirdingumo pas poną savo Jagalių. 
Skirgalius mat laukdamas dalykinės vieszpatystės, dėlei ku
rios dūsavo ant nedidelio kaimo, turėjo aprubežiuotus įėji
mus; tankiausiai gyveno Vilniuje ant brolio duonos ir nuolat 
ko tokio isz jo rankos laukė. Taip įkirus padėjimas tankiai 
vertė jieszkoti pagelbos Vaidylos, kuris kaipo smarkus dva- 
rėnas mokėjo jį sau paveikti, ir tuomi noriaus jam tarnavo, 
jog žinojo, kad Skirgalius turėjo isz savo pusės taipgi tam 
tikrą laipsnį persvaros ant pobūdžio brolio ir pavalnumu sa
vo taip mokėjo taikyti staigumą galincziaus Lietuvos, jog 
tas sunkiausiuose dalykuose, iszsyk neprilenkiamas, paga
linus visuomet apsileisdavo ir linko ant pusės brolio.

Tuom tarpu Jagalius žingeidus pažinti žmogų, 
Auksė iszkėlė augszcziaus kuningaikszczio Danieliaus, 
tik sugrįžo pas savę, paszaukė Vaidylą ir klausė jo,
namų dumcziaus, kas gali but tas, ką merginasi prie kunin
gaikszcziutes.

Pasitikintis ant malonės pono, o labjaus ant pagelbos 
Skirgaliaus, Vaidyla nesusimaiszė nei maž, prieszingai, ras- 
dams szitą valandą atsakancziausia dėl atidarymo kelio savo 
siekiams, atsakė su n’atbolnumu linksmo juokdario, kurio taiv 
kiai vartojo su ponu svarbiausiose kalbose.

kurį 
kaip 

kaipo

(Toliaus bus.)

*)Buvo paprocziu pas sziaurines tautas, kad vieszpataujantis kunin- 
jaiksztis, ketindamas vesti, per paskyrtas ypatas sukviesdavo savo 
dvaran gražiausias dukteris pirmųjų padonų szalies. Valgo prie vie
no stalo. Ta, kurios iszmlntls ir patogumas, nežiūrint ant turtų, pati
ko kuningaikszcziui, apturėdavo nuo jo laike pietų žiedą ir skepetaite, 
ant ženklo, kad turi palikti jo pati, po ko netrukus kitas, gausiai apdo
vanotas gražina namon.
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— Asz juomi esiu.
— Tu? prisižiurėdams į jį užklausė kuningaiksztis. Tu, 

savo sziaudiniuose szarvuose? Ir pasileido juokais.
— Žinoma, argi mano sziaudiniai ne taip gerai isztai- 

sė, kaip tavo, kuningaikszti, geležiniai Lenkijoje? Bet tas, 
ką pasakysiu, dar tavę labjaus nustebins; sztai laukiame, ku
ningaikszti, ant jūsų pritarimo.

— Vaidyla, pamesk szituos juokus, tarė ruscziai ku- 
ningaiksztis. Tavo drąsumas gali tavę nuvesti į tumią 
Klausiu tavęs, kas jieszko rankos mano sesers?

— Uždaryk! uždaryk manę pone į turmą, atsakė smur
tus tarnas. Tąsyk persitikrinsi, ar, ką pasakiau, yra teisybė.

Pagautas piktumo Jagalius, szoko staigai, akys jo su
žibo rustumu, metėsi kaip liūtas ant aukos ir metęs drąsuolį 

• į žemę paszaukė sargą. Akimirkoj įpuolė sargyba szar- 
vuota, laukdama paliepimo; bet jau įnirtimas praėjo. Vai
dyla taipgi žinodamas būdą pono pakilo nuo žemės ramiai 
ir pasislinko į kampą.

Jagalius drebėjo dar isz piktumo: lygiai pat tame 
laike ant sujudimo sargų užėjo Skirgalius, o matydams pas
tovą Vaidylos, dasiprotėjo, kad jau parėjo prie iszriszimo ir 
rodijo jam, kad iszeitų ant valandos isz akių. Tuom tarpu 
kuningaiksztis pradėjo priesz brolį varytis ant iszdrįsimo 
tarno ir jau isz naujo piktumu užsidegė, bet Skirgalius mal- 
szindamas įnirtimą, užtėmijo, kad kuningaikszcziutės garbė 
ir ramybė namų reikalauja, kad szitą aplinkybę patyloms už
baigti. Pripažino tiesą szitos rodos Jagalius ir liepęs sargy
bai prasiszalinti, ėmė karsztai užsivarinėti ant pasidrąsinimo 
žmogaus, kurį pagadino jo gerumas. Klausė tų skundų 
Skirgalius ir po valandos įspriaudė mitriai žodį, duodama 
suprasti, kad kuningaiksztis pats kitados aprengęs Vaidylą į 
sziaudinius szarvus prisidėjo prie iszdrįsimo.

Visą dieną kuningaiksztis buvo rūstaus ūpo ir pyko ant 
sznrvų, vaikynių, kuningaikszcziutės ir visų. Skirgalius 
dabojo atydžiai, kad su sesere atskyriai neparsieitų sznekėti, 
nes žinojo brolio staigumą ir žinojo, kad prie pirmo susitiki
mo nemažiaus kaip Vaidyla, neįstengs susilaikyti. Žinojo 
taipgi, ant kiek Auksė pasiryžimuose yra tvirta, ir ant visko 
drąsi; taipgi bijojo netik sugadinimo veikalo ant visados, bet 
kuo arsziausių nuo to giminėje nesupratimų. Mitrus jo už- 
bėgimai pataikė praszalinti szitą audrą. Ant rytojaus ra
mesnis Jagalius pakreipė su broliu szneką apie meiliszkas 
narszas. Apsznekėjo tą dalyką ilgai irplacziai, o kas vakar 
buvo baisum nusidėjimu, sziądien pavadinta tapo blogumu ir 
neapmislijimu. Kuningaiksztis peikdams vis nelygumą su- 
siriszimo skundėsi drauge ant žmoniszkos silpnybės ir jau ne 
ant Vaidylos, tik ant meilės pyko, kuri jam atėmė taip nau
dingą žmogų. Isztikro, stoka numylėto tarno kas syk 
jam labjaus nepakęstina rodėsi. Skirgalius žinojo gerai, kad 
ilgai apsieiti be jo negalės, bet nusprendė kiek galint isztirti 
kantrybę brolio. Taigi ant syk skaudžiai kaltino Vaidylą ir 
sziauszėsi ant sesers; bet netrukus dalyką taip gerai pakrei
pė, kad Jagalius imdams pusę savo prieszininko pats pasili
ko jo apginėju. Pirmi sukilimai rūstumo szirdij szito pono 
vis apsileisdavo geriems jausmams taip toli, kad tankiai tas, 
kuris datyrė pasekmių jo nemalonės, po valandos paliko gau
siai apdovanotu ir jau tuomi patim turėjo pas jį tam tikrą 
užpelną.. Jagalius turėjo ypatingą prilankumą dėl Vaidylos 
ir negalėjo'sau dovanoti, kad su juom taip asztriai apsiėjo; 
tokiu budu įsimilėjusių veikalas matomai geryn ėjo. 
Kuningaiksztis mažai jau prieszinosi velijimams sesers; ėjo 
jam tik apie tai, kad Auksė, turėdama brolius ir dėdes, ku
riems jis kaipo globėjas turi iszduoti skaitlių isz jos pasiryži
mų, gali juos sukirszinti ant savęs, tuomi labjaus, jog buvo 
persitikrinęs, kad tie mažiaus dabodami ant tikro jos 
aplaiminimo, prie to tik stovės, kad butų iszleista pagal luo
mą. Bet Skirgalius ir ant szito užmetimo mokėjo atsakyti, 
atkreipdamas brolio atydą ant vienvalinio jų abejotumo taip 
toli, kad vos isz vardo yra žinomi kuningaikszcziutei, ir kad 
jos likimas, kaip lyg sziol, visiszkai jų neapėjo, dadavė ant

galo, kad būdams didžiu Lietuvos knningaikszcziu turi ma
žiaus paisyti apie jų nuomonę, ir kad kuomet iazrinkirnaa 
vyro isz vainos valios yra Auksės, ji tik pati, kaipo pilname
tė, priversta bus jiems iszsiteisinti.

Pasiliko jau tąsyk tik paskutinė, bet sunkiausia kliūtis, 
t. y. apturėjimas motinos pavelijimo, kuri apie garbę gimimo 
savo rūpestinga, o Vaidylai neprielanki, niekad jo susižieda- 
vimo su kuningaikszcziute patvirtinti nenorės. Žinojo apie 
tai Jagalius gerai ir isz tos priežasties be pasisekimo darė 
broliui užtėmijimus; bet Skirgalius ant jų sumuszimo atminė 
tėvą Olgerdą, privesdams, kaip jis gerai velijo Vaidylai, ir 
taip toli buvo jo laime užimtas - jog, kad but dar gyvenęs, 
isztikro jam nebūtų atsakęs dukters, nors ta mažiaus jam bu
tų prilauki,*) iszvedė czion, kad atmintis Olgerdo, turi būti- 

*) Visuotinai sutinka raszėjai veikalų, kad Vaidyla buvo labai 
mylimas Olgerdo, nemažiaus už Jagalių. Užtai spręsti reikia, kad tu
rėjo būti didei gabus pasidabojime, arba, kas tikriaus, turėjo buk sū
numi nelegaliszku kiltos kokios ypatos.
nai priversti kuningaiksztiene prie atsakymo jo velijimams, 
tuomi labjaus, kad iszpildyme jų kuningaikszcziute randa sa
vo laimę. Atminimas Olgerdo, kurį Jagalius mylėjo, pa- 
veizdinga suniszka meilė, privedė jam ant atminties prisaky
mus, tėvo duotus prie myrio, kad jį visad laikytų kaipo bro
lį. Szitą szventa dėl jo pareiga suteikė laimę Vaidylai. Lie
pė jį kuningaiksztis paszaukti, padavėjam vardan sutikimo 
ranką, perpraszinėjo ir gera ramino vilczia. Mokėjo iszla- 
vintas dvarėnas sudėti pastovą pagal aplinkybes, liejo asza- 
ras isz dėkingumo ir padėkavonėse pluko.

Kad sykį Jagalius prie ko noringą mislį palenkė, tai no
rėjo, kad tas tuojaus įgytų užbaigą; neleisdams tad aplaimi
nimo mylėtinių prailginiman nuvėjo tuojaus pas motiną ir 
tuomi stonini balsu, kuris reiszkė neat keistiną valią, pasakė 
jai, kad nusprendė Auksę iszleisti už Vaidylos. Kaip baisiai
szita žinia pergąsdino kuningaiksztienę, lengva sau dasipro- 
tėti. Nelaiminga motina del atkreipimo tokios pažeminaū- 
czios tuokos privadžiojo rūstybę dievų, pasipiktinimą žmo
nių ir įžeidą Danieliaus, prasergedama, jog nuskriaustas ku
ningaiksztis virszinimu ant savęs tarneko, gali savo pagiežai 
ne tik paszvensti Vaidylą, bet ir Auksę; žodžiu, viską darė, 
idant sutraukyti tą su tarmę; bet nenumaldaujamas Jagalius 
pavesdamas motinai, kad velyk mislytų apie iszleidimą duk
ters, užbaigė kalbą szituoni liūdnu tarimu: tokia valia mus 
ir taip turi būti. Kuningaiksztiene gerai žinojo sūnų, kad 
ką syki sudėjo, tai sunku atmainyti, todėl su paprastu nusi
leidimu pasiduodama jo paliepimui paliovė geidauti negalimų 
daigių; tik negalėjo suprasti, kokiais budais Vaidyla pataikė 
taip toli jį priversti, ypacz gi skaudus jai buvo neisztiklumaa 
dukters, nes negalėjo susitaikinti su ta mislia, kad jos sutiki
mas butų be jos noro. Tuom tarpu dagelius dėl užlaikymo 
paprotrszkų apeigų, paėmęs su savim brolį pildė pas seserį 
pareigą pirszlio, klausdamas dėl tarno ir draugo maloningo 
atsakymo. Paklusnu paliepimams brolio ir globėjo, mer
gina tykum balsu davė pavelinimą. Po taip maloningo pri
ėmimo, ponai svotai grįžo pas savę ir gėrė su jaunavedžiu 
už velytiną tuoktuvių pasivedimą: kuningaikszcziute gi užsi
dėjo ant galvos užlaidą ir nuo tol iki dienos szliubo nevalia 
jai buvo su sužieduotiniu matytis.

Bet Vaidyla, vietoje linksmintis taip laimingu dalyku 
apsivertimu, negalėjo atsispirti įkirtoms mislims, kurios jį 
kassykis matomiaus krimto. Mate užrustįtą ant savęs vei
dą kuningaiksztienės, jos nuliūdimą ir susikrimtimą; jautė, 
kad ta taip pageidauta moterystė sukildins ant jo visą Gedi
mino giminę ir paduos neužtikrintam likimui jo ateitę; taigi 
mislijo apie tai, kaip galėtų valia kokiam atsitikime apsi
ginkluoti kaimyniszka galybe ir su tuom mieriu įvairius ren
gė įrankius; norėjo taipgi kuoveikiausiai iszsiriszti isz gauto 
patarnavimo Skirgaliui ir pagal jo nuožiūras prigelbėti jam 
pusbrolį. Szitos visos aplinkybės labjaus įsimislijusiu darė, 
negu jaunavedžiui tiko. Jagalius nemėgo matyti nuliudusiu 

(Toliaus bus.)

Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutes.

Tąsa.
— Kokis tamista vėjavaikis - tarė, duodama gerti. - Ne- 

nirszta tas, kurs nori, bet tas, kuris nenori ir kada nenori.
— Kam-gi man dar liūdnumą užduoti. Buk tamista taip 

'era, paraszyk pas seserį, asz padiktuosiu.
į Susijieszkojo lapelį popieros, o jis, temydamas į ją, tarė 

szleto:
— Brangi Valerija, ką turėtumei ilgai apie manę rupįtis 

negaudama jokios žinutės, tai geriaus viską žinoti iszsykio. Ne
įtikėk manę matyti ir nelaukkie manęs, pamislyk, kad atsi
sveikinau tavę ant visados. Taip ir yra. Reikia ir tau ant 
jalo pasakyti visą teisybę. Nerasziau to, mislydamas, kad 
zisas blogumas pereis ir suramįsiu tavę gera naujiena. Bet
- kitaip atsitko.

Tobolske visiszkai manę apvogė, o paskui blogai ėjosi
- juk žinai mano laimę. Surinkau, teisybė, ant arklio ir ro 
gių, bet ką isz to bucziau pelnęs? truputį duonos, o jus isz 
manęs nebūtumėt turėję nei suraminimo, nei pagelbos. Szal- 
ežiai taippat dideli, o drabužių gerų neturėjau, pertai ir gavau 
karsztligę. Insisenėįo ir dabar jau po manim. Ir dar ką tau 
ant suraminimo pasakysiu. Laukiau tik pavasario, kad isz 
ežia iszbėgti, negalėjau daturėti. Pertai, arba kelionėj bucziau

&

— Kad tu ežia, pas jaunikį!
Antanas, pabudęs nuo garsios kalbos, klausė.
— Ar teta isz proto iszėjo! - tarė Marijona. - Praszau 

grįžti, pasakyti jam teisybę ir užimti jį, pakol asz sugrįžsziu.
— Tai tu isz galvos iszėjei! - supyko senė. - Kas tai, ar

tai ežia tavo brolis, kad jį pati prižiūrėtum. Tėvas liepė, rei
kėjo jo neklausyti. Lyg jis žino, kas pridera! To jis nesu
pranta! Juk tu negali pirmutinį geresnį dažiurėti ir tuomi sa- 
vę kompromituoti! Kas tai? Ar tai ežia dėl merginos vieta?

— Perpraszau tamistą, taip yr’ - tarė Antanas. - Sztai 
ir vėl už manęs turite nesmagumą. Atleiskite man už tai. 
Dėkavoju už viską, jau nesimatysime daugiaus, duok Dieve 
jums gerą likimą!

Utaviczienė užsigėdino savo karszcziavimosi ir nutilo. 
Marijona buvo pabalus, o akys jos virė.

Nieko nemislydama rengėsi iszeiti.
— Užeisiu vakare - tarė - tik tamista nemislykie apie 

myrį ir imkie gyduoles. Už valandos ežia ateis tėvas. At
siųsiu tamistai sriubos ir pieno. Et, pereis viskas!

Grįžtant namo moterys nieko nekalbėjo. Pusiaukelėj 
pasitiko jas Szumskis. Buvo lyg neužganėdįtas ir užpykęs.

— Isz kur-gi tamista grįžti po dviejų valandų? - užklau
sė ruscziai žiūrėdamas į laikrodėlį.

— Nuo ligonio! - atsakė szaltai.
— O man pasakė, kad tamista pas Kotnickius.
— Taip mislijo teta, kadangi nei jai, nei niekam nesisa- 

kiau, kur einu.
Szumskis prikando lupą. Inėjo į namą ir Marijona nu-

žuvęs, arba sveikatos ir pajiegų netekęs, ir tik bucziau jumiems 
vargo parneszęs, o taip, tai geriaus. Ant palaidojimo isztesesiu, 
už žmonių mylistą užmokėsiu ir ramiai sau gulėsiu szalia An
tano Gostinskio. Perpraszau jus už tą suvadžiojimą, bet te
gul tas sykį pasibaigia. Juzei pasakyk apie tai atsargiai, 
dėkavoju jai už szirdį ir gerumą, vaktuok ją vardan mano at
minties. Jei kada jums daedžiau, dovanokit ir atminkit kada 
nors poteriaujant. Labai man silpna; papraszysiu, tai įraszys, 
kada numirsiu ir tikrai žinosite, kada nustojau mislijęs apie ju
mis. Czionai szaltis, szaltis ir tusztuma!

Marijona perstojo raszius ir temijo į raides. Ligonis bu
vo labai pailsęs, bet ramus. Padėjo laiszką ir sėdėjo nesiju
dinant. Jos paezios apgailėtinas padėjimas iszrode mažytėliu 
prie padėjimo szio nelaimingojo. Vargszas, sunkiai sergantis, 
nuo visų apleistas, po sunkiam gyvenimui, po daugeliui nes
magumų ir didelių galejimųsi su savo likimu, daba skyrėsi su 
szia pasaule be protesto ir iszmetinejimų. Nei su vienu ne
galėjo atviariai pasikalbėti, priesz nieką atverti savo szirdies, 
ir tai ne nesiskundė. Dideliai jo gailėjosi, ir prisiminė jai 
meile jos brolio prie szio nelaimingo; vargszas džiaugiasi, kad 
ramiai atsilsės szalia savo draugo. Pas jį važiavo ir taip atsi
tiks. Tyliai priėjo prie lovos ir davė jam gerti. Tiek kartų 
jį užgavo, jautėsi labai kalta.

Namuose pasidarė triukszmas ir įbego Utavicziene.
— Mariute! Szumskis atvažiavo! - tarė uždusus.
— Tai kas? Yra tete!
— Taigi, kad nėra. Paszaukė jį pas ligonį. Asz pasa

kiau Szumskiui, kad pas Kotnickius; bet laikas bego, norė
jo pats eiti pas tavę, labai persigandau, pati atbėgau. Viesz- 
patie, jeigu jis dažinos!

Ką tokį? - nekantriai užklausė mergina.

vėjo į kuknią.
— Jurgi - szuktelejo - paimsi szitą sriubą ir tuojaus nu- 

neszi pas Andreiką del Mrozovickio!
Utaviczienę net sziurpuliai pakratė isz baimes. Szums

kis įstabiai nusiszypsojo.
— Tai ponas Mrozovickis yra po tamistos specijaliszka 

ir taip rupestingagloba?
— Taigi!
Utavicziene įsimaisze į kalbą.
— Mirsztantis vargdienis! - tarė. - Gydytojas sake, kad 

neužilgo nustos gyvenęs,
— Maža beda! - suniurnėjo Szumskis.
Marijona nuvejo ant virszaus, Szumskis paskui ją. Valg- 

stubej ją sustabdė.
— Mano karaliene! pavelyk pabueziuoti rankeles. Taip 

ilgai tavęs nemaeziau!
Neatitraukė rankų, bet likosi vis-gi nejautri ir kuom tai 

užimta.
— O sziendien asz taip skubinausi su linksma naujiena, 

kalbėjo toliaus, meiliai žiūrėdamas jai į akis. Gavau laiszką 
isz tėvynės, o jame sutikimą tėvų ant musų susituokimo. Tė
vas perleidžia man aptiekus Suvalkuose ir laukia mus su isz- 
tiestoms rankoms. Jau jokios nėra periszkados del musų 
laimes. Atvažiavau melsti paženklįti dieną szliubo, vystu ir 
džiustu laukdamas tos dienos.

Priėjo taip arti, kad apkabino ją ir priglaudę prie savęs.
Atszoko greitai užpykus.
— Žinai tamista, kad panaszių scenų nekeneziu. Labai 

džiaugiuosiu isz sutikimo tamistos tėvų, bet szliubo nenoriu 
iki užbaigimui žčlabos. Del tėvo to nepadarysiu. Per daug 
greit po szermenų linksmįtis. Ant galo, ko taip skubįtis. Pa-
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ženklįtas laikas tik už dviejų metų dar ateis.
— Taigi tiek laiko yra ant atlikimo visų reikalų.
— Keno reikalų? Tamistos?
— O ne, asz turiu grynus pinįgus. Kalbu apie tėvą.
— Tėvas suvis nemislija apie atlikimą savo reikalų. Juk 

davė jis tamistai iszlygas. Jei liksiesi ežia, atiduos visą savo 
turtą, jeigu ne, gausi tamista tik manę ir penkis tukstanezius.

— Taip, buvo apie tai kalba, bet tikėjausi, kad tėvas, 
pažinęs manę, permainys savo plianą ir važiuos drauge su 
mumis.

— Tėvas, niekados!
— Vienok-gi palikti ežia jį vieną jokiu budu negalima. 

Saugok Dieve, jeigu numirtų, pakol isz mus kuris pribūtų, 
pusė butų iszvogta.

Marijona pradėjo juoktis.
— Na, tai važiuok tamista vienas, o asz liksiu prie turto, 

tarė.
Szumskis paraudo.
— Blogai tamista manę supratai. Kad tėvas man 

vestų visus savo reikalus, tai viską suveseziau į tvarką, 
jau senyvas, laikas pasilsėti. Su pasiszventimu imeziau
savęs jo darbą. Paskui gal prikalbįtumėm jį ant iszvažiavimo. 
Sunku persiskirti su juom, o asz taip norėcziau suteikti tau, 
mano miela, laimę.

— Tie dalykai į manę nepriguli. Pakalbėk apie tai tami
sta su tėvu.

-— Vienok man tamįsta dapadėsi, teisybė?
— Neturiu jokios įtekmės ant tėvo. Nepaisant ant sena

tvės, pats viską daro pagal savo nuomonę. Jei sutiks, tai asz 
ant visko pristosiu.

— Tamista neuturi szirdies. Asz už tokią meilę nieko 
nuo tamistos neaplaikiau! - tarė atsidusęs.

— Aplaikiai tamista, ko praszei: mano ranką, 
metų, kaip tamista manę pažįsti ir, man rodosi, asz 
vienokia.

— Vienokia - be susimylėjimo, be jautrumo ir 
dies.

Mostelėjo rankomis.
— Tokia asz dėl visų - tarė.
Utaviczienė dirstelėjo per duris, o matydama juodu gre

ta sėdint, giliai atsiduso. Pradėjo rengti stalą laikas nuo lai
ko tėmydama į juodu. Džiaugėsi senė, kad sulauks gobtuvių 
savo numylėtos.

Szumskis sėdėjo visą dieną ir ant galo turėjo nakvoti, ka- 
dan-gi lauke pakilo baisi pusnis. Kalbėjosi apie prekybą ir 
pavasario triukszmą; o tuom tarpu už sienos pusnis buvo pa
ežiam paszėlime: vėjas cypdamas neszė debesius sniego isz 
vienos vieto į kitą, darydamas vietomis didelius snieginius kal
nus. Marijona, žiūrėdama į siuvinį, kelis sykius atminė Mrozo- 
vickį. Atlankyti jį jokiu budu negalima, o vargszas gal mi
rė tuom tarpu. Nė ant rytojas, nė treczią dieną nieks jo ne
atlankė. Pusnis szėlo ir szėlo. Visą kaimą užpustė, taip kad 
ir iszeiti niekam nebuvo galima; kaimas buvo lyg iszmiręs. 
Szumskis vis svecziavosi. Labai jam buvo nuobodu, nors to 
stengėsi neparodyti, tiktai apie bravorus vis kalbėjo, kad ten 
jis neatbūtinai reikalingas. Kuoveikiausiai norėjo iszsprusti 
ant laisvės.

Ant galo treczią dieną keturiasdeszimties laipsnių szaltis i 
pergalėjo pusnį ir urnai ją visiszkai nustabdė. Pirmiausiai

iszvažiavo Szumskis, o paskui Marijona peržiūrėti karexia SniulkmenOS.
Priesz iszvažiavimą nusiuntė paklausti apie Mrozovickj. Į Ateina žinia isz New Yorko, buk 
dar gyvas; gydytojas tuoj iszsirengė pas jį, o ji paslėp5-ena-i susivienyjo kompanijos kasyklų 
iszsiųstą laiszką ir susiramino. “ kietų ir minksztų - į vieną di-

Paskui neatidedami darbai užėmė jai laiką ir mislis; trust ą kurio galva busęs garsus 
sykį kaip tai tėvas jį priminė. bankierius . J. Pierrepont Morgan.

—Drūtesnis už musų Antanuką - tarė liūdnai. Prustas apima kasyklas anglių visose 
Pasveiko ir už poros nedėlių, nors dar buvo labai jSuvienytose Valstijose. Pelnas gi ynas 

kęs ir silpnas, atėjo pas gydytoją su padėka. pabuc/netinis isznes $ 44,600,000. In tą su- 
gydytojui ranką ir susigėdinęs padėjo priesz jį ant stalo^v^enPPm^ Pridėjo ir kampanijos ge- 
szimts rublių. ležinkelių, kuriais gabena į vietą ang-

— Kas tai! - užpyko senis. — Misliji man užmokėti? j
- O kaip-gi; gyduolės kasztuoja; vynas ir sriuba n ant to m^s ^tuviszki mainie- 

pat. Man nieko nekasztavo, kaip asz pagavau vagį, ot/lai? Ar ir.ant toliau tlk P° sa,lunus ^,r’ 
ta užmokėjei. Jeigu tamista už patarnavimus atlyginipinjfuokkaLls lr Pesz’s- 
valia ir man taipjau daryti, nors asz neturtingas. ~ .. .

. . . , . , za 1 -i —Oakland, Califoriiiioj atsibuvo ste-— Žiūrėkit, taip greit užsigauna! O asz tada paimsi, _ . ... >• ,, . . _ . xT m betina kriminaliszkakad neužsiganedinai tuomi, nes mažai gavai. Na vaike, . ... ,... . . . ... . . . skundikas, apskųstasleisk man tą syki ir pasidėk savo pinigus. laip, per it . . . .. .
. , , . . & t 1 • visi yra nebyliais,man jų, kad apmokėk mamo džiaugsma, kad asz tave įsi T > G 1- 1 L . . . •? , i- . James a Doggetl ųtalo prikėliau. Nori manatlygit, ateik pas manę kasdien, L- acr- Holloran už 

turi laiko. Ką? dar silpna? aSTPe
__ . , , ... . . . . szloves. Rodau GradyMatydamas, kak Mrozovickis nežino ką daryti, pa _. . . .... , ........ . neju, kurs taipgi ne girdi neipinigus, įspraudė jam 1 ranką, o paskui apkabino 11 ir pabir ,. T> i\r - i 1- • 

1 _ 1 .. _ t 1 • ,• } ■ negali, i ana Maggie skundėsi ant savo. Tuom tarpu ibego gydytojo szuva ir linksmai szokiD' . , r . t i- / 1 i1 t t> b j j j _ . . vo nevidono liežuviu nebyliųlrodydama
mas apie Antana, ka tik ji neparmete. Paskui szunj L x K i_ • •,.r c u jt r t ant pirsztųj vertiku buvo perdetims

arųona. prieglaudos dėlei nebylių.- Ta pana yra
— Sveikinu tamistą! - tarė negalėdama sulaikyti f • ■ , , , . ■ . •t s } tarnaite pas viena kontraktorių, taipgi

džiaugsmo, paduodama ranką. . ..

nyczios prieszinįkų. Szie pradėjo labai 
plūsti ant vietinio musų kuningo pieme- 
niszkiausiais žodžiais.

Saliunįkas klausėsi ir klausėsi; bet 
ant galo užpykęs pasakė sziteip: -,,jus 
turite rankose su alumi stiklus ir juos 
iszgerkite, kaip norėsite daugiaus, tai 
gausite ir manę kam jus kolioja^e? Tik 
kunįgas ne girdi, todėl į manę ant jo 
nekeikite. Jus gal mislyjate, kad asz 
kunįgui pasakysiu. Žinote, kur jus ku
ningas gyvena, bėgkite pas jį ir jį keik- 
kite, o ne manę, ba asz į jūsų tikėjimą 
nieko neturiu. Žinau, kad ir szv. Petras 
žmojo ir žmonių mislis, kaip skaitome 
Szv. Raszte, bet szioje gadynėje kunį- 
gai, netikt žmonių mislis nežino, bet

Vyras: - Bet apie pypkį kalbos nebu
vo.

Vaikai kalba tarp savęs, kas kokius 
valgius geriaus mėgsta. Asz, - sako 
vienas, - labjau mėgstu žirnius su ko
pūstais, nes po tų žirnių,, esu taip ser
gantis, kad ant rytojaus nereikia man į 
szkala eiti. u

Delko Dievas iszvare isz Rojaus A- 
domą ir Jievą? - klausia kuningas kūdi
kio. Mažas kūdikis, pakėlęs pirsztuką 
augsztyn, atsake: - Gal randos negalė
jo užmokėti.

Biednas kūdikis gal isz savo daty- 
rimo taip atsakė.

prova, kurioje 
ir liudinjkai veik L.

nupleszimą jos 
yra jos apgy- 

sznekėti

ginai taip yra, kaip kad asz kam kisze- 
niuje rodycziau szpigą. Man visi kos- 
tomeriai, ar jie katalikai ar protestonai, 
yra lygus: kaip vieno taip ir kito pini
gas geras. Asz nenoriu, kad mano sa
ldine bile kas ant ko turėtų pliovoti, ir

Motina: - Dukrele mano, apsimislyk 
gerai, kol isztekėsi, nes vyrai kas dien

Duktė: - O, jeigu taip yra, tai kuo- 
greicziaus turiu skubintis isztekėt, ki
taip — juo ilgiau lauksi, tuo blogesnį 
vyrą gausiu. ?

I

mas nusiszypsojo. Visi džiaugėsi isz jo pasveikimo. L Want dgt ga]ą girtavimamSi kurie 
si ant vakaro ir gydytojas labai džiaugės., ir mergina <atsitinka nedglioj jaike dievmaldystčs,

Net juokėsi, kada Antanas identas Prancijos l8l8 m. apskelbė 
šakojo apie Andreikos vestuves ir savo patemyjimus ir «sekanczius įstatus: „visi svecziai, kū
mus naujai pribuvusio. Utavicienei papasakojo kaimie^ nede]ioj ir szventomis dienomis 
apkalbėjimus viens kuo ir tuomi ją patraukė ant savo P«'linksminsis saliunuose, turi tiesa, ne- 
Apsake taip-gi savo atsilankymą pas ,,Szamaną“. mokgję už ta, ką suvalge ir iszgėre,

— O, tai geras pauksztis! - tarė gydytojas. - Bet j»iszeit” _ Ar \e but gerai, kad' mus 
same Szamanas, tik kokia tai dvejopai reiszkianti HMcKinley tokį padavadyjimą iszduotų? 
Gyvena jis apie už trijų szimtų verstų nuo czia, ant savo 
nos žemės viduj tyro. Pirmiaus asz bodavau pas jį. Pasi 
te sau žemėj bakūžėlę, nei tvirtynę. Turi būti turtingas, 
r auksu ir padirbtais pinjgais prekiuoja. Pažįstu jį jau k( 

dvideszimts metų. Misliju, kad tai koks pabėgėlis isz ka 
gos, o gana smarkus. Kas mets asz jį matau per jomai 
Mrozovickis pusią ausies klausė, nes jam Utaviczienė S) 
pasakojo kokius tai stebuklus isz kortų. Kalbėjosi ilgai a 
czia, o kada pradėjo atsisveikįti, Marijona tarė:

— Likkie tamista iki rytojaus; kambarys yra tuszczias 
tamista dar silpnas. Gali atsivietryti liga vėl.

— Dieve atlygįk tamistai, bet asz turiu dar apžiūrėti 
arklį.

— Teisybė, tamista turi savo pridėrystes! - nusijuokė
— Taigi juk tai duondavis, vertas globos.
— Atlankyk mus tankiai! - szaukė gydytojas, iszein 

Mrozovickiui.
Ant rytojaus Antanas, gerai apsimislijęs ir pasikalb? 

su Andreika, nusipirko nuo rasztyuįko seną szaudyklę. h' 
to laiko, kada negaudavo uždirbti su arkliu, eidavo į tyrą, p

Graudu man pasidarė ant szirdies, o 
labai ir labai nusistebėjau, jog musų 
tautiecziai mums visiems lietuviams gė
dą daro akyse svetimtaucziu su savo 
piemeniszkūmais. Argi jau mes lietuviai 
turime būti taip tamsus, kad savę paže
minti priesz svetimtauczius?

k

Jau pora giaus, kaip visada, kalbėjo, 
visados

Svetimtautis pi otestonas 
mokina Lietuvius 

iszminties.

VO

Pas mus Plymouth’e tankiai pasitaiko 
visokios naujienos, vis ir vis isz Bažny- 
czios prieszinįkų, kurie kad sumanytų 
tai musų kuningą kleboną dantimis su
graužtų. Prieszinįkai labai dailiai moka 
nupliovoti karczemose ant kuningų, 
szventnyczios, tikėjimo ir t, t. ir skaitosi 
parapijonais, nors tokiais jau seniai 
nebėra savo pasielgimu.

Neperseniai teko man apsilankyti tu- 
lon karczemon pas svetimtautį, kad 
stiklą alaus iszgerti. Tuom tarpu atėjo 
ir kiti keli mano pažįstami, bet isz Baž-

Juokai.

Gaszli motina: - Sūneli mano, kuom- 
gi tu norėtum būti, kada užaugsi?

I sunūs: - Mamute, ugi ,,karalium”!
Gaszli motina: - o tu, Juozuk, kuom 

norėtum būti?
Juozukas: - Mamyte, ,,tuzu”, tai ka

ralių nukirseziau.

— Ponas Jenarole, - skundžiasi tar
nas: - tarnaitė ponios visad ant manęs 
iszmislinėja.

Jenarolas: - Man apie tai galvos ne
skauda.

Tarnas: - Bet ji ir ant pono Jenarolo 
iszmislija.

Jenarolas: - O kas tav galvoj.
Tokiu budu reikia apsieiti su denun- 

cijantais ir pletkoriais, o sutikimas ir 
ramybė pas mus žydės.

Lietuvoj o Amerikoj.
Vai likkie sveika, brangiausia Lietuva! 
Sunku, bet smagu gyventi ežia buvo: 
Jau asz keliauju į szalį svetimą, 
Begu nuo tąją, ką manę kankina.

* **
Plaukiu per jūres - nuo krasztą jau toli, 
O dar Lietuva vis akyse stovi - 
Žiūriu ant jurią - rodos Nemunėlis, 
Tariu: ,,Likk sveika mano tėvynėle!”

Laivas skubinas į svetimą szalį
- Ir sugrąžįti jau manęs negali;

O szirdį mano didis skausmas gelia, 
Och! likkie sveika, brangi tėvynėle!

Ziuriu, kaip vanduo ant jurią banguoja 
Ir savo vilnim’s net laivą užkloja, 
Jau neb’matysiu tavęs, motinėle, 
Och! likkie sveika, brangi tėvynėle!

* **
Atkeliavau jau į vakarą szalį, 
Vis Lietuvos szirdis užmirszti negali.
Kad yr’ czion vientauezią: broliai, seselės, 
Aleczion nėra mano tėvynėlės.

Ten žalios girios taip meilingai gaudžia, 
Czion akmens,murai rodos manę spaudžia.
Czia geriu vyną, ten tik vandenėlį, 
Bet jis gardesnis - nes ten tėvynėle!

Ten lygus laukai: ant jąją rugeliai, 
O jau labai kur, tai žirniai, kvieteliai; 
Czia valgau mėsą, ten juodą duonelę, 
Bet ji gardesnė, nes ten tėvynėle!

Czia reiks gyventi, bet kaip reikės mirti, 
Norėcziau smerties Lietuvoj datirti.
Cziaszpižo paminklas,ten medžio kryželis, 
Bet tenai lengvinus, nes ten tėvynėle! —

S. M a n k u s.
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Pati: - Ir vėl rukai, priesz szliubą 
prižadėjei man, kad daugiau papierosu 
nerūkysi!
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gumų ir nuostebos, kad mus draugija taip 
nupuolus, jog toleruoja laikraszcziuose gun
dymus ant musztynių. Kas dar keiseziau, 
kad mus publiszkos nuomonės sargai nu
duoda negirdį tų zaunų. Ar gal taip 
yra dėl to, jog Taradaika yra paskaitytas prie 
nekatalikiszkos partijos? Ale juk jis priesz 
,,progreso’’ (sic) szalinįkus kariauja. ArbiteT 
Elegantiae! nepamirszk jog „klelikaliszkas” 
Garsas pirmas szitai sako.

augsztesnes kliasos nuodėmėse. įęjgianczio jaunimo niekad nemaeziau. 
džloji dalis nuodėmių papildytų nenknt baliaus grajino puiki lietuviszka or- 
kįtų mano akyse turi dauginus nuocestra
mių umumo pageidimo, per ką pi Taiposgi daneszu, jog ežia susitvėrė 
nusidėjimas mažesnis . laivystes draugyste po vardu. ,,Lietu-

S i mo n S. Bass. St. Luoios Sūnūs". Nedėlioję per miszparus 
-Norecziau kitaip mislyti, bet bio draugų prisiekė bažnyczioje, jog ne-

kad mokslas <ers svaiginanczių gerymų per isztisus

V. J. Stagaras 
Responsible Editor.
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Ar padidina nuopuolius mokslas?
Tą klausymą ,, New York World“ 

padavė ant iszriszimo garsesniems Ame
rikos sudžioms, kurie turėdami reikalą 
su prasikaltėliais vi okio stono žmnemis, 
gali spręsti ir apie įtekmę mokslo ant jų.

Sztai atsakymas nekuriu isz tų.
Recorder. B a r n e s, 

d 1 c t o w n, N. Y. — ,, Mokslas 
tai sumažina nedorybes nuožmumą,

M i-

bet

mo, kurio dasileidžia mokiu' z’monės pa
siduodami pagundinimams kaipo tiesiai 
pasekmei isz mokslo jiems suteikto. 
Abelnai sakau, kad mokslas nieko tame 
neturi ‘

silcidžia nedorybių (crime), bet tas nėra 
vaisiumi mokslo, ,,t i k t a i stoka 
gero m o r a 1 i s z k o mokslo“.

,, Mokslas suteikia didžiausius mums 
kriminalistus. Tiktai mažesnes nedory
bes atsitinka pas mažiaus suprantan-
ežius. Uaugybe augsztai mokų 
leidžia apvogymo bankų ir kitų s

gumą užimti pasitikėjimo 
ar taip tie patys žmones 
mokslu butų netaip dideli

su mažesniu 
kriminalistai

a n
Kaip skaitytojai mato, nuo Naujų Metų 

permainom Garso formatų. Tikimės, kad bus 
parankians, nes gale metų bus galima* sudėt į 
kuįgų ir ilgiau? užlaikyt.

cisco. - ,, Mano patyrimas, parodo, kad 
mokslas padidina nedorybių bjaurybę.

— Tamsios Taradaikos meisteris mato savo 
galą ir draskosi isz piktumo, jog lietuviai 

‘ ima mėgti ne zaunas apie palaidunystes, bet 
svarbesnius rasztus. Visą savo tulžį Tara
daika iszlieja dabar ant agentų lietuviszkų

kur kas didesnis skaitlius iszsisuka nuo 
bausmes kaip ant tiek jau nemokįtų pra

S u d ž i a Ross, Syracuse, 
Y. Nedorybes esti pildomas neclo-

bar renka prenumeratų Szenadorio ir Maha- 
noy City aplinkinėse. Taradaika siundo 
žmonis prb ginklų, kad jie sumusztų tuos a- 
gentus.

Nors no musų dalykas kisztis į kitų reika
lus, ir nors mes nesimpatizuojame su pakrai-

Įima neiszreikszti paniekinimo tokių pra-

aplinkybės ir szelmių isz svavalios. 
Mokslas nepagelbsti tiem žmonėms nuo 
papildymo savų nedorybių, bet tiktai 
turi nenaudingą įtekme (tai yra be at
žvilgio dorumo Red. Ryt.)

George W. S t a n d e n. 
Syracuse N. Y. — ,, Mokslas

mažina nuodėmes.
nemyli ir neužsijimą
geriau moka pragyventi isz savo gudraugystes buna labai persekiojamos, o 
mo. Beįmanęs, kaip kriminaliszko fia anaiptol. Garbė užtat Waterburie- 
vokato, tas iszrodo, kad jis gyvena dam! Gero velijantis blaivystes dr. 
vaisių nuodėmingo apsiėjimo, bet ne 
gautas ir nenubaustas. Zvėriszkiausi 
nedorybės musų žemėje buvo papili 
tos per paskutinius melus augsztai n 
kitų ypatų. . '

B. M. B a r t 1 e t t e. Omą h]
Mokįtas žmogus su menkoms doriaus rėdybos Babaviczius per daug pri- 
koms spėkoms — stojasi pus-galviu gere, kad net pradėjo bėgt atgal. Bė- 
ba kriminalistu, labiaus pavojin^nt alui su degtine, pradėjo bėgt sykiu 
žmonių draugijai, kaip nieko nemokj viduriai. Pavadino daktarus, bet nie- 
bloznas“. ) negelbėjo. Turėjo vežt į ligonbutį,

Ex Sudžia O’ G r o m a-t ir tenais negelbėjo — turės mirti.

rankų darbu, io laiko. Kitose vietose blaivystes

S v e t i s.

Worcester, M a
Laike szventų Kalėdų atsitiko 

elaimės mus mieste tarp lietuvių,

s s.

nc-

spėkų nei padaugina, nei sumažina ne taiko iszvaro isz szio svieto! 
dėmių. Mokslas tik tai padidina gal Begerdami kitoj vietoj susimuszė il
gumų prigimtų spėkų ant gero ar įkirto vienam galvų. Sztai kokiais 
blooo“. irbais mus miesto lietuviai pasirodo

.... . .. gyse visuomenės. Tos brangios Kalč
ių mokitu ir datyrusių vyrų liūdi 1 • 1 • 1 1 • • --i1 G J . į szventes kiekvienas laukia su iszsnl-

nlas mums kur kas svarbesnis už pa’ ai- . • • _ ,.......... r.mu. Anglai protestonai įszredo savo 
szutini tvirtinimą, kad mokslas be ti • , . • 1 • u • 111L “ mus visokiomis kvietkomis, laukdami
jimo mus iszgelbes nuo nedoryb , • r ......J & . ' s brangios dienos, o mus broliai lietu-
Makslo nei gi nėra užduotimi moi • , . . .....& 11 kraujais savo namus iszdabina ir su
doros, nešta užduotis pilnai pnkla prakeikta broga> su aIum, kad net 
tikėjimu,. Smarkiausi ir prakilniąją bgga Nesigaili savo kruvinai 
profesoriai, paduodanti žinias draugi|dirbtų pinigglių ant tos smalos> kuri 
tiesa, patarnauja, bet draugyjos nepa110gų užmusza. ‘ jeigu užsimeni. kad 
nna. Vienas m.ssųononus, perstu tll prie Susivienyjimo, arba taip 
pnderystes žmogaus kas Imk Dievo . paaukautu ant kokio dalyko kaslink 
artymo, neiszpasakytai daug nuvdtuvystgS) tai tada gausi ggda jr panie. 
dėl praplatinimo doros, o sumažmi^^ O, brangus broliai'lietuviai! 
nedorybių. Kiek ta, atsitinka, kad da mes pamesim tas savo nedorybes 
geram pamokslui isznyksta kersztai,lkada lmsim5s llž tautiszko darbai Ro- 
bėga geiduliai, sugrįėszta pavogtipinjs jau ]aikas butų mums susiprast> kaip 
be sūdo ir jieszkojimo. Taip, didžiu miestų ]ietuviak Usteriecziai, di- 
siu doros platintojum jia tikėjimas, jg mums geda, kad mes taip žeminam 
tik nedorėliai nor naikinti tikėjimų! v0 Jįetuviszka vardų!

Tąsa nuo 1 puslapio.

Garso Skaitytojas

Boston, Mass.
G Godotinas Garso Redaktoriau!

r. Meldžiu Tamistos patalpįti ežiuos kelis 
kviestas draugo ant to baliaus ir nęp3žiub , Jusų laikrasztį._ 
jau atsigėrėti jaunuomene. Ilgai gf

buvo keliamas 31 d. Gruodžio dr. Ge( 
mino. Asz, kaipo sveczias, buvau f

Atszaukiu, ką buvo raszęs p. M. Zauba 
ir jo komitetas laikraszcziuose No 103 Saules 
ir No 52 Lietuvos. P. 2auba talpina laikra
szcziuose, kad negerai pasielgia kunigai, ne
gerai pasielgia draugyste Vytauto, ant galo ir 
visi žmones, kurie gerai daro del savo tautos, j 
tai jis sako, kad negerai elgiasi; tik jis vienas j 
gerai daro, gražiai elgiasi, o jau taradaika ir ■ 
balvonais kunįgus vadina (už gerą darbą vis Į 
blogu užmoka). Zaiba nu eike kun. G icių, , 
kad trimi nedeliom priesz atlaidus keturias-1 
deszimt - adinų pasakė, kad bus atlaidai, į 
nepasake katrą dieną bus, o jų balius buvo 
jau asztuoni menesiai surengtas ant tos dienos, 
tai jie negalėjo permainyt, ba tik nedėlia j 
priesz tai dažinojo, o czese miszparų jų balius! 
prasidėjo, tai kun. Burba nubarė, ką per j 
miszparus gere, szoko ir dainavo. Taisybe 
mielas broli, kuningas nepasake už laiko, o- 
gi kur tave kuningas suras. Kuningas po 
saliomis nevaikszczioja, oŽauba vėl įbažnyczią 
neina, tai kurgi jį kuningas suras pasakyt, 
ba tie atlaidai jau buvo nuo pavasario garsy- j 
Ii per bažnyczią o ir ne pirmas metas, kaip ' 
tiei atlaidai ir tą paezią dieną prasideda 24 
Lapkriczio; pagal jo darodymą, tai jau ku
ningas atlaidus kelt, o ne jie balių, velyt sa
kyk, kur kas nori, ten gali eiti.

Toliaus jis raszor kad tie atlaidai prasidėjo 
s credos vakare, taisybe, ant sales prasidėjo' 
seredos vakare, o bažnyczioj prasidėjo seredos ’ 
rytą; toliaus jis raszo, kad tas balius buvo 
darytas dėl naudos tautieczių, o kuningai apie Į 
tai nesupranta. - Taigi dabar asz jus užklau- j 
siu, kokią naudą jus darot tautai su savo ba
liais? Kaip buvo užpraszyta jus draugystė ir 
visos, kad darytumėt balių dėl namų emi
grantų, arba ateivių biednu lietuvių; ■ jus 
draugystė visai atsisakė, o Vitauto draugystė 
ant to surinko 80 dolerių, Vitauto draugyste 1 
nors sziek, tiek gero daro dėl tautos, nes turi 
savo salią, uždėjo knįgyną, duoda uždyką! 
skaityt knįgas, ne gana ką duoda ir užpraszo, 
kad tik kas eitų mokįtis skaityt ir raszyt, nes 
uždyką knįgos, už dyką salė, uždyką žiburiai, 
ir patys mokina, tris vakarus ant nedėlios.

Tuom syk bus gana, toliaus placziau para- 
szysim apie tuos jų neteisingus padavimus; 
per laikraszczius.

Dabar vardan Dr ės. D. L. K. Vytau
to ir vardan visų gerų žmonių, siuneziu -zir- 
dinga padėkavone guodotinnin Kun. Burbai 
už jo gražius pamokinimus, ką ncĮialingejo 
pasakyt gražų pamokslą bažnyczioj, taipgi ir 
gražini pamokyt ant salės, taipgi (lekavojam 
visiem kunigam ir geriem žmonėm, ba antrą 
ieną tos szventes, t. y. dieną dė kavonės, la - 
bai gražiai apvaikszcziojo. Draugystė Vytau 
to buvo užpirkus miszias szv., ir visi sąnariai 
buvo su ženklais draugystės ant miszių, o pa-1 
sibaigus sumai, po pietų visi suėjo ant salėsi 
dėl kalbų, ir buvo puikios kalbos: nebuvo ten 
valgių nei gerymų, tik buvo grąžus pamoki
nimai ir iszaiszkinimai padėjimo Bostono lie-j 
tuvių.

Szituom užbaigiu savo rasztelį, toliaus pa ' 
aiszkįsiu užpuolimąZaubosant tų, katrie tada 
laikė kalbą ant salės, ką parodo jų prisiri- 
szimą prie lenkų.

Lietuvos Vaikas.

Geležinkelis Leliit>ii ■ Valley.
Prasidėjo nuo 14 Lapkriczio 1897 m.

Trelna.i iszeina Isz Shenadorlo Į Penn 
llaven Junction, Mauch Chunk, Lo 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 5.48,7.38,9.14, rytu; 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 Qnakako, Switchback, Gerhards Ir 
Hudsondale 3.10 po plot.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre,'Vaver- 
ty 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. Delaware. Water Gap Ir 
Stroudsburg 5.48 ryta; 4.58 po piet.

In Lanibėrtville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukbannock 9.14 ryta; 6.0o po piet
In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po 

piet.
In Auburn 9.14 r,yta; 3.53, 6,0o po piet.
In JoanesviHo, Leviston ir Beaver 

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

9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8'42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

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 irFree 
land 5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.10, 4.58 
po pietii.

In Ashland. Girardville ir Lost Creek 
4. 2, 7.30. 9.10. ryta; 1.50, 4.40 po pietų.

In Raven Rup, Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1.46 4.07, 
6.16, 9.12 po pietų.

In Park Place. Mahanoy City, Delano 
5.45, 5,48, 7.38, 9.14 ryta;'12.58, 3.10. 450
6.10. 8.42, 11.13 po pietų.

In Yeutesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta; 
3 10, 6.00, 11.00 po pletu.

Treinai iszeina.
Isz ShumoKin 5.00, 8.20, 12.10 isz ryto. 4.10, 5.10 

7 50 po pietu ir nteinn in Szonudori ant 5 48,9.14 
rv te, 12.58. 4.58, 6.00. ir 8.42 po pietų

Iszwna isz. Szenadorii I Pottsville, 0 03. 7.38
9.15, 11.00, isz ryto; 12.58, 3.10, 4.15, 6.00. 
8.42 po pietų.

Iszejnn isz Pottsville į Szeandori 6.00, 7.45
10.15. 12.05 ryte, 12.35. 3.00 . 5.15, 5.40.7.25,10.20 
po pietll.

Is/.einii isz Szenadorio Į Hazleton, 5.48. 7.38
9.11. ryte, 12,58,3.10,4.58,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton { Kzenadorf, 8 20, 10.00 
12.15 rv tv. 3.05. 5.00, 5,57. 8 20 po pi* tu.

N EDEL IN IS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carinei ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Siiamo 
kin ant 10.55 ryla ir 2.47, 8.19 no piet, 
Iszeina isz tsiiatnokin in Shenadori 8.1
II. 55 ryta ir 5.35 po pietii. ir ateina in 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,32 
po pietii.

iszeina in Ashland, Girardville 
Lost. Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven J notion, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9.10, ryta 12.50, po pletu.

In i’liilad* iphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoj 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; (5.03 
6.31 po pletu, 
iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

Isz Szenadoric m Pottsville 5,58,9,10 
9.40, ryte 3.05. po pietų.

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

Rollin it. Wilbur generalnas suporin 
tendontas South Bethlehem, Pa 

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

A. W NONNEMAUII LR, Assl G. P. A 
Philadelphia, Pa.

1 hiladeljiliijos lietuviai, ka beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V . l)oniansk:, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus 
lapio. Jis turi taipgi Branchollice ant 

2848 Richmond slt.
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Shenandoah, Pa

Dr. p. f. burke

1

Cleveland, Ohi
aS3

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

&

t.VI James Mciiels Sons BARNSTON Tea Co3
PAS

labai nandin

50Mt pii^pgW.Centre str paspat PLYMOUTH.

vyną.
CH. SHMIDTO

CONWAYS FAMOUS Jacob Hentz’o

ateik ir pa-

5c.
JI

SHENANDOAH, PA.

e

■*4^

W.SUIWS LIET ŪTOS 
PO AP.SZ.W.WIKHTD. 
UZD.24,RUG,1893. 
SHENANDOAH,PA.

g
5
Si?

Pigiausia vieta visoj 
Amerikoj!

1

Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. (19—6

' i-

Jei i s z g a i s z ken d koks gyvulys: 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
Į). Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir

pavimo kelių,dru- 
galvos ir ant

k
j

SZARFAS, KEPU-

kavos puodas
Vaza 25c.

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

102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.

trade marks, 
DESIGNS, 

COPYRIGHTS Ac.
Anyone sendinę n 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 Muirn it Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, hugest cl.-rulation of 
nnv scientific journal, weekly,term* $3.00 a year; 
$1.50 six months. Specimen copies and LLand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN &. CO.,
361 Broadway, New York.

i!

už pigia preke, eik pas
D. BAUSTA in 
jo ofisą 

---------ANT

ŽIUS IR T.T.

LIETUVISZKAS
PIAŪGZIBS Į

Asz viską parduodu už pigi’ 
už
H 
n

M

d
1

fl
U

i

3

U". ■

Plaiicziu liga ir džiova 
iszgydomos,

PrakilnusNewYork’o komikas ir moksliu- 
ežius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, is? I, 
New York’o apgarsino savo metodas is?- ) 
gtdymo džiovos, gerklės, plauezių ir km- I 
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidų ' 
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skaitytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UŽ LYRA 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstų.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos priderystę suteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus sts 
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi '• 
tato taip žmonijai naudingo, kad užsL 
tarnauja ant vardo naujo genijaus.. J< 
tvirtinimas, kad plauezių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, I 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingij i 
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos km- į 
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greita ir nciszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodamas 
paczto ir expreso.adresa ir jisai dovanai 
atsiųs vaista tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

II. Gerken,
Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis 1 
prapecziu ir komiszionierius dyt 120 S. Jardin str 
Priotato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:

91 Grand str,

R. H. MORGAN,
Dirba visokias

KARŪNAS,

KARDUS, DRABU-

VISZKU

mo.

DRAUGYSCZIU.

so YEARS* 
EXPERIENCE.

atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJAUSTAS CHRONI8ZKU IR NERVISZ- 

KU LIGŲ.
Gydo visokias į 

nžsenėjusias ligas I 
Troszkin imą, spaz i 
mas, paralyžių, Į 
dusulį, vandeninę 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk-

gį, szaszus ant 
skuros, ligas motės, 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją i 
liga, nevaisingumą, palags sopulius, puk- į 
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, ■ 
žarnų ligas, skaudėjimu kryžiaus, kruti- >. 
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petog- 
ra, niežulį.uždegimą*smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstų ligas, tifų. odrą, kirmėles ir į 
t.t.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti, |. 
paklausk daktaro Kallmerten patarimo. ; 
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezius 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės j 
visur garsina dr-o Kallmvrten'o vardą ir į 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
klt prie dr-o Kallmertcn'o, o jis jus isz- 
gydys.

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

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as 
Inos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit liiek metų ligonis, atsi skit gro- j Karpetos 40c. už yardą 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už stiklinė torielka 25c.
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima IDą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Gairina raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

TOLEDO, OHIO.

Pas jį gali apsaugoti (ineziuryti) savo namus nuo ugnies.
, , y Jis p«rstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos Brooklyn, Ja BpsangeJImo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles Jau daugelis metų

f L & Ą. fleidfittey
DASTATO

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

Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Elizabeth, N. J.

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėję 
Ashland’©. Gyvena 115 N. Jar-

M. f.JVIaley,
.din »tr. Shenando ah.Pa, 16 N. Malti Stl*.

Ofisas ir Yardas 
Pine str.

Bet. 4th & 5th st

Fabrikai
Elizabethport. N. J.

Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Žemesnis Yi 
ant

S. Front!
ties Elizabet’

f«rtanslai ffjds visokias ligas
Gyvena

30 E. (Lloyd str.
Shenandoah Pa.

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

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėję. Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’o’gali pasirodavot 
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą. •

Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantaras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

VYRAI! VYRAI!
Kas i Cleveland’ą atkeliausi t,

u C 1

Szaito alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. ...

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minke vieziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

DANIEL J. VALSU
CARPENTEE and BUILDER

Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.

Resid 321 LIVINGSTON STR, ) pi;nnLn+L it t
Shop 321 BROADWAY, } MuGIll, K J.

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbą atlie
iriausiai GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS>3V-* k Kiliuliu • . t

Reikale lietuviai tesikreipia priėjo, ADOMAS .B U J A U CK A S.

Geriausias Shenadorij pho- 
tografas; nutraukia paveiksi us 
kokio nori formato, nuo nu
šilusio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

391 W. Centre str. 
Shenandoah Pa.

Persikraustė į savo naujus namus ant
807 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

. Istorija Katalikų Bažnycziog. J. 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - §1,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo ai-zkiai 
lletuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja .... 20c

3. Valtis bei Iszguldymas szventti

Tikrai gryna

Altoriaus fyiia

Parduoda GR A BU S
IR FORNICZIUS

Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai.
ys sudedam karpetus.

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

Lovos, szienikai kaldros ir visoki daigtai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakc®vi®ns Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

Te 1 ef o n as

Mahanoy City, Penn’a.
pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russijų, Len- 
ij^ir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kie-

Importuoja jie viso
kias arbatas, kava ir

5 G io c. store.
102 A. Main str., Shenandoah, I’a.

Pardavimas bus puikus, 
žiūrėk.

vertos.
szl notos 25c.

1 puodukas 25c.
; Bliudas 25c.

pas mus.
po loc.
„ 10c
,, 10C
,, 10c
,, 10c
,, 10C
„ 10c

217 FIRST STR
Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų.

12 d. verti vilnono vyrų siutai
6.00 „
8.00 ,, Puikus vyrų overkoeziai už
15.00 ,, geri vyrų gaiby overkoeziai
1.25 ,, vyru darbinės kelnės
4.00 ,, nedelines kelnes geriausio gatunko

CZE VERY KAI.
1.50 ,, darbiniai
1.75 ,, Czeverykai moteriszki

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur in Kontrusui
vilnoniu panczeku ūo.oooo aszparduodu po 9c. SKRYTIS Penn. Avenue,
DARBINES 23c, SZVENTADIENlNI«

steliuotus siutus pasiuv | 1 
tikt už $14 mažiau 
sios prekes, eina iki $40 
o kelnes nuo $ 3 iki $ 18

■ i u t u 8 pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

ftat kriauozius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
M, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalgsit.

! . Adomas Pauliukaitis
Pittsburgh, Pa.

TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
galvva nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Sliinitlra gali kas nori gauti ir 

iczkut’a in namus parsigabenti
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir H

FęjStauraęija.
Valgi gali gauti kožną valandh 

OYSl'ERIAI visokių kainų.

L I E T U V I S Z K A S GRABORTU8 paf- 
samdo arklius del pasivėžinimo, 
karietos del veselijų, szermenų ir

grabų ir p b 
rusins. A(

Ml’S JIlCOl) llciltz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už- 
steliuotus vainikus ant veselijų, 
szermenų ir visokių tam panaszių

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.



£

Dovanos uz dyka’„Cheap Cash Groceries”
Szviežia duona 
Szviežias pienas 
3% sv. cukraus 
1 sv. 30c arbatos 
1 sv. 40e arbatos 
1 sv. 50c arbatos 
1 sv. 60c arbatos 
1 sv. 25c. kavos 
Geriausia No 1 Java

3c už kepai. 1 kv. Marro Beans 
4c už kvort.

17c
20c sv.
25c "V.

30c SV

4 Mocha Coffees 
25c. sv. 

24K sv. maisz. XX XX Bet flour 69c m. 
Extra geras sviestas 
Szvieži Western kiausziniai 
Szvieži Jersey kiausziniai 
Lajus
1 indas Condensed 31 ilk 
1 indas geriausių py ežių
1 didelis indas geriausių Sal 
10 c. bonka Catsup" o
1 dėžė geiiausio Cocoa 
10c maisz druskos
1 sv. czystų pipirų, geri grudai 
1 kvorta Pea Beans

mon

19c sv.
15c tuz.
18c tuz.

5c sv.
7c ind 

10c ind. 
10c ind.

5c b.
10c dėžė

5c m.
15c s v.
5c kv.

1 kv. Green Peas
1 sv. geriausių miežių
1 sv. Goriausių ryžių
l'sv. California New Prunes 
Scotch silkės
Kerasina
2 sztangos Satin Gloss Soap
2 sztangos B. T. Babbitt's
1 dėžė Soap Powder
2 sv. dėžė White Oatmeal
1 tuz. dėžių Parlor Matches 
Soda Crackers
Lemon Crackers
Ginger Snaps

1 pakelis Iloncst Tobacco

6c kv
4c kv 
4c sv. 
5c sv.
7c sv.

2c kožna
7c gal.

7c.
7c.
2c.

8c dėžė 
10c 

4c sv

5c SV.

1 pale. ,,Red Cross'’
1 ,, Ivanhoe ,,
1 dėžė Sweet Caporal Cigarettes
1 dėžė American Beauty

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!

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

Louis J. Sauer.
ant

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

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

F. A. Bergen
Wholesale pardavėjas

Cigaru Tabako ir Tabokos.
305 Elizabeth Ave

Elizabeth, N. J.

Edward Sanson
APOTHECARY 

212 — 2-nd str Near Bo 
ELIZABETH, 

Physicians Prescript! 
Specialty Telephone. G 
tions.

Marshal & B all
t John A. Engei. Agentas

Newark, N. J.
Sell at prices to please all-call & see their stock the lar- 

■t in the state.
Puikiausia apCLOTHiNG hat & shoes & underwear & c. 

laiko visam Eli/ ■ 809 - 8,1 & 813 Broad str- NEWARK, N. J. 
LL’m NT T ' Carfare paid.

i

(su dėže brė- 
žukų) 4c 

4c
.. 4c. '

4c.
20 dėžėj 4c.

1 dėžė Cycle Cigarettes 20 dėžėj 4c.

Kožnas pirkikas, parodęs szitą apgarsinimą gaus uzdyka 1 sv. mus už 28c ka
vos arba už ?9c arbatos. J3F'Extra dovana prie kožno orderio duodame už SI.00 
arba daugiaus.

10-12 FIRST STR.
Dovanos už dyka!

ELIZABETH, N. J.
Dovanos už dyka!

B. BRODY
Geriausias praktiszkas plau- ho tik } namus, teikia, 

kų kirpikas ir barzdskutis.
Su naujausia < 

maszina sugarbiniuoja plau-' 
, kus.
182FIRST STR.

I ‘ Elizabeth, N. J.

anfc . džiausiąs drapanų ir czeveryku sztoras!
. 112 —2-os ulyczio ant

Liekarstas geriausiai f - 809 - 811 & 813 Broad Str. Newark, N- J
- ——------- Gausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.

Uždėtas 1896 m. Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui
John Widnei--------------------------------------------------------

Sukninių TAVORU 1a. mathison. jas. w Dederich

. MATHISON & CO.,
Idziegoriai, karpetai, mitariszkas plumbierius, sztymo ir gazo 
Izerkolai, vienu žodžiu------------- invedikas, iszdirbejas iszblekes.

Pecziai, grotos, yteriai, ge- 
Ieziniai tavorai irt.t,

- • No 99 GitfSg
elektriszka bet Wythe Ave & Bert g

BROOKLYN] £
PECZIU, GUOTU irbtai at ptaim.

ASZTUONl LOTAI 1 tus pigiai parduoti pirmutiniam 
kikui. Tie lotai yra prie

Olive & Laura uiycziųtarp Spring 

Catherine str. Elizabeth, N. J, 
Dasižinokit pas BRAŽINSKĄ. ---------

pi r

Joseph Miron, 
----------  PARDAVĖJAS ---------- 

naminių rakandų, carpetų, ceratų, 
sziaudinių pintinių, mezginių, che
nille goods, moglių, springsnų, 
szienikų, laikrodžių, albumų, kai 
drų ir 1.1.

Parduoda ir ant iszmokesczių.

Insteigta 1870m.

S. T. Morrow
TELEFONAS 452

BOARDING &
LIVERY ST 

162 First Street, Elizai*

515 Elizabeth Ave,
ELIZABETHPORT, N. J.

Pristato karietas del b ________
liiiį. szermonų ir paaivėt,. & P1KST gTR 

laiposgi ir boges. *
Ant szermenų karietas*
Undertėkerio darbas mkį ■■ __

Krautuve garsių 
’’CANOPY” PECŽIU 

drūtų ir pigių.

ELIZABETH, N.J

Auksorius ir pardavėjas m u 
zikos instrumentų.

PIANAI, VARGONAI,
134 FIST STR.

ELIZABETH, N. J.

— Pardavėjas —

anglių ir medžių, 
szieno, paszoro, avižų, sziaudų, ir t.t. 
mokestis Of fisas 144 & 146 Broadway st.

Cash Elizabeth, N. J.

James Brown
Pardavėjas

VYNO, LIKIERIU, IR CI
GARU.
PUIKI AUS1A VIETA

dėlužeigos aut kampo
Wall & Front sts.

„THE LEADING BUTCHERS,“
FIRST STREET & BROADWAY.

Vienatinis lietuviszkas 
SALIUNAS

M. Jokubaucko 1
315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y

Užlaiko puikų szaltą alų, 
degtinė tikra ruginė, o cigarai 
su kvepi a n ežiu dūmeliu isz pa 
ežios Turkijos.

Jeigu sziezia atkeliausi, 
Tai pas manę viską gausi!

S. W. Haysmen
Pardavėjas visokių geriausių LI- 

KIERU ir CIGARU. Likieria 
parsiduoda kaip po biskį (rertail) 
taip ir po daugelį (wholesale) 
czystus likierus, kaip kriszpola 
pristato ant kiekvienų vestuvių 
(veseilių).

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

BRAVORAS.
{CITY <B(REWET.Y C0.}
Kuriame iszdirba skaniau

sią, geriausią ir sveikiausią 
ALU ELIU ir PORTERI.
(Po JPo 600 iki 612 (Pearl str.

ELIZABETH, N. J.
PETER BREIDT

Locninįkaa.

Undertckerio darbas
n. y. & n. j. Teieszimts tonu szviezios mėsos, kuria par- 

Elizabeth, „ . it ■> - 1
--------- L- . .—-T-osiine szia nedelia uz sekanczias prekes:Geriausia užeigi I
ERNEST SA 1

ant
65 Broadway

Elizai

Jo saliune gausi JZVIEŽI SHOULDERS, SMALL OR LEAN, 
alų arielką, likieriulMALL SMOKED HAMS...............................

pianezius cigarus. 'ZVIEŽIA SAUSAGE MEAT........................
pamatysi koki dideliJ?AJ^FORK..........................................
1 J______ WARE KIBS...................................................

Jei isztroszkęs. ERSEY PORK CHOPS (LABAI GERI).......
ateiki pas ^INS OF PORK..............................................

n utį at oiifERI SUGAR CURED HAMS........................
LAY AN dMIzVIEŽIOSHAMS.......................................

O atsigersi szalto b’ORNEDPIG HEADS........................... ..........
. Ą. . , ZV1EZI PORK KIDNEYS AND TRIPE ....

terio, eno ir P^ruKJ;0J^NED SHOULDERS, BONELESS...........
ežių si garų. Gyveo-------------------------------------------------------—

ant .IAUSIA CHUCK STEAK —
200 First str,‘Ežį rabbits - - -

I Elizabeth STEW - - -

6c LB.
7c LB.

. 4c LB. 
..7c LB. 
..7c LB. 
:8c LB. 
.8c LB. 
2 Į c LB. 

. .4c LB. 
.7c LB

8c 1b
33 c pair 

4c 1b

I MES TURIMI 
| KO TIK KAS REIKALAUJA. | 
® MES PARDAVINĖJAM už prekes, | 
g kokiu žmonės nori: . §
g JEI JUMS nupirktas daigtas nepa- g 
te) tinka, atneszkit jį atgal ir atsiimkit <9 M ... I ° (a® savo pinįgus atgal.

FRUIT OF THE LOOM MUSLIN.
Vietoje 9 c. dabar po 6,l< c. Jei jus 
toli gyvenat, mes atneszim jus orde
rį į namus.
GERIAUSIA TA VORA už pigiausią 
prekę tai musų motto.
JEI REIKIA KALDROS.

pabandyk mus, o nusipirkęs nu
veik kitur, tai jei gausi pigiau-', 
mes sugrąžįsim pinįgus su pro
centu.

Mus trolley table puikus kaip visa
dos.

Neužmirszk pažiūrėt į dirbtuvės 
ženklą.

136 First Str.

M, Burning
Laiko grabus ir balzamuoja 

kunus. Gyvena ant

ELIZABETH, N- J.
Telefonas - Tolinus 59b. Arti 59

Forniczius
lel fruiitruiiiiio, miegstubės, 
stalavos ir kuknios parduoda 
labai pigiai.

Gepteppial

EMILE MASCOT

vyno isz San Francisco.

Corn. Ripley Place,

Netoli mio lietuviszkos baž- 
nyczios. Viskas užlaikoma 
kuopui klausia. Szalta 
ir turkiszki cigarai.
Mrs. CROW L Y,
322 Second Street,

ELIZABETH,

Prop.

Neiszspjauk su tabaku ir nesurnkyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netlszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toj:!, kuris daro isz ligotų drutus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszslgydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavę, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutę ir sampelius 
prisiųsiu už dyka. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

K. Obiecunas
57 MONROE STR.

NEWARK, N. J.
Užlaiko įtaikiausią alų,ariel 

ką likierius ir kvepianezius 
cigarus. O stiklai koki dide
li! Oi, oi, oi!

Ar žinote kur smagiausia
O

laiką galima praleisti?
Ugi polskam saliune pas
P. Naruszevycziu
Jis užlaiko geriausius gėry- 

mus: szaltą alų 
ežius sigarus isz

ir kvėpiau

Gyvena ant

James J Myginty
LAIDOTOJAS LAVONU 

ir 
BALZAMAVOTOJAS.

Prie lietuviszkos parapijos Szv. 
Panos Marijos.

Vienos durys nuo Wythe Ave
Laidoje ant visokių kapinių.
Parsamdo karieta.1; ant szermenu 

veselijų ir 1.1, labai pigiai.
Stonia po No 76 S. 1 str. arti

Berry.
ADARA DIENA IR NAKTĮ

Telefonas 559 Williamsburg

Frank Bolleę.
437 E. Jersey str.

Elizabeth, N.J.
Mineraliszkas vanduo ir Soda

lantiną, Feigenspausą ir kitus

John Clark
užlaiko vyną, 1 i k i e r i u s ir 
cigaru s. Visados szaltas ii 
szviežias alus.
Elizabeth Port, N.J. [n-vn-oz]



DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
RESTAURACIJA^

Geriausi gerymal, užkandžiai uždyka nū 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valg’ų 
kepsnių, oisterių irt. t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
P- PJHgKEVICZIUČ

Kumpas Main ir Oak iiliczių,
SHENANDOAH, P

ir

jau, kad liksiu be pajiegų ant viso gyve
nimo, tuom tarpu paėmus vaistų d-ro 
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
riuose ir dabar jaucziuosi drūtas Ir svei
kas. Rodiju visiems, kencziantiems 
kreiptis prie d-ro Ham, o jis tikrai isz- 
gydys“.

Stan. Sobotka isz New Britain, Conn, 
raszo d-rui Ham: „Prisiuncziu Tamista! 
užsilikusius pinįgus už vaistus ir szir
dingai dėkavoju už iszgydymą mano pa- 
czios. Ėmė ji visokius vaistus per dau
gelį metų, bet nieko jai negiliavo. Vie
nok Tamstos vaistas ja iszgydė ir jos liga 
daugiaus negrįžta“.

J. Urban, 20 Pearl str. New Britain, 
Conn., raszo: ,,Da tik nedėlia, kaip pra
dėjau vartoti Tamstos vaista, ir jau man 
lengviau?, bet netrukus Daktaro vaistas 
pasibaigs, taigi prisiucziu pinįgų ant 
daugiaus“.

Jan Dren, Arohbald, Pa.: Praneszu,

Hotel Gernandį
John C. Gernandt, Prop’:.

Cor. Second & Trumbull
ELIZABETH, NJ, 

Telenpona Call, 663.

Hotel Gernandt 
kur

John C. Gernandt,
Prop1!.

Kampas 2-nd ir Trumbull i
Szaltas alutis, o cigarai 1 

nėra ką girt, nes jit p«h 
giriasi.

IO* 
25* SO*

ALL
____ ____  DRUGGISTS

1BS0LIJTRLV GnAPflNTFFFfcure nnJr caseof constipation. Cascarets arc the Ideal Laxa-i nUDUlJUlljDl UUHlUiniDDU lirc. never trrin or erine, but cause ensy natural results. Sam-( 
pie and bookletfree. Ad. STERLING REMEDY ( <>.. ( hicaco. Montreal. Can., orNetr York.

ONE GIVES. RELIEF.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

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

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

Kg^AEcoi-iOkHY PXH-SCiW

Stebuklingas vaistas.

D-ro Ham’o Vaistas ant Iszczys- 
tijimo Kraujo ir Sustiprinimo Ner
vų yra isz augalų ir sziknų, kurios 
paskalsina kraujų ir sustiprina ner
vus. Gydo jisai, pagražįdamas 
tuos gyvasties syvus, kuriuos pa
naikino liga, užkietėjimas, palai
das gyvenimas, persidirbimas, liūd
numas, nesusilaikymas ir patžagy- 
ste. Pastiprina jisai tuojaus su
silpnėjusį krauju, smegenis ir ner
vus, suteikdamas jiems reikalingų 
elementų. Sulaiko nykimų orga
nizmo, dapildo nusialinusias klėt- 
kutes ta paezia medega, kokia su- 
sinaudojo. Pripildo pulsų czystu 
krauju, pilnu kraujui tinkanezių 
dolelių, o per tai duoda žmogui

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

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa. tarsi naujų gyvastį: visas kūnas at-

ANTAKIS KALCZlftSllAS
v geras ir teisingas 
fa vyras laikoL . . .p. niainiern]

Jfe'A HOTELI
ANT

KETVIRTOSIIIJm (Fourth) Street
W Minersville, Pa.

Nuo naujų motų uždėjo agentu-

sinaujina, visas sistematas atsibu- 
davoja. Vaistas tos yra isz czystr. 
žolių ir szaknų, be jokių nuodų ir 
alkoholiaus, o ant to patvirtinimo 
pridedam paliudijimą Eilioto H. 
Haag, farmaccuto-chemiko, kursai 
kaipo ekspertas Įgijo augsztų Ve

Vie- 
prl-

visas svieto dalis.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

portai, ž'n ito, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi

Shenandoah, Pa.

Wanted-fin idea SB
neya. Washington, D. C., for their $l,8uv prize ollei 
and list of two hundred inventions wanted.

mikalijų ir valgio produktų.

Tas paliudijimas taip skamba:
Ohio stato ) . .. .T r. 1 urediszka peczetis.Lucas Co. ) 1

Pas mane žemiau pasirasziusį 
sza Nota rijų virszrainėto pavieto,
buvo ypatiszkai Elliot H. Haas ir po pri- 
siega pripažino esąs farmaceuta chemi
kas ir analizavęs preparatą žinomu kaipo 
,.Dr. Ham's Blood PuripeF & Nerve To
nic” (l)-ro Ham’o vaistas kraujo isz- 
czyitv.jimui ir sudrutinimui dirksnių) ir 
persitikrinęs, kad tas susideda isz tikrų 
ir gerų žolių, laike surinkt ų, kurios turi 
gydymo ypatybes ir kad tas preparatas 
netur savije alkoholio, kaipo įrankio su- 
judiniraui ir iszlaikymui nuo pagedimo.

E. II.Haag. Cliemiks farmaceuta.
Prisiegta ir pripažįta mano akyveiz- 
1 d. Spalių, 1897m.

Grant Williams.
Vieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.

PADĖK kVONĖS.

A. R. South River, N. J., raszo: 
„Skaudėjimas pasiliovė, per tai neiszpa- 
sakytai dėkingas esu d-rui Ham užiszgy- 
dyma. Neturėjau jokios vilties ir misll-

do j

Gonanse ir szviezianse mėsa
----- PAS-------

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 i

tai, už ką szirdingai acziu. Visados ro
dysiu d-rą Ilam’ą savo tautiecziams, nes 
persitikrinau, kad Tamista gydai tei
singai ir gerai“.

Jan Bak isz Hazleton, Pa,, raszo 
d-rui 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 tik tas rūpėjo, kad mano pati ilgiaus 
sirgtų ir jie luptų už tai pinįgus. Ta- 
inistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano pa
ežiu, už ka labai acziu“.

dėkavonių nuo dėkingų pacijentų, 
bet del stokos vietos negalime ežia

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

Jei daktarui negalėjo iszpažįti tavo ligos, arba 
negalėjo tau padėti, tai tuoj paraszyk pa Dakta
rų llam'ų, o jis duos tau rodą už dykų. Jei jis 
iszras liga neis/.gydįtina, tai sugrųzįs pinįgus ir 
neturėsi blėdies. ' Dr. Ham yra teisinas ir atsa
kantis,ir apsieina su ligoniais, kaip tėvas su val
kais. Žmonės, kų veltui iieszkojo rodos pas dau
gelį daktarų, kų po keliolikų metų szpitolėse sir
go, lyg per kokį stebuklų buvo iszgydyti Dr. Ba
nio. Cha anaiptol neperdedame, tik pasakome 
tikrų teisybę. Neilgįk savo ligos, ba gali būti, 
neiszgydyta. Tuoj raszyk pas Dr. Ilain’ų.

Dr Ilam,o vaistų negali gauti jokioj aptiekoj
nei groserij, nei saliune. nei pas peddlerius. Kai 
isztics non gauti czystus ir gerus vaistui, tai tu-
ri raszytl pas Dr. Hum’ų. Bonkutė vaistu kaiz- 
tuoja tik 8 1,00, szeszios už 15,C0. Praszant vai
stų reikia upraszyt savo ligų ir įdėti pinįgus ar
ba money order. Vaistus ir pamokinimu jų nau
dojimo nuleidžiamo tuoj. Norinti gauti rodą te- 
indeda stempų. Adresas:

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

Toledo, Ohio.

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. 

Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszku cigaru! Užei
kit, o no pasigailėsi t. [37 ir 19]

Kožnas taip sako.
Cascarets katarlszkos cukerkos, dyvi- 

nlavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios Ir paloagvinanczios skanumu, 
daro labai gerą įtoning ant inkstų, abol- 
nai vidurių, perczystija žmogaus krauju, 
panaikina porszalimą, Iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15,50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

HURA! Visi pas

J. Boltuni,
Nes jis užlaiko geriausiai|i 
rymus, kaiptai Alų Porterį 
ir labai szirdingai priima m 
ežius.

233 - 2nd. str.
Elizabeth, NJ.

Ar žinote kur smagiai 
laiką galima praleisti?

Ugi pas
W. Jasaiti,

Jis užlaiko geriausius^

ežius sigarus isz paežio* Tol 
kijos.

Gyvena ant
217 FIRST STR.

ELIZABETH, NJ

Don’t Spend a Doi la
for

Medicine
until you have tried

Mile
230 Springiield Avė. Newark, N. J

Ten Tabules for Five Cents.
Thl» cort Is pot sp oliaaply to uratlty tiia unlvenoLl prwont d.muul fc- < low pria*.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s

Send Fiva Centą to Thk Ripans Chemical Company, No. 
Spruce St., New York, and they will be Bent to you by mail; 
13 cartons will ba mailed for 48 cents. Tha chane, nra 
emo thsf Ripnas Tabules are the very medicine you need.

IO 
or

quickly secured. FEE EITE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanat ion lor free report as to 
patentability. 43-PAGE BOOK FKEE. Contains references 
anti full information. xr«J“Write for SPECIAL OFFER. 
H . B. WILLSON &. CO , 1 'ilcnt L-iwy 8. 
Lo Dmit, BuiblinR WASHINGTON, D C

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull -Hr.

Wines Liprs & Cigars
Beer on Draught.

Central Hotel
kur yra

sal in nu.
ties poliui

Chas Ilettig ir Siinns
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

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

New Poiii HOTEL
.... and ....

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth 

Porth'o dypu (geležinkeldvariu),

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

manager.

CH. EILBACHE8
Geriausias visam mieite

Budavotoj as ——
ir zz,.. /

Mūrininku
aut

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, M WvA ' ■>'.Aw. -w., 1

Ar nori insekuravot(iDtff
ryt) savo daigtus? - J-

Jei tori tai kreipkis p* dalyku Uaictui. 

geriausio agento

L. 0. Donuel
ant

I54FIRTSTR.
ELIZABETH,

E R I A U S I A

Minersvillejc, Pa,
Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUABURY STR.

Bank Exchange
Daniel Fallon, Propr.

W. D. WOLFSKEIL
Ura tai geriausias advokatas visam 
m i esi e.

Vakarinis offisas 141 First street.

ELIZABETH, N. J.
Laiko geiiausius ir skaniau 

sius gėrymus.visam mieste.
Telefonas 562.

KNIGAM0NU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietuviszkoje 

Kalboje.........................................1.50c.
; taipo-gi pardavinėja visokius daiktus 
reikalingus nionn darymui, knįaos, jnii- 
kia groma tu popiera su kvietkoms,

JOSEPIL MATUTIS,
287 Wythe Ave. Brooklyn, A'

V. Czepukaiczio
ir

Cli. Cziviusko.
P.uvorai kuszviežiausi, o žmo-

\ yrai, jei norite neturėti 
gamintos iszvaz'iavę ant szer- 
rneiiU arba veselijų, tai imkite

309 W. Centre st. Shenandoah, Pa
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