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i talas task!
REAL ESTATE PROKER

W 1^- Miiga, Pa.| 

turi geriausią agentūrą, pardavini i laivakortes, 
apsaugoja dmo Ugnies ir maino pinį s ir siunezia į Se-g 
ną tėvynę, perka ir parduoda namu ir visokius reika- g 

lūs atlieka kiioteisingiausiaL [į

&

Banka Bischof to
uždėta 1848 mete ®

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prioazai City Hall
-New-Yorke

Shinczianie pinįgus į visas dalis svieto pigei, sauge! Ir greitai

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus isxmai- E I Užduodamo SzipkortCS (laivakortes) ant geriausių p 
... . • • s < V A • F7 būvių i krajų važiuojantiems ir IsZSlUllCZiamC NZipKOTmnvtir apsaugoti nuo ugnies ir inszluryti bažnyczią, R | ,L . . , . . .

7 - j r 1 \ > fe 1 del atvažiavimo isz krajaus i Amerika,namus, daigtiis? Non padaryti rejentaliszkus rasztusr r£ 1 ’’
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadelphia oje P5 
ir Camdenel į|

O gal nori sukaiektavoti randą? ar plnįgų pasis- g 
kolįti? Tai eik pas jį

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmlntiagą žmogų. Ę 
Tik nepamirszk’,

pjj 2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 Iki 12 adynak

GARSAS AMERIKOS LIETUVIU.s

NO 2 SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 13 d. SAUSIO (JANUARY) 1898 m. MfitaS V,
Entered as second class mail mater at the Post-Office at Shenandoah, Pa.,

Žinios isz Amerikos.

■"1

Vimfc Listate 
APTIEKA!

Kurioj galite gautie visokių giduo- 
lu kaip senam krajui, ba apticko- 
rius paei na isz sen j krajaus. Tal
pos-gi siuneziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit: 

Wz. K. SzembOrskis,
64 Green Sir. Worcester, Masu.

ZINIA DELSAIAUMKU 
lit SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir si garėtus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete.

J. MIELBAZIS,
120 122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią rest a u r a c i j ą ir j 

p u 1 t ė b e 1 i u s. .1 o k r i a u c z i ii 
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u - 
siųsti į L i c t u v ą p i n į g u s ir 
iszsipirkti laivakorte. Neužmirszkit 
reikale užeiti.

riu gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras

Pirmos kliasos Hotel!
UŽLAIKO SCRANTON'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lic- 

uvių. Pirmos kliasos visoki gėrymai 
Ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, jog Kotelis

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

(Providence), Scranton, Pa,

nam, kas tik pareikalaus. Žinias apie prekes ir visus reikalu 

paaiszkinimus meilingai suteiksime.

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPACHA-
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai^ 
ji i mos kliasos.

ruda kiekvienu

O ir pinįgus maino ir siunezia i u LIETU VA ir m vi* 
lalis svieto.

121 ir 117 E.Ccntre str
[36 ir 9] SHENANDOAflI

BENZIGER BROTHER

dzin, Szarfu, Skrybėlių, 
Kepurių, ir visokiu 

LT uifor mu. -^to***~—

New York Cincinnati, O. Chicago. Ii.i..
36 & 38 Bardai St. 313 Main Str. 178 Monroe Str.

Isz Kongresso.
Pereitą panedėlį senate prasidėjo de

batai apie Ilivajos klausymą. Annek- 
sijos prieszininkai tvirtina, k; d jie per
galėsią, nes turi 85 b..Dus vir^z.-ms, kaip 
anneksijos szahbtkai. R-iirbmkP.is ke
tino, pradėjus nuo pereito utarriįko, 
kelti emmigracijos kilių. Laikas paro
dys, ar Amerikos natyvistų noras ap
sunkėti ateivystę į Ameriką iszsipil- 
dys.

Isz v’sko žiūrint galinio tikėtis, kad 
immigracija nebus apsunkįta, nes dau
gelis amcrikieczių yra prieszingų tokiam 
apsunkinimui. New Yorke susid r ė 
draugystė, užtarianti emmigraciją. TL 
draugystė ypacz varosi priesz Lodge’o 
bilių, kurs pernai prezidento Clevelan- 
d’o atmestas, vėl į virszų iszplaukia.

Reprezentantų (pasiuntinių) bute iki 
utarnįkui ėjo gynezai apie permainymą 
civiliszkos tarnystes tiesų.

Aut geležinkelio.
9 d. Sausio netoli nuo Montgomery, 

Ala., suluže tiltas po trukiu (treinu) 
ant gehžinkelio Alabama, ir vienas va
gonas nupuolė žemyn nuo 15 pėdų 
augszczio. Kunduktorius ir sulaikytojas 
to trūkio yra sunkiai sužeisti, o 18 ten 
važiavusių pasažierių nors smagiai susi- 
kretė, bet nė viens smarkinas neužsiga- 

f o

immiis. Miesto marszalką Harry Sellor 
s’ą iižiim-zė griūdama siena. Viesulą 
duravo labai trumpai - vos tik kelias sa
kini tas.

Nužudymas
Mieste S m Quentin, Col., 7 d. Sausio 

nužudė \\ iili.du'ą Henry T. Durrant’ą, 
skųstą už žmogžudystę. Ant kartuvių 
platformos užėjo jisai ramus ir priesz 
uždėjimą aut kaklo kilpos ramiai atsi- 
szaukė į susirinkusius, į i risi ega udamas, 
kad yra nekaltas ir kad tiesdarystė, žu 
dydama jį, papildo žmogžudystę. Pasa
kė, kad dovanoja visiems savo persekio 
tojams.

Kada po juom atsidarė platformos 
durys, kry to žemyn penkias pėdas ir nu
silaužė nugarkaulį, dėlto numirė vieno 
\alandėl<ij.

Dar eidamas ant kartuvių tikėjosi, 
kad paskutinėj valandoj pareis nuo gu
bernatoriaus d o va 11 o j i m as.

Pagal abelną nuomonę, kurioje yra 
teisybes, daugelis obžektinimų priesz 
laisnius paeina ne isz meiles įstatymo, 
bet isz pelitikierių noro pasinaudoti. 
Kolei proves tos neiszeis priesz Notas, 
nieko tikro negalima bus žinoti. Bet tie 
žmones, kas turėdami sziokia tokia vai- 
džią, jaja pasinaudoja ant darymo ne
smagumų kitiems, privalo būti paniekį- 
ti per rinkimus.

Thomas Sheehy.

Isz Szenadorio.
Pagal urediszkai iszduotą arcivysku- 

pui raportą Shenandoah’o klebono kun. 
P. Abromaiczio.

vo.
— Tą paezią dieną Buffalo’je, N. Y., 

vidurij miesto trūkis užėjo ant vežimo, 
kuriame važiavo Samueli u s Eiss’as su
paežiu ir abudu ant vietos užmuszė. 

Ekspliozija.
Pusėje mylios nuo Pittsburgh, Pa., 

kasykloje Mount Carmel Coal Co., 9 d. 
Sausio ekspliodavo po žeme gazas ir 
nužudė 6 darbinįkus. Visus apielinkės 
angliakasius apėmė baimė, nes jie isz- 
pradžių mislijo, kad ten mažiausiai 40 
darbinįkų žuvo.

Viesulą.
Per miestą Morganfield, Ky., 9 d. 

Sausio perejo smarki .viesulą, kuri nu 
plėszė stogą nuo metodystų bažnyczios 
ir viesznamio Parson ir sugriovė kelis

ShenandoahTio par. esą 11 bažnyti
nių draugysezių su 1625 sąnariais.

/Atlikusių Velykinę, iszpažintį 40.00
Pereitus 1897 m- surinkta ant semina-

rijos 4000
Ant naszlaiczių ,, 9-50
Szvento Petro graszių 13-oo
Mėnesinės surinkta 3433- 5°
Bažny ežioje. 1722.17
įvairios kolektos ant par, labo 511.94
Už kapines ,, 80 r .00
Isz viso surinkta 7.9618.40
Iszmoketa algą kunįgams ir ant kito-

kių expensu ,, 1500.00
Pataisimai ir inrengimai ■5<>3-97
Skolos (dabaigta mokėti) 3310.00
Varganistai ir zakristijonui 858.00
Kasoje lieka ,, $736.43
Bažnyczios verte (su daigtais

viduje) 50.000.00
Klebonijos verte ,, 600.00
Assekuruota viskas ant £30.000.00

Darbu dalis.
Pasikalbėjimas apie darbą su auglekvsykliĮpcrdėtiniu.

Mano prietelius parvažiavo vakar isz 
Pottsvilės, sakė matėsi ir kalbėjo su 
perdėtiniu arba supredentu visų sziios 
aplinkinės Readingo brėkerių p. Lu
ther. Ponas Luther yra katalikas ir 
kaip sako, ėsąs neblogas žmogus.

Kalbėjo juodu apie sziuos dalykus: 
apie Ilazletono stiaiką; apie bilių sus
tabdymo emigracijos ir apie darbą ang- 
lekasvklose a bei n ai.

Ilazletono p r o v a.
— Ką jus mislinat, ponas Luther, 

apie Ilazletono provą? užklausė tas ma
no pažystamas.

P. Luther. - Tas prie manęs neprigu
li, mano kompanija (Readingo) n'eko 
prie to neturi, bet mislinu, kad isz tos 
provos nieko n’iszeis. Suprantu taip, 
kad pro va nuo szito kourto bus atidėta 
ant kito, nuo kito ant treczio ir taip to
linus, kol tie kurie skundžia szerifą ir 
jo deputatus nepails, prova ta vienog 
gali trauIeties į 10 metų.

Mano prietelius. - O kas duos ąnt to 
pinįgus apskųstiems?

P. Luther. - Szerifui ir deputatams 
apie tai galvos neskauda. Provą veda 
kompanija, su kurios intekme, kaip 
mislinu, szerifas elgėsi.

Mano prietelius. - Kiek - gi, ponas 
mislini, anai Ilazletono kompanijai ga
lėtų kosztuoti, kad tą prova užgesin
ti ?

P. Luther. - Septynesdeszimts penkis 
(Pabaiga ant 4 pusi.)



Lenkija, Malorosija ir Lietu
va.

(Keletas žodžių isz priežasties taikymosi len- 
su maskoliais.)

Parasze Jonas Lietuvis.
(Isz Svcbodos) 

Tąsa.
II

Musų siekis buvo pakelti nors laik- 
raszcziuose mus spaudos klausymą, vie
nok lenkai, kurie tiek kalbėjo apie pir
mą, jiems parankią, gr. Lelyvos knįgą, 
apie aktrą iszkilmingai užtilejo, nes ma
tote, ten buvo kalba apie persekiojimus 
lietuvių, o ne lenkų. Vienok, nepai
sant to, mes visgi savo nors isz dalies 
dasiekem. Apie reikalingumą lotynisz- 
kų raidžių lietuviszkoj raszliavoj ėmė 
raszyti kuningaiksztis Uchtomskis savo 
organe ,,St. Peterburgskija Viedomos- 
ti”, perspaudindamas daug isztraukų isz 
gr. Lelyvos knįgos. Paskui Uchtoms- 
kį užtarė už lietuvius daugelis ir kitų 
maskoliszkų laikraszczių, bet ne len- 
kiszki. Dieve mano, dėlko tarp musų 
brolių lenkų neatsirado nors tokio Uch- 
tomskio!

Priežastis tos lenkų nacijonaliszkos 
netolerancijos, kaip iszsitare vienas ma
no draugas, yra ta, kad lenkai dar vis 
XVIII szimtmetije gyvena ir nepametė 
savo senoviszkai szlektiszkų pažiūrų. 
Supuvęs Lenkijos kamienas dar nesubi
ro, o jaunos atžalos dar neiszaugo. Po
litikoj lenkas dar vis szlekta, kursai 
pražudė Lenkiją ir vis dar svajoja apie 
atbudavojimą senovės Lenkijos nuo ma
rių iki marių, tikėdamas ją matyti to
kia, kokia ji buvo seniaus. Ne, ponai 
lenkai! Kas numirė, to jau neprikelsi- 
te, nes ir mirė tik dėlto, kad daugiaus 
niekam netiko, kaip tik palaidojimui. 
Dabar jus privalot statyt naują Lenkiją, 
Lenkiją paremtą ne ant Liublino unijos 
aktų, ne ant senų sutręszusių „rzeczy- 
pospolitos” pamatų, tik ant brolystes, 
teisingumo ir tolerancijos ir vien tik ten 
kur gyvena lenkų tauta. Ateites Lenki
joj ne szlekta, tik visuomene valdys, 
nes nuo szlėktos, nuo magnatų galima 
tikėtis tik niekystes, prigavimo ir parsi
davimo,

— Kokios niekystes, kokio parsida
vimo? - pertraukiau asz nusistebėjęs 
kalbą savo draugo.

— Kaip, tu nesupranti? O dabar kas 
parduoda lietuvius, rusinus ir savo tik
rus brolius, darydami visokias konven
cijas su maskoliais, jei ne lenkų magna

tai, lenkų szlekta? Ar ne to lenkai nori, 
kad mes su jais susivienytume, o jie 
paskui mumis prekiaus ir pardavinės?

— Ką tu zauniji, žmogau, nusiram- 
dyk!- kalbinau asz jį.

— Nenusiramdysiu - kalbėjo pakėlęs 
balsą - pasistebėk į lenkiszkai-masko- 
liszką sątaiką isz arcziaus, o pamatysi ir 
persitikrįsi.

III
Maskolių dainius A. Puszkin’as pava

dino maskolių tautą jūrėm, o kitas slo
vėnų tautas upeliais, kurie pirmiaus ar 
paskiaus turi su maskoliais susilieti. In 
tą susijungimą tiki maskolių patrijotai, 
o visą jų cilia taip stropiai kibo už to 
dalyko, kad visą sloveniszką vandenį 
norėja iszdžiovpi ir sutraukti į masko- 
liszkas marias. Jie norėjo, kad upelių 
nebūtų, o butų tik vienos jūres. Dėlto 
tai maskoliai pastate ties įtaka upių ir ti
pelių vandentraukius. Tie pramanyti van
dentraukiai neturėjo jokio pasisekimo; 
upių vanduo plauke szonais, o matyda
mi piktą marių norą upeliai pradėjo nuo 
jų trauktis, jieszkodami parankesnes va
gos. Maskoliai patemijo, kad jų pasiel
gimas neiszmintingas, del akių atėmė 
nuo vienos upes vandentraukius. O ta 
upe, nuo kurios vandentraukius atėmė, 
yra lenkiszka upe.

Maskolija yra ėdri ir gudri; lenkai vėl 
iszdidus ir lengvatikiai. Maskolių val
džia pasiryžo pasinaudot isz tos lenkų 
lengvatikystes ir dėlto pramane lenkisz- 
kai-maakoliszką sątaiką, kuria sudarė G G G7 G

Warszavoje dieną. ..
Akyva, ką maskoliai isž milaszirdys- 

tes duos lenkams, ir ką nuo jų vardan 
tos sątaikos paims?

Ne mums, broliai lietuviai, rusinai, 
bielorosai, slovakai ir kiti toki menki 
sutvėrimai, apie tai žinoti, o net ne tu, 
lenkų tauta, apie tai nežinosi: maskoliai 
del politikos turi carą, o lenkai magna
tus. O jus tik tiek galite žinoti, kad 
Liublino unijos, kuri junge lietuvius ir 
rusimus su lenkais, jau nėra, o yra tik 
kita unija, kuri jungia dvi sloveniszkas 
pajiegas: maskolius ir lenkus - Varsza- 
vos unija. Vargas dabar jums Lietuva 
ir Malorosija! Vargas jums! Priesz vie
ną nevidoną jums sunku buvo spirtis, o 
priesz du juo arsziaus!

Taip aiszkino mano draugas masko- 
liszkai-lenkiszką sątaiką, apie kurią asz 
pirmiaus kalbėjau.

— Kaip asz menu - kalbėjo toliaus 
mano draugas, tai per tą sątaiką iszsiža- 
da visai Lietuvos ir Malorosijos. Gerai

užtai lietuviams ir rusinams! Szurmi- 
kavo, sziauszesi, pageidavo visko savo, 
tegul dabar dejuoja po maskoliaus jun
gu. Lenkams maža nuo to utrota, nes 
kaip paskutiniais metais pasirodė, tai 
lietuviai ir rusinai jokiu budu nenorėjo 
tapti lenkais - tik užtruktis su jais.

Kiek ta nuomone yra teisinga, nes- 
pręsiu, tas tiktai tikra, kad nuo valan
dos maskoliszkai - lenkiszkos sątaikos 
priespauda lietuvių tautos ir persekipji- 
mas lietuviszkos kalbos netik nesusima
žino isz maskolių puses, bet prieszingai, 
dar pasididino. Vietiniai virszinįkai net 
moka tame dalyke apeiti caro paliepi
mus.

Caro paliepimas garsino, kad katali
kai mokslainių mokįtiniai priesz ir po 
mokslui neturi but vereziami maskolisz
kai melstis, bet kad kpžna tauta turi 
kalbėti maldas savo prigimtoj kalboj, 
tai urednįkai pritaikė tą caro paliepimą 
tik prie lenkų, o kada pradžioj szių 
moksliszkų metų Sziauliu - gimnazijos 
( Kauno red.) mokįtiniai - lietuviai ėmJ 
taipgi reikalauti nuo gimnazijos valdžios 
del savęs tos privilegijos, remdamiesi 
ant caro paliepimo (ukazo), tai uredinį- 
kai netik neiszklause jų teisingo reika
lavimo, bet dar nubaudė mokįtinius ui 
jų ,,atkaklų drąsumą”.

Kitas caro ukazas tarsi daleido kata
likams taisyti senas bažnyczias be ypa
tingo nuo gubernatoriaus ir virszinįko 
daleidimo, vienok pirmutinis kun. Se
reika isz Titavenu (Kauno red.), kursai 
iszdrįso po caro daleidimui taip daryti, 
pateko ant dviejų menesių į Kretingos 
kliosztorių.

Taipgi kunįgams - unitams, kurie lai
kuose persekiojimų tūlose rytinėse gu- 
bernese priėmė maskoliszką kalbą į da- 
deczkinę dievmaldystę, caro ukažas 
daleido pamesti maskoliszką ceremoni
ją, bet kada vyskupas Simonas, užklau
sus vienam unitui, atsake, kad dievinai- 
dyste gali būti laikoma vietinėj kalboj, 
valdžia nubaudė ir vyskupą ir kunįgą.

Isz viso-ko matyt, kad caro paliuosa- 
viniai yra iszdųoti tik del lenkų, o ne 
del lietuvių, o augszcziaus paminėti uka- 
zai yra pildomi tik Lenkijoj.

Lietuviszkose gimnazijose, kada pa
kilo klausymas iszguldimo maldos ir ti
kėjimo mokslo lietuviszkoj kalboj, vie
tiniai lenkai pasirodė arszesniais ui 
maskolius, nes varėsi, kad velyk viskas 
butų maskoliszkai, ne ką lietuviszkai.

(Toliaus bus.)

19
Amerikos pensijos.

Pasibaigus savytarpinei karei pieti
nių Valstijų su žieminėmis (Civil 
War) kareiviai ėmę dalyvumą toje ka
rėje, sužeistiejie, jų gimines, taipogi 
naszles ir naszlaicziai užmusztųjų per 
kongreso nutarimą pradėjo gauti kas 
menuo pensiją nuo valdžios.

1873 m. buvo tokių atlikusių nuo ka
res, turinezių tiesą gauti pensiją (su gi- 
minaieziais) 727.122

Jiems iszmoketa $26.502.528.96 Bė
gant laikui tas invalidų ir jų naszlių 
skaitlius netik nesimažino (isz priežas- 
tes smerteis) bet didinosi per suktumą.

Susižinant su urednįkais daugelis vi
sai neturinezių tiesos ant pensijos gavi
mo pradėjo gauti užlaikymą nuo val
džios. Neretai pasitaikė, kad užmokė
jus lojeriui $25 amerikietis gaudavo 
pensiją. Su laiku iszsidirbo tam tikras 
lojerių skyrius, kurie gyvena tik isz 
parupinimo reikalaujantiems pensijos 
nuo valdžios. Dabar tų pensijiniųlojerių 
suskaito į 50,000 (anot New York’o 
Press). Jie iszmislijo pagaliaus tam tik
rus įstatymus, kuriuos jų draugai perlei
do per kongress’ą, pagal kuriuos labai 
lengvai galima gauti pensiją.

Tas visas lojerių amaras gyvena isz 
pinigų tankiausei neteisingai nuo val
džios iszgautųneva ant pensijos tokiam 
ir tokiam invalidui po vainai arba jo gi
minėms.

Po civiliszhai 1 ; j pasiliko gyvų 
žmogystų turinezių tiesą gauti pensiją 
727.122 Bet dabar gauna 733.527, t. y. 
anos kares kareiviai netik neiszmire į 30 
metų, bet dar pasidaugino (aiszki sukty
be).

Apricz tų pensijoniorie dar 187.500 - 
pasiduoda už kareivius toje kareje buvu
sius ir reikalauja pensijos-.

Naszlių imanezių pensiją yr’ 213.352
Naszlių jeszkanczių pensijos 104.938 
Viso imanezių pensiją yr’ 944.526 
Pensijų iszmoketa 1896 metuose 

^i39-949.7i5-37
1897-m. $141.263.880

Ypacz republikonų partija atsižįmejo 
padidinimu skaitliaus gaunanezių pensi
jas. Iszrinkti urednįkai kad atsideka- 
voti savo draugams už patarnavimą, ką 
neretai juos perstato ant pensijų, kaipo 
veteranus civiliszkos kares ir tokiu bu
du gražų pinįgą iszlupa nuo szalies. Vi
si prakilnesni amirikiecziai reikalauja 
užbaigimo tos aiszkios vagystes vieszų 
pinįgų, kuri kas syk vis platinasi. Kož- 

nas supranta, kad į kėlės deszimts metų 
po karei turėjo susimažįti skaitlius uba
gų kad tukstaneziai turėjo iszmirti, bet 
nepaisant ant to kongressas vis didina 
jų skaitlių.

Ant tų pensijų Suvienytos Valstijos 
iszduodatiek, ką nei viena Europs viesz- 
patyste (iszkyrus Maskolių) ant savo 
milijonines kariumenes.

Sztai suraszas kasztų užlaikymo skait
lingų kariumenių (vaiskų), kuriuos
iszleido pereitą metą Europos vieszpa-
tystės.

Anglija $87.408.944
Vokietija $ 110.181.020
Prancūzija $1 18.291.430
Italija $51.778.040
Austrija $67.286.255
Maskolija $ 176.942.690
Suvienytos Valstijos ant pensijų

iszleido $141.261.880
O daugumas tų pensijonierių turi ge

rą gyvenimą, ir lengvai apseitų be val
džios pagelbos. Rėkia amerikiecziai 
ant foreinerių, kad jų suvaldymas 
daug kasztuoja, bet kad patys dykaduo
niaudami, už/ubagus pasiduoda, tai ta
me esą’ patrijotizmas.

Butų labai geistina, kad įkūnytų pra
kilnesniųjų ukesų užmanymą atspaudįti 
vardus gaunanezių pensijas. Tada susi- 
mažįtų skaitlius ubagų vagių ir szelmių 
lojerių, padedanezių jiems vogti.

U kęsas. 

Lietuvai.
,,Garsas“ No. 52 patalpino rasztelį 

p. Liet. - Kat., kur pasakyta kad, be
dieviai ir maskoliai dirba isz vien ant 
nelabo katalikystes. . . . Bedieviai rodo 
terrorizmą ir stoka jiems caro despoto.. 
- toliaus konservatyviszka ,, Lietuva“ 
nuo niekurio laiko neapkenezia katali
kystės.

,, Lietuva“, atsakant ,,Garsui “, stato 
klausimą po , ,korvatyviszka“ ir ,,terro
rizmą“, todėl su pažiūroms p. Liet. Kat. 
nesutinka.

,,Bedieviai griebėsi terrorize“! lie
ku prie savo. Ir taip:

Iszpanijoj bedievis - anarchistas metė 
bombą laike iškilmingos procesijos, ko
kios yra apvaikszcziojamos katalikiszkoj 
bažnyczioj laike ,, Dievo Kūno“ szven- 
tės.

Paryžiuje bedieviai su dinamitu suar
dė katalikiszką bažnyczią ir daugelį sužei
dė (tuom tarpu gana). Kadagį mus bedie
viai da silpnueziai, užtat gąsdina tik s., j 
du, kuriuom tepa savastis lietuviszkos'

katalikiszkos parapijos, (skaityk ,,Val
tį“). Manding Sapienti sat.

Savo prastume mąseziau, kad kata
likai savinįkai iszleidžia laikrasztį ,,kon- 
servatyviszką“, bet pati ,, Lietuva“ apie 
savo konservatyviszkumą stato klau
symą, jau dar asz namieje; ,,Lietuva“ 
yra progresyviszka be platformes ir kai
po nuo tokios, tiesa, neiszipuola norėt 
kentimo, juo labjau meiles dėlei kata
likystės.

Daugiau pageidaujama nuo slieso- 
riaus, negu nuo kalvio. —

Lietuvis Katalikas.

Lietuvos girios.
Siubuojasi traszkanczios girios 
Ant Nemuno augsztų skardžių — 
Tai Lietuvos priglobstys stiprios 
Nuo antpuolių prieszų narsių.

Kaip daug atminimų szirdyje
Tikrasis lietuvys atras,
Kada jis pažiūrės mislyje
In tamsias tų girių slapczias.

Kada jų platybėj’ žalioje
Paskenst’ skaisti saules szviesa
Ir vejai ant oro lakioja
Su riksmais ir baisia šyla.

Tad girios suvis jau neb’skirias
Nuo Nemuno žalsvų bangų
Ir siaudžia, kaip jūrių smarkybės
Ant Lietuvos lygių laikų.

Ant žaliųjų skrysdam’s platybių
Su baltais krasztais debesys,
Kaip valtis ant jūrių gilybių
Lakioja, paleidus buoris.

Kad szviesuliai leidžianczios saules
Girias apdengs stogu szviesiu
Iraidriai raudonu, kaip kraujas, 
Tad gražios jos yr’ ant dyvų.

Gražus ežerai ramiai tviska
Tykios’ gilumose miszkų;
Atspindus liepsnom stogas blizga 
Ant vandenio jų szit virszų —

Ir stovi namai stebuklingi:
Jų stogas isz aukso brangaus;
Jų sienos-miszkai tai baugingi;
Jų grindys žemeziugo szvitaus.

Tai ežia dievų szventa žinyczia, 
Czia laumes gied medžių szakos’, 
Undines czia pluko vilnyse;
Perkūno czia deg’ ugnies sost’s.

Ir sergst szventinyczią tą brangią 
Aplinkui szventi aržuolai,
Ir pavojui vis baugiai krankia 
Sutupę tik’ juodi varnai.

—Pabaiga bus,—
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(Tąsa nuo i puslapio.) 
tukstanczius, o gal da ir daugiaus, asz 
pasakiau mažiausią liczbą. Žinai ką ta- 
mista, tarė jis mano prieteliui, žiūrėda
mas į akis, niekas isz anglų niekad ne- 
mislino, kad ,,foreigneriai polenderiai” 
taip pasistatys ir kad anoji ties Ilazle- 
tonu katastropa iszszauks visur tokį 
triukszmą. "Kompanija mistino tuom 
kuoveikiausiai užbaigsiantistraiką, mis
lino kad darbinįkus pergąsdins szu- 
viais, praliejimu kraujo ir eis visi dirb
ti, o pasirodė, ve, kad ne.... Asz ži
nau kad darbinįkai dabartės renka pi- 
nįgus ant tos provos, tas jiems nieko 
negelbės, szerifas ir deputatai pakarti 
nebus, greicziausia, kad nė plaukas ne 
vieno užtat nuo galvos nenukris, bet 
kiekvienas sudėtas darbinįkų skatikas 
isztrauks kompanijai dolerį, tai ,,sure” 
(sziur).

O da isz to ir kitos blėdys dėl kom
panijų • s kč jis po valandai toliaus —, 
Orgauiz toriai isz to pasinaudojo ir da
bartės ' isus mainierius raszo į uniją. 
Seniam Luzernės paviete sunkiausiai 
darbiiiįkus prieunistų buvo prikalbinti, 
o dabartės jau ten unija susiorganizavo- 
jus, kaip girdėjau pereitoj nedėlioj or
ganizatoriai atvaž:avo į mus krasztą ir 
ketina organizuoti Mahanoy Cityj.She- 
nandoah’ij ir apie Shamokiną, musRea- 
dingo kompanija vienok to nesibijo, 
nes musų darbinįkai dirba ant ,.basis’ - 
anglys kyla augsztyn, mes daibinįkam 
mokame daugiaus, anglys puola, mes 
darbinįkams mokestį numusznm.

Imigracijos bilius.
Mano prietelius. - O ką tamista 

mislini apie naują dabar antrą kartą 
įnesztą į senatą bilių apie sustabdymą 
emigracijos.

P. Luther. - Tas nėra taisingas. Mes 
Amerikoj visi esame iinmigrantais, 
turime lygias tiesas. Tas butų net ne- 
žmoniszka. uekrikszczioniszka, kad 
Amerikos rėdąs vienus į szirą szalį leis
tu, o kitus ne?

Mano prietelius. - Ale kad ir szitiems 
ką czion atkeliavo į Ameriką jau dar
bo n’isztenka.

P. Lulher. - Tas taisybė, mes dirba
me beveik visose vietose po tris dienas 
tankiausiai tik dėl to, kad žmones ga
lėtu maigytis. Readingo kompanija turi 
kelis ir tokius brokerius paszaliais, ku
rie jai suvis neapsimoka, dirba vienas 
tik dėl to, kad žmonėms, kurie ten gy
vena, kurie turi nusipirkę lotus, pasis 
tatę grinczią dupt maistą.

Mano prietelius. - Isz to matyt, kad 
per daug yra darbinįkų. Ale jus mat 
pristatėt brėkerių, sutraukė! daug dar
binįkų ir dirbat tik po pusę „czėso” 
(laiko), kad darbinįkai neprasigyvętų.

P. Luther. - Elgiamės kaip galim, 
anglių prekes dabartės yra taip žiamos, 
kad kompanija kitaip neiszeitų.

Mano prietelius. - Gerai, na jei szį- 
met immigracijos bilius pereis, dau 
giaus isz Europos toki dardinįkai, ko
si dabar pas jus mainuose dirba nea
teis, daugumas isz czion ėsanczių jau 
sugryžsz atgal į Europa arba iszvažinės 
į kituski’iisztus, ką jus tada darysite?

P. Luther. - Anglai už 90 centu ant 
dienos nedirbs, tada arba anglių czie- 
nią turėsim pakelt dvigubai, arba uždą 
rysime brokerius ir tegul viskas stovi.

Kaip dabartės dirba.

Mano prietelius. - Kodėlgi dabartės 
jus negalite prekę anglių pakelt dvigu
bai ir dvigubai darbinįkui mokėti?

P. Luther. - Hm, kompanija to pa
daryti negali, pagalios dėl kompanijos 
geriaus, kad anglių prekės žemos.

Mano prietelius (juokdamasis;. Dėl 
kompanijos taipgi geriaus, kad laiko 
daug brėkerių, žmones kaip ir pririsz- 
tus prie jų laiko, uždirbt neduoda.... 
Na pasakyk, pons Luther, szneka, kad 
sziuose i898 metuose geriau dirbsią, ai
tai teisybė? Vertėtų jau po kvarabų.

P. Luther. - Ne, žmonės patys savo 
mislimi ateinancziu geru laiku savę ra
mina, bet tie laikai, koki seiliaus buvo, 
jau nesugrįžsz. Pilną laiką jau nedirbs 
niekad.

Mano prietelius. - Ar tamista žinai 
jau, kaip dirbs pradžioj szių metų?

P. Luther. - Sausio ir Vasario mene- 
si j tankiausiai dirbs po 4 dienas, o pas- 
kiaus iki July mėnesiui po 3, po tris 
bertainius (kvoterius) dienos. Taigi se
ni laikai jau nesugrįžsz.

J. J.

Kalvarijoj. (Suvalkų gub.) Dabar 
da sėdi už lietuszkus dalykus 7 lietuviai: 
1) Jonas Czesa už prigulėjimą prie drau
gystes ,, Sietyno“ ir už raszymą į,, Ūki
ninką“: rasta atspaudintą koresponden
ciją isz Irkutsko su paraszu Meszkutis, 
o jis buvęs tuomet Irkkutske ir paeina 
isz kaimo Meszkuczių. Nors tas vyras 
ginasi, kad kitas tai galėjo padaryti del 
sumaiszymo pėdų, ale žandarai ant to 
nepaiso. 2) Daniliauskas, studentas 
Peterburgo universiteto — rasta pas jį 
užgintos knygos su padėtais numeriais 
ant jų; tai žandarams yr darodymas, 
kad jisai buvo knygininku slaptos drau
gystes, 3) Andrius Matulaitis, kareivis 
ir 4) Pranys Matulaitis, studentas Mas
kvos Universiteto - - abudu už prigulė
jimą prie ,, Sietyno“ ir už sandarbinin- 
kystę lietuviszkuose laikraszcziuose. 
5) Juozas Kaczergis isz Pilviszkių už 
sandarbininkystę ir už prigulėjimą prie 
,,Sietyno“. Rasta pas jį laiszką vaisbu- 
no (kupcziaus) Starapoles Lasdautsko 
apie kokį meitėlį, tai žandarai sako, kad 
tai ne meitėlis, ale po tuom vardu sle
piasi vardas draugystes. 6) Mickus, 
kuris buvo pakiszęs savo gaspadoriui 
knįgas ir apskundęs, ale vargszas pats 
vuodegą įkiszo. 7) Minkeviczius — už 
kontrabandą lietuviszką. 8) Daktarą 
Bagdanaviczių už kauciją (300 r.) 4 d. 
Lapkriczio paleido. Mena žandarai, kad 
jis raszyneja į ,,Ūkininką“ ir ,, Varpą“, 
ale tikrų darodymų neturi Vargas.

(Isz „Ukinįko“

Case a rets sudrutina skilvį, Inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

Lietuviszkas Kningynas
„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“____________ ____

PAJAUTA.
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Tąsa.
Jagalius nemėgo matyti nuliudusiu 

savo patikėtinį; patėmijo jo kumornumą ir norėjo dasižinoti 
jo priežastį.

— Vaidyla! ar dar tavę ne gana laimingu padariau? 
Laikas tavo vestuvių artinasi, kuningaikszcziutė tavę myli, 
žmonės matomai tą jos pasirinkimą patvirtina; asz jums Lidos 
valsczių pavesiu ant raudos, kokiogi galo dar vaikszczioji 
kaip supaneziuotas? Zinai, kad szitų rugszczių asz nemėgs
tu.

PadidĮs mokestį.

Trenton, N. J., firma V. Henry Rot- 
schild Co., apgarsino, kad nuo sere- 
dos padidina mokestį visiems darbi
nįkams ir darbinįkėms ant 8| procen
to.

Murioįkiį konvencija.

Peoria, Ill., susi važiavo urėdnįkai 
„Tarptautiszkos murinįkų unijos” pasi
kalbėti apie savo reikalus. Pereitą pa- 
nedėlį darė rodąs apie tai, kaip sutrum
pinti dienos darbą.

GERIAUSIA UŽEIGA pas
J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. 
Nagi vyrai pas savo brolį lietu v- 
nįka ant szal to alaus! isz Pranei jos 
sznapso ir turki szkų cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

Tikpam-ogįk už 10c. baksa C a s ca 
rets, geriausią skilvio ir žarnų regulia
torių.

Kad papuczkai tavę kankina ir ne 
smagu darosi, valgyk Cascarets 
katarlszkas cukerkas, Isz ties pasveiksi 
10c., 26c,

— Pone! malonės tavo yra neiszmicruotinos ir neap- 
skaitomos, tarė pakeldamas akys ir nuleisdamas galvą nusi
žeminantis tarnas, kasgi kada tiek padarė dėl savo padono! 
Rūpestingumas tavo szirdies bemaž ncvirszija paezią 
garbę, kurią man rengi. Tegul dievai tau atmoka gražiau
sia ir turtingiausia sviete kuningaikszcziutė; bet argi galiu 
būti visiszkai laimingas, kada tu manę lobiui, skiri man žia- 
mę ir pilis, o tavo tikras brolis narsusis Skirgalius negali pa
siekti netik valdymo kuningaiksztystės, kurios taip vertas, bet 
nei įgijimo mažiausios dalelės žiamės.

— Ar tavę jo likimas taip apeina? Nesirūpink, Vaidy
la, netrukus jis turės savo kąsnį duonos.

— Gali būti, Pone, kad turi dėl jo kokius mierius, ku
rių nepasaugoju, bet tai tikra, kad Lietuvoje jau sunku dėl 
jo ką rasti.

— O tai dėl ko? - užklausė Jagalius.
—Dėl to, kad persvara tavo dėdės Keistuczio ir skaitlin

gos jo giminės niekad nedaleis tavo broliams paveldėti daly- 
binę szalį. Bijausi net, kad per juos nebūtum patrauktas 
prie atsakymo už iszleidimą už manęs savo sesers. Danie
lius, kurį ji atmetė, yra seserunu Keistuczio, o Keistutis turi 
djiinczius (rodaunįkus), kurie geidžia mano pražūties!

— O asz turiu ginklą, kuriuomi tavę ginsiu, atsakė ku- 
ningaiksztis.

— Dėkui tau pone, vienok vis tas gerai daro, kuris ne- 
atsidėdams ant savų pajiegų, užsitikrina pas draugus, tuomi 
labjaus, kada prieszininkas daro tą patį. Tankiai vardas dė
dės ar tetėno buna uždanga vyliaus. Rysziai giminystės 
migdo atsargumą; tuom tarpu žmonėse verda geiduliai! Ka
da, pone, buvai ant lenkiszkos iszrangos, tai turėjau proga 
pažinti dvasią tavo giminieczių. Tolydžio jiems matėsi, kad 
Lenkija tur pasilikti tavo kapu. Vieszpatystės tavo jau pra
dėjo būti mieriu jų nesutaiką. Bet tavę dievai grąžino Lie
tuvai brangesniu ir galingesniu, puolė ant kelių priesz tavę 
giminiecziai be noro; bet nesusivylk jų gudria nuolanka ir 
atmink,kad Keistutis patol tavęspi gretįsys, pakol nemato 
progos prislėgimo tavęs; bet kaip veik nenoras kuningaiksz- 
czių dėlei mano apsivedimo sustiprins jo pajiegas, pakels 
galvą ir nupuls ant tavęs perkūnu.

— Meluoji! - tarė įnirtęs Jagalius.- Keistutis mano 
numylėtas dėdė, ką manę savo locnomis rankomis pasodino 
ant szito sosto, ką manę visad szelpė prieszais kryžiokus ir 
lenkus, argi turėtų jeszkoti mano pražuvimo?

— Jau tai, kad mano žodžiai butų netiesa, tarė gudru
sis roddavys. Laikai ir aplinkybės atmaino žmones. Asz 
tau, Pone, nesakau, kad Keistutis užsisėdo ant tavo gyvas
ties, tegul manę dievai sergsti, kad turėcziau sėti neapykan
tą tavo giminėje. Žemaiczių kuningaiksztis be abejonės ta
vę rems,kaip rėmė. Ant galo nėra svarbu, ar ta bieziulystė 
yra tikra, ar nuduota; užtektų kad tik sątaika užsilaikytų. 
Bet Keistutis, pone, turi sūnų Vytautą, viltį Žemaitijos, po
būdį nedraugų. Kyla jis kas sykis augsztyn ir temdo garbę 
sūnų Olgerdo. Tavo tik galybė yra jam kliūtim, o tėvas tą 
skaudžiai atjauezia, kad jam nieko lyg sziol, apart Gardino, 
negalėjo duoti.

— Vytauto su manim bieziulystė daugiaus mus negu 
kraujas vienija. Pažįstu jo būdą mislies. Narsus ir godus 
garbės moka toli ginklu siekti, bet neįstengs geisti neteisaus 
palikimo. Vaidyla, tu žinai daugiaus, negu nori pasakyti. 
Liepiu tau, sakyk man tuojaus, kokius turi davadus piktos 
dėl manęs valios Keistuczio.

— Asz nieko nežinau, pone. Keistutis gali but vienas 
isz geriausiai velijanezių tau: nesuprantu tik, dėlko keturiose 
myliose atstu gyvendamas lyg sziol nepribuvo sudėti prigu- 
linczios garbės paveikto] ui lenkų.

— Gal dar duosis matyt, tarė kuningaiksztis nuduo
damas ramumą. Argi tai jau taip seniai, kaip sugrįžau isz 
Lenkijos?

— Mėnulis jau dusyk atjaunėjo po tavo sugrįžimui.
— Teisybė, tai isz jo pusės biski neszmatlu. Galėjo 

ant szio sykio užmirszti, kad yra mano dėde. Bet tu žinai 
jo sveikatą, gal but, kad szitoj valandoj yra atgulęs paprastai) 
savo ligon.

— Teisybė, kuningaiksztis tankiai savo amŽij atgula; 
nieko neturiu prieszais jo silpnumą; bet su juom neserga jo 
sūnūs ir jo dvareliai; galėjo isz jų prisiųsti kurį. O pone, 
kad tai asz klyscziau;bet ne liga jį nuo tavo slenksczio tolina, 
tik ska ilgėjimas ir neapykanta pekliszka. Nes kaipgi galė
tų žiūrėti linksma akia ant szitos laimingos szalies, kurioje 
vieszpatauji; ant tų kaimų žmoningų ir apdirbtų laukų, ku
riuos isz girių bei pelkių iszdirbai? Kaip galėtų kęsti links
mą balsą padonų, garbinantį visur tavo vardą? o užvis kaip 
galėtų kęsti vaizdą szito puikaus Vilniaus, kuris sakiniu ta
vo vedimu pritraukia tukstanczius ateivių ir tusztina jam 
Trakus, iszdidžius neseniai vardu sostapilės? O! Pone, ar
gi negana ėsi galingas, iszmintingas ir malonus, idant tavę 
tas iszties sukrus senis neapkęstų.

— Gali manę neapkęsti, bet vargas jam, jeigu panorės 
manogavy bes.

— O asz tau pone velycziau suvelti isz anksto su kokiu 
nors galingu Susiedu, duokim sau su kryžiokais, sutaikon sa
vitarpinės pagelbės. Kenkti tau tas negali, o nors ėsi ne
pergalimas, gerai ant reikalo turėti isz užpakalio uždangą, 
tuomi labjaus, kad Czolneris jų mistras laukia tik progos, 
kad gauti tavę prie savęs prisiriszti.

— Ne, Vaidyla, piktai rodavoji. Keistutis yra mano 
dėdė, dievai manę nubaustų, kad pakelcziau ranką ant jo. 
Jis man nieko lyg sziol blogo nepadarė. Atgarsis sąryszių 
mano su Kryžiokais duotų jam teisingą priežastį užkabini- 
mo. Žemaitija jo visuomet yra pasiruoszusi kovon, o kol isz
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Prūsų del manęs ateitų pagalba, tai pats turėcziau sunkenybę 
kares paneszti.

— Ale kasgi tai szneka pone! apie suoj angas arba su
kai bius ant dedes? sergekite dievai, kad turėtum ant jo kel
kis. Argi tik Keistutis gali but tavo neprieteliam? Visa 
sziaure turi tave ant akių. Asz tik norėjau sakyti, kad 
reikale, jeigu neprietelius koks užkluptu ant Vilniaus, tai ne
kenktu turėti tąsyk prie apgynimo kryžiokus.

— Tai kas kitas, atsakė kuningaiksztis, kožnam valia 
mislytie apie savo pavoj ų.

— Taigi slaptas su jais susiriszimas negali būti tik da- 
vadu mus atsargumo.

— Kodėl gi man nepasakei iszsyk? Užtikrų, nepridcr 
niekuomet niekinti kaimyniszka bicziuliste.

Taip sznekėjo lengvatikis kuningaiksztis ir pavesdams 
Vaidylai ta visų reikalų, paliepė surengti laiszkus pas mistrų 
ir po priedanga užpraszų ant puotos gobtuvių su jaisiais isz- 
siuntė pasiuntinį.

*
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Veide jo ramumas, kurį žmogus turi, 
Kad nesmagumo jokio isz niekur nį’žiuri, 
Ginklą jis žvalgo, kurį reikaluose visų 
Garbingai isztyrė su prieszu narsiu, 
Gėrėtinai ypus skaltidams mena, 
Ką nukentėj, ką kurią adynąatsiėj 
Matyt, kad kokioj tai ilgoj buvo kllutėj 
Isz veido blyszkaus rausmė silpna apsirelszkia, 
Ir nors žylimas szarmojo jo galvą
Bet jaunis kūno dar viso nenor pasiduot.

Karpniski.
J m tris kartus isz szvento bokszto apgarsinta vestuvės 

pili jo kuningaikszczio. Iszsisklaidė kviesliai į visokias szalis 
kviesdami kuningaikszczius ir ponus ant vestuvinės iszkil- 
mės; ir pas Keistutį su tuo mieriu buvo iszsiųsti du pažymė
tini dvarėnai. Užvesti į pilį TraKų ne tuojaus galėjo turėt 
prieigų prie pono; taigi susilaikę kambarije rodos laukė, kol 
durininkas iszras progų daneszimo apie juos kuningaiksz- 
cziui. Keistutis toj valandoj buvo savo miegstubėj. Sienos 
to ardvo ir augszto kambario susziausztos buvo ragais žubrų 
ir elnių, ant kurių sukabinti ginklai kuningaikszczio: kalavijai 
kardai ir saidokai, darė dailų paveikslų, nors apskritus lan
gai virszuje neperdaug suteikė szviesos. Nukarszęs se
nis, sėdintis kresėje, turėjo ant savęs ilgųapvilktuvųstumbri 
nes sziksznos, adyta auksu, kojas iki keliu apsuktas meszkos 
kailiu ir šakalinę kepurę su skarlatiniu virszum, ant galvos. 
Pažyra buvo isz veido, kad kėlė isz sunkios lygos. Ūgis jo 
rodėsi vidutiniu. Ant subraižyto amžių ir priekiniais veido 
dar pėtnas seno narsumo davėsi patėmyti užsilikusiuose užsi- 
briežimuose ir gaivioje akij; sziųdien jau tų veidų užtiesė tik 
gerumas, o plaukai pabalę lendanti isz po kepurės, barzda 
taipgi ir susitraukę pecziai dar guodotinesnį darė senumų 
karžygio. Jurgis, senas sųdraugas ginklo ir numilėtinis ku
ningaikszczio, trumpam, atsagstytame kaptone pilnas karisz- 
kos pastovos, stovėjo arti kresės, laikydamas ant pirszto le
pinamų pono sakalų, kuriam kuningaiksztis davė penų. Ma
tyt buvo isz’nusiszvietusio veido Keistuczio, kad jį darė lai
mingu rykli mas paukszczio. Atokiaus po langu ant suolo 
sėdėjo kanklinininkas kuningaikszczio ir laikydamas ranko
je kankles, kartais jomis liūdnai atsiliepė skambydaras, kol 
jam ponas liepė kų užgiedoti. Buvo tai jaunikaitis, turintis 
daugiausiai dvideszimts metų. Pastovą jo laiba, veidas gra
žaus sudėjimo ir budo daugiaus į moteriszkų panaszus, plau
kai szviesus, ypatingai liepsnojanti pažiūra itin jį darė uži- 
mancziu.

— Kodėl tu, Garbuti nuo nekurio laiko, atsiliepė ku
ningaiksztis, kreipdamas pamaži veidų jaunikaiczio pusėn, 
man skambini vien tik liūdnas giesmes? Asz myliu links
mumų, tu liūsti Trakuose, sakyk man, vaikine, gal tau svei
kata tarpe szitų vandenų netarnauja? Liepsiu tavę ant ne
kurio laiko iszrengti į žmones, kad ten kiek nusiblaivyti.

— Pone! man prie tavęs geriausiai, atsakė jaunikai

tis.
— Labai tikiu, kad vaikinas liūsta, tarė Jurgis. Ir 

priesz kelis dar metus ant kožnos isz salaiczių szito. aŽero 
daugiaus buvo žmonių, negu dabar visame szitame mieste, 
taip juos pamaži iszviliojo į Vilnių prakeiktų. Veik medžiai 
ant ulyczių ims augti.

— Tuomi geriaus, atsakė kuningaiksztis. Myliu, kad 
žmogus ten spendžiasi, kur randa naudų, žinau vienok 
vienų apleistų butelį, sznekėjo juokdamasis, kuriame 
noriai Garbutis buna. Ar neteisybė, vaiKine, Kernavą isz 
czion netoli.

— Kernavu netoli, teisybė, tarė Jurgis (Jurkus) aleką, 
kad prie Kernaviszkės toli. Didelė tai poniu ir nelabui musų 
giesmes mėgsta. Tai ypatingus dalykas, kad kuningaiksztis 
turi žinoti apie viskų.

Ant szitų žodžių gyva rausme užsidegė jaunikaitis. Pa- 
tėmijo Keistutis jo susigėdinimų ir norėdams pralinksminti, 
taip toliaus kalbėjo:

— Neliųsk, vaikine, jeigu duosis kas padaryti, asz tau 
isz tikro pagelbėsiu; o dabar, kadųgi prie liūdnų balsų linkęs, 
tai uždainuok man, mielas Garbuti, apie mano mylymų Biru
tę. Ji buvo taipgi graži ir maloni, o asz apie jų seniai negir
dėjau.

Tuojaus dainius užgavo į stygas ir pakėlė skardų balsų. 
Giedojo apie antplūdį kryžiokų, narsumų Keistuczio, pato
gumų Birutės; o skaisczių akį pakeldams prie atsidusimo, taip 
ant galo dainų savo užbaigė:

Kad pamarį j senoji Palanga,
Matai tų būrį jaunų dukterių
Kaip dainas liūdnas, liūdnai užtraukia, 
Kepdamos augsztyn puikaus kalnelio. 
Dailus kalnelis, velėna klotas;
Kas tosios dukters? Jaunos lietuvaitės;
O szis kalnelis? Tai kapas Birutės!
Czion kas met, kaddangiszkų vandenį,
Ir kvapsningaslaikas pavasariis juokiu, 
Apvaikszczioja szventę jaunos merginos, 
Žadindamos su dainomis veikalus savo tėvų.

Laike giedojimo senis kartkareziais su savo balsu atsi
liepė, arba mielesnę sau eilę liepė atkartoti. Kad pabaigė 
jaunikaitis, įėjo į kambarį priedurinis ir apskelbė pribuvimų 
isz Vilniaus pasiuntinių. Liepė juos tuojaus kuningaiksztis 
įvesti, pažino dvarelius brolvaikio ir paduodama jiems rankų 
dėl suspaudimo:

— Sveiki atsilankę, mano draugai! tarė į juos. Lai
mingų jums į mano namus pribuvimų. Sėskyte ir pasakyki
te man, kaip gyvuoja mano mylimas brolvaikis?

Pasiuntiniai dėlei paguodonės nenorėjo sėsti.
— KuningeiksztisJagalius, mus vieszpats, tarė vir- 

szininkas pasiuntinystės, sveikas isz valios dievų, o jums, ku- 
ningaikszti Keistuti, prisiųsdams paguodonę ir pasveikinimų, 
kvieczia jus su visu dvaru ant svodbos savo sesers, kunin- 
gaikszcziutės Auksės.

— Ar taip? tarė nudžiugęs kuningaiksztis. Taigi at
sirado vyras mylimai mano brolvaikiai? tegul-gi bus garbė 
dievams, o laimė jauniemsiems. Pasakykite-gi man, už ko 
tai kuningaiksztis leidžia kuningaikszcziutę?

— Už Vaidylos, tarno ir draugo savo, atsakė pasiunti
nys.

— Kaip tai? pertraukė nusistebėjęs Jurga, už Vaidylos 
kų rėdė Olgerdo virtuve?

*) Szitle posmai yra užbaigimu vienos isz baliadu P. Vfttfc- 
kio. Keistutis nors grįždams isz karės prūsinės pasidabojo sau Palan
goje Birutę, mergą dievams paaukautą, gvoltu Ją paėmė nuo tėvo ir ap
sivedė. Kad numirė, sūnūs Vytautas nuvežė lavoną motinos į Palan
gą ir ten palaidojo. Turėjo tai būti ponia augsztos lyties, ją žmonės 
numirus garbino kaip dievystę ir szventą jos vardą apvaikszcziojo. 
Myslitl reikia, kad numirė krikszczione, nes veikalai paduoda, kad Il
gai gyveno Palangoje, dabojantis jos kapo krikszczloniszkas kuningas, 
kuris isz dalinimo žvakių dievuotlems, turėjo didelius pelnus. Yra ten 
lyg sziol kalnas pamarėj Biruta vadinamas.
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— Nežinome, tare pasiuntinys, kokį jis urėdų pildo pas 

tėvų kuningaikszcziutės, bet tai žinome, kad kuningaiksztis 
Olgerdas, mylėdama jį kaip sūnų, mirdams pavedu Jagaliui, 
idant su juom visad apsieitu kaip su broliu ir pripažinti turi
me, kad Vaidyla niekados neperstojo būti vertu taip augsztų 
malonių.

— Žinome apie tai, tarė kuningaiksztis, bet kokia gi 
buvo priežastis padarymui tokio iszsirinkimo?

— Rodosi, kad savitarpiniai velijimai ir kelių metų 
sutvirtinta meilė, atsakė pasiuntinys.

— Taigi matyt, tarė kuningaiksztis, kad toki buvo su
rengimai dangaus, kuriems sunku yra prieszintis. Pažįstu asz 
brolvaikį ir savo marczių ir žinau, kad nieko blogo nepada
rys; kad-gi jau iszrinko vyrų kuningaikszcziutei, tai nelaikąs 
peikti, tik noriu priartinti ir viską tame reikia iszrasti už ge
rų. Pasakykite tad mano mylimai giminaitei, kad jų laimi
nu ir stengsiuosiu pr būti ant jos gobtuvių; tik pasakykite 
podraug, kokiame padėjime sveikatos manę matote, idant 
priepuolij neįgalėjimo nuvažiuoti nepaskaitytų mano nepribu- 
vimo už nenorų arba le.igvasvarstų. Godžiuosi jums, mano 
mieli, jau nuo mėnesio skaudėjimus kojų nepavelija man ju
dintis isz vietos ir dėlto neaplankiau lyg sziol Jagaliaus po 
jo parįgržimui isz Lenkijos, o girdžiu yra su kuomi jį pas
veikinti ir apie kų iszsikalbėti; taigi tų viską iki pasveikimo 
atidėstau, o dabar praszau, kad su manim už sveikatų jaunų
jų iszsigertumėt.

Czion liepė atneszti seno vyno; gėrė į pasiuntinius 
neszyksztėdams praszymo ir privertimo idant kuotankiausiai 
atkartotų kaleinų; iszklausinėjo apie aplinkines rengcuvių 
Jagaliaus ir juokavojo isz narsumo Auksės, Pnksmindamo- 
si, kad ant galo radosi karžygis, kuris jų užkariavo.

— Kas link manęs, atsiliepė Jurga, a>z jiems taipgi v b 
Šokios laimės veliju, bot nematau, kad isz to susiriszimo i>zei- 
tų nauda Jagaliui.

— Mano mielas, tarė Keistutis, nereikia visada tik sa
vos žiūrėti naudos; ir nei apie laimę kitų spręsti pagal savo 
pageidimus. Argi tai už niekų galima skaityti progų aplai- 
minimo dviejų žmonių dėl savęs gyvenanezių. Duok patei- 
kų, Jurga, tu tik moki gerai apie karę.

Taip sznekėjo Keistutis, o matyčiams, kad pasiuntiniai 
prie iszvažiavimo rengiasi, praszė jų, kad parnakvotų; bet jie 
sakydami, jog turi paliepimų, pasiskubinti sugryžti tuojaus, 
kuningaiksztį atsisveikino. Liepė tad Keistutis atneszti isz 
savo rubinyczios dvi pori brangių rūbų ir apdovanojęs siunti
nius atsisveikino juos atkartodama szirdingus velijimus visai 
Jagaliaus giminei. Po jų prasiszalinimui Jurga su pasiste
bėjimu ėmė smarkauti ant maloningumo pono, kad yra tai]) 
malonus dėl giminaiezio, kuris urnai prasimuszdams galybėn 
jau vos szeszėlį valdžios paliko ant Žemaitijos. Geras Keis
tutis juokėsi isz Jurgos priekaiszų.

— Mano drauge, sznekėjo jam, duok man mano kojų 
valdžių, idant be svetimos pagelbos galėcziau pereiti isz vie
no kambario į kitų, o asz tau paliksiu paveikimų visų svieto 
szalių.

— Gerai, tarė Jurga, tik tėmyk, pone, kaip kožname 
žingsnij apsireiszkia nedėkingumas giminaiezio. Iszeidams 
ant lenkiszkos aplankos, neatidavė tau rėdymo Lietuva, ir 
daugiaus savo szėporiui patikėjo, kaip savo dėdei. * Atmink 
taipgi, kad atmetė norus tavo seserėno Danieliaus, atsakė jam 
rankų Auksės, o dabar lyg ant paniekinimo paskyria jų vie
nam isz tarnų, kuris neseniai midų prie Olgerdo stalo pils
tė.

— Tuomi geriaus, tarė Keistutis, gerai yra viską mo
kėti, o ne viską daryti; o tu su visa savo narsa, prireikus, ne
mokėtum padaryti varszkės. Kad rėdymo Lietuvos nepaly- 
ko, tai labai gerai padarė, nes gal žinojo, kad mano sveikata 
ne potam. Kas link nepriėmimo pirsziinosi mano seserėno, 
tai jo tame kaltė, kad nemokėjo pasidaboti. Bet nedaug tas 
jį surūpino, kaip tėmijau; tankiai daugiaus susikrimto, kada 
jam žvėris pasprūdo nuo szuvio. Taip žinoma butų buvę ge- 

riaus, kad kuningaikszcziutė kitokį pasirinkimų butų pada
rius, nors ir Vaidyla yra szaunus vaikinas; brolis mano Ol
gerdas labai jį milėjo; reikia taipgi pripažinti kad tiko prie 
rodos ir ginklo. Bet blogiaus, mano Jurga, jaueziu, kad ant 
svodbos negalėsiu pribūti: kojos mano dar nedaug yra ver
tos. Reikėtų ankseziau pamislyti, kų su dovanomis nusiunsti 
tokiam atsitikime. Mislinu, kad tu geriausiai atliktam.

.— Mažiausiai, kuningaiksztį, atsakė Jurga. Nusiunsk 
manę imti pilis arba pilti upįkasus, tai tikrai vertu tavo pa
liepimui pasirodysiu, bet ant szitos svodbos, tai visiszkai pa
sirodyt nemokėcziau.

Nepatiko szitas atsakymas kuningaikszcziui; mokėjo vie
nok apdengti savo nenorų ir mislino apie iszrinkimų kitos 
ypatos.

Tuom tarpu sugrįžę siuntiniai į Vilnių norėjo iszduoti 
rokundų Jagaliui isz taip svetingo priėmimo Trakuose, bet 
pasalus Vaidyla nedaleido matytis jiems su ponu ir prie- 
szingoj spalvoj iszstatė jam szirdingumų dėdės. Lygiai ta
me laike gryžo nusiųstas pasmistrų siuntinys ir kuopageidau- 
tiniausių parneszė atsakymų. Godus visad nesutikimo lie'u- 
viszkų kuningaikszczių kryžiokas, netyk prižadėjo slaptų 
vienybę Jagaliui prieszais Keistutį, bet dar prižadėjo laikyti 
sųruoszoj savo kariumenę ant rubežiaus. Szita gera žinia 
nemieruotai nudžiugino Jagalių. Silpnas jo protas, perim
tas neiszsitikėjimu dėl dėdės, kas syk aiszkesniu dėl visos jo 
giminės degė nenoru. Pasinaudojo isz szitos valandos nevertas 
Vaidyla kad perstatyti ponui reikalingumų naudotis laiku, 
rodydama jam užklupti ant ant Andriaus Keistutaiezio, ku
ningaikszczio Polocko ir po priedanga nemokėtos donės isz- 
mesti jį isz vieszpatystės dėl apsodinimo joje Skirgaliaus.*) 
Pataikė dievuota rodą į szirdį Jagaliaus ir tuomi lengvinus 
uždegė jame norų matyti mylimų brolį dalybiniu ponu, kad 
Skirgalius ypatiszkai szitame vaide turi vadovauti! Dėl ge
resnio uzslėpimo mierių nuspręsta likosi laike vesiuvių, kada 
visuotina atyda bus atkreipta ant vestuvinių aplinkybių, stai
ga užpulti ant Polocko. Lietuviszka karžygija, isz kurios 
daugelis raminosi vilczia vestuvių linksmybių, gavo nemielų 
paliepimų pirmoje svodbos dienoj pasiruoszti žygin, visai 
nežinodami kur link turi apsigręžti. Kiti isz užkviestų sve- 
czių, vadovai pulkų ir draugai Skirgaliaus, daleisti prie jo 
slaptybės, su juomi drauge žadėjo traukti; kryžiokai ketino 
daryti užpakalinę sargybų. Visos tos prierangos buvo da
romos su didžiausiu atsargumu, nes bijota, kad Keistutis, tė
vas nutarto ant iszvijimo kuningaikszczio, taip artymas Vil
niaus kaimynas neatidengtų szito susiriszimo ir nepanaikintų 
visų užmanymų.

Bet nežiūrint ant stropiausio atsargumo negalima buvo 
dalykų užlaikyti slaptoje. Akyla Aukse, del kurios žvange-
sis ginklo nesiliovė būti mielu atbalsiu, patėmyti pradėjo su
judimų karžygijoje ir tankias Vaidylos su Skirgaliuni rodąs. 
Matė, kai]) rėksztėse rožėmis klotose nesziojo isz augsztuti- 
nės pilies kariszkus įrankius. Vaizdas tas uždegė joje karsz- 
tį kovojimo; jau neabejojo, kad rengėsi prie muszio, norėjo 
tik žinoti, kokios szalys ir žmonės buvo paskirti ant pamu- 
szimo.

— Brolau Skirgaliau, tarė spausdama jo rankų, dailus, 
kai]) matau, atsiveria dėl jus laukas, kad nemirsztate, ka sau 
esate kalti; sakyk-gi, ant ko žadate užklupti?

— Kaip-gi gali mislyti, kad męs laike tavo vestuvių 
kuomi kitu, o no tavo laime būtume užimti, atsako sumiszęs
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Skirgalius. Pamesk sykį, sese, 
tavo lycziai visai nepritinka.

tas kariszkas mislis, kurios

Tad szitie szarvai, kardai ir szuviai prie mano svod-
turi prikluusyti? Kad man valia butu matytis su Vai- 
dylų, apsieieziau be tavo paaiszkinimų.

*) Turėjo ir atmaina tikėjimo prisidėti prie szitų nesusiprati
mų. nes kaip pasirodo isz pavardžių, Andrius buvo jau krikszczioniu, 
pirmiaus-gi vadinosi Vaidatas Norbutis.

Tolinus bus.
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Patėniyjiinai.
Vienas isz musų laikraszczių pradėjo 

nuo tūlo laiko talpinti filozofiją. Da
bar spaudina logiką Sanseverinos.

Ant užsipuolimų kritikų tas laikrasz- 
tis atsako, kad jo mierium yra iszmo- 
kinti savo skaitytojus sveikai mislyti, 
per ką jie, girdi, gales paskui lengvai 
suprasti sofizmatus ir perkreipinejimus 
bedieviszkų rasztų.

Man rodosi, tam tikslui daug geriau 
atsakytų vertimas kokios nors apologeti- 
kos(apgynimo)krikszczioniszko tikėjimo. 
Ne viena dar logika neiszmokino neatsa- 
kanezio žmogaus logiszkai mislyti, o logi
ka Sarseverinos neiszmokino to sunkaus ■f* dalyko ir atsakanezio žmogaus.

Sanscverino yra scholastikų ir per tai 
jo veikalas yra ilgas, sausas ir 'nuobo
dus, nes susideda isz vienų sausų defi
nicijų ir padalinimų. Niekas tokių daig
ių neskaito, negut priverstas! Sutrum
pinta arba populiariszkai suraszyta logi
ka Baino butų daug atsakantesne musų 
žmonėms.

Be to, „Prolsaikoje“ zeceriszkų klai
dų yra taip daug, kad net szlyksztu daro
si. Nekurios perkreipia net viso saki
nio prasmę.

Netiktai sausumas medegos ir zece- 
riszkos klaidos atgrasina nuo skaitymo 
, .protsaikos“, — daugiausiai tai daro 
netikęs vertimas, o jame daugybe ir 
daugiausiai nelemti neologizmai. Taip, 
pvzd., žinomas graikiszkas žodis p h i- 
1 o z o p h i j a yra vereziamas per 
p r o t m e i 1 y.s t ę. Ta protmeilyste 
taip pat nesuprantama ir negražiai skam- 

t u s. Nelemtesniu dar neologizmu yra 
p r o t s a i k a, kuri pagal užtikrinimą 
vertėjo, atsako gerai žinomam žodžiui 
logika. Bet ežia vertėjas turbut 
užsimirszta, kad logika mokina mus ge
rai mislyti, sąprotauti, bet niekados 
dar nieko nemokino to, kaip galima 
protą saikuoti (t. y.- mieruotis).. Isz ki
tų nelaimingų reiszkimų galima paminė
ti žodį žinia prasmėje concep
tus bei i s z t r a u k t i n i s pras
mėje a b s t r a c t u s. Loltyn. c o n- 
c e p t u s (lenk, p o j ę c i e) gali at
sakyti tiktai liet, n u o v o k a arba s u- 
p r a t i m a s, niekados ž i n i a; o lot. 
abstract u s jokiu budu negalima 
iszversti į liet, i s z t r a u k t i n i s. 
Ar taip imsi, ar kitaip, visgi isz lot. abs- 
tractus galėsi padaryti tiktai liet, ati
trauktas (vartojamo jau vietoje 
žodžio a b s t r a k t i s z k a s).

Sprendžiu apie visą , .prozaiką“ isz 
vieno tik numerio, o ir isz jojau galima 
numanyti, kad logikos niekas neskaito, 
o jeigu ir skaito, tai nieko nesupranta.

Tas pats laikrasztis turi keistą, nors 
ne naują raszybą. Nesakau nieko apie 
nežinojimą literaturiszkos tarmes, kurs 
apsireiszkia tankiausiai sumaiszyme e su 
i ir a su u (pav. raszo jis r e n k t i vie- 
taje rinkti, tinai, vietoje tenai; brun 
gus vietoje b r a n g u s irtt. ),bet no
riu truputį pakalbėti apie ypatingus jc 
rasztiszkus ženklus. Vartoja tas laikrasz
tis e su dviejais spuogeliais ant virszaus 
vietoje i e, 3 su stogeliu ant virszaus vie
toje s z, t s vietoje c z ir is vieto
je c.

Tegul balsę e su dviem spuogeliais 
ant virszaus vartojo Schleicheris ir Ba
ranauskas, bet isz to visgi neiszeina, kad 
tas įvedimas naujos raides į musų raszy 
bą buvo geras. Turbut ji neatsake dva
siai lietuviszkos kalbos, jeigu seniai jau 
iszetmeme ją isz savo alfabeto.

Kaslink vartojimo raides š vietoje s z, 
turime pripažinti Waterburio laikrasz- 
cziui teisybę, nes musų kalba apskritai 
nekenezia sudėtinių garsų ir dėlto potei 
sybei turetumime raszyti s ir c su stogu 
vietoje s z ir c z. Jeigu to visi neda
rome, tai delko, kad lenkiszka raszyba 
yra taip prigijusi prie musų, kad sunku 
mums nuo jos atsikratyti. Bet už tai priesz 
vartojimą /, ir s su stogeliu, i s vietoje 
c z, c su stogeliu ir c staeziai protes
tuojame, p protestuojame ant to pama
to, kad ne vienas tikras lietuvis tokiųba, kaip ir, padekime sau, žodis p r i e- 

gai d a, verstas isz lotyniszko a c ce n-'garsų isztarti negali.

rodo isz sulyginimo su svetimomis kal
bomis. Paimkime tokį lenkiszką žodi 
t r z y arba t r z y m a c. Lenkai iš
taria juos t-s z y, t-s z y m a c, o rrnų 
lietuvis, neapsipratęs su lenkiszka kal
ba, kitaip jų neisztars, kaip c z y, c žy
nį a c, o vienog pagal raszybą Water
burio klebono turėtų isztarti taip, kaij 
lenkai.

Musų kalba taippat nepažįsta sudėt 
garso t s, vartojamo ano laikraszczit 
vietoje sąbalses c. Paimkime tokį veik 
mažodį a t si t r a u k t i, Raszomt 
jame gramatiszkai t s, nors musų pras 
žmones netiktai isztaria, bet ir raszoi- 
c i t r a u k t i. Galima tą patį iszrody- 
ti ir isz antros puses. Dzūkai, kaip f- 
noma, tankiai, vietoje t isztaria c, k 
susidūrę su kitais lietuviais, stungis 
visur vengi to c, net tenai, kur to dary
ti nereikia, paveizdon: jie sako t i g* 
r a s vietoje cigaras, t y p t i vie
toje cypti ir tt. Sztai tie, jeigu tai; 
galima iszsireikszti, civilizuoti dzūkais- 
ko a t i t r a u k ti vietoje a t si 
traukti, parodydami aiszkiai, kad 
tarp t s ir c yra skirtumas.

Patariame užtatai isz visos szirdies 
Waterburio laikraszcziui pamesti savo 
raszybą, o griebtis arba ,, Varpo“ arba 
abelnai priimtos raszybos. Tada žino 
nes neskaitys p r e s vietoje p r i esi 
ir s t i a vietoje ežia.

P. Keleivis kurs ,,teisybes visai ne
moka vynioti į bovelną, bet iszreiszkia * 
savo nuomones pagal savo isztyrimą“, 
duoda ,, Vienybes“ 52 n. ilgą repliką 
ne man, bet ,,Garsui“.

Nereikalinga sakyti, kad replika buvo 
visai nereikalinga. Kas skaitė ,, Laiszką 
isz keliones“ ir mano ,,patemyjimus'' 
tas mato, kad man ne nesisapnavo ra
szyti kritikos, ne vilktis seną sulopintą 
ir iszvirkszczią skrandą, isz kurios anks- 
cziaus ra vėliaus vilnos nupliks (tos teisy
bes nieks neužgins) ir tada visi szposai 
pasirodys ir t. t. “

Ne, p. Keleivi, Tamistai niekas nega
li užginezyti. Raszei teisybę, šventa 
teisybę, .... bet tokią, kurią visi žino. S 
Tame tamistos visa nelaime. Vistiek, 
ką tamista būtumei paraszęs savo 
, Jaiszke isz keliones“, kad vieni vyrai 
nesziojo usus ir barzdas, kiti tiktai tisus 
kad moterys ir vaikai nekokių ūsų if 
barzdų neturi, kad žmones vakare eina 
gulti, o iszryto keliasi, arba kad ant ge
ležinkelio greieziau važiuojasi, nekaip

Aiszkiai tai pasi-1 su arkliais, arba kad tamista nevalgu

negali gyventi ir t. t, ir t. t.
Mes norime ,,laiszkuose isz keliones“ 

perskaityti ką nors naują, nevisiems ži- 
žinomą. Tamista to nepadarei, o mano 
patemyjimo siekiu' buvo parodyti, kaip 
kartais turintis pretenziją prie titulo mis- 
lyjanczio žmogaus gali suraszyti ir dar 
nejiegingai apie paprastus, visiems ži
nomus dalykus.

— s. — x. —

Lietuviai Amerikoj.
Lietuviu paslaptinga banda.

Angliszki laikraszcziai pranesza apie 
atidengimą apielinkese Pottsville, Pa
slaptingos bandos, susidedanezios vien 
isz lietuviszkų vagių ir razbaininkų. Vi
sų bandos sąnarių, sako, yra į Oo. Už
duotis jų yra vogti, pleszti, o atėjus rei
kalui užmuszineti žmones. Kenczia nuo 
jų daugiausia New Philadelphia, kur 
juos skaito nuožmesniais net už Kynų 
mafijas (razbaininkus).

Sako, kad kiekvienas, įeinantis į jų 
tarpą, turi prislėgti, kad iszvien vogs, 
pleszys, viens kitą gins būdoje, o jeigu 
aplinkybes to reikalaus, tai užmuszines 
savo neprietelius.

Banda gyvuoja jau nuo senesnio lai
ko ir iszejo į aiksztę tiktai dabar po isz- 
pleszimui saliuno Juozo Kanaucko New 
Philadelphijoje. Devyni galvažudžiai 
tapo jau suimti po karsztam apsigyni
mui, kuriame konstabelis Devine likosi 
sunkiai sužeistas.

Pirm kelių metų turėjo bandą razbai- 
nįkų pagarsėjęs savo nuožmumu ,,Ter
rible Pete” Vasalka, pereitą vasarą pa
kartas Wilke Barriuose. Grasava jis 
per dvyliką beveik metų po Luzernčs, 
Lackawannos ir Schuylkilo pavietus.

Korespondencijos.

Union City, Conn.
Szįmet Kalėdas linksmai tautiszkai 

perszventem, Draugyste Szv. Jurgio 
ir politiszkas kliubas isz puses nuranda- 
vojo ant visų metų salę del įvairių lietu
viszkų reikalų. Per rūpestį Simo Pru- 
selaiczio, P. Antanaiczio ir J. Bekerio 
tapo gražiai papuoszta ant szventes sa
le.

Pirmą dieną Kalėdų po pietų buvo 
pasilinksminimas. Antrą dieną buvo 
pasilinksminimas ir pora organizacijų 
atlaike susirinkimus: pirmas buvo Susi 
vienyjimo kuopos. Pirmsedis J. G. per
skaitė XII „Susiv.” seimo protokolą ir 
nutarimus; toliaus perskaitė isz „Tėvy

nės” num. 10 „Vardan teisybes”, po to 
vienas isz susirinkusių perskaitė p. J. 
Kazakevicziaus kalbą, kalbėtą ant XII 
Susiv. seimo. Po to biskelį žmones pa
silinksmino ir už poros valandų prasidė
jo antras susirinkimas: P. Armino drau
gystes, ant kurio taipgi buvo gražus Pa
sikalbėjimas apie tautiszkus reikalus ir 
vienas perskaitė isz laikraszczio Ignoto 
Griesziaus kalbą.

Po to sekretorius perskaitė protokolą, 
perszauke mokestį ir prirasze 5 naujus 
sąnarius. Tas didelį įspūdį pbdare, kad 
vienas tautietis, tik į sveczius atvažiavęs, 
prisirasze į szią daaugystę ir vietoje 25c. 
įmokėjo S 1,00. Ant galo nutarėm vėl 
susirinkimą laikyt Wmterburyje po num. 
646 Bank str. 30 Sausio 1898 m. 6 va
landą po pietų.

Szie mus minėti susirinkimai gražiai 
atsiprovijo, nes nors buvo ir užsigeru- 

. šių, bet laike kalbų visi tykiai klausė.
Kaip pasirodo isz dalies, visgi musų 

'žmoneles į supratimą ateina.
Taigi malonus lietuviai ir lietuvaites, 

nepamirszkit atsilankyt ant virszmineto 
’susirinkimo; užkviecziu maloniai vardan 
P. Armino draugystes

S c k r e t o r i u s.
Nebus pro szalį praneszti skaitytojams 

ir apie Naujų melų szventę. Taipgi į 
vakarą ant sales susirinko gana daug 
svietelio; kožno veidas iszrode gan link
smas ir vis tik girdėt viens k.tam velija 
laimingos kloties ir ilgo amžio ant Nau
jų metų.

Linksminosi, kaip kas galėjo: vieni 
szoko, kiti giedojo ir t. t., tik keli vaiki
nai bcgediszką dainą dainavo, ką tokių 
žodžių neiszpuola ne tarti, bet ką pada
rysi, kad tokio žemo supratimo, gal to
liaus ir jie susipras.

Tas p a t s.
--------------------

Balius ir teatras.
Mahanoy Plane, Pa., ,, Susiv. “ kuopa 

kelia balių 4 d. \ asario (February) ant 
Boilino sales. Balius prasidės 6 valan
dą vakare, o 8 v. bus perstatytas tea
tras - komedija ,, Nesiprieszįk. “

Tikietas 35c.
Visus meilingai užpraszo 

Komitetas.
Balius! Balius!

Draugyste szv. Petro ir Povylo ke
lia balių ant savo naudos 7 d. \ asario 
(February), ant Robinson’o sales, She- 
nadorij. Inžanga tik 2 5 c. Ncį atinge- 
kit ateit pamiklįt kojas.

Užpraszo
Komitetas.

Isz Lietuvos.

Padoviuio valscziaus.) Putrisz- 
kiuos pas Bulotą ir Panosupyje 
pas Ambraziejų žandarai dare kratą, 
ale, ant nelaimes, nieko nerado.

Priežastis kratų tai turbut giminysta 
ir pažintis su Stebuliszkių Matulaicziais. 
Matyt žandarai užsimanė perimt visą 
padermę Matu laiczių. Vėlgi neperse
niai dare jie kratą pas kitą Ambraziejų 
Panosupio, ale irgi nieko nepelnę iszdu- 
me atgalios. Isz ko iszdygo szitas kre- 
timas, nežinia.

Su visu įnirtimu maskoliai szimet lak- c
sto po mus krasztą, ale tai nieko ne
gelbsti—tik da labjusgyventojai sujudo 
nuo to: kiekvieno kraujas užsidega ir 
kožnas stengiasi pamatyti ir patirti tuos 
daigius, už ką taip jau, jie sako, gaudo tuos 
žmones. Mat per kaimą Putriszkių per
važiavo kelis kartus tie melinrubiai, ale 
sztai po jų lakstymui pradėjo rodytis lie- 
tuviszkas paraszas ant stulpo grįžke- 
lio; o iki jų nebuvo, tenai ne maskolisz- 

’ ko, ne lietuviszo paraszo nebuvo. 
Ale, kaip matyt, tai isz paežių 
gyventojų kiti neužkenezia lietu- 
\ iszko paraszo, kad jau kelis kartus bu- 

i vo kas žin keno nuluptas. Bet kiti vėl 
tuojaus pasirūpina prilipinti. Reikėtų 
anuos iszdykelias pabaust, kad negadin
tų gerų daigių.

Laikraszczius, nors ir daug vėliaus, 
neg kitais metais, vis gi gauname ir 
skaitome nepaisydami ant žandarų, tik 
nekuric sziaudadusziai priepuolą įgavę 
atszalo. Alė tai nicko-mažiaus sziaudų, 

1 dauginus grudų. Sapalių Žvake.
Vilnius. Szimet pas mus negirdėtas 

darbininkui judėjimas; straikai, atsiradi
mai visokių atsiszaukimų, iszejimas pa- 
I ežiam mus mieste darbininkiszko laikra- 
■ szczio ., Echo “,kurio jau 7 N, pasiro
dė, daugybe suimtų žmonių, pasiutimas 
žandarmerijos. Ko žandarai labjaus 
mus persekioja, to didesnis darosi musų 
darbininkų judėjimas. Szį metą žanda
rai pas mus paėmė isz inteligentų 6 lie
tuvius bei lenkus, 10 žydų ir apie 60 

| darbininkų visokių tautų. Darant kra
tas atrasta ir lietuviszkos knygos.

(Isz Ukinįko.) Z. V.

Thomas i cdnville
ant Asscssorians.

i Idiomas \\ . (’oiivilie, yra apsipažinęs 
beveik sa \ isais iv’esto gy ventojais, ji» 

lyra geras ir teisingas vyras Lietuviai 
nepalim'(d< 1 te ateiti ir duot savo bal-us 
dėl vyro gerai visiems velijanezio Idio
mas W. Conville isz penkto wordo
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Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutes.

Tasa.

Ant rytojaus Antanas, gerai apsimislijęs ir pasikalbėjęs 
su Andreika, nusipirko nuo rasztynįko seną szaudyklę. Nuo 
to laiko, kada negaudavo uždirbti su arkliu, eidavo į tyrą, pir- 
miaus drauge su Andreika, o paskui, kada gerai pažino apie- 
linkes, ir vienas. Iszsidare jame meile prie to naujo amato, 
o atsitolinimas nuo žmonių jam tame gelbėjo. Už menesio 
jau bent dieną eidavo į pakraszczius Tobolio, arba į beržy
nėlius, užpustytus laike burano ir grįždavo vėlai naktį.

Pailsimas ir užsiėmimas iszvaikydavo tamsias mislis ir 
neramumą; net ir nedeldieniais eidavo į tyrą. Bevelijo vie
nas klaidžioti po tyrą, kaip būti draugijoj žmonių. Andrei
ka buvo tikru jo draugu. Supažindino jį su apielinke, su bu
dais žvėrių, iszmokino užstatyti kilpas, iszvyti lapes isz olų. 
Su žmonėmis Antanas retai susitikdavo. Sykį tyre mate du 
valkatas, tur but pabėgėlius nuo katorgos, kurie pamatę jį 
pradėjo praszyti duonos. Atidavė tada jiems visą savo val
gį, kurį pasiėmė eidamas medžioti ir jautriai su pasigailėjimu į 
juos žiurėjo. Gal ir juos panaszi į jo dalis įstūmė į taip didį 
vargą!

Kartais sutikdavo ir kaip kokį medėją - sądraugą ir ap
silenkdavo su užvydėjimu žiūrėdami viens į kito medžiokles 
laimikį; jei sutiktasis būdavo totorius, tai Antanas lenkda
vosi jam isz kelio ir atsargiai temydavo, į kur anas eis. Nie
kados jiems netikėjo. Abelnai vienok nieko nesutikdavo; 
stebėtina buvo tusztuma ir tykumą szioj szalij. Ir jis ėjo ty
liai virszum sniego, bijodamas tartum pertraukti tą tyro ty
lą. O szaltis užimdavo kvapą ir Kovo saulele buvo be pa- 
jiegų, o vejai perdėm visus drabužius perpūsdavo.

Vaikszcziodavo tada Antanas į pakrantes ant voverių ir 
iszmoko surasti gornostajus prie Tobolio, ir lapę kokią nu- 
szaudavo. Stokuojant ko geresnio szaudė baltus kiszkius, 
kurių buvo pilnas tyras ir statydavo kilpas ant kurapkų. 
Pats lupdavo kailius, o nedėliomis nuvykdavo į Kurhaną par
duoti savo laimikius. Blogas tai buvo uždarbys, bet jis, lai
kydamasis Sziszkino pamokinimo, neniekino ir kapeikinį pel
ną-

Rinko kapeikas ir rublius. Laikais juos skaitydavo ir 
gyveno tik mislia pargrįžimo. Mislijo, kad pavasarį, kaip 
tik atsiras žolė, važiuos savo arkliu, koliaik galės, paskui jį 
parduos ir trauks toliaus pėkszczias, uždarbiaudamas, kur pa
sitaikys ir pasilsėdamas, kada pradės apleisti jį pajiegos. Ant 
rudenio gal pamatys savo szalį. Kaip surinko dauginus skuru- 
czių, nuvežė jas į Tobolską ant pardavimo. Surinko penkias- 
deszimts rublių; labai tada nudžiugo.

Retai būdavo linksmas, bet tą-vakarą užėjo su keliais drau
gais į karczemą - kalbėjosi, Iszėjo vėlai naktį, atsisveikino, 
o jis, likęs vienas, perimtas vilties, pradėjo dainuoti. Atsi
minė laikus, kada buvo universitete, savo sužiedotinę, savo 
jaunystę ir czystu aiszkum balsu užtraukė ant tuszczios gatvės:

Gerkim, broliai - musų dienos!
Už sveikatą savo mielos!

Vargas didis to vaikino,

Jausmo meiles kurs nežino! .........
— Jau, dėkui Dievui, tamista linksmas! - atsiliepė balsas 

isz užpakalio.
Atsigrįžo ir pasveikino Marijoną.
Ėjo tada drauge ir jis papasakojo jai savo pasisekimus.
— Tai, žiūrėktamista, vistiek kaip szimtą rublių turiu, nes 

arklys ir vežimas verti penkiasdeszimts. Dar sziek tiek užsi
dirbsiu iki pavasario ir tada drąsiai galėsiu traukti į kelionę

— Taip, tik tamista saugokis nuo blogų draugų. Links- 
minotės karczemoje, o ar tamista žinai, kad esi visų pa- 
guodotas. Nuvėjau su reikalu pas szinkorių, o tas man sako: 
,,Kas pasidarė ponui Mrozovickiui, kad su tais valkatom užsi
deda“! Toji jaunuomenė tėvui pridirba daug blėdies, o mu- 
miems gėdos. Tamista nei nemislįdamas įlysi į kokią bėdą. 
Atleisk tamista, kad taip kalbu, bet nenorėcziau tamistos ly- 
gįti su anais savo nuomonėj’.

— Dėkui tamistai! Ne neapsižiurėjau, nes pirmu syk 
nuo labai seniai buvo man gerai. Nepasirodysiu jiems dau- 
giaus, nors ir taip manę kolioja už puikybę.

Persiskyrė ties gydytojo namais. Jis niūniuodamas 
dainelę ėjo toliaus.

— Yra tau laiszkas, padėjau į tavo kambarį - tarė snaus
damas Andreika, atidarydamas duris.

Szirdis pradėjo smarkiai plakti. Taip dar neseniai buvo 
gavęs ir kito visai nesitikėjo; buvo nusigandęs. Užžiebė žva
kutę, kuri ką tik spingsojo. Ant stalo pamesta jau sutrintą 
nuo tolimos kelionės laiszką. Drebėjo rankos, kada jį ne
kantriai plėszė. Laiszkas buvo nuo Valerijos, raszytas ma
tyt skubiai;

,, Brangus Antanėli! Labai bloga pas mumis. Jau dvi 
savaitės, kaip Juzė sunkiai serga, o asz uždirbti negaliu, nes 
turiu ją dažiurėt. Drėgną ir negerą turime kambarį, o gy
dytojas liepia laikyti ją labai geroj, tykioj, kur szviežias oras, 
vietoj. Tuomtarpu pinįgus pabaigėme ir persikelti kitur ne
galim. Vakar ant gyduolių, vyno ir arbatžolių užstaeziau sa
vo knįgutę - to užteks ant poros sąvaieziu. Galėcziau gauti 
pasiskolįti, bet bijausi imti, nes gal negreitai galėsiu grįžti į 
darbą. Varguolė Juzė nieko nežino, nes-jai įkalbėjau, kad 
atsiuntei szimtą rublių. Nabagė labai silpna ir kosti, bet kad 
tuojaus butų gera pagelba, tai gal pasveiktų. Taip dar jau
na ir taip nori gyventi! Raszau tau viską dabar, kad paskui 
nepalaikytum už blogą, kad nuo tavęs slėpiau. Sukausi, 
kol galėjau, bet dabar jau nieko negaliu padaryti. Pavasaris 
taip gi szaltas ir lietingas. Dėl Dievo meilės, duokie kokią 
nors žinutę apie save, nes ežia mirsztame isz rupesties apie 
tavę“.

Vaikinas pasirėmė ant stalelio ir ilgai rymojo nulindęs. 
Rodėsi jam, kad puola į bedugnę, kad kas.musza jį per galvą 
ir už gerklės smaugia. Paskui prasiskyrė jo rankos ir galva 
nusviro ant stalo. Matyt buvo, kaip jį visą traukė. Lajinu- 
kė užgeso, o jis rymojo taip patamsa, negalėdamas sugaudy
ti savo mislių. Buvo vėl pergalėtas, patremtas. Visą jį pe
rėmė liūdnumas, neatskiriamas jo gyvenimo draugas, tary
tum atmonydamas už perleistą linksmybės valandėlę.

Ant rytojaus savo penkiasdeszimts rublių įdėjo į koper- 
tą, paraszė gana ramiai laiszką ir nusiuntė ant žįgunės (pacz- 
to), o pats nustvėręsszaudyklę iszbėgo į tyrą. In tris dienas . 
grįžo su tuszcziu medėjiszku krepsziu ir tris dienas nieko ne

valgė ir nekalbėjo. Paskiaus, apie už poros sąvaiezių, Ma
rijona sutiko jį ant gatvės Kurhane» Stovėjo prie žvėrienos, 
drebėdamas savo suplyszusioj skrandoj. Iszrodė labai vargin
gu ir pasibaigusiu.

Vakare, grįžtat namo, vėl jį pavijo beeinantį. Buvo pa
mėlynavęs, susirietęs nuo szalczio.

Sustojo.
— Sėskis tamista, taip toli pekszcziam eiti.
Atsisėdo szalia Jurgio pirmgalij.
— Tamista gailiesi savo arklo - tarė Marijona.
Mostelėjo rankomis:
— Pardaviau jį - atsakė lakoniszkai.
— Dėlko?
— Reikėjo pinįgų.
— Taip! Apvertei tamista juos ant pelno? Jei pasiseks, 

tai iki pavasariui tamista turėsi dusyk tiek.
— Mano nepasidaugįs! - atsakė. - Iszsiuncziau į tėviszkę 

mergiszcziom. Ir nutilo įsitėmijęs į begalinį tyrą. Neklau
sinėjo jo dauginus nieko ir taip abudu nubudę parvažiavo į 
Lebiažius.

Vėl perėjo pora sąvaiezių. Oras sziek tiek stojo lengves
nis, szaltis’matomai mažėjo. Tankiaus būdavo darganos ir 
vėtros. Vidudienij saulutė sziek tiek szildė: budukes, ką sto
vėjo ant Tobolio, nuėmė. Zuvinįkai patėmijo permainą žuvų, 
o žvėrys pradėjo szertis, ir jų skurutės jau neturėjo tos vertės, 
kaip žiemą. Prekėjai susirinko į Tobolską, o net ir į Kurha
ną ir rengė sau kuopas eiti pas kirgizus.

Vieną nedėldienį Antanas pasirodė pas gydytoją labai 
anksti. Akys buvo užtrintos, veidas nulindęs. Kada jau 
buvo keli isz apielinkės susirinkę iszklausyti miszių, Antanas 
paszaukė Marijoną į kitą kambarį.

— Gal kunįgas sziandien dėl manęs atlaikytų žėlabnas 
miszias? - paklausė tyliai.

-- Ar tai metinės sukaktuvės nuo tėvo smerties?
— Ne. Už sužieduotinę - tarė.
— Numirė? - tarė.
Linktelėjo tik galva.
Suprato tada jo liūdnumą ir priežastį pardavimo arklio. 

Viskas nuvėjo ant niekų.
— Vargsze! - tarė su pasigailėjimu. — Szirdingai tamis

tos gailiuosi. Pasilikk pas mumis po miszių: kaip visi iszsi- 
skirstys, apsakysi tamista savo vargus, bus lengviaus.

Nuoszirdžiai suspaudė jo ranką, o jam aszaros pradėjo 
veržtis isz akių. Nusiszluostė greitai ir pradėjo rengtis prie 
miszių, nenorėdamas, kad žmones užtėmytų jo liūdnumą.

Kunįgas atlaikė žėlabnas miszias, o vaikinas su aszaromis 
jam atsakinėjo ir taip atsisveikino savo tykią, gerą mylimąją, 
ką labai, labai jį mylėjo. Nebūtų dar mirus, kad jam butų 
geriaus klojęsi, bet ir tą jam dalis jo be milaszirdystės iszlu- 

P°- _ . . . _ ' •
Kada po pietų žmonės iszsiskirstė, o gydytojas su reika

lu iszvažiavo pas Sziszkiną, viską iszpasakojo Marijonai. 
Patys netėmijo, kaip susidraugavo ir viens nuo kito nieko 
neslėpė. Jis visai nepatėmijo, kad tik jai vienai pasiskundžia 
ir iszreiszkia savo rupesezius, o ji tėmija, duodama tik tarpu 
atsilsėti savo rankoms. Kalbėjo ramiai, bet, kaip visada, 
liūdnai.

— Kitus penkiasdeszimtis rublių, ką gavau už arklį, sesuo 
aplaikė jau po jos myriui! Apmokėjo tuomi.skolas ir palaido
jo ją. Sirgo uždegimu plauczių, o paskui paėmė ją smarki

džiova. Valerija vėl nuvėjo dirbti, nes atsilsėti neturėjo už 
ką, o ir asz jau nusiųsti jai neturiu ką! Raszo, kad pas juos 
jau pavasaris ir atsiuntė man kelias žibuokles.

Iszsiėmė laiszką ir padavė jai jau sudžiuvusias, bet dar 
kvepianezias gėles. Abudu liūdnai nusiszypsojo.

— Nematysiu jau szviežių! - tarė, - turiu likti sziezia.
— Ką tamista dabartės pradėsi?
— O ką. Maistą su szaudyklę padarysiu, ant galo 

pristosiu kur už berną. Dabar jau mažai man tereikia, sesuo 
sveika, sau užsidirbs duoną.

Nuleido galvą ir kureziai tarė.
— Sztai! ir likausi....
Sutrynė sausas gėles tarp delnų ir metė į žemę:
— Tegul nė neprimena! - suniurnėjo.

VI.
> Nėr dėl prigmties nepergalimos pajiegos, nėra saulei ir 

vasarai kliuezių. Atėjo pavasario diena ir žiemą szalin nuvarė 
- nesitraukė iszleto, nesigalinėjo, bet krito iszsyk pergalėta. 
Kas tą dieną matė, tai matė stebuklingą sutvėrimo dieną.

Szaltis parycziu buvo, kaip visada; ledas ir sniegas girg
ždėjo, vėjas szaltas. O nuo ten kur isz tyrų nuo pietų pusės 
pakilo galiūnas ir ėjo ant žiemos, nei uraganas. Atlėkė ir ap
siaubė viską sziltu oru. Ir sztai jau tą pat dieną Tobolis pažliu
go, apsiniaukė. Ledas pradėjo braszkėti,trukti, vanduo pa
kilo ir galybės lyczių susijudino, pradėjo laužytis, grųstis vie
na ant kitos, atsimuszdamos į krantus neszėsi žiemiu linkon 
su baisum trioszkėjimu ir užimu, buk kas isz kanuolių szaudo.

Galiūnas vijo jas isz tyro pergalėdamas pakeliui didžiau
sius pusnynus, sutarpįdamas ledinius kalnus ir neszdamas 
vandenį į didmarį. Kas mets tas galiūnas skynė kelią pava
sariui ir ten kur leduose pats dingdavo, nesulaukęs isz savo 
žemės jokios paspirties. Už metų jo brolis ir ateis jo pėdo
mis atmonyti ir vėl pragaisz leduose. Taip jie per amžius 
galinėjasi be jokios atmainos. Taip Dievas jiems paskyrė, 
kad ir Sibyrius turi turėti savo vasarą. Tobolis bėgo marių 
linkon neszdamas lytis, o i jį tyras grūdo savo sniegą, sa
vo vandenis. Upė kilo baisi, galinga, panaszi į jurius, be 
kraszto, plaudavo savo krasztus, siekdama artimiausius kai
mus, szniokszdama ir putojanti. In porą dienų tyras pajuo
do, į penkias atgijo, Į nedėlią užžaliavo.

Mrozovickis, kurs dar pirmu syk žiurėjo ant taip stebuk
lingo pavasario, nenoroms mislyje prilygino szį atėjimą pa
vasario su Mongolų užplaukimais. Prigimtis, kaip ir jie, neži
nojo kliuezių, ėjo, kaip perkūnija, sutremdama viską, ką pati
ko ant kelio, ir mirė, kaip tik tas įsitempimas dingo.

Su sykiu užstojo karszcziai. l yras iszmirkęs atgijo ir 
pražydo. Su neiszpasakytu smarkumu gyvumas augo. Ro
dos girdėt sznabždėjimas skecziancziųsi bumbuorų ir akia ga
lima užtėmyti augimą lapų ir diegų. Ir tuoj tuose tuszcziuo- 
se plotuose pradėjo knibždėti žmonės. Kirgizai nuėmė bu
dukes, apleido savo žiemines buvaines, trauke į pietus į savo 
vasarinius gyvenimus. Varėsi neiszszalusius žiemą galvijus, 
kaimenes avių, arklių; plauke, kaip szarancza ant maisto.

Paskui juos, kaip szcszėliai, traukė pulkai prekėjų su sa
vo tavorais. Ėjo pulkais, apsiginklavę, priimdami į savo glitas 
bedarbius, po vadovyste vieno agento, gerai žinanezio 
tyrą ir paproezius tyro gyventojų.

Už poros sąvaiezių namuose Andreikos liko tik jo senas 
tėvas ir Mrozovickis; visi iszėjo į tyrą ir iszsivcdė su savim 

(Toliaus busj.



Dr. C. B. Ham
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Padekavone Daktar. Kallmerten.

S. Sztybel. [Ponas Grunka buvo musų kuracijoj

T. Kallmerten. in

(Isz Bellevue Hospital Medical College.)

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS

kai sveikas ir nematau reikalo ilgiaus 
vaistu vartoti. Dėlto meldžiu priimti 
m a no n uosz.i rd žia tįsius- linkėjimus už v iš

sto nuo sudrutinimo plaukų, kurie jai 
labai slenka. Esu p< r-itikriues. kad su
vartojus antrus vaistus mano pati visisz-

*■*■•*• į JI.

tariį Huna'įį, o jis tau duos rodiį užd\k(į- Jei dak
taras pripažįltį tavo ligiį už neiszgydoiDiį, lai sta- 
cziai tau pasakys ir neturėsi jokios uirotos. Dr. 
Ulini.'ra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vail us. 
Žmonės, kurie dovanai klausinėjo r<> Iii daugelio 
daktarų, kurie po k> JioiiMį niet u pergulėju ligon- 
bueziuose, tartum per kokius monus likos dr ll.i- 
ni'o iszgydyti. Nekalbame lai girdamiesi, tik sa
kom tikra ieisvbe, NepratCsk savo ligos m sga-
11 tapti neiszgydoma. Raszyk tuojaus pa 
tartį Ham’iį.

G y uolių Daktaro Ilam’o negali gauti 
aptiekoj. nėj grosernėj. nėj kare' ainoj. 
perkuyczių. Kas nori būti persitikrinę 
gaus czystns ir sveikas gyduoles, f 
sitraukti nuo Ham’o. Bonkulųgyi 
ja tik $1.00. szesz.ios bonkos $5.(X 
duobų, reikia apraszyt savo ligų ii 
t;į pinjgus, money orderi arba c? 
ir pamokinimų, kaip jas suvartoti 
kaneziu paežiu. Atsiųsk paczto . 
sabymo, Adresas tolisai:

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

Toledo, Ohio.

Rio de Janeiro, 21 Spalinio 1<97 m.
Dr. F. J. Kallmerten. Toledo. O.
Guodotinas Daktarių! ITisiiinczin 

dtiugiaus pinįgų už gydyklas mano pa 
ežiai. Pirmutinės gyduolės dar neisz-

* RESTAŪBACIJ 1*Mokslo Stebuklai lt. H. MORGAN, H. Gerken
Dirba visokias

KARDUS, DRABU-

DEL LIETU-

Brooklyn, N. I
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes

mo.

Elizabeth, N. J s

EMt, N. J. ASTMAS KIMUSIUS

KETVIRTOS

naujų metų uždėjo agontu-

so YEARS’ 
EXPERIENCE.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Pigiausia vieta visoj 
Amerikoj /

WJ.SUKUS UETUWOS 
PO AP.SZW.WICENTD.
UZD.24.RUGJ893.
SHENANDOAH,PA.

91 Grand str,

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

pavimo kelių,dra
gai vos ir ant 

neregnliariszkuma

ŽIUS IR T.T.

SZARFAS, KEPU-

geras ir teisingas 
vyras laiko

mninieiiu
HOTELI

ĄTA trade marks,
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sendinu n sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an Invention Is 
probable patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency foreecuring patents 
in America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn &, Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, larKest circulation of 
any sclent!tic journal, weekly, terms $3.0(1 a year; 
$1.50six mouths, specimen copies and Hand 
Book- on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
3G1 Broadway. New York.

kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir

RES, KARŪNAS,

g į, szaszus ant 
skuros, ligas motės, 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 
lina, žaisdas, atsivėrusias votis, rože.

SHENANDOAH, PA.

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomoso

PrakilnusNewYork’o komikas ir mokslia 
ežius ką siūlo mus skaitytoj, ms už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, is? 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UZ DYK.Ą 
TRIS BONKUTES savo naujai iszr.istų 
lickarstų.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas* 
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku v ir- 
tojnsius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prideryste suteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi '• 
tato taip žmonijai naudingo, kad užs! 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J< 
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjiinais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi-

98 Pine str., New York, priduodama-- 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistu tiesiok isz savo laboratori
jos.

Koncziantiejle tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR. F. J. KALLMERTEN, 
SPECIJALISTA9 CIIRONISZKU IR NEKVISZ- Į 

KU LIGŲ.
Gydo visokias ! 

užsenėjiisias ligas į 
Troszkinima, spaz | 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine į 
pukliną, reuma
tizmą. skaudėji- j 
mą galvos, akių. | 
ausų, ir nosies, l 
ligas pilvo, gerk- I

--- -  ■ -o-- , ..........   - ........ I 
nes, sloga, neuralgija, bronchitis, petog- i 
ra, niežulį,uždegimą smegenųvsutukima, ; 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio i 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil- ■ 
vo ir inkstų ligas, tifų. ūdra, kirmėles ir ! 
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR TYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti, 1 
paklausk daktaro Kallmerten patarimo. į 
Dr. Kallmerten as iszgydė tukstanezius ! 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta- j 
ra i negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės l 
visur garsina dr-o Kallmerten'o vardu ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- I 
kit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz- i 
gyd^s.

UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- į 
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir i 
greitai. Nereik gėdįtis, lik gydytis, nes j 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rral.i už d)k ! Dr-as Kallmorten’as 
Inos rodą uždy ką. Apraszj <io liga, pa- į 
sakykit įtiek metų ligonis, alsi skit gro- ! 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c.-pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at- 1 
sakymą ar galima Ii ą iszgydyt ir kiek 
kasztu&s vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMEKTEN,
Cor. Washing'on & 22nd. Sts., 

TOLEDO, OHIO, 

žiūros kokardas 
ir kepures.

N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

COXWAYS FAMOUS
S & 10 c. store.

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

žiūrėk, 
vertos.

szl notos 2Qc.
puodukas 25c.
Bliudas 25c.
Karpetos 40c. už yardą 
stiklinė toriolka 25c. 
kavos puodas 25c. 
Vaza 25c.

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas piju 
Conway Famous 5 4 10 c. Storb

102 ». Main Str. Shenandoah, Pa.

ateik ir pa

pas mus.
po 10c.

10c
„ 10C
„ 10c
,, 10c
„ 10c
,, 10c

12 d. verti
G.00 „ 
8.00 „ 
15.00 ,, 
1.35 „
4.00 „

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.
Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalcktavoja randas mokestis nuo 
prapecziu ir komiszionierius dytu, 
Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:

f. L 8l Jleidpttef
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.

Ofisas ir Yardas 
Pine st r.

Bet. 4th & 5th st.

Fabrikai
Elizabothport. N. J.

Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Žemesnis Yardas 
ant

S. Front str.
ties Elizabeth River

DANIEL J. VALSH 
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promt!y attendet to.

Resid 321 LIVINGSTON STR,
Shop 321 BROADWAY,

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbą atlieka kuo- 
geriausiai.

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

James Mitchels Sons
125 & 127 First str Elizabeth, N.J

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS

Geriausi visam miesto fornieziai ir karpetai. Mes pristatėm ii 
patys sudedam karpetus.

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 56m ir 70

217 FIRST STB
O-old

ELIZABETH, N.J.
vilnono vyrų siutai

Puikus vyrų ovorkoeziai už 
geri vyrų gal by ovorkoeziai 

vyru darbinės kelnės
nedelines kelnes geriausio gatunko 

CZEVERYKAI.
darbiniai

Czeverykai motcrlszki

UŽ 6.90
M 3.40
11 4.90

M 8.50

t> 90c.

f f 2.40

• » 1.19c.

II 1.20c.
1.50
1.75

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau In visur in Kontrus už dyką- 
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS 
DARBINES 23c. SZVENTADIENINES 70*

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Prop’r.

Cor. Second & Trumbulkstr. 
ELIZABETH, N. J.

Telenpone Call, 663.

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.

N j is z 8 pjauk su tabaku ir nesuriikyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netlszkas, pilnas naujo gyvenimo Ir pa- 
jlegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro Isz ligotų drutus vyrus.

į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszslgydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptleko- 
rlaus, po gvarancija, jog iszgydys tavą, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutą ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Ar žinote kur smagiausia 
laiką galima praleisti?

Ugi pas
W. Jasaiti,

Jis užlaiko geriausius gė- 
rymus: szaltąalųir kvėpiau 
czins sigarus isz paezios Tur

Gyvena ant
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste ,

Budavotojas
ir 
Mūrininkas 
ant

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

I ryt) savo daigtus?
Jei nori tai kreipkis prie 

geriausio agento
L. 0. Donnel

ant
154FIRT STR.

ELIZABETH, N. J.

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
Geriausi gerymal, užkandžiai uždyka nfi 
ryto Iki 12, Ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

rl visokiu kogerlausia padarytų valg'ų 
kepsnių, oisterių Irt. t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
p. PHSKEViezmg

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 
a 1 i u n ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus.

----- PAS-----

J. P. Williams & Son
Pigiausiai nusipirkt :- 

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS

IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

Nuo
•ra siuntinėjimo pinįgų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S. Markauckas 
—neseniai pirko—

Sa 1 iniiii,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

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

Wanted-fin Idea
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
Deys, Washington, D. C., for their *1,800 prlao o£f<a 
and list Qt two hundred inventions wanted.

PonasJonas Lemanovski isz Moun
tain View, Va. neseniai atsiuntė mums 
tokį, laiszką: „Dr. F. J. Kallmerten. 
Toledo, O. Guodotinas Pone! Nuo se
iliaus sorgu, prispaustas tokių sopulių, 
kaip vidurių ir žarnų katamas, beveik 

liai viduriuose, Taipgi skauda labai 
krutinę, koseziu, kvėpavimas mano trum 
pas, o priegtam turiu smarkų reumatiz
mą, kad visus sąnarius man susukino 
kad pats nė pavaikszczioli negaliu, nė 
nieko veikti. Jei guodotinas Pone gali 
pa Imi g v įt mano kentėjimus, praszau man 
tuojaus d uoli žinia, nesasz jau netekau 
jokios vilties.” Dr. Kallmertmi atsakė 
ant to laiszko. prižadėdamas, kad viską 

persitikrines, kad jį pagelbės; kaipdau- 

gelį, kitų pacijentų, tos paezios ligos a- 
pimt Ponas Lemanovski apsiėmė pa
siduoti dro Kallmerten kuracijai ir su
naudojęs vos tik puse jam atsiųstų vai
stų. raszė d-rui Kallmerten 18 d. Lapk- 
riezio 1897 m. sziaip: „Gavau Pono vai
stus. bot nerasziau tnojaus,norėdamas 
porsitikrįti, kokią jie įtekiną ant mano 
ligos turės. Ir turiu pripažįti, kad jų 
įtekmė buvo beveik stebuklinga. Jau- 
czii.’o uu dabar daug geriaus: reumatiz
mas tiek susimažino, kad galiu po kam
barį pats yaikszezioti. kad pirmiau? tu
rėdavo vadžioti. Turiu gerą apetitą’ ne 
jauezių jokių viduriuose gėlimų, abelnai 
jaiicziuosi geriaus nė kaip pirma Ir ti
kiuosi. kad likusios liekarstos, kurias 
kurias dar turiu, -ustiprįsmano pajiegas 
ir vislszkai iszgydys. Tikiuosi, kad ne- 
trukusjjualėsiu prie darbo grįžti, ko ilge
snį laika negalėjau. Praszau atsiųsti 
man rokundą už gydymą, o noringai už
mokėsiu: o taipgi prirodysju guodotiną 
Daktarą savo draugams. Dar sykį aeziu 
už visą gerą, ką Tamista dėl manąs pa
darei, pasilieku pilnas dėkingumo Jonas 
Lemanovski

Ponas st. IV. isz Chicagos, UI., gavo 
privatiszką ligą priesz 9 metus, kada tar
navo Austrijos kariumenėi ir gydėsi pas 
visokius daktares ir Europoj ir Ameri
koj. vienok be pasekmės. Ką uždirbda
vo, iszleisdavoant daktarų ir vaistų, ant 
galo neteko vilties, kad gali bot iszgy- 
dytas. Neseniai perskaitė jis dro Kall- 
merteno apgarsinimą ir paraszė pas jį su 
praszymu, ar tas negalėtų jam pagelbė
ti. Dr. Kallmerten prikalbino jį varto
ti savo vaistus, o po trijų sąvaiczlų p. W. 
raszė d. Kallmertenui taip: „Stebiuo
si isz stebuklingos pasekmės, kokią pa
darė Tamistis vaistai. Pradedu jausti, 
kaip naujai užgimęs. Alano gerklė ir 
liežiuvis dabar sveiki, skūra ant 
kūno darosi vis czystesnė, o ir vidu
riuose jaueziuosi visai gerai. Esiu per
sitikrinęs, kad ilgesnis pasigydymas vi- 
'iszrai mane iszgvdvs. Ncisztenku žo- 

mista dėl manes padarei: girsiu Tamista 
visur, kur lik galėsiu. Su guodone St.IV, 

port Griffith. Pa., 30 Spalio 1897 m.
Dr. Kallmerten Toledo. O.
Guodotinas Tamista! Tamistos laisz- 

ka apturėjau ir tnojaus ant jo atsakau. 
Tamistos gyduolės man tnojaus pama-

knigute apie ligas ir jų gydymą.
C DR. FJ. KALLMERTEN,

Cor. Washington & 22 Sts.
Toledo. 0.

Kožnas taip sako

niausiąs iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvlnanczios skanumą, 
daro labai gerą įce.<mg ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perczystija žmogaus kraują 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.U. ir pa
mėgink jas sziądion; 10. 15, 50 centų,'vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240
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ANDY CATHARTIC

CURECOKSTIPAnOM
Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto plgei, saugel Ir greitai

REAL

In veža isz užrubežes
ONE GIVES RELIEF

POTT VILLE’JE, Pa

Maskol

Nedėlioja Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai

K. Radzericzins
Ripans Tabale

BENZIGER BROTHERS
Chicago. Ill

178 Monroe Str

laivakortes, 
ir siurrczia. į Se

25* 50$
ABSOLUTELY GUARANTEED, iTP. nPTPr erip or..
pie and booklet free. A<h STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. C;

Gali gauti visokių 
dalyku toaletui.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SU Is BURY STR.

TlADf

pasidžiaugsi, jog suradai gerų, teisingą ir fazminžingą žmogų 
Tik nepamlrszk;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

Medicine 
until you have tried

Ch. Czivinsko
Tavorai koszviežia usi, o žmo 
nes teisingi.

Min Min® 
APTIEKA!

Kurioj galite gautie visokių gid uo
lu kaip senam krajui, ba aptieko- 
rius paeina isz seno k rajaus. Tal
pos-gi siuncziame giduoles į visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit: 

Rz. K. SzembOrskis,
64 Green Sir. Worcester. Masa.

Minersville jc> Fa,
Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti

Nori siųsti kam laivakortę? 
yti? apsaugoti nuo

A'yrai, jei norite neturėti 
sarmatos iszvažiavę ant szer- 
menų arba veselijų, tai imkite 
jų arklius, o pamatysite, kaip 
puikiai bėga tie b ri gi n i ai.
309 W. Centre st. Shenandoah, Pa

I3O First Street
ELIZABETH, N. J

Laiko geriausius ir skaniau 
sius gėry mus. visam mieste.

Telefonas 562

New York Cincinnati, O.
36 & 38 Bardai St. 343 Main Str.

ISZDIRBEJAI—■

Velavu, Karūnėlių, Zvaigz
dzin, Szarfu, Skrybėlių,

Kepurių, ir visokiu
Uniformų. ii^>

KNIGA MONU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietuviszkoje
Kalboje..........................................1.50c.

taipo-gi pardavinėja visokius daigius 
reikalingus monu darymui, knįgos, pui
kia gromutų popiera su kvietkoms,

Baszykit, tai gausit kataliogą.

JOSEPH MATUTIS, 
2<?7 Wythe Ave. Brooklyn, N. Y.

ZINIA DĖLSAL1UNIKU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigarotus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio knpcziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; 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.

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or 
12 cartons will be mailed for 48 cent*. The chance', ar^ tea to 
oa® thing Ripana Tabules are the very medicine you need.

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT" OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report os to 
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. JVi-yAVrite for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO , Patent Lawyi-.s, 
Li Droit Bniblinr, WASHINGTON, D. C

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

CENTRAL HOTEL 
No. 327—329 Trumbull str.

Pirmos kliasos lietelį 
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAHCZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie- 

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

Nepaiuirszkite, jog Matelis

Petro Lipavicziaus, 
po No. 1837 N. Main Ave.

(Providence), Scranton, Pa.

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

yhlw aojrt Ls up cheaply to the universal present demand for * low prhee.

If you don’t find this sort of

August Hoff, I’rop’r.
Karai sustoja ries putini 

su Ii imu.

333 Trumbull st., ties Elizabeth 
Porth’o dypu (geležinkeldvariu),

Elizabeth, N. J.
Importuoti ir naminiai gėrymai ir 
eiga r a i. Kambarius parsamdo- 
ma ant dienos ir nedėlios.
J ohh A. Koklenberger 

manager.

J. MIELU AZIS,
120 122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikia restauracija ir 

p u i t ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z i ų 
s z a p o j pasiuva pigiai ir goriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokia rudą ir n u - 
siųsti į Lietu v ą p i n į g u s ir 
iszsipirkti laivakortę. Noužniirszkit 
reikale užeiti.

0x23 w i**?- PMOa, Pa, 
turi geriausią agentūrą, pardavini

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinį
ną tSvynę, perka ir parduoda Ramu ir visokius reika 
lūs atlieka kiioteisingiausiai.

Geriaase ir szvieziausa mėsa 
------ PAS------

Juozą JUDJ€J<Ą
19 W. Oak str. Shenandoah, Ptl

Lietu viszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (97

ile Extra Lagei 
JBeer on Draught.

Trolley Cars stop at the door.

Central Hotel

Iszduodaine Szipkortes (laivakortes) ant greieziausiy 
laivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiamC SZlpkOFtl 

dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai: 
rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenu

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Puikiausia visam Shenandoah 

BESTAUPACJJA.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szaltioi 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alui 
ji t mos kliasos.

Priegtam kožnas lietu vys ras szirdinga rodą kiekvieniE 
reikale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir iū vbi 
lai is svieto.

121 ir 117 E.Centre str r;
[36 ir 9] SHENANDOAH; K

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prlesztl Citji 
New-Yorke

Likierns

.... and ....

PiESTAUKANT

ALL 
druggists

to cure any case of constipation, fascarets are the Ideal Laxa 
t ire, never erip nr erine.but cause easy natural results. Sanv

----- .. 1. Oan.. orNew York. sn,
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AV. D. WOLFSKEIL
Yra tai geriausias advokatas visam
mieste.
225 Broad str. Elizabeth, N. J.
Vakarinis offisas 141 First street.


