
Dr. C. B. Ham
(Isz Bellevue Hospital Medical College.)

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.

Jei daktarai negalėjo pažįti tavo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai raszyk tuoiaus pas Dak
taru Ham’iį, o jis tau duos rodiį už dyka. Jei dak
taras pripažįtiĮ tavo iigį už neiszgydonup tai sta- 
cziai tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. Dr. 
Iltim yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius 
• aip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vaikus. 
Z nonės, kurie dovanai klausinėjo rodų daugelio 
daktarų, kurie po keiioliKųmetų pergulėjo ligon- 
bueziuoso, tartum per kokius inonus likos dr. 11a- 
111'0 iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sa
kom ikrų teisybę, Nepratgsk savo ligos nes ga
li ta i neiszgydoma. Raszyk tuojaus pas Dak- 
tarųptam’ų.

G liuobų Daktaro Hain’o negali gauti Jokioj 
aptiekoj. nėj grosernėj, nėj kūrenamoj. nė nuo 
perkuyczių. Kas nori būti persitikrinęs, kad 
gaus czystus ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo Ilam’o. Bonka tų gyduolių kasztuo
ja tik $1.00. szeszios bonkos $5.00. Raszant gy
duolių, reikia apraszyt savo ligų ir įdėti į groma- 
tų pinįgus, money orderį arba czekp Gyduoles 
ir pamokinimų, kaip jas suvartoti, isz.siųsime se
kančiu pacztu. Atsiųsk paczto ženblvlį dėl at
sakymo, Adresas tolisai:

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

Toledo, Ohio.

Kožna» taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

nlavslas Iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczlos skanumą, 
daro labai gerą įceKing ant Inkstų, abcl- 
nal vidurių, perczystljažmogaus kraują 
panaikina perszaliiną, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg Ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. Ir pa
mėgink jas szlądlen; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorlų gvarantuojam*. 140

GERIAUSIA UŽEIGA pas
J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa.

Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Pranei jos 
snapso ir turkiszku cigaru! Užei
kit, o nepasigailėsi t. [37 ir 19]

Tik pana gįk už 10c. baksa Case 
rets, geriausia skilvio ir žarnų regulia
torių.

Kad papuczkai tavg kankina ir ne 
smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi 
10c.. 25c.

Cascarets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad ueapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

Paj ieszkoj imas
Asz Ignotas Lukaszevicze 

pajieszkau Vinco Kudarovskio, 
,, Lietuvos“ laikraszczio agen
to. Turiu pas jį labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksitės duot žinia ant adreso

Gerinus, kaip Klondike.
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot.i 

gausit už juos pilnai.

szito.

Geležines lovos

s 18.00
.45

4 1 o vv . 1 idlL su.

Baltimore. Md.

Puikus aržuoliniai Chanilasi
8 sztukos - $

! Visa cilia lovos, springsal, visur 
apvadžiota - I

,. Komoda
. 13 S. MAIN STI
b SHENANDOAH, Pl.

Parlor Suits, 5 sztukos 
Kėdė su medžio sėdyne 
Kėdė su nendrii e sėdyne

Dailus aržuolinis sutraukia®
stalas - ft

AR ZINAI 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.

s

Ar nori insekuravot (insziu- 
ryt) savo daigtus?

Jei nori tai kreipkis prie 
geriausio agento

L 0. Don nei
aut

154 FIRT STR.
ELIZABETH, N. J.

AA'TIWS KALCZnSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

mainierių

FOTELI, 
ANT

KETVIRTOS
(Fourth) Street
Minersville, Pa.

Nuo naujų metų uždėjo agentū
ra siuntinėjimo pinįgų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S, Markauckas 
—neseniai pirko—

pertai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas sąrą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. fly

Wanted—fin Idea SSas 
&°,5ec.12?,r A?easJ theZ ™aY bring you wealth 
Writ* JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attor 
noy*. Washington. D. C.. for their ti.800 prlss 
ana Bat of two hundred Inventions wanted.

NO 5 SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 3 (1. VASARIO (FEBRUARY) 1808 m.

Entered as second class mail mater at the Post-Office at Shenandoah, Pa.,

Žinios isz Amerikos.

Metas V.

M Ke'PtiS
Carpenter & Build

419 East Jersey str, 
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausi

Tėvynės Sargas, 
mėnesinis laikrasztis su pa
veikslėliais. Jau treti metai 
stovi ant sargybos lietuvių tau
tos, kalbos, tikėjimo ir szviesos. 
Gaunams už $1.00 ant metų TZ- v
pas:Rev. A. Kaupas — 1423 KflipClltCl 1S

Visi numeriai pereitų metų 
gaunami už 50 c. Ant pažiūrė
jimo vienas numeris siuncziasi

Noiszspjauk su tabaku <r nesu niky k savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
notiszkas, pilnas naujo gyvenimo Ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 Iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptleko- 
riaus, po gvarancija, jog Iszgydys tavg, 
u^oOę. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Ar žinote kur smagiausiaO

Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė 

rymus: szaltąalųir kvėpiau- 
czins sigarus isz paežius Tu r 
k i jos.

Gyvena ant
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J

CH. E1LBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir
Mūrininkas
ant

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

ir Būdavote]
Darbą atlieka greitai p 

ir teisingai. Reikalekreipi 
tės visi prie jo.

, RYTAS 
nedėlinis szeimyniszkas lalkne 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metijtš 
tai.................................................. m

Kiekvienai k r i k s z c z i o n i s z kai ® 
mynai naudinga jį iszsiraszytl.

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

JMaudokitesl
Gavau szviežią transport 

ražanezių, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozėliu, kryžclą 
mentelikelių ir 1.1. Užeikitp* 
žiūrėt.

Tanias Križenauckas
103 E. Lloyd str. Shenandoah 

Penui

Nedėlinis Garsas Amerikos I> 
tuvių yra pigiausias ir geriausio 
lietuviszkas lalkrasztls. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. & 
sztuoja tik idol. 20c. ant mdf 
60 c. ant pusmeezio. Prūsuose* 
markės. GARSO spaustuvė užp 
gią prekę ir labai gražiai padtf 
visokius drukoriszkus darbus;sp* 
dinama draugysezių konstltudjfe 
visokias ko. teles, užpraszyn# 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik slips 
ant vardo:

Garsas Publishing Co.1 
Shenandoah, Pa.,

lliizletono byla.
Wilkesbarije, Pa., prasidėjo utarnįke 

i Vasario prova Szerilo Martino, gar
saus galvažudžio, kuris priesz rudenį su 
savo deputatais suszaudė kelesdeszymtis 
darbinikų, apie ką Garsas placziaus už 
visus kitus lietuviszkus laikraszczius ap- 
raszė. Szerifas ir jo 22 pag-ęlbnįkai ap
skųsti už žmogžugžudystę, turi už savo 
peczių turtingas kompanijas, ku
rios parūpino net 7 garsiausius Penn- 
silvanijoj advokatus (lojerius), kad gin
tų juos. Sztai vardai tų advokatų: W. 
Palmer, Pennsylvanijos buvęs Atorney 
General, Jogu Lenahan garsus visoje 
valstijoje kriminalistų lojeris, C. W. 
Kline, exsenatorius Pennsylvanijos. Ge
orge S. Ferris, George Troutman, Ge
orge Uruhart ir F. W. Whraton. Ke- 
turi isz jų yra nuolatiniais kompanijos 
lojeriais ir isz kompanijų visada gyve
na,

Darbininįkų ir valstijos pusę gins: 
District’Atorney F. R. Martin, jo pa- 
gelbinįkai M. H. Mulhall ir RushTres- 
cott, James Scralet, John McGrahren, 
John M, Garman, prezidentas Pennsyl
vanijos demokratiszko valstijos komite
to ir Frank Laughran. Darbinįkai turi 
isz savo pusės apie 150 liudinįkų, tarp 
kuriu apie 80 nemoka angliszkai, per 
tat reikės vertiko. Byla prasitęs ne- 
mažiaus kaip dvi nedėiias.

Utarnine dar kur kas priesz provą 
apie sūdo namus buvo pilna žmonių isz 
visur suvažiavusių pasiklausyti provos. 
Bet nedaugis galėjo įsiskverbsi į sūdo 
namus. Slidžia Woodvard ves provą. 
Negalima užtylėti, jog isz pirmo pažiū
rėjimo puola į akį daugybė republiko- 
nų, kurie eina už kompaniją priesz dar- 
binįkus, kada demokratų daugybė ran
dasi po mus darbinįkų ir premerių pu
sei.

Pažvelgimas.
Pittsburge, Pa,, 28 d. Sausio užside

gus namui tūlo M, Raminskio, sudegė 
užrakyta isz lauko savo kambaryj Ru-

minskio pati. Pats Ruminskis ant tūlo 
laiko buvo kas žin kur nudingęs. Kada 
sujieszkojus jį policija aresztavojo ir 
perkrėtė, rado jo kiszeniui raktą nuo to 
kambario, kuriam užrakyta sudegė jo 
pati. Krito per tai ant Ruminskio pa
žvelgimas, kad tai jis tyczia užrakinęs 
sudegino paezią.

Degtinės Irusias.
Louisvillej, K y,, susidarė komitetas 

isz degtinės dirbėjų, kurie nori sutrauk
ti į vienybę visus degtinės varytojus, 
kad galėtų pakelti degtinės prekę. Mat 
dar ne gana pinįgų prisilupa, Jau isz- 
sinntinėjo užkvietimus į visas distiliar- 
nes, kad jų savinįkai vienytųsi.

Už sudeginimą gyvą ikdijonn.
l ies Guthrie, Okla, policija rengiasi 

suaresztavoti daugelį žmonių už sudegi
nimą gyvais dviejų indieczių Seminolių 
padermes. Sako, kad policijai yra jau 
žinoma 20 žmogystų, kurios buvo prie 
to sudeginimo.

Szaltis.
Pusėtinai atszalo pas mus nuo kelių 

dienų, o Idahos valstijoj jau asztunta 
nedėlia kaip dikti szalcziai įsigriso gy
ventojams. Ir sniego gera eilė prisnig- 
ta. Gyvulių augintojai baimijasi, kad 
jiems gali nepritekti gyvuliams mais
to.

Auksas.
Pagal urėdiszką praneszimą pernai 

Kalifornijoj iszviso prikasė aukso už 
$17.621.959. Colorada pralenkė Kali
forniją, nes ten iszimta aukso už $18. 
621.959.

Apgautas.
Cleveland’e, O., tūlas Jackobs’as pri

gavo su auksinėm smiltimis savo draugą 
Bernsteiną. Jackobs’as turėjo nedidelį 
saliuną, ir degtinę imdavo nuo Bern- 
stein’o. Vieną sykį Jackobs’as atnesze 
maiszelį smilezių, o jubilierius pripažino, 
kad tos smiltys yra 16 karatų auksas. 
Jackobsas sakėsi norįs parduoti tas auk
sines smiltis, nes jam labai reikią pinį
gų. Prikalbinėjamas Jackobso ir drau
gų, Bernsteinas iszėmė isz bankos ten 
padėtus savo S3000, pasiskolino ant savo 
namo $10.000 ir už tuos pinįgus nupirko 
Jackobso didelį ir sunkų aukso smilezių 
maiszą, kursai mažiausiai buvo vertas 
$20 000. Iszgavęs nuo Bernsteino pi
nigus, Jackobsas su savo prieteliais isz- 
važiavo į New Yorką, palikdamas Bern
steiną su maiszu smilezių, kuriose ne
buvo ne bi.dcis aukso, tik misingio 
druožles. ________________ G.

liaunos suims.
Simus garsaus senatoriaus, Marko 

liaunos, Cleveland’e O,, benutik per
siskirs su paezia. Bent jo pati padavė 
praszymą, kad jai butų daleista su vyru 
persiskirti, nes vyras apie ją neapstojęs 
ir blogai su ja apsieinans. Jau ir dabar 
kelinta nedėlia gyvena atsiskyra viens 
nuo kito.

Prisipažino tikras kaltinįkas.
New York’e sūdąs iszrado, kad tūlas 

Angelo Corboni užmuszė N. Brugno. 
Kaip užmuszėją, Carbonį apsudijo ant 
smerties su elektra. Tuom tarpu suim
tas Philadelphijoj Al. Ciamerello prisi
pažino, kad tai ne kas kitas, tik jis, už- 
musze minėtą Brugno, isz pavydumo, 
nes tas pradėjo įeiti perdaug į mylistą 
jo paezios.

Tiesos apie laikraszczius
Suvienytos Valstijos priėmė szias tie

sas apgynimui laikraszczių:
Abonentai, kurie neduoda žinios, kad 

laikrrsztis jiems butų sulaikytas, yra lai
komi už abonentus ir turi užsimokėti.

Jei abonentai praszo sulaikyti laikrasz- 
tį, redakcija gali jiems siųsti koliai nebus 
užmokėta senoji skola,

Jeigu abonentai persikelia į kitą vie
tą ir neduoda žinios apie tai, jie privalo 
užmokėti už laikrasztį, kolei jis bus siu
stas ant seno adreso.

Isz virszaus užsimokėjusieji© prenu
meratą jei po iszsibaigimui prenumera
tos nori atsakyti laikrasztį, tur apie tai 
praneszti redakcijai, kitaip jie gali but 
priverstais užsimokėti.

Laikraszczių savinįkai gali skusti už 
apgavystę (fraud) kožną, kurs ima laik
rasztį ir nenori mokėti.



vimo; juo daūgiaus žmonių reikš 
darbo ir juo mažiau darbdavis reit 
triūso, tuo uždarbis yra mažesnis,! 
žagariai, kuo mažiau yra darbinį 
daugiau darbo, tuo užmokesnis yn 
dėsnis. Kitaip kalba Leonas xnt 
užgina jisai, kad ant augsztumo n 
kesnio turi įtekmę taipgi tiesos i 
ir reikalavimo, bet sako, kad turi 
tūla miera, žemiau kurios darbinįh 
galima mokėti, t. y. kiekvienas (ta
kas turi gauti tokį užmokesnį, suk 
galėtų žmoniszkai pragyventi su 
szeimyna. Neyra tai'garsi geležini 
sa Ricardo, kuri saugoja darbinįlų 

Doras darbinįkas 
matų, t. y. pamatų teisingumo ir meiles, bedugnės, į kurią ją įvare užmirszimas uždirbti tiek, kiek reikalauja užlaik 

savęs ir savo szeimynos, nes jeigu 
kurs nedirba, ir valgyti neprivalo 
Paulius n Tess. 3, 10,), tai tas, 
dirba, ir valgyti turi. ,,Nors (ta 
kas ir darbdavis — raszo Leonas 
— susitaikintų ant kokio nors uto: 
n i o, visgi pasiliks dalykas, kurio R 
lauįa teisybė, o kurs yra augsztes 

Į senesniu, nekaip sutartis abiejų f 
būtent — dalykas, kad užmokesnis: 
sztaus ir doro darbinįko negali būti 
mažesnis už būtinai reikalingą jo i 
kymui“.

Jeigu tad prigimt a teis; kad musų visi užmanymai nuveina per 
[reikalauja, idant doram darbinįkuiiniek?

, kiek reikalinga yn Bet dabar pažiūrėsime, ar daug rasis, 
Į žmoniszkam užsilaikymui, tai aiską ant Lietuvos žemlapio iszdavimo pa-

, Asz mislinu, 
Skriauda jam darosi kad rasis gerokas skaitlius. Asz savo

Leonas XIII apie socija- Bažnyczia gi, paszaukta dėl to, kad gy- 
liszką klausymą. dyt, o ne žudyti, taisyti, o ne ardyti,

' (Enciklika (Perum novarum). niekam ne yra taip pri'eszinga, kaip ne- 
15 d. Gegužio 1891 m. popiežius Le- tvarkai ir anarchijai.

onas XIII paleido po svietą encikliką apie Jeigu tad socijalizmas neiszrisza soci- 
darbinįkų padėjimą, kuri nuo savo pra- jaliszko klausymo, tai kur gi jieszkoti 
dinių žodžių įgijo vardą(Perum novarum. vaistų? Enciklika (Perum novarum nu- 

Pirm visko gali kas paklausti, kokią rodo ant 3 veikinių: B a ž n y c z i o s, 
tiesą turi szv. Tėvas, prie kurio priguli vieszpatystės ir draugijos, 
tiktai dvasiszki reikalai, kisztis į ekono- kurie visi podraug turi dirbti, nes nė 
miszkus dalykus. Atsakysime taip, vienas atsakyrium negalėtų piktą pa-

dyta, kad kiekvienas triūsas, ypatingai Svarbiausia užduotis tame reikale 
fabrikiszkas, yra labai skriaudžiamas, pripuola Ba.žnycziai, kuri per sa- 
Kadangi isz antros pusės, tas skriaudi- vo mokslą ir prisakymus pasekmin- 
mas paeina;isz užmirszimo dorybės pa- giausiai gali isztraukti draugiją isz tos I tai nuo darbo.

už tat socijaliszkas klausymas yra netik- krikszczioniszkų 
tai ekonomiszku klausymu, bet podraug 1 
ir doriszku. O kadangi dorybes pama
tų negalima suprasti be tikėjimo, užtat ' 
socijaliszkas klausymas yra taipgi reli- 
giszku klausymu. Dėlto galva Bažny- 
czios, popiežius Leonas xm, turėjo pilną 
tiesą užimti balsą tame klausyme.

Ižengoje savo enciklikos szv. Tėvas 
nurodo ant priežasczių dabartinio sun 
kaus padėjimo darbinįkų. Tomis prie
žastimis yra: isz vienos pusės individua
lizmas, per kurį auganti kaskart neap- 
rubežiuota konkurencija mažina uždar
bį, ir liberalizmas, kurs panaikino or
ganizacijas, serginczias tiesas triūso, 
— isz antros gi pusės nupuolimas ti
kėjimo pamatų. Tos tai trys priežastys 
sutvėrė dabartinį draugijos surėdymą, 
kurkime turtai, ypacz pramoninguose 
krasztuose, pateko į rankas nedaugelio 
kapitalistų, o didesnė pusė žmonijos 
kenczia neužtarnautą ir skaudų vargą: 
darbinįkai randasi beveik vergiszkame 
padėjime pas kapitalistus.

Toks draugijos surėdymas yra nege
ras ir reikalauja pataisymo. Užtatai szv. 
Tėvas tolesniame trūkyje klausia, kaip 
tą negerumą atiteisti. Socijalizmas, tie
sa, giriasi isztrauksiąs darbinįką isz var
go. bet Leonas XIII atsako, kad socija
lizmas pikto neatiteis, nes 1,) prieszinasi 
reikalams paežių darbinįkų, dėlto kad jų 
padėjimo nepagerins, 
naši teisingumui, nes 
bendros 
ežiu panaikinimo locnasties abelnai, o 
panaikinimas locnasties yra panaikinimu 
titsos, kurią kiekvienam Dievas davė 
isz prigimimo. Su panaikinimu savas
ties isznyks ir szeimyna, nes jai bus at
imta materijaliszka papėdė, o panaiki
nimas szeimynos yra pradžia anarchijos.

2,) pneszi- 
reikalaudamas 

locnasties reiklaja tuo pa-

Emigrntų namų freikale.

A ukautoją Jlaiszkai.
Scranton, (Pa. Diena 28 Sausio 1898 

m. Kaip buvo praneszta No 3 ,,Garso“ 
apie tuos paaukautus ant Emigrantų Na
mų pinįgus, tai yra žinomasdaigtas, kad 
už tuos $26,96 nenupirksim Emagrantų 
Namų arba ir už tuos, ką yra prižadėtų 
isz viso $524,90, užtai nėra ką nei mis- 
lyti; tik man dyvas, kodėl mes toki ne- 
iszmanus. Musų lietuviszkose stubose 
beveik žėdnoje po 8 vyrus, tai musų 
vyrai beveik kas subatvakaris susideda 
po 25c ir parsigabena alaus baczkutę. 
O kodėl mes nesudėjom per metus že- 
dnasnorus po 25 ant Emagrantų Namų? 
tai asz mislinu, butų jau įvykę iki szi- 
tuom laikui tas musų užmanymus t. yr 
Emagrantų Namai. Galkad butų taip 
rinkta aukos ant saliuno statymo ir butų 
pasakyta, kaip bus saliunas gatavas, tai 
tada gausite gerti alaus, kiek katras 
norėsite, tai tą syk butų visi davę ir 
kuris butų neturėjęs tai but pasiskolinęs 
nuo kito, o kaip ant Emagrantų Namų, 
tai tik keli vos rodosi, ką paaukauvo. 
Argi negeda mumi, broliai lietuviai,

pamatų. Bažnyczia I 
mokina, kad tarp žmonių visados bus 
tūli prigimti skirtumai, isz kurių paeina 
draugiszkas bei turtiszkas nelygumas, 
vienog tie skirtumai neturi žmones vie
ną nuo kito szalinti, bet turi vieną prie 
eito artinti, o tai dėlto, kad visi žmonės' 
viens kito reikalauja. Socijalizmas žada 
tuos skirtumus panaikinti, bet to nieka
dos neatsieks, nes kovoja priesz paezią 
prigimtį, o kova priesz prigi nitį 
ant prie nieko nepriveda. Toliau, 
bažnyczia mokina, kad ta žemė, 
kurios gyvename, buvo ir visados pasi
liks aszarų pakalne, kad ant tos žemės 
visi turime dirbti, o niekas neturi privi-I nwkama tiek 
legijos dykiniuoti, kad kapitolas ir triu- . • •
sas isz prigimimo ne kautis tarpu savęs j-aj jam darOsi skriauda, jei tiek niaukaus po kelis centus, 
yra paskirti, bet viens kitą szelpti. Lį neįstengia. !
Kas link prisakymų, tai szv. Tėvas liepia tada, kad jis priverstas badu sutinstą menką auką ($ 100), ką buvau paauka- 
užlaikyti ypatingai du: teisybes ir meilžsuž mokesnio, neužtenkančio jo h 
Darbdavis privalo netiktai atiduoti dar- , • - •
binįkui teisingą užmokestį, bet taipgi Antraktu, bet pasidavi / 
paguodoti jo ypatą, tikėjimą, spėkas 'r Kaip matome, Leonas xm netiktai 
t. t. los priderystes iszeina isz daibo melagystę so< Ralistam, b
kontrakto, kurs visai neyra kontraktu pir-tvirtinaj buk bažnyczia nieko <taj 
kimo ir pardavimo. Darbo kontraktas ne- neduoda darbinįkams, kaip žodžius
yra kontraktu pirkimo, nes tiusas neyra raminimo ir vilties gersnčs dalies i Kun. Ant. JuSzkeVyCZiaUS 
pirkiniu, tiktai žmogaus veiksmu, nė me gyvenime, bet pasiprieszina B lietUVISzkflS ZOdyiltlS. 
darbo kontraktas yra kontraktu nusam-1 tu]įems katalikams, kurie, pripažink 
dymo, nes žmogus neyra maszina isz- 
dirbanti turtus, bet ypata, sutverta ant 
paveizdosir panaszumo Dievo. Darbda
vis neprivalo žiūrėti ant darbinįko, kaip 1^1^ labdarystė turting 
ant daigto, bet turi visados laikyti jį už varguolių. Leonas gi > 
žmogų, turintį savo pareigas, o per tat | darbi nįkas turi tiesą "’gy verti isz <tuviszkai- 
ir tiesas, kaip tiesą prie gyvasties, prie 
pildymo savo tikėjimo, prie doriszkumo 
ir t. t., o tų tiesų niekas negali žmogui 
atimti. Svarbi enciklikoje yra vieta, 
kur szv. Tėvas raszo apie užmokestį.
Pagal ekonomiszką liberalizmą užmokes- 
nis priguli nuo tiesų reikalavimo ir da.

gyvenimui, nes toks susitaikymas«Lietuvos žemlapio iszdavimo, misliju, 
'imu aplinkyWr kiti aukautojai tą patį padarys.

i- Su godone
V. Rudzinskas.

juog vargas dirbanczios kliasos yra Atskaitoje apie veiklumą Petrapilės 
iszvengtina pasekme prigatos nclygl^įesoriszkos akademijos 1897 m. randa- 
turtuose, o per tat vaistu ant jff Ae ežias žinias apie kum A. Juszkevy- 

ų ir rezigi^ziaus žodyną:
us isz spaudos pirmam tomui 

■ maskoliszkai - lenkiszko 
darbo, o ne iszalmužnos. TeisybSv$odynO brolių JuszkevyczJų, tolesnis 
prie to visko nepraszalina labdarys^paudinimas ir, Kaip pernai buvo garsį 
meiles, atpencz, jų reikalauja, nešima, apsistojo isz priežasties V. J. Jusz- 
gijos dalykuose meile negali buti^.evycziaus myrio, kuris 1 uvo užkvies- 
be teisybes. is redaguoti žodyną. Dabar tolesnis

ėdimas to darbo yra pavestas jaunam 
(1 a^aiga bus). lokįtam S. J. Jablonskiui, mokįtiniui 

Th. Fortunatov’o profesoriaus Mąsk- 
ob universiteto. Pabaigoj Lapkriczio
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(1897 m.) p. Jablonskis praneszė, kad 
vasarą jis peržiūrinėjo Kauno rėdyboj 
tą medegą, kurią surinko a. a. A. Jusz- 
kevyczius. Prie tos progos jis užraszė 
apie 2000 tokių žodžių, kurių visai rauK 
rasztij a. a. A. Juszkevycziaiis nėra, 
bet užtai pusėtino skait.liaus žodžių, pa
tilpusių raukrasztij, jisai neužėjo, nors 
per vasarą susi ėjo atsilankyt y vairiuose 
Lietuvos kranki uose. Gana nuodugniai 
isztyrė jis ant vietos dvi tarini: velio- 
niszkę ir alsėd?-zkę. Tyrinėdamas tas 
dvi tarmes I h t u v i.-zkos kalbos, jis rado 
Juszkevj cziaus raukrasztij daug klaidų 
kaip paraszj im ž"<lz ų ir iszguldyme jų 
į lenkiszką ii- ma>kohszką, taip patilpu
siuose žodyne tekstuose. Nepaisantant 
to, p. Jablonskis tikisi netrukus tolinus 
spaudįt žodyną, nors ir mato daug per- 
iszkadu.” v

Toje pat atskaitoje landame žinią, 
kad Mokslų Akademija atspaudino per
nai veikalą Seinų vyskupo kun. A. Ba
ranausko - ,.Patėmijimai apie lietuv’sz- 
ką kalbą ir žodyną.”

Protestas.
Plyinoutli’o „Ukesų Liet. 

Kliubo“
Priesz apsunkinimą ateirystįs.

Mes, liet, ukėsai Plymouth’© ir aplinkos, 
susirinkę vardan savų, czion ir aplinkėje ap
sigyvenusių, apsvarstę bilių Lodge's, kurs 
priimtas tapė per Senatų S. V., randame jį 
esant nežmoniszku, kvailu, ir nelabu dėl tokiu 
priežasczių.

1. Jeigu S. V. yra žemė vai n y bes, ir tos 
žemės dideli dar plotai nėra užgyventi, tai ko- 
kodėl turime užlaikyti užaugusius emigran
tus, (ateivius), kurie ateidami czion atsinesza 
savo svarbiausių kapitolų — kuniszką ir dva- 
siszkų spėką ant darbo, ir lobina visą szalį?

2. Amerikonų ukėsų akys neteisiai yra krei
piamos ant ateivių kaipo gadintojų socijalisz- 
ko rėdo, ypaeziai-gi kaipo pamažintoji] algos 
darbinįkų — nes ateiviai dirba 1. už prekę, 
mokamą ir siūlomą per amerikoniszką kapi
talistų, ir 2. polit. ekonomijos mokslas aisz- 
kiai visiems rodo, jog iszsiplėtojimas kapita- 
listiszkos produkcijos, ypatingai įvesdinimas 
ir patobulinimas maszinų, atveda didumą žmo
nių ant bedarbės, padaro juos - trumpais, ki
tus vėl veja įsavižudystą ar ant piktadarystes.

3. Ateiviai, lygiai kaip Amerikonai, kovoja 
už pakėlimaalgos darbinįkų, ką juk rodo strai- 
kai aplinkėje Connesville, Hazleton ir kitur. 
Tai gi ateiviai ne yra žemintojais algų — jei
gu jie reikalauja jų Įiakėlimo.

4. Ypatingai mes, Lietuviai, ypatoje Kas- 
cziuszkos, Niemovycziaus ir kitų prisidėjo
me prie atsivalnyjimo S. V. nuo Anglijos ir 
todėl turime moraliszkų tiesą reikalauti czion 
prieglaudos, kada Maskolijos vyriausybė 
smelkia mus myriop, stumdama mus szalin 
nuo urėdų, drausdama mums pressą, stabdy

dama musų vaikus nuo mokslo, atimdama 
mums tiesas ukėsystės ir civilizacijos. Ar S. 
V. nori pastoti tokiu bųdu pagelbinįku bude
lių dėl valdžios sziaurinio meszkino, kurs tie
sas žmonybės mindžioja po kojų?

5. Gailaus billius priesz ateivystę, musų 
akyse, yra tiktai noru senųjų partijų szitos 
žemės susiundyti gyventojus savo tarpe, 
idant jie, besiėsdami, netėmylų tikrųjų prie- 
žaszczių. kurios veda szalį į bedugnį bėdos, 
vargo, nevalęs: tai gi tas billius yra liktai i-c' 7 7 I Q

rankiu dėl kapitalizmo, ki.rs sziądien vieszpa- 
tauja pilnai, idant darbinįkus vienus priesz 
kitus sukėlus dėl jų tautybes, galima butu S. 
V. pastatyti ant papėdės carizmo ir tuomi 
lengvinus užbaigti galabyti tiesas, gvaranta- 
votas per kostituciją S. V. ir per Deklaraciją 
Nepriegnlmybės.

Tų visų priežasczių dėlei, mes aug zczians 
minėti ukėsai drąsiai ir smarkiai protestuoja
me pridsz tokį billių, ir reikalaujame nuo 
kongressmano savo distriko, idant jis žmonių 
balso klausytų, o ne kapitalistų presses ar 
kapitalistų tarnų, ir žiūrėtų per kongressą, 
kadą gi esanti įstatymai apie ateivystę pakak
tinai yra pilnai.

Kliubo Komitetas.
(Isz Vienybės).

Kad papuczKai tave kankina ir ne smagu darosi, 
valgyk Cascarets katariszkas cukerkas, Isz 
ties pasveiksi 10c., 25c,

Balius! Balius!
Draugyste szv. Povylo Citizens ke

lia balių ant savo naudos 7 d. Vasario 
(February), ant Robinsono sales, She- 
nadorij. Inžanga tik 2 5 c. Nepatinge- 
it ateit pamiklįt kojas.

Užpraszo
Komitetas

Tik paniėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t s, geriausią 
skilvio ir žarnų reguliatorių.

. ■■■ . i . ■■ ' "1 ■■

Audijcncija Ukėsų pas Vysku
pą Baranaucka Seinuose.

Ukėsai, kaip raszerne pirmiaus, pasi
tiko Vyskupą dviem verstais priesz Sei
nus. Pasveikinus Vyskupą, dr. p. Ko- 
reva isz Soboliszkių. praszė kun. Vys
kupo ar nesuteiktų ukesams trumpos 
audijencijos. Jo Ekscellencija maloniai 
apsiėmė ir prižadėjo paskirt valandą 
Seinuose. Pasibaigus ingressoceremo
nijai ir miszioms szv., kun. Vyskupas atė
jo pas administratorių, .kun. Pralotą 
Krajevskį ir priėmė pirmiaus Kapitulą 
draugia su dvasiszkija, o paskui papra- 
sze suvažiavusius ukesus sykiu su mies
to perstatytojais pryszakije su p. Julijo
nu Paszkcvyczla isz Olų ir p. Vladimie- 
rium Gavronskiu isz Paežersų.
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10 isz jų suszaude ant tos pac 
kur piratų buvo užmusztas

K n ingynasSveikindams Jo Ekscellenciją, p. Ju
lijonas Paszkevyczia prakalbėjo (lenkisz- 
kai) tais žodžiais:

,,Jusų Ekscellenciją! Po naujai datir- 
tam giliam įspūdžiui tik-ką girdėtų Jo 
Ekscellencijos žodžių tikrai apasztalisz- 
kos vertės, — po įspūdžiu, atkartoju, tų 
žodžių, kurie patvirtino mus sąmuonę: 
kur mums reik jieszkoti vilties ir isz kur 
semti šylą, nesistebesi Jus Ekscellenciją 
mano nedrąsai, kuri manije apsireisz- 
kia, rengiantesi keliuose nelemtuose 
žodžiuose, varde susirinkusių ežia draug- 
ukesų, pasveikint Tave, garbingasis 
kunįgaikszti Bažnyczios. Isz daugio 
pusių jaueziuosi laimingu, jog lemta 
man buvo garbe, idant pasveikineziau 
J. E. varde susirinkusių ežia draug-uke- 
sų (kaimieczių ir miestieczių). Pirmų-pir- 
miausia jaueziuosi laimingu ir iszreiszkiu 
musų nužemintą suniszką dėkingumą Jo 
Szventybei SzventamTėvui, Leonui xm, 
jog teikėsi Jus Ekscellenciją paszaukti 
į tą augsztą, pilną atsakymo ir sunkeny
bes vietą; taip-gi lygiai iszreiszkiu musų 
tikrai-pavaldiniszką dėkingumą laimin
gai mums vieszpataujancziam, musų 
Monarkai, Ciecoriui Mikalojui n, jog 
Jus Ekscellenciją ant tos vietos teikėsi 
užtvirtinti; Jusų-gi Ekscellencijai — jog 
tą sunkenybę, nors garbingą, teikeisi 
ant savo peczių priimti.

,,Gadynėje, kurioje gyvename, tiek 
sylų nepadorių ir galingų stengiasi isz- 
ardyti Bažn\ežios pamatus, tiek pasipu
tusių bangų vetravoja priesz Petro Uolą, 
jog paszauktiejie vadovysten karionėje 
su tomis galybėmis, idant užtiketai avi- 
nycziai iszlaikytų szveneziausią tikybą ir 
szirdingiausius mylėjimus, ir idant toje 
muszoje sektųsi, privalo jie ir avinyczia 
eiti iszvieno. Avinyczia privalo įsitėmy- 
ti, jog ,,geras Piemuo duoda duszią už 
savo avinyczią, “— geras Piemuo turi 
žmoti, kad jo globai pavestos aveles 
pažįsta Jo balsą, — balsą savojo Pie- 
mienio, ir eis su Juomi. Ką atidžiau, ką 
su didesniu rupesniu įsižiūrime į szandie- 
nykezias dejas: betikystes, betautystes, 
komunizmo, socijalizmo ir kitokių, įvai
riais vardais vadinamų, bet vis isztvir- 
kusių, bedieviszkų tendencijų (pakraipų), 
ir nors kasdnkaip jas nutarsime pavojin-

tas pats Szv. Rasztas.
,,Todėl tikėk mums, Jųsu Eksellen- 

cija! jog mes paduotą tėvų savo Szven- 
tą Tikybą, lygiai kaip ir savo prigimtą
ją kalbą, su kuria garbiname Dievą ir 
siuneziame savo maldas pas Jo Sostą, 
mylime isz szirdies, karsztai, mylime... 
dauginus už gyvastį!!

Mus Ganytojau! musų pateptasis Va
dove keliu mus iszganymo! Jei mes 
adverniai pažytumem tiesą — mokįk 
mus! Jei nepaklusnus iszsiskirtume isz 
Kristaus avinyczios — bark mus! ir 
duok iszriszimą ir suramįk Dievo mila- 
szirdyste; kiekvieną isz mus, kursai tru
puti (chwilowo) papaiktų ir nuodėmin
goj paikystėj pradėtų net skirtumą veis
ti vienybei! amžių paszvęston — iszrisz- 
<i, idant pažinęs savo klaidą sugrįžtų 
nuo paklydimo kelio, Vardan musų 
Szventos Tikybos ir vardan Dieviszkos 
tarp savęs meilės ir nemarios ir prižadė
tos vilties, sveikiname Tavę isz szirdies 
szaukdami: Buk mums pasveikįtas! ir 
su suniszku jausmu meldžiame Tavę 
,, P a 1 a i m i n k mus,,!

„V. Dieve! duok mums tikybą kuni- 
gaikszszczio „Jairo“ — o mus Ganyto
jams, musų kunigams suteikk savogaly- 
bę tekanezią isz tos tikybos“!

(Pabaiga bus).

Žinios isz pasvieczio.
Algieras.

Kaltinįkai sumiszimo, (apie kurį ra 
szėm pereitą sykį) Algiere (Alržyriuj) 
neiszliko be nubaudimo. Isz szimto ap
skųstų 80 liko pasodyti į kalėjimą nuo 
3 mėnesių iki vienų metą.

Per laidotuves užmusztujų žydų be- 
grįžtant nuo kapinių vėl užpuolė ant 
dviejų žydų, ir vieną užmuszė į smer- 
tį.

Gilinai.
Dar tik dabar pareina artesnės žinios 

apie užpuolimą Chinų piratų (marių 
plėszikų) ant europieczių kolionijos Idai 
Faug 15 d. Gruodžio. Pamatęs piratus, 
gubernatorius pasislėpė į fortą, nes ma
tė, kad yra per silpnas jiems prieszįtis. 
Piratai padegė miestą keturiose vietose. 
Tuom paežiu tatpu kitas pirarų skyrius

Gauthier.

Australija.
Isz miesto Vancouver pranesza,

„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“
31 d. Sausio ten buvęs neiszpasab 
didelis karsztis. Ant ploto nuo Ware 
iki Melbourn buvę 152 laisniai karsi 
pagal Farengeitą, ant saulės buvo 
160 laipsnių. Vidurnakti] negalinu 
vo dirbti, o nakezia užmigti. Pa 
neiszpasakytą karsztį pasidarė blė 
ant milijonų svarų szterlingų. Isd 
daugybė namų, o kolionijoj Vietom 
100.000 akrų iszdegė visi javai.

(Reikia primįti, kad Australija 
pietinij žemės puskamuolij, kur ra 
buna tuom laiku, kada pas musžfe

Paszelpa badauja n tiems kubieezlm

26 d. Saurio isz New Yorko isr 
Kė garlaivys ,. Orizoba” su maiste 
paujantientiems kubiecziams. Ve 
sai 400.000 svarų maisto ir 200.0a 
nų chininos dėl ligonių.

Philadeiphijos grosernįkai taip- 
aukavę 90.000 sv. kubiecziams.

Indija.
Pereitą subatą Afridai sumus 

tvirtąja bigadą Anglijos kariunr 
Pulkaunįkas, try oficierai ir penia 
riai užmuszti, 1 aficieriai ir 17 b 
sužeistų.

PAJAUTA.
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

gomis, vis-gi baisesniu ir blėdingesniu 
už tą viską pasirodys sziądie vieszpa- 
taujantis i ndif fe r en t i z m’a s daly- 
k ose tikėjimo,

,, Buk szaltas arba karsztas, “ sako 
Rasztas, „bet nelaimė tau, jei būtumei 
drungnas. ‘ ‘ Taip prasergsti ir graudena

užėmė kaimą Ambio. Vedė tą skyrių 
senis tarp 4 vėlavų, ant kurių buvo pa- 
raszai: „pagal dangaus norą” ir „myris 
europiecziams”. Ant paszelpos užpul
tiems suspėjo ateiti skyrius franeuzisz- 
kos kariumenės, piratus iszvaikė ir pa
ėmė daugelį į nelaisvę. Ant rytojaus

Ant Borough Treasure 
votuokit uz

T. J. Muilu
P.ijieszkojimas.

Asz Andriejus Apanaitis pajie 
savo kaimyno, Saliklio, paeinanc 
isz kaimo Staiderių, parapijos U 
apskriezio Seinų, rėdybos Su1 
In Amereką pribuvo pirm asr 
metų. Girdėjau, kad buvęs EI® 
N. J. Maloningai meldžiu atsk 
arba kas kitas daneszkite ant ® 
padėto adriso:

Mr. A. Apanaitis
846 Batf 

Waterbury. *

Groniatnyczia.

Bostono lietuviams;!’

Tąsa.
Alena norėjo taip įsigauti į namus, kad nepažinta juose 

per žmones, turėtą laimę apkabinti pirmiausiai tėvą, bet jai 
tas mieris nenusidavė. Vartuose paprastai kaip bekaralėje 
stovėjo du ūsoriai ginkluoti, kurie net pažystamus nelengvai 
įleisdavo; dabargi matydami svetimą vėžyklą ir apszarvuolą 
prie jos karžygį, tuom didesnę daleidymui įvažiuoti sunke
nybę dare. Turėjo jiems tad pasirodyti Alena. Ant laimingos 
žinios nudžiugusi sargyba su paguodojimu jai ir Davainai 
atidarė vartus. Buvo jau veli valanda. Saule leidosi, o 
varpelis koplyczios szaukė szeimyną dvaro aut vakarines mal
dos.

Alena iszlipus nuoszaliui tuojaus per einanezius ant mal
dos likosi pažinta. Sena raktinįke pirma ypata dvare, buvusi 
aukle Alenos, o vedėja dievmaldystes, kad dasigirdo, jog 
mergina dieviszku stebuklu isz ranką pagoniszką grąžinta, 
iszbego ant kiemo, iszleido knįgą ant žemes ir pripildydama 
balsu džiaugsmo orą, priszoko prie jos, apkabino su asza- 
romis ir vos galėdama akims savo tikėti, uždavinėjo jai viso
kius klausymus taip staigiai, kad Alena neturėjo net laiko 
ant ją atsakyti. Nekantri duktė norėjo tuojaus apkabinti tė
vą; raktinįke jai pasakė, kad tas taip greitai negali būti, nes 
jo mylista priesz keletą dieną su vėliava Užtraukė į Kroka- 
vą ant pasveikinimo karalienės ir neketino ankseziaus, kaip 
už keliolikos dieną sugrįžti. Bijodama Alena, kad prailgin
toje jo nebuvystėje Davaina nedatirtą kokio užpuolimo nuo 
kaimyniszkos bajorijos, atmenanezios savas skriaudas, pave
dė jį kuiniaus globai; tarnams ir įnamiams prisakė jos parva
žiavimą laikyti slaptoje, nes norėjo tėvą netikėtai ąplaiminti. 
Netrukus iszsiliuosavusi isz nepaigiamą iszklausinėjimą auk
lės ir pirmiaus dar liepusi bažnytines szvontenybes sudėti į 
koplyczią, nuvėjo ant pailsio į savo ruimsu. Szirdis jos ne- 
iszpasakytai sujudinta buvo, kad įėjusi rado viską kaip pir
miaus ant savo vietos. Tarnaitė jos, kurią tėvas palaikė, 
pasakė jai, kad Habdank viską tokiame stovij liepė užlaiky
ti, kaip kad duktė jo but buvusi, kad kasdien jos ruimą lan
kė, turėdams neabejotiną viltį, kad jam būtinai bus grąžin
ta. Dievuota Alena priklaupė priesz altorėlį, siųsdami kar
sztas maldas už ižsipildžiusią tėvo viltį ir pirmą syk po nu- 
bėgimui pusmeczio saldžiu atsikvėpė atilsiu.

Pagaliaus vieną vakarą pasirodė įvažiuojantis su savo 
vėliava usoriszka Habdankas. Nežinodamas visiszkai apie 
brangų sveczią savo name, įėjo nuvargęs senis į savo kamba
rį, tuomi tik užimtas, kad gautą kuoveikiausiai numesti sun
kius savo szarvus ir kaupoką, kurie jo amžije neįtinkaneziais 
ėmė būti.

— E! vaike, atsegk man pancierią ir paimk man gzitą 
ginklą,-paszaukė ant tarno.

Ugnis kamine menkai degė tyczia. Ant duoto prisaky
mo artinasi Alena ir pradeda atsaginėti szarvą ir antžąsezius 
nuiminėti.

— Kodėl tau taip dreba ranka? tarė mažiaus szvelniai 
senis. Gaiszuoji, kaip kad nesavo darbą dirbtum. Pirma 
nuimk man atkrutį, ką manę taip spaudžia. Jau asz tau sy
kį sakiau, kad man niekad to demeszkinio szarvo neduotum, 
jis bjauriai netinka.

Tuom tarpu prie pasididinanezios szviesos pamatė 
Habdankas savo tarne moteriszkę. Gal dar dalyką ne tuo
jaus butą isztyręs, kad duktė jo but mokėjusi slėptis.

— Tėve brangus! puldama į rankas senio suszuko A- 
lena.

Nesistengsime veltai rodyti jausmingą regyklą, kuri įvy
ko isz graudumo aplaiminto tėvo. Spaudė su verksmu at
rastą kūdikį prie szirdies ir rankas kėlė su padėkavone dan- 
gauspi. Prasidėjo tūkstantiniai klausymai, kuriems ganė- 
dindama Alena nepamirszo pasakyti tėvui, kad per naszumą 
Davainos likosi gražinta jam, kad apgailėdamas savo klaidą, 
karžygis pats ją pargrąžino ir tikisi apturėti už tai atleidi
mą.

Laimingas senis liepė tuojaus paszaukti Davainą pas sa- 
vę, pasveikino szvelniai ir dėką jam szirdingai sudijo. Ne
laukė karžygis lietuviszkas taip malonaus priėmimo ir 
suprasti negalėjo tos kiltduszystės, atmindamas, kiek blogo 
Habdankui iszkirto; todėl pilnas graudus atidavinėjo jam 
ginklą, pripažindamas savy jo nevalnįku, bet lenkas taip buvo 
padorus, kad skriaudos neatminė ir taip laimingas, kad ne
galėjo jieszkoti atkerszinimo; nenorėjo priimti ginklo, ir 
tikrino Davainą, kad jį laiko už mylimiausią savo name sve
czią.

Bet Habdankas ne sava tik szirdžia norėjo aprubežiuoti 
savo palaimą: turėjo draugus ir gimines, kuriuos norėjo pa
daryti daly vais savo laimės: nes tokis buvo būdas senlen- 
kiszkos doros, kad ar džiaugsmas ar liudesis žengė į namus, 
gaspadorius jo kožna atmaina pritikimo dalinosi visuomet su 
kaimynais ir draugais; eidams tad senis pagal paveizdą tėvą 
iszsiuntė aplink užpraszus ant czesnies.

Suvažiavo ant paskirtos dienos apstingąs skaitlius sve
czią, poną su paeziomis ir dukt srimis; susirinkimas tas butą 
buvęs nesulyginimai didesnis, kad aplinkybė vainikavimo 
nebūt pavėlinus pargryžimo nekurią namon. Kožnas buvo 
persitikrinęs, kad Habdankas kelia puolą isz priežasties žen
gimo ant sosto Jadvygos ir linksmas buvo isz taip svarbios 
aplinkybės; bet kad pamatė gaspadinę czesnies, gražiąją Ale
ną, kurią laikė jau už pražuvusią, tuomi gyvesniam susirin
kusi draugija pasidavė džiaugsmui. Tąsyk pirmueziausiai 
koplyczioje iszkilmingas sudėjo aukas už pargrįžimą isz ne
valios paimtą motorą, turtą bažnytinį nusiuntė į kliosztorią 
Szventakryžinį, likusį gi laiką praleido ant įvairią bovynią, 
kurioms pridavė naszumo užimanezios apie Lietuvą pasakos 
Alenos.

Nepaskutinę szitame susirinkime užėmė vietą lietuvisz
kas karžygis. Svetingumas lenkiszkas, sekdamas gaspado- 
riaus paveizdą neįžeidė jam niekame tiems daleidimams, ko
kius svetimžemis visuomet lenkiszkuose namuose randa. 
Taip su juom kožnas elgėsi szvelniai, lyg kad Davaina nedavė

lauckas isz S. Bostono turi paveliji®! 
tavoti už Garsą prenumeratą. 
užsiraszyti ir ,,Dirvos” iszdavinn®’
jis turi pavelijimą.

P. J. Vitkauckui, McMinn, Pa. 11
kės drukavoti neturime.
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niekad mažiausios dėl neapykantos priežasties, prieszingai, 
pirmucziausi ponai užsiimdami juomi maloniai, linksmi buvo 
jam duoti pažinti, kad moka jame guodoti narsumą karžy- 
giszką. Žiurėjo su pasistebėjimu Davaina ant tokiu svetin
gumo davadą. gerbė isznaszumą lenką ir negalėjo prisotinti 
savo akią ją iszdidžią ir podraug mandagia pastovą. Neapsa
kytai jam taipgi patiko bagotas ir pritaikus parėdus. Trum
pi kubrakai, deimantinės kilpos ir knypkiai, karabelės ir dir
žai sodinti brangiais akmehais, auksažvagiai žiuponai, o y- 
pacz graži karmazine spalva, bajoriszko apvalkalo paprasta 
žymė, prie įvairumo kitą spalvą daugiausiai jį užėmė. Bet 
kad ponai norėdami jį dar (langiaus nustebinti liepė jam pa
rodyti brangius savo arklius, turtingus szarvus; kad pamatė 
auksažvagius pavadžius ir balnus perlais sodytus, tuojaus 
jame atsiliepė senas palinkimas, ir nušlijo dvasioje, kokį tai 
isz to galima gražu padaryti grobį, o ypacz negalėjo supras
ti, kokiu budu laike įsibriovimo nepasiekė tas viskas jo patė- 
mijimo.

Tėmijo taipgi, kad Habdankas nusileisdamas dukteriai, 
visus savo norus prie jos valios taikė. Davaina pripratęs 
matyti Lietuvoje dukteris gilmėse namą uždarytas, tylin- 
czias ir nuolankias negalėjo l>e nusistebėjimo žiūrėti ant guo- 
dos Alenos ir neapsakytai priklinosi, matydamas, kaip viskas 
nuo jos prisakymą priklauso. Isztikro, gerasis Habdankas 
vienturte savo užimtas ėjo visada aklai pagal jos norą ir tan
kiai žiauriausioms jos svajonėms dataikstė; szitas tai joje pa
gimdė tą iszdidumą, prie to tą atkaklumą pobūdžio, kuris ją 
nuo kitą merginą skyrė. Isz to Davrina dar labjaus pajautė 
reikalą jai užsitarnavimo, nes teisingai manė, kad kaip veik 
pataikys patikti dukteriai, tai tėvas tikrai nuo jos valios sa
vo noro neskirs.

Kad taip mielai laiką ant bovyniu leido, o moters jau 
rengėsi prie szokią, davė žinią, kad Firlei isz Janovco, kar- 
vedis Sandomirinis, atvažiavo. Zinia szita didelį triuiiszmą 
susirinkime padarė. Pirmiausi ponai jautėsi reikalą atidavi
mo jam tinkanezios garbės ir per atsidavimą jos iszpildyme 
davė pažinti, kaip tas ponas buvo žymi ypata. Habdankas 
iszėjo ant kiemo su pasveikinimu sveczio ir tuojaus įvedė į 
susirinkimą vyrą, pilname jau amžij, kuris apsiaubtas tarni- 
ja savo dvariszka, pilnas naszumo ir mandagumo, sveikino 
kožną isz besispraudžianezią prie savęs; nuolankumas tasai 
vienok nieko savije neturėjo, kas ženklyntą žemesnybę arba 
prisigretinimą, rodėsi tik būti davadu visuotinos guodonės, 
kurią mokėjo sau tas senis įgyti. Vienokgi nežiūrint ant 
tą ženklą taip aiszkią, garbės ir nudžiugimo, kurias jo pri
buvimas visą namą pripildė, neiszrodė Firlei būti gana lai
mingu; matyti buvo net isz parėdo jo dvarėną, kad iszrin- 
kime spalvos buvo vengta linksmo dažo. Tuojaus priėjo 
Alena. Žingsnis jos buvo (langiaus negu paprastai paval- 
nas.

Firlei dirstelėjęs ant jos žvilgiu, kuriamo džiaugsmas su 
liūdnumu rodėsi vesti kovą, pakilo prie jos, suspaudė su ait
rumu už rankos, pabueziavo į kaktą ir balsu, kuris teisingai 
reiszkė sujudimą laimino tėvui atjeszkojimą netekties, o pa
sodinęs Aleną szale savęs, rodėsi visas buvo perimtas jos 
draugyste.

Su taip staigia linksmą dalyką atmaina ant jaudrią pra
žuvo visai viltis szokią, kuriuos jaunuvė isz pirmo turėjo sau 
pasistaeziusi. Ne visi be abejonės isz tos priežasties buvo 
linksmais isz pribuvimo Firlejo, bet matydami gaspadorią 
dėl jo nusilenkiantį, o ypacz dar, kad Alena, dalykas džiaug
smo, vienval jo tik draugėje jieszkojo pamėgus, turėjo taipgi 
mislis savo pritaikinti prie aplinkybės. Toje valandoj lai
mingoj dėl Lenkijos ne vienos tik bovynės galėjo užimti jau
nuomenę. Habdankas šviežiai pribuvęs isz Krokuvos, kur 
laike vainikavimo pildė tarnystę pirmojo senatoriaus, turėjo 
ką pasakyti apie taip svarbią valandą ir pertraukdams tilėji- 
mą taip į Firlėją atsiliepė:

— Tikėjomės! tamistą taipgi matyti Krokuvoje: pri
rengti ten buvo dėl jusą pilije kambariai; gal svarbios prie
žastys užlaikė tamistą namie? Karalienė butą buvusi labai 
linksma priminti sau jį.

— Asz turėjau viltį, atsake karve.dis, kad asz galėsiu

tarnystą mano karalienei suteikti; bet isz priežasties sveika
tos turėjo stotis kitaip. Milymas kaimyne! tavo Bielinaa 
man sziądien yra Krokava. Argi neturiu jame laimės pa
sveikinti tavo dukters, musą brangios Alenos? Gul but ma
nęs karalienė nebūt priėmus taip meiliai, kaip Jus manim 
džiaugiatės. Ir stebėtis tam nereikia. Turėjau rods laimę 
pirm asztuonią metą, nuveždamas suną į Vengriją, į dvarą 
szventos atminties karaliaus Liudviko, pasveikinti kunin- 
gaikszcziutę ir keletą sykią su ją pakalbėti; giriuosi net, kad 
mokėjau tą «yk įgyti josios malonę; bet tai jau seni laikai, 
kuningaikszcziutė tąsyk buvo kuone kūdikiu, asz jos szią
dien nepažįcziau, o kaipgi ji manę priimti galėjo? Bet ta- 
inista, kuris ją matėte ant sosto, pasakykite, kaip jai patinka 
szita musą sudaužyta karalystė?

— Rodosi, tarė Halxlankas, kad duszia ir szirdžia prie 
jos prisiglaudė. Mylimiausiu jos užsiėmimu yra kalbėti su 
ponais rodininkais apie tiesas ir valdžią. Su noru priima 
rodąs, pasergėjimus paszvenczia su isztikme, tyrinėja ir mo
kinasi: žodžiu, kožną valandą rodosi nori atiduoti dėl žmo
nių.

— Tebūna palaiminti tamistos žodžiai, atsakė Firlei. 
Kas link manęs, tai sudėdams prideranezią pagarbę patogu
mui Jadvigos, dumoju vienok, kad daug gerinus butą dėl 
mąs, jeigu jos mylista mažiaus butą graži.

— O tai kas vėl per laukinis noras, atsiliepė viena isz 
moterį ą, sudedanezią ratą.

— Taip yra isztikro; tarė kareivis. Gal jos patogumai 
atves kada ant sosto Lenkijos garsinusį isz karalią; gnl bus 
padėkliu naujos galybės ir laimės žmonių;' bet kol tas misi- 
duos, žiūrėkime, kiek ta varginga Lenkija jau kenezia nuo 
besipirszianczią jai kuningaikszczią. Zemovitas supykęs ant 
nejauties Jadvygos pagiežą savo iszpildo ant Didžlenkijos, 
ugnia szalį naikina, pamusza pilis ir žmones dalina ant szali- 
ninkysezią. Gžimalczikiecziai su Nakucziais kruviną vaidą 
veda. Kuningaiksztis Opaleniszkis pamirszęs, kad jau ry- 
sziu moterystės su seseria Zemovito surisztas, negali atsto
vėti perinaneziam patogumui Jadvygos, už nieką laiko asza- 
ras padorios paczios ir gaivindamas tiesą prie sosto per gink
lą stengiasi įgyti jos ranką. Svainis Jadvygos, Margrovas 
Zigmantas, iszdidus tas pienburnis, sumąstęs sau vieszpatauti 
ant Lenkijos ir gal Vengruose ją įkūnyti, už tai kad mes pa
žinę jį, iszpraszėme szalies, kursto Mazoviją, užpuola dva
rus ir pasitikėdams ant pagelbės tėvo ciesoriaus Karolinos, 
viliasi dar apturėti prie savo paczios savastį vainiko Lenki
jos. Kuningaiksztis Pamorskis atsiliepia taipgi apie ranką 
Jadvygos. O tas pats Bodžanta, virszinįkas bažnyczios, ku
ris jai uždėjo vainiką ant galvos, laikydamas savę tiesoj isz- 
rinkti vyrą, sykį Zigmantą, kitą syk Zemovitą kursto. Tos- 
gi visos nelaimingos patogybės užtraukė baisias ant szalies 
nelaimes ir gal dar kada nors isz karalystės padarys antrą 
Troją.

— Kad Jadvyga yra patogi ir tiekiui jaunikių patinka, 
tarė kita isz moterių, tai nėra jos kaltė. Isztikima iszrinktam 
per tėvą vyrui, kuningaikszcziui Rakuziszkaiu, su gailesiu 
žiuri ant visą nelaimią, kurią yra priežasczia laukinės svajo
nės kuningaikszczią, jieszkanczių jos rankos. Sakant teisy
bę, tai tamistos patys kaltais esate, kad lyg savę nesusitaiko
te ant jos vyro. Szitas tai netikrumas iszrinkime, szitas ati- 
dėstymas karikus yra visą nelaimią priežasczia. Darote suė
jimus, vienus nustumote, kitus raminate vilczia ir tuomi pa
tim ant szalies užtraukiate nelaimes. Kas linkgi kuningaik- 
szczio arkvyskupo, tai jis jau turi gerai už savo pirszlystę, 
nes kad palikęs Zigmantą perėjo ant pusės Zemovito, tai 
prieszinįkai jo visą turtą sunaikino. Netikęs yra sulygini
mas musą tobulos ir dievuotos Jadvygos su neisztikima savo 
vyrui pagone: žinome jug, kad jos mylista karalienė, dagir- 
dus apie daromus per Zemovitą Kleparije žabangus važiuo
jant isz Vengrą į Krokuvą teisingai pasipiktinusi taip per- 
žengminga drąsa garsiai atsiliepė į arkivyskupą, jog tokia 
žmogus netik ant jos bycziulystės, bet ir ^paguodonės net 
užsitarnauti negali.

(Toliausbus.)
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(Pabaiga).
Teveli! ant laumes plaukioja 
Krūvomis aplinkui seses 
Jai vienos szit’ plaukus pinioja, 
O kitos plaun’ kojas vilnys’.

Žiurek-gi ant lapų szit’ laumes 
Prie prūdo jau plaukia krasztų; 
Tikt baltos jų galvos ir szlaunys 
Regeti ant vandens virszų.

Sese jau viena bepaliko.. ..
Szit’ gręžias jau veidu liūdini
Ir, girdžiu, vadinti užnpko
Manę.. . mano tikru vardu........

Teveli, sese jau pabėgo, 
Pamojus ranka, nuo manęs. 
Delko, ach, manę ji palieka?
Kam negaliu eit’ prie tavęs?. . ..

Ir verkia ant tėvo krutinės
Didžiai nelaimingas sūnūs,
Ir linksmin’ jį tėvas nus’minęs, 
Primindam’s geriausius dievus.

Paskui jie akis kel’ į dangų, 
Perkūną meld’ balsu graudžiu, 
Kad Pliekun’s ją leistų per angą 
Ant kalnų stiklinių linksmų.

Ir grįžta skubiai jie į miszką, 
Kad skausmą szirdies nuramyt 
Sūnūs akimis seses jieszko, 
Bet jos negali pamatyt.

Tikt’, klosto užmigusį prūdą 
Balta, kaipo drobe, migla, 
Balti debesiai joje plūdo

Menuo ten’, kaip stulp’s sidabrinis 
In vandenius slepias gilus.
Szvytuoja vanduo krisztolinis 
Ir į krasztus daužos tykius.

Lietuviai girioj jau klajoja, 
Menk tėvą gal’ sekti sūnūs: 
Pokojų atakas laumes kloja, 
Nutverus sznek’ meiles žodžius.

Szit’ kelias ein’ viduriu girios 
In dangų rem’ vienu galu
Ir, rodos, ant menesio spirias, 
Kurs snaudžia ant miszko krasztų.

Ir eina ten’ tėvas su sunum
Ir apie linksmybes dangaus
Jie kalb’, kur sese su Perkūnu
Par amžius linksmai karaliaus.

,,Teveli! sūnūs tad’ prabilo: 
„Eime ant tos augsztos vietos, 
Kuri szit’ lig menesio kyla, 
Gal ten’ mus sese atsiras..........

Manę but žmogum nelaimnigu 
Sutvėrė ant svieto dievai, 
Kad man suvisu jau užginta 
Nors kart sutikt sesę meiliai.

„Sunau mano!“ tėvas jam tarė:

,,Dar vargkim’ tamsybes’szitos* 
Kol dar dievai laiko mums davė,

• Be vargo nebusi danguos’.
Dar vokieczius-prieszus kariaukim’, 
Nžlenkę szituose miszkuos’:
Po smerczio tarnus užtat gausim’ 
Del savo seselčs mielos“.

Ir dar jie ilgai'miszkuos’ žuvo 
Su vokiecziais muszčs narsiais, 
Kol jau prie seses jie pakliuvo 
In dangų su savo tarnais.

Pasigedo maskoliai, kad neiszmiutingai 
padare issnaikįdami girias, dėlto 
vėl rūpinasi užleisti žemes plotus 
kad ta neduotų smiltimis lakioti, 
terija vieszpatystes turtų paj 
rublių, o zemstvos 1500, r 
augįti isznaikįtas girias.

dabar 
giria, 

Minis-
5.000

Pati: tuszczias iszsikalbejimas, tau 
reikėjo paikesnes paczios, negu asz.

Pats: nelaime, kad tokios negalėjau 
niekur surasti.

Ar sveika ant naktiės valgyti!
Laikrasztis „Journal de higie 

ko, kad yra naudinga priesz eisiant gult 
pavalgyt tiems, kurie yra perdaug liesi 
ir nori ateiti į kūną. Bemiegant eina 
žmoguje permaina materijų, dėlto tada 
atsakancziausias laikas maityt kūną.

Daugelis žmonių - sako tas laikrasz
tis — nors yra sveiki, bet iszrodo silp
nais ir ligūstais tik dėl to, kad per retai 
valgo, kad tarpai nuo vieno valgio Iki 
kitam yra per ilgi.

Turtai sąszlavose.
Pereituose i89y m. Londono gatvių 

szlavikai rado sekanczius daigtus są
szlavose: auksinių ir sidabrinių pinigų už

po

- Pacziut! duok man szendie geres
nes — szventadienines drapanas, asz ant 
mitingo szendie turėsiu kalbą, tai sune- 
sziotose užimti vietą ant platformos ne-

szlavose:
127.382 franku; czekių už 3.550 fr. ; 
pievinių pinįgų už 48.625 
Amerikos gelžkelių akicijų už 125 
fr.; 68 moteriszkus laikrodėlius, 6 
riszkus, 212 žiedų, 134 pakabas;

— O! ir labai del tavęs naudingos 
sunesziotos, nes jeigu po tavo prakalbai 
ir szendie, kaip visada, iszmes tavę lau
kan, tai nors szventadieninių drapanų 
nesuterszi.

Tiesdarys į apskųstą. - Ar pasakei, 
kad mano draugas assesorius Szvinakis 
neiszmano daugiau, negu koznas rainas 
katinas — ar sakei taip? Apskųstas: 
Ne pons —, asz sakiau, kad mano rai
nas katinas daugiau iszmano už p. asse- 
sorių ir lieku prie savo, nes link gaudy
mo pelių manę nieks nepertikrįs kitaip.

nus ir daug kitų brangių daigtų.
Druskos kalnas.

Ant vienos isz Antilinių salų — ant 
Sau Domingo — yra vienos druskos 
kalnas, turintys 4 mylias aplinkui. Kaii 
apskaito, yra tam kalne yra 19.000.00c 
tonų druskos. Druska ten yra taip tyra 
ir sviesi, kad per pėdą jos storio gali 
skaityt vidutinį rasztą.

Lekianczios smiltys.
Maskolijoj, Voronežo gubernijoj le

kianczios smiltys (pieskos) tik vienam 
Voronežo paviete (kaunte) užberia kas 
metas po 1500 desetinų derlingos že
mes. Skaitant po 100 rublių už deseti 
na, smiltys tik tam vienam paviete isz- 
naikina derlingos žemes už 150.000 rub
lių. Priežasczia to yra iszkirtimas girių 
Pietinėj Maskolijoj didelių girių nebuvo 
— tik brūzgynai su ktir-nekur didės 
niais medžiais; isznaikinus tuos brūzgy
nus, vejas ėmė žarstyti lekianczių smil- 
czių kalnelius ir jomis apnesza metai į 
metus didelus derlingos žemes plotus.

Du liauferius atvedė į policiją. Ka- 
misorius klausia pirmo: — Kur gyve
ni? Atsako: — arba asz žinau kur —- 
niekur.

- O tu, antras, kur gyveni? — Asz 
prieszais tą pirmą.

Keleivis: — Kodėl tamstos sūnūs 
toks linksmas, kad isz dsiaugsmo akys 
gali isz kaktos iszszokti?

Tėvas: — Nes jis szendie pirmą kar
tą ant , .stryto faitavosi. “

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

kelia balių 4 d. Vasario (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.



Dr-es sąnarys.

krumpliais primusza i stalą, ir ant žedno 
primuszimo maukia isz stiklines.

praszyt darbą savo tautiecziui, bet ar 
praszo!

kus stumdo.
Ten man bežiurinejant jau ir septynios 

praėjo, da mitingo nėra. Buvau beai- 
nąs namo, ugi sztai minėtos draug. pre
zidentas ir netrukus atvažiavo isz Union

Isz viso skolos ant namo ir baž.

Komitetas parapijos Szv. J. Kriksztyte
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„S a r s a s Amerikos lietuviu-

1012 Carson str.

V. J. STAGARAS,
Responsible editor.

pripažįtas nedaugiaus verezios, tiktai 78 
centų ir pusės; o frankai verezios 25 ka
peikų neperstoja eiti už 40 kapeikų, per 
tai paskala susilyginimo rublio su dole- 
rium yra melaginga. O daugybė lietuvių 
atėmę pinįgus isz bankų, trotyįo procen
tus ir iszbarstė siuntinėdami pinįgus 
tiktai dėl tos paskalos.

(Rytas).

Baltimores liet, parapijos 
rokuudos.

PRIBUVIMAI 1897 METU.
1. Isz bankus ant namo paskolįta..$1,600.00
2. Kolektos bažnytines visą metą.

Nuo lunką, randus visu metą..

■BaBHsaHEOKCBnEaaBEinacES u»if rawMunMMraai

Priėmus Senatui Lodge’o billių, ap
sunkinantį ateivystę, laikraszcziai len
kų, rusinu, vokieczių, lietuvių ir kitų 
tautų, kurias tas bilius užgauna, pradėjo 
iszrodinėti neteisingumą ir skaudumą to 
biliaus. Didesnės tautiszkos korpora
cijos ir visoki susivienyjimai ėmė siun
tinėti nuo savęs protestus priesz billių! 
pas Suv. Valst. prezidentą ir į reprezen
tantų butą, ragįdami juos, kad atmestų 
tą neteisingą ir skriaudžiantį bilių.

Neapsileisdami kitais ir lietuviai nety
lėjo. Susivienyjimas L. A. iszsiuntė 
nuo savęs protestą, kurį netrukus pa
duosime Garse. Dabargi sziam nume- 
rij skaitytojai mato ant 67 puslapio pro
testą Plymouth© liet Kliobo, kuri net

3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.

Ugnepinįgią...............................
Sudėjo ant altoriaus maliavojimo
Nuo pikniko...............................
Paskolįta ant baž. žmonių.........
Extra pribuvimą.....................
Isz skarbonkos ir už žvakes....
Kolekta isz szalies.....................
Randa už sale.............................

677.06
598.00
699.94
735.33
107.05
238.36
395.00
111.10

5.32
87.11
14.25

$5.268.52

nuo savęs protestą.

Ant Borough Treasurer visi duokit 
savo votus už p. T. J. Mullahey. Jį 
visi gerai žino ir kožnas tą pasakys, kad

ISZDAVIMAI 1897 METU.
Kunįgo alga visą, metą.......... $780.00

2. Viirgiimistros alga visą, metą . • 300.00
3. Už namą užmokėta................. 1,568.46
4. Pataisymas namo ir bažnyczios 930.48
5. Insziurinimas bažnyczios ant penkią me

tą  
6. Procentas už 4 1896 metą.. ..
7. Procentas už procentą 1896 metą
8. Procentas už 1897 visus motus..
9. Procentas už 4 metą namo.........

10. Randa už žemę baž 1896 m........
11. Randa už žemę namo 1897 m.. •
12. Randa už žemę baž. 1897 m........
13. Insziurinimas namo ant 5. m.....
14. Anglis, gazas, czistijimas ir t. t.
15. Pikniko iszdavimai.....................
16. Fero iszdavimai.........................
17. Už ban ką........................................

18. Vynas, žvakes, kodylas, liktoriai ir dal
matikai..................................................... 114.85

19. Randa namo už 2 menesiu........... 30.00
20. S. Macziulonui atmokėta.......... 160.00
21. In bufrą atmokėta skolos ir procen-

tos.............................................  27.38
22. Perkėlimas morgieziaus į kitą banką

bažnyczios už 5 procentą..................... 12.15

1.

158.95
195.00

2.57
390.00
44.00

130.50
47.50

130.50

99.79
136.83
88.15
50.00

Lietuviai Amerikoj
Melagingas praneszimas 

iiuskraudė lietuvius.

szė apie Rossijoje įvedimą auksinio pa
mato dėl pinįgų, ir būdami kaip visados 
neatsargus su žiniomis, padarė lietuviam

Isz Szenadorio.
Szalta, sniegas po kojų girgždi 

nedėlia, žmonės kalina dantimis,Ė 
nuo kelių dienų užstojo tikrai „r 
zima. ”

— Darbai blogai eina. Dink

uyke aukso jieszkoti. Jau turbutr 
p'anija ežia jų susidarė ir iszlyga? 
nes isztyrė, o užstojus Kovo B 
trauksią laimės jieszkoti. Kiti 
pasirengęs į tą kelionę tur suife 
žiausiai $ 600; apart to dar žada 
vinėt akcijas ežia liekantiems 
$100); o yra norinezių keliauti i 
ka.

Korespondencijos.
Scranton (Pa. Moklainėsu is^ 

m u d-ro Margaiczio nepayra.

pereitą sykį, laikė jau vieną e 
Dabar taisoma yra konstitucija, 
isz prideryszczių draugų bus r

tė neszios vardą szv. Aloyzijaus.

Scranton, fPa. Darbai bloga’ 
dar gauti negalime. Bedart 

.ug, yra tokiu, ka per ; mene
be darbo.

me gyvena ir prabaszczius bep 
kūmo.

lietuviszkų laikraszczių, iszsemtas isz

bus rub. lygus doleriams, par tai tur

SKOLA BAZNYCZ1OS.
Bankai Metropolitan...................
Kunįgui Morui.............................
Jonui Demokaicziui.....................
Motiejui Žukui............................
Bufrui lenką..................................
S. Maczulomui............................

$6,500.00
. 150.00
. 150.00
. 195.00
. 176.50
. 40.00

paprastai uždirba lėberys, (h 
$384.99, tai žėdnas gal tiek 
yra keli, ką ir daugiau uždr 
$144.00 kasztuoja ant valgio 
dine, o $56.00 tai ant

neatlieka.
Set

laikrasi-

0 įSE

kad gauti po du rubliu. Betgi, po tei
sybei, rublis niekad nebus lygus dole
riui, kadągi ir auksinis rublis urėdiszkai

$7,211.50

SKOLA NAMO.
Bankai German Insurance......... $1,600.00

Scranton,

Jtfaganoy (Plane, (Pa. Mus mostelio 
lietuviai neblogai elgiasi, tik yra keli 
toki kvailiai, kurie stūgauja naktimis 
vaikszcziodami ir kerszydami ant kitų, 
kad pagauti ir sumuszti. Vienas geras 
tėvynainis už jų tokius darbus padavė 
miesto bulmistrui, tai jie dabar nori at- 
kerszyt jam. Buvo czion ir daugiaus 
baikų, apie kurias vienok užtylėsiu. 
Mus lietuviai apsipratę su skvajeriais ir

Pasidarė pas mus dar vienas didelis 
triukszmas: slovakai ir nugarai apskun-

ėmimą pinigų už darbus. Kaip girdėt, 
tai boselis bus atstatytas, bet dar tikros 
žinios nėra. Buvo pas mus aną subatą 
nominacijos ant miesto urėdnikų, tik

iszejo. Reikia žinoti, kad czion yra dvi

ratų, tai nekurie mus broliai bego nuo 
vienos pas kitą, nežinodami prie

balsą už tą

gavo atsigert ir

ir dar priesz rinkimus sake, kad jie turi 
savokiszcniuj visus ,, polenderius“ (taip 
jie mus paprastai vadina).

Na, Plėnies broliai lietuviai, užmirsz- 
kime visas neapykantas, riszkimes visi į

kelei.

votų, kaip tada turėjom. Kaip eisim 
visi iszvien, nereiks tada jiems siu 
degtinę arba žiūrėt, kur katras dirba li

Waterbury, Conn. 30 d. Sausio 
buvo susirinkimas Petro Armino draug., 
ant kurio ir mą teko pribut. Buvo ap- 
garsyta laikraszcziuose, kad bus susirin
kimas Kliubo ruime (skaitinyczioj), ir 
nog 6-tos vakare prasidės. Na ir lau-

atsi-

Eidamas misliju sau, pakol susirinkimo

sirinkusių skaitinyczioj radau diktokai, 
bet vietoj skaitymo, apsėdę stalus kvor
tom pliaukszi į stalą, ir ties kožnu stovi

jo.

ir prasidėjo kalbos.
Tūlas įkaitęs nuo stiklines paklausė, 

kas ežia per draug. ir koki jos micriai? 
Sekr. taumpai paaiszkino draug. mie- 
rius, norint anas pirm to gerai suprato.

nesusitverus ir jeigu nori draug. tvert, 
tai pirma reikia padaryt pamatas. O 
kaip jus norit tvert ant iszlcidimo knįgu. 
tai tokia draug. niekam neverta. Jau tu

kim, o už tuos pinigus prispaudys dau- 
giaus.

vyrai atvažiavę jiems

tai ve-

uždirbtų ir kad darbinikai nebūtų taip 
paniekįti nuo darbdavių ir 1.1. Ant tos

szio susirinkimo, kad ežia palitikiszki 
reikalai suvis nesirisza su tautiszkais, 
kadagį szi draug. susitverus del tėvy
nės labo ir apszvietimo, ir kas turi uk-

vien apie < 
tautiszkus.

. Baltrukonis,

ne

nu-
ai ta

szmeizę. i\a, Kaip ežia žmogus ncpauavi- 
nesi į laikraszczius klausant tokias kal
bas musu vadovu, kurių visi klauso.

Bekeraitis, J. Dulbys, J.

neatbutinai reikalinga, bet pažiūrėkim, 
kaip jie rūpinasi! p. Baltrukonis gali isz-

Waterbury, Coun.. Sausieji d gS m. •
Garbus Redaktoriau! nuoszirdziai 

meldžiu kad patalpintumet savo laik- 
rasztij nors keletą žodelių mažos vertes 
papiesztų.

Czion yra susitverus draugyste Petro 
Armyno, ir tos draugystes yra toks 
mieris, kad įstojantis draugas tur įstoji
mo ir įsiraszymo mokėti 25 c. ir paskui 
kiekviena menesį tur mokėti mėnesinės v C
ir po 2s c. del labo savo mylimos meti-
uos Lietuvos. Už tuos 
kokia tautiszka ar mok c
del visuomenes gero ir t; 
pamatas tos tautiszkos c 
visa szita laika tai yra, 
tainius metų; ir nebuvo kalbos niekados 
kad draugyste turėtų kitus siekius. Bet
gi dabar buvo susirinkimas 30tą dieną 
Sausio 1898 m. ir buvo atdaros durys

visas

ežio, bet ir nedaugelis galvas pnuze.
Pirmiausiai lapo atidarytas susirinki-

b i rinkusius, melsdamas,
mieri

ri yra susitverus isz sąnariu tokiu, kurie< C C’

t) tas protokolas susirinkimo pereito nie

Union City. Toliaus

Asz, broliai, norėcziau žinoti, kas yra 
fundamentas szitos draugystes: ar ant 
,,salai” akmenio padėtas? Kam szituos

no. 1 ©liaus atšilo 
savo užmanvmais.

dienos

tie tani iccziai,

ir •mg- 
kurie

mylite motiną Lietuva, kaip pradėjote 
darbuotis,teip ir darbuokites, nepailsda- 
mi tame veikale ir busite paveizd i tam- 
sunams,kurie niekina musų mokslą, mu-

no d.
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Anima vilis
Apysaka Mares Radzevicziutčs.

Tąsa.
— Pažinote manę - nusijuokė. - O isz kur vardą daži- 

nojote?
— Nuo žmonių. Praszau užeiti; nieko neturiu, bet ką 

turiu, tuom vaiszinu. Kas tai, jau dalgčm prekiuojate? Pasi
sekė?

— Dalges prekejo, ne mano. Gal nusipirksite porą.
— Neturiu už ką pirkti. Skatiko namuose nesurasti.
— Jei neturite skatiko, tai duokite rublių!
— Rublių už dalgę? Dieve brangus! Seniau pirkda

vau Tobolske daug pigiaus.
— Na! Asz jumi tiesiok į namus pristatau. Ant galo, 

kaip sau norite. Galite pirkti, galite ne.
Inejo į gana szviesų ir ruimingą kambarį. Antanas at

sisėdo ant suolelio laikydamas rankose szaudyklę. Žmogus 
tas, nors iszrodč silpnu, bet neisztikimu. Žiūrėdamas į jį 
Antanas negalėjo susilaikyti nuo neapykantos.

— Gal apmainysime dalgę - tarė žvairuodamas į vaiki
ną.

— Ant ko?
— Ant pieno. Turi deszimtį žmonių. Daug iszgers. 

O keno dalges?
— Gydytojo isz Lebiažių.
Rodosi veidas Szamano dar labjaus pagelto. Nuspjovė.
— Gerai jis reikalus veda ir ant saviszkių turi įtekmę.

pa
liks.

— Gerai jį pažįstate?
— Pažįstu. Apskundė jis manę už nekaltą žolelę, 

vienam žmogui įdavia. Sėdėjau kalėjime du menesiu ir 
vau lazdų. Jis lazdų negauna! laimingas.

Kalbėjo visai naturaliszkai, ramiai gnaibydamas skverną 
ilgo žipono. Antaną net pakratė - taip tas nuduotas balsas 
iszrode jam veidmainingai. Tuom tarpu įėjo mergina, ir jis 
užmirszo tą nuduotą bjaurų balsą gėrėdamasis jos grožybe ir 
instinktyviszkai atjausdamas, kad prie jos jam nieko blogo 
neatsitiks.

— Uždariau vartus - tarė - o ten koks žmogus skverbiasi. 
Turbut jusiszkiai! - atsikreipė prie Mrozovickio. - Pasakiau, 
kad apie jus nesirupįtų, bet netiki!

— Neleisk jo! - suriko senis.
— Asz pats eisiu! - tarė Antanas pakilęs.
— Nupirkote dalgę! Eisiu ją pasiimti!- suszuko mer

gina.
— Nepirkau, nes labai brangios. Apsieisime dar szią 

vasarą.
— Gal! - atsake.- Sakau jum, duokite prekejui sobolio 

skurelę ir gana. Navatna, delko kraujate tuos pinįgus. 
Visados bijotės ir už jų dar gal kada gaspadine jus už
smaugs.

— Tylėk, tu! Vargszas esmių! Kas tau šoke, kad turiu
- melavo. — Kaip neįstengsiu dirbti, žvėris gaudysiu.
— Et! -suniurnėjo mergina. - Nekalbu asz, kada negali

ma! Bet szis prekejas mano vientautis. Jis nieko mums pik-

to nepadarys! Na, duokite skurutę, eisiu, iszsirinksiu dalgę, 
nes jie rytoj anksti važiuoja toliaus.

Kalbėjo drąsiai ir smagiai. Senis nesijudino.
— Duokit dalgę ant bargo. Rudenį atiduosiu. Juk ju- 

miem į Lebiažius reikia per ežia grįžti. Tada, dievaži, ati
duosiu.

— Gerai, bet tada užmokėsite pusantro rubliaus. Taip

ir keliones prisideda.
— Užmokės! — atsiszauke mergina, - o kad ne jis, tai 

asz užmokėsiu. Eikim!
Senis tylėjo. Antanas iszejo su mergina ir tyliai tarė:
— Matau, kad už dyką duosiu dalgę jumiem ant geros 

pažinties. Tegul užmokėsiu už ją gaspadoriui, o jus padeka- 
vokite!

Dirstelėjo ant jo savo aiszkiom akimis, be jokios blogos 
mislies.

In vartus be perstojo beldėsi Audukaitis. Pažiurėjo į 
merginą ir tarė saviszkai:

— ,,Graži mergaite!“
Nuvejo prie vežimų. Žmones jau miegojo; viens Czyžas 

budėjo ir tarė.
— Atsargiai su Szamanu! Pavogs nuo tavęs marszki- 

nius, o tu ne neapsižiuresi! Szimtą sykių blogesnis jis už 
kirgizus.

Antanas nieko neatsake. Privedė merginą prie vežimo 
ir pats jai iszrinko kuogeriausią dalgę. Paskui vėl abudu ėjo 
link Szamano namų. Tyras buvo tykus, visi jo gyventojai 
ilsėjosi. Eidami kalbėjosi tyliai savotiszkai. Ji pasakojo 
apie savo darbus, jis apie kelionę. Paskui užklausė jo apie jo 
teviszkę ir klausė tarytum ko naujo, niekad negirdeto, kad ir 
ji turi savo szalį. Priėjo prie vartų ir susutojo. Labai buvo 
užimta Antano pasakojimu.

— Tai gal ir asz kada ten buvau! - tarė užsimislijus. 
Bet nieko nepamenu! Tokia szalis, o suvis ji kitokia? Ko- 
kia-gi? Pasakykite!

— Žiema tokia ten nebūna, o žmonių daug. Yvairios 
gėlės ir vaisiai ir medžiai visai kitokį. Kaimuose bažnyczios, 
laukai visur iszdirbti, o miestai mūryti ir brukuoti.

— Ir visi lenkiszkai kalba?
— Visi.
Užsižiūrėjo prieszai ir susznabždčjo:
— Tai, kad asz nors sykį pamatycziau!
O paskui staiga užklausė;
— Ir dainuoja ten? Uždainuokite ką nors, kaip ten dai

nuoja!
Antanas iszleto pradėjo dainuoti.

Sėjau rugius ant laukelio,
Negavau jų kirsti,
Pamylėjau asz mergelę,
Negavau paimti.

Nes paset, tai ne kirsti,
Nes mylėt - nepaimt...........

— Zosia! Uždaryk vartus! Paleisk szunis! - suskam 
bėjo balsas Szamano isz stubos.

Mergina sujudo; buvo labai perimta tuomi dainos aidu, 
Antanas paemč ją už rankos.

— Likkit sveikos! - tarė. - Neužmirszkite, nes asz jus 
niekad neužmirsziu.... Rudenį ateisiu!
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Atsigrįžo ir su gailesczia pažvelgė ant jo.
— Gaila! - tarė atsidusus.
— Tegul buna jums ant atminties mano dalge, o pjau- 

jant atmįsite mano dainelę.
Apkabino ją per liemenį ranka ir priglaudę prie savęs, o 

lupomis pajieszkojo jos lupų. Mergina sudrėbėjo, pabalo.
Jau sykį tūlas medėjas, ką nakvojo pas juos, pagriebė ją 

į glėbį ir norėjo pabucziuoti. Tada ją apėmė toks piktumas 
ir rūstumas, kad vos neužsmauge jį savo stipriomis rankomis. 
Dabartes-gi szitas - buvo savas. Nereke ant jo, ne nepyko. 
Iszleto atitraukė savo galvelę ir įėjo per vartus.

— Lyg pasimatymui, Zosia! - tarė. Minėk manę gerai! 
Uždare drucziai vartus, paleido nuo lenciūgo szunis, bet pati 
nenuvejo į stubą. Rymojo ant vartų temydama į ugnį pa
ežerėj, kurią kas tai laikas nuo laiko kurstė. Girdėjo Jurgio 
armoniką, o paskui, kada ir tas užmigo, girdėjo kitą pusę 
savo daineles.

Jau nunoko tie rugeliai,
Bet kūle juos kruszos,
Mano meilę link mergeles
Arde žmonių sznekos...........

Ant rytojaus vietoje keleivių liko tik suminta žolele ir 
pelenai nuo laužo. Dingo tyre.

Trumpa tai buvo valanda, bet ji buvo svarbi Antano gy
venime. Kad butų žinojęs, kokia isz to iszeis pasekme, gal 
isz tolo butų aplenkęs Szamano namą. Bet jam buvo skirta 
visoki nelaimingi atsitikimai. O

Gerai jam ėjosi kelionėj ir prekystėj. Žoles jau pagelto 
ant pievų, kada Antanas iszpardave visas savo dalges. At
leido tada tris tuszczius vežimus namo ir septynis žmones. 
Pasiliko prie savęs Jurgį, Audukaitį ir Rudnicką ir su jais 
vaikszcziojo rinkdamas pinigus nuo tų, kuriems pabargavo. 
Skolinįkai visi užsimokėjo. Sibyriokai yra teisingi isz prigi
mimo ir supranta prekystę. Mokėjo Antanui palūki ir dar 
gerai vaiszino. Nors dar buvo tik pabaiga Liepos menesio, 
naktys jau buvo szaltos ir kartais pradėdavo snyguriuoti. 
Nakvoti ant lauko buvo per szalta ir dienomis jau reikėjo už
simesti kailinius. Tyras baigė savo turtus ir gyvumą. Jau
tresnes augmens vyto nuszalnotos; paukszcziai aptyko. Liūd
na darėsi ant szirdies ir baisu ateinanezios žiemos.

Tik Antanui buvo linksma ant szirdies. Nuo nekurio 
laiko buvo labai liuesu ir linksmu. Greitai juokėsi, szvilpavo, 
dainavo, norėjo žaisti kaip vaikežas. Prekysta nutiko, pinigų 
su savim nesziojosi pilną krepszį. Žmones ir arkliai sugrįžo 
visi sveiki, ir jis labai isz to džiaugėsi. Atmenant merginą 
ano viensėdžio jaute, kaip szirdis jo pradeda smarkiau plakti, 
kaip kraujas'jo užverda, kad su juomi eina kokia tai dvasia be 
perstojimo visados. Juo areziaus buvo gyvenimo Szamano. 
juo didesnis jį apėmė nekantrumas; kuogreieziausia norėjo 
ten būti.

Paskutinę nakvynę jau apleido. Szalna užklojo žemę, 
kvėpavimas buvo matyti, lyg garas. Antanui buvo karszta. 
Jau tik szimtas verstų iki Szamano futorui. Perėjo juos ik 
saulėleidžiui ir isz tolo pamate triobas. Užkirto arkliams ir 
neužilgo sustojo ties vartais. Norėjo szaukti, bet ir ji pama
te isz futoro ir mergina iszbego prieszais. Apsivilkus buvo 
kailiniais, apsiavus dideliais batais,, galvą apsivyniojus raudo
na skara. Isz tolo dirstelėjo viens į kitą ir nusiszypsojo.

Antanas džiaugėsi. Žmones sustojo ant kiemo, o jis su 
mergina įėjo į vidų. Sene laume pervedė jį akimis ir iszejo. 
Vaikinas, negalėdamas ilgiaus susilaikyti, paemč merginą į 
glėbį, prisispaudė prie savęs ir eme karsztai bueziuoti, o jį ap- 
svaigįta laime ne nesistenge iszsprusti isz jo glėbio.

Atszoko viens nuo kito ant Audukaiczio balso isz prieme
nes. Žemaitis savotiszkai pagarbino ir tarė.

— Noriu duonos.
— Asz vereziau arbatos su degtine! - Atsiszauke isz už- 

pakalio Rudnickis*
— Pradeda szalti naktin - tarė Jurgis. Apsidairė po 

stubą ir nuspjovė:
— Velnias, nežmogus! Stuboj abrozo nėra.
Tas sudarkė jam linksmumą ant viso vakaro.
Mergina pradėjo smagiai suktis. Pastate ant stalo degtinę, 

užkaite verdulį, atnesze duonos, rieszutų ir ant galo avinezie- 
nos kepsnį.

— Daili, labai daili mergina! - tarč Rudnickis valgyda
mas.

— Kad turėtų juodas akis ir plaukus, tai ir man ji patik
tų - atsake Audukaitis, grumuliuodamas duoną.

Ji nusiszypsojo, bet nieko neatsake. Už valandos į- 
ejo sene. Dirstelėjo i stalą ir sudrebej isz piktumo. Nieko 
vienok nesakė, pakūrė ugnį ir tarė į merginą.

— Tu eikie ten prie vaikinų, o asz parengsiu arbatą.
Antanas sėdėjo atseziai stalo temydamas į Zosią, o ji 

atsisėdo prie jo ir pradėjo tyliai sznekucziuotis.
Rudnickas stuktelėjo Audukaitį.
— Matai, jau jiedu susižino! -- susznabždejo. Žemaitis 

tyliai nusijuokė ir tarė:
— O tegul sau susižino, kad nori. Asz vereziau užkąsiu.
Suvalgė viską, kas buvo ant stalo ir iszsigere arbaros. 
Tada Audukaitis atsigrįžo į Antaną.

— Ar turi tamista mums kokį darbą5
— Ne! -- atsake tas.
— Tai eisiu gulti, nes jau pavalgiau.
— Ir mes, -- pritarė Rudnickas su Jurgiu.
Sene pakūrus ugnį szuktclejo juos paskui savę į kitą 

kambarį. Stuboj buvo tamsu. Jauna pora prisiglaudė ir 
tyliai kalbėjosi. Paskui sugrįžus sene įpylė arbatos ir pa
kvietė Mrozovicką prie stalo.

Teisybe, juk tu alkanas! - suszuko mergina.
— let, nelabai! Pavalgysiu ir rytoj, o ta'-ę I )ievas žino 

kada pamatysiu.
\ ienok pakilo ir skubiai iszgėre arbata.
— Atvažiuosi vėl? Nuo Lebiažių tik trys szimtai verstu.
— Žinoma, kad atvažiuosiu! Tuoj nusipirksiu arklį ir 

kas d\i nedėlios czion busiu.
— O ir asz senio iszpraszysiu, kad nors kada nekada ne- 

delioj atleistų manę į bažnyczią. Iki szioliai buvau lyg lauki
ne, bet dabar kitokia busiu.

— Už metų gal ir visai tave isz ežia atimsiu, kad tik'-rei- 
cziau sziek tiek susirinkeziau!

— Lt, kas tai! Lyg rankų neturime. Ir į mus szali mane 
vežsziesi ?

— O kaip-gi! Nors negreitai.
— Sulauksime! - tarė drąsiai.
Ir taip sau kalbėjosi.

Atidarejjam vartus.
— Važiuokite drąsiai! Szamano nėra namie.

(Poliaus bus.)



H. GerkenR. H. MORGAN,
Dirba visokias

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU-
VISZKU 91 Grand str Brooklyn, N. Y

DRAUGYSCZIU.

mo.

CONWAYS FAMOUS

t
ateik ir pa-

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

Pigiausia vieta viso?
Amerikoj /

TAW.SUNUSLIETUWOS
PO AP.S7.W.WICENT0.

UZD.Z4.RUGJ893.
SHENANDOAH,PA.

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

10e
Ateik ir pažiūrėk, kaip vilkas pigu 

Conway Famous 5 * 10 c. Stork 
MAIN STR., SHENANDOAH.

RES, KARŪNAS,

g į, szaszus 
skuros, ligas

SZARFAS, KEPU-

TRADE MARKS, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending a sketch and description may 

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, )uiKest ci.v.nlation of 
any scientific journal, weekly, terms $3.00 a year; 
Jsl.oOsix months. Specimen copies and HAND 
Book on Patents sent free. Address

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

Mokslo Stebuklai
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydonios.
PrakilnusXew York’o komikas ir moksliu- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UŽ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstų.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanczi’is savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos priderystg suu-lkti kenezianezia* 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus'sto- 
buklus, ir szis didis komikas, kantria; 
metų metus tyrinėdamas, dasi kė rezrl 
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’ 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J' 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgydonios ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos kro
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir noiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodama-' 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos:

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PEC1JALISTAS CIIRONISZKU IR NERVI8Z-

KU LIGŲ.
Gydo visokias
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Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas 
ir kepures.

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

Joi iszgaisz ken 3 koks gyvulys: 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

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

Troszkinima. spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru- 

ant galvos ir ant 
_____ _ ,.o_  motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
liga, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis. petog- 
rą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą, I 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio į 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų. odrą, kirmėles ir 
tpt.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS. |

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti 
paklausk daktaro Kallmcrten patarimo- 
Dr. Kallmerten’as iszgydė tukstanezius į 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų Iszgydyti. Tie žmonės 
v'sur garsina dr-o Kallinerten’o varda ir 
savo pažystamiems jį rod i ja. Atsisz.au- 
kit prie dr-o Kallmerton’o, o jis jus isz- 
gy lys.

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

Rodą už dyk; ! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit įtiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima Ii ą iszgydyt. ir kiek 
kasztuos Vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

TOLEDO, OHIO.

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

Kalektavoja randas mokestis nuo 
prapecziu ir komiszionicrius dytu.
Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:

R L & A f-Ieidfittep
DASTATO

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

Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Elizabeth, N. J.
Ofisas ir Maudas 

Pine str.
Bet. 4th & 5th st

Fabrikai
Elizabethport. N. J.

Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Žemesnis Yardas 
ant

S. Front str.
ties Elizabeth River

Banka Bischollo
Vii centas Domanski

REAL ESTATE PROKER
Pe
3E

^©^ 1 K. w MeljMa, Pa. 
turi geriausią agentūrą, pardavus i laivakortes, 

apsaugoja mo Bgllies ir mamo pinį s ir riunezia į Se- 
ną tėvynę, perka ir parduoda namo ir visokius reika- 
lūs atlieka tatoteisingiaisshd.

Nori ringed kam lahrakortę? Nori pinįgris išmai
nyti? apsaugoti neo ir insifaryti bažnyczią,
namas, daigiais? Nori padaryti rejentaKsskus rasztus? 
Norite nusipirkti gerianshss lotu# Phlladelphijoje 
ir Camdenef

O gal nori sukalektarod randą? ar pinįgų pasis-

fB 
g 
B 
g 
B 
g. 
B g 
B 
g 
B 
g 
B 
e- i

uždėta 1848 mete .
name Staats—Z itung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City IJnB 

New-Yorke
----------o----------

Siuneziame pinkus į visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

5 & 10 c, įtore.
102 N. Main str., Shenandoah, Pa.

Pardavimas bus puikus, 
žiūrėk.

vertos, 
szl notos 25c. 
puodukas 25c. 
Blind as 25c.
Karpetos 40c. už yardą 
stiklinė toriolka 25c. 
kavos puodas 25c. 
Vaza 25c.

DANIEL J. VALSU 
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.

Resid 321 LIVINGSTON STR, Plinnhnfh lt T
Shop 321 BROADWAY, f fflDBUl, A J.

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbų atlieka kuo 
geriausiai.

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

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

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS

Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai. Mes pristatėm ir 
patys sudedam karpėte s.

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

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

Telefonas 56m ir 70

Gold
217 FIRST STR ELIZABETH, N. J.
Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už plglausg ei«nf-

12 d. verti vilnono vyrų siutai * už 6.90
6.00 „ ,, 1.40
8.00 ,, Puikus vyrų overkoczial už ,, 4.9»
15.00 ,, geri vyrų galby overkoczial ,, 1.50

* 1.25 ,, vyru darbinės kelnės ,, 9Q«.
4.00 ,, nedelines kelnes geriausio gatunko ,, 1.41

CZEVERYKAI.
1.50 ,, darbiniai ,, l.lle.
1.75 ,, Czeverykai moterlszki ,, l.IOe.

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau In visur in Kontrus už dykj. 
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 AfiZPARDŪODU PO 0c. 8KBYB1LM 
DARBINES 23c. SZVENTADIENINBS 75«.

kolįti? Tai ©Ik

■V- Uomauslfcl
ir petridžiaugsi, jog sor&dri ger%, teisingu ir Imoj

Tik nepamirszlq
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

E-

Iszduodame Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilllicziamc SZipkOl’tCS 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rubli l|, Vokietijos markiu, Austrijos guldenu etc 

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre sir. (Staals-Zcitung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 ik’ 12 ;idvnai.

Vienatine Lietnviszka
APTIEKA!

Kurioj galite-gautie visokių giduo
lu kaip senam krajui, ha aptieko- 
rius paei.ia isz sen ) k ra jaus. Tai- 
pos-gi siuneziame giduoles i visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit: 

J4Z. K. Szeniborskis,
GI Green Sir. Worcester. Masu.

J. MIELDAZ1S,
120 122 S- Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir 

p u 1 t ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z i ų 
s z a p o J pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas Jį gali gaut visokią rodą ir n u - 
siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir 
iszsiplrktl laivakortę. Neužmirszkit 
reikale užeiti.

ŽINIA BfiLSALIUMKU 
IR SZTORMKU-

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
•Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegik duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre sir-

Puikiausia visam Shenandoah

pESf/w RACJJA-
'Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visa<la szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
>11 mos k liasos.

Priegtain kožua< lietiivys ras szirdinga rodą kiekvienam 
re i kale.

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETI VA iriu visas
lai is svieto.

121 ir 117
| 36 ir !) |

1 C.Centre >tr
SIU .XAXDOA1I. PA

Pirmos kliasos UotelĮ
UŽLAIKO SCRANTON’E

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

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

Nepamirszkite, jog Motelis

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

(Providence), Scranton, Pa.

BENZIGER, BROTHERS
Af:\V \ ClN('I \ N ATI. o. < IllCAGO. II.I,

a 38 Bardai St. 313 Main Sir. 17s Monror Str

1SZ1) I K B LJ Al —

Velavu, Kaminėliu, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,

Kepurių, ir visokiu 
"U nifor m u.

Si/i l [y. itiiiF'i/) i Ljs.inii* jucikž' L l L C

Da.ni, kas tik pareikalaus. Žinia apie prekes ir visus reikalingus 

paaiszkinimus meilingai suteiksime.
O
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Pajieszkojimas.
Asz Ignotas Lukaszevicze 

pajieszkau Vinco Kudarovskio, 
,, Lietuvos“ laikraszczio agen
to. Turiu pas jį labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksitės duot žinią ant adreso 
szito.

Mr. Ignotas Lukaszevicz, 
418 W. Pratt str.

Baltimore. Md.

Gerinus, kaip Klondike
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, k

Puikus aržuoliniai Chanila suit

Dailus aržuolinis sutraukiamas * 
m

S 18.00
.45

Parlor Suits, 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne 
Kėdė su nendrit e sėdyne

J. P. Williams & Son,

8 sztukos - $ 14.0c
Visa cilia lovos, springsai, visur 

apvadžiota - 81'
Komoda - - U

13 S. MAIN STB.
SHENANDOAH, PA,

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZI.US

ADOMAS BUJAUCKAS.
Persikraustė į savo naujus namus ant

W. Coal str. Shenandoah, Penna.

JEI NORI GA UTĮ GE-

RĄD¥1EATI « 
už pigia prekę, eik pas 

D. FAUSTA
jo ofisą

-------- ANT

AR ŽINAI KĄ?

in

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.

Dr. C. B. Ham
(Isz Bellevue Hospital Medical College.)

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.

Jei daktarai negalėjo pažįti ta vo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai raszyk t uolaus pas Dak
taru Haiu'į. o jis tau duos rodiyuž dykiy Jei dak
taras pripažįtiį tavo Ilgį už neiszgydomt). tai sta
cijai tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. Dr. 
linui yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vaikus. 
Žmonės, kurie dovanai klausinėjo rodtį daugelio 
daktarų, kurie po kelioliKųmetų pergulėjo ligon- 
bucziuose, tartum per kokius menus likos dr. 11a- 
m'o iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sa
kom ikrų teisy bg, Neprntgsk savo ligos nes ga
li ta i neiszgydoma. Raszyk tuojaus pas Dak- 
tarųP' am’ų.

G Iluolių Daktaro ITatn'o negali gauti jokioj 
aptiekoj. nėj grosernėj, nėj kare’.lamoj, nė nuo 
per) u vėžių. Kas nori būti persitikrinęs, kad 
gat s ežys tu s ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo Ilam’o. Bonka tų gyduolių kasztuo
la tik £1.00. szeszios bonkos $5.00. Ra sza n t gy
duolių, reikia apraszyt savo ligų ir įdėti į gromu
lį pinįgus, money orderį arba c.zekĮ. Gyduoles 
ir pamokinimų, kaip jas suvartoti, iszsiųs’ime se- 
kancziu paeztu. Atsiųsk paczto ženklelį dėl at
sakymo, Adresas toksai:

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

Toledo, Ohio.

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

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

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

Ar nori insekuravot (insziu- 
ryt) savo daigtus?

Jei nori tai kreipkis prie 
geriausio agento

L. 0. Donnel
ant

154 FIRTSTR.
ELIZABETH, N. J.

Kožnas taip sako.
Cascareta katariszkos cukerkos, dyvl- 

niausias iszradimas szlo amžiaus, yra 
gardžios Ir paleagvinanczlos skanumą, 
daro labai gerą įceKinę ant inkstų, abel- 
nal vidurių, perczystija žmogaus kraują 
panaikina perszalimą, Iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

GERIAUSIA UŽEIGA pas

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

Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos
snapso ir turkiszkų cigarui Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

Bank Exchange 
Daniel Fąllon, Propr. 
I3O First Street

ELIZABETH, N. J. 
Laiko geriausius ir skaniau

sius gėry mus. visam mieste.
Telefonas 562.

ANTAKIS KALCZ1NSKAS

Nuo

geras ir teisingas 
'vyras laiko

mninierių
KOTELI

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Street 
: Minersville, Pa. 

naujų metų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinigų į Lietuvą ir
visas svieto dalis.

I

S. Markauckas 
—neseniai pirko—

Šuliniui,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

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

Wanted-fin Idea
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attor 
neye, Washington, D. C., for their $1,800 prize offei 
•nd Hat of two hundred inventions wanteA.

Tėvynės Sargas, 
mėnesinis laikrasztis su pa
veikslėliais. Jau treti metai 
stovi ant sargybos lietuvių tau
tos, kalbos, tikėjimo ir szviesos. 
Gaunams už Si.oo ant metų 
pasiRev. A. Kaupas — 1423 
N. Main Ave. Scranton, Pa.

Visi numeriai pereitų metų 
gaunami už 50 c. Ant pažiūrė
jimo vienas numeris siuneziasi 
už dyką.

Neiszspjauk su tabaku >r nesurnkyk savo 
amžių.

Juigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados Ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 iszslgydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptleko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavg, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgute ir sampellus 
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 kvepian 
czins aigaros isz paezios Tur 
kijos.

Gyvena ant 
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas •
ir
Mūrininkas
ant

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

PI Keijnig
Carpenter & Builder

419 East Jersey str. 
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias 
Karpenteris

ir Budavotojai
Darbą arlieka greitai gers' 

ir teisingai. Reikale kreipki
tės visi prie jo.

TRYTAS’ 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metą tik
tai .............................................. g 1,00

Kiekvienai krikszczioniszkaiszel- 
mynai naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

Rev. J. Žebri s,
34 John str. Waterbury, Conn.

Raudokitės!
Gavau szviežią transportą 

ražancziij, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozėliu, kryželių, 
mentelikėlių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križcnauckas
103 E. Lloyd str. Shenandoah, 

Penna.

Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias 
lletuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik Idol. 20c. ant metą, 
60 c. ant pusmoezio. Prusnose 4 
markės. GARSO spaustuvė už pi
gią prekę ir labai gražiai padaro 
visokius drukoriszkus darbus;spau- 
dinaina draugysezių konstitucijas, 
visokias ko. teles, užpraszymus, 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik sląstl 
ant vardo:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.,

Pa« jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis psrstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaujejlmo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON 
bures Miners Hospital,’ėję 
Ashland1®. Gyvena 115 N. Jar- 
din Shanandoa h, Pa,

Dr. P. F. BURKE 
g«riaifiial gyd* visokias ligas 

Gyvena 
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa

ffl. f.JVIaley,
16 N. Main str.

Shenandoah, Pa. 
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kai ii tai: žiedus, špilkas ir 
1.1.

Goleziiikelsjeliigli ■ Vaiky.
Prasidėjo nuo 16 Sausio r 8 97 m.
Trelnai iszeina isz Shenadorio į Penn 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 5.33, 7.38, 9.14, ryta; 12.50 
3.05, 5.10, 5.58 po pietų.

In New York ir Philadelphia 5.33,7.38 
9.14 ryta: 12.50, 3.05 5.10 po pint.

in Quakake, Switchback, Gerhards ir 
Hudsondale 3.05 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Lacey ville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 5.33, 9.14 ryta; 3.05, 5.58 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Fails 
ir in Westus 9.14 ryta; 5.58 po piet,.

In Bel vid,ere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.33 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 9.14 ryta; 3.05 558. po p.

In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 5.58 po 
piet.

In Auburn 9.14 ryta; 5.58 po piet.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 9.14 ryta; 3.05 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 5.33, 7.38,

9.14 ryta; 12.50, 3.05, 5.10, 5.58 8.42 po p.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

5.33, 7.38, 9.14 ryta; 12.50,3.05, 5.10 ir 
5.58 8.42 po piet.

In Scranton 5.33,9.14 ryta; 3.05ir5.58 
po piet.

In Hazlebrook, Jeddo, Drifton irFree 
land 5.33,7.38, 9.14 ryla; 12 50, 3.05, 5.10 
po pietų.

In Ashland, Girardville ir Lost Creek 
4.30, 9.10, ryta; 1.50, 4.10 6.50. 9.30 į;, p.

In Raven Run, Centralia Mt-Carme’ 
ir Shamokin 9.02, 10.59 ryla; 1.16 4.07 
6.46, po pietų.

In Park Place, Mahanoy Cilv. Delano
5.33.7.38.9.14 ryta; 12.50,3.05.’ 5 10 5.58 
8.42, 11.00 po pietų.

In Ye.atesvllle 5.33, 7.38, 9.14 ryta;
3 05, 5.58, 11.00 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz ShamoKin 8.20, 11 58 isz ryto, 2.10, 5.10 

7 50 po plotu ir ateinu in Szenadon ant V. 14 ryta 
12.5, 3.05, 5.58 ir 8,42 po ph-tu

Iszeina isz Szenadorii Į Pottsville. 6 03. 7.38 
0.15, 11.00, isz ryto; 12.50, 3.05. 4.105.58 8.42 
po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori fi 00. 7.45 
10.15, ryte, 12.05 12.35. 3.00. 5.15 . 5.40.7 25.10.20 
po pietų

Iszeina isz Szemidorio į Hazleton, 5 33 7.38 
0.14. ryte. 12,50.3 1 5, 5.10, 5.58 8.42 po i Hi

Iszeina is-z lla-zl.-ton į sz -im lori, 7 32 10.<10 
rvte, 12.50 3.05. 5.00, 5.57. 8 28 po pietų.

N E I) E DIMS 'I' R EIN A S
FSzeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte 
1 49 po pietų, ir ateina in Shamokin ant
10.55 ryta ir 2.47, po piet,
Iszeina isz rsharnokin in Shenadori ant
11.55 ryla ir 5.35 po pietų, ir ateina in 
Shenadori ant ryta ir 12.50, 6,31 po pie 
tu.

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.23 ryta 7.52 po pietų.

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

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

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 popietu,
Iszeina isz. Hazleton in Szenadorl 9.00 
ryta 12.52. 6.2-1 po pietų,

Isz Szenadorif in Pottsville 5,55, 9,10 
9.40, ryte 3.05. G.31 po pi<-tu.

Isz Pottsville in Szenadorl 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popietu.

koli.in it. Wilbur gencraltias superin 
tendentas South Bethlehem, Pa

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

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

I’liiladelpliijos lietiniai, ka beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V. DunianskL ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus 
lapio. Jis turi taipgi Branchoffice ant 

2848 R i c h m o n d str.

& R. Dabb **
Geriausias Shenadorij pho- 

bografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
giausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

191 W. Centre str.
Shenandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minke»icziii

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl szėrmcnų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

GALIMA GAUTI Sll PRISIUN- 
tini u szias K N Y G A S:

Juozą Miliaucka
808 W.Centre str. Mahanoy City, Penn a,
gilima pirkti kuopigiausim laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in I,ietuwą, Russiją, Len
ki j ąir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigą, kur kie
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

LIETUVISZKAS

pępifiuczius steliuotus siutus pasiu 
tikt už § 14 mažia 
sios prekės, eina iki $4 
o kelnes nuo $ 3 iki $ 1

darau B i a t u s pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau

šiai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

nė vienas kriauozius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie 

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penia. Avenue, Pittsburgh, Pa.

. Istorija Katalikų Bažny ežios. .1. 
vra labai naudinga dėl perskaitymo kož.- 
nam katalikui. Kasztuoja - Sld'o

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

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Pusiąpių esti 896. Linkėtina kad koz.no 
lietu vio namuose ji but u. Kaszt noje S ,50 
pas* KUN. a BURBA, Box 1053

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

S A L 1 U N 1 N K A 1!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CH KYŠ

TI AN S11M1DTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Slimitlda gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti 
70 W. Coal str. Shonandoali, Pa.

41 i r 11

i Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir

Jacob Ilentz’o 
lyęjstaurariia.

Valgį gali gauti kožną valandą 
OYS TEKIAI visokių kainų.

Gt. Cxejwikriitijs
L I E T U V I S Z K A S GRABORIUS ptlf- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos del veselijų, szermenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausitii palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

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

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa


