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Žinios isz Amerikos.

Suisium City, Col. 4 d. Vasario su-’riszo juos rysziu moterystes.
Po to sugrįžo namo ir ponia Scharff
aresztavojo ant larmos Pr. Bellewuz nu
JRQAT TITE T V nnSPSNTPFD 1°turc aD>' rascof constipation. Cascarets are the Ideal LašanuuuJJU 1 ulj 1 UUnlirtli i LjijL/ tiro, never trrip or eripe.but cause easy natural results. Sam
ple and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicasro. Montreal. Can., orNew York.
317.
žudymą nuodais savo brolio iY- sesers. apėmė gaspadą namuose savo vyro.
Isz vakaro Bellew atlankė savo szvogerį
Bėgis szerifo Martin‘o bylos.
Darbu dalis.
Kaip žinia, byla szerifo Martino ir jo fotografą ir skundėsi, kad tėvas netei
82 deputatų už suszaudymą ties Latti siai padalino turtą tarp ją tri jų ir grasino
Inveža isz u^rubežes ir parduoda
§ Chicagos drukorių susivienujimas,
ONE GIVES RELIEF.
mer u straikierių prasidėjo i d. Vasario. ; tokiu atmonyjimu, kad gandas jo pasklis
Deputatai įėjo į sūdo salų susitaisę kai po visą apielinkę. Ant rytojaus rasta norėdams, kad visi drukoriai dirbtų ne
ilgiaus, kaip 9 valandas ant dienos, už
po kareiviai, susėdo visi ramiai ant šuo negyvus jo brolį ir seserį.
lų ir tarsi suvis nepaisydami, kas aplin — San-l' i aneiseo. Robertas J. Bley, dėjo.bausmę ant kiekvieno sąnario, knis
kui dedasi, kaip niekadėjai skaitė laik- pneinąs isz S ksonijos, atėmė sau gyvas dirbtų ilgiaus.
for
Newark, N.J raszczius. Žmonių ties cuort’u tiek
230 Springiield Ave.
§ Albany, N. Y. marszkinių dirbtu
tį už tai, kad a| siriko savo iszradime nau
prisirinko, kad ne kelinta dalis negalėjo jo baliono, kurs jam butų atneszęs garbę vę pripildo marszkiniais sėdintiejie Mi
NAUJIENA! NAUJIENA!
Asz duodu žinot visiem lietuvnįkam, į vidurį sutilpt.
Tą dieną po pietų abi ir turtą. Vargszas iszradikas isz rupes- chigan© kelėjimuose. Chicagos darbiuntil you have tried
kad asz dabar turiu savo loena drapaną
nįkiszkos unijos ketina naikįti iszdarbius
Faktore Philadelphijoje, 327 .MARKET puses susitaikė iszrinkime septynių pri- ties iszėjo is/ p'oto.
STR.
PIIILADA.,
PA.
quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
ano fabriko.
Visas drapanas mes dabar darome dėl saikįtų tiesdarių.
Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references savęs ir
parduodame kitiems sztornį— Garlaivis Aurania iszvežė 5 d. Va
§ Strytkarių kampanijos Milwaukej,
and full information. |®*Writo for EPECIAL OFFER.
Ant rytojaus 2 d. Vas. (Febu.) vos su
H. B. WILLSON &. CO , ratent Lawyers, kanis. Musų drapanos dar tiks gedaus,
sario į Europą 650.000 uncijų sidabro. Wis. reikalauja nuo savo konduktorių,
Lc Droit Building
WASHINGTON, D. C. kaip steliuotos, nes mano [aktorėj dirbs
tiko ant kitų 3 prisaikįtų tiesdarių. Apie
geriausi l’hiladelphijos kriaueziai.
— Muskgt’one, \\ iss. ant ežero rado kad pildant savo darbą turėtų mažiausia
Dėlto mes susimislijome, kad mes jau 4 valandą susidarė , ,jury“ ir visą bylos
ta mada derėtis. Nuo 3 dienos
garlaivį Oxeola, kurį jau nuo seniau nors po $ 5 savo locnų pinigų.
CENTRAL HOTEL, pamesime
Morcziaus,mes uždedame VI ENA CZIE- vedimą atidėjo ant ryt-dienos, kad duoti
NE ir visas drapanas: siutus, kelnes,
skaitė nuskendusiu.
§ Garsus reformatorius Byron Holt
No. 327—329 Trumbull str.
pusei prirengti
marszkinius, skrybėles, bus ant tikieto laiko skundžianeziai
tvirtina, kad Suvienytose Valstijose yra
Opp. Central R. R. Dapot, iszdrukuota praisai, taip pigiai, kad Jus įžangtinę apskunclimo kalbą. Ją turėjo
You can buy them in the paper 5-cent cartons
St Louis, Wis. 20 d. Sausio.
Moinė nenorėsite, kad jums da ka nuleistuELIZABETHPORT, N. J.
mažiausiai 500 , ,trustų” su kapitolu
me. Mes indėsim du szitu dolerių į ban pasakyti James A. Scarlet, isz Danville,
žieszius
Scharff,
naszlys
65
metų,
vienas
ka, jeigu viens galės iszrasl. kad mei
Ten Tabules for Five Cents.
August Hoff. Prop’r, parduosimo
S 6,000,000,000.
nors vienam brangiau, kaip Pa.
isz vyriausiu sąnariu firmos ,, Scharff
Thl* eart ta pd sp cbasply K> gratify tha universal prašant demand trv a. low prints
kitam. Bus Iszdrukuota taip pigiai, kai
§ Coloradoj dar neseniai likos įvesta,
kiti sztornįkai negalės nupirkt už tekis
Bros.
’
miltų
prekėjų
ir
smarkių
vertelgų
3 d. Vasario prokuratorius McGahrcn
If you don't find this sort of
cienę. kaip jus pirksite. Nuo 3 Mor
kad kiekvienas, norintis užsiimti kalvy
BaBantyne’s Pale Extra Lager cziaus mes gausime pilna sztora naujį išželėjo priesz sūdą visą baisumą atsiti gerai žinomas tarp žydų, iszbėgo su krikste ant savo rankų, turi sudėti egzameta vorų, o szituos, ką dabar turime, par
Beer on Draught.
szczione,
40
metų
jaunesne
už
jį,
savo
duosime iki 3d. Morcziaus. Užtai dabar
nus, o po to, jei jam bus daleista, užsi
Trolley Cars stop at the door. labai pigiai parduosim viską, dėlto kai kimo ir nuožmumą szerifo ir jo deputatų, senovės tarnaite.
iki tai dienai neliktų senų t a vorų, kadi kurie jau isz anksto buvo susitarė szaudėt savo kalve.
Central Hotel
gausime viską naują su praisais.
Baisus
ermyderis
pasidarė
jo
namuos,
Po i i valandai prasi
§ Puesblio, Gal. pakviesta 200 muri
Jus patys galite suprast kad mes gali- dyt darbinįkus.
kur yra
kada jis apskelbė apie savo vestuves,
sime labai pigiai parduot, ba mus paežiu dėjo klausinėjimas liudinįkų.
nų į darbą prie kasimo geležies. Isz tos
kriaueziai viską siųs, mums nerelb
nemažesnis
taip
gi
ir
vertelgų
rateliuos,
pirkti nuo kitų. Dėlto viskas bus vieni
priežasties laukiama pesztynes.
4 d. Vas. toliaus tyrinėjo liudinįkus.
ezione ir Pigiai. Ir jum nereiks bade
kurių
jisai
nuo
daugelio
metų
buvo
sąna

Karai
sustoja
ties
patim
Bead Five Cents to The Ripans Chemical Comp-ny, No. io
riuotis-derėtis. Neužmirszkite ateiti isi- Daktarai ir kunigai, kurie apžiurėjo už§ Kada pakėlė mokestį darbinįkams
Spruce St., New York, sad they will be sent to you by mail; or
pirkti tavora, kuri, mes norime iszpatriu.
saliun
u.
12 cartons will b® mailed for 48 cents. The chances, are tea to
pagal jų norą, valdytojai angliakasyklų
duoti iki 3 cf. Morcziaus, o kurįplrksik musztuosius ir sužeistuosius, pripažino,
caa tka* Rip&os Tabules arc the very medicine you need.
labai pigiai. Neužmirszkite mano plės
Dabartinė jo pat' po tėvu vadinosi Al- 1 Ilinojuj neužmirszo ir savęs, pabrangįkad bereik visi yra sužeisti isz szono ar
11 South Main SI reel
Didžiausias ir pigiausias sztoras
ba isz užpakalio, ir tik labai nedaugelis zbieta V. Barfuss, buvo paezia daktaro dami anglis ant 25 c. už toną, arba 5 c.
SHENANDOAH, PA.
LOUIS GOLDIN. isz prieszakio, o ginklų nė pas vieną ne Smith isz Cape Girardeau. Su vyru sa daugiau, kaip jie pakele mokestį darbi
DIDŽIAU ŠIA
POTTVILLE’JE, Pa.
vo gavo perskyrimą Spalių mėnesij 1895 nįkams.
Kad ir mažas vaikas atėj es gaus uD
paezią cienę, kaip senasžm ogus uuoJ1* rasta.
turi pruvora Lager alaus ir Porterio,
m. su pagalba p. Scharfo, pas kuri pirJohn C. Gernandt, Prop’r.
Morcziaus kada mes uždėsiine vienącit
6
d.
Vas.
toliaus
klausynėjo
liudinįtaiposgi
miaus tarnavo, o kuris Įiersiskyrime su
ne NEL’ŽM IRSZK IT!
Cor. Second & Fruinbidl str.
Ba varsk o al a u s, kurs geresnis
kus. Abelnai dar ne tuoj bus galas tos
vyru buvo isz jos pusės lindinįku. Ji
už importavote. Pardavinėja ir bonkuELIZABETH, N. J.
provos:
prasitęs
dar
gal
kokias
dvi,
tėms dėl szeimynų.
yra 25 metų. Scharffo szeimyna susi
Senis vulkanas jau pradeda busti isz
Tėlenpone Call, 663.
tris
sąvaites.
Geriausi gorymai, užkandžiai uždyka nfi
deda isz tėvo ir 5 vaiku; turi taip gi ir ilgo miego. Kratere ,, Atrion dės Ca.... and ....
ryto
iki
12,
ir
nuo
8
vakar
iki
12,
Ti
Geriausias kotelis yra
Reikia primįti tai, kad dabar yra kitas a n u k uc .
volto” duodaszi girdėt baisus oszimas,
ri
visokiu
kogerlausla
padarytų
valg
’
ų
Hotel Gernandt
tiesdarys ir kitas District-Attorney, nek
Pabėgo jiedu seredoj. Ponas Scharff sriovės iszmcstos lavos užlieja szalij
kepsnių, oisterių irt. t.
333 Trumbull st., ties ElizaW
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietiiviszkoje
kur
buvo tada, kaip ,,Susiv. “ siuntė jiems apleido savo užsiėmimą skųsdamasis ant esą n ežią lygumą Piana delle Ginestre, kur
Smagiausia vieta del uželgoA. Yra
Kalboje............................................... 1.50c Porth’o dypu (geležiu kelti variu),
John C. Gernandt, pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai taiposgi pardavinėja visokius daigtus
Elizabeth, NJ savo protestą, dėlto, mums rodosi, butų galvos skaudėjimo, ketino eit pasilsėti. ji sustengdama iszsisklaisto į szakas. Isz
Prop’r. Priegtam da kiekviena dailiai priima Ir reikalingus monų darymui knįgos, pui Importuoti ir naminiai gerymaii labai naudinga,
<0 ’ kad ,' ',Susiv. “ ir tiems Bet namo jis nenuvėjo, nuvėj’ pas savo pat kratero lekia akmens su pelenais.
kią gromatų popiera. su kvietkoms,
cigarai. Kambarius paisant naujiems urėdnįkanis nusiųstų kopijas mylimą, su kuria nuvažiavo į Clayton. Nieks isz aplinkinių gyventojų nepame
Kampas 2 nd ir Trumbull str. rodą reikalo duoda.
Raszykit, tai gausit katalioga.
ma ant dienos ir nedėlios.
Szaltas alutis, o cigarai tui M. KUPCZINSKAS ir
to protesto.
Czia courte sudžia tuoj prie liudinįkų su- na taip užpykusio Vezuvijaus, kaip dabfir,

J.I. Monsky.
liierns.
Degtine

Don’t Spend a Dollar
Medicine

Wines iMors & Cigars

Ripans Tabules
At the Druggist’s

v

August Hoff, Prop’r.

Chas Rettig ir Simus

Hotel Gernandt,

Lietuviszka

Vezuvijaus atgijimas.

^RESTAURACIJA*

New Poin HOTEL

KNIGAMONU.

nėra, ką girt, nes jie patys
giriasi.

P. PHSKEVICZKI^
Kampas Main ir Oak uliezių,

JOSEPH MATUTIS,
287 Wythe Ave.

;

SHENANDOAH,

PA,

Brooklyn, N. Y.

RESTAURANT

John A. Koklenbergt'
manager,

Leonas XIII apie socija
liszką klausymą.

i
‘J
r

I

ir jokia valdžia jos negali atimti. Tie mokinanezius ir pilnus pastiprint
susidraugavimai padarytų draugiją to džius, p.
Leonas Wiszniewsls
kia, kokia privalo būti, t. y. gyvuojan- Rumbonių prakalbėjo (ir-gi lenk
(Enciklika fRerum novaruni).
Szv. Tėvas netiktai kalba apie darbi cziu organizmu, o ne surinkimu pavie sekaneziais žodžiais:
,,Jusų Ekscellencija! Varde
nikų tiesas, bet taipgi apie jų pareigas, nių ypatų, kovojanezių tarp savęs, kaip
sakydmas, kad darbi nikai privalo są- nori liberalizmas, ne mechanizmu, kurį genciijos ežia pribuvusios ir nep
žiniszkai atlikti apsiimtą darbą, savo juodina iszvirszinė galybe, kaip nori so- sios kloju dekavodams Jūsų Eks
darbdviui bledžių nedaryti, jo y patą ir cijalizmas. Tokie darbinįkų susiriszi- cijai už Jo gan y toj iszkus žodžius,
interesus mylėti ir guodoti. Nors strai- mai užtikrįtų j ems duoną ant rytdienos, pripildė mus sudrutinimu. Kadai
kų enciklika neniekina, kadangi vienog saugotų nuo skriadimo ir draugijai už rasis Piemuo, po ilgam naszlaiczc
jie tankiai gresia publiszkai tvarkai ir tikrintų sutikimą ir harmoniją. Leonas pradeda varinėti krūvon iszsiskl
tankiai del paežių darbinįkų esti bledin- xiTi pats sakosi nemislyjjs visai grąžinti šią ir iszklydusią avinyczią, suk
gi, užtat Leonas xm persergsti darbinį- vidui amžinius cechus, kurie dabartinei paduksiu ir vilczia grįsztame pii
kus, kad ,,jieszkodami savo tiesų“ susi pramonei neatsako, ir skelbia, kad , .tie su kokiu iszsiilgimu laukėme jo ę
laikytų nuo gvoltų, niekad maiszto ne susidraugavimai turi būti pritaikįti prie jiszko žodžio. Jėzus Kristus,pn
mas isz numirusių sūnų vargdienė
keltų, ne neaivienytų su žmonėmis, ku darbartinių sąlygų“.
Užbaigoje savo enciklikos szv. Tėvas
rie prigavineja perdideliais prižadėji
szaukia visus, kad eitų jo nurodytu kie kimes, jog Jo Ekscellencija visus
mais“.
Antru veikiniu, paszauktu iszriszti so lių ir, kad kiekvienas pagal savo iszga- tai visų-visus apdengsi mus savo
cijaliszką klausymą, yra v i c s z p a- lejimą prisidėtų prie iszi iszimo socijalisz Meldžiame todėl Tavęs, garbinę
Ganytojau: įžengk į angas namu
t y s t e, t. y. valdžia.
Leonas xm ko klausymo.
Tokia tai yra misl’s enciklikos R e- pastiprįk tikėjime, padaryk $
trokszta tokio draugijos surėdymo, isz
nevaru m.
Iszdejome ją ateites viltį, padaryk, idant mus
kurio pati per savę plauktų gerove, taip r u m
kad įsimaiszymo valdžios reikėtų kuo- trumpai, be paaszkinimų. Kaip kiek patvintų tikrai krikszczioniszka
mažiausiai.
Vienog įsimaiszymo val vienas skaitytojas galėjo patemyti, už Surinkk mus, nes iszsidraikę eszg
džios į ekonomiszkus klausymus, ypacz gauti joje yra svarbus klausymai. Pade visokias pakriauszes (manowce),
į klausymą produkcijos, szv. Tėvas ne kime sau, nevienas gali paklausti, delko dyk mus, nes ligotais esame; s
tiktai nesibijo, bet dar jo trokszta. Kaip socijalizmas netiktai negali iszriszti so- idant Szventoje katalikų Bažnyc
toli vieszpatyste turi kisztis į darbinįkų cijaliszko klausymo, bet dar prieszinasi je buvainej visogali ilgiausios
klausymą? — Katalikiszki socijalistai, interesams paties darbinįko, arba delko n’atsirastų vietos aprsztalams ne
ypacz Prancūzijoje ir Belgijoje, duoda svarbiausia role i-zriszime to klausymo tos; idant mus brolyste ir susivie:
du atsakymu: vieni (szkla isz Angers) privalo Bažnycziai ir t. t.? Dalykai tie kuriosdvi yra , .palaiminimu*1 ir
siaurina tą įsimaiszymą, kiti (szkala reikalauja paaiszkimmo, ir mes, jeigu rejimu istorijos, ir paskiaus šutei
ral ne- sianezioms kartoms ir busiantiem
isz Liege) suteikia vieszpatystei plates
straipsnes tiesas, vienog ne girmieji nestovi už užilgo paszvęsti jiems,
sziol, taip ir tolinus lygiai prak
ekonomiszką liberalizmą, ne antrieji uitis.
Vyskupas vėl atsake susirink
už vieszpatiszką socijalizmą.
dekavodams už iszkilmingą pas
Enciklika sutinka su pažvalgomis antmą, o tarp ko-kito pasakė, jog s
klebonijos su dvaru ir klebonijos?
tiktai yra žandarmu, kurs kiszasi tiktai
Audijcncija Ukėsų pas Vysku tele įkarsiant tas garbingas (k
tenai, kur mato ką piktą, bet, kaip sako
kabes, kurios atsispirsią prieszvk
pą Baranaucka Seinuose.
szv. Paulius, yra,,tarnu Dievo del ge
danezias rugsztis, ir užsesią drau;
ro“, — turi platinti visotinę gerovę.
harmoniją, taip reikalingą gerove
Taigi visotinę gerove reikalauja, kad
Pabaigus tą, taip gražiai prie iszkilvieszpatyste užsimtų darbinįkais, nes tur mingos valandos pritaikintą, ir graudin- nyczios, pavestos jo globai.
Potam p. Leonas Visznievsfc
tingi greieziau gali apsieiti bepubliszkos
globos, — būtent: vieszpatyste privalo nioje improvizacijoje, nurodydamas su state Jo Eksc. susiri nkusius žemrūpintis apie darbinįkų gyvastį, tikeji- sirinkusiems, kaip augsztai privalo inte ir ukesus miesto, 0 J. E. kun.
pas kiekvieną prigl'audė prie s
ligencija neszti tikybos vėliavą, idant
laimino.
ti szvęsti szventas dienas, paskrti difanas Wis^
džiausį skaitlių adynų dieninio darbo, už damasis ant istoriszkų faktų, kun. Vys
drausti dirbti vaikams, o aprubežiuoti kupas pertikrįtinai mokino, kaip mums
darbą moterims, privalo palengvinti iszpuola elgtis, ir ko tikisi nuo mus jo Tik pamėgįk už 10c. baksa C as carets,!
skilvio ir žarną reguliatorių.
darbinįkams įgyti savastis ir tt.
ganytojiszkas uolumas. Vienybe ir su
Ant galo trecziu veikiniu, paszauktu tikimas -tai pamatas pajiegoms, o palai
iszriszti socijaliszką klausymą, yra pati minti, kurie daro sądarą, kurios tai sąAnt Borough Treasi®
draugija, būtent dirbanti luomą, kuri daros tikysis ir reikalaująs nuo savoavivotuokit uz
turi risztis į draugystes.
Tiesa drau- nyczios.
gautis priklauso žmogui isz prigimimo,
Dekavodams Jo Ekscellencijai už pa-

valkų gub. po trijų metų žada įtaisyti po yra per mažai.
Ant įtaisymo ligonbuezio Naumiestyje
po daktarą,
akuszerką ir felezerį. Jiems visiems mo-jyra 705 rubl. 30 kap. Ant įtaisymo paVilnius. Neseniai archierejus paszvenkesis algos, bus duota gyvenimai, kuras vargusių vaikų prieglaudos namų Maritino vietą ant pastatymo paminklo žino
ir szviesa, o už tai turės jie žmones dy- jampolejc yra 288 rubl. 70 kap.
mam kraugeriui buvusiam Vilniaus genekai gydyt. Apart to kokiose 2 vietose
Del užlaikymo serganezių proto ligopavieto bus įtaisyta vietos, kur daktaras mis, tokių, kurie da duoda viltį ant iszJau per kelis metus maskolių tamsunai
kasnedel atvažiuos ir priiminės ligonius, gijimo, Suvalkų gubernija turi 24 lovas
rinko piningus ant to paminklo, anais
Plocko gubernijoj tie randavi daktarai Tvorkų proto ligonių ligonbutyje palei
metais didelę dalį surinktų piningų buvo
bus užvesti jau 1898 m.
Varszavą. Ant užlaikymo tų 24 lovų
pasivogęs ir pralėbavęs sūnūs Vilniaus
O kiek tai kasztuos pavietui? Plocko visa gubernija moka 18026 rublių ant
gcneral-gubernatoriaus Kochanovo: gal
gubernijoj ant 1 ligonbuezio, 1 daktaro, metų.
per tai ir užsivilko rinkimas piningų, ale
1 akuszerkos, 1 felezerio ir ant 1 vietos
Apie vaikų priglaudus noriu da porą
vis-gi dabar jau susidėjo tiek piningų,
paviete ligoniams priimti paskaityta apie žodžių mesti.
3200 rublių. Pagal aprokavimus
paminklui.
rytus musų gubernijoj tai pareis daug kis jau keliolika metų atgal buvo palikt s
l?a
Abelnai
brangiams, dės į 5000 rublių.
apie du milijonu rublių ant įtaisymo nauO Muravjovasžmonių geradejams.
Nors ant viso pavieto permaža yra | dingų užvedu Lenkų Karalystėje,
Korikas apart vargų
vieno tokio daktaro ir vieno tokio ligon- pu ko kito buvo užmanyta už tuospininszalies nieko dauginus
buezio, ale vis-gi tai but geriaus, neg
nieko, jeigu tik valdžia neims brukti ir Karalystes po 2 prieglaudas, vieną vai
mą lietuviszkos spaudos, už suspaudimą į tas vietas maskolių. Tada but tik be
kams, kitą mergaitėms kiekvienoj kad
katalikų, už pripildymą mus szalies mas- reikalingai pinįgai i>zmestiant to. Kauno
butų po 500 asabų. Tose prieglaudose
koliais-paszlemekais. Jei kam gerai isz gubernijoj jau yra t^ki ,,Selski“ masko
butų mokinę neturtingus vaikus pradžių
malones Muravjovo, tai tiems maskol- liai daktarai, tai isz jų žmones suvis mamokslo ir amatų. Buvo jau net gauta
palaikiams - paszlemekams. Del paezios
daleidimas nuo Vidaus reikalų ministerio
Maskolijos Muravjovas prirengė kelis iiuo seniai yra toki valdžios apmokami
delstojo, ale nepatiko tai buvusiam Varmilijonus neapkenczianszių ją žmonių.
daug- Odaugiaus,
neg szavos mokslo apiel inkus kuratoriui
O'O
Tenai žmones suvi-\jpuchlinui,i, ir jisai uždėjo savo leteną
— 5 d. Lapkriczio menesio tapo apsai dykai gydosi ir dykai liekarstvas Iant to naudingo užvedimo: įsteigti tas
gauna. Pas mus žada imt nuo ligonio prieglaudas valdžia nedaleido. Kad ne
po 10 kap. ant liekarstvų.
Apuehtinas, tai suvalkiecziai dabar jau
katalikų bus skaitoma lotyniszkai.
turėtų 2 puikias prų
Isz (Panevėžio pareina žinia, kad 20
Mar i jdmboles ligonbutis 1896 metuose L;,,
dieną (naujojo skaieziau) rugsėjo me turėjo 24 lovas, 283 ligonius; užlaiky
nesio 1896 ant pravoslaviszkų kapi mas kiekvieno parėjo po 47,7 kapeikos
nių buvo atlaikyta maldos (panichida) ant dienos; iszviso-gi iszleista ant reikasmagu darosi,
už dusžias palaidotų czionai maskolių, lų ligonbuezio per metus 4178 rubl. 38
cukerkas, isz
ties
pasveiksi
10c.,
2ic.
užmusztų malszinant lenkų sukilimą kap., ateigos-gi gauta tik 337h rubl. 76
1863 metų. Priegtam buvo sumesta 147
rubl. 10 kap. ir atiduota popui ant ap
tvėrimo palaidojimo vietos ir ant pasta
tymo pamatų paminklui tiems karei niai buvo su sifiliu, priegtam naujai apmene]:
viams. Lai sau statosi mus burliokai pa
an, kaimyne, delko tie
minklus,'O
lai gėrisi savo kraugeriszkais Visuose 5 kituose gubernijos ligonbudarbais.
Nepavydim mes jiems tokių cziuose per tuos metus buvo isz viso tik
— O tai, tai, kibą tavo, kaimyn isz47 sifilitikai. T t
— 1895 m. buvęs gene
gubernato- ligonbutį renkasi
net
turėti tiesias szobles,
rius Vilniaus, žandaras
sifilitike
nubaudęs ant 25 rubli
skaiezius (64) parodo,
bjaurioji
Szaltyszius įeinanezias taku merginas:
(Balcziuna, Kelinių 1
visiviesz— Takas per mano sodą užgintas. Jau
gub.), už paszventinimą kryžiaus. Bet pūtavus, neg kur kitur Suvalkų guber
kun. Balcziunas pasiskundė senatui už nijoj. Apie tai jau buvo minėta bene No 8 kartą apie tai jums sakiau, ir vis neatsi
uždėjimą tos neteisingos
bausmes. ,.Ūkininko“ szių metų.
Marijampolės menat!
Merginos: Tiesa, bet kodel-gi nepa
Dabar rudenį szių metų (1897) senatas ligonbutis turi savo nepajudinamą kapi
liepe atiduot kunigui paimtus jau tuos talą Varszavos banke, 1 1976 rublių 62 statau szluotos, tada mes greieziau atsimitume.
25 rublius.
c
Szventragis.
Ant pastatymo ligonbuezio VilkaviszSzaltyszius: Kam-gi ežia ta szluota,
Suvalkų gub. Ligonbucziai ir dakta=
kad asz ežia stoviu, tai taip, kaipirszluorai randavi. Kiekvienam paviete SuBet tai net ant pastatymo namo
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ietuviszkas Kningynas

Nurodęs, kas tai yra ,,morder in the deputatą: ,,pažiūrėsime, ką mes;
first and second degree”, p. McGahren me padaryti Lattimere. Einu iszl
bų, kad asz galiu parblokszti szes
Inzangtinio apskundimo uz atsitikima ties kalbėjo toliaus:
,,Kas link nekuriu ginaneziųsi (depu Kitas deputatas iszsitarė: „nore
Lattimer.
tatų), tai reikia atmįti, kad jie graižėsi. gauti preszų papiszkįti kelis.
Lattimere vienas liudinįkas pas'
Isz to, o taipos-gi isz budo jų ginklavi
,,Viltis musu mokslas, tikyba szventa“
John McGahren pradėjo 'apskundiE.
Turnbock,
deputatą:
„Manding
mosi kožnas aiszkiai gali matyti, jog jie
mu«.
Jis yra diktas, apvalus, muskuturite labai sunku
darba
“.
C
c
1,
— Ne, - atsiliepė Firlei - tai butų perilgu bandyti jų
papildė užmuszėjystę pirmo laipsnio sziadien
liariszkas vyras su raudonais veidais ir
Turunbtck atsakė: ,,po szimtsvt
szirdis. Jei Apveizda skiria juos sau, tai daug greieziaus
(murder in the first degree). Jeigu kiti su
mėlynom akimis. Jis nesistenge dailiai
sutiks žmonės ant jų susivienyjimo; jei yra kitoki dangaus
jais isz vien ėjo ir jiems pagelbą davė, asz nesuprantu, ką szerifas mislija
lėmimai, tai urnai tas duosis matyti. Kaip nebūk, tarpe vi
kalbėti, bet prastais žodžiais iszpasakotai ir jie turi atsakyti akiveizdoje tiesos. džiodams mus per visą dieną ir ne
sų jaunikių nematau asz savo pono.
jo baisingą istoriją.
dams
mums
progos
pagauti
tuos
^izį'dęiĮto^
Jpulyt-ę,
Isz vakaro priesz tą dieną straikieriai lai
— Bet kaip.gi gausiai motina iszrengė Savo dukterį į
,,Szita byla“— sake jisai: ,,neturi
liūs.
Lenkiją - tarė kits. - Jadvygos padraugės kasdien szvieczia
kė mitingą. Jie dirbo angliakasyklose
Tie ramus žmonelės padarę te
sau lygios szioj vieszpatystej arbaszitam
ARBA
kitomis brangmenomis, nors pati karalienė prastai pasirėdžius
ir buvo priversti imti viską isz kompani
mylias kelio pasirodė ant galo eik
paviete (kaunte). Yra tai byla (prova)
visuomet. Gražus tai daigtas, bet bijotis reikia, kad pertek
jos krautuvių. Už paraką jiems buvo
keturis eilioję. Szerifas iszejo;
lius nedalytėtų žmonių blėdingu užsikrėtimu.
svarbi netik apskųstiemsiems, bet vi
Lietuva XIV szimtmetije.
skaitomos avgsztos piekės. Jie įstaty— Nesibijok tamsta, - atsiliepė vyskupas - karalienė
juos su revolveriu rankoje. Mes
siems žmonėms szitos vieszpatystes.
miszkai nutaiėant r) t eiti į Lattimer ir
taisiais turtais dalinasi su Dievu. Vieszpaties szventinyczios
dysime laike bylos, jog szerifastai;
Jus turite perkratinėti provą“ — sake
Istoriszkas
apsakymas
Bernatoicziaus.
prasžyti tenykszczių darbinįkų, kad su
jau szviecziasi jos duosningomis dovanamis, o jos nekaltos
vo sustatęs savo deputatus, jog jie;
jisai; • - ,,be jokio pasigailėjimo del ap
rankos dailiai puoszia altorius.
jais susivienytų. Buvo nuspręsta, kad
Tasa.
jo taikyti isz muszkieių į visas
akusi uju arba del užmuszejų. Tai yra
nei viens nesinesztų jokių ginklų: revol
— Bet kas yra juokinga, - atsiliepė viena isz moterų ji ari) s, kad ar turtingas ar pavalgęs, ar
straikieiių.
Szci ifas paklaust. j<()g karalienes, gavo nuo jos užtikrinimą ant sumos deszimtes
tai tas triukszmingas įvažiavimas kryžiokiszkos pasiuntinys
verių, peilių, kirvių ir kitokių. Instatyaigsztas ar žemas, vietinis ar svetimžetės, kuri rodosi pasibaigė ant nieko.
mai jiems davė tiesą jieszkoti palengvi jus einate , žmonės atsake: CiEtnkstan žiu kapu pragiszkų graszių ir į tą skolą paėmė ranLattimer neapsįginklavę ir be joki davon Klijavus — tarė karvedis.
— Tamista vadini tai pasiuntinyste - tarė Firlei - argi
mis ant to netur būti paisoma. Yra tik
nimo. Ateinanczią dieną 250 tų žmo
— Gavo tą užraszą — atsiliepė kits isz ponų— už supridengta sznipyste? Gerai žino kryžiokai, kad Jadvyga
tiesų klausimas szioje byloj, lygiai kaip
nių ramiai sau ėjo vieszkeliu. Cranbergaus narsų vyrą, kurs jiems tikrai nepavėluos patrumpįti ra
Szerifas atsakė: vistiek, kurps-grąžinimą pilių ir miestų, Didžiojoj Lenkijoje apimtų, o ne už
ir faktų. Czion reikia netik parodyti
ry’je prie jų pristojo daugiaus žmonių. 4-.,,-;^
iszsi žade j ji m ą-z rankos karalienes; ? norint ir tas duotųsi lengvai
gus; taigi isz anksto rūpindamiesi apie savę, atkako (lėliai
tin it n-,-ob
gilzei r.-,.-™
namo.nekaltumą tų, kurie yra vžmuszti, bet
žvaigždžių ir tikras esiu, kad rinkime karaliaus panorės veik
Szerifas atkiszo revolveri i „.^zaiszkinti, kailangi Zieniovilas, knij,o Piasto ainis, galėjo
West Hazleton’e daugumas matė, kaip
reikia nepamirszti ir pricier) sczių szeri- szerifas ir jo deputatai pastojo jiems ke
. . , .
. \ c . turėti nekuria tiesa priėmusį] sosto.
ti ypatingai.
gą
neginkluotą
žmogų,
kuris
®
ir
,
16|ko
.
gi
neiszleisti
j.
lllvygos
„
ž
knnįgaikszezio
fo ir jo deputų.
— Nedidelę naudą laimėjo isz savo pabuvio Krokavoje
lią su muszkietomis rankose. Tie neap viszkaisavo apgynime nutverė Rakuziszkio? — tarė Alena. — Kunįgaiksztis Vilhelmas jo- sakė Ilalxlaknas. - Girdėjau, kad jos mylista karalienė ne
Vieną žmogų deputatas užszove už siginklavę žmonės įstatymiszkai pasiel
už rankos. Szerifas iszsisi ko irfikių nelaimių su savim Lenkijon neatneszė. Pricszingai, vistik kad nenorėjo priimti prisiųstų jai mistro dovanų, bet nei
100 žingsnių nuo vietos, kur stovėjo gė eidami po amerikiszkos vėliavos glo be kitą žmogų. Jis szo\c jam j ką savije risza, kas tik jos gerovę užtikrinti gali.
gyvenimo jiems bute nepavelijo.
straikieriai. Devyniolika žmonių buvo ba. Szerifas liepė jiems eit namo. Du perszove žmogų neszmui anirf
— K‘">i>iksztis Vilhelmas - atsiliepė kitas - myli JadTaip vienvalinėje pasznekoje visokiariopos nuomonės ir
užmusztų ir 38 sužeisti, o visi beveik su- jaunesni vaikinai, ką mokėjo angliszkai,
‘
"
vyga, bet lenku nemėgsta.
pažvalgos, atidengianezios stovį aplinkybių szalies, parodė
vėliavą.
. _ z . taipgi
. . . taimsta,
. ■.
r . i i
ikaip
•
ta
,.
n •
•
• ,
.
— 1 ateiniiei
- 4tarė- Tllabdankasszaudyti isz užpakalio, kada jie bego sza- pasakė, kad jie ramiai eina į Lattimer,
kiekvieno būdą misiljimo. Viduj szitų valnų pasikalbėjimų
Deputatas
1 nce iszsiskyre
isz. apsiverkusi
•
. . turėjo
.
1
.
veidą
karaliene,
kad
jai
ant
galvos
areivylin....
tolydžio paniuręs karvedžio pobūdis kas sykis davėsi daugiau
nemislydami daryti jokių buntų.
kiti deputatai suszuko ant jo; ,,g skupas dėjo vainiką? Jug po priėmimui szvento patepimo
patėmyti, kad duszia jo yra susikrimtime. Prisiklausinėjo
Tie žmones neturėjo ginklų, buvo ra
Mes turime du liudinikus
ne straikie- gal, Price, nes paszausime ir tave pirmutinis jos atsižiūrėjimas buvo ant Vilhelmo, kuris toli už
c
atydžiai toms pasznekoms Davaina, bet po draug neleido isz
mus, neprasižengė priesz įstatymus ir tu
rius, kurie tai girdėjo, nekurie isz depu ce sugrįžo į glitą ir tada pradėjo kitų jos garbintojų stovėjo po ambona, paskendęs nuliūdime.
akies Alenos, kurios meilus ir isztikus pasielgimas su Firlcju
rėjo, tiesą reikalauti nuo szerifo užtarimo.
— Vargszas vokietėlis - atsiliepė kits - stengiasi kožnam
tatai
szaudyti.
Ltraikicriai
prade
pradėjo žadinti jame neužsitikėjimą. nors amžis to vyro rodos
tatų pasielgė suvis neįstatymiszkai - dur
įtikti, o kožnas, nosį augsztyn keldamas, rodos jam sako: pa
Bet szio pavieto augsztasis szerifas pasi
darė jį liuesu nuo visokių susipratimų. Tuom tarpu Firlei
stė darbinįkus galais savo muszkietų ir gioti į visas puses, kad pasislėpti. žiūrėsime. Tai turi būti nelemta. Vienas tik jam podkamoėmė deputatus, kad suszaudyti tuos ne
urnai sekantį vakarą apie do Bieliną ir taip skubiai grįžo na
Tada prasidėjo nuolatinis geitas ris isztikimai dalaiko, bet jo globa nedaug jam gal but nauiszvaikė juos nuo kelio. Pagalinus szamo, lyg kad jam ėjosi apie gyvastį, o kad treezią dieną svelaimingus žmones, Jis nemėgino areszlije stovintiems u kęsams jie grasino su- dymas. Niekad savo gyvenime Minga.
cziai pradėjo iszvažinėti ir nieks jau isz svetimų nepasiliko
tavoti. Ukėsai atėjo ant pliaciaus sker
girdėjau
apie
lokia
skerdyne.
//
—
Vargszė
ir
J
an
vyga,
tarė
viena
isz
moterų
kiek
szaudimu, jei tie nesitrauks isz kelio.
Bieline, Davaina, norėdamas apie savo likimą dasižinoti, pri
dynės, davė vandens sužeistiems ir netai
ji
turi
tėvų,
pirszlių
ir
garbintojų;
su
tuom
viskuom
bet
taikęs laiką su kareiviszku atvirumu prisiartino prie llabSzerifas stovėjo su dviem revolveriais buvo nužudyti bebėgdami į kruff- yra didžiausia naszlaite; akyva gi, kam ant galo teks jos ran
szė juos namo, Deputatai stovėjo ir žiu
danko ir tais į jį atsiliepė žodžiais:
artimą mokslainę. Bet to negana,
rankose.
Jis
nevieno
neareszta
voj,
tik
ka.
Mano
nuomonėj
kunįgaiksztis
Vilhelmas
jau
ir
tuom
tu

rėjo į juos rūkydami cigarus.
deputatai užszokoant iszkelto ek
— Svetingas lenke! Gerai man ant tavo duonos, kad į
Ukėsai į akis pasakė deputatams, kad liepė imperatyviszkai visiems trauktis ko kelio trakto ir isz ten szaudei ri tiesą pirmystės kad jai mokėjo tikti, nes reikia ir tai at
mano Graužiszkius atvažiuosi, tai stengsiuosi, kad galėtum
minti, kad ir karalienės gema su szirdimis, kaip ir kitos mo
szalin.
Viens
deputatas
su
muszkieta
jie papildė žmogžudystę; szie nesigynė,
kusius žmonis. Vienas paszaiitasi terys.
tą patį apie mane pasakyti, nes nors esi garsus tarpe savų,
užgavo
nelaiminga
vaikina
laikanti
Amepasislėpė Į geležinę ryną: uzmuszė
tai ir manę pažįsta Lietuvoj. Turi kaimus ir miestus, asz tu
Juozas Costello atėjo isz Milnesvillės
— Maloni ponia! - atsiliepė besirandąs ten vyskupas riu tris syk daugiaus žemės už tavę, ant galo jei daug gali
viesznamio neszti pagelbą sužeistiems. rikos vėliavą. Jis rėžė jį ir antrą syk ir tam pataikė penkis sy k i galvą ankstyva jaunystė musų karalienės dar mums dėkui Dievui
pas savo karalienę, tai manę taipgi guodoja musų vieszpatis
Jis rado ant kelio kraujuose paplūdusį permusze tam žmogui ranką. Amerikisz- vienas szuvis pataikė jį stovintį (L gana laiko palieka, kad gerai įsižiūrėtume, kas turi mums
Jagalius. Klausyk, nepirmiena yra lietuviui broliuotis su
siekė jį gulintį).
kelius Biustų giminės pakreijiti.
žmogų, kurs szaukėši vandens. Costello ką vėliavą sudraskyta. Sumusztas žmo
lenkais, ir mes žmonės jums lygus, duok man tavo Alenute,
—
O
tuom
tarpu
garbintojai
jos
patogybių
atsiliepė
gus
nusiszluostė
vėliavos
skuduriais
sa

Groniatn
yezia.
pasakė į žįmesnį szerifo deputatą vardu
jei manim neniekini.
Siuncziant markes arba Money Orded Firlei - Lenkiją pliaups ir degins.
vo
veidą.
Miesto
bulmistras
(CzyburHess: , .Tai niekadėjystė! Ką jus pa
llabdankas, ankseziaus dagirdęs nuo dukters apie
nereikia jų registrąvot.Tik siuncziantj
— Ales ją ginsime! - atsiliepė viens isz jaunuomenės. dis)
praszė
szerifo,
kad
paliktų
ramybė

darėte?”
iaiszkai tur but regisi ra vot i.
karžygio meilę, ant jo atsiliepimo neparodė didelio nusiste
Karalienė dar turi szeszioliką metų; taigi mažiausia dar kita
je
straikierius.
Jis
parodė
žmonėms
kitą
p.
S.
Valcunui,
Olan,
N.
Y.
Killed
bėjimo, o nors nevelijo įeiti su juomi į jokius ryszius tai})
Hess pridėjo prie peties savo musztiek metų pasilieka mums laiko dėl iszrinkimo jai vyro.
neturime.
urnai, nes dukters laimę statė augszcziaus visko, bet nenorė
— Tąsyk - tarė viena isz moterų - nebotumėte taip sun
kietą ir taikįdamas į Costello krutinę pa kelią ant Lattimer’o ir jie nuvėjo.
jo jį savo atsakymu nuliudyti, pamindamas, kad per jo pra
kus iszrinkimo, bet į ką pavirs tas vargszas Vilhelmas!
Pigiai parduoda.
Deputatai laukė elektriszko vagono
grasino. Jei dar daugiaus prasitarsi, tai
kilnumą turi sugrąžįtą dukterį. Taip tad jam atsakė:
Seniausias Mėsos sklodas Szenadorij, danr
— Gali tuom tarpu teiktis mums ir Jadvygai - tarė ki
(strytkario), bet netilpo ir turėjo laukti cash
tas pats bus tau.
■— Neabejoju, karžygį Davaina, kad mano duktė su tubiznį, su viskuoin, kaip icebaksis ir ki'1 tos,
kito
vagono,
kad
visi
galėtų
važiuoti
sy

vedimo
pirmos
klisos
biznio
Parsiduoda
Mes parodysime, jog tie žmonelės ra
mus, neginkluoti buvo iszžudyti, kaip kiu. Antrame vagone(kare) buvo keli priežasties.
Dasiąinokit Garso s| aiistuvej 103 E.U
Slionaud^
avys skerdinyczioje. ”
pasažieriai, kurie girdėjo kalbant vieną
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vimi butų laiminga. Žinau gareingumą tavo namo ir ypatiszkus karžygystėje užpelnąs, bet dar mes neturėjome laiko
gerai susipažinti, kad taip į artymus eitume ryszius. Pas
mus yra paproeziu, karžygi Davaina, kad pirmiausiai jauni
kaitis tur merginai patikti, paskui su tėvais apie jos rankų
taikytis; jei pataikysite jos prilankomų laimėti, tai gal ir asz
jums neatsakysiu. Vienok yra viena svarbi kliūtis, kuri ir
szalia geriausių musų norų bepasekmingais padarytų visus
jus pasistengimus. Nepripažįstate musų Dievo.
- Taip - atsake Davaina, nes dar nieks nuo manęs to ne
reikalavo; nebus del manęs vienok tas taip sunkinu dalyku.
Juk gi kada duktė jūsų liepe man cielybeje užlaikyti bažny
tinius grobius, tai po szimts pypkių pats musų vieszpats Jagalius iszlupti man jų neįstengė.
— Paklausykite mano rodos - tarė Habdankas. - In Lie
tuvą neturite ko skubintis, pasilikkite mano svecziu, atydžiai
mokįkitės tikėjimo dalykų, kurie turi jus musų Dievop pa
kreipti, pamylėkite tiesas irpaproezius musų, tašyk, tikiuosi
duktė mano prieszinga jūsų norui nebus, o asz neatsakysiu
mano palaiminimo.
Padėkavojo Davaina už velyjimų lenko, apsisvecziavo jo
namo ir visame nuolankiai sekė jo rodą; kadangi antszito isz
mėginimo laukia iszsipildymo savo vylezių, sugrįžkime į Lie
tavą ir pažiūrėkime, kas lyg sziol ten nusidavė.
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Taip liepsna karszta jo szirdį apsiaudžia:
Tai įgyja viltį, tai vėla nuliusta;
Mato kasas ant kaklo balto paleistas
Puikias, nors ir vainikan nesupintas.
Ziur’ akysna, it žėrineziosna žvaigždėsna.
Stebisi pirsztycziams tekintiems krisztoio.
Tai lupas, tai peczius apvalius jis garbst ;
Mergina akis kreip’ nuo jo gėdingai.
Ziniorowicz.

Budas gyvenimo Traidėno szventiny ežios gyvenimuose
kuone niekuomi neatsimainė nuo valandos, kada liko apvilk
tas į rubus tarno. Vis paklusnas, stropus ir žiaurus dėl savų
vienval buvo dalyku paguodonės draugų, o jo paveizdingas
maldingumas, paveizdon kitiems stodamas, taip jį pagarsino,
kad žmonės, su visokiais reikalais besiverždami prie szventų
aukų, jo tik szaukėsi ir jo atsakymu užganėdįti buvo. Bet
szita visuotina meilė ir taip verti sekimo pasielgimai nepa
taisė nuomonėj užveizdos įgytos nemalonės; prieszingai ne
maloni pradėjo jam būti garbė jaunikaiezio, kurio isz visur
girdėjo tik pagyrimus. Linksmas buvo, teisybė isz užvesto
per jį nuolankumo ir ne be pasigėrėjimo matė, kaip korai
aukininkų dėkingesnių nuo tol giedėsiu sveikino kclenczių su
saule deivę, bet pramatydams, kad szitas aitrumas greitu
žingsniu jį nuves prie pirmiausių nuopelnų, o gal jam kartais
ir lukuriajamų laiptų krivakiivaiczio prižers, isz tos priežas
ties kankinimas slapto neramumo, nors retkareziais malonin
gu veidu į jį nusijuokė, gilumoje vienok kas syk jo (langiaus
nekentė. Padaugino szitų nemalonę pagyringi pripažinimai
virszininko tikybos, kad su pribuvimu savo į Vilnių prie ap
lankymo szventnyczios aiszkų prie žmonių ir kunįgų dėkin
gumų Traidėnu i parodė ir su neiszpasakyta linksmybe aukavo
Dievams aukas už apžiūrėjimų altoriaus taip pageidautino
tarno.
Szitos pagyros ir dėkavojimai butų galėję mažiaus atsar
gų jaunikaitį pakelti puikybėn ir iszdidintį priesz virszinįkų;
bet Traidėnas visuomet tykus, lėtas ir pavalnas tai tik darė,
kuomi galėjo laimėti jo prilankių atžiurų. Tankiai jį matyta
buvo kaip kovodama tarpe baimės ir vilties ėjo prieszais ne
numaldaujamų kunįgų, neszdams jam stropiausių patarnavi
mų, kaip akyse jo skaitė, kų turėjo veikti, kad pas jį užsipel
nyti, ir kaip rustomis akimis paveiktas grįžo liūdnas į savo
stubukę.

Taip vienvalinis nedėkingas apsiejimas pradėjo jį mato
mai rūpinti. O nors jokis isz jo lupų neiszėjo skundas, l)et ”
nuo nekurio laiko pradėjo žymėtis jame ženklai vidurinio su
Jonas pilije.
sikrimtimo. Sveikata net Traidėno rodėsi reiszkė dideli} duB a 1 1 a d a.
szios kanezių Draugai jo, matydami, kad pavydas Jerbutos
yra szitų susikrimtimų priežasezia, stengėsi jį linksmom nik In bažnyczią žmones bėga
liin nuraminti ir visas todelei nuvaryti dyngonos; bet Trai Szventų rytą nedėlios,
dėnas kitu visai neramumu kankinamas mažų isz jų szil’dinTiktai Jonas pasilieka
gurno galėjo semti naudų, o nors urnai troszko surasti drau
gų, kuris galėtų jį suprasti ir jautria szirdžia dalyvon kan- Už namsargius viens namuos.
Reikalų jis tur daugybę:
ežias, atmindama vienok nelaimingo jaunuomenės pasipasa
Pasėlį jis apžiūrės,
kojimo palinkimų, kuris tankiai geriausiai sutaikytus smirdo
mierius, bijodamas kad perankstyvo atvirumo neiszduotij, ve
Ir namų jam rup’ sargybė,
lijo savije užlaikyti gailestį ir nerymastavymus, negu netik
Ir ant smuiko dar pagriežsz.
rumui paduoti likimo savo ateitę.
Ein paskui jis grieždams
Tarpe jaunumėnės szventnyczios buvo ypacz vienas aukininkas, kurį amžis, būdas mislijimo ir paproeziu szvelnu- Pasėlio žiūrėt savo,
mas angsznesne jaudra už kitus riszo su Traidėnu. Jaunutis Mato - vokiet’s lėkdams
gailėdamasis draugo kanezios, mokėjo guodoti jo slaptingo- Polkai szok’ szankias linuos.
mų; nors dūduodavo, kad jo priežastis yra skaudesnė negu >
Vokiet’s urnai szok’ prie Jono.
dėl malonės virszininko skausmas: nors malonėjo jį suprasti,
, ,Eiksz tu - sako - pas manę,
kad jį nuraminti, vienok nesitikėjo jam su įkiruin siekavumu,
, ,Prie kitų ten mano ponų,
ir tuomi tik ganėdinosi. kų jam Traidėnas norėjo pasakyti.
,,Mums ten griežki kiek valia.”
Nulenkė atydos musų jaunikaiezio taip szirdingas prilanko
mas; pamylėjo (langiaus Jaunutį ir tolydiniame su juom pa Daug nemislijęs sutiko
gyvenime stengėsi duoti davadus savo dėkingumo ir iszsiti- Jon’s ant vokieczio norų,
kėjimo. Pasznekos jų kaip paprastai tolyje nuo svieto ne- ' Ir tad vokiet’s jį užniko
galėjo būti nei palinksminanezios, nei y vairios. Traidėnas
Neszt, nustvėręs už plaukų.
neseniai pribuvęs draugystei!, beabejonės turėjo dauginus už
draugų kų pasakyti; bot sziksztus žodžiuose rodos vengė kal
Ir ilgai taip jį lėkdino,
bos apie bėganezius prietikius; bet kad parsiėjo sznekėti apie
Kol neprilėkė pilies.
dalykus kariszkus, o ypacz kad apsakinėjo nusidavimus kar
Duris jos atsirakino
žygių, tarnaujanezių gražiajai lycziai, tuomet burna jo urnai
Ir abu ten įlėk’ ties.
atsidarydavo; užmirszdavo kur besirandąs, iszkalba jam plau
kė ugnine srove, o žodžiai tvėrė puikiausius paveikslus szilo Kalne durys užsivėrė —
pasiszventimo, szitos guodonės tobulos ir neaprubežinotos, Ir szit baisi regykla:
kuri rodosi apėmė savije paežius tik pasigėrėjimus. Klausė Vokiecziai, akis panėrę,
jo Jaunutis su nuosteba tuomi didesne, kad jam lytis mote- Sukas, trimpa, lyg pekla.
riszka ne kitaip buvo žinoma, kaip tik silpna, prigulinti nuo
Szoka, ūžia, barszka, szaukia,
vyrų, apru bežinota noruo c, tyla ir jokios kuone intekmės
Cypia, vizga, itžalcziai;
neturinti ant dalykų lyties kitos. Ypaczgi negalėjo suprasti
Kaip liūtai pasiutę kaukia;
kodėl jaunikaitis tiek jautrus ant jos gražumo, velijo užslėp
tas dienas leisti niurnose maldingumo, negu tarnauti garbei
Kojos laksto, it žaibai.
tų esybių, kurių palygibes ir dorumų prieszė su tokiu karsz- Iszsigando Jons, pamatęs
ežiu.
-— Nieko szito nesuprantu, tarė sykį į Traidėnu, bee Tuos ermyderius baisius,
sant su juomi szventnyczioje ant tarnystes, ir misliju, kad Ir-gi skylę kalne radęs
moteris yra arba, juokinga arba szlykszti, kada pati nuoma . Nor’ jau bėgti į laukus.
vęs priklauso. Žiūrėk ant Auksės; nors tai sesuo kuninBet szit vokiet’s szok’ prie Jono
gaikszczio, nei isz jos vyras nei moteris, o tai tik dėlto, kad
Irgi taria jam linksmai:
ant valios augo.
,,Ko nelinksmin’ mano ponų?
— Kaipgi, atsakė Traidėnas, girdėjau kad duktė krivekrivaiezio musų, taipgi buvo auginama ant valios, pažysta
,,Jie tau užmokės apseziai.”
svietų ir visur buna su tėvu, o vienok pasakoja, kad yra pa
Pagal vokieczio tad geismo
veikslu lėtumo.
Im' Jon’s skambįti smuiką;
— Kad Pajauta Imdama graži yra prie tam lėta tai kas
Baugus trenksmas juoko, keiksmo
kitas. Argi nežinai, kad isz kraujo Dievų paeina ir kad ElSkid’ jau į visas puses.
gėsai jųsaugsto; taigi nors ir norėtų pasiduoti isztvirkinmi,
negali.
Skamba kalne smuiko Striūnos
— Bet iszDavainos turi geriausių paveizdų: kol nepaisė
Baugiu ir liudnu balsu,
szitos gražiosios lyties, tai buvo narsus ir nepergalėtinas;
Gaudžia, kaip užimąs juros,
kaip tik pavelijo savim valdyti suiminei, sai pasiliko silpnu
Triukszmas vokieczių baisių.
ir netikusiu.
— Netikėk tam, mano drauge, atsakė Traidėnas. VeikJono smiezius smarkiai spiria;
1 urnas jo neisznyko, meilė jį tik paėmė į teisingesnius glitas.
Trūksta Striūna po Striūnos,
Be abejonės dabar neantpuolines ir nebuntavos, bet kad par
Kaip sniegs, pinįgai vis byra
sieis ginti tėvynę, tai dvigubai tame reikale narsesniu pasiro
dys. Kaipgi tau rodosi, ar ta graži-suimine sųjauczia su juoAnt kepures jo dubios.
mi?
Vokiecziai po kalną mala
Toliaus bus.
7

“7

Su dūkesniu verpetu
Ir, prabėgdami pro stalą,
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Tep’ akis sau dažalu.
Kad platus pribėgo vokiet’s
Ir akis sau tep’ nagu,
Jonas, už kupros užszokęs,
Grieb’ prie dažalo pirsztu.
Pirsztą prie akies pridėjo —
Ach, stebuklai irdyvai:
Vokieczių jau neb’regėjo,
Sukas tikt baisus velniai.
Ir kudloti ir barzdoti:
Su ilgais ožių ragais,
Akys isz kaktos nor sprogti,
Avių kojos su nagais.
Vizgo kojos liugnes,
Baisiai griežia dantimis,
Isz burnos ganioj’ ugnis,
Baugiai kraipo ausimis.
Laksto Jono smiezius baugiai,
Trūksta Striūna už Striūnos,
Cyp’ į lentą smiezius bjauriai:
Nebėr’ Striūnos nė vienos,
Jono plaukai stati stypso,
Tvaksi smarkiai jo szirdis;
Žvalgos baimingai ir vipso:
Gal duris kur pamatys.
,,Leiskit! - jonas szaukia - gana!
,, Asz smuiką jau suardžiau!
, .Szokat ir be smuiko mano
,,Už greitus paukszczius szaukiau.”
Tad viens velnias jį nutvėrė
Ir iszmurdė per duris;
Ir kol durys užsivėrė,
Ūžė peklos bildesys.
Jon’s ant tyro lanko žiopso:
Szvieczia saulė jau skaisti....
Žiuri - kalnas jau neb’riogso....
Liul’ tik pasėlys gražus. . . .
Jon’s į dangų pažiurėjo,
Musz’ i akmeni smuiką
Ir stipriai jau prižadėjo
Nebegriežti per miszias.
Kad bažnyczion žmones bėga
Szventą rytą nedėlios,
Musų Jonas jau neb'lieka
Už namsargį viens namuos!
Dabar jau nebetinginiuoja:
Nors ir didis yr lietus,
Ant Pranciszkaus Kretingoje
Jis bažnyczioj trin’ kelius.
Po miszparų ein’ į turgų;
Kas ten dedas pažiūrės.
Žmonės rėkia, • juokias, burga,
Skida, ūžia visas miest’s.
Bet szit viduryje miesto
Girdi Jon’s riksmus baisius
Ir žiūrėt jisai tuoj bėga,
Kas ten daro tuos trenksmus.
Musų Jon’s ten mikimsnoje;
c

c

c

Žiuri - grieždami dantis,
Žmogus žmogų sau kumsezioja,
Drasko viens kitam ausis.
Jono akys net iszplito:
Stov’ du biesu už kuproms
Ir juos stumia prie kits kito,
Musztis ragina sznibždoms.
Viens žmogus ant kito szaukia:
,,Duok man rublį, tu vagis!”
Vein’s kitam rankoves smaukia
Ir tar’: ,,Jam isztrmk ausis!”
Antras vein’s pirmam tad sznibžda
,,Tu ilgai, brolau, nelaukk!
Ko taveo dvasna tas kibsdo!
Jam, kaip vyr’s, į nosį szauk!”
,,Ką jus, nelabiejie, veikiat?”
Ant velnių Jons rėk’ trankiai:
,,Kam žmonėms jus grieszyt leidot?
,,Kam jiems liepiat bart’s bjauriai?”
Vein’s tuoj szok, ir klausia Jono:
,,Su kuria akia matai?”
,,Szitai su szia!” Jons parodo.
Vein’s ją gricb’ nagais baisiai.
Jons vienakis nuo to laiko
Nebemato jau velnių,
Jau szventas dienas užlaiko
Ir neb’griež’ laike Miszių.
Žemaitis.

Juokai.
Svarbi priežastis.

Antanas: Maik, kodėl-gi, brolau, iszsimetei isz Susivienyjimo?
Maika: Tenai, brolau, suka - tik tėmyk, delegatai XII Seimo davė savo
pikezierius numuszti, o kasztus apmokė
jo Susivienyjimo kasa, taip man paaiszkino Ridikas.

Ką tu ežia baikauji, Stasi ?-barasi
ponus ant tarno.- Czia atneszei du czebatus visai neprigulinezius į porą! Vie
nas su aulu, kitas be aulo. Ar aklas,
ką-gi po pelkių, esi!
Tarnas: Szitai ir asz, ponuli, nemažai
nusistebėjau, o kas dyvimausia, kad szėpoje da viena tokia pora yra.
Atmonijimas.

Du vagys, isz kurių vienas pavogė
karvę, kitas auksinį laikrodėlį, kenezia
kalėjime vienam ruime. Pirmas, norėda
mas paerzįti antrą, klausia:
— Na drauge, kelinta valanda ant
tavo laikrodėlio?
— Man ding
O - atsako užklaustas, kad jau laikas karves milžti.
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Korespondencij os.
Jtfahanoy Tlane, (Pa.
Mus Susivienyjimo kuopa 4 d. Vasario kėlė balių
ant naudos savo knįgyno, ant kurio bu
vo užpraszytas kun. Milukas ir Szenadorio Teatraliszka kuopelė, kuri ir loszė
komediją ,, Nesiprieszįk”.
Isz pradžių
susirinkusiejie truputį pasilinksmino, paszoko, paskui p. Montvila papraszė visų,
kad ant valandos nutiltų ir paklausytų,
kaip liutuviszkai dainuoja grafofonas ir
kad pažiūrėtų teatro. Pasibovijimas bu
vo dailus, tik keli, turbūt pagundyti prieszinįkų mus Sus. kuopos, o ir viso Susi
vienyjimo, stengėsi periszkadyti mus ba
liui, bet jiems nenusisekė.
Negalime
neisztarti , ,acziu” Szenadoriecziams ir
kun. Milukui, kad jie dapadeda mus kuo
pai didįt ir gerįti mus knįgyną.
Su guodone
T. Vilkaitis.

žinome, užmuszė į 60 arklių. Ir tai:
daug sniego pridrėbė, kad ant rytojau
nė vienas strytkaris negalėjo eiti, o kt
riuos pusnis užtiko ant kelio, tai tie i
nespėjo pargrįžti namo. Bedarbiai nor
ant poros dienų gavo darbus prie nuk;
simo sniego. O darbai- pas mut n
kaip eina, daugelis ir mus tautieczių b
darbo.
Sūnūs Tėvyne.

Wilkes Barre, Pa.
Provn už szuszaudytus Lattimere stn'
įderins taip užėmė manę, jog padėjęs į sa
V. J. STAGARAS,
kasdieninę savo triūsą atvykau ant vietos piv
Responsible editor.
klausyti jos bėgiui. Idant nedaug lelioti h
ko, paėmiau isz Szenadorio treiną anksti, di
Translating and job work in engpriesz szefczias isz ryto, einantį į New Yorh
llazletone mus iszsodino ir per 15 minulę b
-lish, lithuanian and polish languages do
rias turėjau laukt iki atėjimo mąs treinoę
ne at resonable prices.
atyda pripuoliau prie laikraszczią, kuriuosn
kai pakiszo tuojaus po nulipinto isz karo.
,,Scandal in the court” buvo pi rm util
No 3 ,,Garso“ szių metų buvo už
straipsnis, ką puolė man į akis.
kviesti visi aukavusiėjie ant pernai ren
Bet apie jį nedaug reikė nė skaityt, jisi
giamųjų Emigrantų Namų, kad paduotų
sikartojo tuojaus po mano akią tam paežiu
savo nuomones ant ko dabar, pairus
vagone, kaip greit viena ir kita pusė inter
anam stengimuisi, turi būti apversti, pri
suotą provoje pripildė jį. Neapykanta dvit
ją provojaneziąsi pusią buvo taip didelė, į
siųsti jų pinigai, ir ar tinka aukautojai
neilgai reikėjo laukt jos apsireiszkimo. Pr
paszvęsti juos ant iszdavimo lietuviszko
gą suteikė viens papnstžandis deputatas, kir
žemlapio.
įėjus į karą vienam isz svietką persekiok
Dabar Ogauname laiszkus nuo aukaupusės pasveikino jį žodžiais: ,,How do you:
Mes Susivieni jimo kuopa taipgi siun- cat fish, you look like noblemen to day!”
tojų, kurie, matydami neįvykstant anuos
E m. Namus, nori, kad jų pinįgai butų eziame szirdingą padėkavonęguod. kun.
,,IIe is better nobleman than you, Go
apversti ant bent ko naudingo lietuvystei. Kaupui už dovaną, kurią atsiuntė dėl darn!” atkirto tojaus sėdintis szalia viens i
Varde kuopos pasir. prosecuting comittee su neiszpasakytu įnirs
Vieną toki laiszką p. M. Masolo isz musų knįgyno.
mu.
T. Vilkaitis,
Cincinnati, O. talpiname Garse, kurs
Visas karas, tarsi suelektrikuotas tais!
Prezidentas.
skamba taip:
džiais. subruzdėjo drauge, taip jog ir neb
Cincinnati, Ohio.
(Plymauth, (Pa,. Pas mus bažnyczios nantWilkes Barriuos iszsyk galėjei atskirti
Febr. 4 d. 1898 m.
provojaneziasi puses. Tas traukėsi vienoki
prieszinįkai
vis
dar
nenustoja
ermydeGarsas Pub. Co.
vieną momentą, po to pasidarė tyla dariszk
Asz Martynas rius kelti tarp parapijonų. Sztai mėnesio mingesnė. kuri traukėsi iki pat Wilkes Ik
Masolas, esiu prisiuntęs Jums $5.00 do Sausio 9 dieną suszaukė neva parapijos rią.
Buvo tik 5 minutos iki 9 v. Treinasdi
lerius ant Emigrantų Namo, o Jus bu susirinkimą, ant kurio buvo visokių
riksmų, jog net miesto galva atėjo prie siekė didžiojo Wilkes Barrią dypo. ir asz n
vote szįmet garsinę, kad tas viskas nueis
kilodamas, kad kortas atsidaro, kaip Pottsv:
ant niekų, o ir mano nuomone yra tokia sales durių su keliais paliemonais ir lau lėj, 9 valandą,skubinausi tenai girdėdamas, ji
pat; taip szirdingai aukavau juos, norė kė, ar nepradės lietuviai tarp savęs pesz- pasivėlavusiems mažai vilties dasigavimo.
damas matyti pradžią, bet po visų su tis bei kumszcziotis. Asz labai nusi
Bet neilgai trukus dažinojau, jog czion
rinktų aukų, kaip Jus garsinote, pasiro gandau, ir tuojaus eidamas isz sales taip atsidaro tiktai 10 v. Tokiu būdu turėdum
pasakiau, kada manę nekurie norėjo su visą valandą laiko užėjau į žinomą sau vieš
do, kad labai mažai yra surinkta.
Mano tuos ^5.00 apverskite ant ko laikyti: ,, Asz deszimts dolerių nenoriu būtį, kuriame apart kito ko tikėjausi rastis
norite, kad tik ant lietuvystes naudos, o mokėti už lakupą, geriaus tuos pinįgus pagelbą dasigavime į kortruimį. Ir neapsir
kam Radau tonais lietuvį, kuris tarnaująs
jei neturėtumėte, ant ko, tai praszau nu užmokėsiu už arielką, ką žmonės man
de už t ui ką, rengiantys! kortam CžsiiniBi
siųsti į Sjsivienyjimo Lietuvių Ameri nuneszė“.
man su savo praszymu, mielini apsiėmė page
Vienok paskui, kaip dagirdau, jokių
koj kasą.
lieti. Inėjomc per aplinkines duris, kur vii
pesztynių
nebuvo
ir
nei
vienas
nepapuo

Su guodone
lojeriai bei korto urėdnįkai teein, ir gavęsvif
lė
į
cipę,.
Tik
tiek
žinau,
jog
susirinki

tą pas pat barą galėjau lengvai tėmyt, kai:
Martynas Masolas
6 E. Liberty str. mas riksmu prasidėjo ir su pliovonėmis abi kovojanezias puses, taip ir visą publiki
Berods jai buvo daug sunkiau įsigaut į kori
pasibaigė.
Saliunikas.
Cincinnati, Ohio.
ruimį, negu man. Iki 10 valandos durys dė
Malonėtumėme iszgirsti, ar kiti paau(Boston, (Mass. 31 d. Jan. pas mus isz- praszalicczią buvo visai uždarytos ir tik prieš
kavusiejie tinka, kad jų pinįgai butų tiko baisi viesulą, kuri pridirbo daugelį pat atdarymą sessijos szveicaras padarė kėlu
dėl grudaneziąsi, kurie strimagalviais beveii
apversti ant to pat dalyko, t. y. ant kon blėdies. Telegrafiszkus dratus sutrau
ir su gerai pamaltais szonais įsilaužė per durk
kurso parupinimui Liętuyęs Žemlapio. kė, užmuszė szeszis žmones ir, kaip mes bet ir tie dar turėjo statyt savę už laimingai

89
nes po poros minutę durys vėl užsidarė del
žingeidžių klausytojų, kurie turėjo laukt lai
mingesnio laiko. Salėj apart keliu deszimtu
klausytojų pasiliko vien interesuotos puses su
savo apgynėjais.
Tolinus bus dauginus.
K. V. M.

Žinios isz pasvieczio.
Maskoli.ja.
Isz priežasties neužderejimo vidurinė
se Maskolijos redybose vieszpatauja di
desnis vargas, kaip kad buvo priesz pen
kis metus. Tambovo rėdyboj žmones
szeria gyvulius nuo stogų sziaudais ir
žmones kenczia neiszpasakytą badą.
Nuo bado tarp žmonių platinasi visokios
ligos ir daugybe mirszta. Valdžia už
gynė laikraszcziam apgarsineti padėjimą
vidurinių Maskolijos redybų.
Prie Kaspiszkų jūrių jau nedelia laiko,
kaip dega gasas (kerosimas). Iksziolaik
sudege i pusę milijono pūdų gaso ir dau
gelis žmonių padėjo liepsnose savo gy
vastį,c

Austrija.
Austrijos universitetų studentai pra
dėjo pastarame laikke kelti vaidus tarp
savęs ir tarp mokįtojų.
Rektorius Viedniaus universiteto 3 d.
Vasario gavo prisakymą pertraukti iszguldymą mokslų iki 11 Vasario.
Universitete pakilo musztyne 3 d.
Vasario tarp vokieczių ir slavų studentų.
Skaitlingesni vokiecziai pergalėjo.
Loebau akademijos studentai periszkadijo mokįtojams iszguldineti lekcijas,
giedodami, szvilpdami ir kaukdami viso
kiais balsais. Iszguldymas mokslų pertruktas.
Innsbrucke studentai taippat niaujasi. Liberalai pergalėjo katalikus ir po
to trijumfuodami vaikszcziojo po miestą.

Ispanija.
Po apskaitymui visų kasztų, iszlcistų
Iszpanijos del vedimo kares su Kuba
nuo Vasario men. 1S95 m. iki galui 1897
m., atrasta, kad Iszpanija iszleido $240
milijonų. Priegtam dar reikia priskaityti $40 milijonų mokesezių, kurie isz
priežasties revoliucijos neįplaukė į kasą.

KinaiKeliolika tukstanezių maskoliszkos
kariumėnes, sergianezios geležinkelį Sibyriaus, įsiveržė į Mandžuriją.
Del sątaikos Kynų valdžia skolįs pusę
jiems reikalingų pinįgų nuo Maskolijos,
kitą pusę nuo Anglijos,

Pardavinėjimas nelaisviip

Miestas Sofija yra tai vienu dar miestu
Mauritanis/.kų pakraszczių, kur iki szioliai dar parda' ineja nevalnykus. Nepai
sant ant sultano uždradimo viresniejie
urednikai, turėdami isz to didelia sau
naudą, nesiprieszma anai bjauriai pre
kystei; o ir jie pats ir dar keli didžturcziai perka tuos
nevalnykus,
nes
kiti žmones netur ant tiek isztekliaus,
kad galėtų prisipirkti tarnų. Vienok ir
ten prekysta nelaisviais silpna, kadangi
permažai yra pirkikų o ir tie labai pigiai
moka.
Taip, padekime, pabaigoj pereitų
metų tarp daugelio nelaisvių ant turga
vietes buvo pastatyta moteriszke su trejatu vaikų. Du jau buvo paaugę, o vie
ną dar ant rankų nesziojo. Pardavikas
norėjo už juos tik S215 dol., bet jam
siūle lik $210. Tada jis susimislijo par
duot juos pavienius ir tokiu bildu kū
dikis butų buvęs atimtas nuo motinos
krūtų, jei nebūtų atsiradęs prekejas,
kurs uždėjo tuos penkis dolerius Ir paė
mė visą nelaimingą szeimyną į savo
rankas.

SzjZvMz (Suvalkų gub.). Musų dak
taras Staugaitis, surinkęs nuo pažbtimų
keletą rubliu (apie deszinui), nusiuntė i
Varszavą ant apmokėjimo įraszų už ne
tarti ngus mokįtinius.
Paszalpa, ypacz da einantiems i moks
lus, labai pagirtinas dalykas. Rėkia
pagirt už tai ir paminėtą darbą daktaro
Stanga ežio bei tų, kurie davė ant to pi
nįgus.

Ale vis-gi negali užtylėti, kad mus
szelpikams tolimu varszav ieczių kur kas
labjaus pritiktų atkreipti savo paszalpas
ant art) inesnių varguoliu. Sztai Mari
jampoles gimnazijoj irgi randasi kas
pusmetis keli neturtingi mokįtiniai, ku
riems labai sunku būna tuos įraszus (40
r. ant metų) apmokėti.
Prie kitų gimnazijų, girdėt, yra tam
tikros draugystes, kurios renka pinigus
ant szelpimo neturtingų mokitiniij. Musgi Lietuvos gimnazijos beveik visai ap
leistos visokių geradejų. Sztai Marijam
polėje, ar Suvolkuose ir kituose miestuose
bei dvaruose gana rastųsi pasiturinezių
žmonių,*■ kuriems iszmestiant
v- metuc keletą
rublių visai menkas daigtas butų; o vie
nok kuone visai nesirado geradejai, ku
riems rūpėtų geri abelni dalykai. Jau

visai, matyt, musų ponai (lenkai , dau
giausiai) iszejo isz veisles — nieks jau
jiems daugiaus nerupi, kaip tik jų pilvo
ir ramumo dalykai.
Vai reikia mums, reikia gerų žmonių!
Kiele.
Punios miestelije žydai sudegino mo
nopolinę kareziarmą. Užstojus monopo
liui žydeliai baisiai susikirto. Da mislyjo jie, kad žmones nusipirkę degtines
krautuvėje ateis pas juos iszsigert, ale
dabar pasirodė, kad už pavelijimą gerti
pas savę žydas turi 55 rublius koros už
mokėti.
y. Piernenelis.
(Isz .. I 'kinįko“).

Szistas ir vėl naujo.
Kaip jau isz lietuviszkų laikraszczių
kiekvienas skaitytojas galėjo patemyti,
Minersvilles lietuviai nesnaudžia. Taigi
ir szis tas naujo atsirand i.
Sztai anais metais, (kad tik ar ne
1895) atsidangino į Minersville tūlas
lietuviszkas vertelga, kurs žadėjo būti
net visųC valnamaniu
tėvu. O sziems
c
( valnamaniams) kaip lieps, taip jie da
rys. \ iskas eis ant jo kurpalio. Žodžiu,
kaip jis grajys, taip jie szoks.
Isz dalies jam tas ir nusisekė pradėt
taikli striunas, bet kad, kaipo ne artis
to, p rsztai prie smuiko nepripratę, tai
nežinojo kolaik jas tempti; na, ir be
tempdamas striunas sutraukė. Ir vietoj
grajau-, koszčs tiek privirė, kad visi atsziupo dantis ir atsisakė daugiaus ragau
ti, o dailus net ir pats jos n’i-zvalgo.
Pribuvęs į mus miestuką net ir pini
gus d įviliojo savo bieziuliams, kad tik
atimti paskutinį duonos kąsni nuo tųlietiiviszkų vertelgų, kurie paskui jį nese
ka. O katalikams, kurie diįso jam
kvailumą jo iszreikszti, grasino net su
skaldymu kaukolių.
,, Isz didelio raszto iszejo i kr iszt t “ sa
ko lietuviszkas priežodis, kurį galima
prilygįt prie ano vertelgos. Net ir Kar
das pavadino |į ,, stebu k I iiigu neregiu“
(suprask - suvis nemokįtu ).
,,Nekask duobes kitam, kad pats i ją
n’ipultinn1 ‘ — sako kitas priežodis,
laiptai ir mus apsz\Sėslumas klojo vi
siems kilpas, o dar pats i jas įkliuvo ir
dejuoja negalėdamas iszsipainioti. Patarnavo-gi jam jo paties szalinįkU.
Minersvill ietis.

Pieszkojinias.
Pajieszkati savo giuiinaiczių jono ir
Juozo Radzeviczų, paeina isz kaimo Altoniszkių, Zapvszkių par., Suvakų gub.
Pirmiau gyveno Pittsburge, o d tbar ne
žinia kur. Jei kas žino arba jie pats teatraszo ant adreso:
Ant. Kamaitis
53 Potter str.
Hartford, Conn
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Anima vilis.

Ant giliuko pliuszkius Rudnickis jau buvo iszėjęs namo.
Audukaitis-gi valgė ir tylėjo. Tik Marijona patėmijo apkaitimą Antano vienok nepakėlė klausymo. Po vakarienei visi
linksmai kalbėjosi. Pagaliaus Antanas pamislijo apie namus.
— Jei tamista norėtum, tai as zsziądien iszduocziau rokunApysaka Mares Radzevicziutes.
dą - užklausė. - Ramiau asz atsilsėcziau, o namo jau manę
Tąsa.
traukia, gal rasiu nuo sesers laiszką.
Iszgėre Antanas dar stiklą arbatos ir jį apėmė sunkumas ir
— Gerai. Skaitykime, vaikai!
snaudulys. Akys merkėsi, galva sviro. Mergina tuojaus tą užIszpylė krepszį vario ir visi pradėjo skaityti.
Buvo trys
tėmijo. Patiesė ant suolo kelis kailinius, atneszė paduszką po szimtai rublių. Paskui Antanas iszsiėmė savo knįgutę ir sė
galva, pabueziavo ant , ,labą-nakt’“ ir paliko jį ilsėtis. Nepa- dėdamas prieszais gydytoją, skaitė. Tavoro jis iszsivežė ant
tėmijo, kad už pecziaus sėdėjo sene isz paniūrų tėmydama į tryjų tukstanezių rublių. Padavė skaitlių iszeigos ant užlaiky
juodu. Ir Antanas jos nematė, o taip jį apėmė snaudulys, kad mo žmonių ir arklių.
ne nenusirengęs puolė ant suolo ir užn igo.
— Labai gerai! - pagyrė gydytojas.
Ant rytojaus vos jį prikėlė Audukaitis. Arkliai buvo už
Paskui apskaitė algas žmonėms, jau pusiau Antano ap
kinkyti, ir žemaitis ragino važiuoti. Antanas buvo lyg pagirio mokėtas ir vertę tavoro, kurį mainė ant dalgių.
tas, skaudėjo jam akis ir galvą, kojos apsunko. Mergina at
— Gerai. Galės but isz tavęs kada prekėjas!
Neapsinesze jam arbatos ir rodijo pasilsėti, bet vėl jį apėmė baime gavai - kalbėjo gydytojas sverdamas trupuezius aukso; tuom
szios stubos ir jos gyventojų. Iszsivede jį į tyrą ir, ten pasi tarpu Marijona ir Szumskis apžiurėjo tavorą
kalbėję ir prižadėję už poros sąvaiezių vėl pasimatyti, sugrįžo
— Tūkstantį penkis szimtus turiu krepszelij! - linksmai
namo. Vos tik vakaran prasiblaivė Antanas.
sakė Antanas iszimdamas pundus bumažkų.
Paskutinę naktį nakvojo ne namie; visi buvo kur kas
Gydytojas paėmė ir pradėjo skaityti. Staiga perstojo
linksmesni. Kiekvienas tikėjosi rasti Lebiažiuose kokią žinu skaitęs, pažiurėjo, palingavo galva, dar kelias bumažkas pa
tę isz tėvynės, apskaitė savo uždarbį, mislijo atsilsėti.
An vartė, prisižiūrėjo prie szviesos ir rankas nuleido.
tanui prigulėjo į szimtą rublių. 'Tuoj nusipirks arklį, žiemą
Antanas akių nuo jo nenuleido.
nuolat galės uždarbiauti ir mergina gales tankiai atlankineti.
— Kur tu mainei szituos pinįgus? - užklausė gydytojas.
Ausztant iszvažiavo isz Szamano kiemo ir vijo arklius. Veži
— Visur, kur kada pasitaikė - atsakė. - Ar-gi jie negeri?
mas barszkėjo risdamasis per gruodus; pakelėj vis taukiaus Senis Czyžas žiurėjo.
mate kaimenes avių ir einąnczius žmones. Temstant su dide
— Padirbti visi - suniurnėjo Gostinskas. - Szią daugiaus!
liu triukszmu įvažiavo į Lebiažius.
Pažįstami džiaugsmingai
Antanas nublanko. Tas jo szimtas rublių nueis per niek?
sveikino juos; Antaną tuojaus pažino szuva ir szokinedamas Drebanczia ranka padavė kitą pundelį. Prisiartino, Szumskis
apie jį rode savo džiaugsmą. Nežinia delko vaikinas drebėjo prie stalo, pažiurėjo į pinįgus ir pekliszkai nusijuokė.
einant pas gydytoją; isz džiaugsmo ar isz nerimasties, o gal
— Na, tik aklas tokius pinįgus gali imti! Ką-gi, tamista
isz prijautimo. Utavicziene iszbego pirmutine, o paskui ją galėsi iszpopieruoti jais stubas ant žiemos dėl raudonveidės
gydytojas.
isz tyro.
— O ką, Antan? Laimingai? - szuktclejo:
Bet Antanas nė negirdėjo to tycziojimosi.
Nublankęs
— Dėkui Dievui, viskas gerai! - atsake bueziuodamas tėmijo į gydytoją, kurs antro pundelio jau nė neskaitė, tik
permetė ir tarė,
jam ranką.
— Toliau!
— Eiksz-gi į stubą.
— Tuojaus, tik arklius pastatysiu.
Toliaus.vėl tas pats. Visi nutilo; tik popierų sziurszkėji
Už valanbos pasirodė stuboj.
Iszsismalavęs, apžėlęs, mas buvo girdėti. Gydytojas buvo labai įpykęs. Nieko jau
purvinas, apiplyszęs, buvo panaszus į valkatą, kaip tai pir- nesakė, tik ranką atkiszo, kad paduotų peržiurėtį kitą pakelį.
miaus sakė-Szumskis. Inejo apsikrovęs krepsziais variokų ir
Antanas apsipylė szaltu prakaitu. Isztusztino krepszį ir
numetė juos ant žemės. Paskui nusiėmė nuo krutinės krep kvailomis akimis žiurėjo priesz savę. Marijona padėjo vario
szį su popieriniais pinigais ir padėjo juos ant stalelio. Rodos kus; Szumskis, vaikszcziodamas po kambarį, isz tyko niū
labai linksma jam buvo tuom kart, net ir Szumskis iszrodė niavo. Gydytojas ant galo, atidėjęs du paskutinius punde
lius į szoną, tarė:
mielesnių.
— O kur-gi tai mus kunįgas dingo? - užklausė.
— Tik du szimtai rublių geri, kiti visi niekai. Atsižįme— Nėra. Iszėjo ir prapuolė be žinios - tarė gydytojas. jei - gi gerai!
— Vargszas! In parapiją rengėsi.
— Kaip-gi tai gal būti! - susznabždėjo Antanas. - Visi!
— Et, vienu kvailiu mažiaus! - pridūrė Szumskis. - Tu
— Jei netiki, gali juos sau pasiimti - atkirto gydytojas,
rėjo jį dėl czebatų kur nugalabyti. Tiktai ką mums nesmagu visus pinįgus pastumdamas prie jo.
mų pridirbo; su szliubif reiks laukti pakol kitas atvažiuos.
— Sakiau tamistai, kad taip bus! - įsikiszo Szumskis. __Tai nebūna jau nedėliomis nė dievmaldystės?
Negalima bet kam pavesti reikalus. Rodijau Szyszkai tavorą
_ Skaitome maldas pats - tarė Marijona.
pavesti. Nebūtų dabar tos bėdos! Bet tamista man niekad
__ Tai gaila! - suniurnėjo Antanas.
netiki!- Atsigrįžo į Antaną isz szypsodamasis tarė:
— Kastai! O tamista ko gailauji ? - nusijuokė Szums
— Ką, tamistėle, truputį ežia daugiaus vertės, kaip tie
kis. - Gal raudonveidę kokią užėjei tyre;
jaueziai, ką tamista pereitą žiemą nulupai skuras.
Užkaito vaikinas ir tylėjo.
— Nesuprantu kame tamista randi linksmumą ir susi-
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raminimą, iszjnokdamas ir primodamas perėjusius nepasiseki
mus! - tarė Marijona. Tada buvo tamistos kalte ,sziandien
Tenai-gi už durų, kurias uždarė gydytojas, kitaip kalbė
pono Mrozovickio. Kiekvienam gali atsitikti nelaime.
josi.
— Perpraszau tamista! - atsiszauke Antanas-man rodos,
Senis pinįgus sužėrė ir mostelėjo į Antaną.
kad asz isz proto iszeisiu.
Juk ėmiau sziuos pinįgus prie
— Szen ežia. Prižadėsi man du daigtus. Pirmas, kad
Tas neatbū
žmonių, dieną, nei kartą nebuvau girtas. Nepatemijo nei vie niekam, o niekam, nepasakosi szio atsitikimo.
nas isz mus, kad jie butų negeri.
tinai reikalinga ir dėl mano reikalų ir dėl atidengimo vagi
— lai kas isz to.
lai tik darodymas, kad visa banda liaus, nes aiszku, kad tavę apvogė. Prasiblaivęs nuo svai
kvailių ir netikėlių, o už visus tu atsakai!
gulio gal ir pats ką sau atsimįsi. Prižadėsi taip gi, kad nuo
— Dieve mano! Dieve! - atsiduso vaikinas susiimdamas szios dienos manęs klausysi.
rankomis Ogalva.C.
— Prislegiu tamistai!
Gydytojas pakilo ir porą sykių perėjo iszilgai kambarį.
— Ant tarnystes tavę paimsiu. Rytoj ežia persikraustyPaskui vėl atsisėdo.
si ir, kaip norėjei, užmokestį gausi sziais padirbtais pinįgais,
— Na, baigkime tą mielą skaitlių. Pinigų penki szimtai apart neatbūtinai reikalingų iszdavimų. Ką liepsiu - darysirublių, kasztų ir penki szimtai, szito jovalo i. 300 rublių; lieka Kaip ilgai tas trauksis, tai matysime toliaus. Gal, kaip sakei,
man septyni szimtai, kuriuos turiu atiduoti jumiems už darbą per visą gyvenimą!
— Gerai. Gyvenimas mano nevertas tiek, kad jo turėcziau
ir sugaiszavimą. Te tavo pusantro szimto.
Aniems rytoj
jszmokesiu.
gailėtis.
Antanas pakilo.
— Dar viską gali pataisyti. Atsimįk, kad nuo szios die
Pamėginai
— Perpraszau tamista, - tarė - kaip vargas ką patinka, nos man priklausai. Nepavelysiu priesztarauti.
Dabar
tai jį nieks negelbsti. Nežinau, kas atsitiko. Gerus pinigus užsiimti neprigulmingu užsiėmimu, bet nelaimingai.
emeu, nes jei neapsigavau ant aukso ir skurelių, tai ir ant turėsi manęs klausyti, viską, ką liepsiu, pildyti ir mokįtis dar
popierinių negalėjau. Turėjo man juos kas apmainyti, nors bo nuo pradžių!
Vaikinas galva linktelėjo. Niekuom jį negalėjo nugąspriesz Dievą prisiegkiu, kad krepszio nuo krutinės niekad
nenusiemeu. 'Pamišta sakai, kad esmių kvailys ir netikėlis dįti, nes buvo perimtas nelaime. Tuom tarpu butų atsidavęs
ir, kad už visus atsakau. Pertai tamista nedidįk mano szir- ir kirgizams į nelaisvę.
— Eik gi dabar ir aisibėk!
Asz turiu dar Szumskiu
dies skaudėjimo szia užmokesezia.
Juk tamista pats žinai,
kad asz jos-neimsiu. Meldžiu pasigailėt manus ir pavelyti už szį-tą pasakyti.
Vaikinas iszėjo ap-vaigęs. Nedrįso niekam dirstelėti į
tai man atitarnauti. Iki smert busiu per berną, kad netikau
ant ko kito, o tamista man szituom jovalu mokėsi. Gal nors akis. K;dp žvėris pažeistas užsidarė savo stuboj ir tada karcziai, kareziai apsiverkė. Dabar jau buvo gyvu palaidotas
iki smert skolą atlygįsiu!
Sibyriuj be vilties atspirties ir sugrįžimo.
Gydytojas atydžiai dirstelėjo į jį.
Vaikinas kuone verkė isz susikrimtimo ir gėdos. Jautėsi
VIII.
dingės ant viso gyvenimo, sunkiai nubaustu, kaltu ir be at
Szumskis buvo niekai ir egoistas, bet buvę smarkus, lan
spirties priesz savo dalį, kuri visados jį persekiojo.
dus ir labai szvelnus, kada reikėjo. Atvykęs be jokio prisi
Pasviro ir atsirėmė C.i siena.C
rengimo ir be skatiko į Sibyrių, kur skurdo szimtai panaszių
— Dieve mano, Dieve! - kalbėjo.
Ko atvažiavau asz
diletantų, labai trumpam laike likosi gan turtingu.
Sziszkiežia, ko!
nas jo nemylėjo, pertai jis prisiplakė prie jo žentų ir turėjo
Marijona priėjo prie tėvo.
atspirtį. Su vėjavaikiu Smolinubuvo ir jis vėjavaikei; su sku— Tėte, priimkite jį - tarė tykiai. - Jeigu-gi jį atstumsi
puoliu Berezinu buvo skupuoliu. Karlais abudu su nuosteba
me, jo gyvenimas puls ant mus sąžinės.
Tai žmogus nelai
žiūrėdavo, kaip jis smarkiai vedė reikalus, kurie buvo labai pamių parbaigtas!
szliję, o prie kurių reikėjo tik drąsos,
— Nereikalauju tavo rodų! - suniurnėjo senis. - IszpraKartais anie jam iszpasakodavo nekurias linuos paslaptis,
szyk tik isz ežia savo Szumskį. Jis tai visados manę suerzina.
klausdami jo rodos. Taippat neapmislijęs drąsiai meilinosi
Pakalbėsime ramiai du vienu. Aiszku, kad j-į apvogė! -Rei
su Smolimiene prie akių jos vyro ir savo sužieduotinės; su ta
kia tylėt. Su laiku tas viskas iszsiaiszkįs!
drąsa iszloszdavo viską isz girto Smolimo, o nežinojimą techMergina iszsivedė Szumskį isz kambario. Tas tuoj, mo
niszkų reikalų dengė miklumu liežiuvio ir visados, atsitikus
suodamas rankomis, pradėjo jai kalbėti.
kokiai nelaimei bravoruose, užrėkdavo senį Sziszkiną sriovė— Toki atsitikimai patvirtina mano pažiūras. Tėvas per
mis žodžių, girdėtų isz lupų kitų technikų.
senas dėl szitų reikalų. Simpatizuoja ir paveda reikalus ko
Laiko isztckdavo ant visko. Sziandien sukinosi bravore,
kiems kvailiams arba niekszams. Sziandien pora tukstanezių
rytoj degtinės krautuvėj, poryt Lebiažiuos; mokėdavo sunau
dingo, rytoj deszimts, o už poros metų ir visas turtas susisuks.
doti dėl savo reikalų Sziszkino pinigus ir visados į laiką juos
Prisiegkiu, kad tas latras pavogė pinįgus su Czyžu arba su ki
sugrąžįti; pataikė ūžti per kiauras naktis, o paskui ant ryto
tu kuriuom, nes tai negalima ant tiek būti kvailu, kad jam
jaus, dirbti isztisą dieną. Pagaliaus mokėjo grajįt, dainuot,
tikėti. Ir boba ežia yra įmaiszyta - tas aiszku. Tai jų visa
szokt, buvo mylėtu moterų ir palinksmintojo kiekvieno susi
banda. Bet ne asz busiu, kad asz visko nesuseksiu!
Dailus
rinkimo. Mokėjo apseiti kiekviename susirinkime, niekados
atsitikimas, nėr ką kalbėt!
nepasirodė liūdno, nė svajojaneziu. Visų buvo mylimas, bet
Marijona iszklausė ir ramiai atsakė:
draugo neturėjo nė vieno.
— Viskas atsidengs su laiku! Okas link utrotos, mo(Toliaus bus.)

Mokslo Stebuklai

H. Gerken

R. H. MORGAN,

Plauczin liga ii? džiova
SZARFAS,

PrakilnusXew York’o komikas ir moksliuežius ką siūlo mus skaitytojams uždyka.
Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
New York'o apgarsino savo metodas is?gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skaitytojui,
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UZ DYKĄ
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
liek ars tų.
Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas1
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos prideryste šutei ti i enezianezia1
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus stsbuklus, ir szis didis komikas, kantria;
metų metus tyrinėdamas, dash kė reziJtato taip žmonijai naudingo, kad užs’’tarnauja ant vardo naujo genijaus. J<
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais ..szirdingų
padėkavonės lalszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii

RES,

KEPU-

KARŪNAS,

KARDUS, DRABU-

žrus

IR T.T.

SPECIJ ALISTAS CIIRONISZKU III NEKVISZKU LIGŲ.

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
Troszkinimą, spaz
mas,
paralyžių,
dusulį, vandeniną
pukliną, reuma
tizmą, ' skaudėji
mą galvos, akių,
a ilsų, ir nosies.

lės. krutinės, kvė
pavimo kelių,dru
gį, szaszus
ant
galvos
ir ant
skuros, ligas motės, nereguliariszkuma
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas. atsivėrusias votis, rože,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, Bronchitis, petogrą, niežulį.uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstų ligas, tifų odrą, kirmėles ir
Lt.

GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezius
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir
savo pažystamiems jį rūdija. Atsiszaukit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus iszgydys.
UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų lyczių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
Rodą už dyku! Dr-as Kallmerten'as
luos rodą uždyka
Ap'aszykit liga, pa
sakykit kiek metų ligonis, alsi skit giomatoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
2c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima Ii ą iszgydyt. ir kiek
kasztubs vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

T

D AL F. J. KALLMERTEN.
Cor, Washington & 22nd. Sts.,
TOLEDO, OHIO,

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

mokestis nuo
prapccziu ir komiszionierius (lytu
Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.
Offisas:

Brooklyn, N

91 Grand str
DRAUGYSCZIU.

TAW.SUNUS LIETUMS

PO AP.SZW.WICENTO.

UZD24.RUGJ893.

f L&/1 fieidpttep
DASTATO

atsiųsim, ant pa
žiūros kokardas

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

SHENANDOAH,PA.

mo.
Pigiausia vieta viso.

Amerikoj!
su svieto krasztų.
Baisi džiova, nopasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
N. MAIN STR.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
SHENANDOAH, PA.
98 Pine sir., New York, priduodamas
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesiok isž savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
tai radai mus laikrasztij.
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir

DR. F. J. KALLMERTEN,

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Dirba visokias

UVHlVCtj

Elizabeth, N. J.
Ofisas ir Marčias
Pine str.
Bet. 4tli & 5th st.

Fabrikai
Elizabethport. N. J.
Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

ant
S. Front str.
ties Elizabeth River

DANIEL J. VALSH
CARPENTER and BUILDER.
Jobbing promtly attendet to.

Adresą vok it pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—6

Resid 321 LIVINGSTON SIR, Į piinnhnth U T
Shop 32 1 BROADWAY.

j BllZaUBUl, N. J.

50 YEARS’
EXPERIENCE.

y

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas.
geriausiai.

Darbą ai

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

James litciels Sons

trade marks,
designs,
COPYRIGHTS &c.
Anyone sending a sketch and description may
quicklv ascertain, free, whether an Invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a Washington oitlce.
Patents taken through Munn it Co. receive
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully illustrated, laiK£st el.culntion of
nnv scientific journal, weekly, term; J.3.00 a year;
Sl.SOsix months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

MUNN

& CO.,

361 Broadway. New York.

125 & 127 First str

Elizabeth, N.J

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS
Geriausi visam mieste fornieziai ir karuotai.
Mes pristatom ir
patys sudedam karpetus.
Dailus Brussels karpetai
60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.
Lovos, szienikai kaldros ir visokį daigtai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabo diena ar nakczsa
Telefonas 56m ir 70

CONWAYS FAMOUS
y & io e. store.
102 N . Main str.,

Shenandoah, Pa.
Pa rd aviiįi as bus puikus, ateik ir pažiūrėk.

vertos,
szl notos 25c.
puodukas 25c.
Bliudas 25c.
Karpetos 40c. už yardą
stiklinė torielka 25c.
kavos puodas 25c.
Vaza
25c.

pas mus.
po loc.
,, 10c
„ 10c
,, 10c
,, 10c
„ 1OC
„ 10c

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
Conway Famous 5 a 10 c. Store
MAIN STR,, SHENANDOAH.

217 FIRST STR
12 d.
6.00
8.00
15.00
1.25
4.00

ELIZABETH, N. J.
Asz viską parduodu už pigiause ciene.
už 6.90

verti vilnono vyrų siutai
„
,,
Puikus vyrų overkoeziai už
geri vyrų gal by overkoeziai
„
vyru darbinės kelnės
„
nedelines kelnes geriausio gatunko
„

3.40
4.90
S. 50
90c.
2.40

CZEVERYKAL
1.19c.
darbiniai
1.20c.
Czcvorykai moteriszki
O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau In visur in Kontrus už dyką.
1.50
1.75

VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ĄSZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS
DARBINES 23c.
SZVENTĄDIENINES 75c.
>
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@ Gema ir szvieziausa mėsa
----- PAS -------

Juozą JUDJCKA
19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.
(27 ir 28)

Lietuviszki kumpini ir deszros kuonopigiausia.

io$

ALL

:

DRUGGISTS ;

ABSOLUTELY (rlTAI?
to cure any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa-,
nDuvUULUUL UUrtllttlUDlJl/ five, never erip or irripe. but cause easy natural results. Sam-i

pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY (()., Chicaeo. Montreal. Can.. orNew York.

217.,

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
Medicine
for

230 Springfield Ave.

until you have tried

Newark, N. J
NAUJI enai naujienai

quickly seen M. FEE FITE WTFN PATENT OBTAINED.
Send model <>r skeUdi with explanation f »r free report as to
patentability. 4S-PAGE BOOK FREE. r -nr.tins rvf»T”n.•« s
and full information. XT rj-Write (• r 2ECIAL OFFER.
H. B. WILLSON & CO , I u-nt La»y.-.3.
Lo Droit Building
WASHINGTON, D. C

CENTRAL HOTEL,
No. 327—32'J Trumbull str.
Opp. Central K. R. D.-ipot,
ELIZA BETH PORT, N. J.

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.

August Hoff. Prop’r,

Thia port La pul up obeapiy to g7*xt-lfy th® universal prwont demand for a low prlo*.

Wines IiQWs & Cigars

If you don’t find this sort of

Balhintyne’s Pale Extra Lager
Beer on 1 b ane hr.
Trolley Cars stop at the door.

Ripans Tabules
At the Druggist’s

Central Hotel
kur yra

Send Five Cents te The Ripans Chemical Comp ny, No. io
Spruce St., New York, and they will bo *ent to you by mail; or
12 cartons will b« mailed (or 48 cent*. Tho chano are ♦tn to
one that Ripans Tabules are the very medicine yo . need.

August Hoff. Prop’r.
Karai
saliunu.

sustoja

lies

patim ,

Asz duodu žinot visiem liet u vnįkatn,
kad asz dabar turiu savo locna drapanų
Eaktore Philadelphijoj p, 327 MARKET
STR. PIULADA., PA.
Visas drapanas mes dabar darome dėl
saves ir parduodami! kitiems sztornįkaiiis. Musų drapanos dar liks gėriai s.
ka ip steliuotos. nes mano fa ktorėj dirba
geriausi Philadelphijos kriaueziai.
Dėlto mes susimislijome, kad mes jau
pamesime ta mada derėtis. Nuo 3dienos
Morcziau s.mes uždedame VIENA CZ1ENE ir visas drapanas: siutus, kelnes,
marszkiniiis, skrybėles, bus aut tikinto
isz <1 nik not a praisai, taip pigiai, kad ju
nė nenorėsite, kad ju ms da ką nuleistume. Mes indėsim du szilu dolerių į ban
ka. jeigu viens galės iszrast, kad mes
pa rd uosi nu: nors vienam bra ogiau, kaip
kilam. B is Nzdruknota tai; pigiai, kad
kiti sztornikai negalės mipirkt už tokia
ciene. kaip jus pirksite. Nuo 3 Moreziaus mes gausime pilna sztorą naujų
lavorų. o szituos. ką dabar turime, par
duokime iki 3d. Morcziaus. Užtai dabar
labai pigiai parduosim viską, dėlto kad
iki tai dienai neliktų senų tavorų, kada
gausime viską nauja su prakais.
Jus patys galite suprast kad mes galė
sime labai pigiai parduot, ba mus paežiu
kriaueziai viską sius, mums nereiks
pirkti nuo kitu. Dė'io . isk s bus viena
cziene ir Pigiai. Ir jum nereiks baderi not is-derėtis. Neįižmi i szki. e ateit i iszpiikii tavora. kurį mes iioiinm isz.pariluoti iki 3 d. Morc'ziaiis, o kurį pirksit.e
labai pigiai. Neu/mirszkite mano pleisa

I I South Main St reel
Didžiausias ii' pigiausias sztoras

SHENANDOAH. PA.

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Prop’r.
Cor. Second & [Turnbull str.

ELIZABETH, N. J.
Telenpone Call, 663.
Geriausias liotelis yra
Hotel Gernandt
kur

John C. Gernandt,
Prop’r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.
Szaltas alutis, o cigarai tai
nėra ką girt, nes jie patys
giriasi.

DIDŽIAU ŠIA

Lietuviszka|

■^RESTAURACIJA^
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti -

ri visokiu kogeriausia padarytų va.'g'ų
kepsnių, oisterių irt. t.

POTTVILLE’JE, Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
laiposgi
B a v a r s k o a I a u s. kurs geresnis
už imporl.avotą. Pardavinėja irbonku-j
lėtus dėl szeimy nų.

NEBŪTINAS DAIKTAS Lietuviszkoje

2<S'/ Uy/he z/t'Z’.

Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH,

Raszykit, tai gausit kataliogą.

JOSEPH MATUTIS,

P. PH3KEVICZIG3
PA.

~

'*1~į m*ll 1 II iIlfi'T f

Gerkit

KN1GA MOW.

Smagiausia vieta del užeigos. Yra
Kalboje.......................................... 1.50c
pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai taiposgi pardavinėja visokius daigtus
Pricgtam da kiekviena dailiai priima ir reikalingus inonti darymui knįgos, imi
rodą reikale duoda.
kia gromatu popiera su kvietkoms,

M. KUPCZINSKAS ir

I<:id ir mažas vaikas atėjės gaus už ta
pa ežia ciene. kaip senas žmogus n no 3 <1.
Morcziaus kada mes užliesime \ iena cie
ne \|-;i ZM f RSZK1T!

Brooklyn, N. Y.

’’Anthracite a hi
fivarantnotii tikrai czvstas.
Thomas Matia

■oDvcwnacatsxBKnimnsBBnsnnnEi*-w

1— xi

laiko santaikos sudžios (Justice of the
peace) offisa ant. Glovcr’so kalno, jis
atlieka visokius skvajerio offiso
reikalus be jokio vilkinimo.
96—

Pajieszkojimas.

Gerinus, kaip Klondike.

Asz Ignotas Lukaszevicze
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kac
gausit
už
juos
pilnai.
pajieszkau Vinco Kudarovskio,
,, Lietuvos“ laikraszczio agenDailus aržuolinis sutraukiamas
-o. Turiu pas jį labai svarbų
stalas
reikalą. Jis pats ar kas kitas
eiksites duot žiniav ant adreso
Geležines lovos
$ 3.;
■Zlto.
Puikus aržuoliniai Chanila suk
Mr. Ignotas Lukaszevicz,
8 sztukos
$ 14.0
41 8 \V. Pratt str.
Visa cilia lovos, springsai, visur
Parlor Suits, 5 sztnkos
8 18.00
apvadžiota
S3.?
Kėdė
su
medžio
sėdyne
.45
Baltimore. Md.
Komoda ’
5.3
Kėdė su nendrit c sėdyne

75

-

.1. P. Williams & Son,

13 S. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.,

AR ŽINAI KĄ?

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

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.
Jei daktarai negulėjo pažįli tavo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai raszyk tuoiaus pas Dak
taru Hatti’ų, o jis tau duos rodų už dykų. Jei dak
taras pripažįtų tavo ligų už n<is/.gydomų, tai stacziai tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. l)r.
llam yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vaikus,
vilionės, kurie dovanai klausinėjo rodų daugelio
daktarų, kurie po kelioliKųinetų pergulėjo ligonbueziuose, tartum per kokius monus likos dr. 11am’o iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sa
kom krų teisy bg, Nepratgsk savo ligos nes ga
li tapli neiszgydoina. Raszyk tuojaus pas Dak
tarų nni’ų.
G liuobų Daktaro Ilam'o negali gauti jokioj
aptiekoj. nėj grosernėj, nėj kare'.tanioj, nė nuo
per) uyczių. Kas nori būti persitikri ngs, kad
gai s czystus ir sveikas gyduoles, lai turi jas par
sitraukti nuo Hani’o. Bonka tų gyduolių kaszluoja tik $1.00. szeszios bonkos $5.00. Raszant gy
duolių, reikia apraszyt savo ligų ir įdėti į grotnatų pinįgus, money orderį arba ezekp Gyduoles
ir pamokinimų, kaip jas suvartoti, isz.siųsime sekiincziu paeztu. Atsiųsk paežio ženklelį dėl at
sakymo, Adresus toksai:

DR. C. B. II AM.
708-709 National Union Building,
Toledo, Ohio.

H
Carpenter & Buildei

mėnesinis laikrasztis su pa
savo naujame namo ant
veikslėliais.
Jau treti metai
419 East Jersey str.
630 W. Centre str.
stovi ant sargybos lietuvių tau
kalbos, tikėjimo ir szviesos. ELIZABETH, N. J.
Mahanoy City, Pa. tos,
Yra tai puikiausias
Laiko geriausių s z t o r ą ir Gaunams už $1.00 ant metų
pas:Rev. A. Kaupas — 1423 Karponteris
s a 1 i u n ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei N. Main Ave. Scranton, Pa.
ir Budavotojas
Visi
numeriai
pereitų
metų
singas
ii i-*geras žmogus.
Darbą atlieka greitai gera'
c*
~
gaunami už 50 c. Ant pažiūrė
ir teisingai.
Reikale kreipijimo vienas numeris siuneziasi tės
visi prie jo.
Ar nori insekuravot (insziu- už dyką.
ryt) savo daigtus?
Neiszspjauk su tabaku «r nesu niky k savo
Jei nori tai kreipkis prie
amžių.
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Jr.ign
uorl
atsipratyti
nuo naudojimo
Geriausio agento
Waterbury Con u.

,RYTAS’

L. 0. Donnel

Kožuas taip sako.
Cascarets katariszkos cukcrkos, dyviniat’sias iszradimas szlo amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanc7.fos skanumą,
daro labai gerą įtekmę ant Inkstų, abelnai vidurių, perezystija žmogaus kraują
panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. Ir pa
mėgink jas sziądion; 10, 15, 50 centų, vi
st) aptlekorių gvarantuojama.
240

Tėvynės Sargas,

Antanas Daniseviczia

AMAMS KALCZiASKAS

tabako ant visados ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo Ir pajiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszslgydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko
riaus, po gvarancija, jog Iszgydys tavi*,
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New-

geras Ir teisingas York.
vyras laiko

niainierių

HOTELI
ANT

KETVIRTOS

GERIAUSIA UŽEIGA pas

243

Ar žinote kur smagiausia
laiką galima praleisti?
Ugi pas

W. Jasaiti,

Jis užlaiko geriausius gė
J. ANCEREVICZIU
Minersville, Pa. rymua: szaltąalųir kvėpiau
202 S. Main st. Shenandoah, Pa.
Nuo naujų metų uždėjo agentu- czins aigaros isz paezios Tur
ra siuntinėjimo pinįgų į Lietuvą ir kijos.
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvvisas svieto dalis.
Gyvena ant
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepaaigailesit.
[37 ir 19]

(Fourth) Street

S.

Markauckas
—neseniai pirko—

Bank Exchange

Salirina,

pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili .savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
I3O First Street
eikit pas savą ant 315 E. Centro st.
[|y
ELIZABETH, N. J. Shenandoah, Pa.

Daniel Fallon, Propr.

Laiko giliausius ir skaniau
sius gėry m us. visam mieste.
Telefonas 562.

Wanted—fin Idea

SSS
Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attor
neys, Washington, D. C., for their $1,800 prize oftei
and list of two hundred inventions wanteA,

217 FIRST STR.
________ ELIZABETH, N. J

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir

Mūrininkas
ant
32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai ............................................... 8 1,00
Kiekvienai krikszcz.ioniszkai szelmynal naudinga jį iszsiraszyii.
Antraszas:

Ilev. J. Zebris,
34 John str.

Waterbury, Conn.

Raudokitės!
Gavau szviežią transportą
ražanezių, lietu viszkų szkap
lierių, abrozeliu, kryželių,
mentolikelių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tarnas Križenauckas
103 E.LIoyd str. Shenandoah,
Penna.
Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias

lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik 1 dol. 20 c. ant mt tų,
60 c. ant pusmeczio. Prusnose 4
markės. GARSO spaustuvė už pi
gią prekg ir labai gražiai padaro
visokius drukoriszkus darbus;spaudinaina draugysezių konstitucijas,
visokias koi teles, užpraszymus,
laiszkus etc.
Pinįgus ir gromatas reik siųsti
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
' Shenandoah, Pa.,

1)5
GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS

BUJAUCKAS.

Persikraustė į savo naujus namus ant
307 W. Coal str.

Shenandoah, Penna.

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Ta. /

Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstato geriausias, isztikiniiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs
Miners Hospital,eje
Ashland’©. Gyvena 115 N. Jar
din str. Slionan d o a h,Pa,

Dr.

P.

p. f.Paley,
16 N. Main str.
Shenandoah, Fa.

F. BŪRKE

Parduoda naujus lai k ro goriausiai gydo visokias ligas j džius ir pataiso visokius
Gyvena
(baigtus isž au kso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa t t.

R. Dabb^

Prasidėjo nuo 16 Sausio

t8()8

Isz. ShnmoKin 8.20, 11.58 is-z r.vio, 2.10. 5 10
7 50 po pi'-tu ir iiteina in Szenadori nnt 9.14 ryto
12.5, 3.05, 5.58 ir 8.42 po pietų
Iszeina isz Szenadorii Į Pottsville. 5 03. 7.38
9J5, 11.00, isz ryto;
12.50, 3.05. 4.105.58 8.42
po pietų.
Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6 00, 7.45
10.15, ryte, I2.U5 12.35. 3.00. 5.15. 5.40, 7 25. 10.20
po piet II
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5 33 7.38
9.11. ryte, 12,50.3 05, 5.10,5 58 8.42 po ’ *ii.
Iszeina isz llazb ton i S/.-nndori, 7.32 IOjO
rvte, 12.50 3.05. 5.00, 5.57. 8 28 po pl. tn.

m.

Trelnai iszeina isz Shenadorio į I’enn
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, 5.5S po pietų.
In New York ir Philadelphia 5.33, 7.38
9.14 ryta; I1?.50, 3.05 5.10 po piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ii
Hudsoiidale 3.05 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville. Tovanda, Say re, Vaverly ir Elmira 5.33. 9.14 ryta; 3.05, 5.5S po
piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
ir in West us 9.14 ryta; 5.58 po piet.
In Belvidere, Delavare, Water (lap 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
pint.
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 ir Free
land 5.33,7.38,9.14 ry ta; 12 50, 3.05, 5.10
po pietų.
In Ashland, Girardville ir Lost Creek
1.30, 9.10, ryla; 1.50, 4.10 0.50, 9.30 p. p.
In Raven Run, Centralia Mt-Carme!
ir Shamokin 9.02, 10.59 ryta; 1.46 4.07
0.40, po pietų.
In Bark Place, Mahanoy City, Bela no
5.33,7.38, 9.14 ryta; 12.50,3.05.’ 5.10 5.58
8.42, 11.00 po pietų.
In Yeatesville 5.33, 7.38, 9.14 ryta;
3.05, 5.58, 11.00 po pietų.

N EDE LIN IS TR EINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
1 19 po piet u, ir ateina in Shamokin ant
10.55 ryla ir 2.47, no piet.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
11.55 ryla ir 5.35 po piet". ir ateina in
Shenadori ant ryta ir 12.50, (’>,31 po pie
tu.
Iszeina in Ashland. Girardville
Lost Creek, 7.23 ryta 7.52 po pietų.
In Hazleton, Black Creek Junction
Benn Haven J notion, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 1.2.50, po pietų.
In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Bark Place, Mahanoy
City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; G.03
(>.31 popiete,
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryta 12.52, 6.24 po pietų.
Isz Szcnadoric in Pottsville 5,55,9,10
9.40, ryte 3.05. 6.31 po pietų.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 popieti!.
koi.i.in ii. wii.nt'K generalnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdia, Pa.
A. W NON NEMACIIER. Asst G. P A
Philadelphia, Pa.
Philadelphijos lietuviai, ka beeiti
■žydus, eikit velyk pas V. Doniansk’,
rio apgarsinimas yra ant paskutinio
lapio. Jis turi taipgi Branchoffice
284 8 Rich m o n d str.

pas
ku
pus
ant

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu

Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
Vincą Minke\ ieziu
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto. 230 W. Centre str.
Puikiai nutraukia ir nebran
Shenandoah, Pa
giai.
t'žl.'iiko goriausius arklius
29 £ W. Centre str.
ir ryzinus dėl szėrmonų, veseiShenandoah Pa. lių ir l.t.
[36 ir

uoza
liliaich
308 W.Ccnt re str.
Mahnnoy City, Penn a,
galima pirkti k nepigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwu, Russijų, Ren
ki jųir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigų, kur kio
kviens Lietuvis gaus gerų priėmimų ir rodų.

IX piAuezius

Tikrai gryna

GALIMA GAUTI SU BRISIUN-

timu szias

KNYGAS:

. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
§1.00
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 iszguhlymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad koz.no
I ietuvio namuose ji butu. K aszl uoje S ,50
pas
K UN. a BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, I’A. Luz. Co

b A L 1 U N 1 N K A 1.’
— Na wisi prie alaus —

Allorians Vyną
---- GAUSITE PAS-------

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

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

CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kail CH LYS
TI AN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmitlėa gali kas nori gauti ir
steliuotus siutus pasiu baezkutia in namus parsigabenti.
Shenandoah, Pa.
tikt
už §14 mažia 70 W. Coal str.
Valgį gali gauti kožnų valandų
41ir
U
sies prekės, eina iki $4
OYSTERIAI visokių kainų.
o kelnes nuo §3 iki $ 1

Jacob Ilentz’o

L 1 KT UV ISZKA S

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau ii.
šiai.
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ka dar L 1 E TUVI S Z K A S GRABORIUS pai’samdo arklius dėl pasivėžinimo,
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie karietos dėl veselijų, szermenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už kų nesigalesit.
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

Adomas Pauliukaitis

2713 Penn. Avenue,

Treinai iszeina.

Golczinkols Lehigh - Valley.

Pittsburgh,
o / Pa.

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Mrs Jacob Ilentz

daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai užstoliuotus vainikus ant veselijų,
szermenų ir visokių tam panaszių
dalykų.

Mrs Jacob Hontz
117 N Main st Shenandoah, Pa

