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Firalas Domanski
B anka Bischoffo

uždėta 1848 mete 
name Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai City Hali

New-Yorko
----------o----------

Siiinczianie pinigus į visas dalis svieto pigel, sauge! Ir greitai
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* ESTATE. PEOKEB

turį geriausią agentūrą, pardavini t laivakortes, 
apsaugoja duo Ugnies ir maino pinį s ir siunczia į Se- 
ną tčvynę, perka ir parduoda namu ir visokius reika- £ 
lūs atlieka kaioteisingiausiaL [į

g

Nori riųsd kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir inszfiuryri bažnyczią, 
namus, daigtsis? Nori padaryti rejentalissskus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotas Philadelphijoje 
ir Camdenef

O gal nori sukalektavod randą? ar pinjgq pasis- 
kolįti ? Tai eik pa3 ŠĮ
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ir pasidžiaugia, jog suradai ger%, teisingą ir žszmintingą žmogų.
Tik nepamirszk;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. |
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ZINIA DĖL SALIUNIKU
IR SZT0RNIKU.

j Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupczians visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug Įvai

Viaiiitlitlii’iszlta
APTIEK A!

Kurioj galite.gautie visokią giduo- 
lu kaip senam krajui, ha apticko- 
rins paei.ia isz senj krajaus. Tai-
pos-gi siuneziame giduoles i visas rią gražią mažmožią; parduoda vis- 
dalis Amerikos. j L
Kaszidami gromatas adresavokit: jeĮ netiki, 

Wz. A7 SzcmbOrskis,
64 Green Sir. Worcester. Masu.

J. MIELDAZIS,

i ką už 20 procentą piginus nei kiti. 
_ _____ , tai panicgįk duot jam 
orderi. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah,. Pa.

Motcriszką drapaną sztoras

užlaiko puikią rest a u r a c i j a ir I 
p n 1 t ė b e 1 i u s. .Jo k r i a u c z i ą 
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip 
gi Pas jį guli gaut visokią rodą ir n u - 
s i ą s t i į Liet u v ą p i n į g u s ir , 
iszsipirkti laivakorte. Neužuiil'szkit | 
reikale užeiti.

Pirmos klisros lietelį
UŽLAIKO S C R A N TO N ’E

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

1 \ią. Plonos kliasos visokį gėryma- 
Ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant goriausią liniją.

Nepamirszkite, jog Hotelis

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

(Providence), Scranton, Pa.

36 <t 38 Bardai St. 313 Main Str.

ISZDIR BĖJAI—

GARSAS AIWiKOS LIETUVIO
lo 7 SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 17 d.VASARIO (FEBRUARY) ĮSOS m. Metas V.
?'1 .į------------------------

1SN 1 l’.imi) AS SECOND CLASS AI\1L MVD'l! AT THE !’( ST-( )1 TICE AT SlIENANDOAH, Pa. ,
______ _______ ,

gunde nihilistus,lioiie:!* sraisra

Szerifo Marlino hiln.
gar- \\ ilkes-Bare iuose ])ro\<)j szt rifo Mar- 

ivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuilCZiame SZipkortCS no iki sziol ėjo tik ]>ei klausinėjimai 
.udinįkų. Visi liudinjkai beveik vien

i

Jzduodame Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika.
Bankoje savo visados laikome dapi-ug

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų a ia<>elbinii.

O i
Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

Puikiausia visam Shenandoah

pESTAUFACjfA

m;

visą įmesta, 
sugriovė 
žmoniu.

larbinįkus.

’1-am nepasiraszęs autorius grūmojo jam 
nyriu, jei jis nesudys taip, kai]) tam

:orių to laiszko bailiu ir niekszu,

Kas link liudiniku isz vienos 
L C

įt ina 55

as gaisras. L g-
bet isz lauko

ad yna

n; mą ir j ris log 
Buvo tam name

iipgalcjo ugnį.
20 žmonių, i i lavonu 
o griuvėsių iszėmė.
dies yra ant $i.6oo.

SI raikąs.

rio Bostone ėmė dal

mt 18 menesių kalėjimo, o drukorių

Bns didelis Show.

les bus garsus show, ko O
Rentfrow's Jolly Pathfinders.

savo locną bandą ir orkestrą ir jos mu
zika yra viena isz geriausių. Panedelio

o ad. po pietų bus

vana kožnam atėjusiam vaikui. Nuo

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviezia: cigarai alus szerifo liudinįkai ir pagelbinįkai puikiai 
ji t mos kliasos. gyvena geriausiuose \ iesznamiuose, o

Prieitam

lai ciarbuųKiszKų unijų, nu 
visus verpiamų dirbtuvių

ant lango Eergusono kotelio. Prekes 
po pietinių grajų bus tik io centų,, va
kariniu grajų prekes bus io. 20 ir 30

ras sz i alinga
straikas turėtų apimti 
majų Naujųjų Anglija.

de. sės gaudami mažą
O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visas bet nerugoja, tik su

121 ir 117 E Centre sir Narsios

užmokėsi i

moterys
In Esculapia, netoli nuo Cincinali, ()., 

SHENANDOAH, PA at v yko 1 1 d. Vasario konstebeliai sua- 
——— resztavoti l’armerką Crowe. Bet ji ir jos

BENZIGER BROTHERS “zr
X ' _, x T . 1 » V f 1 V V — L 1 L I O •Chicago. Ill

Kepurių, ir visokiu 
U ni fonu u.——

kitus szaudytis.
buvo-ta, kad motina ir viena duktė 
ao ant vielos užmusztos, o \ isos 
dukterys mirtinai sužeistos.

Jisai nžinirszo.
Mokįtoja (tyczerka) C. Hamilton 

Hillsboro, Ill, apskundė mokįtoją 
Thacker ant s 10.000 už tai, kad jis

įsekme tu szaudy niu 
bu

klios

diena žmonių

JI 11 !
neeme.
oą, Kati jam sudavė Kas per galvą su 
maiszel'u smilezių, nuo ko jisai neteko

neteko ir atminties. Jis, girdi, visai ne
atsimenąs, ar jis kada ketino apsivesti 
su pana Hamilton, ar ne. •

raiicuzj ja.
orižasties ano

jausmus, tan-

go Zolai nepadarytų. lies Rotschildo 
įlankomis taipgi jiastalytos sargybos.

kiiauczių Baltimore]'-
man žinia ant

Her
Terre I la u te,

A Kos gamų mm

nų ant dienos. Burdas arba maistas su 
kvatiera š 3,50 ant nedėlios. A ra ga
na svetimtauezių, bet malonu butų tū

Terre Haute, Ind.

C as carets sudrutina skilvį, inkstusir žarnas. 
Niekad noapsilpnina neiskauduiią nepadaro. 10c.



Protestas ženklai aiszkus, jog emigrantai nes 99

Isz Vieszintų. Vieszitos yra tai vienaJo Excelencijai Viliamai McKinley

maskolių.

osciu

mą žmonijos.
m i k -

Geda, ale musu nela me, kad musiszkiai c '

su

ta bus kitur
zaniiną pakeltas ant laipsnio i ūži nerijos, protestuojame priesz senato užtvir-

i iii

i

ties szauksmų, rėksmų, ir keiksmų besi- 
muszanczių tarp savęs, ale kaip muszan- 
czių? - Su basliais, akmenimis, taip kad 
nekuomet isz musztynių neiszeina be ke-

3 Isz emigrantų daugiausiai esti vy Generolas Greene turėdama prie sza 
kini, o kad-gi statistika Suvienytą jes adjutantą T. Kasciuszką 1881 mete 
stijų A. rodo ir taip didesnį akai-ugsėjo mėn. gana smarkų smūgį užda-

Tik pamėgįk už 10c. baksa Cas care ts, geriaus 
ktlvio ir žarną reguliatorių.

gyvenimo, tai neužilg nelinksmą iszvaiz- 
dą turės Vieszintų parakvija. (Mes regi
me vieną tiktai vaistą: pristatyti vieszin- 
tiecziams kuodaugiausiai lietuviszkų 
laikraszczių, isz kurių pasisems visai ki-apie jas liūdna pasidaro ant szirdies ir 

ima noras pasiguosti savo sąbroliams.
Maskoliszka dvasia Įėjo į Vieszintų pa-

(lyKaciuonis, todėl ir szaliai 
skriaudos.

5 Kad paplysta kaimenės 
žmonių ir tampa nuskriaustos

Bet neapszvies jų rengiamą ežia iszkala 
tebuvo. Apie 
ypatingai per *

dainų, kurias su pasigėrėjimu, reiszkian- 
czių didi anų neiszmanymą, suėję dai
nuoja. Tos maskoliszkos dainos taip 
jiems patiko, jog anų meliodiją (gaidą,

Guodojamas Pone:
Sziuomi, pilni del jus paguodonės, 

persiuneziame mes Jumis visatinai

toriaus ,, otea Warfolomieja

sakytai, kad gryniaus kalbanczio beveik 
nebesupranta. Tamsybe juos taip apa
kimo, jog nekokio susigraužimo nebe- 
jauezia isz nužeminimo, ir nebeklauso

Draug su maskoliszka kalba, beveik 
ranką rankon, prasiplatino girtuoklyste: 
ei užgirsi lietuvį inaskoliszkai szaukian- 

tį, žinok, jog jau girtas. Kas szventą

gravęs Amerikon į miestą Philadelphia Mes, lietuviszki ukėsai, pasiremdami 
sostapilį kongreso, pas Benjaminą Frmt konstitucijos S. V., dekliai acijos ne-

prisigei e ir jų dvasios. Dabar beveik 
kiekvienas vieszintietis moka maskolisz- 
kai susikalbėti ir tuo naudojas kalbė- 
dams maskoliszkai netik su moskobais, 
nes skaito sau už szlovę paniekinti lietu-

rais vadina ,,mužikiszka kalba“. Argi 
yr ko stebėties, kad mindžiodami savo

tolo, kurs pasinaudodamas maszino;^08 kaižygystė už S. N. liuosvbę i] 
pastumia daug darbinįkų nuo daiVRn^len 8^ovl ihZr^t°ta ant kiūtinės 
jai t> tie nekeneziamiejie vargszai Į>™,tor'j°8 sviete 'r taP > "[’dovanotas oide- 
tų, tad ir inaszinoa neturės darbo, ?nciusta titul" generolo S. V. Amen 
nebūtų kam reikalauti produkcijų, f*8- Jl’ K^mszką, garsmg.aus, lim-

o tankiai ir dvasios kuone iszleidc. Vi-

styro neapgyventi niekuomi, tai k(x* a 11 8 ’ 11 8 u 11 u 111 VHdino.
žmogus, kad ir emigantas, neturi tif ^’-gi mes, lietuviai, neturim tiesos 
ant jos apsigyventi? Žmogus prigi’aus^’s ln’e P’1 I,lll'T tautietis 
žmiei, o žemė žmogui. ° iriavo už liuosybę visų? nes mus Mas-

pasilikti daug didesnė dalis moterį’1 vy* immigrantas T. Kasciuszka prie 
irsutuomi liaudis czion mažėtą, pžiurėjimo kariumenės Wasliinglouu 
kad esti Prancūzijoj. fctarė, kad ,,angliszas eilias tur perga

Ii1
H

Amerikoj rezoliucijas prieszais sena
toriaus Lodge’s bil’ią, kurs neužilgi.o 
rodos bus paduotas,! u ms del apsvars
tymo.

Kadangi, Lodge’s immigraciją su
siaurinantis bil’ius, kurį norite pada
ryti tiesa Suvienįtą Valstiją, miorija 
į tai, kad panaikintu tradicijonalisz- 
ką žinomą szios szalies svetystę del 
tironiszkai prispaustą sluogsnią Se
nojo Svieto.

Kadangi, szalis yra plati ir didelė 
— gali lengvai suteikti pragyvenimą 
del milijoną ir milijoną žmonelią, ku
rie nori dirbti ir geidaija, trokszta 
pataisyti savo būvį.

Kadangi, musu emigrantai netei
singai yra priskaityti prie tą, kurie 
buk mažiną dienos pelną del Ameri
kos darbinįko.

Kadangi, mus tautiecziai savo 
darbu ir industrija nemenkai priside
da prie gerovės szios jaunos, progre- 
siszkos szalies ir turi karsztą liuosy- 
bės dvasią, kuri ją patrijotą Genero
lą Koszcziuszką privertė paszvęsti 
del Amerikos laisvės gyvastį, turtą ir 
viską ką turėjo.

Kadangi, mes esame tos pat nuo
monės, kurios buvo Tavo prieszeigys 
Grover Clevelandas, užimąs teip gar
bingą poziciją, t. y., kad užsidegą 
apszvicstunai, kurie nenori dirbti, 
yra labjaus pavojingesni del ramy
bės szalies nei tukstaneziai dorių pra- 
stunėlią, kurio nemoka skaityti ir 
raszyti. O vėl, kad daugumas isz 
musą žmonią nemoka skaityti ir ra
szyti tame didžiausiai yra kaltinama 
nežmoniszka Rusijos valdžia, kuri 
persekioja musą literatūrą, kuri lai
ko už nusikaltimą prieszais valdžią 
tai, kad mes mokiname savo vaike
lius prigimtoj kalboj raszto ir skai
tymo.

Todėl mes perdėtiniai Susi v. Lie- 
tuvią Amerikoj varde keleto tuks- 
tanezią musą susivienijusią brolią ir 
varde virsz 100,000 musą szioj žemoj 
gyvenanezią tautieczią.

Sprendžiame atsiszaukti į Exce- 
lenciją, idant padėtumei,,vetoant 
augszcziaus minėto bil’iaus, kaipo ne
teisingo, fanatiszko ir užkenkianezio 
Amerikos pramonei.

Sprendžiame, kad protestuoti

priesz szį bil’ą, kaipo įrankį del su
tvirtinimo Caro autokratiszko rėdo, 
kurs naikina viską, kas yra neprigul- 
mingo, patrijotiszko ir tautiszko, nes 
jeigu per szį bil’ą butu užvertos du
rys del musą persekiojamą brolią, 
didis smūgis butu užduotas del lais
vės abelnai ir delei garbaus Ameri
kos vardo, kuri yra pagarsėjusi jau 
savo prieglaudomis del prispaustu)ą.

Todelei atsiszaukiame mes prie 
Excelencijos vardan žmoniszkumo, 
praszydami sustabdinti szį pragaiszin

Vildamiesi Excelencija užganapa- 
darysi sziani musą praszymui,pasilie
kame
guodojanti Tavę Tautiecziai-ukėsai

Jonas Zilinskis 
prezidentas.

VlNC. ŽUKAUCKAS 

sekretorius
Kaz. Radzievicz 

ktisierius.

Minersvilles Lietuviu Citizens Kliubo 
priesz apsunkinanti immigracija Lod- 

ge s billiu.

Pasiremiant ant tiesų konstitucijos 
SuvienytųValstijų Sziaurines Amerikos, 
mes-lietuviai atėjome dėl apsigyvenimo 
į S. V. Amerikos lygiai taip, ka:p ir 
kitų Europos tautų žmonės, apsiėmėme 
pildyti visas, kokios tik yra įvestos ežio
je szalije, tiesas be mažiausio mierio bū
ti apsunkįtojais sziai szaliai. Pamatom

tai buk esą apsunkįtojais szios szabes 
ir czion jų neįeik įleisti.
i Mes, Lietuviszkas KliubasMinersvillės, 
Pa. protestą vejame priesz neteisingą lio- 
gikavojimą kas link užmetinėjimo kliu- 
czių emigrantams apsuukinanezių įženg
ti per rubežių S. V. A., nes emigrantai 
pagal tiesas pastoję u kęsais szios szalies. 
lygiai isztiesę de.sznę laike rinkimų duo
da balsą partijai vienai ar kitai, o kad 
partija per kokį nors neapsižiūrėjimą 
pastumia szaJLs reikalus ž^myn, už tą 
niekados negalima kaltinti emigrantų.

dauginasi, nes isz statistikos 1893 ;jn esanti skriaudėja szios szalies, bet 
matoma, kad 1847 m. S. V. buv0 ųne aiszkiai gal ima matyti, kad immi- 
vienas žmogus vertas 5 milijonus doleri1**111 “bnesza savo kuniszkas pajiegas, 
mete-gi 1893 jau milijonierių buvosb1 ^ur'lonils 1,e snu uzs’|)e^10 duoną, 
tomą suvirsz į 2000 Taigi už ką 8Z«et dar ir sznliai nuo kiekvieno darbinį 
gal narakavoti ant immigrantų? o dalis uždarbio liektisi, ir mmigrantai

8. Mes randame, kad ne tik dalingai tiesas atsimoka szalies valdžiai kas

Jic iiauuojgaiB ir laiae iszsuiuos Mums-gi Įstabu, kad czion mokyti 
vimo Suvienytų Valstijų isz po Angnoiiės, sėdėdami urėduose, kaip ir p. 
jos jungo, nes lenkas Pulaskis, kaijodge, meta ant immigrantų murziną 
immigrantas kovojo už S. V. liuosyl’jmskszlą, bet visai netėmija gal, keno 
I adeuszas Kasciuszka, lietuvys, gimsa kaltė slogime szalies; jug ne immi- 
Lietuvoje kaime Merezovcziuose, tmrantų reikalai užtraukė nuo Anglijos

V. liuosybę 3d. Sausio 1777 m. Ulono distrikto, idant klausydams mus, 
Tren tonu, paskiaus po Pricentonu, kuaipo žmonių szauksmo, dabotų, kad tas 
Jurgis Washington's asabiszkai jį gaviillins nepereitų per kongresą, nes egzi- 
pažinti, kaipo narsų karžygį. Toliautuojanti apie immigranciją įstatymai 
tapo priduotas mus Kasciuszka pagelboira užganėdinanti.
generolui Gates už adjutantą, kurs pasai Vardan 74 ukėsų kliubo pasiraszo 
jo pjianus kalnynuose Benius, netoli Komitetasdauginus esti visokios produkcijos ežio

je szalije, kuri net gabenama isz czion Stillwater, kelis kartus generolo Bouf 
Europon ir kitosna dalysna svieto, tai goyne kariumenę smarkiai supliekė. “

sako: ar asz duoną isz to valgysiu? — 
Paikas žmogau! ar-gi dėl vienos duonos 
gyveni ant žemės? Kam tu eini į baž- 
nyczią? juk ji tau duonos nepakisza, o 
vienok ar gali tu aną parduoti? Lygiai 
ne terliok ir savo kalbos užtat, kad tau 
duonos neduoda. Lygiai neprotingos 
yra kalbos tarsi dievobaimingų, kuriems 
neįkalbėsi melsties grynesne, kalba. 
Ar su lietuviszka kalba greieziaus dan 
gun įeisiu? Zinai, kad greieziaus, nes 
bus dailiau ir tavę greieziaus iszdailins. 
Kam tau reikia vargonų, kad ir ant ar 
monikos Mikolas paezirpins? Juk var
gonai į dangų neikels, o tu perki anuos, 
dėlto kad ame dailina, duszia pakelia.

kų dainų; taip sugadino savasias dainas, 
nes dabar dainuodami nors lietuviszkus 
žodžius sako, bet jau jos nebe lietuvisz- 
kos.

Atsiranda ir tokių, kurie szventemis 
apsirėdę maskoliszkais raudonais ar mar 
gaiš marszkiniais eina draug su ruskiais 
vakaruotų. Ruskinimas tada, eina di
džiais szuoliais pirmyn; kartais net bai
su pasirodo: jeigu nieks iszmintingai 
neatkreips jų akių ant neiszmintingo jų

szintiecziai ir dabar maukia sau degtinę 
ant gatvės (ulyczios) be sarmatos, muszas, 
užpuldinėja ant visai nekaltų ir primusza, 
kaip aurai ir 21 d. rugsėjo mėn. atsitiko. 
Pavardes sziuo kartu užtylėsiu, laukda
mas pasitaisymo.

Ar ne gėda jums, vieszintiecziai, ne
klausyti kunigų szaukanezių prie blaivy- 
stės? Ar ne gėda ir pažeminti tą, kas 
yra kiekvienam žinovui už v's brande-

mas minavotųjų savo turtų, kaip tai kal
bos, tikėjimo, yra visų iszmmtingųjų 
Jlldoszyste vadinamas. O, kad-gi su
silauksime, kad musu žmonelės numylės 
savo turtus, jieszkos savo giesmelių, 
džiaugsis isz savo kalbos, nesibiauriuos 
girtuok 1 ysrėie ir iszsiversz nuo sloginau- 
ežios maskoliszkos dvasios! Duok Die
ve, kad veikiaus užtekėtu mums ta ausz- G
ros szviesa ir apszviestų tamsius musų

dievobaimingumo, kaip parodo sziokie 
atsilikimai. Nesenai atvykęs jis į kle
boniją ir karsztai meldęs vietinių kuni
gų, kad jie negintų savo katalikams atei
ti į cerkvę, nors,, perekrestitsia“. Szią 
vasarą nukeliavo jis Į Raguvėlę prie 
p. M. Komaro. Iszvydęs krėslą su 
paraszu, jog ant jo kitados teikės sėdėti
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ant žemes ėmė ilgai bucziuoti to krieslo 
kops, kaip kokią didžiausią szventybę. 
Gal carą mylėti, ale taip s-zuniszkai laižyt 
ir garbinti nė koks protas nedaleidžia.O 1
Už tokias komedijas esąs jau kandidatu 
ant archijeriejaus. -

Szei niuksams.
PrioliUlis (Kursze). 4 d. L; pkriczio 

meti. atvažiavo į Prie kulį (tatai ant 
gelžkelio) p. Savickis, p. Tyszkevy- 
cziaus kasicrius ir atidavęs sunkesnius c
daigtus ant bagažo, Įsėdo Į antrą kliasą. 
Suskambino treti kana - maszina neina, c c
Kodėl? Žandarai jieszko Savickio. 
Atradę iszsodino. ,/Iu, sako, ne vieną 
kartą vežei lietuviszkas kningas, sakyda
mas, jog tai uogos, vynas. Nors syki 
įkritai į musų nagus!“ Sulaikė tada p. 
Savickį lyg rytojaus, kol nesugrįžo isz- 
\e'ti daigiai, ir nugabeno į Liepavos 
1; n cžnę dėl iszkratymo. Koks-gi buvo 
m s minimas ir užsigedimmas, kad prie 
p. Savicko nieko nerado! Ir negalėje 
rast', nes p. S. visai ti o neužsiima, kai
po lenkas, nemokąs lietuviszkai. Spė
jimas krito ant jo dėlto, kad iszPriekulio 
buvo vieną kart iszl ėgęs kontrabandie- 
rius, palikęs kningą ir paraszą. Pa
kilios, girdėties, bene 9 Savickįus radę 
žandarai, bet iszbėgusio nebu\o ir tarp 
anų.

(,,Tėv. Sargas“).

Ant ko maskoliai apverezia 
savo iždo surinkimus.

Sulyginant su kitoms vieszpatystėms, 
Maskolija didžiausią dalį savo surinkimų 
apverezia ant užlaikymo savo kariszkų 
pajiegų; mat visa galybė Maskolijos, 
per paprastus plėszimus labjausiai iszsi- 
platinusios, visa jos civilizacija rymo ant 
karabinų jos kareivių. Austrija ant ka
riaunos reikalų apverezia 13.59% savo 
iszdavimų, Vokietija 14,81%, Anglija 
20,24%, Prancūzija 26,22%, Maskolija 
gi beveik treczdalį savo iszdavimų, tąigi 
31,58%. Iszmokėjimas palukių nuo už
trauktų skolų suėda 21,37% surinkimų. 
Prancūzija, rodos, ant to apverezia 23, 
34%, bet jos randas palakius moka savo 
žmonėms, ji svetimuose krasztuose nė 
skatiko neturi * kolų, bet užtai kitos 
vieszpatystės jai kaltos apie 15000000000 
frankų; Amerikos bondų Prancūzijoj yra 
su virszum ant 1000000000 frankų. Už 
tai ant žmonių apszvietimo, ant pakėli
mo mokslų Maskolija apvereziamažiau
siai, nes tik 3,99% savoiszdavimų, nuvar
gusi gi Italija apverezia jau 5,1 3%, Aus

trija 6,32%, Prancūzija 7,61%, Britanija 
7,62%, Vokietija 8,34%. Taigi mat visa 
Maskojos galybė, jos carų vienvaldystė 
remiasi ant tamsumojos gyventojų ir ant 
kareivių szaudyklių. Ir tokios tai kul 
turus nesziotojos tarp savęs besit dan- 
czios Europos vies/patystės nusilenkia, 
duoda dar labjaus jai susidrulįti. Bot ji 
susidrutinusi pani rėš "tą paežių tamsą už
leisti ant visos Eui< pos, isznaikinti 
augszcziaus kitur pakilusią civibzaciją. 
Kad ji savo krasztuose stabdo ir naikina 
ne savis;ką ci\ilizaci ą, taigi ne botage 
civilizaciją, geriausiai parodo jo s darbai | 
Lenkijoj, Lietui oj, arba Latvijoj, neuž- 
ilgio gnl to paties darbo griebsis Einlan- 
dijoj. Koki darbai, loki ir vaisiai: žmo
nių apszvit timas ir turtingimas Maskoli- 
joj stovi žemiausiai. Taip, paveikslam isz 
paszauklų į kariauna jaunų vyriszkių gu 
bernijose, kur nėra žemiszkų įtaisų ant 100 
paszauklų, tikt 28, 6 nu kejo skaityti ii 
szi( k tiek raszyli, žemiszkose gi guber 
nijose tokių buvo jau dauginus, nes 30, 
4 ant szin.to paszauktų; jeigu nestabdy
tų žmonių apszvietimo neiszmintingican 
tarnai, žemiszkose gubernijose nuoszim- 
tis mokaneziu skaivli butu dar didesnis i. *
Mat maskoliszkas randas rūpinasi vien 
apie daugininią kariaunos, ant kurios 
vien remiasi visa galybė carų vieniai 
dystės, užtai žmones tamsybėse rkęsta, 
nėra melu, kad kokio nors Maskolijos 
kraszto nepasiektų badas. 1 uli apskri- 
cziai antai ant Kaukazo, kurie seniau tu
rėjo parengtus ant ^vandens 1 zvadžioji- j 
me) po laukus nukastus kanalus, garsus j 
buvo isz savo vaisingumo, patekę po Į 
valdžia maskoliszkų carų, paiiito į ne
vaisingus tyrus. 1 Igai tokia 1 ėda trauk- 
tiesi ir Maskolijoj ne gal; ateis ir ežia lai
kas pasirėkavimo, per amžius skriau
džiami neteisingu valdonų žmones turės 
pakilti ir atmokės priderancziai savo vai-i 
donams ir jų visogal i ogiems tarnams. * 

(Isz ..Lietuvos“.) 
-------- —

Naujos knįgos.
Lietuviai po maskolių jiiuirn. l’.ira»zė I>r 

Vilniuje 1S63.

Toj nedidukėj (36 pusi.) knjgutčj 
trumpai bet aiszkiai iszpasakota, kaip 
maskoliai spaudžia ir persekioja lietu
vius. Knįgute padalįla į tris skyrius. 
Pirmam skyriuj prispaudimai lietuvių, 
kaipo Maskolijos padonų; tuos prispam 
ei i m u s lietuviai kenezia drauge su visom 
Maskolijos tautom. Antram skyriuj per
sekiojimai lietuvių, kaipo katalikų. Tre- 

czias skyrius parodo, kokius persėk" 
mus kenezia lietuviai, kaipo atskyrif 
ta, kaip tie persekiojimai yra didtg 
neteisingi, nes visos kitos Maskol 
tautos nuo tu persekiojimų yra liuo^ 
Abelnai, yi a tai tos paezios mislys, 11 
gr. Lelyi os ,, Padėjimas lietuvių ta.| 
rusų vieszpat) stėj “ . tik szioj mažoji 
gotoj yra viskas sutrumpįta.

L ,, k in i ko “ skaitytojai gauna ta 1 
gutę už dyką.

ViszUis irjn auginimu*. 1’; r szė h . t ilniujc h

36 puslapiai. Kaip pats antgalvisH 
do. ta knįgute pamokina, kaip augi:® 
veisti 1 užlas, ir kaip isz to auginimtl 
džiau ią naudą isztraukli. KnĮgutėll 
naudinga laikantiems viszla.. Liet 
ukinįkams. Ir szią knįgulę ,,Lkini| 
skaityto ai gavo doi anai.

I) lilitlė arba patarmės st dū riams surinktu 
isz geriau ią muijiijii kj k Su 

vir szum 120 paisziniu.
Antano Dailidės.

1807.
K nigulė labai naudinga stalioril 

paikins ja r save pramokusiems tosfi 
t“. \ ra czionais iszpasakota . /’tryps 
bes visokių medžių ir parodj . ant| 
katras g< riaus tinka; tobaus >ie m 
kius slaliorystCs įrankius ir į ! i.klėl 
ant galo apie į alinu. v mą ir 1 daąl

1 i<‘s pasveiksi 1<><•., 25c.

Ta knįgutė, turinti 104 p m 
perspaiidinimu isz , ,Tėi yni s

Koncertas ir Komedijoj
Ant naudos parapijinio kniginoį 

Shenandoah, P •. /
1 bus

Utarnike, .Užgavėnių k ra pvH 

bažnytinėj salėjo 

(važios dainos;

vaikai ir kalbanti ma>zi 

na (gralolonas) kal

bės, grajys ir 

giedos.
Gražu paklausyti, smagu 

pažiūrėti.

Tikietai toc. ir 25c.
Ateikit visi, o nesigailėsit.



K n ingyna s
,, Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

Lietuva XIV szimtinetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus,

— Abejoju, kad raganos galėtų -ąjausti žmogi-zkoms 
pajautoms, jei bent tas Imlu kas nepaprasto. Žinoma, laukti 
reikia, kad 1 iek dar pas ji proto pa-iliko, kad pa-kui ją vel
tui vėjo nuvaikyti, arba grįžti pa- žmones, kuriems taip 
davėsi ženklai), jeigu nuo jo- neini etų jokio užtikrinimo. A-z 
jo neapsakytai ga liuosi, ne- jeigu jo ten ne-ukapo- lenkai, 
tai ji jam ankseziaus ar vėliau- nulatižsz sprandą.

— Juk L-ai per jo- prieža-lį visos suimtinės liko- iszsiųs- 
tos? - užklausė Traidenas.

—\ i-os ik vienos. ir gerai atsitiko! Alba tai nėra monai. 
kad Jagalius. ką Lenkiją užkariavo. pamatęs viena lenkintų, 
taip gal vą pamėtė, kad \ i-om- uleike Iiuo-\ I>ę ? Dar ta- nie
kados neal-itiko Lietuvoje. lei-ingai. a-z pats žiūrėdamas 
ant būrio tų suimt iniu. hijojau-i jų. kaip piktu Kauku, ir la
bai nudžiugau i-zgirdęs, kad -žilas debesys at-ivertė i -avo 
szaiį. Kiti isz kareiviu, sekdami D.vainą. norėjo -u jomis 
traukti atgal, bet kunigaik-zl i- po bau-me mvrio užsakė, kad 
inkis nei žingsnio nežengti : dal ar.giidžiu. vaik-zezioja. kaip 
i-zviryti, taip juos tos lenke- apkerėjo. Ar temijei taip gi, 
kaip ta iszdidi snimtine pa/vi Igus ant mus staiga apmirė?

— Kaip-gi tu manai, ka< ja galėjo taip perimi i ?
— Paprastai pikta- gero nekenezia.
— Žinoma, žinoma. kartojo neramus Traidenas, kuri 

tie keli žodžiai pa-me'die mi-ly nen. 1‘aszoko po valandos ir 
žingsniavo už-imi-lijc- po tu-zez a szi enti i\ežia, judėjimą 
duodams |eng\ iem- -avo žing-niams. kurio anksztam gvveni- 
me seniai buvo mist o'ę- () tai artino-i laiminga laiko atmai
na. kada žiema, nuvalydama paskutinius sniegus. pava-ariui 
Įsigyventi leido, o kožna diena puo-ze svietą naujomis gro
žybėmis. Jau Patrimpas. 1 >ieva- varnieną ir szaltinių, su
laužė Vilijos ledus. Motina ir Ii įgana. dievaitės giriu, me- 
trama sau spalva pradėjo pito-zli medžius, krmniis ir pievas. 
Viskas, kas buvo žiema apmigę, i-z naujo atgijo. Laukuo
se piemens, paupiuose turkliai. nore pauk-z.eziai si; džiaug
smu sveikino sugrįžimą to malonau- laiko; \ iens tik Traide
nas, mūrais apkaltas, nejautė szilo atgyjanezio gražumo. Be- 
sispraudžiantis isz»augszto vakarinis pululis apsiautė ji ma
lonum savo attekėsiu ir isz suspaustos krutinės traukė sun
kų atsidūsėjimą. Paskendęs mislyse jaunikaiti-, -keršai ir 
iszilgai trypė po szventinvezią. kad prie durų prisiart inąs su
sitiko ant slenksczio -u viena isz dviejų motei u, bagetai ap
sirėdžiusių, kurios maldingoje pastovėjo, -u uždangalu ant 
burnų, ėjo Į szventinyczią, ir taip ją į ergąsdino, kab susi- 
maisziusi su klyksmu atszoko.

Nors po teisybei Traidenas nebuvo kaltas iszgąstije ne
žinomosios, bet ant jos balso perėmė jį koks tai sumiszimas.

Tuom tarpu antra moteriszkė, perimta guodojimu vietos, 
su nuolankumu artinosi prie altoriaus. Vainikas szviežių ro
žių dabino jos galvą. Buvo tai Auskė, ateinanti su pamerge 
sudėti /miežiui prieszszliubines aukas, Tarnas neszė paskui 
ją du baltu, kaip sniegas, gaidžiu ir padėjo juoba ant laiptų 
altoriaus. Pamergė-gi pasiliko valandą nuoszaliai. Skaru
tė varsty ta auksu, kuri veidą jos dengė, nedidelę darė blėdį 
jos patogumui, nes nors szviežumą veido ir saldumą atžvilgio 
kiek ge-ino,nekenkė visiszkai iszžiurai veido, kuris gražiai po 
ja žimejosi. Jerbutas ankseziaus jau žinojo, kad kunįgaik- 
szcziutė -zitoje valandoje ketino daryti auką, tuojaus su bu
riu kunįgų szventinyezioje pasirodė-

Tuom tarpu Traidenas su nuosteba žiurėjo į pamergę t 
juo labjaus Į ja stebėjosi, juo pažįstamesne ją rasdams, kas 
syk dauginus jautėsi sumiszusiu. Sujudintas pagaliaus aug- 
szcziau-iame laipte, uždengdams veidą delnu, užsispraudė už 
pilioriaus. Malonėjo prisiartinti, idant patikrinti dasiprotė- 
jimą ir neturėjo gana drąsos, kad iszeiti isz po szeszėlio; ant 
laimes Jerbutas, užimtas maldomis, neturėjo laiko jo daboti, 
t gis merginos, prastumas sudėjimo, visas jos patogumas 
taip puikus, taip žinomas jo mineziai, sumaiszė jam protą ir 
tuomi didesne perėminėjo nuosteba, kad jokiu budu negalė
jo daleis! i, kad žinoma jam ypata, kokiu nebūk atsitikimu 
rastųsi vietoje, su kuria jos luomą ir pritikimas niekad nega
lėjo turėti jokio su-iriszimo; bet gi neabejojo, kad ją mato 
prie-zai.- savų.

Ką jis neduotų, kab tik galėtų sunaikinti tą baisingą už
dangą, po kurni slepiasi puikus jos veidas, idant galėtų isz- 
gir-ti \ ieną iszlartą jos žodį? Bet mergina, kaip graži 
slovyla. be pasijudinimo stovėdama attokiai nuo altoriau-, 
Iv has malda- -iunte. o blizganeziose jos akyse aszaros rodėsi 
tiek toje valandoje buvo užimta Auskės laime-SekėTraidenas 
mi-lia jos gyvenimo tolumą, taikė prietikius su Vilnium, vi- 
sokiariopas daleidinejo prieža-tis, trynė akis, stebėjosi ir vis 
ją rado siu žinoma: pagaliaus iszdrįso kiek prisiartįti ir su 
-zalte-niu apmi-lu žvalgė jos patogumą. Abejojimas jo tuo
mi (langiaus priėmė panaszumo į teisybę, kada patėmijo. jog 
nepažįstama kieipė žingeidžias akis už pilioriaus. Kas nebūk 
žinojo gerai, kad pa-i-lepęs szeszėlije turėjo ant jos virszų 
ir v aiman- už ja galėjo žiūrėti ir temyli. Drabužis ją po 
tei-v bei maž.-kire ir vi-iszkai nebuvo jos Inumos nei sza- 
lie.-; bet -žila aplinkybe, pritaikįta gal prie apygardės, ma
žai naikino jo abejojimą. Szeszėlis josios kasų rodės taip
gi trauke i abejojimą, vienok dar lekianezią gaude viltį 
ir. netikedam- pat- sau, dar raminosi nors isz malonaus prie- 
maezio. kas -\k aiszkiaus nyko pirmi uuogąseziai, bet vyda
ma- ap-irikimą dar žimejosi, dar norėjo apkerą pailgįti ir 
velijo, idant tuomi butų isz tikro ,,kas jo laimę ir baimę tvė-

l’o pabaigimo maldos Auskė nuėmė nuo galvos vainiką, 
o su gailumu pažvelgus į tą savo mergystės papuoszimą, pa
dėjo ji su gaile-ezia ant altoriau-; tuojaus .Jerbutas gintaru 
ir vaszku ugnį pakūrė. Iszkilę liepsnos, ap-zviesdamos szven
tinyczią, rodos noriai priėmė auką ir leme pasekmingumą 
ryszių. Vaiskumas dienai panaszus naujas padavė Traide
nio atžiurio srioves ir viklumo Įiriežastis; koras paslėptų gil-
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Ir tai yr tas, ką perini gailescziu mane, 
Sakyk-gi man, mano tėvas ką, ką-gi sakė tau?

Trembeekis.

Po keleto dienų, kad isz kaliejos vėl Traidėnas atliki-

kurioje 
aukinįkas renka medegą dėl stebuklų ir baidos

Pigiai parduoda.
Seniausias Mėsos sklodas Sz.onadorij, darantis grrą 

cash biznį, su viskuom, kaip icebaksis ir kitais dėl 
vedimo pirmos klišos biznio Parsiduoda dėl savo 
priežasties.

Dasiąinoklt Garso si austuvej 103 E. Lloyd str
Sheuandoah, Pa.

mėj kunįgų, laiminanczių laimę Auskės, sukrėtė sienas trio- 
bėsio. Ant taip lauktino atbalsio merginos pakėlė rankas 
augsztyn, pasimeldė dar valandą ir skubiai iszėjo isz szven
tinyczios. Vedė paskui nepažįstamą Traidėnas neramia akia 
ir ilgai paskendęs mislyse svarstė nestovumą likimo, kuris ir 
ant szitos vietos neliovė daryti isz jo vietos savo stovyklos.

Po atsitolinimo merginų prisiartino prie jo Jaunutis su 
iszžiura veido, kurio linksmumą pergalėjo stropi apie drau
gą rūpestis.

— Matei tad kunįgaikszcziutę - sakė - kuri Vaidilą isz 
kėlė augszcziaus kunįgaikszczio Danieliaus, matei tą karžygį 
moteriszkam drabuži]; dabar reikia dar, kad pažįtumei jau
nikį. Žiūrėk, kuomi stojasi moteris palikta ant valios; kur 
kitur gal tokios vestuvės neitų. Bet kas-gi tai? Ar neesi 
silpnas? Kas tau atsitiko, kad taip paszlijei prie sienos, ka
da kimigaikszcziutė darė auką? Lyg sziol dar drebi vi: as 
ir iszblyszkęs, kaip Py kulis. Traidėnai, kas tau yr’? l.sz- 
eik ant tyro oro, asztuonn tarpu prie altoriaus pasiliksiu.

— Duok man pateiką! duok man pateiką! - sznekėjo 
apsvaigęs jaunikaitis. - Pasakyk man, kas yra ta pamergė 
k u n Įga i kszczi u tės!

— Ta,kurią taip smagiai sutrenkei? Gražiai yrėjos pri
sigretinai; pamįs tave ilgai. Bet (langiaus susimaiszei, negu 
nu įkaltai. Nusiramink, nors jos ypata yra szventa, bet ai.t 
tevęs man ding nesiskųs.

— Jaunuti, meldžiu tavęs, pamesk szituos juokus, jei ją 
pažįsti, sakyk, kaip vadinasi!

— Kaip matau tavę akyvom daro jos vardas, o manę dar 
akyvesniu tavo žingeidumas. Be abejonės asz ją pažįstu ir 
kas-gi jos nepažįtų! Yra tai viena garsi ypata, apie kurios 
ranką taikstosi pirmiausi vieszpatys, bet lyg sziol jokis dar 
nepataikė atkreipti jos atydą ant savęs O tu, tėmyk tik, 
taip esi laimingu, kad norėdama tavę pamatyt tyczia su ku- 
nįgaikszcziute atėjo į szventinyczią dienoje tavo tarnystes.

-— Tyczia! Ar tai gal būti? - užklausė isz naujo pabū
gęs jaunikaitis. - Užmuszi manę! Ji manę norėjo matyli ? 
Turiu isz ežia tuojaus prasiszalinti!

— Szalintis nuo vienos merginos, kuri tau nieko blogo 
negal padaryti! Traidėnai, tu esi kokiame tai suklydime, ji 
negali būti sutvėrimu, kurio turi bijotis: nurimki, tai neyra 
kokia lenkė, tai yra duktė musų Krivakrivaiczio.

— Duktė Krivakrivaiczio! - lyg isz miego pabudęs at
kartojo Traidėnas. - Tai yra duktė Lizdeikos! Ar esi per
sitikrinęs, kad neklysti? O, kaip gi manę nuraminai ir nu 
kankinai po draug! Bet gal manę vyli? Jei tai yra Pajau
ta, tai kam-gi manę norėjo matyti? Asz jai visai nesu pažį
stamas.

- Ypatingai; dėlto tai tyczia,kad jai nesi pažįstamu,tai ir 
velijo tavę sau pažįti. Ir duktė Krivakrivaiczio yra mote
rim, o jos, sako, visuomet yra žingeidžios. Ar gal manai, 
kad nežino, kam yra kalta szventinyczią tvarką ir garbę? Se
nis Lizdeika į ją tiki, kaip į antrą Perkūną, ji turi labai dide
lę vertę prie dvaro dėlei savo dorybių ir maldingumo; sako 
net, kad Jagalius joje yr įsimylėjęs, bet tėvas, girdžiu, tam 
ją skiria, kuris ilgainiu Keta pasilikti Krivakrivaiczio.

—Tai bet yra Pajauta; kas per atsitikimas! Pajauta! - kar
tojo neramus Traidėnas, negalėdams susitaikinti su taip ypa
tinga žinia, kad net jo draugas, matydamas jį taip stipriai su
judintu. paliko jį sau ir užsiėmė apie altorių reikalais savo 
tarnystės.

nėjo savo tarnystą su Jaunucziu, prisidirbę su j 
po dienos darbų, pavelijo jam atsilsėti, o paėmęs ant savy 
dabojimą Žnicziaus, sėdo palei altorių ir netėmytinai vis&j 
paskendo liūdnose mislyse. Jau buvo pusiaunaktis, nieki 
nelankė szventinyczios. o ugnis degė tyliu liepsna. Tanu 
iszgirdo, kad kas įėjo per duris ir atsargiai artinosi pas alto-

— Kas ten? - suszuko Traidėnas.
Atsakymas: ,,Asz,tavo tėvas” davė jam pažįti įėjusį Vis 

barą. Paszoko prie jo nudžiugęs jaunikaitis ir suspaudęs 
szirdingai klausė apie naujienas.

—Ar esame ežia vieni?- užklausė senis, sukumpęs po svar
ba didelio pundelio, kurį laikė po ploszczium ant pecziiį.- 
Turiu tau svarbius dalykus daneszti.

— Snūduriuoja ten kampe mano draugas, bet nors mus 
ir girdėtų, nereik jo bijoti, tai mano draugas. Sakyk mat 
pirmiausiai, kaip turisi mano mylimas tėvas!

— Gyvuoja, bet eikime geriaus ant kiemo, nes asz nei 
ir szitų sienų bijausi. Lauke bus saugiaus.

Paklausė Traidėnas savo ti ketinio ir iszėjo isz szventiny
czios.

Jaunutis prijunkęs prie budėjimo nemiegojo tai]) kietai, 
kad neiszgirsti Visbaro inėjimo; prieszingai, matė jį gerai ir 
pažino jame senį, kurs neseniai, kaipo Traidėno tėvas, įvedė 
jį į szventinyczios nuirus. Žingeidus tad dasižinoti apie ką 
jie sznekės ir mažiaus savo žingeidume szvelnus, pasekė pas
kui juos pamaži ir nepatėmytas pas duris atsistojęs atstatė 
ausis su stropumu. Naktis buvo tyki, viskas miego iszblok- 
szta ilsėjosi ramiai, o mėnulis pilnatyj taip aiszkiai szvietė, 
kad per kelias deszimtis žingsnių galima buvo atskirt daigius.

Atsisėdo abudu ant laiptų Perkūno, kuris nuo durių szven
tinyczios stovėjo tik keliuose žingsniuose ir davė Jaunncziui 
lengvai girdėti kalbanczius.

Drebantis ir neramus Traidėnas laukė atidarymo burnos 
senio, kurs, su baime žiurėjams ant milžiaiszkos slovylos, 
taip atsiliepė:

— Iszpažįstu, kad velycziau užsiglausti kur kitur, neng imi 
szitų laiptų kalbėtis, nes man nelabai szitas akmeninis lindi- 
nįkas su savo iszplėtotomis akimis patinka. Skaptorius jį
iszkalė, matyt, neaplankęs graikiszkos szalies, bet užtai gal 
savo dievystėje naguotai iszskraibė 
pasodintas 
žmonių. L

— Užtikrinu tavę, - atsakė Traidėnas - kad szitas dievas 
taip yra del paslapties geras, kaip jokis gal isz jūsų ponų ro- 
dinįkų. Apart to a>z tolintis negaliu, nes sziandien altorių 
daboju. Bet sakyk, ką man atneszei?

— Atsiimk-gi pirma szitą savo brangų lobį, apie kurį 
taip rūpinaisi, - sznekėjo senis, nuimdamas nuopeczių naszu- 
lį, kuris pagal savo dydį iszrodė gana lengvu. - Pakol szitą 
sveczią turėjau savo name, tai buvo nors gerai paslėptu, bet 
negalėjau nė valandos būti ramum ir apie tai tik mislijau, 
kad jo kuogreieziansiai nustoti. Pats man pripažinsi, jog ne
buvo visiszkai su kuom juokavoti. Kad tavo tėvas butų 
apie tai dasižinojęs, žinai gerai, kas isz to but iszėję. Pagal 
siūlą kamuolį suseka. Bet taipgi kad bueziau žinojęs, kiek 
tie niekai rupesezio man kelionėj pridirbs, tai kad manę auk
su butum apkrovęs, niekad nebueziau apsiėmęs tiek myliu 
jį styrinti. Žiūrėk, neatsargus jaunikaiti, ant kokių didelių 
pavojų stūmė manę piktas tavo atkaklumas! Pamislyk tik 
sau, kad man kelionėje, paveizdan, but panorėjęs kas pažiu- 
rėti dėžėn, kas but galėjęs atsitikt su manim? Szitame ap- 
kvaiszime žmonių pikeziausias valkata gal mane ant pirmos 
szakos butų pakoręs ir dar pasididžiuotų isz savo darbo. 
Drebu visas atminęs, kokiose aplinkybėse buvau.

— O! dėkui tau, brangus drauge! - atsiimdamas naszulį 
sznekėjo pilnas džiaugsmo jaunikaitis. - Tavo patarnavimas 
niekad neiszeis isz mano atminties.

Toliaus bus.

Neb viltis.
Leidžiasi saule skaisezinusia 
Už augsztų kalnų, miszkų, 
In szalį beg’ tolimiausią, 
Vienus paliekt’ mus visus.

Apsiaut’ jau žemes platybes 
Baugi tamsybe nakties 
Kaskart baiseaes juodybei 
Klojas giliose lygmes’.

Žeme, aplieta szvitimo
Menesio, žvaigždžių dangaus, 
Prieglobszcziu tamp’ nubudimo 
Baugio ir didžiai rūstaus.

Žemes gražybe linksmiausia, 
Puikus gražumas gamtos.
Vasar’s pavėniai ramiausi 
Jurose saulės szviesos,

Saldžio ramumo szirdies, 
Duszios augsztų įkvėpimų

Tą daktis viską pa j ima 
Jau savo glebiu placziu, 
Tamsa suvysto amžina, 
Miegu užmigdo sunkum.

Kur pirma juros szviesybių

Sparnais užkluoja juodais.
Nieko nemato meilingo

Prie viso gražio jautringa, 
Deganti meile visa?

Nuo nebvilties jau užtemsta 
Szviesa aiszkios iszminties 
Ir szviesa jau szitai gęsta 
Jausmo ramesnio szirdies.

Szviesos dangaus žiburių, 
Pajautos duszios jau mielos 
Tarp nebvilties nykst glebių.

Protas niekaip neb’numano 
Kak kame laime dar but’, 
Irgi szirdis te numano, 
Kaip tikt kentėti ir žūt'.

Rusta mislis nebvdties, 
Kaip numirėlis klajoja 
Baugioj tamsybėj’ nakties.

Toks tai bevilczio likimas - 
Rustas kaip juoda naktis, 
Skausmuos’ baugiauos’jis kankinas,

Baltijos |uia liaduota
Su kauksmu audros piktos
Vaizdą tikriausiai nuduoda < c

Tarp baisių audrų marės’, 
Žunaucziai valcziai dar kelia c
Rodys jį isz prapulties.

Jei yr’ vilties kibiksztėlė

Akyvas patemijimas.
Nuo tūlo laiko po Pensilvanijos mies

telius, lietuvių apgyventus, pradėjo 
slampinėti perkupeziai su knįgomis. Ka
dangi abelnai jie paeina isz tolimesnių 
szalių, yra švietimais po miestelius Pen
silvanijos, todėl reikalauja žmogaus vie
tinio apsipažinusio su vietomis lietuvių 
apgyventomis.

Tokiu žinunu, geriau sakant tarnu per- 
eupeziaus knįgų vieną kartą buvau asz, 
raszantis.

Neiszpasakytai linksmas buvau, kada 
žmonės nuo mano agento pirko ir daug 
pirko, kur tik užėjova. Per laiką mano 
tarnavimo patėmijau tą dalyką, kad žmo
nės skabriausiai pirko maldaknįges ir 
įva’rio turinio dvasiszkas knįgas, isz 
moksliszkų mano agentas pardavė dau
giau elementorių su poteriais, - Lietu-

o kokių agentas nedaug teturėjo, žmo
nes ne užmyti nedavė. , ,Mesk jas į pe- 
czių, lengviau bus Tamistai slimpineti“,

dieviszkų neapkenezia! Ir kitaip negali bū
ti, nes abelnai lietuviai katalikai. Tiedu 
žodžiai: Lietuvis — Katalikas yra sino- 
nomais.

Tas patemijimas, kad lietuviai perkaBalso giesmeles ramingo
Niekur negridi ausis.

Žiba tikt menuo nubudęs,
Remdamos ant debesių;
Gaudžia tikt miszkas apsnūdęs,
Verdamas szirdį skausmu.

Toks pat bevilczio likimas - -
Rustas kaip juoda naktis
Skausmuos’ baugiuos’ jis kankinas,

Laimes saldžios trupinėlį
Sviets atras dar klonyj'.

Bet nebvilties gal’ tamsybe O J

Protą suvis užmigys

Braido bevilczio galvoje 
Nebvilties juoda mislis, 
Kaip menuo liūdnas klajoja 
Dangaus tykiuos’ debesiuos’

Atszczios’ ir rustos’ tilybes’ 
Ramios jo misi y s užming’,

Ach tada naktys baugiausios 
Apsiaus beviltį tamsom’s, 
Valandas jojo ramiausias 
Kancziom’s užnuodys skaudžioms.

Ir tos, bevilti, naktyse
Tau neužszvis jau auszra, 
Jose tu sunkiai kentėsi — 
Vargi likimo auka

Rodo, ko mus žmonėms reikia. Duoki
me todėl jiems kodaugiau gerti knige- 
lių, duokime tą sveiką peną, gaivinantį 
duszias, saldinantį ir taip jau sunkų dar- 
binįko gyvenimą. Pamėgę skaitymus, 
pames blogus budus, kaip antai girtuok
liavimus, kaziras, ir t. t. Ne viliokime 
save, kad mus žmoneliai pamėtė smoką, 
kad negali sveiko peno nuo nuodų at-

Menk primatytinai spind’.
Mislis szviesesne isznyksta
Isz galvos jo kuo skubinus, 
Kaipo meteor’s užszvysta 
Ir tuoj’, iszgaiszt’ ant dangaus.

Kur jau pas’dejo, bevilti, 
Protas tas tavo szviesus,

Tuojau, prakeikęs vi; 
In szalis tamsias eisi,

Bet ten geriaus tau gulėti
Tol’ nuo žmonių negailių:
Ten’ tau nereiks bekenteti
Vis nekaltai jau skriaudų.

Tau nebesunks nick's isz duszios

skirti!
Žiūrėdamas, kaip žmones pirko ir per

ka vis dvasiszko turinio knįgeles, atėjo 
man į galvą mintis:

Dovanai visokį nevidonai ilgus metus 
dirbo ant užmtiszimo dvasios szirdyse 
katalikų — iszkada jų tos energijos, nes 
darbai jų stojosi lygus gaudymui vėjo 
su rėcziu. Linksmas dėl katalikų pate
mijimas. Asz.

Ideos, siekiai mandrus?
Kur szirdis tavo graudinga

Kankynes svieto szio rusezios 
Nebeardys tau szirdies.

Žemaitis.
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liai kariszkos dvasios, atkreipti priesz 
,,Garsą”. Paėmę kitus numerius kitų 
lietuviszkų laikraszczių rasime ir juose

atrado kitokį n sižadinimą -

atsakymuose ,,(|| 
clasinrotepmu. |

mas randa netikt geriausiu lojeriu Lu- 
zernes pavieto, bet vienu isz smarkiausiu 
kriminaliszkų advokatų Suvienytose

savo tautiecziams, bet ir viso miesto 
niurną draumsezia. I as Club’o pra

V. J. STAGARAS,

Responsible editor.

redakciją nerasze. Tad ,, Lietuva’ 
h susiramyti, nes tas straips ne jos

veidas skiresi visiszkai nuo linksmu ir
G

siu remiasi ant

silinksminimų. Turėti tai mat turčiui 
bet nenori mesti senų papratimu. Ka

inų nuo užsipuolimų. Ginezai ir barniai

publicistiszkų straipsnių raszejai. bu 
neiszpasakytu ant save pasitikėjimu to
ksai , .publicistas“ miterlioja ilgą straips
nį, pilną nonsensų arba kasdieninių, 
visiems žinomų, o visai menkos svarbos

esti nubaustas naujais ,,publicisto" 
psniais. Na, ir prasideda ginezas, 
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goms apie staleli — vra aus garsus l>e- svetimtauczms, & 1 -
, . (nagam 1 ikras ,,pelių perkims“, tariau

pats sau žiūrėdamas į tą mažą kruaturą, pasekme, 
tas N. Martiszaiiskas buvo savo rolėj taip 
kai]) jam pridera, gestai ir judėjimai kimo

nų rūstumą savo szirdij, bet paskui 
tavo , .plunksną” ir 
nį. Czion jau buna 
neužsipuola staeziai

j minta už sunkiai dirbantį darbinįkąJ

Gr’miuviene grajijo su 
lijus keletą kartu: sic.y-

$7 bausmes, jei kas ant jų pasiskųs už 
kokį užsipuolimą. Už sumirzimą jie 
busią kur kas asztriaus baudžiami, kaip'

t uždarymą korto su- 
ateinat sz\ entai dienai l,u'»liką

nas dvieju lojeriu, ku- 
atsimus/e ant tolesnio

u. (larman užsimo- 
, 11 \ on touch me 1

biszkas ., Lietuvos prieszas, InojeU 
Stupnickas. I un’me pasakvti, kadi 
Stupnickas ne tik szio straipsnio. I

po atdarymo sesijos panedeho rytą 
smarkiai iszbare tulus reporterius grasi- 
damas nždarvt iiems duris, iei ant to

Sztai viena isz svarbesniųjų pritg 
ežiu ginczu lietuviszkuose kukraszcU 
se.‘

,,Darbinike” tankiai randame uaįį 
tinejimus redakcijoms ir redaktorei 
neprielankiu socijalizmui l.iikraszc 
kad jie suvis neturį apie soeijalizm;.' 
pratini o.
lai ka visuomene supras? Ir kas ka 
kad jie ,, nesupranta”, jei ne oats soffg 
listu organas - .,Darbinįkns"? Am

trumpas, 11)UV0 -- aktoriai.

Tolesnis t nikis proves.
Wilkes=(Bat'7e, fPa. February 9, 1898. 

Ilgas laibas profilius szerifo Martino labai 
žymiai atsimuszc tarpe sedinezų po kai-1

ir auksztesmu zobovn. Mes Cle-
* G

v iai esame dėkingi J. Grimui

kant staeziai teisybę.
Kili parodys kitas tų ginezų prieža

stis, o sziuom kartu atkreipiu atydą tik sprando tam, kursai drįso jo straipsnį 
ant vienos, kaip man rodosi, gana svar- pakr-itikuoti. Kritikierius nutyli, nes 
bios tų ginezų priežasties. j jis ginezb nenorėjo. ,, Publicistas’’ ne

savo 1 aszejiszicus talentus augsztą nuo
monę autorius palaiko už mirtiną įžeidi
mą. Putodamas isz piktumo griebiasi

■įjos siunczta nuo 
sziame ,, Garso“

sziaus pas Kai.posziu, o paaiszkiih 
geru niekur nėra. Vietoj paaiszkiig 
galime rasti tik užmetinejimus. net 
k'cms rimtiemsgaszejams, kaip p. S. 
autorius ..Garso” Patemvjimn, kad

sipuldinejimais ant savo kritikierk . 
ant nemalonaus laikraszczio. Ne. 
kentęs kritikierius atsiliepia ar® 
pats laikrasztis duoda ,, publicistui"|s

uar\ ant sales Robinsono 
no “ 11 u dke sui^e^ isz 1 o

Lietuviai Amerikoj 
Ledgeo bilius.

Kaip vasrą suszaudymas ties I la 
ton'ii nekaltų darbinįkų pakele triu

Tik panu-ųk už 10c. baksa C a s ca r e t s, geriaus 
skilvio ir žarnų reguliatorių.

ros, kaip tai jam norėjo užginti , ,t< 
bę iszreikszti” ir t. t. Ir bematant

užmeti nejimai ignorantizmo a t si rado t' 
pa prašali 

kad svif'F 
menu, fg 
tukstanew

urnai permaiuvti kalbą ir judėjimus, nes p. X. 
()lsziusk;is tai]) jąją grajijo, kad rodos butu 

. užgimęs aut aktoriaus. Vienu žodžiu, visi 
1 aktoriai atliko savo roles gerai ir užganėdino

iszaiszkįti, kas (laiiū- 
d a ž i n o t i, tegul ,, Dari gi 
,,Darbinike” vėl randa- ' c

d a. kad jei nori gerai suprasti a pies'

patalpina į laikrasztį. Padrąsitas tuom 
autorius įgauna dar 
nuomone v

■os ir u.ok-1'). I ikime už i.-u, 
linus nemiegosime, dirbsime, l>

Dėt atsmųciamas, Kad tai yra 
laikraszczio ,, prietehaus“ ir ,, pi;

jarman. ] '
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Tlie Litiniai)ian Weekly

Garsas Amerikos Lietuviu-

ni ginezų ir barnių. ,, Lietuvos” užpe- 
reitam numerij yra ,.aisakymai” Tėvy
nes Sargui, Kardui ir Rytui. Perei
tam to paežio laikraszczio numerij ilgo
kas straipsnis paszvę t is ,, Garsui”. Pas
kutiniame kito laikr iszczio numerij — 

įi f1

laikraszcziuose, kad jie kiekvienam turi 
į akį kristi. Kad tai butų kritikos arba 
rimti pasisznekėjimai, vedanti į susipra
timą, jie butų net naudingi, bet tai tan
kiausiai yra tik užsipuldinėjimai, kirki
nanti, o ne sutaikanti prieszingas puses. 
Ant rimtų ir ant tvirto pamato pastaty
tu užmetinejimų kitas laikrasztis atsako 
prasivardžiavimu, asabiszkais užsipuoli
mais. Toki ,.ginezai” be jokios abejo
nes yra bledingi, o tokių ginezų yra dau
giausiai lietuviszkuose laikraszcziuose. 
Kad juos reiktų panaikįti, vargu . kas 
priesztaraus Bet kad tą blogą panai- 
kiti, kad iszrauti su szaknimis, reikia 
pirmiausiai atrasti szaknis to blogo, tik
ras to priežastis. Pasitikėdamas, kad ir 
kitiems laikraszcziams rupi panaikini
mas t u s z c z i ų ginezų, užkviecziu

n
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Anima vi lis.
Apysaka Mares Radzevicziutes.

Tąsa.
Ant Smolino turėjo didę Įtekmę. Sibiriokas buvo trum

pos atminties, pasisekimai iszkreipe ji isz kelio. Ingijo turtą, 
bet užlaikyt jį nemokėjo. Už daugelį metų sunkaus darbo ir 
neisztekliaus atlygino sau dabar. Iszmokino jį Szumskis kaip 
praleisti pinįgus ir pa-ilinksmįti curopėjiszkai; buvo jo są- 
d raugu.

Szumskis turėjo puikius įėjimus ir visur jam sekėsi. Jt u 
butų likęs didžturcziu, kad ne kortos ir Smoliniene. Loszi 
me neturėjo didelio giliuko; ką iszloszdavo nuo sądraugo, 
pragrąjįdavo dar dauginus kitiems kliube. Buvo susidarius ban
da, kuri isz jo dare sau gyvenimą. Smoliniene ir patraukdavo 
ant dideliųiszdavimų. Jos bijojosi ir pildydavo jos visus norus. 
Moteriszkę tą net ne Szumskis negalėjo užkariauti. Visus 
užkariavęs jos buvo pergalėtas. Buvo tai szeszėlis jo gyveni
me; tas su jaja susineszimas buvo nelaisve, isz kurios jokiu 
budu negalėjo iszsprusti. Atsitikdavo tarp jų ir vaidai: pa
vydi buvo baisiai, pikta iki pasiutimui. Neapkentė Gostin- 
skiutes ir kitų, kurias skaitė savo rivalkomis. Kad ne ji, 
Szumskis liktųsi Sibyriuj, bet jos bijojo ir instinktyviszkai 
jaute, kad ji - jo didžiausias nevidonas. Tarpais po susipy
kimo su ja apimdavo jį baime, su nekantrumu skaitė dienas 
ir valandas savo ežia buvimo ir drebėjo tas, kurs isz visų ty
čiojosi ir viską laike už nieką.

Pagaliaus pajuto dar vieną nesmagumą - buvo tai antipa
tija link Mrozovickio. Neapkentė jo isz pirmo syk irtoji ne
apykanta kasdien vis augo. Skaitė jį ne už nevidoną, bet 
už ryvalą. Antano nepasisekimai pripildydavo jį didžia link
smybe, bet dar mažai jam to buvo - o maz'ai!

Nepaisant to vaikinas neprapuolė. Tarnavo gydytojui, 
liko namiszkiu, draugu. Lebiažiuos Szumskis žemes po ko
jom nejautė. Sziszkinas vėl kokiame nors painiam technisz- 
kam reikale kalbėdavo:

— Tai nieko. Kaip nieko negalėsi padaryti, nusiųsiu 
pas gydytoją, tegul jis atsiųs savo techniką. Tas tik dirstels 
ir visą klausymą iszrisz.

Tada Szumskis juodo isz piktumo ir prižadėjo atkerszyti.
Pagaliaus vieną dien ir Smoliniene dar praplotojo jame no

rą atkerszyjimo.
— Jieszkojo ežia sziądien to girtuoklio (taip paprastai va- 

dįdavo savo vyrą) komisantas gydytojo isz Lebiažių. Dailus 
vaikinas, sveikas, augsztas lyg gvardijokas. Tur but geras ir 
labai meilus. Kalbėjau su juom. Cha, cha, cha! Kvaila bus 
Gostinskiutė, jei neapmainys jį ant tavęs.

Szumskis pastiro. Tuoj paliko ją ir nulėkė į Lebiažius.
Buvo jau vakaras. Po dieniniam darbui susirinko visi į 

gydytojo kambarį ir linksmai sau sznekucziavosi. Senis su 
keliais savo vienmecziais losze isz kortų, Utaviczienė mezgė 
panczeką.o szalia jos Audukaitis . dažiurėjo, kad neužgestų 
ugnis ir krimto sukorį.

Mrozovickis grajijo ant smuiko, o Marijona, atsirėmus į 
sieną, klausė ar tai užsimislijus, ar snuduriuodama. Szums- 
kiui pasirodė, kad ji meiliai žiuri į vaikiną,o jis į ją.

Inejimas sužieduotinio sumaisze visą susirinkimą. Utavi
cziene pradėjo rupįtis apie vakarienę del nuszalusio sveczio, 
Audukaitis kas žin ką sau po nosia suniurnėjo, Mrozovickis 
perstojo grajįjęs, tik striunas taisė. Tiktai mergina nieko 
sau nedarė isz jo pribuvimo. Szumskis pasveikino loszikus 
ir, metęs jiems porą žodžių, prisiartino prie sužieduotines.

— Pertraukiau meilų pasibovijimą! - tarė iszjuokiancziai.
— Visai ne. Galime ir toliaus bovįtis.
— O jeigu jis man nepatinka?
— Galima sutikti su tamistos norais. Isz kurgi tai Die

vas nesza?
— Isz Kurhano. Pirmu syk savo gyvenime matau tamis

ta be darbo ir užsimislijusią.
V’etoj atsakymo tik kaktą suraukė.
Mrozovickis pakilęs iszejo, nenorėdamas būti liudinįku 

j ų kalbos.
Szumskis palydėjo jį akimis.
— Girdėjau sziandien Kurhane, kad tamista apmainei 

manę ant szito!.. . - tarė staiga.
—Kas-gi tai tamistai pasakė? Tai gal Smoliniene!
— Kaip greit tamista dasipranti!
— Ant to nereikia daug supratimo. Isz tarmės gali pa- 

žįnti autorių. Ką-gi daugiaus pasakė?
— Nieko daugiaus. Užtenka man ir to!
— Stebėtinas jos gerumas, kad tik tiek papasakojo. Mis- 

lijau,kad toliaus manę visai prie savęs prilygįs.
— Tacziaus, tamista patvirtini! - suszuko ruseziai.
— Asz? — atkirto taippat ruseziai. - Žinok tamista, kad 

jeigu taip butų, tad nuo manęs pirmiau apie tai iszgirstum, 
kaip nuo žmonių.

—Tamista neturi tiesos tai kalbėti ir-daryti!
— Lygiai, kaip ir tamista, o vienok. . . .
— Tamista tiki toms apkalboms, ką užmeta man tas ver- 

szis.
— Ponas Mrozovickis niekados apie tamista nieko nekal

bėjo. Tas suvis be reikalo.
— Asz tamistai darodysiu, kad jisai yra latru.
— Darodinėk tamista, ką nori, kas man apie tai.
Tai kalbėdama pakilo ir iszejo, o jis likosi suarzįtas, įpy

kęs. Jautė, kad puiki karjera slysta jam isz rankų; toliaus 
prisižedėj būti atsargesniu.

Szvecziai atsisveikino gydytoją, Szumskis sėdo prie va
karienės.

— Vaikai - tarė gydytojas į savo pagelbinikus. — Eikite 
gulti. Rytoj anksti Audukaitis tegul važiuoja į Gladianką 
javų, o tu, Antan, iszvažiosi degtinę į karezemas.

Abudu sėdėdami prie kakalio nuz'emįtai tarė:,, Klausom.“ 
Paskui Mrozovickis stuktelėjo žemaitį.

— Apsimainykime! - tarė.
Audukaitis saviszkai nusiszypojęs, tykiai atsakė:
— Paskui viensėdį nori! Gerai, galėsime apsimanyti.
Szumskis nugirdo jų kalbą ir įsitėmijo.
Ant rytojaus Antanas susirengė vežimus ir iszvažiavo 

javų. Grįžtant jis aplenkė kitus savo vežimus ir pasuko isz 
kelio. Žinojo jau gerai Szamano buveinę, kuri nelabai at- 
seziai buvo nuo kelio, ir spareziai pasileido tyru lauku. Va
karan tik prie pat Lebiažių dasivijo savo vežimus. Taip visa
dos darydavo, kada tik važiuodavo tuom keliu, ir niekados jį 
nieks neužtėmydavo. Szį vakarą taippat, nieko blogo nemis-
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— Kur? - užklausė Antanas.
— Aukso kasti. Rudenij sugrįžo isz ten vienas ir iki 

szioliai dar visko neparneszė, taip daug uždirbo.
— Kas tai tokis?
— Toks rudas, Szyszka. Ar nematei jį Kurhane? Szum

skio kumpanija.
— Szyszka? Gal Pranas? - užklausė Antanas.
— Gal.
— Tai bus brolis mano merginos.
— Na, tai vaktuok jį, nes jis, kad neteks aukso, tai ir ją 

statys ant kortos ir pralosz. O mus jaunas ponas tą mėgsta.
Antanas sudrebėjo.

— O tu,-ar eisi su manim aukso jieszkoti? - užklausė 
Antano.

— Tycziojiesi isz manęs. Asz ežia neliuosas. O ant 
galo ne su mano giliuku aukso jieszko. Likime isz ežia, nes 
mane troszkina. Užeisim i karezema. v c c

Iszejo, bet žemaitis, radęs kuknioj aut stalo szviežią duo
ną, likosi. Antanas priesz rytą sugrįžo paniuręs, susikrim
tęs, sueržįtas iki paskutines. Nuo tos dienos tarp jo ir gydy
tojo szeimynos buvo koks tai atszalimas. Apart reikalų jis 
su nieku nekalbėjo, ir jie perstojo jį laikę už savą. Pildė vi
sus įsakymus, bet kaipo tarnas. Pabaigęs užduotą darbą vy
ko isz namų, valkoioįosi vakarais ir naktimis, szventomis die- 

. nomis visai nesirodė namie. Su kokiu tai nenoriu ėmė valgi 
ir tyczia badėjo, tankiai per dieną iszmisdamas su plutele 
duonos; drabužius pats sau lopė, skalbė, kad tik mažiaus rei
kalauti nuo gaspadorių. Szumskis niekad nesutikdavo jo Le
biažiuos, o nors nė gydytojas nė Marijona niekados nesiskun
dė, suprato, kad ryvalių savo galutinai pergalėjo.

Taip perėjo pora sunkių, ilgų mėnesių. Taip kartu ir liū
dna buvo Antanui, kad nenorėjo net nė merginos atlankyti. 
Pagaliaus vieną dieną, varydamas kaimenę jauezių į bravorus, 
užėjo pas Szamana. Butas jo buvo užpustytas sniegu ir isz- 
rodė suvis neapgyventu. Ilgai barszkino į duris, kol jas ati
darė pats gaspadorius, matomai nenorintis visai priimti sve- 
czio.

— Iii pas mergą! - suniurnėjo. - Eik savo keliu ir 
jieszkok jos kur kitur. Iszejo nuo manęs!

— Kur? Meluoji!- suriko Antanas.
— Brolis ją atpirko ir nusivežė. kaip buvome suside- 

' reje.
— Ar seni ti ?
— Bus jau pora nedėlių. Man vis tiek, už pusės metų 

pigiau ją gausiu. Dabar jam reikalinga buvo. O tau taip-g1 
'geriau. Arcziau bus nueiti į Kurhaną. Laimingos kelionės!

Uždarė priesz Antaną duris.
Antanas, nei girtas, įszoko į rogutes ir paplakė arklį, 

i Pravažiavo savo kaimenę ir Lebiažius, nuvažiavo tiesok į Kur- 
I hana. I

Greitai dasiklausė apie Szyszkos gyvenimą. Laikė pui
kų ant Tobolio kranto namą. Viduj buvo szviesu ir sėdėjo 
prie „darbo“ visi sukeziai. Pundai ginįgų ir aukso dengė 
stalelius. Jie-gi, nors jau visi buvo girti, gėrė dar kiek kuris 
galėjo.

Mrozovickis paklausė tarno, kur gaspadorius.
Sėdėjo greta Szumskio ir loszė su juom. Inėjus Antanui 

jis pakilo ir persistatė.

(Toliaus bus.)

lydamas, ramiai ir linksmai įėjo į gydytojo butą. Truputį nu
sistebėjo radęs ten Szumskį.

* — Kas tai, taip vėlai? - užklausė gydytojas. <
Antanas patėmijo, kad visi atydžiai žiuri į jį, net ir Mari

jona pakėlė akis nuo skaitlinės knįgos.
— Rodos, kad neužtrukau ilgiau, kaip visada - tarė bai

liai.
— Kodėl-gi apsimainei su Audukaicziu?
— Mislijau, kad tamistai vis tiek, kas javus pristatys, kad 

tik jie bus ant laiko.
— Taip! Tas nieko! Niekur neužvažiavai pakeliui?
Vaikinas susimaiszė. Norėjo pasakyt teisybę, bet 

pamislijęs, kad gydytojas jam gal užgint atlankymą ano buto, 
tarė:

— Niekur! - ir paraudo isz gėdos.
Szumskis pekliszkai nusijuokė.
— Kam tai tokioj slaptoj laikyti atlankymą Szamano. 

Juk ir savo reikalus prie kitų gali atlikti. Reik atlankyti pu- 
sinįką, dasižinoti apie apvertimą pinįgų. Ar gerą procentą 
atnesza tie 1.300 rublių? Ką? O ir duktė Szamano nebloga! 
Juk tai negali nė jausti, kaip greitai valandos bėga tokiam su
sirinkime! Cha, cha, cha!

Mrozovickis nedrįso dirstelti į akis gydytojo ir Marijo
nos, bet iszjuokimo ir paniekinimo negalėjo perkęsti.

— O ką tamista tas apeina! - suszuko nublankęs. - Juk 
galiu ir asz turėti pažįstamus ir nusineszimus, kokius asz no
riu, kad tik asz gerai pildau savo darbą. O kad bueziau pa
vogęs pinigus, tai už juos netarnauezia, bet mokeczia užat blo
giau už tamista!

Kad nebūtų ežia buvę Szumskio, gal butų ir nepamela 
vęs, ir niekad nebūt taip užsidegęs.

Pykdamas dar blogesniu darė savo padėjimą.
— Ir buvai pas Szamaną? - užklausė gydytojas, barszkį 

damas pirsztais į stalą.
— Buvau! - atsakė lakoniszkai.
— Ir tankiai ten būni?
— Kada tik galiu.
— Ir turi ten mergą?
Kas kart jį vis daugiaus erzino tas tyrinėjimas ir peklisz- 

kas Szumskio juokas.
— Turiu! - tarė drąsiai c
Nieks daugiaus jam nieko nesakė ir nieks jį neprakalbino 

per visa vakarą. Szumskis kas žin ką vis sznabždėjo gydy
tojui, Utaviczienė dūsavo, Marijona kreipė nuo jo savo akis. 
Buvo apvogęs. Nejudino valgio, nuilsęs įlindo į kamarbį, 
kurį paliko jam draugas. Taip buvo ineržįtas, kad net visas 
drebėjo isz piktumo. Nepasėdėjo ant vietos, vaikszcziojo po 
kambarį, kaip laukini^.

Labai jau vėlu buvo, kada įėjo Audukaitis.
Antanas atsistojo priesz jį negalėdamas užtylėti.
— Szumskis mane apvagino! - suniurnėjo. - Girdėjei? 

Ir taip darodė, kad jie nė neabejojo. Kada kas jau sėdi ir vis 
pasakoja.

— Gyvatė! - nuniurnėjo vaikinas. - Papuls kada jis į 
mano rankas, tai gyvą nepaleisiu.

— Ir nereikia tokio gailėtis! - ramiai pritarė žemaitis.
Atsisėdo kampe ir ilgai tylėjo; paskui tyliai tarė:
— Asz noriu pabėgti. Taigi teta ant manęs vis sznairuo- 

įa, lyg daug suvalgau. Perleisiu szalczius ir eisiu.
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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 žinią ant adreso 
szito.

Mr. Ignotas Lukaszevicz,
4 18 W. Pratt str. 

Baltimore. Md.

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

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

Jei daktarui negalėjo pažįli tavo ligos arba ne
galėjo tau pagelbėt, tai raszyk tuojau* pas Dak
tarą llain’į, o jis tau duos rodį už dykį. Jei dak
taras pripažįtų tavo ligį už neiszgydomį, tai sta- 
cziai tau pasakys ir neturėsi jokios utrotos. Dr. 
Ilatn yra teisingas ir atsakantys, o apie ligonius 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvas apie savo vail us. 
jinonės, kurie dovanai klausinėjo rodų daugelio 
daktarų, kurie po kclioliKį metų pergulėjo ligon- 
bueziuose, tartum per kokius molius likos dr Ha- 
m’o iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sa
kom kr'į teisybę, Nepratgsk savo ligos nes ga
li ta i neiszgydoma. Raszyk tuojaus pas Dak- 
tarįnlam’į.

G Huolių Daktaro Ham'o negali gauti jokioj 
aptiekoj. nėj grosernėj, nėj kare minioj, nė nuo 
perkuyczių. Kas nori būti persitikrinęs, Kad 
gaus czystas ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo Ham’o. Bonka tų gyduolių kasztuo- 
ju tik $1.00. szeszios bonkos $5.00. Ra sza n t gy
duolių, reikia apraszyt savo ligį ir įdėti į gromu
lį pinįgus, money orderį arba ezekį. Gyduoles 
ir pamokinimį, kaip jas suvartoti, isz.siusime se- 
kaneziu pacztu. Atsiųsk paczto ženlilcjįdėl at
sakymo, Adresas toksai:

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

Toledo, Ohio.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name'ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

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

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

eriaus, kaip Klondike.
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

aus it už juos pilnai.

Dailus aržuolinis sutraukiamas
stalas - $3-75

Geležines lovos $ 3-50

Puikus aržuoliniai Chanila suits,

Parlor Suits. 5 sztukos - S 18.00 
Kėdė su medžio sėdyne - .45
Kėdė Su nendri' e sėdyne. - 75.

J. P. Williams & Son

8 sztukos $ 14.00
; Visa eilia lovos, springsai, visur 

apvadžiota - § 3.75
Komoda - - 5.50

13 S. MAIN STR.
5 SHENANDOAH, PA.,

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

niansias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir palengvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įcenmg ant inkstu, abel- 
nai vidurių, perczystijažmogaus 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

Ar nori insekuravot (insziu- 
ryt) savo dąigtus?

Jei nori tai kreipkis prie 
geriausio agento

L. 0. Doniiel
ant

154 FIRTSTR.
ELIZABETH, N. J.

ANTANAS KALCZ1NSKAS

GERIAUSIA UŽEIGA pas

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

Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka <mt szalto alaus! isz Pranei jot- 
sznapso ir turkiszką cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

geras ir teisingas 
vyras laiko

inainierh]
HOTELI

ANT
KETVIRTOS

'/////mil (Fourth) Street
™ Minersville, Pa.

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

Bank Exchange
Daniel Fallon, Propr.
13O First Street 

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau- 

sius gėry mus. visam mieste.
Telefonas 562.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

ČSsi I iriiiii.,
pertai, žinoto, jog kaipo naujas 

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

° 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 
pas-.Rev. 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 ir nesurukyk savo 
amžių.

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

Ar žinote kur smagiausia 
laiką galima praleisti?

Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius ge

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

Gyvena ant
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J.

JQ Keijnig
Carpenter & Builder

419 East Jersey str. 
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias 
Karpenteris

ir Budavotojas
Darbą atlieka greitai gerai 

ir teisingai. Reikale krei pi- 
tės visi prie jo.

^RYTAS’
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

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

Kiekvienai krikszczioniszkai szei- 
mynai naudinga jį iszsiraszy ti.

Antraszas:

Rev. J. Zebris,
84 John sir. Waterbury, Conn.

Wanted-An Idea
Protectl your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
noys, Washington, D. C., for their <1,800 priae 
•ml Uit of two hundred InvMtlons want**.

CH. E1LBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir
Mūrininkas
ant

32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

Raudokitės!
Gavau szviežią transportą 

ražanezią, lietuviszką szkap 
lierią, abrozėliu, kryželių, 
mentelikelią ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križenauckas
103 E.Lloyd str. Shenandoah, 

Penna.

Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias 
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik idol. 20 c. ant metų, 
60 c. ant pusmeczio. Prosuose 4 
markės. GARSO spaustuvė už pi
gią prekg ir labai gražiai padaro 
visokius drukoriszkūs darbus;spau- 
dinama draugysezių konstitucijas, 
visokias korteles, užpraszymus, 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik siųsti 
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, 'Par,



Ill
GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS B U J A U C K A S.
Parsikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

JEI NORI GA UTĮ GE- 

kąiiwi at 
už pigia preke, eik pas

D. PABUSTA in 

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

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

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa

jM.pjiSaley,
16 AL olain str.

Shenandoah, Pa. 
Parduoda nau jus lai k ro - 

Į džius ir pataiso vis Tins 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
t t.

Treinai iszeina.
isz ShurnoKin 8.20, 11.58 isz ryto, 2.10, 5 If 
0 po nii-tii ir iitoinn in Szenadorl uni 9.14 ryta 
5, 3.05. 5.58 ir 8.42 po pietn
Iszeina isz SzeniKlork I Pottsville, R 03. 7.38 

15, 11.00, isz ryto; 12 50, 3.05. 4.105.58 8.42 
o pietų.
Iszeina isz Pottsville į Szemulori ft On. 7.45 

D.15, ryto. 12.05 12.35 . 3.00, 5.15, 5.40.7 25.10.20 
o pietų.
Iszeina isz Sz.eiui'lorio j, Hazleton. 5 33 7.-8 

.14. ryte, 12,50. 3 i 5, 5.10,5.58 8.42 p. u
Iszeina isz Ilnzb-ton i sz iuitiri. 7 32 in. 0 

rvte, 12.50 3.05, 5.00, 5,57. 8 28 po pi. r. ■■
NEDEL1NIS TREINAS

Iszeina in Raven Run, Centralia 
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte 
1 49 po pietų, ir ateina in Shamokin aut 
1(1.55 ryta ir 2.47. no piet.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
11.55 ryta ir 5.35 po piet ■>. ir ateina in 
Shenadori ant ryta ir 12.50, 6,31 po pie 
tai.

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Crock. 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 pietn.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

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

Isz Szenadoric in Pottsville 5,"5, 9,10 
9.40, ryte 3.05. 6.31 po pietų.

Isz Pottsville in Szenadorl 8.45. 10.**0 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

Rollin u. wii.bur generalnas superin 
tendentas South Bethlehem. Pa

CHAS S. LEE, gen. agentas

Gelezinkels IjJiigli- Valley.
Prasidėjo nuo 16 Sausio i8ę8 m.
Treinai iszeina isz, Shenadorio į Penn 

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

I n New York ir Philadelphia 5.33, 7.38 
9.14 ryta: 12.50, 3.05 5.10 po piet.

In Quakake, Switchback, Gerhards ii 
Hudsondale 3.05 po piet.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville. '1'ovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 5.33, 9.11 ryta; 3.05, 5.58 po
piet.

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

Tn Belvidere. Delaware, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.33 ryta; 5.10 po piet.

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

In Ithaca ir Geneva 9.1 1 ryta; 5.58 po 
piet.

In Auburn 9.14 ryta; 5.58 popiet.
In Jeanesville, Revision ir Beaver 

Meadow 9.14 ryta: 3.05 po pier.
Tn 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 ryta; 12 50, 3.05, 5.10

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

In Raven Run, Centralia Mt-Carme’ 
ir Shamokin 9.02, 10.59 ryta; 1.46 4.07 
6.46, po pietn.

In Park Place, Mahanoy Citv. Delano 
5.33.7.38, 9.1 l ryta; 12.50, 3.05.‘ 5 I i 5.58 
8.42, 11.00 po pietn.

In Yeatesville 5.33, 7.38, 9.14 ryta; 
3.05, 5.58. 11.00 po pintu.

Philadelphia, Pa.
A W N O N N E MACH E R. A ss t G. P A 

Philadelphia. Pa.

Philadelphijos lietuviai, ka beeiti pas 
žydus. eikit velyk pas V. Domansk’, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus 
iapio. Jis turi taipgi Branchoffice ant 

2848 R i c h m o n d str.

3* R. Dabb *3-
Geriausias Shenadorij pho- 

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

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29£ W. Centre str.
Shenandoah Pa.

PAS

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

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiįa. Len
ki j ąir kitas visas Europos szalts. Taipgi laiko užeigų, kur kie 
kviens Lietuvis gaus gerų priėmimą ir rodą.

LIETUVISZKAS

KB1ĄUGZIUS

A yrai visi pas geriausią

Graboriu
Vincą Minko. ieziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ry ginus dėl szėrmenų. vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

steliuotus siutus pusiu 
tikt už Š14 mažia 
sios prekės, eina iki ŠI 
o kelnes nuo S3 iki $1

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-- 
timu szias K N Y G AS:

. Istorija Katalikų Ba/.nyezios. J. i 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- į 
nam katalikui. Kaszluoja - 81.00

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

3. Valtis bei iszguldymas szventų [ 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su, 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. į 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad koz.no 
lietuvio namuose ji bu t u. K aszt uoje 8.50 ‘

Į pas KUN. a BURBA. Box 1053 
PLYMOUTH. PA- Luz. Co

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

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad C’HRYS- 

l PI A N SI 1M 11 >T() yra geras alus ir 
Icralwa nuo jo niekad neskauda. I’as 
Ūh. Shmitlra gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41 ir 11

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
GAUSITE PAS

BARNSTON Tea Co.

Importuoja jie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

Jacob Hentz’o 
lyCStauraciia,

Valgį gali gauti kožną valandą 
OYSTERIAI visokių kainų.

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau 

liai. 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 Pan linkaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

J.
LIET U v I S Z K A S GRABORIUS paf- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 

I kriksztyuų. Taipgi turi visokių 
arabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

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

Mrs Jacob Hentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.



ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for

Until you . have tried

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

ThJ* aort L> put up cheaply to rratlfy the universal present demand for * low prlsa

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s

Send Five Cents to The Ripans Chemical Comt ny, No. xo 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or 
13 cartons will bo mailed for 48 cents. The dinner are tin to 
ooa tku Ripanfi Tabules aro the very medicine you need.

V1CEIBS OOMISKi
BROKER

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.
A pdirba stiklus ir hisziurija nuo ugnies.
Kalektavoia randas, mokestis nuo prapecziz ir komiszionicrius 
elytų. Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:
91 Grand str, Brooklyn, N. Y

W mill n n. utxx xxygsjaz'T—rrr-1 t—B—ae-aenxi, mi

Gerianse ir szvieziause mėsa
----- PAS -------

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

’■ ‘uvi szki kumpia’ ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

J. I. Monskij
In veža isz užrubežes ir parduoda

230 Springfield Ave.
Likieriu ir Degtine

Newark, N. J

ooso r*. w PMelDliia, Pa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja lai VU kortos, apsau

goja nuo Ugnies .ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda llillHU ir visokius reikalus atlieka kuotei-

ri ilgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigius? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge

riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti? Tai eik pas

quickly secured. FEE THE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or : •!> with evj '.mntion t-.r fr-o report as to
paten tab! 11 tv 48-PACE BOOK F?.EE. < mtnins references 
and full iuforn ton. j Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON d. CO , Patent Izivyvifl, 
Lo Droit Hi \u i N. D C

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull sir.

Opp. ('entral IL IL Da pot, 
ELIZA BETIIPORT, N. J.
August Hoff. Prop’r,

Wes Įlmiors & Cigars
Baliant\ lie's Pale Extra Lager 

Beer on Draught.
Trolley Cars stop at the door.

Central Hotel
kur yra

August Hoff, Prop’r.
Karai sustoja ties patim 

sal i u n u.

Chas Kettig ir Simus
I’OTTVILLE’.IE, Pa.

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

f! a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
už import,avota. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

NA V J1 EN A! NAV J 1EN A ’
Asz duodu žinot visiem lietus nįkam, 

kad asz dabar turiu savo locna dra<’panų 
Faktore Philadelphijoje, 327 51A II K ET 
STR. PH 1 LA I)A., PA.

Visas drapanas mes dabar darome dėl 
saves ir parduodame kitiems sztornį- 
kains. Musų drapanos dar tiks gėriais, 
kaip stelinotos, nes mano (aktorėj dirba 
geriausi l’hiladelphijos kriaueziai.

Dėlto mes susimislijomo, kad im s jau 
pa mesime ta mada derėtis. Nuo 3 dienos 
Morcz.iaus.mes uždedame VI ENA (ZIE- 
N E ir visas drapanas: siutus, kelnes, 
marszkinhis, skrybė <*s. bus ant tikinto 
iszdrukuota praisai, 1 taip pigiai, kad ju 
nė nenorėsite, kad ju ms da ka iiul< įstū
mė. Mes indėsiip du szitu doleriu i ban
ka. jeigu viens galės iszrast, kad m>s 
parduosime nors vienam brangiau, kaip 
kitam. B is Iszdrukuota taip pigiai, kad 
kiti sztornįkai negalės nupirkt už tokią 
clone. kaip jus pirksite. Nuo 3 Mor- 
eziaus mes gausime pilną sztora nauju 
tavorų, o szituos. ka dabar turime, par 
duosime iki 3d. Aforcziaus. Užtai dabar 
labai [>igiai parduosim viską, dėlto kad 
iki lai dienai neliktų senų tavom, kada 
gausime viską nauja su praisais.

Jus patys galite suprast kad im s salė
sime labai pigiai parduot, ba mus paežių 
kriaueziai viską siųs, mums nereiks 
pirkti nuo kitu. ’ Dėlto viskas bus viena 
cziene ir Pigiai. Ir jum nereiks bade- 

1 riuot is-derėt is. Neiižrnirsz.kite ateiii isz- 
piikti tavora. kurį mes norime is/.par- 
dnoli iki 3 ii. Moreziaus, o kurį pirkaite 
labai*pigiai. Neiržmirszkite mano ph-isą

1 1 South Main Street
Didžiausias ir pigiausias sztoras

SHENANDOAH, PA.
LOUIS GOLDIN.

Kad ir mažas vaikas atėjės gaus už ta 
paezia ciene, kaip senas žmogus uim 3 d. 
Moreziaus kada mes uždusime viena cie-

Donicinski

J e i i s z g a i s z keno koks gyvulys: 
kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną 

| p. Ulrich. -Jis užmokės už telefoną ir 
I už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

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

f

ir pasidžiaugsi, jog suradai gurą, teisingą ir iszmintingą žmo

gų TIK NEPAMIRSZK:

2023 N. 2nd sir. Philadelphia, Pa,

KNIGA MONU.
NEBŪTINAS DAIKTAS Lietnviszkoje
Kalboje............................................... l.obc

taiposgi pardavinėja visokius daigius 
reikalingus monų darymui knįgos, pui 
kia gromat ų popiera su kvietkoms,

Raszykit, tai gausit kai alinga.Joseph matutis,
287 Wythe Ave. Brooklyn, N, T,

’’Anthracite” alų 
Gvarantnota tikrai czvslas. •/

Thomas IVLilia
laiko santaikos slidžios (Justice of the 
peace) offisą ant Glover so kalno, jis 

atlieka visokius skvajerio ofl'iso
reikalus bo jokiu vilkinimu. V—6


