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Suvienytų valstijų valdžia beveik ne
abejoja, kad kares su Ispanija nebus,
■vienok prie jos rengiasi. Užstcliavo tris
■įdėlius kariszkus laivus, pamarinius
miestus fortifikuoja ir gabena j juos
linkius ir amunicija. Valdžios agentai
ipziurinejaužrubežij ant pardavimo esan
čius
laivus. Kares nebusiąv — vienok
I
■prie jos rengiasi.
Sieczias ,,Biilt;injan) linine“.

I Pereitą aėtnyczių atsilankė pas preziIdentų „Baltamjam name” Belgijos kunį■gaiksztis Albertas. Vakare Baltamjam
tume buvo didelis priėmimas, pakeltas
lantkunįgaikszczio garbes. Ant vaka
ro,apart prezidento szeimynos, buvo tū
li ambasadoriai, taip gi daugelis senalo-

Iriųir kongresmenų.
* " iVnorjaF Ispanijos pasiuntinys.

I tod. Kovo atvažiavo į Wrshingtona
■naujasis Ispanijos pasiuntinys senor Po
Iby Barnabe. Ant gelžkeldvario pa■sveikino jį sekretorius Bose su pasiunti■nystės urėdnįkais. Ant rytojaus nauja
is pasiuntinys persistatė ministeriui
lišrubežinių,
dalykų,
Sherman’ui.
IPrezidentas, kursai si? iszkilme priėmė
[Belgijos kunįgaiksztį, nežinia dulko ne
itojo laiko priimti Ispanijos pasiuntinį
Įirpriėmimą atidėjo ant 12 d. Kovo.

I

Darbu dalis.
St ra i kas

I

Į Darbinįkams

National Tin
Plate
porks, Monesen’e, numusžč mokesti
p 10 procento. 150 darbinįkų nenopjouž pusdykę dirbti ir sustraikavo.
Darbiujkii konvencija.

Post-Office

(MARCH)

at

Darbini ko likimas.

Karts nebus, liet prie jos rengiasi.

|

17 d. KOVO

as second class mail mater at the

Žinios isz Amerikos.

I
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Perėjusia nedėlių rado New York’e
adt gatves(ulycios) parpuolusį pusgyvį
darbinįkų, James Donohue, 31 metų
amžiaus. Rastoj prie jo knįgutčj buvo
užraszyta, kad jau per 8 dienas ant sa
vo užlaikymo iszleido tik po 5 centus.
Ant galo apsilpus griuvo ant gatves ir
sunkiai susižeidė.
Ir tai ne vienam galineziam ir norincziam dirbti darbinįkui taip pareina tik
dūką darbartiniam dalykui stoviui ir ka
pitalistams. kurie viską savo rankose
apglėbę laiko.

Jvlahanoy (Plane, (Pa.
Subatos rytą (5 d, Kovo) ketvirtą adynaryte
atsirado ugnele vieno anglo szantej, ne
toli nuo to daigto, kur yra mus ,, Susiv. ”
kuopos knįgynas. Szaliagyvenantiems
lietuviams ugnele nebaug bledies pada
re. Buvo iszsikraustę savo daigtus, bet
vėl atgal susinesze pamatę, kad ugnelę
apgesys. Ugnis sugadino vienus na
mus ant dviejų szeimynų, o kelių kitų
namų langus iszmuszinejo.
Namai bu
vo locnastis žemes kampanijos. Ugne
le atsirado, sako, per girtybę ir nepri-

Isz Szenadorio.
Abudu pleszikai, ką užpuolė ant kun.
Abromaiczio ir iszplcszė lietuvių bažnyczią, jau suimti. Vienas jau nuo seniau
sėdi Pottsvillcs kalėjime,
Antrą dar
tik pereito panedelio naktį suome. Kun.
Abromaitis juos pažino ir pripažino už
tuos paežius, kurie su revolveriu ant jo
buvo užpuolę.
Abudu pleszikai yra
anglai - airiai, o ne lietuviai, kaip isz
syk visi mine. Paskiaus suimtasis yra
net giminietis buvusio Pcnnsj Ivanijos
valstijos
senatoriaus.
Palycmonai
'anglai) jau seniai žinojo pleszikų pra
vardes, bet antrojo, kursai grūmojo,
jog užmusz tą,kursai jį iszduos, ilgai nc-

Įktsburge laike darbinįkų konvencijos
ptreczios sesijos priimta tarp kitų dvi
pvos rezoliucijos: 1) kad kilus karei
ppSuvien. Valstijų ir Iszpanijos, visi
Wnjkai, nepaisant ant tikėjimo, stap3krutinės ant apgynimo savo szalies
j^bės; 2) nutarta įtaisyti fondą del paš suėmė. Gal būti, kad ir po sziai die
omo paminklo žuvusiems ties Latti- nai dar jis nebūtų suimtas, kad ne p.
Tabaras, Szenadorio czypburdis.
Jis
Eeru nekaltiems,darbinįkams.

1898 m.

McfclS V

Shenandoah, Pa.,
nepaiso augsztos plesziko giminystes su
.gubernatoriais ir per jo pasistengimus
antrasis vagilius tapo suimtas.
Dar p.
Tabarui priguli garbe ir už iszgavima
nuo antrojo vagiliaus prisipažinimo: ka
da visi polycmonai ir detektyvai nieko
negalėjo iszkvoszti, p. Tabaras iszgavo
pilną prisipažinimų ir net dažinojo, kur
yra pavogtiejie daigtai. Jei tie, pas ku
riuos yra tie daigtai, patys jų neatiduos,
bus aresztavoti lygiai su vagiliais.
Peteita savaitę buvo pobažnytinej sa
lėj mitingas ,,Susivienijimo teisos (?)
lietuvių” - naujos politiszkos organizaci
jos, kuri taipgi pasistatė už siekį pakelti
lietuvių dorų. Siekiai geri, jei prie jų
eiti dorais keliais, tik tiek, pagal mus
nuomonę, negerai, kad naujoji draugy
ste pasistaezius placzius siekius nori vie
na juos atlil ti neturėdama pakaktinai
pajiegų. Polil.iszkuose dalykuose pri
derėtų isz vien eiti su politiszkais klin
tinis, o jei, ,,teisos lietuviai” nori atlikti
kokius tautiszkus dalykus, reikėtų jai su
tautiszkuoju ,, Susivicnyjimu” susižinoti.
Partizantiszka karė mums, lietuviams,
gyvenantiems tarp svetimų gaivalų, ne
gali daug naudos atneszti.

Pereitą utarnyką (15 Kovo) apie 4 v.
po pietų atsitiko nelaime ant Pcnnsylvanijos geležinkelio, netoli nuo Szena
dorio: tarp Vegenio ir Boston Run su
lūžo tikas po angliam trukiu, traukiamu
dviejų lokomotyvų (inžinų).
Pirmoji
lokomotyvą perėjo per siūbuojantį tiltą,
bet visi vagonai su anglimis ir antroji
lokomotyvą nesivertė žemyn drauge su
tiltu. Prie to nelaimingo atsitikimo ke
li darbinįkai yra sužeisti ir užmuszti, bet
dek užmusztu.c dar tikrai nežinia - sako
septyni.

Ant pardavimo.
Antrų rankų VARGONAI.
Dasižinokit pas

T. J. Mullahey,
301 Cherry str.
Shenandoah, Pa.
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Valstijų surėdymas.

ką turtingų deputatai pritaria tik tokiem konstitucija atlieka monarchas: jisai]
užmanymam, kurie yra naudingi tik tur žiuri, kad butų pildomi įstatymai,
(Isztrauka isz rankraszczio ,,Trumpas rankvetingiems, o vargdienius ne kartą slogi siuntinių užtvirtįti, po jo priežiūra
dys visuotinos geografijos”).
na. Ir deputatus renka ne ant vieno kariumenė, laiviją, žįgunė (pacztas),
kio laiko: pagal vienas konstitucijas ant legrafas irt.t., jisai, reikale, susint
Pabaiga.
Pasiuntinių yra nuo visų luomų: uki- 3 metų, pagal kitas ant 4, 5, 7 metų. su kitoms vieszpatystėmis.
Žinoma, kad geriausia yra tokia konsti
Respublikos yra dvejopos: fed
nįkų, fabrikantų, prekėjų ir t. t. Kok
tucija,
kuri
yra
teisingiausia,
r a t i s z k o s ir c e n t r a l.izi
sai užmanymas vienai luomai naudingas,
kuri
lygiai
aprūpina
reikalus
visų
luo

kitai gali būti blėdingas, dėlto vieni pa
tos.
mų,
o
ne
kurios
vienos.
siuntiniai gali jį priimt, o kiti norė
Federatiszka respublika yra tokia,
Pasiuntinių
butai
visokiose
vieszpaty

tų atmesti. Tada eina visas klausymas
ant balsų: pagal tai, katrų pasiuntinių stėse turi visokius vardus: Anglijoj va Kiekviena valstija tokios respub!
daugiaus, ar norinezių priimti ar, atme dinasi Parlamentu, Szvedijoj - turi savo atskyrius įstatymus, sd
Norvegijoj S t o r sti, ir užmanymas buna priimtas arba Riksdag u,
pati renkasi teisdarius ir visus urėtluį
t
i
g
u
,
Vokietijoj
Reichstagu
atmestas.
abelnai jijiieko nesiklausus gali (k
ir t.t.
Sykį atmestą užmanymą karalius ga
viską, kas jai patinka, jei tik tas nd
Aiszku, kad konstitucija atima nuo kia kitom valstijom. Ant visų tokiu
li duoti ant peržiūrėjimo antru syk, o
kitose vieszpatystėse ir trecziu syk, bet monarcho labai didelę dalį valdžios. Ab- stijų, susijungusių į vieną federal
antru ir trecziu syk atmetus, karaliaus soliutiszkoj monarcijoj monarchas pats respubliką, yra vienas prezidentas,
užmanymas turi žūti. Tada liekasi mo- ir iszleidžia įstatymus ir prižiūri, kad jie statymus, kurie lytisi visos respublU
' narchui tik vienas būdas: paleisti visus butų pildomi. Monarchijoj su konsti o ne atskyrų valstijų, iszduoda dep
pasiuntinius, t. y. ,,iszriszti” visą butą, tucija įstatymus iszduoda pasiuntinių bu tai, kurie paprastinai sudaro du bu
o liepti padonims kitus pasiuntinius rink tas, o monarchas tik prižiūri, kad jie Vieną butą sudaro pasiuntiniai isz t
Czia monarchas tik pa no skaitliaus respublikos padonų,ri'
ti. Bet monarchai retai kada taip daro, butų pildomi
nes žino, kad ir kiti pasiuntiniai, isz- skiria urėdnįkus, yra vadovu kariumereikszdami žmonių norus, nepriims jo nės ir laivijos, nors be daleidimo de linus į atskyrias valstijas; kitas b.
nenaudingo įvedimo, tik be reikalo su- putatų buto negali įtaisyti nė vieno pul susideda isz lygaus skaitliaus pasiunti
ko kareivių, nė pastatyti jokio naujo nuo kiekvieno valscziaus. Pirmasis
sipiktys žmonės.
tas rūpinasi apie reikalus visos respt
Ir kiekvienas pasiuntinys (deputatas) laivo.
gali statyti bute savo užmanymus, ku
Tarp kitų urėdnįkų karalius renka mi- kos, antrasis yra užtarėju atskyrių
riuos, kaipo ir monarcho užmanymus, nisterius, bet tie jo iszrinkti ministerial stijų, o abudu drauge iszleidžia re
perkratinėja visas pasiuntinių butas ir daugiaus priguli nuo pasiuntinių buto, 1 ingus įstatymus, nutaria - kiek mol
ir didžiuma balsų priima arba atmeta. nė kaip nuo karaliaus, nes be pritarimo ežių iszrinkti, ant ko jas sunaudoti ir
Jei katro pasiuntinio užmanymas priimtas didžiumos pasiuntinių ministerial nieko
Centralizuotoj respublikoj nėra jc
viso pasiuntinių buto nepatinka monar negali daryti, dėlto monarchas priver
chai, jisai gali jį atmesti ir duoti butui stas yra rinkti naujus ministerius, pakol na didelė valstija. Deputatai yra f
peržiūrėti antru ir trecziu syk; jei pa nepataikys tokius, su kuriais tinka di kami isz abelno skaitliaus padonų i
siuntinių butas priims antru ir trecziu desnė pusė pasiuntinių.
nutaria apie reikalus visos respubli
syk tą patį užmanymą, tada nors kara
Respublikos. Respublikos Centralizuotoj respublikoj prezidi
lius jj ir norėtų atmesti, jisai esti įkūny
renka ne visi padonys, tik jų pasii
tuom
skiriasi
nuo
monarchijų,
.
kad
jos
tas.
niai. Prezidentas renka ministerius
visai
neturi
monarcho
arba
karaliaus,
Apie tai, kas, kiek ir kokius pasiunti
nuomonės tų ministerių turi tiktisui
tik
renkasi
sau
valdoną
ant
kelių
metų.
nius turi rinkti, yra atskyrus įstatymai,
monėms didžiumos deputatų, neški
vadinasi konstitucija. Konsti Sukakus paskirtiems metam,respublikos ministerija turi ,,griūti", o prezide
tucijoj yra taip-gi pasakyta, kokią val padonys renkasi naują, arba palieka ant iszrinkti naujus ministerius.
džią turi monarchas, o kas priguli pa antros tarnystes senąjį valdoną, jei jisai j
L i u o s y b ė v a 11 i j o r i-ss
siuntinių butui.
teisingai ir iszmintingai valdė. Toksai sistebėdami, kaip gyvena žmonėsko
Konstitucijos visų vieszpatyszczių yra
se valstijose, pamatysim, kad abš
rinktinis
respublikos
valdonas
vadinasi
panaszios vienos į kitas, bet smulkme
tiszkose monarchijose yra sunkiau
prezidentu.
nose daug skiriasi vienos nuo kitų. Pa
gyvenimas, nes tenais padonys turi
gal vienas konstitucijas vienas pasiunti
Kiekviena respublika turi savo konsti žiausiai liuosybes. Tenais visi pado
nys pareina ant didesnio, pagal kitas tuciją, per ką jos vidurinis surėdymas yra po priežiūra vieno žmogaus ant mažesnio skaitliaus gyventojų; vie yra panaszus į surėdymą monarchijos su narcho, kursai tik vienas gali rupįtisJ
nos konstitucijos duoda didesnę valdžią
konstitucija, tik czionais padonys tur jI žmonių reikalus, o kitiems visiems
monarchui, o susiaurina valdžią deputa
j uždrausta į tai kisztis. Bet monarcl
dar
daugiaus
liuosybes.
Kaip
ten,
taip
tų, kitos atžagariai; vienose konstituci
į kaip kiekvienas žmogus, rūpinasi d
jose yra daleista visiems padonims rinkt ir czia patys žmonės valdosi per savo giaus apie savę, kad tik iszlaikyti s
o respublikos
delegatus, kitose tik turtingiems, o be- pasiuntinius,
prezi- rankose vienvaldystę, o apie zuit
tureziai ir mažtureziai yra atmesti, per dentas pildo visą tą, ką monarchijoj šu rūpinasi tik tiek, be kiek jau visai ik

k
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. ---- ----- ---------- ------------lėtų laikytis valstija (vieszpatystė). Kar liuosybes, tenais konstitucija ilgai nepa — Žiemą ant ledo cziužinėjimus gali
tais monarchas'ty czia aukauja gerovę tvers, ir bematant vėl sugrįžsz absoliu įtaisyt. Ar-gi mus lietuviai jau negali
milijonų, kad tik iszlaikyti savo rankose tiszka forma monarchijos. Taip 1876 m. rasti kitokių lenktynių, kaip tik daužy
pilną vienvaldystę. Absoliutiszkosė mo Turkijoj buvo įvesta konstitucija, bet tis viens kitam galvas? — Laikas jau
narchijose yra viskas suvaržyta, apru- tamsus padonys nepažino tos gerybes ir mesti baisiais bereikalingas pesztynes!
bežiuota ir tempiama ant to, kad visi tik už metų vėl jie neturėjo konstitucijos.
Daubaras.
Kad galėtų būti konstitucija, reikia,
to norėtų, ko monarchas nori. Tenais
Sudargu (Naumiesczio p.) miestelis
valdonas, perimtas baimės, kad kartais kad padonys jos troksztų, kad butų apstovi labai gražiai ant Nemuną kranto,
neiszsprustų isz nagų valdžia, neduoda szviesti ir suprastų savo reikalus.
Dar
Paprūsėje. Yra jame katalikų bažnyžmonėms, kaip jie nori, gyventi ir lavį- didesnio apszvietimo nuo padonių reikaczia, liuteronų kirke ir žydų iszkala.
tis, tik isz augszto pasako, ką galima Jauja respublika, kuri duoda didesnę
Katalikų bažnytėlė ir jos aptvėrimai
daryti ir kalbėti, o už darbus nepatin- liuosybę, nė kaip monarchija su placziaujau suvis menkai pajiegų teturi; per
kanezius valdžiai, sodina į kalėjimus to- ■ šia konstitucija.
vėtrą tai net baugu viduj būti, kad ne
kius žmones, kuriems suvis ne kalėjime'
-------------------užgriūtų; boksztai be ženklo kryžiaus,
vieta. Tenais valdžia, gerai suprasda,-|
JTActllVOSpamatai pagriovę, apatiniai supuvę. In
ma, kad tamsius žmones lengviaus lai !
---------kapines ir-gi griaudu darosi žiūrint. Kū
už kokius pastumdėlius, kaip szvie-j Gdgaudiszkij (Naumiesczio pav.) ant
nus laidojant labai reik žiūrėt, kad bekasius, apie apszyietimą žmonių suvisai ne- szvent0 kryžiaus atlaidų du broliai įveisant duobę neiszraust naują grabą. Mu
sinipina, kartais dar tyczia ti ukdo. Kad
net ant Syp Vyrus- įsz jų dvejetą
su bažnyczios užveizdai norėjo pripirkti
knįgos ir laikraszcziai ncatidai \ tų žmoužmuszė. Besuimant tuos gal
margą lauko prie kapinių; žydelis jau
ams akių, yra įtaisyta cenzūra, ivažudžius tapo primusztas jų da vienas
buvo už 150 rublių beatiduodąs, bet kas
kuri daleidžia spausti tik patinkamus pa]rejvis.
Pagalios galvažudžiai tapo
žiu kas patarė jam, kad be 300 neduotų;
valdžiai darbus, o gryną teisybę užsle-! pagauti
tai taip ir liko viskas. Berods yra pui
pia. Draugystės ir susirinkimai yra už- j Dyvinas daigtas, kaip tie mus vyrai
kių medžių, kuriuos užveidas bažnyczios
ginti, kad kartais žmones nesusitartų
norėjo parduoti ir naudą ant pataisymo
priesz monarchą. Net tikėjimai, nepa tais susieina ant atlaidų visai nepažptabažnyczios apversti. Bet klebonas Sitinkanti monarchams, tokiose valstijose I mi vyrai ir be jokio piktumo, atradę
dereviezius pa«iprieszino tam. Rubai ir
yra persekiojami, o monarcho protega- Į menką priekabę, ima musztis, dažnai į j
parėdai bažnytėles jau visai susenę. —
vojamas tikėjimas visokiais budais kisza- Įsmert. Sztai vasarą 1897 m. Ilguvoj
Tarnai bažnyczios dideliai iszdykę, patį
mas. Abelnai, tik absolintiszkoj mo-;'tokiu budu tapo nžmusztas Ambrasukas
prabaszczių savo valioj laiko.
Kada
narchijoj gali būti toki persekiojimai, i isz Lenkeczių. Tie kurie jį užmuszė nė
1893 m. būva atkeltas pas mus kamenkoki yra Turkijoj, kur niaujami armė i nepažinoję buvo jo priesz tai.
dorius kunigas Jonas Baltruszaitis, tai
nai, ir Maskolijoj, kur bažnyczioj
Žinoma, kunigai mus bara, rėkia per jisai neįtiko mus bažnyczios tarnams,
jo, badė ir užmuszinėjo žmones
1 pamokslus už tas pesztynes ir girtuok nes negalėjo jau jie taip liuesai iszdyvius), kaip buvo Kražiuose.
lystę, bet tai nieko negelbsti. Žmogus kaut. Erne jie raszinet pas džiakoną
Suvis kitaip yra monarchijose su kon- ! mat jau toki prigimimą turi, jog rupina- ant to kimįgėlio skundus, ale tai pasi
stitucija, nes tenais patys žmones apie 1
baigė tuo, kad ir parapijonys parasze į
savę rūpinasi, o niekas taip apie žmogų'dams su kitais. Kitur tokioms lenkty- 1 konsistoriją apie iszdykusius tarnus. Ant
nesirūpina, kaip jisai pats- d ei; tikeji | nėms buna Įtaisyta visokį pasilinksmini- į
mas, spauda, susirinkimai ir visokios
’
i mai, ir pas mus kitu syk vyrai eidavo
draugystės yra liuosos.
Žmonių ap i ripka muszti, ant arklių raiti lenktyn jo- vargamistrą. Ale kunįgui Sideravicziui
szvietimas stovi augsztai, ir apie jį dide-Įdavo, botaj jais isz kapoezių eidavo, o da jie patikdavo ir geri jam buvo po jų valbar senoviszka mada isznyko, jos vietą
liai rūpinasi.
Dėlko tad visos monarchijos neįveda užėmė gėrimas degtinės, alaus, kortos
Liuterinis kunįgas atvažiuodavo pas
konstitucijos? Dėlto, kad ne visų mo
a e gerai tai yra vyrucziai!
Keikia mus isz Szakių. Ale jis per brangiai
narchijų padonys supranta naudingumą
Tada musų liuterionys
Reikalinga prasi- pradėjo imti.
jos. Tamsus žmonės, kurie niekad net grįžti prie senovės.
parsikvieczia sau kitą kunįgą isz Virbanegirdėję yra apie konstituciją, kurie, I manyti sveikus, gražius pasilinksmini
liaus. Bet szis vaikus įžegnoja jau vokaip Maskolijoj, savo monarchą vadina mus. Jau jei kam užeina noras pasipeszkiszkai, ne lietuviszkai, kaip nori para
„žemiszku dievu", nė svajoti apie konsti Įti, tai tegul tai daro nors be akmenų,
tuciją negali. Konstitucijos negali įvesi, ’ peilių, be plaktukų, tik grynomis kum- pijonys. Tai vėl bėda.

ji pati, taip sakant, turi įeiti.
Kaip tik szcziomis. Arba kodėl negali kas nori
Jlszr,iem< padange. (Vilu. g.). Davi
sykį padonys supras, kad jie yra per parodyt savo galybę besiimant viens su
į gumas žmonių czionais iszsižadėjo savo
daug sraudžiami, kad reikia konstituci . kitu y
Kitur net yra tam tikros gimnastikos tėvyniszkos kalbos; jaunoji karta beveik
jos, tai ar monarchas norės, ar nenorės,
o konstitucija vis bus įvesta. Isz kitos I draugystės. Sąnariai jų užsiima viso visur kalba lenkiszkai arba gudiszkai.
vėl pusės, nors konstitucija bus varu kiais kūno lavinimais. — Kas prie van Atsižadėjus savo kalbos nebesunku pa
dens gyvena, gali parodyt savę mokėji- daryti ir kitokią judoszystę, ir isz tikro
nys yra tamsus ir nesupranta brangumo, mu plaukti, nardyt, irtis ant luotelių, dabar atsiranda ir toki palaidūnai, kurie
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pereina pravoslavijon, arba ima sau paczias burliokes.
Labai mums reikia
knįgų ir laikraszczių, o del pradžios iri
kuopigiausiai. Teikkites, broliai, mums
atsiųsti knįganeszius. Lietuviszka kal
ba tebegyvuoja apie Deveniszkį ir daugelije kitų vietų. Duokite mums lietnviszkų knįgų kuogreieziausia!
Labai
laukiame!
Užpuoliai (Aukmerges p.) Brukszt,
brukszt susitarėm ir pastatėm gražią,
naują murinę bažnyczią; dabar visi mus
giria už vienybę ir sutarmę — ir teisin
gai jie daro. Vaikų nekiszame į ueziliszczas, tai dar puikiaus. Anuomet per
visą žiemą, sako, buvę ucziliszczoje tik
apie 10 vaikų katalikų. Kad sztai mes
susitartume ir, szmaukszt, padarytume
nusprendimą (prigovorą), sustatytume
praszymą ir nusiųstame į ciecorių, kad
daleistų spaudinti lietuviszkas knįgas lietuviszkomis litaromis.
Kitur taip padare žmones, jų praszymai priimti, ir dar valdžia sznekucziuoja jau apie daleidimą.
Negražu butų,
neprisidetų su savo balsais. Tegul pasiraszo vyrų kuodaugiausiai.
Liepojus. Kaip yra sumanus žydeliai

pirklystę, neatsigręžiant ant visokių
kliuezių, tyczia atgręžtų priesz tuos neapkeneziamus visur-žmones, paėmė jie i
savo rankas. Gal persekiojimai ir iszmokino juos gyventi ant szios pasaulės.
Liepojaus pacztas priima laiszkus tik iki
8 ad. vakaro. Jei kas nesuspėjo lyg to
laiko įmesti savo laiszką, tad priverstas
yra neszti už poros viorstų ir gaiszinti

Sziauliai.
Prie didesniųjų nusida
vimų musų gyvenime reikia priskaityti
iszvežimą jo mylistos kun. Juozupo Rymeikos, gimnazijos ir kitų miesto mo
kyklų kapeliono. Jo kare su iszkalų
valdžia buvo gerai žinoma ne tiktai visam miestui, bet drąsiai visai Rossijai
isz maskoliszkų laikraszczių.
Rymeika
kariavo vardan ciecoriaus valios, iszkalos valdžia ir Vilniaus Mokslo Okrugas
- vardan senųjų paproezių, vardan pri-

Lietuviai Amerikoj.
Taigi laikykimės!

,, Vienybe” paskutiniam numerij day
kalba apie mus nesutaikąs ir asabiszko
mus, bet ir pati ,, Vienybe”, nors tanki
apie tai kalba, bet tas vien tik žodžiu
se pasilieka, bet darbuose tai irisz pa.

o ypatingai kunįgą tai stato ant pire
laipsnio. Mat ta ,, Vienybe” turbutyri
prisiklausius tų valnamonių; tiems, ta
kuris neužsiima peikimu kunįgų, tas ntjo; įspėti nebuvo sunku. 22 d. Lapkrigeras laikrasztis, , .įsi
czio 1897 ,n-» L Y- nedėlios vidurnakty
skvernus”, bet asz ne apie tą norėjai
je atsibaldė į kleboniją žandarų pulkaunįkas (beg pulkaunįka? ar tiktai ne kapi
Asz noriu
ienybčs", at
tonas ?T. S. R). ir atncsze malonią naujie
palaipino 9 num.
ną - paliepimą tuojaus, toje valandoje
persikelti į Kretingos kliosztorių ant 6 p. Geisteriszkeno rasztą kas link ,,Tė
menesių. Daigtų pasiimti neleido, tik vynes Mylėtojų Dr.”? Ar ne buvo pri
Ant prisi- siųsta įneszimas p. M. P., perstatant
tai kiek tilpo į czemodaną.
ruoszimo davė 3 adynas, paskui nusive p. J. Grieszių ant pirmsedžio? Dėlko
dė į policiją; ten jau lauke žydiszka pur- ,,Vienybe” to nepatalpino? Kitasp.
manka su vienu arkliu, į kurią įsodino M. J. D. buvo davęs įneszima, paskirsu žandarmu ir. . . . adje musų krasztui.
Be maž ko niekas neregėjo to iszvažia- rasztinįko, ir kitus naudingus įneszimifi
vimo; ne vienam, jei butų gavę regeti, suvis nepatalpino mus guodojama ,,Viegal but aszara iszrietejus. Kun. Juozupas buvo gan linksmas; dar giedojo koTai matyt, kad sziandien sėdėdama?!
Pelėda, ,, Vienybes”
cier’us sakes paliepimą sziandien iszvež- cenzūruoti ,,T. M. D. reikalus. Jeigu
ti jau seniai gavęs, bet nieko nesakęs, ,, Vienybe” taip mislija su mumis elgtis, J
nenorėdamas i s z g ą s d i n - tai turėsim prie kitos redakcijos su ,.T. |
t i. Kokia tai gera szirdis! Nesake,
nes pats bijojo, kad negatų per kuprą guodotinus szios organizacijos sąnarius, j
nuo susirinkusių iszleisti studentų ir kitų kad susiraszytum per laiszkus ir iszrinkti
parapijonų. Kada-gi bus pastaroji au- sau kitą laikrasztį už organą, o pirmiau
siai neatbūtinai rt'ik iszrinkt sau kitai
rasztinįką.

Bet nuo tos keliones iszgelbi senas, ne
tikęs jau ne prie sunkaus darbo, ne prie
pirklystos, žinomas visiem liepojiecziam,
ypatingai pirkliams, žydelis, kurį visad
po užsidarymui pacztos galima rasti ties
tiltu. Jis priima laiszkzs ,,už kiek kas
duoda” ir nunesza juos į vietą. Nesi
girdėjo da, kad keno laiszkas but p:
vęs. Tik žydelio sumanymas gali but
mumiems pamokslu.

menesij sudaužyta 10 rublių sidabrinių,
padirbtų isz stiklo. Nuo ko buvo gavę
Apgarsinimas!
nežino. Reikia būti atsargiam su pinįgaiš, kad neįgautum netikrą,
Bet jei
Paduodame žinot del visų Bostono
atsitiktuc CO
Įgauti,' reikia tuojaus į žmones
nebeleisti: tai tavo nelaime; iszleisti,
rasit, į biednesnio rankas pateks, tai mą 27 d. Kovo ant sales po numeriu 339
jam bus juo didesne nelaime.
W. Broadway, So Boston, Mass., ant
kurio bus laikytos gražios kalbos apie
Te v. Sargas

viais. Priežasczia nesutikimo yra tankiaušiai tikėjimas: tas to peikia t
mą, tas to. Taip besiprovojant m
gerokai apsipesza, atsitranko antausius,
uosis atsilanksto.
Minėtinas lietuvių
susirčmimas buvo dratų pabrike, kur at
metus tikėjimą prisidėjo dar ir duonos

Katrie turite Lietuvoj dalią, majontką, žemę arba norite padaryt doviernastis kreipki
tės arba raszykit pas poną Baltrą Y. Yankauc
ką. jisai, kaipo einantis tam tikrus mokslus,
yra sąnarys lojerią draugystes, taip atprovoja
savo kasztu į trumpą laiką nereikalaudama
jokią rasztą isz Rossijos. Tik ant sudarymo
visą popierą reik užmokėti.

Naudokitės Lietuviai.

Baltrus Y. Yankaus & Co.
329 Grand str.
(Isz „Ukinįko“).

Taipgi ant tos dienos bus numažįtas instojimas in draugyste.
Nuo 18 iki 35
metų įsiraszymo bus tik vienas dol.
Nepamirszkit, broliai, pribut, nestik
tą vieną dieną taip bus, o persitikrįsite,
kad tas mums yra reikalingiausias Amerike.
Užpraszo su guodone
Komitetas.
Cascarets sudrutina’skilvį, inkstuslr žarnas.
Niekad neapsilpnina neiskaudulių nepadaro. 10c,

New York City,

it
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Gromatnyczia.

milijonų rublių ant statymo
naujų kariszkų laivų.
Taigi
mat visi savo kariszkas pajie-

Kad tai taip rupįtųsi apie žmo
nių apszvietimą.

Filipiniszkos salos.
nija niaujasi su Suvienytomis
Amerikos 'Valstijomis, Philipiniszkų salų gyventojai vela
sumiszo
X. priesz ispanus: paemė miestus Ateoria ir Cama-

los Luzon.
Sziaurinej salų
dalij gyventojai nemoka mokesczių (padotkų).

Chinai.
Maisztinįkų gaujos, apie 6000,
vaikszczioja po szalį ir degina
kaimus, o žmones užmuszine-

Kelio m s Skaitytoja m s . Lalkrasztis
„Dirva“ yra iszloidžiamaa kun. A. Miluko, ir „Gar
sas“ nieko su „Dirva“ abelno neturi. Kiek mes ži
nome, kas nori pamatyti viena „Dirvos“ numerį, turi
už jį užsimokėti, nes dykai siųsti „ant pažiūros“ yra
per brangus. Adresas: Rev. A. M. Milukus,
Shenandoah, l’a.
Knįgos apie stalioryste ..Patarlės dailydėms“ ne
turime. Ja galima isz.siraszvti isz Tilžės Adresas;
J. Lapinas, Goldschmiedestrasse Tilsit (Ostpr.) Ger
many.

Duodu žinia visiem lietuviam, kad asz dabar parga
benau daug siutu ant Velykų savo locnu kriaueziu
darbo ir labai gerai padarytus, kad tinka taip, kaip
steliuoti ir drueziai padaryta. Siūles neirs.
Visokio
kaino su liemeniais blski be skvernu ir su skernals ir
visokio kaino frakoeziu ir visokio kaino palaidiniu
su skvernais ir be skvernu ir visokiu borvu.
Kaip
laikom bizni,tai tokiu geru siutu dar neturėjom, kaip
dabar turime. Pargabenau daugiau kaip 10.000 kel
nių daugiau plaeziu kaip siauru; tokiu dailiu kelnių
dar jus savo amžij nematėt.
Turime visokiu kainu
siutu del vaiku. Motinos, jei jum reik dailiu siutu
del vaiku, tai eikit pas LOUIS GOLDIN \
Visokio
kaino skrybėlių minksztu ir kietu naujausios mados.
Dabar pas mus jau nusidera, ai myk t.ii

VIENA C1EN1A DEL VISU!
Nevii'ns negali nnpirt te centu pigiau kaip kitas.ma
žas vaikas gal nupirk! už ta paezia ciene,kaip didelis.
Padarom viena ciene del visu užtai, kad parduodam

1 dar turim savo locnu kriaueziu siutas drapanas ir raI nda mum nieko nekaszt uoja tai mos galim pigiau
I parduot. Jei iszrasit kad mos nepigiau kaip kili par
pa duodam tai už 5 dienu atneszkit tavora. o messugraI žinim pinigus. Aut mus tavom iszdrukuota praisai.
metų Szimtai lietuviu ka buo pas mus džiaugiami. kad pigei
j pirko. Neinislykit vyrai, kad deredamiesi pigiau nn| perkat; nėver! Sztornykas už siutą verta 7 dol. užsipI rasz.o 1 I tai jus siūlot 7 jus einat pas duris o szornyks
Is/.aukia: sugryžk, atiduosiu už 12 ir puse.
Jus siu-

nelaimė ant laivo ,, Maine” at
sitiko per eksplioziją viduje
laivo. Ketina tikėti tik savo
locnai komisijai, o nepaisyti,
tai
kys.

Lietuva XIV szimtmetije
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Geriau kaip Klondike!

28 kaimus. Kada valdžia iszz
siuntė prieszai juos kariumenc.
mus kalnus už Kio Czau,
siėmę su savim ant visų
maisto.

ARBA

\ lot S ii- vėl einat: szornykas vėl szaukla. jus dar puse
dol. ir pusantro dol. kaip In bala inmetat: pas mus tie
siūlai po 6 dol.
STELIUOTI SIUTAI,
mes laikome kriaueziu ir pas mus galite užsisteliuoli
kelnes ar siutus isz geriausiu matariju. Jei siuvimas
nepatiks, galėsit neimt.
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— l’o szimto perkūnų! atsiliepė Jagalius - kad manę
koksai pakamoris norėtų mokįti, kai]) turiu apsirengti, kad jo
ponią matyti, tai liepeziau jam szimtą atskaityti, ir nematęs
jos mylistos, nors gražiausia butų
kad szimtų lukslasezių kariumencs bueziau turėjęs ant pa
szaukimo ir kad nebueziau bi jojęs įžeisti mistro. Tąsyk po
ilgų su draugais rodavyjimųsi turėjau liepti padaryti abitus,
nes mes jų su savim nė ncpasiėmėm ir tikėdamiesi, kad atlikalpoko, nusidaviau su sąnariais linkon buto. Atmenu, bu
vau didžiausiame nesmagume.
In vestas į sostinę seklyczia
vienok stengiausi atlikti dalyką drąsiai, velydama Lenkijai
Lenkijos. Po užbaigimo kalbos prisipaduodams jai varde mistro ryszulį
claimant ų.

iszdidi kunįgaikszeziute! Malonus man yra jūsų velyjimai,
tarė lėtu savo balseliu, bet praszau atleisti, kad szitos
dovanos nepriimsiu, kadangi negalėeziau su gryna sąžine taip
brangios dovanos priimti nuo mistro, kuris kaipo zokonįkas
yra prisiekęs beturtei, ir manau, kad jis man neims už blogą
szito nupeikmio; prieszingai, krikszezioniszkame nuolankume
teisingu ji ras, bet jeigu manę ir mano žmones nori patraukti,
pasakj kite jam, jog mylimiausia del manęs dovana bus, kada
bralius-zokonykus paveizdingesnėj, negu lyg sziol, laikys
tvarkoje ir, darydamas galą neredams, kurie ant rnbežių 111a-

atsakanezio jų pa.-zaukiniui, t. y. prie skiepinimo tikėjimo

LOUIS GOLDIN-

— Iszpažįstu - traukė tolinus kontoras - kad szitie dioS. Main sir.
Shenandoah. l’a. vuoti poteriai iszmusze manę visai isz kelio. Naszumas vie
didžiausias drapanų sztoras.
tos, būrys karalienes mergų, karžygiai, rodą ir mano zoko-

Ispanijos rundas yra tos
nuomonės, kad jei
apszauks karę, tai jokia Eu
ropos vieszpatyste jų nesuszelps, ir Ispanija viena turės
Kada mieste Bombay uj kamisoriai
su Suvienytomis Valstijomis perkratinėjo nekuriuos namus, kur bu
vo ligoniai maro liga serganti, gyvento
apszauks karę, tai turės pa jai mahometonai ant jų užsipuolė.
Paszaukė policija. Tas suerzino visus gy-

damasis pakelti akis, (langiaus klausiau, negu atsakinėjau.
— Kas link manęs tarė preoras - tai asz sava abito ncsigėdinau ir kitur radau teisingais reikalavimus karalienės.
Iszpažinkime tai]) gi, brolau kuntorc, kad mes truputį per
triukszniingai prisiartinom prie buto. Lenkai nori, kad artilis prie jų Jadvygos, kai]) prie stebuklingo paveikslo, o mes
mažai to paisėme. O po to tas iszsireiszkimas, paguodonė,
bjauriai jų akyse skamba; jie nori nuo mus pagarbinimo, ne
paguodonės, nes pagarbinimas yra pareiga, paguodonė - lino
su noru.
— Po velnių su lokiu iszaiszkinimu! - suszuko kontoras
vieszpatysczių.
kas tai' ar tai mes už juos niekesni' Alus mistras Alalborge
tain yra geras, kaip ju Jadvyga Krokuvoje, o nors vainiko
- --------------n is ir jų krautuves draskyti, o ligonbu- nudėvi, bet gal (langiaus savo pavietuose suskaitytų miestų ir
garsino, kad kilus karei tarp
Ta< jai nenueis sausai; prisiegkiu ant mano kardo!
ežius griauti. Paszaukta artilerija szovė
1 'J

jai.

J č
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jų Pusių po keliolika yra užmusztų. Ga inasis kartojo Skirgaila. - 'lai kodėl, po galų, nejudėjote jai
garbės? Jog tas jums nebūtų Įlaužęs kardą.
li isz to kilti dar didesni sumiszimai.
— Szitai, teisybę pasakius, - tarė preoras, - manėme
teisingai, jog nedidelė butų zokonui garbe, kad mes nulenkCaras iszlcido ,,ukaza”, paskiriatį 90/tume galvas priesz vieną moteriszkę. Apart to buvome per

Maskolija.

Skaitykit „ Gar sa “

j
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sitikrinę, kad nedaugiaus kaip kūdikį rasime ant sosto. Pamislykite sau, kaip didelis turėjo būti nusistebųjimas, kada
joje atradome valdoną, kuriai svarbus szalies reikalai, lygiai
kaip ir reikalai kaimyniszkų tautų, taip isz pamato yra žino
mi, kaip man mano brevijoriaus skyriai.
— Kaip pradėjo mums privadžioti nuo parkvietimo mus
į Lenkiją visas malones, įteiktas ir privilegijas,kurias apturė
jome nu lenkiszkų karalių, kaip pradėjo skaityti sutarmes,
susiriszimus, darodydama, kad mes lenkiszki vasalini ir kad
suvienyjimas dviejų taip prieszingų palinkimų, kaip prižadai
zokonykiszki ir kareiviszkos pareigos, galą musų priartįs;
teisingai negalima buvo nepamirszti kalbos.
— Gerai jums taip - atsakė Jagalius- neikite ten, kur
jus negeidžia. Taigi tąsyk su veju nuvėjo ta jus triukszminga pasiuntinystė?
— O kas buvo veikti? - atsakė kontoras. - Sugrįžome
su priminimu į zokonykiszkas eiles ir keletą dienų pergyve
nę su minykais, tyliai apleidome Krokavą.
— Aplankė mus porą sykių - tarė preoras - Vilhelmas,
Rakuziszkas kunįgaiksztis, ramindamas geresne vilczia; bet
kam mums galėjo tikti jo globa, kada jis pats nežino dar, ant
kokių stovi kojų.
— Ar Jadvyga isz tikro yra taip graži, kaip apie ją pa
sakoja? - užklausė Jagalius.
— Reikia pripažįti - tarė kontoras - kad taip skaisezios
kunįgaikszcztutės dar nemaeziau, o kas labjaus, kad su laiku
bus dar gražesnė. Jos vyresnėj i sesuo, Marė, pati Margrovio Zigmunto, kurią gerai pažįstu, yra gana graži, bet negal
lygįtis su Jadvyga. 2ino ji tą taip gi gerai, tik ją neiszpasakytai paikina lenkai. Kiek matyti, tuos iszdidžius sarmatos,
pasiszventėlius vyskupus ir kietus karžygius veda paskui savę; o tas nėra nieko juokingiaus sviete. Kožnas tur į ją tik
atkreiptas akis, kožnas maloni jos mislį įspėti ir kožnas isz
skaitlingų jos gerbėjų kitokį jai vyrą rodija. Namai, bažnyczios, kambariai ir viskas, rodos, skamba vardu Jadvygos; o
pasakykie, kad nėra gražiausia, iszmintingiausia, tobuliausia
sviete kunįgaikszcziutė, tai tuojaus szaukia ant žodžio. Supaikę žmonės! isz kur gi dėl jos gana vertą ims vyrą? Kas
link manęs, teisybe pasakius, ne tai]) asz, kai]) mano ypatoje
didysis m latras pasiliko įžeistu, nes jo ant savęs turėjau būdą
ir tiek tik nustojau, kad baisiai prisi bodėjau negalėdamas bo
ti ant puotų ir czesnių, kuriomis toje valandoje buvo apsigaivinęs Krokavas. Bet tegul tik dėl mus kada dasitaikįs pa
siuntinystė jos mylistos karalienės, pataikysime taipgi pa
klausti abito.
— Pasiliauk-gi su tais skundais, jug su mumis gera va
lia, naudokis isz linksmumo, mes tavęs į kliosztorių nusių
sime.
.
Taip ramino Skirgaila susijaudinusį zokonįką, dapildy
damas jam taurę, kurią kontoras apsukriai iszvertė ir vedė
smarkiomis akimis paszaliais stalo, kur sėdėjo moterys. Pa
žinojo jį jau nuo pirmiaus Pajauta, nes jį tankiai matė pilije,
bet niekad negalėjo pažiūrėti jam akysna >)e pasiszlyksztėji
mo. Jo zokonykiszki prižadai ir meili pastovą tai]) tai]) sa
vęs prieszingi, juodas kryžius ant ploszcziaus, ženklas amži
nos su lietuviais karionės, visad ją perimdavo baime. Kiek
sykių jį pamatė, negalėjo suprasti, kaip tokis žmogus gali
turėti drąsos vieszėti name kunįgaikszczio ir dėlko jį tai]) la
bai saugsto Jagalius.
Netrunus sukilo nuo stalų. Iszkriko svecziai paszaliais
ir kontoras, numetęs ploszczių, pasirodė turtinguose savo
szarvuose, kurie prie gausingų szviesų visur barstė spindesį,
kur tik atsikreipė. Vaikszcziojo jis vis tarp moterų krėsda
mas viežlybumu, bet vis turėjo ant akies Pajautą, o kaip tik
patėmijo, kad įėjo į artymą kambarį, prisiartino prie jos su
prtaikįta pastovą ir pradėjo paprastą apsireiszkimą.
— Gražioji Pajauta! - kalbėjo meiliai - maeziau tą gar
singą Jadvygą, lenkų dievystę, bet prisiegkiu, jog szimtą syiių esi už ją gražesnė. O kad norėtumei tiktai tam tikėti,
Toliaus bus.

Anima vilis
Apysaka Mares Radzevicziutes.

Tąsa.
— Už ką jį paimsite? Kas matė, kad jis užmuszė? Nu
baus jus Dievas už jį! Imate nekaltą ir marisite kalėjime! Antan, kalbėk-gi ir tu! Ko stovi, kaip stulpas. Pasijieszkokie
liudinįkus!
Mrozovickis priėjo prie sienos ir užkabino ant jos savo
szaudyklę. Paskui dirstelėjo į du vyru, ką priėjo prie jo.
Vienas buvo Andreika.
— Jus manę vežszite? - užklausė kureziai.
Buvęs draugas linktelėjo galva.
— Tuojaus važiuosime?
— Insakyta kuogreieziausia.
— Tai pasirengęs!
Vyriausias policijantas jau buvo iszėjęs ir žmonės jau
truputį prasiskirstė. Gydytojas tarė į sargus:
— Duokite jam atsilsėti Visą dieną buvo ant kojų ir
alkanas!
Antanas dirstelėjo į jį.
— Galiu eiti - tarė. Pavalgęs ant ilgo, q nuvargįtos ko
jos atsilsės kalėjime.
— Nenusimįk pirm laiko. Tuojaus tave paliuosuos. Sugrįžszi iszteisįtas.
— Iszteisinimai nereikalingi, vienok nesugrįžsziu - tarė.
— Aszaros ir dūsavimai senės jį sugraudino. Priėjo ir

• — Gana verkt, mocziut! Likkite sveikos’. Ką daryti,
taip jau paskirta. Duos Dievas, rasite kitą į mano vietą! Dė
kui jum už gerą szirdį!
Senė buvo apkvaitus. Negalėjo suprasti, kas ežia dabar
— Eikim! - ragino Andreika.
'I
Antanas paklausęs iszejo ant gatves. Akyse stovėjo I
miglos, kojos drebėjo. Dirstelėjo dar ant gydytojo namų ii I
su uždegta«sirdžia greitai ėjo. Tuojaus apleido kaimą. Viesz-1
kelis buvo tuszczias, o abiejose pusese žydintis tyras toli, tol I
tęsėsi. Daugiau jau Antanas nejieszkos jame paukszczių iri
žvėrių, braidžiodamas iki pažastų po žolę. Apėmė jį didis gali
lestis. Tą tik paskutinę vargszas sąvastį - liuosybę - teturėjo, I
bet atėjo kaleina, kad ir tos turi nustoti. Dabar jau neturi I
nieko, ką galėtų atimti sunkus jo likimas.
*
Susilenkęs, nuleidęs galvą ant krutinės, ėjo net pailsi-1
mui neprieinamas. Nesistengė iszaiszkįti sau, nė ką daro,I
savo vidurinių jausmų. Jautė tiktai, kad artinasi prie kokio!
tai galo,kad neiko neboja, netrokszta.
Mėnulis buvo paežiam pilnatyj p tykumą vieszpatavo nt-|
iszpasakyta. Kur ten toli girdėt buvo skambalėlis. Andrei
ka ėjo prieszakiį, kitas sargas užpakalij Antano. Laikas nuo
laiko Andreika dejavo. Skambalėlis kas kart artinosi, pak
ilaus ir barszkėjimas vežimoaiszkiai buvo girdėt. Ankliaiėjo
tingiai, o kada priėjo, Antanas pakėlė galvą ir sustojo.
Važiavo Gostinskiutė.
Matomai dagirdo apie nelaimę Kurhane, nes sustabdė
arklius, iszlipo isz vežimo ir prisiartino.
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JVI. f.JVIaley,

Andreika ją pasveikino.
— Tai atsitikimas! - tare. Kadbucziau žinojęs, kad ka
Prasidėjo nuo 20 Vasario 1898 m.
da reiks man vesti jį į kalinį, bucziau velijęs sirgti, nei tą da 16 N. Main str.
Trelnai Iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven
Mauch Chunk, Le
ryti.
Shenandoah, Pa. highton,Junction,
Slatington, White Hall, Cata
Allentown, Bethlehem, Easton
Mergina suspaudė Antano ranką
Parduoda naujus laikro sauqua,
New York ir Philadelphia 5.28, 7.57, ry
— Tai baisu! - tarė - Tos nelaimingos persekiojanczios džius ir pataiso visokius ta; 12.50 2.52, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts
aplinkybes. Ar tamista negali darodyti savo nekaltybę? Kur daigius isz aukso ir sidabro ton,
5.28, 10.05"ryta; 2.50, 5.10 po piet.
In
Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
tamista buvai «po persiskyrimo su juom?
kai Į) tai: žiedus, špilkas ir verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
— Pas Sziszką.
t.t.
neva ir in Westus 10.5 ryta;12.5O 5.10 po
— Gerai! Pakalbėsiu ir iszsiųsiu Sziszką.
piet.
— Nedaryk, tamista, to! Dievas žino ką pasakys žmo D r. Y^Mr HAMILTON In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
nes! Praszau manę palikti nelaimingame mano likime. Et, buvęs Abners Hospital,’eje In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
Ashland’e. Gyvena J15 N. Jar- In Jeanesville, Leviston ir Beaver
paskirtas ant prapulties!
din str. Shonandoa h,Pa, Meadow 5.28 ryta; 2.52 po plot.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
— Netiesa! Iszeisi tamista isz szito užmėtinėjimo. Gal
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.57,10.05
ryta; 12.50, 2.52 5.10 po piet.
tai paskutinis vargas priesz gerą. Iki Tobulskui tamista varys
In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28,
10.05 ryta 5.10 po piet.
pekszczią! O! kokia tai kanczia! Bet nelaimingas tas Szums- geriausiai gydo visokias ligas
In Scranton 5.28, 10.05 ryta:12.50 ir 5.10
kis. Kam-gi dar jau tada reikėjo tamistą užkabyti.
po piet.
Gyvena
In Lost Creek Girardville Ir Ashland,
Antanas tyliai jai tarė:
30 E. Lloyd str.
7.25 po pietų.
Raven Run, Centralia Mt-Carme!
Shenandoah Pa ir InShamokin
— Per tyrinėjimą to nepasakysiu. Rūke jis ant manęs
10.53, ryta; 1.47 4.04, 9.28,
po pietų.
ir keikė už tai, kad buk asz tamistą nuo jo paveržiau! Ir sa
Vyrai visi pas geriausią
In Mahanov Citv, Park Place, Delano
kė, kad ant jus turto esmių godus, kad ji apiplėsziau. Rizgo,
5.28.7.57. 10.05 ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25
po pietų.
kaip pakvailęs. Ne-jį musziau, nė gyniausi. Pažiurėjau kaip
In Ycatesvillc 5.28, 10.05, ryta; 2.52
ant kvailo ir atsitraukiau. Mislijau sau: Padarei manę va Vincą Minko\ ieziu
8.25, po pietų.
TREINAI ISZEINA.
giu, padrysi latru. Kad niekados daugiaus tavęs nors nesu- 230 W. Centre str.
isz ShninoKln 7.05, 9.10 11.58 isz ryto, 4.20
sitikcziau! Na, ir padare manę. . . . galvažudžiu!
Shenandoah, Pa
po pidu ir ateina in Szenudori tint 7.57, 10.05
12.50, 5.10. po pietų
Užlaiko geriausius arklius ryteIszeina
Mergina uždėjo ranką ant jo peties.
isz Shenandoah, į Pottsville
ir ryginus dėl szėrineną, vesei- St. Clair, New Castle, Morea ir New
• — Tai sunku, bet ir tas praeis! Užsiimsime tamista. Rei
Boston 7.57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir
lių ir t.t.
[36 ir
8.25
p. pint.
kia but ramum ir dar truputį kantrumo. Bet matau, kad ta
Iszeina isz Pottsville į Szcnnttori fl.00, 7.4o
9.10. ryte, 12 38 2.42 5.0. po plotu.
mistą paėmė, kaip stovėjei, be jokio pasirengimo. Imkie ta
iszeina isz Hazleton Į Szenmlori, 7,55 10.00
ryte, 12.50 2.58 0.24, 8 30 po pietų.
mista szituos piuįgus, o rytoj atsiųsiu drabužius. Imkit!
N E D E L1NIS T R EIN A S
Iszeina in Raven Run, Centralia
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
— Ne! Dekavoju tamistai! - atsakė.
Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte
Waterbury Conn.
7.21 po pietų,
RYTAS kasztuoja ant metų tik Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
Valandą temijo į jį.
tai............................................ S 1,00 8.40 ryta ir 5.35 po pietai.
— Tamista imsi? - tarė.
Isz Šhenai doah į Yatsville, Mahamy
Kiekvienai krikszczioniszkai szelCity. Park Place. Delano, Me Adoo,
tuynai naudinga jį iszsiraszy ti.
Suplakė jo szirdis ir paklausė:
Audeni u d. Hazleton, Stockton, Lum
Antraszas:
ber Yard. Weatherly ir Mauch Chunk
— O tamista neužmirszi Sivickienės? - papraszė.
9.35 ryto ir 6.31.
Rev. J. Zebris,
In Lehighton, Slatington, Catasaadna
— Ne. Nebijok tamista to! Nieko jai riestokuos.
White Hal), Coplay. Allentown, Easton,
34 John sir.Waterbury. Conn. ir Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
— Jeigu nuo Valerijos ateitų laiszkas, o asz isz kalėjimo
In New York ir Philadelphia9.25ryta.
GERIAUSIAS LIEIszeina isz Ilazletono į Shenandoah
daugiaus negrįžezaiu, tai tamista meldžiu paraszyti jai porą
9.2.8
ir G.24 po piot.
TUVISZKAS KRIAU- Iszryta,
Shenandoah
į Potlsvillg 9.35 ryta,
’ žodžių, kad numiriau. Ir bus teisybė.
ir
6.31
po
piet.
CZIUS
Iszeina isz Pottsvllles į Shenandoah
— Tamista sugrįžszi! - tarė su užsitikėjimu.
9.15 ryta ir 6.05 po piet.
A. BUJAUCKA S. roli.in n. wilbi’K generalnas superin
Palingavo galva neisztikėdamis.
tendentas South Bethlehem, Pa
Persikraustė
į
savo
nan.
CI1AS
S.
LEE, gen. agentas
— Nieko neiszmislysite. Reikia eiti - atsiduso Andreika.
Philadelpdia, Pa.
jus namus ant
A W. N0NNEMAC1IER. Asst G. P A.
Atsisveikino suspaudimu rankų.
Philadelphia, Pa.
Petraukoj paėmė jį kiti sargai ir taip varė nuo valscziaus 307 W. Coal str, Shenandoah, M. B. CUTTER. Supt. Trasportation,
South Bethlehem, Pa.
iki valscziui tuos kelis szimtus verstuv iki Tobolskui. Arcziaus Pa.
Lebiažių ir Kurhano, kur jį pažino, apsiėjo su juom gerai. Nedėlinis Garsas Amerikos Lie (.ALIMA GAUTI SU l’RISIUNtuviu yra pigiausias ir geriausias
Atsilsėjo pas pažįstamus, visi jo gailavo. Paskui jau liko tik lietuviszkas
laikrasztis. Naujau
timu sziais K N Y G A S:
žmogžudžiu, ypata brutaliszko žingeidumo ir pasibjaurėjimo. sios žinios, puikios apysakos. Ka
1. Istorija Katalikų baž.nyczios. Ji
yra
labai
naudinga dėl perskaitymo kožsztuoja
tik
1
<I<>1.
20
c.
ant
metų,
Ant stacijų uždarydavo jį į kalinį ir duodavo vandens ir duo
nam
katalikui.
Kasztuoja
1.00
60 c. ant pusmeczio. Prusnose 4
nos. Keliaujant sargai jį stumdė ir keikė. Vargszas, beveik markės. GARSO spaustuvė už pi 2 Trumpa peržvalga liet' vystės dar
bų Amerikoje 1>91 m. Ji iszrodo aiszkiai
be atsilsio, blogai misdamas, nugąsdintas, negalėjo spėti su gia prekę ir labai gražiai padaro lietnviszkų bedievių carinis ir po d rang
visokiusdrukoriszkus iarbus;spau* kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti.
atsilsėjusiais žmonėmis, ir klupdavo perimtas karszczio ir dinama
_
.
.
ioc
draugysezių konstitucijas, Kasztuoja
3. Valtis bei iszgu’dymas szventų
troszkulio.
visokias ko. teles, užpraszymus, evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais sKaitimais.
Kada pagalinus jį nuvarė į Tobolską, atsilsėjo kalėjime. laiszkus etc.
Piuįgus ir gromatas reik siųsti Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. Kasztu oje §1.00
Ir ilgai turėjo silsėtis uždarytas drėgnam kambarij, pakol ne ant vardo:
4. Stacijos
—
3c
atėjo kaleina ant jo.
Garsas Publishing Co. pas KUN. A BURBA, Box 105g

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.

Dr. P. f. burke

Graboriu

,RYTAS’

(Toliaus bus.)

Shenandoah, Pa.,

PLYMOUTH, PA.

Luz. Co

861

Banka Bischoffo

XV! KrJ

.

W. SIOUINSKA,

679 Milwaukee Avenue,

uždėta 1848 mete
namo Staats—Zoltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszal City Bali
Ncw-Yorke .

------- o-------

CHICAGO,, ILL.

Siiincziame pinįgus į visas dalis svieto pigel, saugel ir greitai

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

©

DWIEMS MEDALIAIS I
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszfcą isz
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲj
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,"
BERLŲ, MARSZALKINIŲ LAZDŲ ir tt.

H įduodame Szipkortcs (laivakortes) ant greieziausių garSihivių į krajų važiuojantiems ir iszsilincziamc szipkoi’tes
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Turiu už garbg apreikszti guodotiniems Kuuįgams ir guodotiu.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus Baig
tus Pigiausei, Teisingiausci
ir
Gcriausci, nes per 30 metų
P
d
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir del to galiu
wiską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

fe Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe
ningu del iszmainymo, kaip tai:
^MaskolijosrublilĮ, Vokietijos markių, Austrijos guldcilĘ etc.
ŪG?
Dėlei artesnės žinios raszyk į
(VĮi

Kurioj galite* gautie visokių giduou kaip senam krajui, ha aptiokorius paeina isz senu krajaus. Tal
pos-gi siuncziaine giduoles j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
W. K. SzembOrskis,
Worcester. Masu.

J. MIELI)AZIS,
120 122 8. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b c 1 i u s. .Jo k r i a u c z i ii
s z a p o j pasiuva pigiai Ir geriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir nu
siųsti į L i c t u v ą p i n į g u s ir
iszsipirkti laivakorte.
Neužuiirszkit
reikale užeiti.

Pirmos kliasos lietelį
UŽLAIKO

(Staats-Zeitung Building,

New-York

____________________

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

$4)

CM SV

APTIEKA!

64 Green Sir.

2 Centre str.

(EB

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.
CM SV

Bischoffs Banking House

®

SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuvių.
Pirmos kliasos visokį gėrymacigarai. Laivakortes taiposgi parduoant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelie-

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.
Providence), Scranton, Pa.

ŽINIA DĖL SALIUNIKU
IR 8ZT0RN1KU.
Pirkit sigarus ir sigaretu's nuo
Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug ivai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką. už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
orderi.
Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.
Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

Puikiausia visam Shenandoah

pEST/mpĄGjiA.
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviez'ia: cigarai alus
ji 1 mos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam
reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas
lai is svieto.
SHENANDOAH, W

36 ir 9]

BENZIGER BROTHERS
New Youi'į
Cincinnati, O.
36 <& 38 Bardai St. 343 Main Str.

Chicago. Ill
178 Monroe. Str

ISZDIRBEJAI—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
U uiformu.^K®®——

nam, kas tik pareikalaus.

Žinia apie prekes ir visus reikalingus

paaiszkinimus meilingai suteiksime.

L

Mokslo Stebuklai.
ONE O1VES RELIEF.

Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos.

Don’t Spend a Dollar
for
Medicine

Prak ibi usNe w York’o keiti i kas ir moksliu
ežius ką siūlo mus skaitytoj ms už dyka

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
prle«k

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s
rj^'V^’iiKZ

■*«

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRS/K:

2023 N.

2nd str.

1 liiladclphia, Pa.

^ACURECOnSTIBAHON
25 * 50*

ALL
DRUGGISTS

ABSOLUTELY GUARANTEED 1 Pc^neier srip or cTine.hut muse easy natural results.
pie and booklet free. Ad. STt-TII./VG l;E'i. 1'1 (•<.. Liiiiaivo. Montreal, ('an.. or>e»T )ork.

Sanin
SJ7.(

Dirba visokias
SZARFAS,

KEPU

fiPECl JAUSTAS CUBONISZKU IRNFKVISZKU I4GU.

turi geriausia agentu ra, pardavinėja lai V;i kortCS, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia i Seną tėvynę,
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakorte? Nori pinigus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti?
Tai eik pas

Y. llomanslvi

'

P. I BELL

Send Five Cents ia The Ripanj Chemical Comi ny, No. io
Spruce St., New York, and they will be lent to y<>. i.y mail; or
12 carton* will b« mailed tor 48 cent*
The cLanc. are -tn t*
oaa that Ripans Tabules are the very medicise y<>>. need.

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
so ^’3 £5.w sir.
pa.

a

RES, KARŪNAS,
Zii.omas komikas T. A. Slocum, isNew York’o apgarsino savo metodas is?
KARDUS, DRABU
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidų
ŽIUS IR T.T.
riuos.' ir abelnai vištikių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajiytojui
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYKĄ
DEL LIETUTRIS BONKUTES savo naujai iszr<*stb
llekarstų.
VISZKL
Jo „Naujas Moksllszkas Gydymas*
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku vii
tėjusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
DRAUGYSCZIU.
fesijos priderystę suteikti kenezianezia
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Raszikite, o mes
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantria
atsiųsim, ant pa
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi ‘
tato taip žmonijai naudingo, kad užs*
žiurta kukardas
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
ir kepures.
yra iszgydomos ir kiekvienam klimaL
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingi
padėkavonės laisz.kų“, kurių czielos krt
Pigiausia vieta visoj
vos yra jo laboratorijo-e Amerikoj ii
Amerikoj
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų-i>z vsų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atneš/;
23 N. MAIN STR.
greitą ir neiszvengtiną my rį.
SHENANDOAH. PA.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C .
98 Pine str., New vork. priduodama
paczto ir expreso adresą ir jisai d< vaua
atsiųs vaistą tiesiok isz. savo laboratory
jos.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasin.f.
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
PlunV-eris ir Gasfitter’is
Pasakyk savo daktarui, kad tu r t ••
SZH.T U VANDENIU SZVLDY.MAS JO
tai radai m* s laikrasztij._________
SPEC IJ AI .ISZ K UM AS,
VPACZ NO
DR. F. J. KALLMERTEN.
RINGAI ĮVEDA SZII.UMa j BAZNY-

until you have tried

This tori U pul up cheaply U> gnutlTy the uni Tentai prtwant demand fr* «

R. H. MORGAN,

CZIAS.
INTAISO
MAUDYNES, WATER
Gydo visokias
užsenėjusias ligas CLOTETUS, PRAUST N ES NAUJAU
Troszkinimą, spaz
m a s, paralyžių SIO STYLIAUS.
dusulį, vandenim
DIRBAVIEIE ANT KAMPO LLOYD
pukliua, reuma
tizmą, skaudėj) & WHITE STS., GRETA SU ,, GAR
mą galvos, akių, SO” OFFISU.
ausų, ir nosies,
ligas pilvo, gerk
lės. krutinės, kvė
pavimo kelių.dru
gį, szaszus
ant
galvos
ir ani
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
iga. nevaisingumu, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės. sloga, neuralgija, bronchitis, petog
ra, nie.žufį.uždi'gima^smegenų. sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkauli;
Anvane sendins a sketch and description may
džiuvimą, susilpnėjimą kojų. džiova pil quickly
ascertain, free, whet her an Invent ion is
prohnblv patentable. Communications strictly
vo ir inkstų ligas, tifų odrą, kirmėles ir confidential.
Oldest ncency forsecuring patents
1.1.
in America. Wo have a Washington ofllce.

GYDO MOTERIS, VAIKUS IK VYKUS.

Patents taken through Munn tc Co. receive
I special notice in the

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti
SCIENTIFIC AMERICAN,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
tieantifullv Illustrated, huM<st cl.tulation ot
Dr. Kallmerten’as iszgydė lukstanczitis any
scientific Journal, weekly, form.' .III) u year;
žmonių kurie ilgai kentėjo, o kiti dūkta
six months. Specimen v pies and HAND
looK
on Patents sent free. Address
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonėMUNN & CO.,
visur garsina dr-o Kallmerten o vardą ii
UGI I!i•otuluitv. New York.
savo pažystam, ms jį rodija. Atsisz.au
kit prie dr-o Kallim rten o, o jis jus isz
gydys.
UZSIKKEC’ZIAMAS LIGAS abieju Iv
j čy /o c. store.
ežių (įgytas arba prL imtas) gydo tikrai ii
102
Main str.. Slieuaudoa. Pa.
greitai. Nereik gėdįtis. tik gydytis. nes
Pardavimas bus puikus. ateik ir pa
užvilkimas atnesz.a apverktinas pasek žiūrėk.
mes.
vertos.
pas mus.
Kodu už dyka! Dr-as Kallmerten'as szluotos 25c.
po loc
Inos rodą uždyką. Apraszykit liga, pa- '
.. loc
sakykit kiek metų ligonis, alsi skit gro- i puodukas 25c.
inatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už ) Kliudąs 25c.
.. 10c
2c. pacz.tinį ženklelį, *tal tuoj gausit at Karpetos 40c. už y.irda
.. 10c
sakymą ar galima ligą iszgydyt, ir kiek stiklinė torielka 2- c.
.,
10c
kasztuos vaistai. Galfma raszyt lenkiszkavos
puodas
25c.
10c
kai. ar.gliszkai ir vokiszkai Adresas:
Vaza
25c.
..
10c
DB. F. J. KALLMERTEN.

CONWAYS FAMOUS

Cor. Washington & 22nd. Sts.,
TOLEDO, OHIO.

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
Co.NW.VY FaMOVS 5 A 10 C. STtiHf

MAIN STR.. SHENANDOAH.

AR ŽINAI KĄ?

Gerinus, kaip Klondike

Antanas Daniseviczia

Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad
už juos pilnai.

savo naujame name ant

630 VV. Centre str.
stalas

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir
s a I i u n a.
Atsilankyk! patyrei, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

$3.75

Geležines lovos

v

ANTAKIS KALCZINSKAS
geras ir teisingas
vyras laiko

8 sztukos
Parlor Suits, 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne
Kėdė su nendri e sėdyne

S 18.00 Į Visa eilia lovos, springsai, visur
apvadžiota
.45 |
75. 1 Komoda

.1. P. Williams & Son,

nuiinieriq

> X

Dr. C. B. Ham

KOTELI

(Isz Bellevue Hospital Medical College.)

Rodas dnoda ttz dyk”.

GYDO VIRUS, MOTERIS ir VAIKUS.
Jei tink tn ml in gulėjo , užpi l.vo ligos urbti ne- ,
gulėjo ųiu | ngv)b<-t( l>ii Tnszyk tuojnus pas Dak
tili 1) Ilntui). o ji- tau įhios rodi} už dykį. Jei d:iKtniiis pri| ažįtų tiivolgi) už n -is/gydomę, tai stacziai tau ) ii.-uiys ir u iurė-1 jokio.- uliotos. Dr.
Hum yru teisingas ir atsukantys, o apie ligonius
taip rup naši, kaip tikru- tėvus apie savo vali us.
.11.onės, kur-'- dovanai kluu.-ii'ėjo io<lų daugelio ,
dal turų, ki ri po kel <>li. ęmetų pergulėjo Hgon- i
bueziuose, įei ti.m p<-r lokius ulonus likos dr. llnm'o iszgydyti Nekalbame tai girdamiesi, tik -akomlr$ teisybę. .Nepratę.k savu ligos nes ga
li t but ueiszgydcnia Raszyk tuoj.ius pas Dūk
ia rų linin'^
Gyduol ių Daktaro Hnin-o negali gauti j ki< J
aptiekei i.ej grosi rnėj n«*j kare-iiinioj. nė nuo
perknycziu
Kas nori bu 1 p. rsit krinęs, lad
gaus e/ystas r s ve ki.s gyduoles, tai turi jas parsilraukt nuo Iltini' Bonka tų gyduolių kusztuoja tik $1.0'1 sz sz.ios bo kos šū’oO Ruszant gy
duolių. r ikia u| rii.-7\ti sa o ligų ir įdėti į groniala pinigus, niui ey order arba czekį. Gyduoles
szsitisiin. seir pamokinimu knipjnis suartėti, is/siųsiimse
ku uczi u pacztii
Alsiu k paežio že nbi.ų.ieiHt-

ahymo, Adr. sus toli a :
H

DR. C. B. HAM.
708-709 Natiot ai Ui>i- ii Building.

Toledo. Ohio.
hozniis taip saku.

©M! KETVIRTOS
IH Jy
jĮ/m (Fourth) Street
yillll

Minersville, Pa.

Nuo naujų metų uždėjo agentu-

visas svieto dalis.

S. Marauckas
-neseniai

pirko—

R. L>abb

Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.
2D į \V, ('outre str.

Neiszspjank su tabaku ir nesunikyk savo
Jeigu nori atslpratyti nuo naudojimo
tabako ant visados Ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pajiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toja, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszmn 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuosavo aptieko
rians, po gvarancija, jog iszgydys tave
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutą ir sampellus
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Homed) Co.. Chicago arba NewYork.
?4:<

Shenandoah. Pa.
■

|| v

quickly sceurod 7™ PT7E WTTTT P/.’’TFT OBTAINED.
Send model or
h with oxp’anation lor free report as tx
patentability. 4WAGB BOOK FREE. Contains reference;and full infcp-'n’Hj£v*Writo for SPECIAL OFFER

H. B. WIL ' SON A. CO ,

De Droit U-.i'.in-

M KUPCZINSKAS ir
P. PHSKEVIGZIUS
Kumpas Main ir Oak uliczią,

1

SHENANDOAH, PA.,

Jacob Hentz’o
tau ęaęii a.
Valgį gali gauti kožną valandą
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Hentz daro

puikiausiii.s kvietkus.
Ypatinęrai užstcliuotus vainikus am veselijų,
szermenų ir visokių tam panaszių
dalykų.
Mrs Jacob Hentz

turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o alau s, kurs geresnis
už importąvotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

kravė. arklys ir L.t., duokite telefons
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adrosavokit pas: Mr. Ulrich & Son.
Ashland, Pa. (19—fl

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

Į \ aierCo's
,,Anthracite” alų
Gvarantuota tknii czvstas

6 BARCLEY SIR.

Importuoja jie viso

Geriąs ir sziieziaase mėsa
----- PAS --------

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad UH KYŠ
TI AN SU Ml 01'0 yra geras alus ii
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.
41 ir H

Altoriaus Vyną
BARNSTON Tea Co.

POTTVILUE’JE, Pa.

Juozą
JUDJCKA
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.
Lietuviszki kumpia’ ir deszros kuonopigiausia.

(27

JEI NORI GAUTI GE-

RĄ DVIRATI «
L I E T U V 1 S Z K A S GRABORIUS pai’-

už pigia preke, eik pas

' samdo arklius dėl pasivėžinimo,
■ karietos dėl veselijų, szermenų ir
Geriausi gerymai. užkandžiai nždyk.i n h i
' kriksztynų. Taipgi turi visokių
ryto iki 12. ir nuo 8 vakar iki
Tt ■ grabų ir pigiausiai palaidoja numi
ri visokiu kogerlausla padarytų va’p-’ų rusius.
Adresas:
kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos.
Yra
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

13 S. MAIN STR.

WASHINGTON, D. C

DIDŽIAU NiA

Lietuviszka

S 3.75
5.50

17 N Main st Shenandoah. Pa.

perlai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
H|uczį() jp tuikiszku cigaru.
Visi
| eikit pas savą ant 315 E. Centre st.

Chas Rettig ir Sun ns
dyvi-,

CascaretiS katariszkos ctikerkos,
niausiąs iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
daro labui gerą įu-Kinę ant inkstų, abelnai vidurių, pen zystijažmogaus kraują
panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk bnksiiką C.K.ir pa
mėgink jas sziądien: 10, 15,50 centų, vi
su aDtlekoriu Evarantuojama.
240

4*

ANT

$ 14.00

313 E. CENTRE STR.

SHENANDOAH. PA.

Wanted-An idea

SSS
Protect your Idea’: ihey may t-ing you wealth
Write JOHt. WEIjDERBURN &
Patent Alt01
Leya, Washington. 9. C.. for their $1,800 prize off®
and list of two hundred Inventions wanted

D. FAUSTA in
ANT

120 S. Jardin str

Shenandoah, Pa

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

Apsaugoja nuo ugneles Jau daugelis metų

