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Darbu dalis.

Žinios isz Amerikos.

Susitarlnias fabrikai! t ii.

Nors amerikiecziai sako., kad jie ka Visi fabrikantai geležies isz Cleveland,
res nenori, bet kariaus, nenorėdami žu O., Mahoning Valley ir Shenango su
dyti savo garbes, ir prie kares kas sy- sitarė tarp savęs, kad pakelti geležies

Cleveland Rolling Mill Co”

kuriuos senatas su kongresu vienbalsiai

iszpasakytai tamsios, nes eina į bažnyczią ir kalba poterius.
Kitą vakarą p.
Valentinavyczius gyre žinomą žmogžu
džių paslaptą daaugystę Mafiją.
Kal
bėjo da ir kiti tankiausiai patys savę
iszgirdami arba užsipuldintdami ant savo asabiszkų prieszų.
Inžangos ant sales, kur buvo p rakai bos, buvo 10 c.

nekuri dalis jau pavesta ant dispozicijos centų — bet daibinįkų mokestis vargiai
kares ir laivynes ministerių. Du dideli tiek paszoko: kapitalistai tik savo nau
kariszki laivai jau nupirkti, o dabar ka dos žiuri.
Anglių produkcija.
res ministeris daro kontraktus apie nujo geru kataliku.
Mines and Minerals, Sera
a.,
Pavvderly irias’.

ar buvo iszimta anglių ir kiek žmonių ang-

-

grantų, ar ne.
žinomas, kaip didelis emigrantų prieszas ir ncapkęstojas ,,forcignerių”. Nors
senate buvo parodytos suktybes Pawdcriyk/ ii pcrakajlyjjJMszkaKMsZ. kurių
pasirodė, kad jis perpirkinejo rcpublikonų partiją, bet Pawderly perėjo di
džiuma 33 balsų priesz 30.
Per dievmftldyste.

Quincy, Ill., netoli nuo Nebo, 17 Ko
vo susirinko gyventojai į mokslainčs na
mą ant maldų. Tarp susirinkusių buvo
ir tūlas Althiesen, kurio atėjo szerifo
pagelbinjkas suaresztavoti už koki ten
prasikaltimą. Bet Althiesen vietoj pa
siduoti, perszove ant vietos szerifo pagelbinįką, sužeidė vieną moteriszkę ir pa
sinaudodamas isz suminimo spėjo pa
bėgti.
Jiirinįkanis nnt maisto.

Reprezentantai didžiausių Chicagos
mesinyczių, kaip Armour & Co., Swift
& Co-, Libby, Mac Nail & Libby ir Nel
son, Morris & Co., iszvažiavo į New
Yorką, kad padaryti su valdžia kontrak
tus ant dastatymo mėsos. Mat valdžia
ūmai reikalauja del jurinįkų 100, oog sva. rų szviežios ir sūdytos mėsos ir 25,000
sv. deszrų. Kad ne viena mėsos kumM panija ūmam laike negales dastafyti to
kios daugobes mėsos, tai greieziausiai,
kad bus padaryti kontraktai su visoms
mesinyczioms.

žmoniųc

Daugumas ėjo ant

atsivertęs’

pasiliko.

vasti.c
kietų minksztu
cAnglių iszimta tonų 46947354; 54674452
Coko padaryta-tonų
8.583.291
Davbmįkų dirbo
l49-557;
88.554
Ant 1 darb. pareina t.
814;
6I7
Ant mainierio
490;
744
Mirtinų sužeidimų buvo 424;
149
Lengvesnių
I.106;
426
Užmusztų ant 1000 d.
2,83
1,68
Sužeistų
,, ,,
7,39
4. S1
Ant 1 užin. pareina ton. 1 10,725 366,942
Ant 1 sužeisto ,,
43,448 128,344
Sulyginus su užpernykszcziais 1896
metais pasirodo, kad kietose anglyse
(antracite) pernai vienu milijonu tonų
anglių mažiaus iszimta, o minksztu ang
lių iszimta apie 4^2 milijonų tonų virszaus.

C

Isz Szenadorio.
Anos seredos ir ketvergo vakarais
laike prakalbas atsilankęs į Szenadorį
daktaras J. Szliupas. Kaip paprastai
dr. Szliupas neiszkente neužsipuldinejęs
ant kunįgų ir tikėjimo. Apart dr. Szliupo kalbėjo ir kiti kalbėtojai.
Tai}) Į). Valentinavyczius darodinejo,
kad visi Szenadorio lietuviai ir lietuves
yra tamsus, kaip nežinia kas, už tai, kad
ne visi eina ant socijalistų prakalbų.

Pereitos subatos vakarą likos papildy
ta Szedadorij žmogžudyste: Kazys Sadauckas perszove isz revolverio anglą
Charles Ringheiscr’į. jiedu jau nuo se
iliaus turėjo už ką piktumą. Dabar susiginezijus už pypkį, Sadauckas iszsitraukęs revolveri szove ir pataikė i gal
vą Ringheiser’iui. Tas už 45 minutų
numirė. Sako buvęs tai geras vyras,
gyveno pas savo motiną nasz.lę, turėjo
apie 20 metų.
Už sugavimą žmogžudžio Sadaucko
paskiria dovana S 200. Jis yra 5 pėdu
7% colių augszczio, m ‘lynų aki 1, szviesių pi tukti, su veil ak 1. J is d ja 1 nu >
seniai yra žinomas isz savo neszva učių
darbų ir (langiaus sėdėdavo kalėjimo, ne
kaip linas is b alavo.
l'evas jo yra 1 etuvys, o n.o ina aire.

Naktį isz nedėlios į panedelį norėjo
įsiveržti vagys į liet iviszką kleboniją,
bet juos nuvijo.
Tai jau aatrusyk jie
taikėsi dasigaut į kleboniją po iszpleszi1110 lietuviszkos bažnyczios.
✓
Ferguson Theatre per tris naktis,
pradėjus nuo ketvergo 24 d. Kovo W.1
II. Langdon & Co darys teatraliszkus
perstatymus. Pradės ketverge nuo romantiszkos legęndiszkos dramos 5-se ak
tuose ,, Faust”, su sceniszkais ir elektriszkais effektais. Prekes ant to per
statymo bus tik po 10 ir 15 c. Kendžių
padalinimas subatoj ant 2 vai. 30 m. pp.
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Muravjovas,
Lietuvos budelis.

Pereituose metuose maskoliai ap
rinko Vilniuje vietą pleezią prieszais
papaikusijią ligonbutį, ant kurio
szįmet stato brangu paminklą ge
nerolui Muravjovui, buvusiam Vil
niaus general- gubernatoriumi, ap
malszytojui lenkraeczio Lietuvoj,
įkurtoj ui dabartines sloginanczios si
stemos rusifikacijos ir t t ir t.t...
Maskoliai jį garbina ir jam stato p:u
minkius, o lietuviai, del ano nožmumo
praminė jį budeliu ,,Koriku“ ir ve
Iniu ju mini
Kad 1862 metuose lenkai pradėjo
kelti maisztą, Lietuva sloginta mas
kolią, teipgi sujudo.
Maskoliai
buvo pasirengę ant to, kad Lenkiją
gali pragaiszinti, bet Lietuvos isz
leisti isz savo nagą jie jokiu bodu
nenorėjo, padoru ar nepadoru budo
geide lietuvius užlaikyti prie Mas
kolią. Delio tai, pakilus maisztui,
nusiuntė maskoliszkasis rėdąs Lie
tu von žinogą nedorą ir nožmą- aną
Muravjovą ir davė jam visą galę ant
gyvasties ir mirties lietu v i ą. Mu
ravjovas savo užduotą atliko teip,
kaip maskoliai geidė, už ką ir garbę
nuo ją turi. Sztai Muravjovo dal
bai, kuriuos maskoliai laiko už milž
niszkus, labai naudingus dėl savo vie
szpatystės mierą, o kurie isztics net
del maskolių jokio labo, tik blėdį at
gabeno.
Pakorė, nužudė Muravjova < kėlėt j
szimtą lietuvią arba apsigyvenusią
Lietuvoj lenką, palikdamas naszlaitemis paezias, siratomis vaikus, szim
tus iszsiun ė į Si beri ją tankiai už
nieką ką, nes iszsiteisinti vargszams
neduodavo (toks yra linkimas kiek
vienos barbariszkos karės), — už ta
tai kraujas suną, szaukiantys danguosna, sukėlė terpe lietuvią net kai
li) ieczią neapykantą ir kersztą dėl
maskolią!
Atėmė Muravjovas ir jo pagelbinįkai
nuo lietuvią kataliką keliasdeszimts
bažnyczią, uždarė ir paveržė kol's
kliosztorius, atiduodamas aną turtus
i/atimtas bažnyczias maskolią pra
voslavą popams. Tas diejatelis du
rnojo, pasodinęs Lietuvoj, tai szian,
tai ten, kaip pasodinįkus, maskoliszkus popus greit pavers lietuvius į
pravoslavus. Ir kas isz to iszėjo.
Tegul pats maskoliai, tegul tie ją
popai, pakako, kiek jie lietuvią per
tuos 30 su virsz metą pavertė į pra
voslavus ?! Isz ties tie popai didesnę
atneszė naudą del lietuvią, nei del
masl o ią -supažindino jie lietuvius su
supuvusia pravoslaviją, su jos že
mais ,,caroslaviszkais“ mieriais ir
stojos .... apjuoka akyse kiekvieno
lietuvio. Kurs isz lietuvią sziądien
nelaiko popą ant juoko, kurs nepasi-

tyežio ja isz ją, kurs juokingą anegdotą apie popus nemoka papasakoti?
Uždraudė Muravjovas lietuviams
statyti naujas bažnyczias ir taisyt
senas, uždraudė pakelėse statyti kry
žius, uždraudė laikyti laike iszkilmingą szvenezią procesijas ... Turbūt Vieszpats Dievas, geisdamas del mu
są labo, tam Muravjovui protą sumaimaiszė. Ar gali-gi kas sukelti didėsnę neapykantą, kaip tokie žemi per
sekiojimai tikėjimo?
Kiekvienas
aiszkiai mato ir supranta, ką verta ta
pravoslavija ir maskolystė, kurią
rusai prisispyrę bruka, o rusai iki
sziolaik da to nežino, nepersitikrino,

priversti negalima.“
M. 1863 ir 1864 Muravjovas iszdavė
barbariszką prisakymą, kad isz tą
kiemą, kurie priimtą maisztinįkus ir
juos pavalgydytu, visus gyventojus iszvežti į Siberiją, o ją gyvenimus
sudeginti.
Tas
likamas
patiko
keletą kiemu emaitijoj, Vilniaus ir
Grodno Lietuvoj. Gyventojai lie
tuviai pasiliko iszvežti į gilią Maskoliją,
o ją
žemė
atiduota
inaskoliams-kacapams. Tiems kacapams rėdąs davė paszelpą, isz rauda
vą girią dalino medžius dėl isztatyrao triobą ir davė pinigus dėl nusi
pirkimo gyvulią ir padarą. Ir kas
atsitiko. Pereituose metuose skai
tėme ,,Tėvynėje,“ kad Samaros gubernėj anie isztremti per Muravjovą
lietuviai gerai turisi ir po szitai die
nai užlaiko savo lietuviszką kalbą ir
savo tėvią paproezius, O kas dedas

su maskolių kolionistais Lietuvoj?
Dau gum isz ją pardavė lietuviams
savo gaspadorystes, padarę per tai
gerus pinigus, iszsikraustė atgal į
tėvynę. Tie vėl, isz maskoliszkąjįj
kolionistą, kurie užsiliko Lietuvoj,
iszsimokino kalbėti lietuviszkai ir su
lietuviais kitaip kaip lietuviszkai ne
kalba. Ukinįkyste jie ir menkai užsi
ima - isz ją didžiausi vagys ir žmogžu
džiai, gerą mažai randasi.
Vienu isz barbariszkiausią diejateliaus Muravjovo persekiojimą Lieulvoj, yra uždraudimas lietuviams
spaudinti knįgas ir laikraszczius lot y n i sz kai - -1 i e t u v isz k o m i s litą romiu.
O per
tą
uždraudimą,
ką
maskoliai
atsiekė?
Atspaudino

dyką lietuviams į rankas bruka. Ar
tas ją knįgas kas ima, ar skaito?
Tuom tarpu, kad tikros lietuviszkos
knysros ir laikrasziais tnkstaneziais
po Lietuvą platinasi, budindami lie
tuvius isz miego. O tos knįgos ir tie
lietuviszki laikraszcziai, tuom yra
dėl lietuvią brangesni, tuom naudin
gesni, kad iszleisti užrubežėj, be
cenzūros ir kad yra persekiojami per
neapkeneziamają valdžią - uždraudi
mas tas liotuviszkosios spaudos, terp
kito ko, labai prisidėjo prie prapla
tinimo lietuvią tarpe lenkystės. Zi
nome patys, kiek tai lictuvią-ukimką po szitai dienai skaito da lenkisz
kus kalendorius ir lenkiszkus laikra
sztėlius (Gazeta Svviąteczna, Zorza)?
O tas, iszties, maskolystei ir pravos
lavijai jokios naudos neatnesza. Su
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ro kvaila politika maskoliai tik ant
)ko pasistato.
ir ne juokai? Tas, apie kurį da
r kalbame, Muravjovas, norėdamas
tuvius versti į pravoslaviją, pasi
io iszleisti pravoslaviszką katechiz
_j lietuviszkoj kalboj. Negalėda
18 rasti tarpe pravoslaviszką popą
į kurs pravoslaviszką katechizmą
tuviszkai mokėtą paraszyti, alsi
iuke pas savo draugą, general-gu
matorią Varszavos, gr. Bergą, ar
lopas savą nerastu? Iszties, prie
jgyno Augsztesneses Varszavos
ikšlaines radosi žmogus, liūdnos
minties Mikuckis, tarnavęs rusisz
joj kariumenej. Tas gyrėsi gerai
ingslietuviszkają kalbą, o už pinįs
B buvo pasirengęs parduoti broliu
ikėjimą. Su gr. Bergo rekomen
ijomis iszvažiavo tuoj Mikuckis
nią ir ten į menesį laiko užbaigė
gos vertimą. Iszejo tas katechiz
i po užgalviu „Katechiz
8 W i e r o s g r i e k ą (s uį
as k Grok ą) skaitliuje 10.000
npliorių. Mikuckis gavęs už darbą
0rublių, isz pinįgą surinktą ant
kibucuos, sugrįžo atgalios į Var
■5,0 jo katechizmą general-guberirius prisako iszsiuntinėti visiems
mis, gyvenantiems Lietuvos ry
ie. Ir kokis buvo maskolią nu si
ėjimas, kad lietuviai katechišimą
lerosGreku“ iszties skaitė ir už
skito aną graibė. Pasirodo, kad
mi prasmę užgalvio „KatechizWieros Grieką“ suprato kaip
rparaszyca tv~yr vteros grioHzno^
irios, o ne kaip autorius norėjo
s Grekiszkos, pravoslaviszkos.
katechizraas, žinoma, lietuvius
imaskoliuoti ne supravosla vilioti
Įėjo. Apsižiūrėjo maskoliai ir
mingą katechismą, kuris lyg ant
įpravoslavijos platinos terp lie
,atėmė nuo popą ir .... sude
Tas faktas gerai charakteri
visus Muravjovo darbus ir ro
oks bus aną visą likimas.
ip didei lietuviai neapkenezia
ioMuravjovo, (o su juom ir vi
szalinįkų ir jo politikos paseko
ad apie jo myrį net susitverė
imas, kurs teip skamba.)
ravjovas buvo velnio vaikas,
[ paveikslėlį) velniui ir teko,
isiszkėle jį į augsztą urėdą su
kad jo karalystę platintą ir
velniui pasidabos, kad atiduoti
ivojuodą duszią. Kada Mil
as pradėjo senti ir tolinus vėl
aip priguli tarnauti n’įstengė,
aislijo jį atsiimti į peklą. Vie
:vaiksztinejo sau Muravjovas
po sodą. Prie sodo pri
Avimas užraszytas Jurksžą kaimo
t nuo A. Jokszos.

,

važiavo karieta, užkinkyta ketvertu
juodą arklią. Karietoj sėdėjo vežė
jas, lekojus ir ponas, visi trys juodi.
Ponas iszlipo isz karietos, szlubuodamas prisiartino prie Muravjovo ir
liepė jam sekti paskui, Nori-nenori-,
tur sekti, nes ant to prisiraszė. Insėdo į karietą. Velniukas sėdys prieszakij užpliekė arklius ir nuvažiavo.
Daugumas žmonią matė, kaip Murav
jovas sėdo į tą karietą, bet niekas ne
žinojo, nė keno ta karieta buvo, nė į
kur jį nuvežė. Ponui nebegrįžtant,
iszsiuntėjo tarnai pasiuntinius į visus
krasztus, kad aną sujieszkotu arba

kad nors kokią žinią

apiejį parnesz-

tu. Niekas jokios žinios niekur rasti
negalėjo, kaip tik vienas piemenukas
apie jį papasakojo. Ganė jis tuom
tarpu pagiryj galvijus. Girdi, keliu
kasžin kas važiuoja ir rėkia: „here,
gite, atimite; beregite, atimite!” Žiu
ri karieta. Privažiavo prie pelkės.
Isz karietos iszlipo trys juodi velniu
kai ir iszsiteinpė paskui seną storą
poną - maskolią. Jie tempt, tas neit,
bet trys vieną vis apveikė — karieta
viena sau nuvažiavo, o velniukai įsi
traukė maskolią į pelkės vidurį ir
paskandino. Ant patikrinimo savo

pasakos piemenukas parodė jiems
net guzika isz generolo inandieros,
kurs betempiant isztruko. Jieszkojo
maskoliai pelkėj, kad nors kūną Mu
ravjovo rastu, bet veltu! velniai suduszia ir su kurni jį į peklą paėmė.
O toj vietoj, kur Miiravjov’s skradžiai
žemę nuėjo, maskoliai rado pelkėj al
mantį szaltinį purvino sudrumsto
vandens.

Priesz neteisybę.

(Prisiųsta).
Philadelphia, Pa. Ką p. Vietinis parasze apie manę į „Lietuvą” No 10 yra
neteisybe ir visai melagyste.
Asz ne
padariau tarp Philadelphijos lietuvių jo
kių szelmysczių ir ermyderių,
kaipo
p. Vietinis raszo, bet dar gero padariau,
nes pasirūpinau, idant miestas atidary
tų del Philadelphijos lietuvių mokslainę,
už ką manę pagiria ne tiktai lietuviai,
bet ir kita visuomene, ir už tai jiems
aeziu. Toliaus asz neapgarsinau angliszkuose laikraszcziuose lietuvius, kaipo
gaują tamsunų, bet angliszki laikraszcziai rasze labai gražiai apie lietuvius
ne tiktai Philadelphijoje, bet dar ir ki
tuose miestuose. Žinoma, kaipo p. Vie
tinis neperpranta angliszkos kalbos, jam
visai atžagariai pasirodė.
Ant galo,
jeigu svetimtaueziai manę pagiria ir va
dina „spokesman”,asz tam nekaltas
esu, o dar veliju, kad jie paguodotų ir
p. Vietinį, žinoma, jeigu jis ant to užsi
pelnys.
Podraug apreiszkiu p. Vietiniui-sziaucziui, kad neteisingai neužsipuldinetų
ant žmonių, nes už tai gali but sunkiai
nubaustu per sūdą, o nors įvairiais pseu
donimais pasiraszys, bet, kad reiks,
laikrasztis, talpinantis neteisingus užsi
puldinėjimus, bus priverstas iszduoti ko
respondento vardą arba pats už tai atj
sakys.
Antanas Jocis,
420 S. Broad str. Phila. Pa.

*) P. Vietinis - sziauczius vietoje
„spokesman” raszo „spokesmen”, ir sutrumpįdamas žodį Philadelphia vietoje
(Isz Tėvynės,)
,, Phila.” raszo ,, Philad. ”, isz ko pasiro
do, jog jis da suvis nemoka angliszkos
C as carets sudrutina skilvį, inkstusir žarnas.
kalbos, nes kas žodis - tai klaida.
Ži
Niekad neapsilpnina neiskaudulią nepadaro.
10c.
noma, ne vienas neuzgime mokįtu, tik
paskui iszmoksta, už tai asz užkviecziu
p. Vietinį - sziauczių ateiti pas manei
mokslainę, o paskui korespondencijas
Katrie turite Lietuvoj dalią, majontką, že
raszyti.

Naudokitės Lietuviai.

mę arba norite padaryt doviernastis kreipki
tės arba raszykit pas poną Baltrą Y. YankaucTik parnėgįk už 10c. baksa C a s ca r e 18, geriau s
ką, jisai, kaipo einantis tam tikrus mokslus, skilvio ir žarną reguliatorią.
yra sąnarys lojerią draugystes, taip atprovoja
savo kasztu į trumpą laiką nereikalaudama
Ant pardavimo.
jokią raszlą isz Bossijos. Tik ant sudarymo
Antrų rankų VARGONAI.
visą popierą reik užmokėti.
Dasižinokit pas
Baltrus Y. Yankaus & Co.
329 Grand str.
New York City

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

sake kun. Burba. Utarnyke sumą laike
The Lithuanian Weekly
kun. Gricius, miszparą Lietuvnįkas; lenkiszką pamokslą sake kun. Chlebowski,
ietuviszką kun. Kaupas.
Kaipo gavėnios laike daugybe žmo
PUBLISHED EVERY THURSDAY
nių atliko velykinę iszpazintį; į bažnyAT
czią žmoneles lankėsi gana skailingai
103 E. Lloyd st.
Shenandoah, Pa. įer visą laiką atlaidų.
S v e t i s.

stijose, yra: 1) paszelpa szeimynai nu
mirus arba apsikolieczijus tėvui ir 2)
prilaikymas, sutvirtinimas ir praplatini
mas tautiszko apszvietimo. * Sziam pas
kutiniam atžvilgyj, ypatingai svarbiam,
„Susiv.” nuo 1885 iki 1890 m. buvo
tik tarsi dapildantis skyrius lenkų,,Związek’o”. Pastojęs-gi grynai lietuviszkai
tautiszku, ,. Susiv. ” iszleido nemažai knį& '
gų ir brosziurų, o nuo 1896 m. iszleidžia
1012 Carson str.
Pittsburg, Pa.
Mahanoy City, (Pa. 19 d. Kovo bu savo organą, mėnesinį laikrasztį - ,,Tė
vo czionais atlaidai szv. Juozupo, Maha- vynę”. Tarp kitko 1896 m. „Susivienojaus lietuviszkos parapijos patrono. nyjimas iszleido knįgą ,, Padėjimas lie
V. J. STAGARAS,
Apart vietinio prabaszcziaus kun. S. tuvių tautos rusų vieszpatystėje”. Ta
Responsible editor.
Pautieniaus, buvo sekanti svecziai: kun. knįga ir davė pradžią dabar pakilusiam
lietuviszkam klausymui maskoliszkuose
Translating and job work in eng- P. Abromaitis ir kun. A. Milukas isz laikraszcziuose.
Shenadorio, kun. Martiszius isz HazleApart ,, Susivienyjimo 1889 ir 1890
lish, lithuanian and polish languages do tono, ir kun. Žilinskas isz Mt. Carmių.
ne at resonable prices.
Atlaidai prasidėjo petnyczios vakarą (18 m. buvo Baltimorėj Jono Szliupo įsteig
d. Kovo). Miszparus laikė vietinis kle ta ,,Mokslo Draugystė”, kuri turėjo popakraipą.
bonas, kun. S. Pautienius, o pamokslą zityviszkai-antitikėjimiszką
pasakė kun. Martiszius. Ant rytojaus Draugystė iszleidinėjo Szliupo redagasumą laikė kun. Martiszius, o po sumai vojamą mėnesinį laikrasztį „Apszvietą”.
Gedimino draugystės krautuvė.
Va Bet kad tokia pakraipa suvis neturi pa
Kaip pranesza ,, Rytas”, Waterbury’o pamokslą pasakė kun. Žilinskas.
mato Amerikoj, toj „didžiausioj demo
draugyste broliszkos paszelpos vardan kare miszparus laikė kun. Pautienius, kratijoj ant žemės”, tai ,,Apszvietą” iszD. L. K. Gedimino uždėjo savo gro- pamokslą pasakė kun. Milukas.
Per visą atlaidų laiką spaviednyczios buvus apie du metu - užgeso. Netru
sersztorį an Bank gatves, ties Guilfoilio
kus pairo ir pati ,,Mokslo Draugystė”.
mėsinyczia. Nauja krautuve nuo perei visų atsilankiusių kunįgų buvo apgultos
Ant galo pereituos metuos susitvėrė
tos subatos turėjo būti atidaryta. Už- — parapijonys atlikinėjo velykinę isz,,Tėvynės Mylėtojų Draugystė”, kurios
veizdetojum krautuves iszrinktas p. A. pažintį.
vienatiniu siekiu yra iszleidinėjimas lieKapoczius, jo pagelbinįku p. Sadlauctuviszkų knįgų ir platinimas jn Ampri.
kas, rasztinįku p. Maksymavyczius. PaMahanoy (Plane, (Pa. ir Gilberton, ąoj ir Europoj.
naszią krautuvę jau nuo seniaus turi (Pa. Pereitą pėtnyczią sziuose, greta
Mes iszguldėm padėjimą lietuvių
Waterbury’je draugyste szv. Kazimiero. vienas kito gulineziuose, miesteliuose
Amerikoj, kaipo atskyros tautos, labai
Tai krautuvei pusėtinai sekasi. Turi atsitiko su dviem lietuviais po nelaimę.
trumpai, vienok jau ir isz to trumpo
metinio apsivertimo į 100,000 dol.
18 d. Kovo nulaužė mainose koją Gali
apraszymo pasirodo, kad lietuvių padė
niu!, o Gilbertono Raszimo sztorą atlan
jimas yra labai pamokinantis. Czia per
kė
ugnelė
naktį
isz
ketvergo
į
pėtnyczią.
Korespondencijos.
paskutinius asztuonis metus padaryta
Ugnis
atsirado
turbut
isz
pecziaus
ir
Elizabeth į> ort, .N. J. 13 dieną Kovo
dauginus, kaip tikrojoj Lietuvoj po Masnors
greitai
užgesino,
bet
bledies
vis
(March) prasidėjo Elizabethporte lietukolija per 35 metus, skaitant nuo lenkant
$
70
pasidarė.
viszkoje bažnyczioj 40 adynų dievmalmeczio, nors Amerikoj lietuviai pateko
dyste. Atvažiavo 9 lietuviszki kunįgai,
Maskoliszki laikraszcziai apie į suvis jiems naują valstijiszką ir drau
trys lenkiszki, vienas airių. Kun. Kraugijinį surėdymą.
O vienok Maskolilietuvius.
czunas isz Brooklyno, kun. Gricius isz
ja isz principo nėra prieszinga
Pabaiga
*)
Bostono, kun. Lietuvnįkas isz Baltiniolietuviszkam judėjimui (Argi taip? Red.)
rėš, kun. Kaulakis isz Philadelphijos,
Nuo to laiko, t. y. nuo 1890 m., ant
Kada Amerikoj 1878 m. pasirodė pir
kun. Matulaitis isz Minersvillės, ktfn. lietuvių „Susivienyjimo” ir abelnai ant mas lietuviszkas laikrasztis ,,Unija” su
Žilinkskas isz Mt. Carinių, kun. Burba visko lietuviszko pradėjo nežmoniszkai baisia sudarkyta kalba, Amerikos lenkai
isz Plymoutho, kun. Szedvydis isz Pitt- užsipuldinėti lenkiszki Amerikos laik jau pradėjo kalbėt: ,,Kam, girdi, lie
stono, kun. Kaupas isz Scranton, kun. raszcziai. Pasidarius ,,Susivienyjime” tuviai prasimanė raszyt savo kalboj? Juk
Smith isz Elizabeth©, kun. Chlebowski dviem didelėm partijom, klerikaliszkai ir daugelis jų moka lenkiszkai, o(kurie ne
isz Passaik, kun. Mocheznicki isz New radikaliszkai, kurios beveik per penkis moka, privalo mokįtis”.
Kada po to
ark©, kun. Strzelecki isz New Yorko ir metus tarp savęs niovėsi, .,Susivienyji- 1886 m. ant pasirodžiusio lietuviszko
vietinis kun. Žindžius.
mas” ko-ne žuvo, bet, ant galo, stojo ,,Balso” vietoj lenkiszko erelio pamatė
Nedėlios vakare miszparus laike kun. ant pritinkamo ir normaliszko kelio ir lietuviszką ,,vytį”, o lenkai ir sulenkėję
Smith, pamokslą pasakė kun. Kaulakis. dabar pusėtinai stovi. Užduotis lietu lietuviai pakėlė baisų triukszmą. „LiePanedėlij suma buvo kun. Lietuvnįko, viszko ,, Susiv.”, kaip ir kiekvienos tau- viai atmeta lenkiszką arelį - kas tai yra?
miszparai kun. Matulaiczio. Pamokslą tiszkos organizacijos Suvienytose Val Nutarė, kad ne kitaip yra, kaip tik kad
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Lietuviai Amerikoj.
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Szliupas, uždetojas ir redaktorius tikius tarp bet kokių tautų, o juo labjau listiszką laikrasztį ,, Vorwoerts” ir stro
.also”, yra maskoliszkas sznipukas, tarp lietuvių ir lenkų, kuriuos szimtme- piai iszkrete to laikraszczio redakciją.
Žmones su džiaugsmu sveikino tuom
liųstas už maskoliszkus pinįgus sėti tine istorija sujungė.
tarpu isz kalėjimo paleistą socijalistų va
Kas už tai kaltas?
Socijalistas Beųel
menkų ir lietuvių.
Tuojaus paskui
Ant to klausymo stacziai atsako tas, dovą Liebknechtą.
Įliupą atvyko kitas lietuviszkas patri kai]) priėmė lenkai pirmus lietuviszkus perlamente iszsireiszke, kad karalius neks, kun. A. Burba, kurį vietine po- patrijotus ir pirmus lietuviszkus kunigus. dalaike prižadėjimų, duotų 1848 m., nes
|ja per savo aklumą padare politiszku Dabar lenkai turi ta pjauti, ką patys pa pavedė valdžią Bismarkui, kursai buvo
vokieczių nevidonu.
htatorium. Mes jau matėm, kad jis sėjo.
vo pirmu organizatorium lictuviszkų
Isz visko aiszku, kad didžiausiu prieKuba.
szu lietuviszko tautiszko kylimo yra len
nkų revolveriai. Ir kun. A. Burbą kiszki politiszki ir nacijonaliszki prie 20 d. Kovo teatre Tacan buvo per
ūkai praminė ,, maskoliszku sznipuku” tarai ir beprotiszki reikalavimai. Jei statymai, nuo kurių pelnas paskirtas ant
Siųstu į Ameriką už maskoliszkus pinį- maskoliszka administracija taip-gi kar padidinimo Ispanijos laivynes (Įlotos);
įus. Lenkų kunįgai net uždraudė tais persekioja lietuviszka judėjimą, tai o to pelno buvo nuo 30 iki 40 tukstanIi lietuviams pas kunįgą A. Burbą į tik per tamsumą savo žemesniųjų orga czių dolerių.
Vienas isz Kubos laikraszczioC sako,
įaviedį, nes jis esąs užsikrėtęs net ir nų ir per nesupratimą dalykų stovio.
aeziatikyste. Ir ne tik d r. Szliupas ir Nėra abejones, kad sziam 'atvejyj mas kad pasidarys amerikieczių skerdyne,
[n. Burba, bet ir, visi kiti lietuviszki koliszka valdžia, pati to nesuprasdama, jei Amerikos laivai nesiliaus sukinėsi po
Įmįgai ir svietiszki inteligentai, kurie kariauja už tuos paežius lenkiszkus prin po Kubos vandenis.
voja už savystovystę lietuvių tautos, cipus, kaip ir lenkai. Panaszus prilai
Hžiumos lenkų inteligencijos yra laiko- kymas lenkystes isz vienos puses ir slo Kad papuczkat tave kankina ir ne smagu darosi,
i už Maskolijos ,,szpiegus”, veikian- pinimas isz kitos yra juo nesuprantames valgyk Case a rets katariszkas cukerkas, isz
lus uz ,,maskoliszkus rublius”.
nis, kad lenkiszkumas yra politiszku ties pasveiksi 10c., 25c,
klausymu, kada lietuviszkumas yra tik
ik visur lietuvių pergale. Ta kova tautiszku klausymu ir neturi nieko poGeriau kaip Klondike!
įjausiai sudrutino lietuvių tautiszką litiszko ne tik Europoj, bet ir Amerikoj Duodu žinia visiem lietuviam, kad asz dabar parga
nonę. Kada nepaisant ant lenkų pa prie absoliutiszkos liu-osybes Suvienyto benau daug siutu ant Velykų savo locnu kriaueziu
se Valstijose. Prie to viso didžiausiais darbo ir labai gerai padarytus, kad tinka taip, kaip
steliuoti ir drueziai padaryta. Siūles neirs.
Visokio
ideriais” vadinę, kada szale lenkiszkų persekiotojais lietuviszko judėjimo yra kaino su liemeniais biski be skvernu ir su skomais ir
inyczių pasistatė lietuviszkas, lenkai daigynai dvasiszkijos Europoj, t.y. dva- visokio kaino frakoeziu ir visokio kaino palaidiniu
sn skvernais ir be skvernu ir visokiu borvu.
Kaip
siszkos seminarijos — Vilniaus, Kauno laikom bizni,tai tokiu geru siutu dar neturėjom, kaip
ir "Suirtų, pilnos lenkiszkos dvasios ir daba r t urime. Pargabenau daugiau kaip 10,000 kel
lutiszkas lietuviszkas judėjimas:
lenkiszkų tradicijų. Per paskutinius nių daugiau placziti kaip siauru; tokiu dailiu kelnių
dar jus savo amžij nematėt.
Turime visokiu kainu
uli nuo „maskoliszko rubliaus”. Jau metus Seinų seminarija sistematiszkai siutai del vaiku. Motinos, jei jum reik dailiu siutu
iandien lenkai nesistebi matydami, atstatinėjo mokįtinius tik už lietuvystes del vaiku, tai eikit pas LOUIS GOLDINA Visokio
skrybėlių minkszlu ir kietu naujausios mados.
meilę. Keturi isz tokių atstatytų yra kaino
Dabar pas mus jau msidera. atmyk tai
VIENA C1ENIA DEL VISU!
ti meldžiasi, ant mitingų lietuviszkai kunigais Amerikoj ir su atsidavimu dar
Neviens
negali
nupili te centu pigiau kaip kitas.ma
liko prakalbas, turi savo grynai lietu- buojasi del labo savo tautos.
-x-

.v.

*

Taip raszo maskoliszkas laikrasztis
s teatraliszkus perstatymus. Bet vis\ iskas
jidar sulyg-szioliai lenkų inteligentai ,, Graždanin” No 4 szių metų.
lenkų kunįgai nemalonia akia žiuri ant czion patalpįtas yra sutrumpįta - masko
isko, kas yra lietuviszko.
Nekuriose liszkas laikrasztis daug placziaus apie
faiszytose lietuviszkai-lcnkiszkose pa tai raszo.
sijose ta nepykanta da ir dabar gana
Žinios isz pasvieczio.
markiai apsireiszkia.
Kur lietin ių per
lažas skaitlius, kad sutverti lietuviszka
arapiją, ten lietuviai bevelija prigulėti
Vokietija.
irie vokieczių arba airių parapijos, nes
Berlyne pereitą pėtnyczią buvo gana (
no, kad ten jiems bus daleista nors smarkus suiniszimai.
Gyventojai apįaviedį atlikti pas atvažiavusį lietuvisz- apvaiksztinejo, nepaisant ant policijos
ąkunįgą, o lenkai neduotų lietuviui uždraudimo, 50 metines revoliucijos su-j
lunįgui savo bažnyczioj spaviedoti. Da kaktuves ir kūle triukszmingas
demonO
rsulyg sziol lenkiszki laikraszcziai der- stracijas. Ant kapų žuvusių už liuosyia lietuvių tautiszkus vadovus.
bę dėjo vainikus. Dakare langai buvo
Liūdna matyt tokius netikusius prie- i illiuminuoti.
Vienok smarkus lietus
periszkadijo rinktis didelėm kuopom ant
gatvių. Policija sukonfiskavojo socija-t
*) Žiur. No 10 Garso.

žas vaikas gal nupirkt už ta paeziaeicne.kaip didelis.
Padarėm viena ciene del visu užtai, kad parduodam
dar pigiau, kaip kiti szlornykai palys gal pirkti. Mos
dar turim savo locnu kriaueziu siutas drapanas ir ra
nda mum nieko nekasztitoja tai mes galim pigiau
parduot. Jei iszrastt kad mes nepigiau kaip kiti par
duodam tai už 5 dienu atneszkil tavora, o me<-mgražinim pinigus. Ant mus tavom iszdrnkitola praisai.
Szimtai lietuviu ka bito pas mus džiaugiasi, kad pigei
pirko. Nemislykit vyrai, kad dej-edamicM pigiau nu
perka): nėver! Sztornykas užsiūta verta 7 dol. užsipraszo 11 tai jus siūlot 7 jus eina t pas duris o szornyks
szaukia: sngryžk, atiduosiu už 12 ir puse.
Jus siū
lot s ir vėl einat: szornykns ve) szaukia. jus dar puse
dol. ir pusantro dol. kaip in bala inmetal; pasiims tie
siutai po (idol.
STELIUOTI SIUTAI. Savo sztore
mes laikome kriaueziu ir pas mus galite nžsistoliuoti
kelnes ar siutus isz geriausiu matariju. Jei siuvimas
nepatiks, galėsit neimi.

LOUIS GOLDIN11 S. Main str.
SlieiiAinloali Pa.
DIDŽIAUSIAS DRAPANŲ SZT0RAS.
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JVI. F .JVIaley,

Geležinkelis Lchigli ■ Valley.

16 N. Main str.
Shenandoah, Pa

Prasidėjo nuo 20 Vasario i8q8 m.
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction. Mauch Chunk, Le
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua. Allentown, Bethlehem, Easton
New York ir Philadelphia 5.28, 7.57, ry
ta; 12.50 2.52, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Havener Pitts
ton, 5.28, 10.05 ryta; 2.50. 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
verly Elinira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.10 po
piet.

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
daigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas i)
t.t.
Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital,'ėję
Ashfand’e. Gyvena 115 M. Jardin str. Shonandoa h, Pa,

Dr. P. F. BURKĖ”
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.
Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minke dezin
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus dėl szermenų, veseilių ir t.t.
[36 ir

In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 5.2b ryta; 2.52 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.57,10.05
ryta; 12.50, 2.52 5.10 po piet. I
In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28,
10.05 ryta 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.05 ryta:12.50 ir 5.10
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland,
7.25 po pietą.
In Raven Run, Centralia Mt-Carme1
ir Shamokin 10.53, ryta; 1.47 4.04, 9.28.
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place. Delano
5.28,7.57, 10.05 ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25
po pietų.
In Yeatesville 5.28, 10.05, ryta; 2.52
8.25, po pietų.
TREINAI ISZEINA.
Isz ShnmoKin 7.05, 9.10 11.58 isz ryco, 4 20
po pietų iru teina iu Szenudon ant 7.57, 10.05
ryt- 12.50,5. i0, po pietų

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsv lie
St. Clair, N< w CaS’lo, Morea ir New
Boston 7.57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir
8.25 p. piet.
Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.4b
9.40, ryte, 12.38 2.42 5.0, po pietų.
Iszeina isz Ihrzh-ton i Szenadori, 7.55 10 (0
ryte, 12.50 2,58 6.24, 8 30 po pi« t.u.

nedėlinis szeimynlszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metą tik
tai.............................................. 3 1,00
Kiekvienai krikszczioniszkai szeimyriai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
34 John str.

Waterbury, Conn.

’GERIAUSIAS L1ETUVISZKAS KR1AUCZ1US

A. BUJAUCKA S.
Persikraustė į savo nau.
jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah,
Pa.
Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik Idol. 20c. ant metą.
60 c. ant posmo zio. Prusnose 4
markės GARSO spaustuvė už pi
gią preke ir labai gražiai padart
visokiusdrukoriszkus iarbus;spaudinama draugysezią konstitucijas,
visokias ko teles, užpraszymus.
laiszkus etc..
Pinigus ir gromatas reik siąsti
ant vardo:

Garsas (Publishing Cot
Shenandoah, Ta.,

NEDELIN1S TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte
7.21 po pietų,
iszeina isz Shamokin in Slienadori ant
8.40 ryta ir 5.35 po pieto.
Isz Shenai doah į Yatsville, Mai an >y
City, Park Place. Delano, Me Adoo,
Audenrii d, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk
9.35 ryto ir 6.31.
In Lehighton, Slatington. Catasaadua
White Hall, Coplay, Allentown, Easton,
ir Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.25 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
9.28 ryta, ir 6.24 po piet.
Isz Shenandoah į Pottsville 9.35 ryta,
ir 6.31 po piet.
Iszeina isz Pottsvllles į Shenandoah
9.15 ryta ir 6.05 po piet.
rollin h. wilbur general) is superIn
tendentas South Bethlehem. Pa
MIAS S. LEE, gen. agentas
Pliiladelpdia, Pa.
A W, NONNEMACHER, Asst G. P A.
Philadelphia. Pa.
M. B. CLTTER. Supt. Trasportation,
South Bethlehem, Pa.
GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu sziais KNYGAS:
1. Istorija Kataliką bažnyežios. Ji
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
1.00
2 Trumpa peržvalga liet’-vystės dar
bą Amerikoje ls94 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuvis<ką bedievių carbus ir po draug
•taip katalikas tur. nuo ją apsisaugoti.
Kasztuoja
....
10c
3. Valtis bei iszguldymas szventą
ivangeliją ir lekciją ant visu metą su
abai naudingais dvasiszkals SKaitimais.
’uslapią esti 896. Linkėtina kad kožno
.ietuvio namuose ji butu. Kasztu oje 81.00
4. Stacijos
—
3c

pas

KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA, Luz. Co

PAJAUTA.
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.
Tąsa.
tai nebūtą ant viso sviefo laimingesnės už tavę! Ar ilgai gi
slėpsi szeszėlije szitą mūrą nesulygįtiną savo patogumą?
-- Meldžiu man atleisti, kad turiu grįžti prie kunįgaiksztienes - atsake nusigandus mergina.
— Visad prie kunįgaiksztienės ar tėvo! Kaip gi jie lai
mingi! Ir kas gi drįstų pricszįtis tavo valiai! bet valandą
tik; pyksti tamista! Pavelyk pasakyti, kad jeigu nedapildžiau paskutinių prižadų, tai tiktai dėliai gražių tavo akių.
Taip yra, tu gali būti tuja palaiminta merga, tuomi augsztnoju Sionn, ant kurio pakils nauja bažnyczia; buk tik drąsi,
vainikas gal virszuj tavo galvos nesziojasi ir kartais Jadvyga
tau garbę turės atiduoti.
— Pone kantoriau, nesuprantu tamistos.
— Žinau, kas tave visad nuo manęs tolina, - kalbėjo už
stodama jai kelią, kas tavę baido, o manę neapkęstinu daro;
szitas juodas kryžius prie szalies mano. O, Pajauta! jis no
stiprinus laikosi, kaip tas šilimas brolelis, ką tavo krutinę
dabina. Sakau tau dar sykį: dar neiszlariau paskutinių pri
žadų. Vienas tavo žodis szitą zokoniszka ženklą gali atmai
nyti į svodbinį ryszelį; įsidrąsyk tik!
— Tamista užsimirszti! Nežinau, kuom galėjau padrąsyt ant to ?
— Pajauta, ar turiu, tau sznekėt aiszkiaus? Noriu tar$
gelbėti isz nelaimės, kuri kybo ant Lietuvos. Prisiegkiu tau
ant mano ir tavo Dievo, kad neiszeis nė vienas metas,
o lietuviszki žmonės, mindžiodami savo dievus, kniūp
sti puls priesz kryžių. Tėvas tavo tamsus ir senas,ką įstengs
priesz sujungtą šylą vieszpataujanczio su žmonėmis? Žus
griuvėsiuose szventinyczios! Kas tąsyk atsitiks su tavim?
Ar galėsiu tau lygiai aukauti, kada gal kibi, mažiaus baili,
aplenkti tavę panorės! Pajauta! vežimas mus laukia, užti— Ką girdžiu! - suszuko įirtus mergina. Tamista pri
buvai sudėti velyjimus jaunavedžiams; lietuviai moka guodoti svetingumą, liet, atmyk taip gi, jog moka bausti pasalū
nus! Praszau manę leisti tuojaus.
Sumiszęs kuntoris, bijodamasis, kad Pajauta nepaszauktų pagelbos, pasitraukė ir valną jai palikęs iszėjimą. linksmu
veidu stengėsi pridengti savo nerėdą Iszsisukus isz jo rankų
mergina įėjo į būrį draugių ir nuo jų nesiskyrė. Tuoin
tarpu linksmas jaunuomenės bruzdimas reiszkė prisiartinanczią szokių valandą. Balsas trimytų ir katilų sužadino kry
žioką isz žiaurių jo svajonių.
— Turi būti mano! Bus mano, nors ežia visa pekla susibustų! - tarė paszokęs isz vietos, kurioje sėdėjo pats viens
ir nepaisydamas su kuomi stojo į szokį.
Jaunamartė paprastai ėjo pirmoje vietoje su Jagaliuni.
Paskui po to kožnas turėjo tiesą su ja szokti. Jaunuomenė,
atmįdama,kad veik ant žirgo reiks sėsti, naudojosi isz pasku
tinių valandų bovynės, szokdama iki atkritimo. Auksė su
gaileseziu patėmijo, kaip po isznykimo Skirgaliaus, ant ty
laus ženklo, kas sykis mažinosi buris szokėjų; vyriszka jos
dvasia geidė dalįtis ju kariszkais gabumais ir gal but radusi
būdą datesėjimo savo geiduliui, jeigu ankseziaus tas nebūt
apsaugota.
(Tolinus bus.)
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Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutes.

Sziszkos jis dings! Tada už lazdos-ir į Kurhaną. Nėra, iszėįo aukso, sako. Asz paskui jį! Didelis ežia daigtas vasarą
keliauti! Tai tas, tai kits pavėžino, dapadėjo ir kelią parodė.
O blogo nieks man neatsitiko, tiktai kojas trupueziuką skau
dėjo
Radau ir vardan Dievo pradėjau jį melsti!
-Tai mėli', kas ten toliaus bmo!- pertraukė ją mergina.
— Suvis ne niekis, nes jį parvedžiau! Misliju sau: Tūk
stantį rublių nori, bet-gi Antanas gal kam vertas tiek! o ne,
tai stubelę atiduosiu už jį, o paskui jau jis pats užsidirbs. Kad
tik man jį atiduotų! Mano vaikeli, mano globėjau, mano geradėjau! Nors pamatyt tavę gavau! Dabar tai kasdien pas
tavę atbėgsiu, kol nepaleis!
— Gal but, kad ir mano likimas atsimainys? Negaliu
tam tikėti! - tarė.

Tasa.
V
Tada turėjo laiko viską apmislyti.
Mislijo apie kūdikystes laiką namuose skriaudėjo, apie
mokslą, įgauta per nukentimą'szalczio ir bado, jaunystę, pra
žudytą jieszkojime duonos, seserį, paliktą varge ir neisztekliuj, sužieduotinę, numirusią isz nedatekliaus, iszplėsztą tėviszkę, o paskui tie du metai perleisti Sibyriuj: nuo apvogi
mo ir kuone myrio sniege ant tyro ik sziam kalėjimo kamba
riui. Visokius mėginimus likimas ant jo bandė, kaip žmogus
— Tėtė su Sziszka jau pas sudžią.
Kurhanc kalba, kad
su varle arba kraliku. Jau seniai jį pajiegos ir viltis apleido! Szamanas užmuszė Szumskį.
Pasidavė savo likimui!
— Szamanas? Už ką?
Perėjus menesiui laiko ir niekam apie jį ne neklausiam-,
—Et, visaip kalba. Szumskis buvo apkraustytas, o juk
perstojo laukęs ir sūdo. Prižiūrėtojai labai rustus ir neramus, visi žinojo, kad Szumskis turėjo pinigų.
susiminksztino, pažinę jį giliaus.
Pradėjo jį net mylėti ir
— Ir Szamaną tądien mate tulas-medėjas tyro, o paskui
abejoti, kad jis galėtų būti žmogžudžiu. \ ieną dieną paveli jis dingo.
jo jam net pasivaikszczioti ant kalėjimo kiemo. J isai-gi kaip
— Dieve mano! Kad tik tas Sziszka teisybę pasakytų;
mylistos praszė, kad daieistų dirbti ant miesto gatvių,kur dir buvau pas jį dvi, tris valandas, o paskui ant Tubolio kranto
bo kaliniai.
į ilsėjausi.
Atsake jam, nes gal dar pasirodyt nekaltu, ir vela turėjo
— Pasakys jis teisybę! - ramino senė.- Juk gydytojas
vargti ir bodeti savo kambaryje.
’ neduos jam pirm laiko pinigų.
Ant galo vieną dieną paszauke Antaną ant isztyrimo.
— Tai bet, moeziute, pasigailėjote savo pirktelės! - ta
Iszgirdęs užmėtinėjimus nieko isz sykio neatsake, tik rė Antanas, nedrįsdamas pakelti akių ant merginos.
apsiverkė. Viskas liudijo priesz jį.
Pagaliaus galvoj jam
— O-ho! būrėjau ko gailėtis!
Bet gydytojas manę
pradėjo suktis ir jis negalėjo suprasti, kas su juom dedasi.
aplenkė. Asz prie jo turiu didesnę tiesą, tarė. O ir teisybe!
— Turi gal lindinrkns? Kas ravę maū tą vakarą? - už
Į- ir senė nusiszypsojo žiūrėdama į juodu.
klausė tyrinėtojas.
— Tokia tj’es<, kad jam jau sykį brangiai atsiėjau - atsi
— Matė manę Sziszka tuojaus po persiskyrimo su Szum- duso va’kinas.
skiu. O ant galo tik tas nabasznįkas galėtų manę iszteisįti!
— Dabar jau lanksta pradėsi atsimokėti - nusijuokė Ma
Teisybė, nesutikome mudu, jis man pavydėjo techniszkų pa rijona. - Szis/ki’ias labai nekantriai laukia, kad tik greieziaus
žinimų, o asz gailėjausi merginos. Bet jo nedal) tėjau. Kaip szis paskutinis mėginimas pasibaigtų.
Dievą myliu, ne!
Kalėjimo dažiuri tujas įėjo su popiera rankoj ir szuktele— Paszauksime ežia Sziszka. Tuom tarpu gal atsimįsi jo du kareiviu.
ką nors daugiaus.
— Veskite jį pas sudžią! - paliepė.
Teisdarys prileankiai ant jo pažvelgė, žmogaus szio ncAntanas linksmai ėjo.
Paskui jį ėjo moterys, o szuva
noroms turejei gailėtis.
tai net į sūdo kambarį įsiskverbė.
Stovėjo jau ten gydyto
Vėla praslinko mėnuo, ir vieną dieną nuvedė Antaną į jas su Sziszka.
kambarį, kuriame kaliniai galėjo matytis su pažįstamais. Kaip
— Prova persiu atike, o pažįstami žmones liudija apie
tik įėjo, kas tai puolė jam į glėbį, kitas apkabino jį už kaklo,
tavę i-z geriausios pusės, - atsibepė teisdarys. - Lebežiu valtreczias paėmė jį už rankų. Perimtas szviesa ir jautrumu sa
szczius nori tavę atsiimti ant savo parankos lyg šūdui.
Gy
vo prietelių,Antanas valandą negalėjo isztarti nei žodžio. Indytojas Gostinskas >udėjo už tavę kauciją. losi liuosas. Grali
sižiurėjęs pažino szunį, raukszlėtą Sivickienės veidą ir pavargrįžti į Kurhaną su prisižadejimu, kad pribusi ežia ant kiek
taunas Marijonos akis. Szuva aplinkui szokinėjo, senė ver
vieno mano paszaukimo! d tiriu viltį, kad ir isz savo pusės
kė, mergina liūdnai į jį žiurėjo.
atsistengsi darodyti savo nekaltybę.
— Yra Sziszka! — tarė sunkiai atsidusus.
Antanas drebanezia ranka pasira<zė ant prižadėjimo pri
' » — Dėl Dievo, Antan! Taip pasibaigei!
Kada dar asz būti ant kiekvieno sūdo paszaukimo ir pradėjo bueziuoti ran
tavę atgaivįsiu! - szaukė aszarodama senė, ir iszėmus isz pun
kas gydytojo. Net ir Szis/kai ranką spaudė. Juokėsi ir ver
delio maisto kimszo ci rankas vaikinui.
kė isz džiaugsmo.
— Ar tamista žinai - atsiszaukė mergina - per tuos du
Iszėjo jau be sargų ir nusidavė į vieszbutį.
Antanui ro
mėnesiu jieszkojome Sziszkos, ir Sivickienė jį surado.
Bedėsi, kad tik ką atsikėlė isz sunkios ligos.
Sivickienė buvo
jieszkodama perėjo visą tyrą, dasiekė aukso kasyklų ir isz ten
lyg apsvaigus. Visi džiaugėsi. Sziszka. žiūrėdamas ant jų
jį parkvietė į Lebežius! O ėjo vis pėkszczia!
pats pajuto savo szirdij naują jausmą.
— O, moeziute! - tarė dėkavodamas jai Antanas.
Toliaus bus.
— Ėjau — atsakė senutė. - Sako man tavo panaitė: be
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Siuncziaine pinįgus į visas dalis svieto pigel, sauge! Ir greitai

Mano Dirbtuwe tapo
Apdowanota

/fi/flįzįb

\

uždėta 1848 mete
name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszalCilj
New-Yorke

H au^ Kosciuszkos Paro
singa ir artistiszką iszdirbimą.

N
c

UI

KARŪNŲ, SZARl’Ų,
KUKARDŲ, ROŽĖTU,
g BERLŲ, MARSZAL-^llįl

S

KINIŲ LAZDŲ ir tt.

ių j krajų važiuojantiems ir 1SZNJ UlICZiaiilC SZipkoi

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Turiu už garbe, apreikszti guodotiniems Kunįgams ir gnodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig

Batikoje savo visados laikome dapi-iigyM
ningu del iszmainymo, kaip tai:

ius Pigiausei, Teisingiausei
ir Gcriausci, nes per 30 metų

Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijosgul(tal|

užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
CIŠ3 wiską padirbi pigiau ir geriau ne
c
gu kiti fabrikai.
Su guodone

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York
Nedėliojo Banku atvira nuo 10 iki 12 advnal.

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
r*tSW7įtMSXV

APTIEKA!
Kurioj gnlite«gautie visokių giduou kaip senam krajui, ha aptiekorius paei.ia isz sen j krajaus. Tal
pos-gi siuncziaine giduoles j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
Wz. K. SzcmbOrskis,
64 Green Str.

Worcester. Masu.

J. MIELDAZ1S,
120 122 S. Malu str.
Slienandoali, Pa.

ZINIA DfiLSALIUNIKU
IR SZT0RN1KIT.

PESTAUPAGJJA

Pirkit Gigams ir sigaretus nuo
Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame pavieto.
Jis pardavinėja taiposgi daug i vai
rių gražių mažmožių; parduoda vis ji t mos k liasos.
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
ruda kiekvii p
Jei netiki, tai pamegįk duot jam reikale.
orderį.
Jo krautuvė yra
O ir pinįgus maino ir sinnczia iu LIETUVA iriu
211 E. Centre str.
lalis svieto.
Shenndoah, Pa.
Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.
3 SHENANDOAH®
36 ir 9]

BENZIGEB BROTHE

užlaiko puikia restauraciją ir

New York,
Cincinnati, O.
3G & 38 Bardai St. 343 Main Str.

s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u s i ii s t i į L i e t u v ą p i n į g u s ir
iszsipirktl laivakorte.
Neužmirszkit
reikale užeiti.

Pirmos kliatos lloleli
UŽLAIKO

Puikiausia, visam

m

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuvlų.
Birmos kliasos vt-oki gėryinaeigarai. Laivakortes taiposgi parduoant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelis

Kepurių, ir visokiu
U n i forui u. —

MM

SCRANTON’E

iV

V
H

Chicago. Ill
178 Monroe Str

Y

d

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

paaiszkinimus meilingai suteiksime.

M

ONO GIVES RELIEF.

Mokslo Stebuklai.

R. H. MORGAN,

Plauczių liga ir tižiom
iszgydoinos,

Dirba visokias

SZARFAS,

PrakiluiisNew York-o komikus ir mok lin
ežius ką siūlo mus skali) lap uis už dyką

for

krou can buy them in the paper 5-ce.nt cartons

Ten Ta bules for Five Cents.
This cart la jnjfc Qp chtxply to [gratify th« univerriaJ pna*>ot demaJid fc-r * low prl«^

If you don't find this sort of

Vipcentas Dojnapski
REAL ESTATE BROKER
20231ST. W str. pjiilgggjga pg.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia i Seną tėvynę,
perka ir parduoda naillil ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori piniųu.s 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 pmiųų pasiskoliti?
Tai eik pas
ir

U
o
n
ia
n
s
įsi
pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmo

gų

TIK NEPAMIKSZK:

2023 N. 2nd str.

KARŪNAS,

KARDUS,
ŽIUS

DRABU-

IR T.T.

V ISZ K U

DRAUGYSCZIU.
Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa
PO AP.SZW.WICEHTO.

UZD.Z4,RUGJ893.

žui ros

kukardas

SH£NAHDOAH,PA.

i’igiausia vlota visoj
Amerikoj.'

Europoj, atsiųstos nuo iszgydylų i-z. vi

Baisi džiova, nepasilianjanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
'. A. Slocum. AI.1 ,
98 Pino
’ork. priduodami•są ir jisai d< vaitai
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratory

Send Five Centą io Thk Rifams Chemical Comp my, No. io
Spruce St., New York, and they will be sent ro yoi. ly ’nail; or
13 cartons will be mailed for 48 cents. The chan. ■< are fn: u»
cae that Ripans Tubules are the very median© yo , need.

RES,

Žinomas komikas T. A. Slocum, isNew York o apgarsino savo metodus is*
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir i. rū
tinės ligų- laposgi kosulio, kataro vidu
finose ir .;beina! visokių nupuolimų sv< i
katos.
Kiekvienam mus skujų tojui
kurs paraszys pas jį, jis atsių< I Z itYKA
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastę
liekarstų.
Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas*
iszgydė jau tukstanezius savu laiku vilojusius ta vaistą ir jis laiko užsavo pro
lesijos pridervste suteikti kenezianezia| žmonija' progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
.Mokslas kasdien atranda naujus siu
buklus, ir szis didis komikas, kantria;
motų metus tyrinėdamas, dasi< kė rezi '
tato taip žmonijai naudingo, kad užs*
tarnauja ant vardo naujo genijaus.
J<
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
yra isz.gydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįlos liudyjiinais ..szirdingn
padėkavonės laisz.kų". kurių czielos kri -

KEPU-

a

SHENANDOAH. PA.

Keneziantie jie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu i’įJi
tai radai nr s laikrasztij.

Plumberis ir Gaef tier’is.

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PEC1 JAUSTAS CI1R0NISZKU IR NERVISZk u I.IGU.

CZIAS.

MAUDYNES, WATER
užsenėjusias ligas
rRALSYNES NAl’JAUTroszkinimą. spaz
mas,
paralyžių,
dusulį, vandenine
DIRBAVIETE ANT KAMPO LLOYD
pnkliua
reuma. liziną. * skaudėji- & WHITE STS., GRETA SU ,, GAR
111 a galivos. akių, SO” OFFISU.
austi. ir nosies.

lės. krutinės, k vė
jau imo keliu.Orugi, szaszns
ant
galvos
ir an l
skaros, ligas motės, nereguliariszkuma |
menstruacijų, kraujo tekėjimu, baltųjų žaisdas, atsivėrusias votis, rože. Į
ligas, skaudėjimu kryžiaus. krutines. sloga, reuralgija. bronchitis jtelogra. niežuli.uždegimą smegenų, su t likimu,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų. džiovą pil j
vo ir inkstu ligas, tifų odra. kirmėles ii
1.1.

GYDO MOTERIS, VAIKI S IR VYRIS. ,
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti.
paklausk' daktaro Kallmerten .patarimo.
Dr. Kallmerten’as iszgydė ttikstanezius
žmonių, kurio ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgvdyti. Tie žmonės

50 YEARS*
EXPERIENCE.

TRADE MARKS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sendinu h sketch and descript ion may
quickly ascertain, free, whether an Invention id
probably patentable, Co iu munications strictly
confident i'il. Oldest ajrency for securing patents
In Im erica. We have a Washington office.
Patents !..!<• »i through Munn & Co. receive
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,

bcnutifuJIy ilhistrnted, lmM. st cl - ulntion of
nnv scientific imirn il. week1'-, renn: S-'i.Cii u year;
Sl.fx) six months, specimen < •;>.<? a:»i lUi'D
Book o;; Patents sent fiee. Address

MUNN & CC.T

Pliiladeįpliia, Pa.

savo pažystamiems jį rodiju.
Atsiszaukit prie dr-o Kallmerten o, o jis jus iszgydys.
L’ZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų lyczių (Įgytas arba prie imtas) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėdįtis. tik gvdvlis. nes
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
luos rodą uždyką. Apraszykil liga, [at
sakykit kiek metų ligonis, alsi skit gromatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir nž
2c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit atkasztuos vaistai. Galima raszyt lenkis
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

361 Breadwr.y. New York.

CONWAYS FAROES
bus puikus,

žiurėk.
vertos
jias mus.
szl notos 25c.
po Ine.
puodukas 25c.
,, 10c
III indus 25c.
., 10c
Karpetos 40c. už yarda
,. 10c
stiklinė forielka ?5c.
,, 10c
kavos puodas 25c.
,, 10c
Vaza
25 e.
10c
Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
UlENANDJAIt.

Gerinus, kaip Klondike

AR ŽINAI KĄ?

Indekic savo pinįgus ten,
už juos pilnai.

Antanas Daniseviczia
savo naujame namo ant

G30 VV. Centre str.

stalas

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausių

sztorų

ir

Geležines lovos

Atsilankyk! pn lyrai, kad tai tei
singas ii geras žmo<jns.

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas
vyras laiko

8 sztukoe
Parlor Suits, 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne
Kėdė su nendrii o sėdyne

s is.oo

KOTELI

(Isz Bellevue Hospital Medical College.)

ANT

Rodas duoda itz dyko.

KETVIRTOS

GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.
Jei linkt::rai negulėjo juižįti l ivo 1 gosiirlm ne
gulėjo imi pu g, lbėlt tni rusžyk tingius pus Dnklurą Hnm'ą. o Ji- tau duos ro.Lpuz. dyką. Jei slsik—
lurn- ) ii] iižĮlų tavo ligą u:’ n is/gydomiį. tui etneziaituH pasakys ir neturėsi okios utidios. Dr.
Hani yni teisingus ir atsukantys, o upie ligonius
taų> rup.tutsi, kaip tikras tėvas apie -nvo vaB us.
_nn n- s, kurie doviniai klausinėjo ro<lų daugelio
daktarų, kurie jo keboli- ąnietų pergulėjo ligonbueziuose. tartum per kokius įuonus likos dr. Hain’o is/gydyti. M, kalbame tai girdamiesi, tik -akomkią teisybę. Neprntgsk savo ligos nes ga
li L, but' ueiszgydoma Raszyk tuojaus pas Dak
tarą liatu'ą
Gyduuitt Daktaro lTam‘o negali gauti j kioj
nptiekoi nėj gros, ritėj nej kare •lamoj, nė nuo
perknycz.iu. Kas nori būti persitikrinęs, Knd
gaus c/ystas r sveikus gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo IIam‘. liottka tu gyduolių knsztuoja tik SI.O.) sz sz.os boakos jsa'oO. Ra'szant gy
duolių. r ikia apriiszyti savo ligą ir įdėti į grontala pinigus, moi ey orderi arba czekį. Gyduoles
ir pamokinimu kaip jais suartėti, is/siųsinie s<>knneziu pneztu.
Atsiusk paeito ženklelį dėl at
sakymo, Adr< sas toli u :

D R. C. B. RAM
708-700 National Union Building,
Toledo, Ohio,
ko/.iias imp sake.

Cascarets katariszkos enkerkos, dyvintui'sias iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abelnai vidurių, perezystija žmogaus kraują
panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptb korių gvarantiiojama.
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Minersville, Pa.

Nuo litui jų melų uždėjo agentu-

visas svieto dalis.

Marauckas

S.
—neseniai

pirko—

už 50c. ir $ 1,00. Knįgulę ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba NewYork.
243

S Biliūnai,
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluczio ir turkiszku cigaru. Visi
eikit pas savų ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
IIy

Clias Hettig ir Sunns

Geriausias Sbenadorij pliotografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.
2 9 Į \V. Centre str.

POTTVILLE’JE, Pa.
turi pravora Lager alaus ir Porterio,
tai| osgi
B n v a r s k o a I a u s. kurs geresnis
nž importą volą. Pardavinėja ir bon kū
tėms dėl szeimynų.

Jei i s z g a i s z konz Koks gyvulys,
kravė, arklys ir 1.1., duokite lelefons
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipiisį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—G

— Na wisi prie alaus —

SHENANDOAH, VA.,

OYSTERIAI visokių kainų.

M1‘S J<ICOb HoiltZ daro pui
kiausius kvietkus.
Ypatingai užsteliuotus vainikus am. veselijų,
szermenų ir visokių tam panaszių

Mrs Jacob Hentz
1*7 N Main st Shenandoah. Pa.

Altoriaus Vyia

H. B. w I LI. SON &. CO , PaUnC Lawye.B.
WASHINGTON, D. C

------ GAUSITE PAS-------

Lo Droit Building

BARNSTON Tea Co.

Gerkit

pę aierCo’s

New York’e.
Importuoja jie viso-

Anthracite” alų

Gimsc ir szviezia® mssa
------ PAS ---------

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad C'LIKYSTJANI SHM1DTO yra geras alus it
gahva nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Sbmitli‘a gali kas nori gauti ir
boc’zkutia in namus parsigabenti
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

Jacob Hentz’o

quickly secured. FEB PUS WEEN PATENT OBTAINED,
oend model or eketch with exr’ar.ntHn t »r free report fts to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains refvreni-y
and full inf rmaHen. tlii5“Writo for EPACTAL OFFER

3

Juozą JUDJGKA

19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

41 u- II

JEI NORI GAUTI GE-

DIDŽIAU 81A

LJetuviszka
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nfi
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki l9, Ti ii visokiu kogeriausia padarytų va’g'ų
kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
puiki saiė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima Ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
p. PHSKEVlCZrUS
Kampas Malu ir Oak uliczių,

JL Cz <3

EĄmM

Įkaitis

L IE TU V ISZK A S GR ABORT US ptll’-

Wanted—An idea

Protect your ideas; they mav bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN ft CO., Patent Attoi
noys. Washington, D. C.. for their $1,800 prize off®
and list of two hundred Inventions woiiteA

«

nž pigia preke, cik pas

samdo arklius del pasivėžinimo,
karietos dėl veselijų, szermenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

SHENANDOAH, PA.

$ 14.00

13 S. MAIN STR.

I. P. Williams & Son,
Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo
amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
tabako aut visados ir out i drūtas, inagnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
liego, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtos vyrus.
Daugumas pasidaro lo svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszutn 400.000 isz.sigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko

-

Visa oilia lovos, sprlngsai, visur
apvadžiota
8 3.75
Komoda
5.50

inuinienii
Dr. C. B. Ham

' $ 3-50

D. UĄUSTA in
jo ofisą
,

120 S. Jardin str

---------ANT----------

Shenandoah, P

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

Apsaugoja n no ugneles jau daugelis metų

