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pe lietuviszką raszliavą ir pmigiszk 
rasztais. Visiems yra žinomos jo

(Pora jo dainelių talpiname sziam

*) Regis kun. A Burba buvo kiek senesnis.! 
nes jis gimė 1854 m., tik metrikuose jo gimi-j 
mo metai buvo paženklįti 1856. Jo metai’ 
metrikuose tyczia buvo sumažįti, kaip jis pats 
sake kun. P. A., nes kitaip jį nebūtų priėmę 
prieekzaminų į gimnaziją.

ginusiai gero padare, prie galo jo 
pastojo jo didžiausiais prieszais 
kurstoma parapija persiskyrė j dvi pusi 
viena už jį, kita prieszais. Per paskuti 
nius kelis menesius nė algos jam nemo 
kėio. Nesitikėio a. a. kun. Aleksandr;

si už prabaszczių lietuviszkai-lenkiszkosj 
iPlymouth’o parapijos. Tuose pat miestuo 
se sudarė tonais grynai lietuviszką para
pija, kurios klebonu buvo iki pat myrio.I

A. a. kun. A. Burba buvo karsztas' 
■ir darbsztus tėvynainis-lietuvys. Szel į

ii£ko iszverstos apysakos. Trumpesni jo 
i-gplunksnos raszteliai ir korespondencijos 

tebuvo veik visuose lietuviszkuose laik-

Gimtinis jo kaimas yra Pailiai, Sziaulių' 
pav., Kauno gub. Jo tėvai— Aleksan
dra ir Ona,buvo paprasti ukinįkai. Kaip 
visų ukinįkų vaikai, ir a. a. kun. Alek
sandra iszpradžių ganė savo tėvo bandą,' 
1864 m. pradėjo mokįlis pradinėj Žaga
rės mokslainėj. Pasimokinęs ten porą' 
žiemų, daugiaus nesi mok i no, tik skaitė' 
kur sugriebdamas kokias knįgutes. 1870' 
m. vėl pradėjo lankyti pradinę mokslai- 
nę (Kruo 
žiavęs j Szaulius niokitis dar taip mažai 
jbuvo iszmokęs, kad nemokėjo ger 
inaskoliszkai kalbėti. Pasimokinęs Szia

raszcziuose.
Medegiszkai vargu kas tiek lietuvystę 

įrėmė, kaip a. a. kun. A. Burba. Pa
dėti ant to kasztai turi skaitytis ne szim- 
tais, tik tukstaneziais dolerių. Vienus 
įmetus iszleido savo laikrasztį ,, Valtį“, 
kuri jam nemažai pinįgų isztraukė. Pri
gulėjo prie draugystės, kuri mokėjo 
korespondentams isz Lietuvos už jų ko 

’respondencijas. Szelpė ne vieną lietu
kų j mokslus einanti, ant kitų iszsikasz- 
tavo po kelis szimtus dolerių, o jain ne 
buvo sugrąžįta, nors jo ant kojų pasta
tyti tautiecziai lengvai butų galėję su-

Burba tokio nedėkingo atsilyginimo už! 
savo pagirtinus darbus. Varymasis tų, 
kurie turėtų būti tik dėkingais už suteik-i

I 
irmyderiai parapijoj,! 
sunkiai atsiliepė ant 

kun. Aleksandros szirdies ir be1

Kun. Aleksandra burba. 

liuose per treiis metus stengėsi drauge 
su gimnazijos mokytiniais iszlaikyti ekza- 
minus į penktą klesą. Nenusisekė. 
Ant galo 1877m. Vilniuj iszdavė ekzami- 
ną 4 klesų ir gavęs paliudijimą, tuojaus 
Įstojo i Vilniaus dvasiszką seminariją. 
Iszbuvęs seminarijoj paskirtą laiką, 13 

Id. Spalių 1882111. tapo įszventįtas Į ku- 
Įnįgus ir paskirtas už kamendorių Į Zas- 
Įlius. 1883m. likos perkeltas į Vidiszkę, 
io (884m. gavo prabasztystę Labanore.1 
■ Neilgai ten buvo nes už platinimą lietu-; 
jvystės Lapkrityj 1886m. nakezia suėmė! 
|jį maskolių žandarai ir iszvežė ant poros' 
įmetu į Gardino (Grodno) kliosztorių. 
^Paleistam isz kliosztoriaus buvo paskirta 
šiam kamcndoriaim vieta i Adutiszki, bet H' c c
Ikviecziamas Amerikos lietuvių, a. a. » . . .ta pnremima,
■kun. Aleksandra 6 d. Rugpjuczio 1889 i 
l. . ... , _ . z- • *neapsikentimas■iszvažiavo į liuosybes žemę. Czion pa-* 1 
Ivieszėjęs apie du ar tris mėnesius pas 
Ikun. P. Abromaitį, tuofnsyk kleboną^abejonės prigreitino jo myrį, 
alietuviszkos Ilazleton’o parapijos, gavo-| Tegul nors žemelėj atsiilsi

rereitos nedėlios rytą giltine uždavė! 
smarkų smūgį lietuviams, pakirsdamal 
isz jų tarpo žinomą darbinįką ant tau-Į 
tiszkos dirvos: tą dieną persiskyrė suj 
szia pasaule kunįgas Aleksandra Burba, 
Plymouth’o lietuviszkos parapijos kle
bonas.

Myris užėjo staiga ir netikėtai. Antį 
atlaidų Philadelphijoj dar buvo visiszkai 
sveikas ir pasakė puikų pamokslą. Dar 
subatoj 26 d. Kovo (March), priesz sa
vo myrio dieną, klausė žmonių velyki
nės iszpažinties, bet jau vakare pajutęs 
nesmagumą apie 11 valandą liepė pa
kviesti gydytoją. Nesmagumas buvo 
perėjęs, ir ant rytojaus a. a. kun. Alek
sandra dar norėjo eiti su misziomis, vie 
nok isz naujo pajutęs nesmagumą, liepe 
įjnnnSrru p>raiujQ7! i, kad j A U ^SUTgTVS “TT 
kad tą nedėlią miszių nebus. Apie 8tą 
valandą nesmagumas pradėjo didįtis, ir 
kunįgas Aleksandra pajuto, kad jau isz 
tikro apserga. Tuojaus buvo užkvie
stas isz Kingstono žinomas daktaras J. 
G. Sperling. Tuom tarpu kun. Alek
sandra su kiekviena minuta ėjo silpnyn. 
Prijausdamas, kad jau neilgos jo valan
dos anl szios aszarų pakalnės, praszc 
ten buvusių, kad eitų į bažnyczią ir kal
bėtų už jo duszią ražanezių. Ant pusės 
po devynių atidavė Dievui duszią. Pri
buvęs isz Kingstono daktaras jau radi 
kunįgą negyvą. l ikėjc 
vįti, bet jau buvo per ve 
paskirtos ant seredos, 3

A. a. kun. Aleksandra dar buvo 1 
senas. Gimė jisai 30 d. Spalių 1856 n 
taigi turėjo tik 41 m. ir 5 mėnesius



Panedėliį ir utarnįke (28 ir 29 d. Ko-| 
vo) buvo ūkanotos ir lytingos dienos,! 
tik seredoį (30 Kovo), ant kun. A. Bur-Į 
bos laidotuvių, dangus iszsiblaivė iri 
saulele linksmai szviete,tarsi gausiai no-Į 
rejo atlygįti už nedėkingumą a. a. kun. 
Burbos suszelptų ypatų. Laidotuves 
buvo puikios. Visa klebonija buvo ap- 
muszta juoda gelumbe. Žmonių tiek 
prisirinko, kad vos tik deszimta dalis i 
bažnyczią sutilpo. Vienų kunįgų buvo 
arti 40. Atvažiavo abudu Scrantono 
vyskupai. Lietuviszkų kunįgų buvo] 
16: kunįgai — Lietuvnįkas,Kraucziunas 
(isz Chicagos), Kaulakis, Žilinskas, Ma
tulaitis, Pautienius, Sutkaitis, Žindžius, 
Abromaitis, Martiszizs, Delinįkaitis, 

jSzedvydis, Kaupas, Balcevyczius, Milu- 
Ikas ir Kuras. Buvo kunigų lenkų, airi 
iszių ir slovakų.

Utarnįke per ekzekvijas pamokslą pa I 
Ssake kun. A. Milukas; vakare, neszantj 
jkuną į bažnyczią, buvo pamokslas kun. j 
[Kuro. Dienoj laidotuvių, seredoj 30Į 
[Kovo, miszias laike kun. P. Abromaitis, j 
■kaipo celebrantas, už djakoną ir subdja-j 
Ikoną buvo kun. Žindžius ir Lietuvnįkas,| 
■vyskupas O’Hara koncelebravojo. Pu-Į 
flsiau miszias lietuviszką pamokslą pasa- 
ike kun. J. Žilinskas, o po sumai lenkisz- 
Ikai sake kun. Dutkevyczius. Prie duo- 
|bes ant kapinių pasakė pamokslą liet, 
akun. Sutkaitis. Ant puses po devynių 
Ivisi kunįgai giedojo nokturnas. Kūną 
giszlydėjo ant kapinių apie 12 valandą, 
lapie pirmą pasibaigė visos ceremonijos. 
BAnt grabo Luvo sudėti keli vainikai — 
i vienas nuo , ,Susivienyjimo”« Kūnas 
gbuvo įdėtas puikiam grabe. Duobe 
[buvo iszmuryta

Prie dailumo laidotuvių daug priside- 
|jo draugystes isz aplinkinių miestelių. 
gBuvo viena draugyste net isz Forest Ci- 
|ty-
B Airiu vietinis parapijos giesminįkai 
Spuikiai giedojo per miszias. Negalima 
gnepagirti Plymouth’© parapijonų už mei-| 
Elę parodytą nabasznįkui. Per visas tris! 
Kdienas žmones plaukte plauke į kleboni-l 
Iją pasimelsti už duszią savo dvasiszkojo 
gtėvo. Utarnįko vakare kad kūnas buvo 
snunesztas į baznyczią, per visą naktį 
Ebažnyczia buvo artipilmo žmonių, kurie 
■giedojo Razanczių ir szventas giesmes 
|už numirusius. Per visas dienas dauge- 
Hlį galima buvo matyti verkianezių, netik 
■lietuvių bet ir anglų. Anot kun. Milu- 
Ęko pamokslo Aisi, kurie pažinojo kun. 
gBurbą jį mylėjo, nors nekurie gal buvo 
■užslėpę savo meilę kur ten gilume szir- 
gdies.

Klebonu į Plymouth’ą paskirtas kun. 
jjKuras isz l7orest City, o į Forest City 
■ateis kun. Martiszius isz Hazleton’o, Pa. 
laHBKsiraMniwaHHMMnn

Viltis.
Vai noriu, noriu saldaus miegelio, 

Kad asz užmigeziau nors valandėlę, 
Tad pasilsėtų kojos, rankeles — 
Nespaustų mislys mano szirdeles. 
Skausmuose tankiai mirksta szirdelė, 
Už vis daugesniai szią valandėlę; 
Apraudžiu graudžiai savo Lietuvą, 
Kuri kaimynų keikiama buvo. . . . 
Ar kur linguoju, ar ką dainuoju, 
Vis ją regėti laiką lukoju:
Myliu L’etuvą karszczių-karszcziausiai: 
Už tad-gi noriu daugių-daugiausiai 
Su ana sirgti, amželių baigti, 
Nors aszarose skausmą uždengti!.... 
O mylimoji! at’duodu szirdį, 
At’duodu savę, jei tu dar girdi!
Be tavęs sunku gyvent ant svieto, 
Negaliu rasti del savęs vietos, 
Kurioj užmirszcziau nelaimes vargus, 
Kokius tur kęsti lietuviai brangus. . . . 
Neb’noriu miego, neigi ilsėti — O ’ o
Viliuos Lietuvą dar paregėti!

Kun. A. Burba.

Tasai žmogus besmegenis.
Tasai žmogus besmegenis,

Kurs už rubus parsiduoda, 
Rudkalnierių užgyvenęs, 
Savo kalbos neb’užuoda.

Kad iszgirsta savo kalbą,
Ano ausys užsidaro, 
O liežiuvis niekus skelbia, 
Buk ta kalba gedą daro.

Kožnas žmogus iszmintingas 
Savo boezių kalbą myli, 
Bus vargdienis, ar turtingas, 
Su tėvynė szneka, tyli.

Nors mokecziau szimtą sznekų, 
Liežiuvingu didei tapeziau, 
Girsiuos savo kalba, negu 
Eiti prieszų keliais nakezia.

Už jurių-marių placziausių,
Už miszkų tamsių, tamsiausių, 
Už kalnų augsztų, augszcziausių 
Savaip szneket nepaliausiu.

Kaip iszgirsiu savo szneka, 
Ir sergant lengvinus ant kūno; 
Isz džiaugsmo aszaros teka 
Ir sakau: „Lai vis taip būna!’’

Kun. A. Burba.Žinios isz Amerikos.
Apvogimas kun. Austo.

Naktį isz 17 į 18 d. Kovo įsikraustė 
vagys į gyvenimą kun. Austo, Hazleto- 
n’e, Pa. ir apvogė jį ant $500. • Ant ry
tojaus pabudo kun. Austas su baisiai

skaudama galva, paskambino skambuti 
kad paszaukti tarną, bet niekas neatėpl 
Tada pats atsikėlęs sziaip-taip nulipo k| 
myn ir rado visus namiszkius sunki! 
mieganezius. Paszauktas daktaras pi 
mate, kad visi buvo chloraformuotl 
(užmigdyti chloroformu). Mat vagy! 
pirma visus užmigdė, o paskui kun.Ai&l 
to namus aprubavojo. j

Nežinia, ar kun. Austą apvogė pi 
prasti pleszikai, ar ant kersztoant jipiil 
siųsti, nes kun. Austas yra tas pats, kini 
buvo pirmsedžiu komiteto, kursai 
sai H?zleton’e rūpinosi apie nubaudina] 
szerifo Martino ir jo deputatų. Užtai] 
damas už nekaltus straikierius, kinti 
Austas, mat įgijo daug prieszų.

Dar skųs szerifo Martin o pagelbinĮkns 

Septinto distrikto Susivien. Mainieria

įrodos iszsipildys Vilhelmo svajones: 24 
d, Kovo parlementas didžiuma 
priėmė pirmą skyrių jo projekto.

Chinai.
Maskoliai nuo seniai geidauja 

[nuo chinų Portą Arthur. Chinai 
bai norėjo to daleisti ir sake, kad 

[maskoliams tą portą tik tam atsitikime,

balsų

užimti 
ne la
pavęs

piene) ir p. Ženkevycziuke (Agota). Taria 
neuž’lgio da sykį perstatyti „Ameriką Pirti- 
je“.

Spaudos daleidimo klausymas tartum visai 
isznyko: nė laikraszcziai, nė valdininkai be
veik apie jį nė neprasitaria.

Korespondencija.

kill Co., nutarė isz naujo skųsti į sui] 
szerifo Martino pagelbinįkus, kuri] 
szaude į straikierius ties Hazleton’u 
Skųs ne visus, tik tuos, kurie gyrės, 
kad szaude j bėganezius straikierius.

Apie laivft „Maine.“

Nors komisija, tyrinėjanti apie prie
žastį ekspliozijos ant laivo „Maine”tu
rėjo pristatyti į Washingtona raportą 
didžiausioj paslaptij, bet reprezentau-| 
tams Suvienytos Presses pasisekė isz-. 
gauti įtalpą T6~raporto. Esą jame J

nyj buvo laivas „Maine“ priesz eksplio-l 
ziją 2) Garsina, kad ant laivo discipli
na buvo užlaikyta, magazinuose tempei 
raturaatsakanti, iszemus vieną magazinai 
kuriam vienok eksphozijos nebuvo.3)bu] 
vo viena paskui kitą dvi ekspliozijos. 4)1 
Isz narų pasakojimo negalima suprasti 
kaip didei sužeistas laivas. 4) Povande
nine ekspliozija pagimdė viduryj laivo 
parako ekspliozija. 6) Priežasczia eks- 
pliozijos nebuvo neapžiurėjimas jūrinį- 
kų, 7) Viduryj ekspliodavo parakas 
dviejuose magazinuose. 8) Sudas nera
do darodymų, ant kurių pasiremiant bu
tų galima ką nors apkaltįti. Raportas; 
turi 1800 žodžių ir paraszus visų komi-' 
sijos sąnarių.

Zinios isz pasvieczio.

kad Maskolija ant visados jo nepasisa- 
įvys. Bet ant galo ir be tokio pasiranezi- 
jimo Maskolija užėmė tą portą ant 25 
metų. 26 d. Kovo Chinų urėdinįkai 
Forte Arthur gavo nuo maskolių palie
pimą tuojaus iszsikraustyti.

Czing Kiang’e chinai sugriovė ameri- 
jkiszką metodistų misiją ir sumiszimo 
vadai buvo apsūdyti ant myrio, bet kada 

įjuos norėjo nužudyti, atsiųsta ant už
laikymo tvarkos milicija ėmė jų pusę. 
[Užrubežiniai konsuliai pareikalavo, kad 
[milicija butų iszvaikyta, misijonoriams 
[išmokėta atlyginimo 500.000 tealų ir 
Isugrąžįta jų savastis.
j Austrija.
I Austrijos parlemente dr-as Mayreder 
lužklausė, ką mislija valdžia daryti daži- 
r.ojus,kad Wilkes Barre’ių sūdąs iszteisi- 

Jao szerifą Martiną ir jo deputatus, kurie 
otraikici lūs. T ai p subZaudytų 

traikierių juk buvo ir Austrijos paval-

isz Pet r apiles. „ Lt. b< taringa 
kaugyste“ įtaisė nuo vasaros tikt du vakaru: 
fdeszadventus koncertą, kuris davė arti ‘250 
tuk naudos, ir dabar per riebųjį C'ziat vergą — 
0taklių, kuris atneszė į 200 rub. Yra tai 
beveik negirdėtas pasisekimas, nes pernai 
^Labdaringoji“ kuo ne prie kiekvieno vakaru 
tarėjo pridėti isz savo delmono.
i Abelnai, kaip tai matyti isz atspaustos at 
Raitos per isztisus 1896 metus į draugystės 
R įplaukė 2308 rub. 3 kap., kurie su liku- 
pisnuo 1895 metų 1639 rub. 12 kap padarė 
pi rub. 15 kap. Iszduota: ant įtaisymo va- 
R1522rub. 56 kap., paszalpų studentams 2 P.) 
p., nestudentams 247 rub. 20 kap., ant 
Mkmenų 87 rub. 60 kap. — iszviso 2076 
R.36kap. Liko ant 1897 metų 1870 rub. 1 
pap. Sąnarių buvo iszviso 61, isz kurių 7 
Meriszkes ir 10 kunįgų.
I Paaukauta iszviso 189 rub. 90 kap. Di- 
Rusios dovanos — 100 rub. kunigo Macziu- 
[yyczios, profesoriaus Dvasiszkos Akademi 
R ir p. J ūgio Karu žo, gydytojaus, tarnau 
|Wo laivijos minesterijoje.
| Paskutinis vakaras su spektaklium ir szo- 
Risdideliai nutiko ir padarė naudingą su

Drau-Philadelphia) Pa. 28 Kovo.
gystė „P. Armino” laikė savo susirinki
mą 6 Kovo ir nutarė dėlei palengvinimo 
naujai įstojaneziu sąnariu dar paliktie 
tik vieną $1.00 ant szių dviejų susirinki 
mų, tai yra 3 Balandžio arba „Verbų“ 
nedėlios bei 8 Gegužio. Dėltogi, bran- 
gus tautiecziai nepamirszkite skaitlingai 
pribūti ant minėtų susirinkimų ir pasi
naudoti isz tų lengvų islzygų, nes to
linus bus brangesnis įstojimas, kada reiks 
mokėt pagal įstatymus. Draugystės 
„P. Armino” paprasti susirinkimai yra 
laikomi vieną kartą ant mėnesio, tai yra 
po kožnai pirmai dienai 
dėldienį ant 2 adynos 
No 23S Pine str.

Charteris greitai bus 
link kitų klausymų, tai patys ant 

arba nuo

menesio ta ne- c
po piet, salėj

susi- 
-dnkinuj dasižinokit, arba nuo seniau 
prigulinezių sąnarių galit pasiklausinet.

Draugyste ik szioliai labai skaitlingai 
auga, nes per 4 menesius prisiraszė per 
virsz ^o sąnariu. Geidžianczius istoti i 
minėtą draugystę maloniai užpraszom.

Su guodone 
Komitetas.

vadovo ir du mojome 
nusiminę, kur ežia gausim kunįgą, idant 
iszklausytų mus velykinės spaviedies, 
bet Dievas neužmirszo mus patieszyti

10 d. Kovo pas mus pribuvo.

Vokietija.
Ciecovius Vilhelmas jau kelinti metai 

stengiasi, kad butų padidįta Vokietijos 
laivyne, bet vis nepasekmingai, nespakitėjimątarp lietuvių; tarp kitų buvo galima 
lamentas nepriima jo projekto. DaUrtyti barelį lietuvių mokintinių, kuriems 

■Statoma tada „Amerika pirtyje“ matomai 
Iželiai patiko. Artistai atsižymėjo, ypacz 
|b. JanuBzkevyczius (Faibczikas), Antanė
lius (Bekampis), p. Prakaicziukė (Bekaiu-

Lietu
viai tuoj, kaip vienas vyras, susirinko 
ant salės, kur pribuvo ir kun. Masziotas 
ir prasidėjo svrrstymai. Pirmiausiai 
p. Abraitis, buvęs parapijos prezidentias, 
perstatė susirinkusiems, jogei vyskupus 
mums atsiuntė kunigą ir ar mes apsii- 
mame jį užlaikyti. Visi vienu balsu ant 
to pristojo su dideliu džiaugsmu ir ap
siėmė užlaikyti kunįgą. Nutarė paimti 
netoli nu bažnyczios ruimus, idant kuni
gui butų p.-irankiaus pribūti ant miszių. 
Namus varandavojo ant Lake str. 702.

Bažnyczios savo neturime, tik paran-

rioje dabar Dievą garbiname.
Parapijonas.

________________179

Luzerne, Pa. Turiu praneszti, kad 
No 22 „Saulės” neteisingai buvo pra- 
neszta apie to biznieriaus laidotuves, 
buk visiems biznieriams kosztave po 15 
dol. Isz asztuonių lietuviszkų biznierių 
vos tik trys buvo ant szermenų. C) tas 
nabasznįkas tai buvo airis, o ne prote- 
stonas, tik moterį turėjo velszę.

Mes žinome, kad tą žinią tyczia sume
luodamas praneszė žmogus, apie kurį ma
žai ką gero galima pasakyti.

V. N.
d/it. Carmel, Pa. Pas mus teatralisz- 

ka kuopa rengia teatrą ir koncertą. Bu
vo viena labai smarki aktore, kuri no
rėjo visą mus kuopą suardyti, bet jai 
nenusisekė. Kada p. A. Kizlaitis jai 
pasakė, kad tokių aktorių nereikia, ku
rios viską ardo, ji atsimetė nuo kuopos 
ir norėjo kitas dvi aktores atkalbįti. Bet 
tos dorų tėvų dukterys nepaklausė, už ką 
vertos paguodonės. Yra tai J ieva Fa- 
leckiutė ir Marijona Mažeikiutė. Jodvi 
turi ir gerus balsus, dėlto galės padai
nuoti.

Komedija ,, Meilė už pinįgus” bus gra- 
jįta per atvelykį bažnytinėj salėj. Pel
nas bus ant naudos lietuviszkos parapi
jos. Inžangos bus 50, 25 ir 15 c.

Su guodone
A. K.

Geriau kaip Klondike!
Duodu žinia visiem lietuviam, kad asz dabar parga 

benau daug siutu ant Velykų savo locnu kriaueziu 
darbo ir labai gerai padarytus, kad tinka taip, kai)) 
steliuoti ir drueziai padaryta. Siūles nelrs. Visokio 
kaino su lieim-niais biski be skvernu ir su skomais ir 
visokio kaino frakoczlu ir visokio kaino palaidiniu 
su skvernais ir be skvernu ir visokiu borvu. Kaip 
laikom bizni.tai tokiu geru siutu dar neturėjom, kaip 
dabar turime. I’argabenaii daugiau kaip 10.000 kel
nių daugiau placziu kaip siauru; tokiu dailiu kelnių 
dar jus savo amž.ij nematėt. Turime visokiu kainu 
siutu del vaiku. Motinos, iei jum reik dailiu siutu 
del vaiku, tai eikit pas LOUIS GOLDINA Visokio 
kaino skrybėlių miuksztu ir kietu naujausios mados. 
Dabar pas mus jau nesidera, ai myk t ii

VIENA CTENIA DEL VISU!
Neviens negali nupirt te centu pigiau kaip kitas,ma 

žas vaika- gal nupirkt už ta pacz.ia ciene.kaip didelis. 
1‘adarem viena ciene del visu užtai, kad parduodam 
dar pigiau, kaip kiti sztornykai patys gal pirkti. Mes 
dar turimsavo locnu kriaueziu siutas drapanas ir ra
nda mum nieko nekasztuoja tai mes galim jiigiau 
parduot. Jei iszrasit kad mes nepigiau kaip kili par
duodam tai už 5 dienu atnesz.kit tavora. o messugra- 
z.inim pinigus. Ant mus tavoro iszdrukuota praisai. 
Szimtai lietuviu ka buo pas mus džiaugiasi, kad pigei 
pirko. Nemislykit vyrai, kad deredamiesi pigiau nu
perka!: nėver.' Sztornykas už siela verta 7 dol. užsip- 
rasz.o 1-1 tai jus siūlot 7 jus einat pas duris o szornyks 
szaukia: sugryžk. atiduosiu už 12 ir puse. .Jus siū
lot S ir vėl einat: szornykas vėl szaukia. jus dar puse, 
dol. ir pusantro d< I. kaipin bala inmetat: pas mustie. 
siutai po G dol. STEL1I (>Tl SIUTAI. Savo sztore. 
mes laikome kriaucz:u ir pas mus galite užsisteliuoti 
kelnes ar sintus isz geriausiu matariju. Jei siuvimas 
nepaliks, galėsit neimi.

LOUIS GOLDIN-
11 S. Main str. Shenamloah Pa.

DIDŽIAUSIAS DRAPANŲ SZTORAS-
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Truputį apie mus paežius.
Sutinku andai ant ulyczios Kazį Grab- 

nicką, kursai.... Palaukkite, pasaky
siu pirmiau, kas jis do vienas. Kazys 
turi į 45 metus, Amerikoj gyvena apie 
15 metų, perėjo daug bėdų ir vargų, bu
vo daugelije miestų, pažino nemažai lie
tuvių ir prie to visko yra nekvailas žmo
gus.

Ta Ui sutinku Grabnicką ir isztolo 
szaukiu:

— Nebus jau pas mus vaidų!
— Nebus vaidų? - nusistebėjo.
— Taip, nebus! - rėkiu triumfalisz- 

kai, kad net praeiviai atsigręžta. Žiū
rėk, ką ežia raszo!

Prie tų žodžių duodu jam ytą ir 8tą 
numerį ,,Garso”.

Kazys | aeme laikrasztį ir, pažiūrėjęs 
ant antgalvio, mostelėjo ranka.

— Isz to nieko nebus - tarė senten- 
cijonaliszkai.

— Kaip tai nebus?
— Matai, - trauke totiaus - asz ne

skaieziau, kas ten yra paraszyta, 
bet isz kalno galiu pasakyti, kad ,,Gar
sas” szaukia prie susitaikinimo. O dabar 
klausyk manęs: jeigu tą patį butų pada
ręs koks kitas laikrasztis, tai gal nebūtų 
buvę galo raszymui, kaip andai apie lie- 
tuviszką kongresą, nors nieko isz to ne-

!§ butų iszeję, bet kad ta klausymą pakele 
§ kunįgų organas - tai szabasz!

Czia Grabnickas sukreipė žandus ir
Į nuspjovė.
1 •— Mes gyvenam ne protu, bet szir-
> džia ir užtatai esame isz dalies psicho- 
į patais, kaip Maskolijoskursistkos, - kai 
s bėjo toliaus. - Ar žinai, kad nemokame 
g apsvarstyti nieko szaltai, objektyviszkai, 
I kaip antai vokiecziai arba anglai? Mu- 
į miems dalykai tiktai patinka arba nepa- 
5 tinka: stat pro ratio n e.... 
| s e n s u s, kas lietuviszkai reiszkia, 
5 j°g gyvename jausmais. Pažinau vie- 
| na kursistką, kuri ant paminėjimo Die- 
I vo, bažnyczios arba kunįgo dantimis 

griežė; dėlko taip darė, pati nežinojo.
j Taip lygiai ir musų progresistai, kurie 
j nežinia dėlko pradeda progresą nuo už- 
' gynimo
kėjimo, 
mokslu, 
kenezia,
Nereikalauju sakyti, kad konservatistai 
atsimoka jiems tokia pat moneta. Isz to 

3 iszeina tas, kad vieni isz musų visur re- 
« gi bedievius, o kiti visakame užuodžia 
3 kunįgus. Ir kolaik taip su mumis

niekados nematysime sutiknlės.
— Ka-od daryt? — paklausiau.

Tūlam karsztam tėvynainiui nepati 
ka krikszczionybe, ir jis neabejoja tv 
tįti, kad katalikiszkas tikėjimas prap 
de Lietuvą. Tas vienatinis s u i g] 
n e r i s absurdas užsilaiko dar lygsl 

tarp musų ,,progresistų”. j

Tas pats ar kitas tėvynainis tvirti 
buk kunigai kalti tam, jog lietuvis) 
tautiszkas judėjimas neprasidėjo XIII 
me szimtmetije, bet tik pabaigojeX11 
amžiaus. Ir - ar 'įtikėsite? - atsirj 
daug ,,apszviestunų”, kurie nesidrl 
atkartoti to nonsenso visiems ir kiekil 
nam atskyrium, kaipo didelio iszražl 

?

*

.-.i

buvimo Dievo ir iszjuokimo ti- 
taip persiima savo mandriu 

kad neprotauja jau, tiktai neap 
neapkenczia ir neapkenczia.

bus,

si puldinėjimas ant kunįgų yra apd 
mu tikėjimo, ir - proh p u dot 
lygsziol dar rasztuose galima sutikt 
sofizmą.

Tūlas kritikas gėrėjosi kartą, Did 
dosi, ,,Varpe” isz menkos apysal 
Hajotos ir prie tos progos neužrJ

girdi, geros tik kelios trumpos apra 
les, o didesni jo veikalai — tai ė 
D e g u s t i b u s non e s t d 
p u t a n d u m , ir asz pripažįstu, 
vienam patinka szukos, o kitam tas, 
po szukas vaikszczioja, bet — art 

Rei- 
- ežia 
sakau, 
dabar-

kia bartis, koliotis, plūstis.... 
Grabnickas užpyko. - Reikia, 
susiesti, susideginti, nes isz 
tinęs karios nieko nebus. Gal 
isz musų pelenų užgims, kaip fe 
nauja Lietuva, sveika ant proto ir ant 
nervų; bet mes, kol vietoje argumentų 
naudosime pliovones, vietoje protavimų 
melagystes, niekados prie susitaikymo 
neprieisime....

Žodžiai Grabnicko užgavo manę, ir 
užpykau - ne ant Kazio, bet ant lietu
vių. Jeigu esame tokiais bushmenais 
ar liotentotais, kad tik smertis gali mus 
sutaikinti, tai tegul mus galas ima tuo- 
jaus! - mislijau. - Kam dar turime smar- 
dinti orą neszvankiais prasivardžiavimais 
ir trukdyti atėjimą naujos, sveikos kar
tos ? Tegul juos!....

Taip smarkavau savo szirdyje, nega
lėdamas nepripažįti tiesos Grabnickui.

si musų ovalnamaniai”. Tuotarpi 
torius ,,Quo vadis” įgijo garbę di( 
šio szių dienų rasztinįko ne per 
pas apysakas, bet per didesnius 
veikalus. Užtenka pasakyti, kadi 
Amerikoje nėra populiariszkesnio

rrie tos progos prisimena man 
kolijos studentai. Skaito jie h. 
Pisarevą ir kloniojasi priesz jo štili 
absurdus. Reikia žinoti, kad ? 
buvo vienu isz tu nihilistu, kuriuosl c’ j

Ir po plynių! - tegul atsiranda drąsuo
lis, kurs ranką pridėjęs prie szirdies ga
lėtų pasakyti, kad mes protaujame ir 
svarstome szaltai, bepusiszkai. Neatsi
ras, duodu žodį, nes mes visai nepro
taujame ir nesvarstome. Užteks kele

tas pavyzdžių.

zaiov’o. Sztai pirm 40 maždaug! 
ėjo kova tarp Pasteur’o isz vien! 

sės ir Pouchet’o plus Co. isl 
apie tai, ar gyvi daigiai gali už™ 
negyvos materijos, ar ne. Pisart! 
szydamas kovą stojo už Pouchetl 
laikėsi teorijos saugimystės ir » 
nemilaszirdingai Pasteur’a. Nuo®

O c ■

ko praėjo kelios dcszimtys metuJ 

ur spėjo pergalėti savo prieszinįkd 
pp garsiu mokslinįku ir numirė,! 
garbės, o lygsziol studentai, nors, 
gelis isz jų mokinasi bakterijoj 
neperstoja juoktis isz tėvo tos j 
mokslo.



E---------- .............."" .J—-2 2J-----------------

Ląszas į laszą tas pats yra tarp musų. 
Kaip studentams užtenka, kad Pisarev 
pasakė, taip mums — kad koks „vado
vas" X arba Y iszsireiszke tenai ir tenai 
taip ir taip. Niekam neateina į galvą, 
kad iszsireiszkimas p. X arba Y gali bū
ti szaukiancziu į dangų atmonyjimo non
sensu; mes griebiames to nonsenso, 
kaip vaikai raudono daigto, ir kaip vai
kai giriamės su juo visur ir pricsz vi
sus.

To, man rodosi, užtenka iszrodymui, 
kad mes esame studentais ir tai studen
tais aprubežiuotais, senais ir dėlto ne- 
pataisytiniais. Rusiszkas priežodis sa
ko, kad kuprotą tik kapas pataiso. Ka
dangi mes esame kuproti moraliszkai ir 
intelektualiszkai, užtatai pripažįstu tiesą 

/ tvirtinimui Grabnicko, jog mus iszgydy- 
ti isz studentiszkumo ir suvesti į sutikinę 
gali tiktai — smertis.

į ' L-

Lietuviai Amerikoj.
Lietu viszkos moksiainfis.

Philadelphia, Pa. Kaip jau buvo ra- 
szyta laikraszcziuose, Philadelphijos 
miestas atidarė del lietuvių makslainę 
7 d .Vasario ., Fletcher School" ant Chri
stian gatves, tarp Front ir Second uly^ 
ežių.

Vasario 16 dieną Philadelphijos nak
tines mokslaines buvo uždarytos, bet 
per praszymą mokslai ne del lietuvių pa
ilgino ant keturių nedelių ir 16 d. Kovo 
uždare. Isz viso prisiraszė mokįtis 168 
lietuviai, kurie per visą laiką labai gražiai 
pasielgė ir savo padorumu užganėdino 
savo mokįtojus ir kitą miesto vyriausy
bę, kuri daug kartų ateidavo lietuvių 
pažiūrėti, už ką isztariu broliams-lietu- 
viams szirdingą aeziu.

Lietuvių mokįtojais buvo: Antanas 
Jocis, lietuvis, ir sekanezios anglikes: 
Miss K. McMcnamin, Miss E. Shana
han, Miss M. Roche, Miss N. Myer, 
Miss J. B. Wilson, Mrs. McTague, 
Miss E. Higgins ir Miss K. V. Know- 
lan.

Kovo 16 d., kaipo užbaigiant moks- 
lainę, susirinko dar kelios mokįtojos 
daugiaus ir visos kartu palinksmino lie
tuvius, padarydamos nei koncertą: gra- 
jino ant pijano ir gražiai padainavo.

Ant galo Miss McMcnamin prakal 
bėjo į lietuvius angliszkai, pagirdama už

* gerą pasielgimą ir A. Jocis kalbėjo lie- 
tuviszkai taipgi pagindamas ir padėka- 
vodamas už padorų pasielgimą ir trum
pai paaiszkindamas reikalingumą ang-

liszkos kalbos Amerikoje.
Ateinantį rudenį miestas atidarys lie- 

tuviszką mokslainę 3 Oct.
Po uždarymo virsžminėtos mokslaines 

„Lithuanian Independent Club’’ nutarė 
17 d. Kovo mokįtis savo kliubo namuo
se ir apmokėti mokįtojui. Už mokįto- 
ją tapo aprinktas A. Jocis.

„Lithuanian Independent Clubo” na
muose 943 Second str. mokslainę pra
sidėjo 21 Kovo ir bus kas nedelia pane- 
deliais, utarnįkais ir seredomis nuo 8 iki 

10 v. vakare.
Gedimino kliubo namuose, 2719 Al 

legheny avė. mokslainę yra kas nedelia 
ketvergais, petnycziomis ir subatomis, 
taip gi nuo 8 iki 10 v. vakare.

In kliubų mokslaines gali eiti mokįtis, 
pagal kliubų nutarimą, ne tiktai jų sąna
riai, bet ir kiekvienas lietuvis. Užtai 
užkviecziu Philadelphijos brolius-lietu- 
vius į mokslainę kuodaugiausiai.

Su guodone 
Antanas Jocis.

420 S. Broad Str.
Philadelphia, Pa.

Reikalai ..Tėvynę Mylėtoją liniusrys^s’1.

Union City, Conn. Kovo 21-98. Ga
vę įvairius paliudijimus apie cenzuravo- 
jimą mus reikalų per organą, priversti 
esame su savo reikalais kreiptis į pasza- 
linį laikrasztį meldžiant patalpinimo.

Pirm kiek laiko, kaip žinoma, buv® 
pakeltas klausymas apie iszrinkimą nau
jų virszinįkų,arba užtvirtinimą tų paežių, 
perkraezius mus reikalus. Tūli, kaip 
buvo matoma, truputį pratarę apie tai, 
nutilo ir vėl tyku: nei tie patys likosi 
užtvirtįti, nei nauji iszrinkti. Po įneszi- 
mo mus kuopos, kad tuos paežius pa
likt dapildant naujais, nieks neatsiliepė 
per organą. Tiktai atėjo laiszkai į mu
sų kuopą nuo tūlų sąnarių. Vieni nuro
dė, kad prižiūrėtojus iždo perstatom per 
toli gyvenanezius nuo iždinįko. Antri 
skundėsi ant dabartinio rasztinįko p. 
Mikolainio, kad nėra atsakantis ir ver
tas kuogreieziausio praszalinimo dėlto, 
kad jis vienas tik nori vieszpataut ant mu
sų draugystes (ką liudija ir padavimas 
spaudon „Orleano Mergytes” knįgos). 
Treti skundėsi, kad dabartinis rasztinį- 
kas stojosi cenzorium rasztų apie reika
lus „T. M. D.” einanezius „Vicnyben”.

Taip-gi skundėsi, kad jie raszė į ,, Vie
nybę” perstatydami naujus virszinįkus, 
bet tą darė nesiklausę p. rasztinįko, tik
tai pagal savo nuomonę, pertai jų rasz-

ĮSI
tai neturėjo vietos „Vienybėj”

Jeigu taip yra, tai nelabai gražu, ir 
jeigu tas tiesa, kaip tūli liudija, tai neat
būtinai turime-rupįtis, kad turėt organą 
necenzuruotą. Mes nuo savęs duodam 
įneszimą, kad „T. M. D.” praszytų pp. 
iszduotojo ir redaktoriaus „Lietuvos”, 
idant pavestų „Lietuvą” organu musų 
draugystės reikalams.

„Vienybės” 11 num. p. Szernas, no
rėdamas iszteisjt p. Pelėdą, apraszė isto
riją užgimimo lietuviszko ,, Orleano Mer
gytės”. Taip-gi nubarė p. Stagarą, kad 
tylėjo ant praneszimo rasztinįko apie p. 
Sz. nusprendimą. Bet aiszkiai pasirodo, 
kad p. Stagaras jokios žinios apie tai 
neturėjo, ką ir pats p. P. M. pripažįsta. 
Instatuose „T. M. D. ątas mieris sa
ko: ,, Apie spaudinimą rasztų ir jų ver
tumą nutaria literatiszkas komitetas.” G

8 sakosi: „Visi nutarimai yra per 
laikraszczius apskelbiami. ” Kaip pasi
rodo, tai musų p. rasztinįkas virszminė- 
tų mierių nesupranta. Szernas užmanė, 
o p. rasztinįkas nusiuntė spaudon ir atli- 
k t s kriukis. Kam dar ežia kitiems ant 
nosų kabįt, kas nepriguli ? Kiti tegul 
lik pinigus deda, o apvers juos ant ko 
reikės nenuilstantis rasztikįkas p. Miko- 
lainis bei Pelėda. Reikalaujame žinios, 
kiek egzempliorių tapo atspausta „Kcis- 
tuczio” ir kur jie randasi po skaitliam; 
kiek i kuopas isz siuntinėjo ir 1.1. No
rėtume matyt tankiau abelną stovį iždo.

Kad atsirastų tarpe musų geresnė 
tvarka, perstatom ant pirmsedžio p. T. 
A st rams ką.

Su guodone
J. Pruselaitis,
P. Antanaitis,
K. Rakutis, 

J. Bekerys,
I. J. Grieszius ir 

kiti.

Cascarets smlrutina skilvį, inkstusir žarnas. 
Niekad neapsilpnina neiskaudulią nepadaro. 10c.

Naudokitės Lietuviai.
Katrie turite Lietuvoj dalią, niajontką, že

mę arka norite padaryt doviernastis kreipki
tės arba raszykil pas poną Baltrą Y. Yankatic- 
ką. jisai, kaipo einantis tam tikrus mokslus, 
yra sąnarys loįerią draugystes, taip atprovoja 
savo kasztu Į trumpą laiką nereikalaudama 
okin rasztų isz Rossijos. Tik ant sudarymo 
visą popierą reik užmokėti.

Baltrus Y. Yankaus & Co.
329 Grand str.

New York City



Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutes.

Tąsa.
— Asz valkata, sukczius, galvažudys, - kalbėjo užsigė

ręs. - Vogiau auksą, ženklinau kortas, apipleszinejau, o kiek 
kartų apgaudinėjau kirgizus! Na, ir liuosas sau vaiksztineju, 
o jis, vargszas, suvis nekaltas ir taip Įklimpo! Bet smarkus- 
gi buvo tas loszikas, ką Szumskį įveikė. Žingeidu... . Na, 
asz tau dapadesiu jį sujieszkoti. Dievaži padėsiu!

— Tai Szamanas! - tvirtino Marijona.
— O tai pamokinimas! - szauke gydytojas, plodamas jį 

per petį— Nuo szio laiko nenorėsi daugiaus vienas naktimis 
keliauti niekam nieko nesakęs! Bet jau laikas grįžti. Audu- 
kaiti, užkinkyk arklius!

Grįžtant Antanas važiavo su moterimis, Audukaitis vė
žė gydytoją ir Sziszką. Laukai jau buvo apnuogįti szalczio. 
Insisukus į kailinius sene retai ką kalbėjo.

— Ar neszalta tau, Antan? - užklausdavo.
— Ne, mocziute, - atsake - Szildo manę liuosybe.
Gal ir szirdis jį szilde. Kalbėjosi su mergina tik retkar- 

cziais dirsteldami viens į kitą.
Sene kartais norėjo paklausyti, apie ką jie kalba, bet szal- 

tis tuoj ją priversdavo įsisukt galvą į kailinius. Kartais tik 
atsiszaukdavo:

— Nesuprantu, apie ką judu galite kalbėti per tiek laiko? 
Pykstantes tai da-da, bet taip sutikmej....

Marijona linksmai nusijuokė. Pravažiavo pro Kurhaną 
ir jautėsi kaip namie. Antanas apsidairęs tarė:

— Sztai sziczia gulėjau! Ar tuomet mislijau, kad iszgel- 
bejimas nuo smerties taip arti!

— - O paskui tamista iszmetinejei man už tai. Tokia dė
ka!

Antanas pasilenkė ir apdangstė jos kojas.
— Kad tada nebūtų buvę Szumskio! - atsake. - Ar ta

mista atsimeni, kaip Petraukoj norėjau atiduoti paskutines 
dvideszimts kapeikų už iszgelbejimą?

— O tamista, pameni,kaip nenorejei priimti kailinius?
— O tamista atsisveikinimą, kada atsitraukiau nuo jūsų 

pirmu syk?
— O tamista atsakymą, kada tėvas užklausė apie mergi

ną isz tyro?
— Vienas tik szuva jus, Tomojus, manę mylėjo ir tikėjo 

man!
— Manę ir Tomojus apvylė.
— O bet-gi tamista jį myli!
— Reikia ką nors mylėti!
— Mylejei tamista Szumskį.
— Daug mažiaus, kaip tamista Sziszkiutę.
Pakratė galva ir staiga užklausė:
— Ar tamista pameni, kaip paskutinį kartą pirkau szruo- 

tus? Tada man pasirodė, kad atgijau. Pakvipo man me
džiai pavasario žiedais, uždainavo man laksztingala.

— Iszsiilgai tamista pavasario. Dabar, jei tamista pri
imsi vietą pas Sziszkiną, tuojaus galėsi sugrįžti. Vienas tik 
pasekmingas metas ir tamista liuosas,

— Jau asz negaliu būti liuosu. Turiu tarnauti tamistos 
tėvui ir atsimokėti. Gal ir tamistai patiksiu. Juk turi žmo
gus kam nors patikti! Gal užsitarnausiu ir asz.

Mergina tyliai nusiszypsojo. Jau matyt buvo paauksuo
tas Lebežių cerkves stogas. Sene atidengė vieną akį ir pa
mate, kad Antanas pecziais buvo užsigrįžęs į arklius.

— Dieve mano! - suszuko - ir mums nieko blogo ne
atsitiko su tokiu vežėju! O, tai teisybe, kaip žmones sako, 
kad vaikus, girtuoklius ir įsimylėjusius pats Dievas sergsti.

— Taip, mocziut, - ramiai patvirtino Antanas.
Pas gydytoją tą dieną didele puota isz priežasties pargrį

žimo Antano. Visas kaimas susirinko. Valgstube buvo 
pilna garų, durnų ir skambėjo nuo kalbų sveczių. Visi gere, 
valgė ir džiaugėsi, nes visi tikėjo į Antano nekaltybę. Vie
nas tik Audukaitis lingavo galva ir pecziais trauke.

— Nepridera gaivįti savo nevidoną! - murmėjo.
Vakaran pribuvo ir pats Sziszkinas. Milijonierius atsi

sėdo prie stalo ir draugiszkai sznekucziavosi su bernais. Ge
re arbatą užsikąsdamas cukrum ir po deszimtam stiklui pra
dėjo prakaituoti. Nieku nesiskyrė nuo kitų susirinkusių. Il
gai kalbėjo apie prekystę, laikas nuo laiko temydamas Į An
taną. Pagaliaus pakilo ir iszsiszaukė gydytoją į kitą kamba- 
barį.

— Asz tavo techniko atvažiavau! - tarė.
Gostinskas susiraukė.
— Reikalingas jisai ir man. O vėl dar prova nepasi

baigė. Sudėjau už jį kauciją; jis ant kiekvieno paszaukimo 
turi pribūti į Tobolską. Nežinau, ar gales atlikti tarnystą 
kaip priguli. Gal paskui.

— Kazimir Michailovicz, tu jį'tras! Nori jį sau pasilai
kyt. Asz tau kauciją sugrąžįsiu, asz tau nuleisiu po rublių 
už jautį, tik atleisk tu man jį.

— Kiek duosi jam algos?
— Duosiu szimtą rublių ant mėnesio ir užlaikymą.
— Per mažai. Mažiaus kaip už pusantro asz jį neleisiu. 

Palaukk, paszauksiu jį patį czionais.
Iszejo ir rado Antaną besisznekant su Marijona.
— Klausyk! - tarė - Sziszkinas tavę kalbįs. Laikykis 

mano prekes, nes darbo turėsi į valias, o apart tavęs nieks ten 
nieko nepadarys.

— Gal ir asz n’įstengsiu?
— Turi. Tai tavo karjera! Užmokėjei gerai už moks

lą, dabar laikas stot ant kojų!
— Kad tik, tėte, jo Smolinas su Berezinu neužkabinė

tų! - pridūrė Marijona. — Juk jis nemokės taip, kaip Szum- 
skis tiems latrams prisigerįti!

— Et, sznekta. Tegul laikosi senio.
Nusivedė Antaną pas Sziszkiną. Už valandos vaikinas 

iszejo isz kambario, kuriame derėjosi su Sziszkinu, apsvaigį- 
tas ta niekur negirdėta, niekad per visą gyvenimą neatjausta 
pasekme. Juokdamasis isz džiaugsmo parodė Marijonai kont
raktą ir rankpinįgius.

— Dabar jau bus man lengiaus, daug lengviaus. Ap
sitaisysiu, kaip pridera, apsirengiu. Kas mėnuo ir tėvui dalį 
skolos sugrąžįsiu. Dieve mano! Kad nors dabar tas Szum- 
skis perstotų manę persekiojęs!

Toliaus bus.
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Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Tąsa.
Apie pirmus gaidžiu i isznyko isz tarpo draugių. Seny

vos moterys staiga ją nutverę nuvedė į pirmiaus prirengtą 
kambarį. Ten jai kasas nukirpo ir czepczių ant galvos už
dėjo. Sena jos auklė, velydama labos nakties, paliko ją vie
ną ir duris ant klingio užleidusi iszejo į priemenę ir su szluo
ta rankose Bėdosiant slenksczio. Veik jaunikis, vedamas 
virszinįko ir vešlių su mnzyke ir visa svodbine goveda, atėjo 
prie jaunamartės ir į duris pabeldė.

— Meldžiu atidaryti!
Tada iszszoko su szluota senutė ir, vaikydama svodbinį- 

kus, asztriai užsipuolė ant jaunikio, kad taip trankosi ir rė
kauja pas duris kunįgaikszcziutės, kuomet jinai migdosi ir, 
pagrąsinusi jam su szluota, duris paskui savę uždarė. Pa
beldė po valandos svolbinis virszinįkas ir nuolankiai perstatė 
sauglei, kad tai yra jaunikis, linksmas isz savo laimės, praszė, 
kad but dėl jo maloni, ir pamaži pasileido turgui), žadėda
mas dovanas už atidarymą durų.. Neilgai davėsi praszyti ir, 
iszskaicziusi prie kunįgaikszcziutės padarytus nuopelnus, 
kaip akylai mokėjo nuo jos meilumus praszalinti, o užvis, 
kaip įgirdavo Vaidilą, pristojo ant sutartos mokesties ir du
ris atidarė. Kada jai virszinįkas paskaitė mokestį, tai tuoj 
pradėjo dėti dovanas visi ten esanti, kuomi žįmiai padidino 
jos turtą.

Po nuvedimo jaunikio, vieni isz likusių sveczių grįžo į 
seklyczia irerti, szokti ir 'rx7*"

r (le; kiti paklusnus paso paszaukimui, ant paskirtos vietos į 
eiles stojo. Jau kunįgaiksztis Skirgaila, duodamas isz savęs 

; paveizdą, tyrinėjo kariumenę, kuri žadėjo prieszakinę sargy- 
į bą daryti. Traidėnas, matydamas, kad nesulauks Jerbuto, 
' kuris su preoru prie taurės vedė svarbią kalbą apie geresny- 
' bę tikėjimo, kaip tik atsitolino Jagalius, apleido pilį ir trau

kė į namus szventinyczios. Uždegtos dervuotos statinės, tar
pe kurių isz duosningumo vieszpaties žmonės linksminosi, 

I liejo szviesą ant pilies ir kalnų. Traidėnas, žiūrėdamas į ug- 
' ninį plotą, gaivinantį linksmumu gyventojus, mislino apie 

nusidavimus tos dienos ir pamažėl i žengė nuo kalno. Vos 
keletą žingsnių padarė, kaip pajautė isz užpakalio stropų su- 

' davimą per petį; atsigręžė ir pamatė kontorą, kuris įszilęs 
I nuo gėrymo sznekino jį sziurkszcziai.

— Sveiks, mielas drauge! Jieszkojau tavęs visoje pilije, 
I isznykai staiga, kaip jaunamartė. Kas tai, taip akis iszpėli- 
į nai, ar manęs nepažįsti ? Kokis galas tavę į szitą kampą at- 
| vijo? Teisybė, galėtum ir manę užklausti, kas manę szituo- 
I mi kapturu apvilko; bet ir tavo szita szventa ugnis, Dievas 
g žino, kokį isz tavęs tur sargą. Taigi isz tikro abudu gal ne 
| i savo dalykus įsida vėmė. Bet pasakyk man, kur mes pasi- 
| Žinojome ir kaip vadiniesi? Per visą laiką vis buvai mano 
I atmintij; bieziuolystė musų yra mano szirdyj, bet, dievaži, 
I pravardė iszpuolė isz atminties. Nagi, pasakyk man savo 
I vardą!
j — Tamista apsirikai! - tarė atsipeikėjęs jaunikaitis. — 
Į Galiu but panaszus į kurį isz jo draugų, bet visiszkai nenoriu 
I sąvįtis laimės, kad jam bueziau žinomu. Apart to su krik- 
I szionimis neturiu jokių ryszių; mano vardas yra Traidėnas, 
I nukiuįkas Žincziaus szventinyczios. - Ir norėjo atsitolinti nuo 
I J®-
I Tolinus bus,

JVI. F-JVIaley, 
16 N. Main str.

Shenandoah, Pa. 
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
Lt.

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,'ėję 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. Shenandoa h, Pa, 

Dr. P. F. BURKE 

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. iLIoyd str.
Shenandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu
Vinca Minkevieziu 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szėrmenų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

,RYtas’ 
nedėlinls szeimyniszkas laikrasztis

_ C QU*1 
RYTAS kasztuoja ant metų tik

tai........................................ S 1,00
Kiekvienai krikszczioniszkai szei- 

mynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

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

GERIAUSIAS LIE- 
TUVISZKAS KRIAU- 
CZIUS
A. BUJAUCKA S.

Persikraustė į savo nau. 
jus namus ant 
307 W. Coal str. Shenandoah, 
Pa.

Geležinkelis Leliigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo 20 Vasario 1898 m.
Trclnai iszeina isz Shenadorio į Pen n 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, 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 Haven,ir Pitts

ton, 5.28, 10.05 ryta; 2.50, 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva Ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.10 po 
piet.

In Belvidere. Dola vare, Water Gap Ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 5.28 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.

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.05 rytą 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 pietų.

In Raven Run. Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 10.53, ryta; 1.47 4.04, 9.28, 
po pietų.

In Mahanoy Citv, 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 ShamoKin 7.05.9.10 11.58 isz ryro, 4 20 

po pietų ir ateina in Szenudori ant 7.57, 10.05 
ryte 12.50, 5. 0. po pietų

Iszeina isz Shenandoah. į Pottsville 
St. Clair, New C. sile, 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 Hazleton į Szenadori, 7,55 10.00 
ryte, 12.50 2.58 6.24, 8 30 po pit in.

NEDELIN1S TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia Xfoiiivt Cai'UAo.1 ir OItcvixi vh I II 1 U. 37 ryte 

7.21 po pietų, 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.

Isz Shenandoah į Yatsville, Mabaaoy 
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 Philadelphia9.25 ryta.
Iszeina isz llazletono į Shenandoah 

9.28 ryta, ir 6.24 po piet.
Isz Shenandoah į Pottsville 9.35 ryta, 

ir 6.31 po piet.
Iszeina isz Pottsvllies į Shenandoah 

9.15 ryta ir 6.05 po piet.
Rollin n. wilbi r generalnas superin 

tendentas South Bethlehem, Pa 
CHAS S. LEE, gen. agentas

Phiiadelpdia, Pa.
A W NONN EM ACH ER, Asst G. P A. 

Philadelphia, Pa.
M. B. CUTTER. Supt. Trasportation, 

South Bethlehem, Pa.

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

Pinįgus ir gromatas reik siųsti 
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, Ta.,

Tėvynės Sargas, 
mėnesinis laikrasztis paskirtas 
dvasiszkam ir mcdegiszkam 
Lietuvių tautos sulaikymui 
per jos apszvietimą, iszeina 
Tilžėje. Amerikoje kasztuoja 
1 dol. su prisiimtimu. Raszy- 
kit pas:

IleiTD Šaunus
Tilsit TVasserstr.

OSTPRENSSEN,
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W. SIOHSKA
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL. 

Mano Dirbtuve tapo 
ApdovanotaDWIEMS MEDALIAIS 

ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz-

POWSZECHH AWVSTAWA V
KRAJOWA

1894

S;

!E!I
|

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KIN1Ų LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig- 
tus Pigiausei, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktiką ir del to galiu 
wiską padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

ce
C

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszal City Hall 
New-Yorke

-----------o-----------
Siuncziame pinįgiis į visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

up

gIMSIT. JlirMaMVJCMSVlTJCMSV:

VimtinB Lietnviszka
APTIEKA!

Kurioj galite-gautie visokių giduo- 
u kaip senam dmijui, ba aptieko- 
rius paeina isz setu krajaus. Tai- 
pos-gi siuncziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.

Raszidami gromatas adresavokit: 
W. K. Szemborskis,

64 Green Str. Worcester, Masu.

ŽINIA DtLSALIUNIKU
T R SZTORNIKIJ.

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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

ir

J. MIELI) AZIS,
120 122 S- Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją

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

n u -

Pirmos kiliuos Motelį
UŽLAIKO SCRANTON'E

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

uvių. Pirmos kliasos visokį gėrytna- 
cigarai. Laivakortes taiposgi parduo- 
ant geriausių linijų.

Nepamirszklte, jog Hotelia
Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave.

Providence). Scranton, Pa

H įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicziausių gar
laivių į krajų valiuojantiems ir isZSillllCZiaine SZipkOFtOS 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe 

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų ete.

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 Iki 12 adynak

Puikiausia visam Shenandoah I

pESWwpAeffA
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szaltiulj 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigaraialusl 
jii mos kliasos. |

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvieDaml 
reikale. |

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visli 
lalis svieto.

BENZIGER BROTHER
New York Cincinnati, O. Chicago. It.r.
36 & 38 Bardai St. 343 Main Str. 178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI—1

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių

Kepurių, ir visokiu
Uniformų.

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztąk 

nam, kas tik pareikalaus. Žinia apie prekes ir visus reikaliii 

paaiszkinimus meilingai suteiksime.
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Pigiausia vieta visoj
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atlicka kuotei-
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lifų. odrą. kirmėlvo ir inkstu Ii

vaiki s h: n m s.i

SSIENTIF.IO AMERICA,

SHENANDOAH, PA.

paklausk daktaro Kallim-rteii patarimo. 
Dr. Kallmerlen’as iszgydė tukstanezim- 
žinomu, kurie ilgai kentėjo, o kiti d a k t a-

Jo ,..\auj"s Moksliszkas 
iszgydė jau tukstancziiis savu I iku v u 
lojusius tą vaisi ą ir jis laiko už savu pr-> 
fesijos pridenste suteikti kenezianezia 
žmoni.ai progą pasinaudot isz jo tikiu

Sen4 Five Centu to Thh Ripans Chemical Comi-ny, No. 
Spruce St., New York, and they will be t:r; t0 , „ mrv 
1*2 carton* will be mailed (or 4!! cent*. The riat.c. < ’

that Ripans Tabalej are the very nicdicipe you need.

bnantlfullv IHn-trrited. bit. 
nnv scientific Journal, wee!;'

lik paraszyk pas T. A. Slocum. M. U 
jS Pine sir., New vork, priduodama

suradai gera, teisingą ir iszminlingą zrno-
benntifellv illii'ti-iled

SI.Ylstx menti 
buuii o:< 1-A'i

B

3

■
r

GRETA SU , ,gar-

ONE GIVES RELIEF ir džiova 
iszirydomos,

PrakilnitsNow Ycrk’ti k< įnikus ir moksliu 
ežius ką siti'o iniĮSskaitytoj..uis už dyką

Žinomas komikas '1'. A. Slocum, is- 
New A ork’o apgarsino savo iu< indus is-' 

! gidymo džiovos, gerklės, plauczi-ų ir kru
tinės ligų, laposgi kosulio, k.naro vidų 

į riuosc ir alų Inai visokių ntipmilimu -vėl- 
I k a tos. Kickvi nam mus sknjiy tojui.

HUS BONKUTES 
lickarstu.

R. II MORGAN,
Dirba visokias

KARDUS, Dl AB J-

R ES, KARŪNAS,

SZAREAS, KEPU-

ŽIUS IR T.T.

DRAUGYSČIŲ.

Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa

II

Ii?

.1

r

žiūros

'Z.irdiuuii
Kili tari U pul up otiexply U> sraxlfy t h. a u/ilr«na! promat d«aw.<l fr,» , nrlo*.

Amerikoj/

You can buy them in the paper 5-cent cartons
TAW.5« LIETUMS 
PO AP.SZW.WlCEKfD 
UZD.24,RUG.I833. 
SHENAilDOAH,PA.

j ra patvirtįlos liud 
padėkavonės laisz.kii

Mokslas kasdien atranda naujus si; 
įklus, ir szis didis komikas, kantria

metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi ' 
rato taip žmonijai naudingo, kari už.s’ 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J1 
tvirtinimas, kari plauczių ligos ir džiova

tai radai nr s laikrasztij

(• vdo

clotetus.

SO

ap'-au-

reniną 
ska ndėji- 
os. akiu

pasini v Ino.
ii. kad tu

TroszKin ima 
inas. para

a i.su. • 
ligas

atsius vaistą tiesiok 
jos.

Kencziantiejie te

-5 puklina 
/B-*. t izma.

$3.11111 gal

Piumheris ir Gasf.tier’is,
SZILTU VANDENIU SZVLDV.MAS JO 
SPECIJALISZ1

gį, szaszus ant

tui 1 trenkusią ng.inlm .‘i, parci<i\’iiicja dilj 
goja nuo Ugnies ir maino pinjuus ir smncz 
perka ir parduoda lltilUU ir visokius nukali; 
rirgiausiai.

Nori siųsti 'kam la vakortę? Nori pin
apsaugoti nuo ugnies ir m-ziuryti baznyczia, namus, <!aigtus?

nusiiiirkii ge-

am 
giiliariszkunią 

menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą. nevaisingumą, palags sopulius, pnk- 

lina. zaisdas. atsivėrusias votis, rože, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga. reti ra Igija, broucliil is p'-tog- 
ra. niežiilį.uždegima smegenų, sutukimą.

Nori padaryti rejentalis/Kiis rasztus. Aoriic 
riausius lotus PhiLididphijo.jc ir Cnmd(‘ue? 
sukalektavoti randa? ar pini.ųii paniškom!/

ir pasidžiaugsi, jo
TIK NEl’AMHiSZK:KU

rai negalėjo ju iszgtdyli. Tie žmonė- 
visur garsina tlr o Ivallmcrten'o t itulą ir 
-avo pažystami. i ledija. At-iszau 
k i t prie dr-o Kallmerteno, o jis jus isz-

UŽSIKREt ZI.OIAS LIGAS abieju h 
ežiu (įgytas a rba pi i įimtas-’' g} do t ikra i i
ąreitai. Nercik gėdttis. tik gydytis, nes 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Kodu už dyka! Dr-as Kallim rt< n'as

i s k-ii gro- 
inatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 

pacztinį ženklelį, lai tuoj gausit at

. angliszkai ir vokiszkai. Adresas:
DK. F. .J. KAI.LMERTEN.

Cm-. Waslii' gfon A Sinti- Sis..
TOLEDO. 01110.

n

50 YEARS’ 
•% FXPERtEMCG.

. 57
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L. a , a 

p TRACE MARRS 
DESIGNS.,

COPYRIGHTS &C
Anvonc seri'lltur n sketch nnd description may 

quick! iic'ert mi, bee, whether an invention is 
probably patentable. Coiuinunlcatlnns strictly 
contldcutlal. Old o agency forsecuri.q; pat entą 
in America. We have ti W.'Uiinirtou ofllec.

Patentb taken through ? win Co. receive 
special notice hi t he

st ei < nlition of 
tente f3.00 a year; 

d " 
s. Address

M UNIT & CO.

CONWAYS FAROES

pnod 11 kai 
Kliudąs 
Karpetos 
si i k Ii nė t

m us.
po loc.

10c
.. 10c

loc

i.su


1

*a
||

Gerinus, kaip Klondike

Geležines lovos $ 3-5°

vyną

.3-

■

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

J e i i s z g a i s t Ken.. koks gyvulys, 
kruvė. arklys ir t.t., duokite lelefons 
l>. Ulrich, -lis užmokės už telefoną ir

’arlor Suits, 5 sztukos
<edė su medžio sėdyne 
vedė su nendrii e sėdyne

.1. P. Williams & Son,

S 18.00 I Visa eilia lovos, springsal, visur 
.45 apvadžiota - S 3.75

Komoda - - 5.50
13 S. MAIN STR.

SHENANDOAH, PA.,

>1

X

•jaus pas D it 
dvki;. -lei das 

;t;
Or.

o apie ligonius

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

Rodas duoda uz dyka.
GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS

Jei daktarui negulėjo pnžįii tino ligos urbti m 
gulėjo tau | tig' lbėtt lai raszyk tuo’ " '
tuiy Ibiin'n, o ji-- luti < uos rodį už tlyk^........
turas pr;| iizįtų tavo ligį už 11. iszgyilomu. ta 
vziiii tau pasakys ir n> turėsi jokios utroios. 
llum yra teisingas ir alsak inlys, < 
laip rup naši, kaip tikras tėvas apie savo va 
vilionės, kurie doviniai klausinėju lotlų daugelio 

du). turų, kurio po keliolikt) melų perguTėjo licon- 
buc/.iuose. tartum per 1 ūkius inonusTikosdr. Hti- 
111'0 iszgydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik su- 
komkri] teisybę, ><*pratęsk savo ligos nes ga
li l« but uelszgydonia Raszyk tuojaus pas Dūk

ta ri] Ihim'ę.
Gydtio ių Daktaro Tliim'o negali gauti j kioj 

uptiekol nej grosernėj. nej kare *. t urnoj. nė nuo 
perknyeziu. Kas nori btui persitikrinęs, Kad 
gaus ezystas ir sveikus gyduoles, tai turi j is par
sitraukti nuo Iltim't Bunka tų gyduolių knszlun- 
j.i tik §1.0) sz'szios bonkos įši.00 Ruszantg* 
duolių. r ličiu apraszyti saio ligtį ir įdėti į gruma 
tu pinigus, money order, arba cz.ekĮ. Gyduoles 
ir painosintma kaip jais sunrtoti, tszsiųs'lrne se- 
l.aneziu p icztu Atsiusk pnezto ženklelį dėl at
sakymo, Adr. sus toli ai:

DR. c. B. 11 AM.
708-700 National Union Building, 

Toledo, Ohio.
Rožinis Uiip sako.

Cascnrets katariszkos cukerkos, dyvi- 
niiti’sias iszradimas szio amžiaus, yra 

• gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą pėdinę ant inkstų, abel- 
tial vidurių, pen zyslija žmogaus kraują 
patiutkiiin pprszulima. iszgydo galvos 
skaudėjimą, karszllige ir užkietėjimą vi
dinių. N’itsipirk liaksiiką C.K.U- ir pa
mėgink jas sziadien: 10. 15. 50 centu, vi- 
su apl.lekortų gvatuiit.iiojania. 240

R. k>abb
Geriausias Shenadorij plio- 

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

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

17‘

DIDŽIAU S1A

Lietuviszka 
tauram j a

Geriausi gerymai, užkandžiui uždyka n& 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valg'.ų 
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.

M. KUPCZINSKAS ir
P. P/HSKEVICZlUg 

Kampas Matu ir Oak uliczių,

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

savo naujame name ant
(>30 VY. Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir 

a l i u n a.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus.

AKTAKAS KALCZINSllAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

niauri erių

HOTELI
ANT

KETVIRTOS

Nuo nauji] meti] uždėjo agentū
ra siuntinėjimo pinigų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S. Marauckas 
—neseniai pirko—

S lion fi,
pertai, žinoto, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
iluczio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
S b on a ml on h. Pa. ||y

Gitas Rettig ir Sūnūs
I’OTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiiosgi

B a v a r s k o a I a u s, kurs geresnis 
už importą volą. Pardavinėja ir bonku- 
tėnis dėl szehnt nų.

— Na wiši prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote iieluwiai kad CititYS- 
l’l AN SUM 11 )T() yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. ShmitlCa gali kas nori gauti ir 
baczkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir 11

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

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Wanted—An idea SSS 
Protect your ideas; they may bling you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neya. Washington, D. C.. for their $1,800 prize offe; 
and list of two hundred Inventions wanted.

Neiszspjaiik su tabaku <r nesurukyk savo 
amžių.

Jeigu nori atslpratytl nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
jėgų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toja, kuris daro isz ligotų drutus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
i 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszslgydė 
au. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 

riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavg, 
už 50e. ir $ 1,(10. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report os to 
patentability. 43-PAOE BOOK FP.EE. Contains references 
and full information. H3J“ Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO , Patent Lawyers. 
Le Droit Building WASHINGTON, D. C

Gerkit, 
pę aierCo’s 
,,Anthracite” alu. 
Gvarantuota tikrai czystas.

Gerianse ir szviezian mėsa 
...-------PAS -----

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (21

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

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

Dailus aržuolinis sutraukiamas
stalas - $3-75

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos - $ 14.00

Jacob Hentz’o

Valgį gali gauti kožną valandą

Mrs Jacob Hontz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už
stoji uotus vainikus ant veseliji], 
szermeny ir visokių tam panaszių 
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co. 
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso-

JEI NORI GAUTI GE-

KĄDVWI
už pigia preke, eik pas

D. FAUSTA in
jo ofisą

ANT--------


