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pasirodyt savo augsztą paszaukimą pre
'Plymouth, Pa. 27 die ną Kovo ant zidento, net barzdą iszputęs visas įrau
9 v. ir 10 m. isz ryto pasklido liūdnas j dęs isz visų pajiegų spyrėsi pirmyn.
balsas varpo paneszdams žinią po visas Vienok aeziu musų szyecziams Forest
miesto dalis ap'e smertį musų guodoti- City draugystėm ką neiszleido, pirm
no klebono. Alės iszgirdę netikėtą ži lėkt ir visiems kelią vėlyt.
Du sąnariai vietinių draugysezių.
nią begome ko veiklaus isz visų pusių

Prietikiai tarp Ispanijos ir Amerikos
vis eina arszyn. Amerikos generaliszkas konsulis Lee gavo paliepimą perei
tą subatą apleisti Havanną.
Pasiunti■ nys Woodford dar yra Madrite, bet su
| Ispanijos ministeriais jau neturi jokių miestelio, ir dasižinoje apie atsitikimą
■ susineszimų. Suvien. Valstijos reika- nuliūdom, o prieszinįkai nudžiugo isz to,
į nuo salos Kubos, Ispanija nemisli ja ant
I to pristoti, dėlto sako, kad kare yra
I beveik neiszvengtina.
Nelaimė Aleskoj.

WilkesPBarre. Pa. Kada susitveria
veikiaus nusiskubino pas vyskupą, duo bile draugystė, tuoj paženklina tiesas,
dami žinią ir norėdami pasilikti valdy
tojais mirusio kuningo turto ir kle stes atlieka.
bonijos. Vienokgi vyskupas ne taip
mane, kaip jie norėjo, parvažiavo atgal nes Mylėtojų". Czia vienas p. sekre
torius M. viską despotiszkai valdo. Jis
28 d. Kovoj palei savo nuomonę renka veikalus li-

Aleskoj, tarpkalnij Chilcoot, tarp
J Searles ir Stonehouse, aptirpęs sniegas
g nugriuvo nuo kalnų į pakalnę ir užslogivirszinįkai' tcratiszkus aut spaudinimo, jis prekę
I no daugelį žmonių.
Visa pakalnė da- ■ padarę rodą draugysezių virsz
I bar užversta sniego, telefonų dratai nn- neszaukė extra draugysezių susirinkimo sPail(k)S Sl-idera, sau tik žinomą skaitlių
vienu žodžiu,
I traukyti, dėlto nėra tikrų žinių, kiek ir nenorėjo nei pasirodyti ant laidotu-: egzempliorių span liną
Į žmonių pražuvo.
Turėjo pražūt jų į vių per piktumą, vienok centrai, komite-i ka,P ^askvos carcks su mumis sąnaĮ kelias dcszimtia.
Iki szioliai
ir. to Kckrotorius p. J. Simanaviczc pasisten- j1riais elgiasi.
isztyre pravardes 18 užmuštųjų. Visi gė suszaukt vardan centrai, komiteto' Ir visi, kad jus žinotumėt, valnamayra tai aukso jieszkotojai.
ekstra susirinkimą, ant kurio susirinkę!n,ai taiP° despotiszkai elgia-i, kada
|
Dinamito eksplozija.
una prie vyriausybės.
pakėlė labai baisius tarp savęs ginezius, Į
Vienam vagone tavorinio trūkio, kad p. J. Simanavicze, visą stiklą van-|
:zia tai aiszkai matome, kokios
Montana Central geležinkelio, buvo dens iszreikalavo tiktais lupas vilgydayra tie jų pažadėjimai gerovės, liuodinamitas, kursai ekspliodavo, kada trumas, kad daugiau galėtu kalbėt, mi- sybėsir laimės žmonijos, kuriuos savo
prakalbose ir laikraszcziuose žada, kada
! tiltas ir 10 vagonų subyrėjo, telegrafų
stulpai pargriuvo.
Kimus trijų ant szai labai tvirtai laikėsi savo, sakydami: užstos jų vieszpatystė ant žemės. Daug
geriau galime eit žydą palaidot, neigti žada, paskui nieko neduoda; da to ma
j numėtė kelis szimtus pėdų tolio.
Eksžai — paskui engia vargszą žmogų,
kunigą.
i .
. *
~
pliozijos priežastis nežinoma.
,. kaip čigonas kumele.
ir draugai nežiNėsanczios karės anka.
Dedame mes pinįgus sunkiai uždirb
Ar bus karė? — tai pirmutinis klausy
tus, o p. M. vienas juos suvalo ir da
mas, kokį szendien susitikę vieni kitus dienos Kovo neva susirinko norintiejie
I

nei akiu nerodėL ir neiszdave karimu
szirdies ima. New Yorke tūlas Danie
nei szarpų naujiem sąnariams ir atvažia
lius Williamsas taip apie karę mislijo,
kad isz proto iszejo.
Viena sykj ji ai vusiu draugysezių isz Forest City nepasi- pasikėlę pirmyn. Asz ant sekretoriaus
suspaudęs kumszczias vijosi gatve ^stryt-!tiko’ tiktai viena Szv- Jlirgio dr. nusiun- perstatai! p. P. Dilbaitį isz Wilkeskarį, mislydas, kad vejasi... ispanų te savo du sąnariu dėl pasitikimo sve- Barre, Pa., žmogų darbinjką, gero noro,
armiją.
cziii ir parodymo, kur jie turi eit. Vienok
darbsztų, kuris nevadžios canszkai vi
Dai lydžių straikas.
kaip tik szvecziai atėjo ties mus susirin
Chicagoj nuo ano panedelio susi rai kimo 1 fale, tai ir vietinės draugystės sos draugystes už nosies. Jeigu p. sek
bavę dailydės ima virszų.
Jau 1500
retorius davė spaudyt ,, Orleano Mcrgedailydžių sugrįžo prie darbo, nes konbe tvarkos, o kurie buvo parinkti
rasze po kontraktais ,, Carpenter’s Coun tuom laik kamandierais, tie kiekvienas įneszimas mus sąnarių —
č

Pirmsėdis
cil.“ Tikisi, kad netrukus tą patį pa spyrėsi cit pirm szveczių.
darys bent
visų koktraktieriij.
Jaunikaiczių draugystės labjau norėjo

Su guodone.
[. Miknaitis

Grand (Rapids, Mich., Kovo 24 d. bu velyja naudotis isz mėgumų. Yra ji rūmo. Nebuvo, sako Michelet, maudy
vo renkemi delegatai į miesto konvenci vėl stabmeldiszka civilizacija.
Jeigu nes per 1000 metų! Netiktai maudy
ją. Tapo vienas lietuvis delegatu, isz viduramžius vadiname pereigine epoka, nes, nebuvo mokslo, apszvietimo, mok6 vardo.
Na, tai jau lietuviai mus tai negut dėlto, kad leido pražysti krik- slainių, nes užvaldusi viską bažnyczia
pilies ir pradeda kilti isz miego.
szczioniszkam idealui, idealui marinimosi laike žmones tyczia tamsybėje; nebuvo
Oh, jau buvau ilgą galą užėmęs drož- bei neturtės. Bet tuotarpu XIV-tame dailos, apart gotiszkų paminklų, kurie
tie apie lietuvius, bet kaip atėjo man szimtmetyje senobinė stabmeldystė at savu keliu pareina nuo arabų; nebuvo
ant atminties, kad P. Stankevicze uSusiv. gimsta ir atidaro isz naujo epoka pro poezijos, nebuvo teatro, nebuvo,žodžiu,
L. A.” sąnarys, tapo delegatu į mus pi greso. Tokiu budu, sakoma yra, krik- nieko, kas butų davęs žmogui protiszką
lies konvenciją, na, tas tai nėra visai szczionybė buvo užtemdymu civilizaci arba dvasiszką pramogą.
naujo del lietuvių nes žinoma, kad ,,Su- jos; užtemimas praėjo, ir ant jo vietos
Taip persistato viduramžiai legendo
siv. ‘ ‘ sąnarys niekados nemiega.
iszeina vėl dvasia liuosų tyrinėjimų ir je. Taip tvirtino pereito szimtmeczio
April 4 rinkimas (election) buvo at placzių estetiszkų pasilinksminimų. Pas enciklopedistai, taip tvirtina ligsziol pa
liktas, Silver Demokratai virszų gavo. daugumą dabartinių apszviestunų civi sivėlinę valnamaniai. Tiesa, daug szvieKaip tai: pilies Majoras likos dem., Po lizacija, stabmeldystė, atgimimas reisz- sesnių protų perstojo tikėti į niekus,
lice sudžia dem., isz 9 supravaizorių li
kurių juos mokino jaunystėje, bet visgi
kos 7 demokratai.
krikszczionybė ir viduramžiai turi vieną viduramžiai pasiliks užpakalije civiliza
prasmę.
cijos tollaik, kollaik laikysis ta neteisin
Szių dienų paprastas apszviestuolis ne ga nuomone apie juos, kaipo apie juodą
Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t s, gėriai s gali sau iszstatyti nieko bjauresnio kaip
uždangalą tarp dviejų civilizacijų.
skilvio ir žarnų reguliatorių.
viduramžiai. Amžiai tamsybės, kuriuo
Visa klaida guli definicijoje, kuri tiek
se žmones nemokyti, nieko nesupran- tik tesako: viduramžiai yra tarpiniai am
Kas yra viduramžiai?
tantieji, apgaudinėjami gudrių kunįgų, ne I žiai _ ir daugiau nieko. Seniau tie
Pagal G. Kurth'a raszė S. ...
szvarus, nuožmus, negalintieji apsiszvie- žodžiai reiszke visai ką kitą, nekaip daKa vadiname viduramžiais ir ka žmonės po jais
sti, neįstengdami pasikelti prie protisz- bar. Užtat prisieina iszaiszki iti.
supranta.
<0 gyvenimo — tai viduramžiai. PraIsz kur paeinu viduramžių vardus,
Viduriniais amžiais istorijoje civiliza
sideda jie sudeginimu Aleksandrijos
Istorija yra sulygintiniai jaunu mokscijos vadinasi visa epoka, traukiantis!
bibliotekos, to iždo, kuriame buvo su- lu; dar XVI-tame szimtmetyje ji buvo
nuo nupuolimo senoviszkos, stabmelkrauta visa senovės kultūra, ir baigiasi susiliejusi su filologija. Suprantama,
diszkos kultūros iki atsiradimui huma
laužais Inkvizicijos, ant kurių dega tie, jog istorikai, atėję po filologais, pasinizmo, t. y. nuo IV-to szimtmeczio iki
kurie trokszta sukrauti isz naujo tą iždą, skolino nuo tų pastarųjų definicijas ir
XIV-tam. Tokiu budu viduramžiai pa
O tarp tų dviejų gaisrų koki atkarus perkėlė į savo mokslo szaką žodžius,
sirodo esą pereigine epoka tarp seno
paveikslai! Szitai vienas visatinis baž- kurie tuo paežiu naujoje szakoje negalėviszkos ir naujos civilizacijos. Laikuo
nyczios susirinkimas perkratinėja rimtai jo turėti tokio pat reiszkimo. Geriause maždaug Konstantino didžiojo, kaip
klausymą, ar moteriszkė turi duszią; šią pavyzdį matome ant žodžio vidųmokina mus mokslainės, žodynai ir en
ežia vėl moteriszkė lipa ant apasztalisz- r i n i a i amžiai. Filologai tyrinėdami
ciklopedijos, senobinė civilizacija numi
ko Sosto; ežia vėl tas sostas, nesikakin- plėtojimąsi lotyniszkos kalbos patemyjo
rė, o nauja kultūra turėjo laukti isztisus ,
, tuo, i kat turi
• i d e r i a c. r o, nori
■ iame
keletą *- peniodų
ir davė
kiekvjedamas
*
J
,
1 o szimtmeczių savo užgimimo. Tie 10 ,
t
*. .
i
• nam vardą. 1 irmas pernodas buvo kliat
1
amžiai — tai ilga juosta tamsybės, ski dar tą patį turėti d e i u r e — ir sztai
rianti greko-rymiszką apszvietimą nuo padirbęs VIII szimtmetyje pramanytą
dienos Atgimimo (renaissance). Nėra dovanojimą Konstantino Didžiojo, pra
tada dyvo, kad viduramžiai, statomi už mano IX szimtmetyje surinkimą netikrų
Case a rets sudrutina skilvį, inkstusir žarnas.
civilizacijos,užsipelnyjo ant vardo n a k- dekretalijų, kurie remia jo autoritetą Niekad įieapsilpnina neiskaudulių nepadaro. 10c
ant melagystės.
Drauge su ponais'
t i e s t u k s t a n c z io metų.
AUSUKE
Laikrodis
Eidami toliau, paklauskime, kas yra bažnyczia verezia žmones į gyvulius: patos dvi civilizacijos, terp kurių viduram velyja ponams sugrįžus isz medžiokles
žiai meta tamsų skyrių? Pirma jų, kaip pjaustyti pilvus pavaldinių, kad jų vidu
SZJAS .
žinoma, yra stabmeldiszka. Joje maža riuose suszildyti kojas; kunįgai irzokoDOVANAS
pasiiilome Jumis norėdami idant!
saujelė žmonių naudojosi isz visų megu- nįkai drauge su svietiszkais sudžiomis
užsii milimet pardavinėjimu mus
tavom. Mes prisiusimi* Jumis
mų, kuriuos galėjo duoti gyvenimas, degina ant laužo arba skandina upėse
_".-zlta 85 verta, nikelini, ant-5
aptartas
raganas;
popiežiai
pavelyje
aplikusiejie gi žmones buvo paskirti vergi

iSznviu, 32 ar 38 catridge palicmonlniszka revolveri ir visiszkai padovanosime vvriszka arj__
kvapa Dvasios Szv., plunksnas isz spar- motįer,?fkayrta laikrodėli naujos mados luksztal,
1 c
1
t
puikiai iszkvietkuoti nikeliniais kvietkais. padirbti^
nų Arkaniuolo Gabrieliaus, skydą SZV. 14 K- aukso, panaszus į prusiszka sidabrą: gerai lai...
T, . .
„ ,. ,{a rodo. Gvarantuotas ant 5 melu, iszrodo lyg
Mykolo ir 1.1. Kokia tamsybe!
Godi i aikrodėlis. Kiekviename laike gali parduot už310
•
c „
i
j
• i ••
• ,
ar §12. Teipgi prisiusime žinanezia Javos deimanto
ir fanatiszka dvasiszkija, pavergusi tam- szpilka. .Laikrodėli, revolveri ir szzpinka prisiusima

nauja, kas ji do viena? gaudinetojams

jai. O antra,
Na, negalime pasakyti, kad krikszczioniszka, nes nebūtų prasidėjusi nuo pa
baigos viduramžių, kurie jukgi buvo
persigėrę krikszczioniszkomis idėjomis.
Yra ji kibą ta, kuri keliasi priesz krikszczioniszkus idealus ir atgimdo isz pelenų
stabmeldiszką dvasią,grąžina neapribuotą valdžią karaliaus, o kiekvienam pa-

pardavinėti UŽpinįgUS

šia- liaudį, veda ją
į Palestiną't ant
skerjut
*-*•
dynes, isz kur, kaipo vienatinį užmokesnį už triūsą, žmones persinesza raupus.
Bet ir ta baisi liga neiszmokina jų szva-

H
‘xpresa
’ w!Psi expresui
i,pzi,,r'?1 $4 49 ieigu
Pasiį'
dabos,
užmokėt
ir kasztusatvežimo ir pasiimk sau tavoms. Gali didelius padaryt
pinįgus pardavinėdamas musu tavoms. Prmėgink.

Insurance Wholesale Mdse. Co.,
167 Dearborn St.,

CHICAGO, ILL.
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Liętuva,
Kun. A. Burbos daina.

Kitkart Lietuva buvo garsinga,
Miszkuos, giriose sveika, laiminga.
Bet mainės laikai, pricszai iszdygo,
Tada Lietuva savę iszvydo,
Jog be vienybės nebus stiprybės:
Kariaut priesz prieszus reikia narsybes.
Kuopon Lietuviai visi sus’rinko
Ir kunįgaiksztį tuojaus iszsirinko.
Tas ginklus ėmęs Kryžiokus tvojo
Ir su piktybe po kojų klojo.
Nuo jų ats’gynę priesz Gudus ėjo,
Paskiaus ir Lenkus su veju veja.

Oi, broliai mieli, mes nėsigąskim,
Tėvynės meilę szirdyje raskim!
Tas mus pradžiugins, pasaldins dienas:

Pradės darbuotis isz mus kiekvienas.
Nors daugel kalbu suprast galėsim,

Bet vis savąją daugiaus milėsim.
Nors pricszai didi mus gniaužo, smaugia

Ir mums priskelti neduoda, skaugia,

Vienok mes gyvi, nenorim mirti,
Bet vilti, laimę turim iszgirsti.
bukim in kuopą, broliai meilingi!

Bus ir dėl musu laikai laimingi:
Užteka auszra, bus giedri diena,
Ragin Lietuvi broli kiekvieną,

Idant mylėtu Tėvynę savo,
Nes tarpo musun tauta atsgavo.
Dirbam isz vieno, vyrais pasrodom

Irgi it mijžin’s garsi užaugo:
Per kares, vargus rubežius pleezia
Ir su greitumu iszvijo sveczią,
Kursai uždrįso lankyt Lietuvą,
Tas nenorėdams veikiai pražuvo.
Užgimst Jagella, su lenkais riszas
Ir menkst palengva mus krasztas visas:
Lietuviai mirszta drauge su kalba
Ir jau nėr mus, nieks musų negelbsti'
Poetai gimsta del Lenkų laimes,
O tikr’s Lietuvis negal be baimes
Kalboje savo žodį prataryti,
Nes musų draugai nor jį praryti.

Ir apsijuokti daugiaus neduodam.
Tegul Lietuva gyvoj laiminga!
Irgi su mumis visur laiminga!

Nesibijosim pikto patirti,
Už ją prireikus, galėsim mirti.

Kelkis Lietuva! mes vaikai tavo
Tav atiduodam gyvastin savo,

Apszviesta idant tarptu tarp musu
Netik Lietuviui!, betgi ir Prusu.

Mes visi vaikai mylime tavę,
Jau susiprantam mes tarpo savęs:
Motyna viena mus visus gimdė
Ir savo krūtims pieningoms szildč.

Jau dvasia musu tikrai atgijo,
Katrąją pricszai buvo prariję:

Ir vis kas sykis mažej Lietuva:

Jaucziamės sziądien tikrais Lietuviais.

Ir apginėjais Lietuvos guviais.

O Lenkų kalbą ima mylėti.
Bemiegant saldžiai, tarsi numirus,
Girdėti balsai ir matom vyrus,
Kurie su darbais jos dvasią žadin
Ir visus brolius į kuopą vadin:
Ats’kelkim broliai, neblaiks miegoti!
Reik mums nors sykį ant kojų stoti!
Nebmirkim toliaus, vis gyvi bukim
Ir tarp svettauczių jau nebežukim!
Ant szito balso daug brolių kelias
Ir kaip paukszteliai isz kiauszo velias:
Pabaigę mokslus svetur gyvena,
Bet tėvų kalbą visuomet mena,
Ir, kiek kas gali, skatiką duoda,
Kad dėl tėvynės didint aruodą,
Isz kur szviesybė Lietuvon žvengtų,
Ją nuo mirimo, nykimo dengtų.
Mus Litvomanais lenkai vadina
f

w Ir musu darbus visaip vadina.

Juk dažnai skundžia mus priesz Maskolių
. Ir taip papuola daug musu broliu,

Trys milijonai sziądien gyvenam,
Meilę prie Tavęs visada menam.
Nieks mus nuo tavęs skirti nedrinsta.

Kas mus marina, tegul pats mirszta.
Tu tarpu musu jau nebemirsi,
Jau tautos kalbą visur iszgirsi:

Ar jurę irsim ar žemę eisim,
I(4H
!J1?‘ <.

Žadinki vaikus, inpilki meilę
Ir visur Lenku naikinki scilę,
Kuri mus tramdė, juokingais darė
Ir in tamsybės varyte varė!

Regini szviesybę, iszminti turim,

Jau kaip Lietuviai laimingi žiūrim.
Gyvenk, Lietuva, tarp visu musu,
Ar isz Lietuvos, ar kas isz Prusu.
Palaimink Dieve musuosius darbus

Irgi palengvink sunkiuosius vargus!
Tegul Lietuva apszvieczia savę
Ir darbuos, szirdyj, užlaiko Tavę!

Lakūnas.
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.............. '
sznekucziuosimes linksmai ir atvirai kaip tai būdavo, kad velionis gyvens
ant žemes — d e omnibus r t
bus et aliis quibusdam,
Bet prie to visko gaila.... Gailai

laikraszcziai — ir kas-gi jo nepriremtų? Mokslo mums reikia, kožnas ke
lias, kuriuom pas mus mokslas ateina,
The Voice of America’s
g yra geras, tik.. . kad nepastotų to ke
Lithuanians
g lio kokia mums priprasta klaida, greicziausiai vienpusiszkumas, tendentiszkuPUBLISHED EVERY THURSDAY | mas. Mes labai vienpusiszki. Isz vis gaila dar labjau, kad nėra jo kuo uit
— AT —
§
ko, ir isz mokslo, mes pasidarome kujo- duoti...
103-105 East Lloyd Street, Sherandonh, Pa. ®
Žinoma visiems, jog daigtas, m
pasiramszcziokuodami
&
© ką, ant kurio
2 1012 Carson Street South Side, Pittsburgh, Pa. g klampojam, kur mums patinka.
Tas kurio stsiskiriame, iszrodo mumskitžį
|
©
S Translating and job work in english, lithtianian b gali ir ,, Kcliaujanczią mokslo draugy nekaip jį matėme: visos blogos prej
g and polish languages doue at reasonable prices. £ stę, “ jei ta ir įvyktų, užmuszti. kaip nyksta, o pasilieka tik atminimas ra
pusių. Laikui tęsiantis geri privalius
užmusze tiek naudingų užmanymų.
Antras dalykas - kad populiarizuoti užtemdo ydas ir mes mylimą, o tolia
?,Garsas Amerikos Lietuviu
kokią mokslo szaką, reikia, kad popu- daigią pradedame įdealizuoti. Sziti.l
s
^Iszeina J kas i Ketvergas. <■
liarizatorius pats nuodugniai suprastų valandoje, nors nuo smerties kun. Bj
103-105 East Lloyd St. Shenandoah, Pa.
tą mokslą, luom tarpu, kiek mums ži- bos praėjo tik kelios dienos, asz a.I
w ma, vienas p. >ziiupo nurodytas iszgul- ,, patriarkę" lietuvių matau tikdidelį|
S
KnsUuoja.
g
Ant visų metų.................................... 1.20c. g dytojas vargu supranta žodį, užvadinan- letoją lietuvystes ir žmonių, matau!
§ tį tą mokslo szaką, kurią jis turėtų popu- duosnią ranką, jautrią szirdį ir girti
g
,, pusės metų...................................... 60c.
K
,, 3 mėnesių....................................... 30c. h
Kitam taipgi per augszta raminanezius žodžius. ... Ir gaila mail
S Shenandorlje skaitytojai gali gauti Gausa už- S iarizuoti.
Q
mokėdami po 10c kas mėnuo.
užduote...
Trumpai sakant, kad nusisektų „Ke
g In užmare su prisluntlmu iki Maskolių rūbe- S
r žiu i........................................................ 4 markės. © liaujanti
Mokslo draugyste,“ reikia, mainęs tą maksimą į proxil
I
© I’inįgus reikia siųsti registratavoje gromatoje © apart visuomenes prirėmimo, atsakau p r o x i m i s
n i t u n t u r ned
©arba per „money order“. Siuncziant nedaugiau* ®
§ kaip G0c., galima prisiųsti pacztavoms markėms įg ežių iszguldytojų ir bepusystes.
The Lithuanian Weekly
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kun. Burba numirė staiga, teip staid
netikėtai atrado smertį 250 Aijierj
Mirtis kun. Burbos. —Dūmojimai.—Maine'o au marinįku; kaip autorius ,,Ponow
kos. — Karė- — Truputį politikos. — Kas paskui kaus“ gailisi visa amerikiszka, bd
man<4'
europiszka Lietuva, teip Maine'oJ
žygiai“ (nežinia dėlto taip prd
Pradedu feljetoną nuo liūdno dalyko:
,,geltonų“ laikraszczių) atrado uiį
nuo smerties.
mą visose Suvienytose Valstijose. I
Kun. Burba jau nebegyvena. . .
kad ant kapo a. a. kun. Burbospal
Mums, kurie pažinojome jį arti, kuriuos
ge visi vaidai ir nesutikimai Plymol
jis vadino savo vaikais, nesinori tikėti,
parapijoje, kapas Maine’o marinoj
kad ,,senis“ Burba atsiskyrė nuo musų
visai, įpuolė į niekybę. . . Man, paveizKare!. . . Koks baisus, o potĮ
dan, vis rodosi, kad susitiksime su juo
kada nors ir apsakysime jam su juokais viliojantis žodis! Kare — smerlisJ K
kinimas, aszaros, kraujas, vard
kaipo tokį nežinomą jam daigtą... jo
locnas laidotuves.
Kaip gyvą matau Bet delko, padekime, amerikiecziai
autorių ,,Senkaus Jurgio“: jo raudoną, nori to naikinimo, kas įspės! Gal
atvirą veidą, szypsojaneziasis akis ir gir to, kad kare turi savyje kažinkokial
džiu jo jovialiszką balsą, pertraukiantį
musų pasakojimą: ,,Gerai, gerai! sakyk kūdikis traukia ranką prie žariją
Kaip kūdikis, gal ir amėrikiecziaiJ
toliau!“... paskui homeriszką: „Ho!
degs.
ho! ho!. .. “
Czia, malonus skaitytojau, R
Ir dyvai! — džiaugiuosi.
j 1
Toje valandoje pripažįstu pilną tiesą man truputį papolitikuoti.
Pirm visko persergseziu, kad į
žodžiams galvocziaus, kurio vardo ne
szituos žodžius 51a dieną Balandi! i
atsimenu: ,,Su smerezia yra taip, kad
lyg mylima musų ypata iszeitų į kitą y. priesz krizį, taigi nežinau, ar
nytos Valstijos apskelbs karę Isp
»
tiktai mes patys, norėdami ją pamatyti, ar ne. Bet jeigu apskelbs, tai b
eis? — Niekas nežino! — Gerai, turime eiti ten, kur ji nuėjo.“
don! — netaip; norėjau pasakyti
Nueisime be abejo visi tenai, kur mu žino, o žino tą, kad Suvienytos Va
są ,, senis“ dabar gyvena, susitiksime ir arba iszgrajįs arba pragrajįs.

'isur.

Svarbi mus yra yda, kad mes nesinau
dojant isz kitų datyrimo, kad mes at
kartojame klaidas kitų priesz penkis ar
deszimtį metų padarytas.
Paveikslą
tokio atkartojimo senų klaidų mes da
bar matome ,,Tėvynės Mylėtojų drau
gystėj“, kuri daro tas paezias klaidas,

L. A.“ Kaip anuomet , ‘Susiv., “ taip
dabar ,,Tev. M. dres“ visas vedimas
yra vienose rankos.
Amerikoj vien
valdystes niekas neapkeczia, dėlto ir
isz priežasties ,,T. M. D-tej” įsiskverbu
sios vienvaldystes pakilo pastaram laike
tūlas triukszmas, isz dalies ir teisingas.
Pradžia darbą gaiszina — tas pats ir su
tik prasideda.
Vienok visgi reikėjo
vengti bent klaidų, kurios blėdingos
buvo kitom panasziom organizacijom.
Reikėtų apsižiūrėti, kad, jei tik įsikū
nys dr-o J. Szliupo užmanyta ,, Keliau
janti mokslo dr-e, “ kad jos amžis grei
tai neužsibaigtų per atkartojimą seni
klaidų. Mat „Darbinįko“ No 14 dr;as
Szliupas užmanė įsteigti tarsi draugy
stę, kuriužsiimtų platinimu mokslo tuom
budu, kad specijalistai laikytų populiariszkas prelekcijas savo mokslo szakos.
Tą užmanymą prirėmė ir kiti

>
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pragrajįs, tai kiekvienas gali įspėti, kas „raszėjas Vienybės drovis tų žodžių atkartoti, kaip gyvam draskėte — pleszete szlovę, var
kokius jisai bažnyczioj kalbėjo”.—
dų ....
bus: gėda, pažeminimas, nusiminimas.
Dėl kapitono Dreyfuss’o, iszdaviko karei
Jus, pricszai, savo pasielgimu sutrum pinot
Bet jeigu iszgrajis, tai gal mislyjate,kad viszkų paslapczių, teisdarystės isztarinė ne
jam gyvastį. Jus esate kalti smierties a. a.
Kuba taps liuosa? Kur tau.
mažiau buvo baisi — bjauri: „Isztrėmimas kun. Burbos. Jus szendie apskundžia priesz
Atsimenate, kas pirm poros metų at ant Velniszkos salos“.
visuomenę lietuvių Europos ir Amerikos, ne
Ui,
gevalt,
užvaitojo
tas
pasileidęs
žydas,
sitiko su Japonija? Japoniecziai karsze
už žmogžudystę, bet už kunigžudystę.......
tokis
paszkudnas
žodis
—
velniszka
sala,
ne

Szitie,palei Vienybę bjaurus žodžiai. Acziu
kailį kyniecziams, o kad iszkarsze, norė
nekaltos ausys negali klausyti.
jo sau pasilaikyti Korea, atėjo Europos Žodžiai guod. kun. Kuro kalbos, dėlei mus Jam, tokių daugiau mums reikia. Supran
galincziai ir pasakė: stop!
Mikado meilus, dėlei laisvamanių bjaurus, skaudžiai tamas dalykas, kad toki žodžiai bjau
riai degino prieszus — Užtiesa,bjauru neszionoroms nenoroms turėjo pasikakinti turėjo užgauti ,,nekaltas“ jų ausis, žagte ti įspaustų žyme ant kaktos: „kunigžudys“.
sala Formosa, kurią, nota bene, lėjo ir tarė suDreyfussu: bjauri kalba, jos Nė vienas nenorėtume jausti to graužimo vi
turėjo varu užimti, o vaisiais Japonijos klauso chamai, o ne mes, kurie neprisidėjome durinio, kursai kankina prieszus nab. k. Bur
bos.
pergales dabar naudojasi Vokietija, nieku prie kun. Burbos myrio.
Žingeidus gal esate, mieli skaitytojai, koPrancūzija, Rosija ir kitos Europos kiusgi bjaurius žodžius guod. kalbėtojas var Todėl norėdami savę nuramyti, geriau sa
vieszpatystes. Tas pats atsitiks ir su tojo, kurių netinka atkartoti į Vienybe ir nuo kant paslėpti priesz svietų savo atkaklybę,
laike laidotuvių vienas isz prieszų, Vieszpatie
Suvienytomis Valstijomis.
kurių raszėjas Vienybės su draugais kaito, atlc'sk, neva darė tvarkų ir liejo krakadyliaus
Palyginimas tai dar ne racija-pasaky- liepsnavo kaip panelė, kuriai meilingus afek aszaras, kitas styrino vainikų, dar kitas kup
site. Sutinku . . . bet atsiminkite, jog tus kavalierius pirmų kartų iszdrožė. Tuos ra kaip verbliudas gina žmones nuo duobės:
apart Ispanijos Amerikoje dar turi savo žodžius rodys perijodai paezios kalbos,kuriuos „nelyskite artyn, užgrius grabų“ - Veidmai
priveski. Guod. kun. Kuras savo kalboj tu- ! nystė! nesibijojo griauti gyvastį, o po smert
valdybas Anglija Prancūzija ir Holan- rojo už mierį apsakyti vargus, sunkenybes, ' bijo, kad žemė neužgriūtų grabų.
dija. Padekime, kad dede Sam apga persekiojimus, kokius a.a.kun. Burba kentėjo
„Vienybės“ skaitytojas.
lės Ispaniją ir pasiims sau Kubą, ar ki nuo savo prieszų per paskutinius metus. ; Dar klausymas, kaip apsieis Plymouth'©
tos interesuotos Amerikos reikaluose Pricszais tais buvo ne koki maskoliai, anglai, : valnamaniai su kitu kunigu, kurį gaus, —
vieszpatystes žiūrės ant tokio įsigalėjimo žydai, bet, o sarmata, pats lietuviszki para- gal jau gavo.
pijonai. — Vaikai dvasiszkų tėvų persekiojo ir
Ant nabasznįko pasirodė, kad politika ncSuvienytų Valstijų abiszaliai?
Nieka jam gyvastį sutrumpino. Turbūt tų užduotį
sikiszimo į parapijos ekonomiszkus reikalus
dos! Kas tau szendic atsitiko, tas man guod. kalbėtojas gerai atliko, kad visa bažny- nciszcina ant sveikatos. Ir kitli]) negali bū
gali atsitikti ryto — sakys Anglija, czia susigraudino ir gausias aszaras liejo.
ti. Todėl koks kunįgas ateis į Plyinouth’a,
Prancūzija ir I lolandija, ir pirmneg dė „Priesz kelis metus, aiszkino guod. kalbė turi paimti ir vadžias ekomonijos į savo ran
dė Sam suspės užimti Kubą, tos viesz tojas, kada kiti žmonės miegojo, szėtonas pa- j kas. Turi perleisti per savo rankas visus
patystes padarys: stop! — ir po viskam... sėjo kukales į szirdis nekuriu žmogystų. Nuo į jnėjimus ir iszėjimus, nepavelijant nei vienai
tada tai pasiiodė armyderiai parapijos, pasi ypatai be savo žinios jokios bilos iszmokėti,
Doktrina
Monroe’jaus nepatinka rodė skolos viena po kitai, pasirodė ypatingai
nei orderio daryti. Aut peczių kunigo turi
Europai.
negeras kunįgas. Troszko jie to negero ku gulėti visas vedimas reikalų parapijos, o kiti
Vienog amerikiecziai kariszkame už- nigo nusikratyti.........
visi parapijonai turi būti pagclba dėlei kuni
Tvėrėsi vartojamų ir nevartojamų būdų, go, kad nelabi neapsuktų. Tenai gaspadosidegime nepaiso ant iszeigos kares su
Ispanija ir rengiasi kankintojams Ku- kad kun. Burbų isz Plymouth’© „iszmesti”. rysta kyla, kur vienas gaspadorius redo, o ki
bieczių gerokai užvažiuoti per nugarą. Riksmai, kliksmai, mitingai po karezemas, ti jo palic|)imus stropiai pildo.
saliunų sklepukus darėsi ant galvos kum Bur ,,'Tegul vaikai pasibovija“, atsakydavo naSzitai ir toje valandoje girdžiu pyszke- bos. . ..
basznįkas. Ne, ckonomiszkas vedimas par.
jimą isz kanuolių: tai lavinasi milicija.
Prieszų laikraszcziai purvais drabstė.... reikalų tai ne dėlei vaikų zobova, ežia reikia
Tie pyszkejimai drąsina mano szirdį, ir kanceliarija Jo mylistos vyskupo per prieszus rimto vyro, o vaikams delei pasibovininio tai
užtenka maiszelio smilties.
asz, menkas Eigipto augalėlis, pradedu apgulta.......
R] ymoutiszkis
skėtrioti ir gatavas rinkti kompaniją Pagaliams kun. Burba pastojo vagim, buk !
pavogęs nuo para pijus $2000.........
lietuvių — priesz ispanus.
'Tokiose tai aplinkybėse persiskyrė nu szia
Kas paskui manę?
aszarų pakalne kun. Burba,
kursai mokėtu grajįti ir giedoti, alga
Lotos.
Pirsztas paties Dievo yra.........
Toliaus guodotinas kalbėtojas kvietė 1) vi 30 d. žinia pas
R c v. J. Kuras,
sų lietuviszkų giminę, kad prisiartįtų prie
grabo, prisižiūrėtų paskutinį karta ir atsi
BX378
sveikintų
.........
Valnamaniai nemyli teisybės.
I'orest Cit)-, Pa.
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Reikalingas yra vargamistra,

Lietuviai Amerikoj.

Veidmanyste, kada tau bus galas! Nieks,
rodosi, su tokiu stropumu nejieszko teisybės
ir taip garsiai žodžiu ir rasztu nesigiria my
lėjimu teisybes, kaipo valnamaniai (mes jieszkome teisybes, mes teisybes norime) bet vel
tu! tas darosi dėlei lengvatikių suvadžiojimo
— a, a. kun. Burbos laidotuvės, geriau pasa
kius— kalbos ant tų laidotuvių, aiszkiai pa
rodo, kaip jie neapkenezia teisybės.
„Kalbos buvo laikytos kelios, kurios, kaip
Vienybė N. 14 mini, buvo akyvos, ypatingai
akyva buvo savo bjaurumu (?) kalba guod.
kun. Kuro, o bjaurumas jos taip baisus, kad

2) Kvietė gerus parapijomis— tėvas jūsų
guli.. -.Užtarytojas.......
3) Kvietė vargdienius, kuriems aszaras
szl uostė.........
4) Kvietė jaunikaiezius, kuriuos suszelpė į
mokslą«. einant.
5) Pakvietė pagaliams prieszus. „Prisiartin
kite ir jus prieszai prie aukos savo girtybės,
linksminkitės szendien ir džiaugkitės, jus virszus”!.........
Iszkraustykite dar jo kiszenius, gal atrasite
$2000,nes savo buvainėj,palei liudyjimų žino
vų,nepaliko nei ant laidotuvių.. ..
Plėszykite dar jo rublis, draskyktie kimų,
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Kad papuczkai tave kankinu ir nesmagu darosi
valgyk Case a rets katariszkas cukerkas, į ,
lies pasveiksi 10c., 25c,

Bus Metinis Balins.
Po Direktorum J. Kamantauckas, Grand
Rapids, Micb., S. Daukanto kuopa parengė
Į)nikų Balių ant savo naudos, l>jiris bus kelia
mas ant lenkų salės Jackson str., sukatos va
kare 23 d. Balandžio (April).
Inžanga Ponam 15c., Poniom dykai, visus
szirdingai užpraszo.
Komitetas.

Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutės.
Tasa.
— Ant poros nedėlių.
— O apie provą nieko negirdėt?
— Ne. Sziszka kas žin kur dingo.
— Laukiame tamistos.
— Dėkui tamistai, ką paėmei su savim Valeriją. Pabai
gęs ežia parvažiuosiu ant visos nedėlios. Sesute, papasakosi,
kaip ten pas mus mums -sibyriokams.
— Grįžk, tajnista, prie savo avių. Pasimatymą!
Pabucziavo jos ranką ir akimis jas lydėjo.
Merginos pažino viena kitą ant kelio. Valerija apie vis
ką klausinėjo, daugiausiai-gi apie brolį. Iszgirdo atsitikimus
sunkius, skaudžius, apsiverkė porą kartų, pagalinus apkabino
savo draugę, padekavodama už brolį.
— Kad ne tamista, dingęs but szimtą kartų! Kuom mes
galėsime atlygįti?
— Jisai man dauginus gero padarė, knip asz jnm - atsa
kė merginn. - Buvau piktn, beszirdžin, nieks mnnęs nemylėjo
ir nsz nieko. Jis pndnre manę gera, parodė man laimę. Pa
žino jis mano blogas puses, asz jo blogą likimą.
Kentėjome
ir kovojome sykiu. Dabar jau mums nebaisu, nes eisime
drauge.
— Mislijau, kad rasiu jumis jau po szliubo.
— Laukiame pabaigos tos baisios provos.
o — O paskui liksite ežia ant visados?
«
— Jis dar ilgai turi dirbt. Likti? Kas liekasi be prie
vartos? Lauksime, kaip paukszcziai, laiko iszlėkimo.
Die
ve, tiek metų jau asz laukiu!....
Per veidus nusirito pora laszų aszarų.
Nuq tos valandos Valerija szirdingai ją pamylėjo.
Pa
mylėjo tuoj visą jų namą, atsilsėjo tarp jų, jautėsi, kaip tarpe
savųjų. Antanas tik už poros sąvaiezių parvažiavo ant atsilsio.
Žiema jau apėmė Sibyrių; pradėjo snigti. Smagu jiem

gyvas Burskis?
|
— Numirė. Visztycziai jauVarszavojgyvena.
Į
— O mus Promenevas?
Į
— Svetimose rankose. *Musų gerasžūva, suderi
sunkios, laikai blogi.
I
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NUAUTA

— Svetima skriauda neina ant gero! - suniurnėjo Ael

ARBA

nas.
— Tas viskas - niekis! - atkirto gydytojas. - Pas J
nemoka dirbti, ir dings ten visi, jei tik neapsižiurės lygiau!

Lietuva XIV szimtmetije.

— Vienok-gi Burskis padarė pinįgų.
i
— Surinko, nes už jį kiti dirbo. Seni laikai, tai g|

Istoriszkas apsakymas Bernatoieziaus.

■ĮVI. p-JVIaley,

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.

110 S. Main str.
Shenandoah, Pa.

Prasidėjo nuo 20 Vasario 1898 m.

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

Tąsa.

Nieks nekasztavo, pilna buvo visko dėl sunaudojimo gyva
me. Užstojus atmainai nė vienas nedasiprotėjo ką danj
Pradėjo gyventi isz surinktų pirmiaus pinįgų, paskui iszmtj
isz visur rinkt pinįgus, bristi į skolas, bet neiszmoko nd
darbo, sutinkanezio su sziomis aplinkybėmis. Jau ketvij
dalis szimtmeczio kaip to nemaeziau, bet vilnys, ką ten d

— Suprantu, suprantu. - antrina su nekantrumu jauniUitis.
— Bus ežia karszta, labai karszta!
Pavojus pastatys
Nesibijok vienok,
Pajautą reikale jicszkojimo pagelbos.
szventinyczia bus guodojama. Kaip manau, kožna isz moteąmesis į rankas pirmo iszgelllėtojo, kuris panorės ją apsau
goti, Asz jieszkosiu Pajautos, bet kad tu būtum laimingu,
musza, daeina ir sziezia, atnesza liūdną atbalsį ir iszmeta liupranti, pasiūlyk jai pugelbą ir atvesk ją po Perkūno stovyžmones, bet kokias tai silpnas ypatas, negalinezias gyva It, ten asz, arba kas isz mano draugą lauksimo. Už patarnanmądovana nelenks. Ar sutinki ?
ežiose aplinkybėse.
— Jus klausote, lyg dainos, asz-gi, kaipo skundoirlinb — Taip, taip, po stovyla Perkūno - kartojo pilnas inirtimoTraidėnas. - Bet pasakyk man, kuntore, isz kur ateis
mas esu, kad negrįžsziu, nes nebus prie ko. Sztai ir Aq
ĮUssumiszimas ?
nas ežia yra gyvu paveikslu. Pribuvęs peklą perėjo, o j — Reikalauji per daug ant syk. Lauk tris ar keturias
matome, kad yra gabus, T ik ką nedingo, o pertai, kad l®enasdaugiausiai, o viską iszaiszkmsiu. Ant galo neturiu
vo negerai iszauklėtas! Mus pamėgszcziojimas kaimynaliiko ilgiaus su tavim kalbėtis.Tu žinai mano, asz žinau tažudo. Dvasiszkai būdami lygus vakarinei szaliai, norim$t]|Topas]aptis, nors tu giniesi. Žinai gal, kas tau daryt pusilygitis ir materijaliszkai ir papuolam į- skurdą.
|M"; “ ž’ni"' laiP
k?
jci “an« ST'R . .

. Perejo porą kartų po kambarį, paskui sustojo tarpini W5jo;isz tikr0 gi apie tai tik mis|ij„.ki,i|) glllėtąuždeng
siu jaunųjų. Insižiurejo j ugnį ir užimtas mislimis p^Opriesznelaimę nekaltą merginą. Kontoras antru kart parankas ant galvų dukters ir Antano.
Ihdėjodovaną, atsisveikino Traidėną ir susijieszkojes preorą
— Asz jau negrįžsziu - tarė isz lėto - bet po kelių mApleido Vilnią.
jie sugrįžsz. Tai jų priderystė, kaip mano likti. SugrjJ
iszaiszkinti kabinimąsi kuntoro, reikia, kad skaily. . r t ,
• • i
ii.
- •
i • • j Itojas dasižinotu, jog sziuom kartu kryžiokas turėjo teisybę,
uz uždirbtus pinigus nusipirks gabalą žemes ir, kaip prid®J........
,.. ;
.
i
L
t
•
•
1 r .inzmo jį jau seniai Lraidenas ir bijodamasis, kad nebūtą iszukinįkų anūkams, ant ]0 dirbs. Ii toki nedings, pamatykl^į^ veng£ j0 per vjSJj
czesnies; nes gyveno su juonii
nes moka dirbti. Ne paliepinėt, bet dirbt!
Įprieszkeletą metą gana geroj pažinti] ir negalėjo suprasti,
— Tai permaina! Rankos jo nesigėdįs nei dalgės, .'Ihkiu likimo’surėdynuf taip svietiszkas ir turtingas jaunikaižagrės, pataikys apsieiti su kirviu, gyvulius iszg
ana Jerbuto draugystės, mąs aukinįkas be atdėlio isz pilies
pasitaisyti. Nesigėdįs taip-gi storo drabužio ir
ktųprasiszalinęs. Nusistebėjęs isz tokio Sundsteino i>zpannimoir neramus ilgai dar pakraneziais Vilijos vaikszcziojo,
prie jo negal prilipti dykavimas ir noras iszsiaugsztinimo 0 ^svarstydamas žodžius drąsaus kryžioko.
puikybė ir apjuokimas. Vadįs jį laukiniu i r prastunu, pasakd Likimas Pajautos labjaus už viską jį dalytojo; nepaisy
buvo perleisti vakarus sziltam kambarij, sznekėdavosi ilgai
nakezia apie... tėvynę. Visi atydžiai klausė Valerijos apsa kokios jo kietos rankos, prastas apsiėjimas, kaip jis atsidi tas tad ant kuntorio grasinimą, skubiai atgal sugrįžo su
da tvartu ir gyvuliais. Tokis bus jisai pats ir tokiais iszacl [mieriu persergėjimo Jagaliaus, tikėdamasis, kad Pajauta ant
kymų, žiurėjo į ją, o szirdys smarkiau plakė. Retai kuris
pirmos žinios pavojaus apleis Vilnią ir prisiglaus pas levą;
atsiszaukdavo, o kaip mergina pertraukdavo kalbą, girdėt bu lės savo vaikus. Gabesnius iszleis augszcziaus, kitus pas®
vo visų sunkus atodūsiai. Užgesdavo gydytojo pypkė, nu namieje. Ir namas jo nebus puikiai iszdabįtas isz lauko, 1 hįžiburius užgesintus, viską miegu apramintą. Negalėdams
Bežiūrintans szirdingiausio noro, pasiekti kunįgaiksztį. nuleisdavo darbszczias rankas Marijona, Antanas užmirszdavo toks, kaip tie pilki biezių nameliai!
Antanas paėmė nuo savo galvos senio ranką ir pabucsl iiminęs turėjo grįžti į szyentinyczios nuirus, kur jau nieks
užmesti szakalukų į kakalį, retai perstojanti kalbėjus Utavilebudėjo apart sargą aukuro.
czienė nutildavo, ir szie žmonės blaivus, mislijanti, tik skaitli
V\ T
— Ir ji neturės laiko ant pasilinksminimų ir apkalbų,^
nėms prekystės užimti, stojosi lyg vaikai užimti senių pasa
priiminėjimo sveczių ir nuobodumo. Tiek metų pergyvd
komis, lyg jaunikaieziai užmirszę visas aplinkybes.
O Valerija mokėjo pasakoti; gydytojas pirmas atsikraty me drauge, o nemaeziau dar jos be darbo, nė negirdėjau, fe
Lyg kad perkūnas audros laike tremia
jai
ant
ko
laiko
stokuotų.
Matai,
laiko
stokuoja
tik
tinginiai
O
dangus niaukstos ir suszlamszczia girios
davo nuo tų nuodų, ką užmusza pajiegas ir valią ir pertrauk
Laksto
žaibai isz juodą debesių
davo liepdamas eit gulti. Treczią vakarą visiszkai užgynė o darbo tik kvailiams!
Žmonės gi marus da uginasi griausmo;
Marijona pakilus apkabino tėvą.
kalbėti apie tėvynę.
Toks lygiai kilo bruzdimas tuomet.
J. Kochanowski.
— Vaikai - tarė - už lango tyras, o preszai jus ilgas czion
— Nes dirbti ežia gali, bet geru būti tiktai tefl- atsal® Tris dienas dar vilniszkos pilys ūžė svodbino muzika,
buvimas.
Mirtiną czionyksztę ligą jau žinote, ar norite kitu
- Ir asz buvau per asztrus dėl tavęs, ir gyvenimas sunk storaSkirgalius nakezia tuojaus po szliubui sesers su prakilsyk dar kęsti tą, ką sykį jau pergalėjote?
^nsia jaunuomene isztraukė isz Vilniaus, del susiėjimo paToks
likimas!
Antanas ir Marijona krūptelėjo, lyg kas butų juos isz
įplnutartį su kariumene kryžiokią; tris dienas Garsutis užĮkikytas po priedanga bovynią, isz teisybės gi idant neiszreiknežinių nugąsdinęs. Vaikinas nuleidęs galvą tarė į seserį:
Keistucziui kariszką prierangą, turėjo dalyti linksmumą
— Papasakokie ką nors apie žmones, Valerija. Ar dar
Toliaus bua.

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital,’ėję
Ashland’e. Gyvena J15 N. Jardin str. Shenandoa h,Pa,

Dr. P. F. BURKE’
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

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

Graboriu
Vinca Minkevieži u
230 W. Centre str.
Shenandoah. Pa

Trelnai iszeina isz Shenadorlo į Penn
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, Bela 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
ryla; 12.50, 2.52 5. JO 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 pietą.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 10.53, rytu; 1.47 4.04, 9.28,
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place. Delami
5.28,7.57, 10.05 ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25
po pietų.
In Yoatesville 5,28, 10.05, ryta; J.52
8.25, po pietų.
TREINAI ISZEINA.
Isz ShuinoKin 7.05 , 9.10 11.58 isz ryto, 4 2
po pietų ir nteinii in Szenudon ant 7.57, 10 .0
ryt“. 12.50, 5. 0, po pietų

Užlaiko geriausius arklius
Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville
ir ryginus dėl szėrmeną, vesei- St. Cl ■ ir. New Cnsile, Morea ir New
Boston 7,57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.;'2 ir
lią ir t.t,
[36 ir
8.25 p. piet.

,RYTAS’
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metą lik
tai........................................ S 1,00
Kiekvienai krikszczioniazkai szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Žebri s,
S4 .lolin sir.

Waterbury, Conn.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KR1AUCZIUS

A. BUJAUCKA S.
Persikraustė į savo imu.
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 1 dol. 20 c. ant metą,
60 c. ant pusmeczio. Prosuose 4
markės GARSO spaustuvė už pi
gią prekę ir labai gražiai padaro
visokius drukoriszkus uarbusjspaudinama draugysezią konstitucijas,
visokias ko. teles, užpraszymus,
laiszkus etc.
Pinįgus ir gromatas reik siąsti
ant vardo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, Pa.,

Iszeina isz Pottsville į Sze/iadori 6.(0, 7.4b
9.40. ryte, 12.38 2.42 5.0, po pietų
l.-zeina isz Ilnzleion į Szenadori, 7 55 10.00
ryte, 12.50 2.58 6.24. 8 3*) po pi< tu.

NEDEL1NIS TREINAS
Iszeina in Ravin Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte
7.21 po pietų,
Iszeina isz Shamokin In Shenadori ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.
Isz Shenat doali į Yatsville, M ihanoy
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
Aiidenri d, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard. Weatherly ir- Mauch Chunk
9..’15 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 Yorl: 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 Pottsvllb s į Shenandoah
9.15 ryta ir 6.05 po piet.
ROLLIN H. wilbur generalnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelphia, Pa.
A W NONNEMACHER, Asst G.P/.
Philadelphia, Pa.
M. B. CUTTER. Supt. Trasportation,
Sou Hi Bethlehem, Pa.

Tėvynės Sargas,
mėnesinis laikrasztis paskirtas
dvasiszkam ir medegiszkam
Lietuvią tautos sulaikymui
per jos apszvietimą, iszeina
Tilžėje. Amerikoje kasztuoja
1 dol. su priaiuntimu. Raszykit pas:

Herrn Šaunus
Tilsit Wasserstr.

OSTPRENSSEX.

200

Banka Bischoffo

wrsis«A,
679 Milwaukee Avenue,
d

7#P0WSZECHNA'»YSTAWA

KRAJOWA

©

1899

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

cS
N

KARŪNŲ, SZARPŲ,j
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,^
'S!
BERLŲ, MABSZAL-<
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Laiko geriausių
s n I i u n r.
I

įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greieziausitį gar-

Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe

Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig-

ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktiką ir dėl to galiu
wiska padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre sir.

c*iswzwr

tHSW

64 Green Sir.

Worcester. Masa.

120 122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b e 1 i u s.Q-Jo k r i a u c z i ų
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
kitur visokius žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir
iszsipirkti laivakorte.
Neužmirszkit
reikale užeiti.

Pirmos kliasos Ilotelį
SCRANTON'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl licuvių.
Pirmos kliasos visokį1 gėry macigaral. Laivakortes taiposgi parduoant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotel is

Petro LipaviCziaus,
po No. 1837 N. Main] Avė.
Providence), Scrantoiis Pa,

Puikiausia visam Shenandoah

PEŠTAI) PAGJJA-

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Juozo A. Mandour didžiausio ir
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szaltiui
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alui
rių gražių mažmožių; parduoda vis jii mos kliasos.
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
reikale.
orderį.
Jo krautuvė yra

J. MIELDAZIS,

UŽLAIKO

K. Radzevicziiis

ŽINIA DĖLSALIUNIKU
IR SZTORNIKU.

Timtu Lietwiszka

(Staats-Zeitung Building, New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Kurio] galite gautie visokių giduou kaip senam ■krajui, ba aptiekorius paeina isz sen j krajaus. Taipos-gi siuneziame giduoles i visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
Wz. K. SzcnibOrskis,

s z t o rų

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

Dailus aržuolinis sutraukiamas
stalas
S3.75

F

v
\

geras Ir teisingas
v vJras laiko .

Parlor Suits. 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne
Kėdė su nendri c sėdyne

-

S 18.00 J Visa eilia lovos, springsai. visur
apvadžiota
8 3.75
.45
Komoda
5.50
•
75.

13 S. MAIN STR.

.1. P. Williams & Son,

SHENANDOAH, PA.,

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

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir id viaasj
lalis svieto.

)

121 ir 117 E.Centre str

| 36 ir 9]

SHENANDOAH, Pi

BENZIGER, BROT EBa
New York
Cincinnati, O.
36 & 38 Barclay St. 343 Main Str.

Chicago. Ill
178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI-----

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
Uniformu.- ■■ —
Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztąko
nam, kas tik pareikalaus.

Žinia apie prekes ir visus reikalingoj

paais?kinimus meilingai suteiksime

DR. C. B. HAM.
708-700 National Union Building,
Toledo, Ohio.
MT—mmsrrfaror/— -mukk. i

k

r- —i i1

Koznas taip saku.
Cascarets katariszkos cukcrkos, dyvinlat'sias iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
daro labai gera įceame ant inkstų, a bei
na! vidurių, perezystijažmogaus kraują
panaikina perszalimą, Isznydo galvos
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą, vi
duriu. Nusipirk baksuką C.K.C.
P11'
mėgink jas sziądien; 10, 15. 50 centų, vi
su aptlekorlų gvarantuojama.
240

Ii ii na,
pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
aluezio ir turkiszku cigaru.
Visi
eikit pas savą ant 315 E. Centre st.
Shenandoah, Pa.
||y

Clins Rettig ir Sunūs
POTTVILLE’JE, Pa.
turi pravora Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o ai a u s, kurs geresnis
už importąvotą. Pardavinėja ir bonkii.) e i i s z g a i s z Ken j Koks gyvulys,
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefons
p. l'irich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyka iszvežsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr Ulrich*Son,
Ashland, Pa. (19—6

R. Dabb
Geriausias Shea ulorij pho
to grafas ; n 11 tr?i u k i a. p a v e i k s! 11 s
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.
29| W: Centro «tr.
Shenandoah Pa.

Jacob Hentz’o

> < HOTELI

Markauckas

pt-rknycziu, Kas nori būti persitikrinys, Kad
Kitus c/ystas :r sveikas gyduole', tai turi j is l'ttr'sitrnukli nuo ihttn’i Bottka tu gyduolių k'isztuojn tik fl.a> sz sztos boukos Ki.’oo. ita.'Zant uyduoltų. r ikia apraszyti sa\o ligį ir įdėti į m-oiniilx pinigus, money order arba czekj. Gjdueles
u pamokinimą kaip jais sutirtėti. i'z~ių'imy m kntteziu paežiu
Atsiu'k paežio ž' iihb Ii dėl at
sakymo, Adresas toksai:

b A L 1 tJ N 1 N KAI!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMSDTO

Valgį gal i gauti kožną valandų
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Hentz
kiausius kvietelis.

steliuotus vainikus

daro
pui
Ypatingai užant veselijų,

szermenų ir visokių tam panaszių
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

Send model or sketch with ••xi'lnni'ti -n t »r fn-e report as to
piltentabilitv. 4S-PAG12 BOOK FREE. Contains refen no. y
and full informoti 'H. x>\j“Write Dr SPPCIA.L OFFER.

H. B. WILLSON &. CO , r.-uent Lauyiis,
WASHINGTON, D. C

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

Lo Droit Buildiug,

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

Į/C aierCo’s

New York’e.
Importuoja jie viso
,,Anthracite” alų. kias arbatas, kava ir
Gvaraiitnota tikrai czystas. vyną.
m

3

m1 wwiwmMrw -w—111 ■» BMBggxasagBMnwaa

Geriaase —
ir miežiais
m
PAS —
■Juozą JUDJCKA

Ar žinote lietuwiai kad UI1KYST1A N SI IM 11) 1 O yra geras alus ii
ęfalvva mm jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slnnitli‘a gali kas nori gauti ir
Lietuviszki kumpiai įp deszros kuonopigiausia.
l>aczkutia in namus parsigabenti
71) W. Coal str.
Sheuaudoah, Pa.
+ lir U

19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.
(27 ir 28)

DIDŽIAU S1A

Lietuviszka

J.

v.įkaitis

L I E T U N I S Z K A S GRABOR1US pill’-

samdo arklius del pasivėžinimo,
karietos dėl veselijų, szermenų ir
GerlaVsl gerymal, užkandžiai uždyka n n
kriksztynų. Taipgi turi visokią
lyto Iki 12, ir nuo 8 vakar iki J2. Tt - oralių ir pigiausiai palaidoja numi
rl visokiu kogeriausia padarytų valg’ų rusius. Adresas:
kepsnių, oiste.rių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
313 E. CENTRE STR.
puiki saiė kurioj stovi net 9 biliardai
SHENANDOAH, PA.
rrjegtam da kiekviena dailiai priima Ir
toda reikale duoda.

• M. KUPCZINSKAS ir
P. P/4SKEVICZIUS
Kampas Main ir Oak uliczių,

Wanted-An idea SS
«uad
Protect vour 1<lenc: thev may b-ing you wealth
Write j6rt. WEDDEHBUR.N * Co., Patent Attoi
neva, Washington. D. C.. for their gl.SM prize otfei
11bt of two b mortal inventions wunity'

$ 3.50

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos
$ 14.00

Neiszspjaiik su tabaku <r nesunikyk savo
amžių.
Jeigu nori atsipralyti nuo naudojimo
z Bellevue Hospital Medical College.)
ANT
tabaku aut visados ir imti drūtas, magRodas duoda hz dyka.
KETVIRTOS netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir paGYDO TYRUS, MOTERIS ir VAIKIS.
Jį
P ), (Fourth) Street jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
Jei <lnkL‘ir:ii n< jzalėjo |.»ž|ti tuvo Ilgo.' iirbn 110toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
gnlėjntnu | np lljėt, tui rns’/yk l.unjaus ] a- Dak
'h'į\r
M7 Minersville, Pa,, Daugumas pasidaro lt) svarų sunkesniais
taro Ilnni'ę. o ji- tau duos rodį už dylį. .I> i dak
tarus pri|>u'ž)tiĮ tavo ligį už n is/gydouiį. tni st:ik ežiai Inu pasakys ir n> turėsi jokio.' utro'os. Dr.
Nuo naujų melų uždėjo agentū į 10 dienu. Suvirszum 400.000 iszsigydė
Barn yru teisingas ir ntsak-uilys. < :iįiigoti'ii'
jau. Pirk No-To-Bae nuo savo aptiekotuiprupniasi, Imp tikras tėvą' apie >:;Vo viii. u<
jjtonės, kurie devonui khiUsibėjo loot] <lniig> l.o ra siuntinėjimo pinigų i Lietuvą ir
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavą,
ilnltnrų, kurie po keltoliKį met ii i < rgulėj< livotibueziuosp. tartum u-r l okius tuoiuis liko' dr. lla- visas svieto dalis.
už 50e. ir $ 1,00. Knįgute ir sampelius
m’o is/gydyli. Nekalbamo tai girdami'-'i. ’ik -aprisiusiu už dyką.
Adresas:
iouiktį tei.'vbp, Nepratį'sk savo iigo- m'' _’aII t but ueibZgydoma Raszyk tuojau:- pas Dak
Sterling Remedy Co., Chicago arba Nowtaro llittn'į
S.
Gyduo.itį Daktaro Unm'o negali gauti J ki<>j
iork. '
2«
i.ptiei oi iiej grosernėj. n>j kare: minioj. nė uito
—neseniai pirko—

Dr. C. B. Ham

-

Geležines lovos

ir

' AWAMAS WMSKAS

'>

1 a >.T w*, —,

111 ii 1111 ori u

Turiu už garbg apreikszti guo-

APTIEKA!

m

Atsilankyk! į a vrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

‘

cH* dotiniems Kunįgams ir guodotin.

SI

i

Mahanoy City, Pa.

dl£

g

imim

630 W. Centre str.

Siuneziame pinįgiis į visas dalis svieto pigel, saugel Ir greitai
co
co

ini—.-tt-

savo naujame name ant

----- o-----

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

C
C

~«~»i---- Hii,r-iT-nTrnw ■rwtr rvv.-'"*'-'

Antanas Daniseviczia

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

CHICAGO^ ILL.

Gerinus, kaip Klondike.

AR ŽINAI KĄ?

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

Pas ji gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis perstoto geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
augojimo kompanijas
Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metu

Mokslo Stebuklai
ONE GIVES RELIEF

MORGAN,

Plaucziu liga ir džiova
iszgydonioso

Dirba visokias

SZARFAS,

PrakilnnsNewYork’o klinikas ir moksliu
ežius ką siūlo mus skaitytojams už. dyką

Medicine
until you have tried

KEPU-

RES, KARŪNAS,
Žinomas komikas T. A. Slocum, is?
New York'o apgarsino savo metodas is?
KARDUS, DRABU
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
ŽIUS IR T.T.
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajt-ytojui,
kurs paraszys pas jĮ. jis atsiųs UŽ D Y I<ą
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
iekarst u.
Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas*
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už.savo pro
DRAUGYSCZIU.
fesijos prfdery 11 suteikti kenezianeziažmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Raszikite, o mes
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi V
TA'A'.SUHUS LIETUWQS
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’
PO AP.SZW.WICENTD
žiūros kokardas
tarnauja ant vardo naujo genijaus.
J'
UZ.D.24.RUG.I893.
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
SHENANDOAH, PA.
ir
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdiugtj
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krt- ,
Pigiausia vieta visoj
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii '
Amerikoj/
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir nciszvengtiną myrį.
23
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
98 Pine str., New York, priduodama-paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistu tiesiok isz savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Plumberis ir GasMter’is,
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai m- s laikrasztij.
SZILTU VANDENIU SZYLDYMASJO

VISZKL

You can buy them m the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
Ehla aor* la put up ohoapty to cratlfy tha unlroraaJ proezmt damejad f<w « low prlaa.

ff you don’t find this sort of

kepures.

N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

Send Five Cent* to The Ripans Chemical Company, No. io
Spruce St., New York, and they will be »ent to you by mail; or
13 cartons will be mailed for 48 cent*.
The chance- are *m to
«&• lh*t Ripana Tabules are the very medicine you need.

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PEC1JAUSTAS CURONISZKU IK NEKVISZKU LIGŲ.

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę,
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei-

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti geHausius lotus Pliiladelphijoje ir Camdene? O O2fal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįii?
Tai eik pas
i-r——r

_
Domanski
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmo
gų

TIK NEPAMIRSZK:

2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa.
i

CURICOHSWAWfl
all

IO*
L»1
I

_____

::

DRUGGISTS:;

ABSOLUTELY (ITT 3 P 3NTEET) t0 cure any case of const ipation. Cnscarets are the Ideal Laxa- (
i nuuvuuiuui VUnllnll HjnV tiro, never grin nr gripe.hut cause ensy natural results. Sam-, t

I

pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can.. orNcn York.

217. ,

SPECIJALISZKUMAS,
YPACZ NO
RINGAI ĮVEDA SZILUMA į BAZNY-

CZIAS.
Gydo visokias
INTAISO
MAUDYNES, WATER
užsenėjusias ligas
Troszkinimą, spaz CLOTETUS, PRAUSYNES NAUJAU
mas,
paralyžių, SIO STYGIAUS.
dusulį, vandeniną
DIRBAVIETE ANT KAMPO LLOYD
pukliną, reuma
tizmą, ° skaudėji & WHITE STS., GRETA SU ,,GAR
mą galvos, akių,
ausų, ir nosies, SO” OFFISU.
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
50 YEARS’
pavimo kelių,dru
EXPERIENCE.
gį, szaszus
ant
galvos
ir
ant
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petogTRADE MARKS,
rą, n i ežu fį, uždegi n i n‘sm egen ų, s u t u k i m a,
DESIGNS,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
D4
COPYRIGHTS AC.
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
Anyone sendinę n sketch nnd description maj
quickly ascertain, free, whether an Inrentlonli
vo ir inkstų ligas, tifų, odra, kirmėles ir
probably patentable. Cotninunlcations striCUI
confidential. Oldest, agency for securing pstentt
t.t.

GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
Dr. Kallmerten’as iszgydė tukstanezius
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir
savo pažystamiems jį rodija.
Atsisz.aukit prie dr-o Kallmerten'o, o jis jus iszgydys.
UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly-

czių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėdįtis, tik gydytis, nes
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as
luos rodą uždyką.
Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gromatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai'tuoj gausit at
sakymą, ar galima Ii -ą iszgydyt, ir kiek
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN,
TOLEDO,OHIO.

in America.

We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. recent
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully Illustrated, bu „ėst cl,vitiation of
nnv scientific Journal, weekly,terms $3.00ayetr;
Sl.bOsix months. Specimen copied and 1U®
Hook on Patents sent free. Address

MUNN

& CO.,

361 Brotulwav. New York.

CONWAYS FAMOUS
Shenandoah. »
Pardavimas bus puikus, ateik ir f*
žiūrėk,
vertos,
pas w-'
po 1#
szl notos 25c.
puodukas 25c.
D
Bl indas 25c.
II L<
Karpetos 40c. už yardą
H
stiklinė torielka 25c.
H
11
kavos puodas 25c.
II
Vaza
25 c.
II
Ateik ir pažiūrėk', kaip viskasplp
Conway Famous 5 * 10 c. Stosi
MAIN STR., SHENANDOAH-

