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J. MIELDAZIS,
120-122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią rest a u raciją

p u 1 t ė b e 1 i u s/ ,’ Jo k r i a u ežių 
s z a p o j pasiuva pigiai ir goriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip 
gi pas jį gali gaut visokią rudą ir nu
siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir 
iszsipirkti laivakorte. Neužmirszkit 
reikale užeiti. •

Vienatiiis Liotuviszka 
APTIEKA!

Kurioj giilite-gautie visokių giduo- 
u kaip senam-krajui, ba aptioko- 
rius paeina isz senj krajaus. Tai- 
pos-gi siuncziaine giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromntas adresu vokit: 

W. K. SzcmbOrskis,
64 Green Sir. Worcester. Masu.

:x\s N2 \r. rts ra V. kj 11 r. P

W. SLOMENSKA, 
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO,, ILL. 

Mano Dirbtmoe tapo 
Apdowanota

ant Kosciuszkos Paro- V 
dos iiž rūpestingą, tei- 
singa ir artistiszką isz- oCni 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, į 
ninT»T tt ts«- a a r p'įįBERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbe nprcikszti guo- 
dotiniems Kunigams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiansei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimduma iszdirbimais įgijau 
geriausg praktiką ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

' • Su guodone
W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

Pirmos kliasos lietelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. L1PAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie- 

uvių. Firmos kliasos vi-oki gėryma- 
cigarai. Laivakortes taiposgi parduo- 
ant geriausių linijų.

Nepaini rszk i te, jog Hotel i a.

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. MainJAve.

Providence), Scranton, Pa.

Banka Bischolfo
uždėta 1848 mete

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszalCityBil 
x New-Yorke-----o-----

Siuncziaine pinįgns į visas dalis svieto plgei, sangel Ir greitai GARSAS AMERIKOS LIETUVIU
Jo 17 SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 28 (1. BALANDŽIO (APRIL) 1898 m. MctaS V

Entered as second class mail mater at the Post-Office at Shenandoah, Pa.,

® MlUOfhllilC Szipkortcs (laivakortes) ant greieziausių gir 
8if.nių j k rajų važiuojantiems ir iszsililICZianiC SZipkorll 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
B Bankoje savo visados laikomo dapi-ugybe 
B ningu del iszniainymo, kaip tai: 
^Maskolijos rubliu, Vokietijos markių, Austrijos g’llldcilĘfi 
yjk Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

Diplomatiszki susineszinai 
tarp Suv- Valstijų ir Ispani

jos pertraukti.
Blokada Kubos aprcikszta.

Prezidentas szaukia prie ginklu liuosnorius.

Tokiu budu iszeina, kad kare ko-ne 
apskelbta, o Suv. Valstijų kariumene 
dar tik turi susiorganizuoti ir iszsilavįti. 
Atsiszaukimas į ukvatnįkus 
daugelis unvatnįkų prisiraszė, bet dar 
visi yra namiej

Jei Suv. Valstijų kariumene nedaug'

isz lei stas,

tos puses Ispanija negali lygįtis su Suv. 
Valstijomis. Antra beda Ispanijai: sto
ka anglių. Mat, Anglija ketina jai ne
duoti anglių, tad Ispanija turės gabenti 
anglis isz tėvynės už kelių tukstanezių 
mylių, kada Suv. Valstijų laivai cziajau 
turės anglis.

ŽINIA DĖL SALIUNIKU 
IR SZTORN1KIJ.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus 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.

Puikiausia visam Shenandoah ž

PESTAUP^Gn^.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti® 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai iii 
jii mos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvieni 
reikale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUI A ir id vii 
lalis svieto.

. 121 ir 117 E.Centrc str
Į 36ir 9] SHENANDOAH,!

BENZIGER BROTHER ;■
New York Cincinnati, O. Cuicago. Ill
36 & 38 Barclay St. 343 Main Str. 178 Monroe Str 

ISZDIRBEJAI—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių, 

Kepurių, ir visokiu
U n iformu.^-»®s»=»——

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztų 

nam, kas tik pareikalaus. Žiniampie prekes ir visus^ 

paaiszkinimus meilingai suteiksime.

Žinia apie ultimatum, kurį Suvienytos Valstijos pastate Ispanijai, į Mad- 
dt^atejo iszryto 22 d. Balandžio. Kaip tik Ispanijos valdžia apie jį dagirdo, 
tojaus pertrauke diplomatiszkus prietikius su Suvienytomis Valstijomis, ir tai 

■tap urnai, kad Suv. Valst. pasiuntin} s Woodlord nesuspėjo ne sudaryti atsa- 
bnezios notos ir įteikti ją ministerių prezesui.

Suvienytų Valstijų pasiuntiniui tuojaus buvo sugrąžįtos popieros ir jisai 
dariniu trukiu iszvažiavo isz Madrit’o. Iki gelžkeldvariu palydėjo jį sekre- 
loiiaiangliszkos ir vokiszkos pasiunti nyszczių. Ėjo drauge ir skyriustautiszkos 
gvardijos. Prie gelžkeldvario susirinko daugelis žmonių. Kad nebūtų kokios 
demonstracijos, dabojo policija, kariumene, įsimaiszę į minią detektyvai. Ka
da trūkis pradėjo eiti, visi ispanai trissyk suszuko: ,,Lai gyvuoja Ispanija!” 
•Wamerikiszkos pasiuntinystes namų dabar plevėsuoja angliszka vėliava.

Ant paežio ultimatum, kurs reikalauja, kad ispanai į 24 adynas atsitrauk
iu nuo Kubos savo kariumene, Ispanija neduos jokio atsakymo ir laiko jį už ly- 
JiĮapszaukimui karės; Ispanija pakajingai lauks, kol Suv. Valstijos pradės prie
šai juos kariszkus žygius. Grumojant karei visos Ispanijos partijos užmirszo 
Svti vaidus ir iszvien dirba. Visi vienbalsiai paliko dabartinius ministerius, 
bd jie abotų Ispanijos garbę.

Nors dar kare nėr formaiiszkai apszaukta, bet pertraukimas diplioma- 
l^susineszimų ir atszaukimas pasiuntinių beveik lygus tokiam apszaukimui 
taigi abidvi vieszpatystes ir rengiasi prie karės. Suv. Valstijų kongresas 

dentui daleido, ir tas tuojaus paszauke prie ginklų 100,000 akvatnįkų. 
pie sujieszkojimą akvatnįkų turi pasirupįt gubernatoriai atskyrių valstijų ir jie 
npaženklįti tiems akvatnįkams aficierius. Prezidentas paskui paskirs gene
lis, ir tokiu budu susidarys Suv. Valstijų armija. Apart tos 100,000-tinės 

^mijos'susidarys dar korpusas isz 60,000 kitų akvatnįkų, kursai bus paskirtas 
P116 reguliariszkos kariumenės.

Pereitoj subatoj, 23 d. Balandžio, Su
vienytų Valstijų prezidentas iszdave pro- 
kliamaciją, kad sala Kuba bus blokuo
jama. Jokiam laivui be daleidimo Suv. 
Valstijų laivynes vado nevalia priplauk
ti, ne iszplaukti isz Kubos portų. Neu- 
traliszkų vieszpatysczių laivai į 30 dienų 
tur apleisti Kubą.

Pereitą utarnįką, 26 d. Balandžio, 
prezidentas pasiraszė po kongreso nuta
rimu, kad yra apszaukiama Ispanijai for- 
maliszka karė. Senatas priėmė vieną 
bilių, paskirianti nemažus pinigus ant 
pagerinimo laivynės, ir kitą apie reor
ganizaciją kariumenės ir nusiuntė jį į 
konferencijos komitetą. Sherman’as 
pasidavė j dimisiją, jo vietą užima jo pa- 
gelbinįkas Day, o i to vietą paskirtas J. 
B. Moore. Nuo tos pat dienos yra pa
skirta, po kiek akvatnįkų į kariumene

Pennsylvania - 11 pulkų pestinįkų ir 4 
baterijas sunkios artilerijos ;Illinojus - 7 
pulkus pestinįkų ir 1 p.raitelių; Connec
ticut‘as - i p. peštinįkų; Massachusetts

Jau iki sziol Amerikos laivai suėmė 
kelis Ispanijos prekiszkus laivus su pir
kiniais. Taipgi pasklidęs garsas, kad 
ispanai paėmė du Amerikos laivus: 
,,Paris“ ir ,,Shenandoah“, bet tos gan-
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Kas yra viduramžiai?
Pagal G. Kurth’ą rasze S.

Pabaiga.
Ką gerą atneszė žmonijai Atgimimas!

Atgimimas atnesze tokius puikius žie
dus protiszko gyvenimo, kad užsipelnė 
ne tiktai ant pasistebėjimo, bet ir ant 
dėkingumo busianezių kartų.

Kas nesigėrėją Madonna Rafaelio, 
Maižieszium Mykolo Aniolo, bazilika 
szv. Petro? Kas nesistebi komedijoms 
Moliere’o ir dramoms Racine’o? O jie 
juk-gi yra vaisiais Atgimimo.

Bet reikia czia patėmyti, jog Atgimi
mas nebuvo kokia revoliucija arba atgai
vinimu, kaip tai pats vardas gali nuro
dyti; buvo jisai tiktai augszcziausiu laip
sniu viduramžines civilizacijos. Reikia 
neužmirszti, jog viduramžiai buvo am
žiais kūdikystes naujos, krikszczionisz- 
kos kultūros. Tuose tai amžiuose rei
kia jieszkoti pradžios tų visų veikalų, 
kuriuos atliko Atgimimas. Juk-gi tai 
viduramžiai po ilgų vargų ir pasistengi
mų atrado kelią į Indiją, atidengė nau
ją svietą, iszrado spaudą, atkasė paliki
mus senovines civilizacijos. O-gi pats 
humanizmas ar-gi atsirado taip staiga, 
kaip D e u s e x m a c h i n a ? Ne, 
Petrarka turėjo sau pirmtakuną ypatoje 
Dantes, o Dante nebūtų tapęs nemirti
nu, jeigu nebūtų turėjęs pirmtakunų dar 
laikuose Karolio Didžiojo. Tokiu bu- 
du Atgimimą galima skaityti ir-gi už vi
duramžius, nes buvo jų pasekme ir iszei- 
ga. Vieną tik naują dalyką galima pa
tėmyti humanizme — stabmeldiszką su
pratimą gyvenimo, apsireiszkusį tūluose 
literatiszkuose veikaluose; bet tas prie
das jau seniai yra užmirsztas.

Viduramžių ydos.
Jeigu sakome, kad viduramžine civili

zacija buvo ta pati musų civilizacija, tik
tai savo kūdikystėje, turime naturalisz- 
kai jai pripažinti ir-gi ydas, nuo kurių 
neyra liuosa ne viena kūdikyste. Pri
pažįstame užtatai, kad viduramžių žmo
nes buvo tankiai smarkus, umus ir nesu
valdomi; nenusikratę dar barbarijos bu
vo nuožmus ir beszirdžiai. Neiszsidir- 
bę dar protiszkai gyveno tankiai vai
dentuve ir noriai pasiduodavo autorite
tams, kurie be abejo užsipelnijo antpa- 
guodonės, bet tankiai neduodavo jiems 
mislyti savu protu.

Prie to visko musų protėviai turėjo 
mažai patyrimo ir negalėjo kaip reikiant

jo; savo iždus lengvai mainė ant netik- ; 
ros monetos -yvairių skelbėjų naujo 
mokslo. Sunkios tai yra ydos; mes jų < 
isz dalies atsikratėme, įgydami gal kitas 
negeresnes už tas. Bet reikia pripažįti, 
jog viduramžiai su savo ydomis esame 
mes patys savo kūdikystėje. Draugija 
musų laikų yra tai viduramžinė draugija, 
tiktai jau suaugusi.

Užbaiga.
Isz to visko, kas augszcziaus paraszy- 

ta, iszeina, jog po teisybei nėra vidur
amžių. Tas vardas reiszkia tik jauny
stę naujagadyninio svieto. Pradžia nau
jos civilizacijos siekia Kristaus laikų. 
Dienoje, kad tapo žmonėms pasakyta: 
,,Mylėk Dievą daugiau, nė kaip viską, 
o arty m ą, kaip pats savę”- u kęsui: ,, Ati
duok Dievui, kas Dievo, o ciecoriui, 
kas ciecoriaus” - vieszpatystei: ,,Jiesz- 
kokite pirm visko karalystės Dievo ir 
jos teisybės” - toje dienoje kilo nauja 
etika, naujos publiszkos tiesos, naujas 
draugdszkas idealas. Tie žodžiai užsėti o
ant žmonijos dirvos, prisiėmė joje, dygo 
augo, auga ir augs dar... .

„Panaszi yra dangaus karlystė rug- 
szcziai, kurią paėmus moteriszkė užden
gė trijose mierose miltų, kol viskas su- 
rugo”....

Vienu isz augimo perijodų yra vidur
amžiai.

Galas.

je apie 60, Virbalije apie 50, RaJ 
bažnytkiemij apie 20. Darbas sitrJ 
darbinįkų yra sunkus ir nesveikas.FJ 
rikai ankszti, tamsus, oras tvankus, J 
nas dulkių, dirbt reikia stacziamnJ 
nų. Kiekvienas darbinįkas gaunasi! 
tiniszkai 2.80 kap. ant nedėlios. Da 
menkos algos ir sunkaus darbo d 
darbinįkų niekuomet nepasiliauja jo 
mas.
bus, sėdi namieje, laukdami koliai^ 
kantai nepadidįs algos, aba nesutnd 
dienos darbo. Tokią sutartį dark! 
priesz fabrikantą vadina ,,streiku”. 11 
džia paprastai laiko pusę fabrikanto 
dėlto labai persekioja streikus. Da 
darni streikus szerių darbinįkai prid 
fabrikantus sumažįti dienos darbą d

įja nusiminus, nes karezemose tankiai 
pasisekdavo ,,sūdyt ir gadyt” žmones 
[patiems žemskiams ir isz to turėjo žem-

Darbinįkai susitarę P"® |nknLų glgbiu.

Žuvėdra.
I Szesztakavas (Suv. gub.). 
iDiibo czionai 1897 m. prie geležinkelio 
įeras būrys lietuvių darbinįkų isz Szven- 
|no’pavieto (Vilniaus gub.). Netyczia 
briejų pasisuko vienas lietuviszkų knį- 
įųneszikas (dagi, bene žydelis) su clicle-

kas buvo ir Virbalije. Nors daro 
laimėjo,bet fabrikantam pasisekei^ 
ti į nelaimę Novomieiskj, kurįfabi

dėlto apskundė jį policijai, sak)i 
kad jis perlaikąs uždraustus raszlui 

Virbaliszkii

S z e 1 m i a i. Szelmiuose, Vilkav. 
pav. yra geležinių daigtų fabrikas, ku
ris neperseniai perėjo į rankas dviejų 
žydų. Žydai, norėdami daug pelnyt, 
stengiasi kaip galėdami nusukti darbinį- 
kus, versdami juos ilgai dirbt už menką 
algą. Jie moka mažesnę algą ne kaip 
tas fabrikantas, ką laike fabriką pirma. 
Tam fabrike yra apie 50 darbinįkų.

Urszule.
Virbalis, Vilk. pav. Pereitą 

menesį iszvede isz Virbaliaus į kalėjimą 
vieną darbinįką, žydelį Novomieiskį, 
pas kurį policija dare kratą ir rado daug 
prieszingų valdžiai rasztų, raszytų žy- 
diszkoje kalboje. Sako, kad tuose rasz- 
tuose ęsą apraszyti vargai žydų darbi nį- 
kų, o ypatingai tų, ką dirba fabrikuose. 
Suvalkų gubernijoj yra su virszum 700 
darbinįkų žydų, ką užsiima valymu sze
rių. Daugiausiai žydų darbinįkų yra 
Vilkaviszkije, apie 300. Naumiestyje 
apie 200, Visztytyje apie 90, Kalvarijo-

porą menesių atkeliavo į Vilkai 
naujas žemskių virszinįkas Michahd 
ir ėmė smarkiai prie visų kabinėtis! 
už neszvaruma, tai už kitokias U 
Vienam tik Vilkaviszkyje Sausio d 
sije buvo paduota į sūdą apie 50 pd 
kulų už neszvaruma. In valsczius 
taip-gi tankiai atsilanko ir tąipgid 
da daug priekabių. Bartinįkų ij 
nubaustas 7 rubliais už tai, kad S 
iszleido į biurą ir pacztą, o prieard 
tų nepastatė kito sargo. Ant vaisa 
sargų valscziai turi sudėt pinįguspoi 
- 150 rublių. Bartinįkų valscziuw

tas sargą samdė už 90 rub. ant 
kitus 50 r. pasiliko sau ketįdamasrd 
le pats samdyti sargui vietinįką. | 
prižadėjimo neiszpildė ir reikėjo 
sžtriuopą. Kad naczalnykas but d 
kęs, gal but nė nereikėję samdyta 
met butų buvę gerinus ir vaituiM 
tautams. Sako, kad buvęs iszguM 
jos prisakymas, kad valscziai said 
ne vieną, bet du sargu. Jeigu vaM 
apsiimtų mokėt algas dviem sargany 
pasididitu, žinoma, valscziaus R
ežiai.

— Po įvedimo ,,monopoliais $ 
liūs nusikaltimų Vilkaviszkio apjrf 
je žymiai susimažino. Ir suduosi 
magistrate daug mažiau darbo. D

koj. Gyventojai tų vietų iszvirina sėk
las sviestinio medžio ir gauna labai gar
dų sviestą, kuris, ir nesūdytas, gali sto
vėti porą mėnesių.

liams reikėjo dabar iszsiteisįti akyse vi
suomenės. Mokytojas gimnazijos Szpo- 
kauskis surado kataliką advokatą Grice- 
viezių, kuris užstojo tų maskolių darbus 
maskoliszkuose laikraszcziuose; tokiu 
budu maskoliai pasijuto iszteisįti bent 
sziek tiek visuomenės akyse.

Kunigą Remeiką iszgujo į Kretingą. 
Mat tasai kunįgas nuvėjęs į žemesnęją 
mokyklą liepė pakabinti tenai katalikisz- 
ką abrozą, bet mokytojas prieszinosi tam. 
Isz to kilo tarp judviejų ginezas; kuny- 
gas pasakė, kad jis nesiklaus mokytojo, 
bet ką reikia tai ir padarys, ir ant galo 
iszsitarė perpykęs keletą nedailių žo
džių. Isz mokytojaus pasielgimo matyt 
buvo, jog jis turėjo paslaptinį prisaky
mą, kaip norint, pakelti vaidą, o tai la
bai lengva buvo atlikti žinant kun. Re- 
meiką, jo nepakantrumą ir karsztumą. 
Už tuos žodžius prisikabino prie kunįgo 
Remeikos ir ,.kad nutildyti nesutikimus 
ir vaidus - pasak lenkiszko laikraszczio 
,,Kraj”- Zemaiczių vyskupas daleido 

Sziuom I paskirti kun. Remeiką ant pusės metų y 
Kretingos kliosžtorių”. Dabar jau vai
dai tie nutilo. Isz mokytojų visi sveiki 
liko, nors ir žadėjo vieną Kazlausky isz- 
kelti.

Buvo
lietu-

| Czia tai pasirodė, kaip neiszpasakytai 
kraiszalkę tie žmones lietuviszkų knįgų: 
pipbematant iszsidraske jie tas knįge- 
es, net susivaržydami už kitas, 
įpirkta tada už 400 - 500 rublių
Mszkų knįgų ir tai, atsiminkit, ne vienų 
maldaknygių, bet ir sziaip visokios įtal
pos knįguczių.

Pasak to knygneszio, kad dar but tu
rėta kita tiek, tai ir tasias but tie darbi- 
likai iszpirkę.
I Neszimas lietuviszkų knįgų darosi vis 
belningesnis ir pelningesnis.
laiku laimingai lietuviszkas knygas me 
ppanesziojus ir turint isz augszto už- 
tektinai pinįgų gali pelnyti 1000 - 2000 
rublių. Tai yra labai palinksminantis 
hirdį lietuvio dalykas. Daug yra jau

Duonos medis.
Ant pietinių jūrių salų auga labai nau

dingas medis, duonmedžiu vadinamas 
Sėklos jo yra žalios. Tų salų gyven
tojai jo sėklas skaito’ geru valgiu; jie 
jas kepa ir valgo.

Vandens medis.
Ant salos Madagaskaro auga vande

ninis medis; iszauga jisai apie 30 pėdų 
augszczio. Lapai jo labai ilgi: nuo 4 ik 
5 pėdų. Prapjovus jo žievę gauni labai 
gardų skystimą, kaip vandenį; jisai yra 
labai naudingas dėl keleivių, kadan
gi gali būti vietoj szaltinio.

Gailėjimo medis.

Tasai medis auga mieste Bombay, In
dijoje; žydi jisai tik nakty. Tekant sau
lei nežydi joks žiedas, bet saulei nusi
leidus žiedai jo skecziasi ir iszduoda pui
kų kvepėjimą.

Kazys.

iusjy augte auga. valgyk Carcaret
Na, kaip ežia gal isznaikįt lietuviszkas ties pasveiksi ioc..25c.

Ukinyko”)

Kad papuczkai tavg kankina ir na smagu darosi 
C a s c a r e t 3 katariszkM tnkerkas, ) ,

GROMATNYCZIA.
P. J. Lapinas Tilžėje. Apie Tan.istos 

myri, mums isz. Tilžės niekas neraszė. tą žinia mums 
suteikė ..Adams express1', buk tai Tamisuii siųstas 
nakas ..Stidnii dienu“ grįžta atgal, nes Tamista buk

Reikalingas yra vargamistra, 
kursai mokėtų grajįti ir giedoti, alga 
30 d. žinia pas

Rev. J. Kuras, 
Bx 378

P'orest City, Pa.

' esi įniręs.
p- A n Ta mist ai

pįgas nors ir baisiausi maskolių ar tūr
ių persekiojimai!

Minia lietuviszkų skaitytojų, tai lyg
pakų mus ansai devyngalvis, kuriam 
lietoj kiekvienos nukirstos < 
hnios naujos išraugdavo, d
kraiir suima vieną kitą, tegul deszimtį. p A m i c i,v y c 2, „ L v 0 nllr N Y 

pgąsdina, ale kas isz to, kad szimtas į Gavoino nuo Tamistos registruotą laiszką, kur buvo 
fivieta Stoja i ra!tzA,a> '<a'l -VIa įdėtas doleris. Tuoin tarpu tam
I 1 . 1 laiszke radome 2 dol. Garsas ant tnelb kaszlu

Maskoliai su savo
lome 2 dol. Gar 
Ką daryti su sesztu pinįgų?

uja 1

Himusų pasistengimai ir lietuviszkų 
spaudą turėsime, arba prisigabęsime 
Hužrubežinių lietuviszkų knįgų, jogei 
^spauda nelabai bus ir reikalinga mu-

Szi.auliai. Miestas mus auga, 
patos kas kartas dauginus ir daugiaus 
fabrikų. Maskoliai veisias czionais, 
Rpgrybai po lietui ir visaip griebiasi 
pus versti į maskolius.

Bizunu įkvėpti maskolystę pergimna- 
ajos mokįtinių pasiprieszinimą nesiseka. 

[Apie tai buvo jau apraszyta, dabar pri
pili tiktai kas dar nepraneszta.

Užgautiems ir pažemintiems masko-

Ca s carets sudrutina skilvį, inkstusir žarnas. 
Niekad ueapsilpnina neiskaudullų nepadaro. 10c

AU3Laikrodis

UŽSUKA

įsiulonie Jumis norėdami idant 
'siimtniuet pardavinėjimu mus 
tavoru. Mes prisiusime Jumis

moteriszka S9 verta laikrodėli naujos mados luksztai, 
puikiai isz.kvietkuoti nikeliniais kvietkais, padirbti isz 
14 K. aukso, panaszus į prusiszka sidabrą: gerai lai
ka rodo. Gvarantuotas ant 5 metu, iszrodo lyg §25 
laikrodėlis. Kiekviename laike gali parduot už §10 
ar §12. Teipni prisiusimo žinanezia Javos deimanto 
szpilka. Laikrodėli, revolveri ir szzpinka prisiusime 
per t xpresa, G i lesi apžiūrėt Q Į jeigu pasida- 
dabos. užmokėt expresui jp kasztus at
vežimo ir pasiimk sau tavoms. Gali didelius padaryt 
pinįgus pardavinėdamas musu tavoms. Prmėgink.
Insurance Wholesale Mdse. Co.,

auga 
pieno

szuviu, 32 ar 38 catridge palicmonlniszka re
volveri ir visiszkai padovanosime vvrisz.ka ar

Pieno medis.
Krasztuose Pietinės Amerikos 

medis, vadinamas karvės arba 
medžiu; jisai iszduoda baltą skystimą ir
turi pieno smoką. Auga jisai tarp ak
menų ir labai prastoj žemėj: visados 
sausi lapai.yra panaszus ant skuros ir 
per porą mėnesių negauna drėgnumo 
dėl savo szaknų. Inpjovus žievę bėga 
tas baltas skystimas, kurį gali tuojaus 
gerti.

Sviesto medis.
Sviesto medis auga Indijoje ir Afri

167 Dearborn St., CHICAGO, ILL.

Tik pamėgįk už 10c. baksa Ca s care ts, gėriai s 
skilvio ir žarnų reguliatorių.
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Korespondencija.

108-105 last Lloyd St. Shenandoah, Pa.

*

Translating and job work in englidi, lithuanian 
and polish languages done at reasonable prices.

visus 
veda

Pajieskau savo draugu Juozo Joneikos 
ir Juozo Kėvelo; paina abudu nuo Plu-

Dirvos redakcija ir spaustuve 
perkelta į naują namą netoli lietuviszkos 
bažnyczios. Visi turinti reikalus į Dir-

.0

literatiszką komitetą, pagaliaus da ir 
naują, kitose draugystėse negirdėtą ure-

ietuviai, kurie ir ant platformas turėjo 
užėmę garbes vietas. Tais buvo: kuo. 
A. M. Milukas, kun. V. Matulaitis, 
'ant bankieto tik) p. A. Tabaras ir p. P. 
Birsztonas.

kur jie buna, tegul teikiasi duoti žinią 
ant szio adreso:

Jonas Laukaitis,
632 E. Mahanoy str,

Kur yra broliai Vincas ir Adomas ja- 
nulevicziai? Atvažiavo isz Lietuvos ją

Pottsville, fPa. 21 d. Balandžio atsi- 
anke p. W. J,. Bryan, buvęs demokra- 
:ų partijos kandidatas ant prezidento.

kiszkos bažnyczios). Ofisas adarytas 
nuo 10-12 isz ryto ir 4 - 7 vakare.

na tankiai raszo apie ,,Susiv.” reikalus.
Vieną sykį turėjo drąsą pagaliaus ap- 

vagįti ,,Susiv.” virszinįkus ant kelių 
szimtų dol.!

vienyjimas L. A. Kaip anuomet 
sivi”, taip dabar „T. M. D-es.” 
reikalus, pagal savo nužiūrėjimą 
viena ypata, o tas negerai. Ne jokios
dr-es reikalus neprivalo paimti į savo 
rankas paviene ypata, net ne , ,T. M. 
D.” vedimas netur būti vienose rankose.

c
>:>
F o 
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PUBLISHED EVERY THURSDAY
— AT —

108-105 East Lloyd Street, Shenaadoah, Fft. 
&

1012 Carsen Street South Side, Pittsburgh, Pa.

,Garsas Amerikos Lietuviu’ 
-^Iszeina i kas i Ketvergas.

The Lithuanian Weekly

„SAUSAS AMERIKOS LIETUVIU
The Voice of America’s

Lithuanians

In užraarę »u prisiuntimu iki Maskolių rube- 
žiui..........................................................4 markės.
I’lnįgus reikia siųsti registratavoje gromatoje 

arba per ,.money order“. Siuneziant nedaugiaus 
kaip 60c., galima prisiųsti pacztivoms markėms 

po le.

Kasztuoja.
Ant visų metų........................................1.20c.

,, pusės metų............. . ........................ 60c.
,, 3 mėnesių....................................... 30c.

Shenandorije skaitytojai gali gauti Garsa už
mokėdami po 10c kas mėnuo.

I

e jis iszrodė kaip ant delno, jog sunkus 
aikai ir priespauda, kurią kenezia szios 

szaiies žmonės, paeina nuo dabartinės 
Dolitikos iszkelianczios auksinį pinįgąir 
isznaudojanczios visus tuos, kurie sun
kiai dirba.

Po prakalbai, kuri pasibaigė pusiau 
vienuoliktą, buvo iszkeltas sveeziuiban- 
dėtas. Negalima užtylėti, jog ant ban

,,Vienybę” dideliai pykina, kad ir ki
tuose laikraszcziuose kaip kada patėmija 
szį-tą raszyta apie , ,Tev. Myl. Dr-ę”, 
ypacz jei ne pagal jos kurpalį, kaip tai 
,,Garse” kelissyk užtemijo. Žinome, 
jog smagu vieszpataut, juk kiekvienam 
patiktų ponaut ant svetimo gero, bet ką 
padarysi, kad dabar neteki laikai, kad 
sziandien piekvienas apie savę apsižiūri. 
Tai dar nieko, ką ,,Vienybe” yra ,,T. 
M. D.” organu ... . Juk ,, Susiv.” tu
ri savo specijaliszką organą, savo kasz-

Taigi jeigu ,, Vienybe” gali kisztis ne 
į savo reikalus, negali ji užginti to da
ryti ir kitiems laikraszcziams, nes ir 
„Vienybe” neturi jokių privilegijų, kaip 
tame, taip ir jokiam kitam dalyke.

Dar reikalauja atsiliepimo szis keistas 
„Vienybes” praistarimas: „Garsas ne
apkentė isz pradžios ,,T. M. D.”, neap- 
kenezia jos ir sziandien. Reiktų bent 
gėdįtis jau.” Kas tai yra tas „Garsas”, 
kurs neapkenezia ,,T. M. D.” — ar tai 
yra kokia ypata? Jei „reiktų bent gė
dįtis jau” ko, tai jau greieziausiai turėtų 
but gėda „Vienybei” su tokia imperti-

neneija tvirtįti tokius nonsensus. ,,Gar
sas” nėra kokia tai viena ypata, prie jo 
dirba ne vienas ir kiekvienam jų valia 
turėti savo locnas nuomones; dėlto tai 
negalima sakyti, kad to ar to ,,Garsas 
nekenezia” arba tą ir tą ,,Garsas mėg
sta”. Jeigu-gi ,, Vienybė” ,,Garsu” va
dina dabartinę jo redakciją, tai sztai t o 
Garso nuomone apie ,,T, M. D.”:

,,T. M. D.” siekiai yra puikus, norai 
pagirtini ir szventi, dėlto kiekvienas tė
vynainis—lietuvys privalo prigulėti į tą

siekius. „T. M. D.” dar neperseniai 
gyvuoja, o jau jos darbai ant lietuvisz- 
cos dirvos iszsireiszkė: ji jau iszleido 
dvi literatiszkos vertes knįgutes, o tre- 
czią ir gal netrukus iszleis. Tik ta yra 
silpna, negera jos puse, kad ji nesinau
doja isz kitų datyrimo ir atkartoje antru 
syk, o pertai nedovanotinai, tas paezias 
klaidas, kurias savu laiku padare Susi-

lyg del juoko iszrinktą visą tą eilę urė- 
dinįkų viską daro pats vienas rasztinį- 
kas. Tas nepatiko ir negalėjo patikti 
net ir karszcziausiems „T. M. D.” sąna
riams, ir jie pradėjo siuntinėti manda
gius užklausymus į ,,Vienybę”, kuri 
esanti rankose to paežio rasztinįko viską 
ignoravo. Netekę kantrybes sąnariai, 
pavieniai ir po kelis, pasiraszydami tik
rom pravardem ir vo pseudonimais, krei- 

mais. Mes, laikydami tuos pasiskundi
mus už teisingus, patalpinome juos — 
jie visi buvo raszyti ,,T. M. D.” 
sąnarių.

Tai sztai ką „Garsas” mislija apie „T; 
M. D.” ir dėlko ,, kiszasi ne į savo rei
kalus”- Jeigu ežia gali būti kalba apie 
kokį begėdiszkumą, tai yra didelis klau
symas, keno pasielgimas yra begėdisz- 
kas. Mes ant to klausymo diskretisz- 
kri nutylime, palikdami progą ,, Vieny
bei” ant jo atsakyti.

ke žydai apgavo: iszpirkdami tikietąant 
geležinkelio vietoj į Szenadorį, tie suk-j 
ežiai iszpirko tikietą tik į antrą nuo New 
Yorko staciją. Ten tą vargszą grinorio 
trūkis ir iszmete; nežinodami ką su juoni. 
daryti vietiniai anglai atvedė pas tuk 
lenką, pas kurį jis ir dabar yra. Jei jo 
broliai Vincas ir Adomas yra Szenado- 
rij. tegul veikiausiai ateina į Garso re
dakciją o gaus apie viską artesnes žinias 
° je* gyvena kur kitur, tegul raszo pastą 
lenką, pas kurį jų brolis yra. Adresas 
to lenko:

Mr. M. Tabolewski 
Palisades Park, N. Y.
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Anima vihs.
Apysaka Mares Radzevicziutės.

Tąsa.

— Tai taip? Tegul-gi jis prie liudinįkų prisipažįsta — 
szuko Lukauckas. — Kalbėk!

— Cha, cha, cha! - nusijuokė Szamanas, - O asz nieko 
nesakysiu. O kam? Nesugrįžsziu, isz kur atėjau! Toli!.... 
Bet nepasakys ne Burskis, ne Berezinas, kad Szamanas žo
džio nedalaike. Szamanas buvo kaip grabas, kaip akmuo! 
Kas jį nupirko, tas turėjo!

— Sudeginti velnią! — rodijo Andreika.
Marijona vėl pasilenkė prie senio.
— Ar nieko tau negaila, Drazdaucke? Dvi siratas isz- 

metete isz lizdo. Mislijo, kad tu juos gelbėsi, o tu juos par
davei. Dabar mirszti, o kur eisi?

Szamanas tylėjo. Akis buvo iszvertęs, burną atidaręs, 
tarytum norėdams rėkti.

— Nebijei myrio, ne prakeikimo? Rankos tavo kruvi
nos, skriaudos slogina duszią. Netylėk paskutinėje valando
je! Gal Dievas pasigailės tavęs, kada prisipažįsi.

Szamanas iszsitiesė, rankomis pradėjo mosuoti.
— A! - murmėjo — liepos szios eina ant manęs, klevai, 

topoliai! Viskas slogįs manę! Ui, ui! szunes senio Mrozo- 
vickio staugia. Ponas numirė! Numirė. ... o asz stimpu! 
Nesusitiksime!. . . . Bet Szamanas tylėjo!

Rankos nupuolė ir suspaudė kailį, galva nukrypo, akys 
iszsiverte.

— Nugaiszo - tarė nuspjaudamas Andreika.
Dar sykį mirsztantis pasijudino ir požeminiu balsu tarė:
— Szumla, grąžįk! Smuikas! Szalin! Ūžės manę, liž

es! Aaaa!
Ir nesijudino dauginus. Ne Szumskio dvasia jį užsmau

gė. Užsmaugė atminimas Mrozovickio ir liepos Promenevo.
— Dabar jau pabaigta! - tarė Lukauckas. - Gana pasa

kė. Tuos pinigus pavogė boba; lenciūgėlis Szumskio atsira
do. Rasime viską!

Sziszkiutė, stovėdama nuoszaliai, mostelėjo rankomis.
— Nesurasite nieko. Plėszikai iszneszė viską. Skiepe 

buvo pinįgai, ir tų nėra. Liko tiktai kailiai.
— Tai nieko. Apžiūrėsime szitą vilko olą - tarė And

reika. - Kas liko, tegul ima Antanas už savo skriaudas.
v — Nieko neimsiu. Merginai szitai tegul lieka viskas 

už globą, ką jam suteikė.
Pradėjo apžiurinėti gyvenimą, kuris buvo panaszus į la

pės olą. Didesnė pusė gyvenimo buvo žemėj, buvo daug 
slėpynių, prigrūstų visokiais daigtais. Peržiūrėję sugrįžo ant 
virszaus ir atidarė skrynes. Rado truputį aukso, kortas, žo
lių, o ant dugno pundelį popierų, įvyniotų į skudurą. Buvo 

■ tai laiszkai, kurių įtalpą sunku buvoatmįti: rasztas buvo isz- 
dilęs; ten radosi keli urėdiszki rasztai ir receptai. Ant galo 
nauja Szumskio tabakierka.

— Gali tylėt, gali! Sztai balsas! - tarė Andreika, žiū
rėdamas į lavoną.

— Pabaigėme - tarė Antanas. - Reikia jį kur užkasti ir 
grįžti namo.

— Asz jo nedalytėsiu - atsisakė Andreika.
— Tai mudu, Lukaucke.
— Nė nemisliju. Einu arklių.
Sziszkiutė paniekinaneziai nusijuokė. Pasiėmė isz kam

po spatą-ir iszėjo. Neužilgo sugrįžo.
— Sniegas limpa, bus audra. Duobė jau iszkasta.
Antanas su paezia įvyniojo lavoną į kailius ir iszneszė 

laukan. Mergina ėjo pirma jų su špatu rankoj. Netoli ber- 
žynuko sustojo, pažiurėjo į juodu, perkreipė burną ir susirau
kus pradėjo kasti sniegą.

Mrozovickis paguldė lavoną ant žemės ir laukė jos.
— Nesigailite darbo? - tarė Marijona.
— Ne. - atsakė pakėlus galvą mergina. - Padarysiu jam 

gerą grabą, o pavasarij surinksiu jo kaulus, palaidosiu ir pa
statysiu kryžių. Tegul jisai žino, kaip asz jam dėkinga, ką 
užsmaugė Szumskį.

Akys jos žėravo. Baisi buvo toje valandoje. Visi ty
lėjo. Vakaruose debesiai prasiskyrė ir balzganas mėnulis ap- 
szviete tyrą. Pažeme vėjas pradėjo neszti sniegą.

Mergina numetė špatą ir mostelėjo į Antaną. Paėmė 
kūną ir įleido į duobę. Marijona nulenkus galvą kalbėjo 
, .Aniuolas Dievo”. Mėgina užkasė lavoną, sumynė sniegą 
ir įsmeigus ant kapo špatą tėmijo į tą sidabrinį mėnulį. An
tanas su paezia meldėsi.

— Tuojaus grįžtate? - užklausė Sziszkiutė.
— Tuoj. - atsakė Antanas.
Dimnai nusiszypsoio ir nuvėjo į griežia. Lukauckas su 

Andreika buvo jau užkinkę arklius, kurie tyre užaugę greitai 
atsilsėjo ir galėjo bėgti vėl kelis szimtus verstų. Žmonės nu
vėjo dar užkąsti. Sziszkiutė parodė kas kur yra, bet pati nie
ko nelytėjo. Atsigulė ant suolo ir įsivyniojus į kailius, rodo
si, norėjo užmigti.

— Reikia mums isz ežia skubįtis - tarė Andreika. - Bu
ranas” kyla, bet nedavys mus; spėsime davažiuoti iki Ūtos.

— Geriaus butų ežia pernakvoti - rodijo Lukauckas.
— Czia? Po tokiu szermenu! Kad man kas aukso kai- c c

ną siūlytų, ir tai neapsiimeziau! - rėkė Andreika.
Antanas dirstelėjo per langą ir mostelėjo ranka.
— Nieko. Buranas lėtai kyla, o dar suvis giedra.
— Jei važiuosime, tai negaiszuokim - patarė Marijona.
Vyrai iszėjo kinkyti arklių, ji pajudino Sziszkiutę.
— Važiuosime.
— Su Dievu.
— Tu liksi?
— Taip. Isz czia manęs nieks neveja.
— Taip, bet isz pradžių tau vienai bus labai sunku.
— Czia man niekad nebuvo blo^a. Palikite tik man 

arklį ir važiuokite sau.
Skambalai ties vartais suskambėjo ir szuva linksniai szo- 

kinėjo, džiaugdamasis, kad jau grįžta namo.
Mrozovickis rūpestingai apdangstė paezia, szvilptelėjo 

szunį ir nuvažiavo paskui Andreiką.
Vakaras buvo szviesus, tiktai tyla tyro kartais lyg d re 

bėjo. Vėjas neszė sniegą pažeme.
Andreika apsidairė, pažiurėjo į dangų ir, paplakęs ark 

liūs szuktelėjo į Antaną.
— Nesilikite, nes atsiskyrus dingsime visi!
Antano arkliai buvo geri; bėgo spareziai. Szuva, ne- 

spėdamas bėgti, gailiai užstaugė.
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si.

pergalėjo meilę, kad

Buvo tai stenėjimas,

parpuolė palei duris.

užklausė, o negavus atsakymo, pravėrė

(Toliaus bus.)

Pats nc-
Szuva įsįkirto jam į rankovę ir liūdnai už- 

Rankomis pradėjo

Po kelis kartus, kiek galedams, rėkė. Balsas dingo be 
aido. Oras stojosi tirsztesnis; pradėjo pulti dideli, reti snie
gai, ir tuoj juos apdrėbė.

— Sniegas! - tarė dairydamasi aplinkui Marijona.

sznioksztimas ir kurezias bildesis.
Sumirgėjo kas toks prie lango ir

Mergina pasiėmė kirvį ir drąsiai iszejo į priemenę.
— Kas ten? - 

duris.

Ii

— Antan, paimkime szunį į roges - tarė Marijona.
Staptelėjo. Szuva atsigulė ant kojų. Kada Antanas 

dirstelėjo prieszai, Andreikos rogių jau nematė. Pavijo ark
lius ir važiavo ant garso skambalėlio. Taip važiavo gal ber- 
tainį valandos. Skambėjimas buvo girdėt kartais po tiesėja, 
dartais po kai rėja puse. Stebėdamasis, delko nedaveja, pra
dėjo atydžiai klausyti. Szirdis jo smarkiai plake.

•— Nesuprantu, ką girdžiu: savo skambalą ar Andreikos 
- tarė neramiai.

— Atriszkie savo - parodijo Marijona.
Sustojo, atriszo skambalą ir klausė. Buvo mirtina, šim

— Sėskis ir duok valią arkliams. Varyk j uos, bet nekė- 
ravykie. Tegul eina, kur nori.

Paklausė jos ir nuvažiavo.
Suteme. Tyras ir dangus susiliejo į vieną pilką miglą. 

Sniegas krito gumuliais.
— Pirmu, syk dar tau tas atsitinka - atsiszauke Marijo-

Lebiažių. Tėvas su keliomis deszimtimis žmonių manęs jiesz- 
kojo ir rado vos gyvą.

— Dabar tai gal tik vienas Dievas mus atras ir iszves, 
nes žmonių nėra per kelias deszimtis verstų. Andreika gal 
taip-gi klaidžioja.

— Gal but. Giedrioj dienoj sunku atitaikyti kelias, o da
bar visiszkai negalima. Nealsįk labai arklių: jei jie pails, 
tai sniegas mus gyvus palaidos.

Antanas sulaikė arklius. Apsiputoję garuojanti ėjo, kur 
juos vedė timsra kumele. Gyvulys tas prijautė nelaimę. Ne
ramiai laikas nuo laiko uoste tai žemę, tai orą. Sniego jau bu
vo iki kelių. Antanas vela rėkė ir skambino, bet balsas jo 
mirė tyre. Yrėsi pamaži, nematydami net ne savo arklių. 
Buvo baisu.

— Tai myris!
Pažiurėjo vienas ant kito,
— Ar baisu tau? - užklausė nublankus Marijona.
— Mirti! Dabar! Dieve mano! - tarė su iszgąsczia.
Roges į kas žin ką atsirėmė. Buvo tai kelmas.
— Giraite - tarė Antanas - gal tarp medžių sustoti?
— O ne, ne! Važiuokime toliaus. Kaip sustosime, 
po mus!
Užkirto arkliams. Paszoko szniokszdami, apkvaitę, nu-

tarytum pakilo pulkas didėlių paukszczių ir vėtra su tokiu 
smarkumu davė arkliams į pirszis, kad jie apsisuko, atrėmė 
galvomis į sniegą ir svyravo nei girti.

— Buranas - tarė Marijona.
Audra sulaikė jiems balsą. Sniegas jau nekrito, gumu- 

lių nebuvo matyti; tiktai baltos miglos lėkė be perstojo, 
staugdamos, ūždamos, tarytum juokdamosis, tai verkdamos, 
tai kvatodamos. Taip audra siautė tyre.

Antanas pradėjo plakti arklius. Vargszai gyvulėliai sta- 

te paskutines savo pajiegas, yrėsi pirmyn, klimpdami kas 
kart vis gilyn į sniegą. Yrėsi taip valandą. Antanas dir
stelėjo į paezią. Buvo užsimerkus.

— Mariute, ar tau neszalta? - užklausė.
Pakele galvą.
— Ne, tiktai taip labai miegas ima.
-- Del Dievo, nepasiduok! Numirsi, kaip veik užmig-

— Pasigailėk nor manęs! Tai myris!
Paleido arklius. Pradėjo trinti jos rankas, sniegu vii- 

gyti akis, o ant galo už rankų kratyti. Prasiblaivė ant va
landos, bet tuoj vėl merkėsi, negalėdama susilaikyti. I-įpy
lė jai į burną degtines ir pats iszgėrė, jausdamas, kad ir pats 
jau pradeda stengti.

— Arkliai sustojo. Apsidairė tarytum girtas. Sniego 
buvo iki pažastų. Nusigandę arkliai muistėsi ir krimto vie
nas kitą. Ant galo timsroji nutraukė pleszkę, szoko porą 
sykių ir isznyko isz akių. Likusiejie du kas kart vis silpniau 
muistėsi. Tada Antanas mate, kad neiszliks gyvu. Giltinė 
stovėjo priesz jį.

Iszszoko isz rogių ir paėmė paezią ant rankų, 
žinojo, ką daro.
staugė. Ir jis staugė, kaip tas szunelis.
žerti sniegą isz rogių. Ant dugno paguldė mieganezią paerą; 
užklojo ją kuom turėjo ir pats susirietė prie jos.

Juos apėmė mirtinas miegas, o sniegas pradėjos juos 
dengti. Isz pradžių dar styrojo srklių galvos ir kailiai ro
gėse dar judėjo. Pagaliaus sniegas iszdildė ženklą rogių ir 
arklių, o buranas kas kart labjau szėlo.

Andreika ir Lukauckas pametė skambalą. Tada isznu- 
slus Andreika apsisuko ir spėjo sugrįžt atgal į butą. Tikėjo
si ten jau rasti Mrozovickį ir didei nusiminė neradęs.

— Paklydo. Dieve juos gelbėk! - tarė matydamai, 
kad pakol nepereis audra, jieszkoti jų negalima.

Nuvargę abudu atsigulė ir tuojaus sumigo. Sziszkiutė 
visai į juos neatsiszaukė ir nudavė mieganezią. Kada-gi per
sitikrino, kad jiedu miega, atsikėlė ir pasirėmus ant lango 
klausė audros. Ne baisu jai buvo; tas vėtros spiegimas su
teikė jai kokį tai laukinį smagumą. Mislyje savo matė žū
vant du žmones. Viena ant ranku isznesztu, nesioailėdama 
už jį padėti ir savo gyvastį: kitą dar pati dapadėtų audrai nu- 
marįti. Susituokė, tegul ir žūva sykiu! Kada jie rengėsi 
iszvažiuoti, ji jau žinojo, kad naktis szi yra paskutinė dėl jų. 
Neglamonės jis anos ir nebueziuos dauginus; sustengs, neda- 
važiavę iki savo namo. Neapykanta 
rymojo prisiklausydama audrai.
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Geležinkelis Lehigh • Valley.
£

ARBA

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatoicziaus.

Tąsa.

Jurga be atdėlio užsienio iszpildymu prisakymų. Nuo 
jo dasižinojo Garsutis, kad tas pas kontoras Sundsteinas, su 
kuriuomi taip draugiszkai apsiėjo ant svodbos Jagalius, priesz 
tai danesze Keistucziui apie prižadėjimą mistro talkinti Jaga- 
liui prieszais žemaitiszką kunįgaiksztį ir ant raszto prisiuntė 
jam iszlygas szito susidraugavimo. Negalėjo atsistebėti Gar
sutis isz taip dideles kryžioko niekystės ir labai apgalystavo, 
kad ne dauginus dėjo atydos ant jo pasielgimo Vilniuje. Tuo 

daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir 
t. t

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs At i ners Hospital,’ėję 
Ashland’o. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. S h o n a n d o a h,Pa,

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
tarpu szarvuoti žmones rinkosi, isz visu pusių girdot buvo 
vienvalinis ginklų czerszkėjimas. Iszgirdę apie tai rotų ir 
pulkų vadai stojo akysna kmiigaikszczio palikdami savo gy
venimus; bet jau ir Vytautas "Frakuose pasirodė.

— Žiūrėk, sūnau! - paduodams jam kuntoro laiszką, kal
bėjo įsigail in ųs senis - sztai yra darodymai labnorumo del 

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
mus Jagabaus. Tu jį myli ir stoji už jį, o jis slapczia ruo- 
sziasi ant tavo tėvo. Ką, ar dar nelaikąs jį užtat nubausti?

Vytautas, perskaitęs laiszką, ilgai tylėjo. Akys jo sker
sai ir iszilgai perbėgtojo laiszką, bet jokiu bodu negalėjo ti
kėti, kad taip mylimas jo brolis dasileistų tokios bjaurios iš
davystės.

— Tėve - tarė - sunku man tikėli, nors taip aiszkų turiu 
darodymą, idant Jagalius pasidrąsytų kelti ranką ant tavęs. 
Bet jeitfii isz tikrojis yra bliu bjauriu. Lai kad ir su visu svie
tu padarytų sutaiką, asz jį nubausiu; pats jį nubausiu paveiz- 
dingai. Tiktai, tėve mano, tu nerustauk ir guodok savo 
brangią sveikatą! Gali dar Imti, kad kryžiokų daneszimai 

Vincą Minkevimu
230 W. Centre str.

Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius 

ir ryginus dėl szCrmenų, vesci- 
lių ir t.t. [36 ir

.RYTAS’
yra klaidingi. Primink sau, mano leve, kiek tai sykių tas 
gudrus zokonas spendė kilpas del suvylimo musų lengvati- 
kystės ir kaip jiems yra skaudus sutikimas ir meilė sūnų Ge
dimino. Dar sykį sakau: nubausiu Jagalių ir be tavo pa
stangos sunaikįsiu jo pasalybes, l.tcl pirmiaus apie jas tikres
nę noriu turėti žinią, kaip daneszimas vieno kryžioko.

nedėlinis szcimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik-
tai............................................ Sl,oo

Kiekvienai krikszczioniszkai szei- 
mynai naudinga jį iszsiraszy ti.

Antraszas:

Rev. J. Zcbris,
34 John str. Waterbury. Conn.

— Atsargumas jūsų, szviesus pone, yra teisingas - atsi
liepė Jurga, - bet kol mes įstengtume isztirti szituos danc- 
szimus, tai kryžiokų kariumenė galėtų būti ties Trakų mū
rais.

— Kryžiokų pilys nuo mus tolinus, negu Vilnius - tarė 
Vytautas. - Mano pulkai yra parengti, sargyba Trakų gana 
skaitlinga, neturime ko isz szitos pusės bijotis.

— Ko gi dar nori laukti ? - klausė nekantrus Keistutis.
— Norėcziau išryti geresnę žinią apie Jagaliaus vciklu- 

jną, kad isz to turėcziau sau naudą.
Keistutis nesiprieszino tam atsargumui. Iszsiuntė szni- 

pns apielitiKėn Vilniaus. Nieko jie tikro datirti negalėjo ir 
sugrįžę tik patvirtino žinią, jog szviežiai ėjo per Vilnių 
sziaurės link skubia aisena Jagaliaus kariumenė, taikidamasi 
per girias, bet kur ėjo ir su kokiu mieriu. negalima buvo da- 
siklausti. Žinia szita labai užėmė Keistuti. Mislijo ir sziaip 
ir taip. Vytautas pradėjo jau teisįti Jagalių ir norėjo atgal į 
Gardiną grįžti, kad staiga pamatė Trakuose pasiuntinius isz 
Polocko, praszanczius varde Andriaus Keistutaiczio pagelbės 
prieszai Jagaliaus kariumenę, kuri susivienyjus su kryžiokais 
po vadovyste Skirgailos ugriia naikina pamiestes ir smarkiai 
skverbiasi prie pilies. Taigi jau nereikėjo aiszkesnių davadų 
dėl Vytauto apie nedraugiszkumą lietuviszko kunįgaikszczio.

Toliaus bus.

GERIAUSIAS L1E-
TUVISZKAS KRIAU-
CZIUS
A. BUJAUCKA S.

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

Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuvių yra pigiausias ir geriausias 
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik 1 dol. 20 c. ant im tų. 
60 c. ant pusmeezio. Prusnose 4 
markės GARSO spaustuvė už pi
gią prekę ir labai gražiai padaro 
visokius drukoriszkus iarbus;spau- 
dinama draugysezių konstitucijas, 
visokias kot teles, u/.praszymus, 
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik siųsti 
ant vardo:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.,

Prasidėjo nuo 20 Vasario 1898 m.
Trelnai Iszeina isz Shenadorio į Pen n 

Ilaven 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 Havener 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
nova ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.10 po 
piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
In Jeanesville, Levlston 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 5.10 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, 9.23, 
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 ShiimoKin 7.05. 9.10 11.58 isz r? P8, 

po plotu ir ateina in Szenudon ant 7. 67. 
ryt1! 12.50, 5.0, po plotu

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville 
St. Clair, New Castle, Morea ir New 
Boston 7.57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir
8.25 p. piet.

Iszeina isz Pottsville į Szenndori 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 2.5s (5.24, 8 30 po pi, I n.

NEDEL1NIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte 
7.21 po pietų, 
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.

Isz Shenai doali į Yatsville, Mahanoy 
City, Park' Place, Delano, Me Adoo, 
Amlenri d, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard. Weatherly ir Mauch Chuuk 
9.35 ryto ir 6.31.

In l.eliighton, Slatington. Catasaadua 
White Hall. Coplay, Allentown, Easton, 
ir Philipsburg. *3.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.25 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah 

9.28 ryla. ir 6.21 po pint.
Isz Shenandoah į Pottsville 9.35 ryta, 

ir 6.31 po plot.
Iszeina isz Pottsville? į Shenandoah 

9.15 ryla ir 6.05 po piet.
ROt.i.iN u. Wilbur goneralnas superin 

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

Philadelpdia, Pa.
A W NONNEMACHER, Asst G. P A. 

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

South Bethlehem, Pa.

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

Ilerrn Šaunus
Tilsit Wasserstr.

OSTPRENSSEN.
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W. SIOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO,, ILL

Mano Dirbtmoe tapo 
Apdowanota

DWIEMS MEDALIAIS b
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingi 
singa ir artistisz 
dirbimą.

POWSZECHNAWYSTNWA
KRAJOWA

1894

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

Turiu už garbę aprcikszti 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 dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

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

Vienatine Mszka
APTIEKA!

Kurio] galite.gautie visokių giduo- 
u kaip senam krajui, ba aptieko- 
rius paeina isz sen j krajaus. Tal
pos-gi siuncziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Kaszidami gromatas adresavokit: 

W. K. SzcmbOrskis,
64 Green Sir. Worcester. Masa.

ŽINIA DtiLSALIIJNIKU 
IR SZTORNIKIJ.

Pirkit sigarus ir si garėtus 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 pamėgįk duot jam 
orderi. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Motcriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

ir

J. MIELDAZIS,
120 122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją

p u 11 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 žiemiuos drapanas. Taip 
gi pas jį gali gaut vjsokią rodą ir n u - 
siųsti į L i e t u v ą p i n į g u s ir 
iszsipirkti laivakortę. Ncužmirszklt 
reikale užeiti.

Pirmos k lianos Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON'E

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

uvių. Pirmos kllasos visokį-gėryma-
cigarai. Laivakortes taiposgi parduo- 
ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, jog H o telis
Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. MainJAve.

Pr ovidence), Scranton. Pa.

GO 
Q 
c©

Banka Bischoifo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Hali 
New-Yorke------- 0-------

Siuncziame pinįgns į visas dalis svieto plgei, sauge! ir greitai

rž-

įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiczi ausiu gar- 
Smivių į krajų važiuojantiems ir isZSiUHCZiame SZipkOl’tOB ' 
k dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
E Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe 
p ningu del iszmainymo, kaip tai:

^Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų et<.
Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 ik! 12 adynai.

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPAGJJA
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szaltiuž 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
jiimos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
reikale.

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

121 ir 117 E.Centrc str
36 ir 9] SHENANDOAH, PA

BENZIGER BROTHERS
New York Cincinnati, O. Chicago. Ill 
36 & 38 Barclay St. 343 Main Str. 178 Monroe Str 

ISZDIRBEJAl— ■mjy ■

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių, 

Kepurių, ir visokiu
U niformu.-   -—

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztą ko 

nam, kas tik pareikalaus. Žinia^apie prekes ir visus ̂ reikalingus 

paaiszkinimus meilingai suteiksime.
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Laiko geriausią s z t o r a

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
tavo naujame namo ant

630 W. Centre str.

kad tai tei
singas n geras žmogus.

Dr. C. B. Ham
z Bellevue Hospital Medical Colle*.i:.)

Rodas duoda uz dyku.
(J Y DO VYRUS, MOTERIS ir VAIKO

Jei daktarai m-jiiiiėjo pnžiti tavo linos nrl.n n< 
"alėjo'tnu | agelLėtr tai rii-'žyk tm*j:ni.- pa- D.il, 
taru Hain’ij. o ji- tau duos rodį už i'lykį .1*4 ylai, 
ta ras ] ripažįtiį ta vo ligį už n*’i<zu vdoiuį. t ai - i:i , 
ežiai tau pasakys ir n* turėsi jokios utroios. Dr. I 
limn yru teisingas ir atsakanty-. o api" ligoniu-I 
taip rūpinasi, kaip tikras tėvą- j, j>j<- -avo vali u-, i 
-.menės, kurie dovanai klausi 
daktarų, kurie po ki'liolj: į im- 
bucziiidse. tartum per kokiu- r 
m'o iszgydyti. Nekali ame tai 
konikrų teisybę, N* pratęsk
Ii t., but ueiszg)doma Ka-zyk tuojau 
turį Ham'į

Gyduo.ių Daktaro IIain'o negali g 
aptiekei, nej gros. rnėj. nej kare.'.lamoj 
perknyeziu. Kas nori Imti : 
gaus ezystas ir sveika-gydti..!' mi turi 
šit ra uk t i nuo 1 liinr* Binikn tų *_•' d uolių k.i -zi iio- 
ja tik Jj.Ou -z. szlos bonkos -.* i;ti. Ita /aiilgy- 
duoilii. r ikia ii|-ra-z\ Ii -a 
ta pinigu*, m * .į order 
ir pa moki n i imi kaip jais 
kaneziu paežiu Aisiusk 
sakymo, Adresas toli-ai:

DR. C. B.
708-70‘J National

lie-i. tik ''II- 
jos m-- yn- 
. pus 1 lak

inti J* kioj 
j, nė nuo 

pi-rsitikrings Kini

n
l’uiim Building.

Toledo, Ohio

niausiąs iszradinias -/in amžiaus, yra 
gardžios ir palengvina nezios skanumą, 
daro labai gera įtekme ant ink-lu. ;ih«*i- 
nai vidurių, perezy-lija žmogaus krauju 
panaikina persz.alinm, iszgtdo galvos 
skandėjinia. karszlllgt* ir užkietėjimą vi-

sų aptlekolių gvarantuojama.

Gerinus, kaip Klondike*
Inclekit savo pinigus ten, kur jus žinot, kad

stalas

3.75

S. MAIN STH.
SHENANDOAH, FA..

Puikus aržuoliniai Chanila suits,

geras ir teisingas 
vyras laiko

niainieriu
HOTEL! Neiszspjattli su tabaku ir įiesuriiky! 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naud 

tabako aut visados ir nuli drūtas, ma

Geležines lovos

Į Visa ellia lovos, springsai. visur 
apvadžiota 

'Komoda

KETVIRTOS
(Fourth) Street
Minersville. Pa.<

*lų uždėjo agentu-Aiio naujų mc 
ra siuntinėjimo pinigų i Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

jiegų, gauk No-To-Bhc, stebuklų dary 
toja, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniu! 
i. 10 dienu. Suvirszuin 400.000 iszsigydi 
jau. Pirk No-To-Bac nuosavo aptieko- 

ys tave 
iinoelius

Jacob Ilentz’o

i OY STEPI AI visokiu kuinų, o «-

S. Markauckas
—neseniai pirko—

portal, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili savo gardaus 
alnczio ir turkiszku cigaru. Visi 

ifa ant 315 E. Centro st.

Mrs Jacob Hontz darn pui- 
kiausius kvietkus. Ypatingai už- 
stcliuotus vainikus am veselijų, 
szermenų ir visokių tam panaszių
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prisiųsiu už dyka.
Sterling1 Reined} ('o. 
York. Mrs Jacob Hentz

17 N Main st Shenandoah. Pa.

Altoriaus Yyna
- GAUSITE PAS-----

1' OBTAInED.

i H. t
' L.j b r

<WAGE rCOX F3EE.

c

<1 y vi

2 tu

er alaus ir Porterio

ir 1.1.. duokite 
užmokės už t

uz dyka iszvez.-z ištapusį gyvulį.
Adres.i vokit pas: Vį r. l’lricit .t Soti,

Ashland, Pa. (19—6

jortuoja jie viso- 
arbal kava ir

R. Dabb
Geriausias Shcnadorij pho- 

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

Puikiai nut raukia ir nebran
giai.

29 į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

> A I. I tN 1 N K A 1.'
— Na wisi prie alaus —
OH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad C’HRYS- 
[' 1 A X SI 1 M 11 )T() yra gvėras alus ir 
oalwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Cit. Sliiuith'a gali kas nori gauti ir 
baczkuDa in namus parsigabenti 
70 W. Coal str, Shenandoah, Pa.

41 ir II
DIDŽIAU S1A

Lietuviszka
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nfi 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti - 

ri visokiu kogeriausia padarytų valg'ų 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigoj. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

L I E T U V 1 SZ K A S G K A BOKI l’S p;tr- 
samdo arklius del Į>asivežininio, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 
krikszlvnų. Taipgi turi visokių 
arabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusi us Adresas:

V 3 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PflSKEVICZW I

Kampas Main ir Oak uliezių,

Wonted—An
Protect vmir idea*:: thev may bring y*>u wealth 
Write JOHN WEDDERBUBN’ & CO., Patent Attoi 
nevs. Washington, D. C., for tholi $i.Sx) prize effet 
.and ilsi o/ i wo hundred inventions wauto't

Tas ji gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies, 
rlis perstato geriausias, isztikiniiausias ir seniausias Amerikos 
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis im tu



Mokslo Stebuklai. R. H. MORGAN,
ONĖ GIVES RELIEP.

t

Don’t Spend a Dollar
for

, Medicine
until you have tried

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

BiU •ort la po* up oheaply to pratlfy th. unlvarsel pr-want demand for • low prlaa.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules 
At the Druggist’s

TOOK Send Fivn Centw to Thb Ripans Chemical Comp/ny, No. io 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or 
12 cartons will bo mailed for 48 cents. The chance- are tm to 
mo that Ripans Tabules aro the very medicine you need.•Vipceptas Dopiapski

REAL ESTATE BROKER

Plaucziu Hjra ir džiova 
iszgydomos.

PrakilnusNew York’o komikas ir moksliu 
ežius ką siūlo mus skaitytoj..nis už dyka

Žinomas komikas T. A. Slocum, is’' 
New York’o apgarsino savo metodus is? 
gidymo džiovos, gerklės, planczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabėlnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UŽ DYKĄ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszraStų 
liekarstu.

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery tesuteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rez.i ' 
tato taip žmonijai naudingo, kad užs' 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J< 
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais ..szirdingu 
padėkavonės laiszkų“. kurių czielos kri- 
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New Vork, priduodama- 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu aph 
tai radai nr s laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS C1IRONISZKU IK NERVISZ-

KU LIGŲ.

užsenėjnsias ligas 
Troszkinimą. spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliuą, reuma
tizmą. skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk-

Dirba visokias

SZARFAS, KEPU-

RES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABU- 

k< ZIUS IR T.T.

VISZKU

DRAUGYSCZIU.

Raszikitc, o mes

TAW.SUNUS LIETOMS
PO AP.SZ.W.WICEHTD.

UZD.24,RIJGJ893.
SHENA1IDOAH,PA.

žiūros kokardas

Pigiausia vieta visoj 
Amerikoj/

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

Plumberis ir GasUtter’is.
SZTLTU VANDENIU SZVLDYMAS JO 
Sl’ECIJALISZKUMAS, VPACZ NO-

CZTAS.
INTA ISO N'

CLOTETUS, Pl 
ŠIO STYLIĄUS.

DIRBAVIETE ANT KAMPO LLOYD 
& WHITE STS., GRETA SU ,,GAR- 
SO” OFFISU.

WATER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rir oriausiai. O

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Pliiladelpliijo.je ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinigų pasiskolįti? Tai eik pas

_ YL Doniaiiski
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSZK:

2548 Richmond str,PhiIade|phia,Pa.

pavimo kelių.dru- 
galvos ir ant 

nereguliariszkuma

CATHARTIC

gį, szaszus ant 
skuros, ligas motės, 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir 
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszslgydįtl. 
paklausk daktaro Kallinerten patarimo. 
Dr. Kallmertcn’as iszgydė tukstanezius 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės 
visur garsina dr-o Kallmorten’o vardą ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsisz.au 
kit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz- 
gyd^s.

UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- 
czlų (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 liga, pa
sakykit Įtiek metų ligonis, alsi skit gro- 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima Ilsia iszgydyt. ir kiek 
kasztubs vaistai. Gailina raszyt lenkisz- 
kai, angliszkal ir vokiszkai. Adresas:

so YEARS’ 
EXPEDIENCE.

trade marks,
VVVV □ COPYRIGHTS &C.

Anvone sendint; a sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an invention Is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest apency for securing patents 
in America. Wo have a Washington oilice.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully Illustrated, bn>ot < i-. illation of 
any scientific Journal, weekly, term: >:,.CU u year; 
$1.50 six months. Specimen eopii .< and hasp 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
Stfil Broadnny. New York.

COWAYS FAMOUS

Au :
_____  DRUGGISTS::

MIRAI.I1TPT V ATIIP JNTVhTIt0 cure anT csi-e of constipation. Cascarets aro the Ideal Laxa. į 
nuuuLJU 1 Uli I u Unllnn 1 uLiV -iie, nerer cip or sripo.iiul cause easy ualural results. Sam-1

5 10 c. store,
102 N . Main str., Shoi 

Pardavimas bus puikus 
žiūrėk.

vertos, 
szl notos 25c. 
puodukas 25c. 
Bliudas 25c. 
Karpetos 40c. už vardą 
stiklinė torielka 25c. 
kavos puodas 25c. 
Vaza 25c.

Ateik ir pažiūrėk, kaip viską- pigu 
Conway Famous 5 & 10 c. Store 
MAIN bTR.. SHEN ANDOAiI.

ateik ir pa

plo and booklet free. Ad. STERLING Ilf. M E !> Y <'• >.. t hh-at-o. Montreal. Can., or New fork. 317.

DR. F. J. K ALLMERTEN.
TOLEDO, OHIO.

pas mus, 
po luc.
„ 10c
„ 10c
„ 10C

10c
„ 10c
.. 10c

Atsisz.au

