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SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 5 (1. GEGUŽIO (MAY)
Entered as second class mail mater at

the

Post-Office

at

Metas V

Shenandoah, Pa.,

fCape su Jspapija

Korespondencij os.

Pirmoj kovoj laimėjo Suvienytos Valstijos.

Broad Brook, Conn, ir
a p i e 1i n k ė s.
Pas mumis nors
nedaug lietuvių, bet kaip kitur, taip ežia
nėra tarp jų tvarkos.
24 dieną Balan
džio buvo kriksztynos pas A. Žmogus
pasipraszė į balių savo Susiedą, o ir bordingierius. Kaip pavaiszino gerai su
kokiu netikusiu gėrynių, tai pradėjo
abu burdingieriai putotis.
Kiek sude
girdėjau, tai vienas kitą rupūže pavadi
no, taigi iszplustasis neisztrivojęs tokio
mus paprasto pikžodžio davė į terlą pludikui, tas nieko nesakęs suaresztavojo
sava draugą, su katruom net vienoj
lovoj gulėjo. Taigi anas turėjo užsimokėt 11 dolerių. Liūdna, labai liūd
na man buvo pamatyt, kad visi isz vie
nos stubos atėjo į sūdą. Nedėlia priesz
tai buvom nuneszę knįgelių su M. D.
Rodosi kožnas norėtų knįgeles skaityt,
ale pinigų iszkada, kad reikia centas
iszleisti ant gero daigto, mato savo
kruviną centą einant isz maszniukės ir
neatsibčdavoja, o kai pasigeria, tai do
leriais mėto. Tuos paežius daug kartų
girdėjau niekinant laikraszczius. O ti
kiuosi, kad butų skaitę su atyda, but
ncdasileidę tokio pažeminimo.
Ma
tot, broliai, reik skaityt ir žiūrėt, kur
žmogaus doleriai ir sveikata žūsta, tada
prasilenksim tokiu judosziszku takelių.
Pas mus niekad neapseina ant jokių su
ėjimų be alaus ir nekart nelaimės datiria. Ir spaviednės neseniai buvom ir
prižadėjome priesz kunįgą negert nors
per tris menesius, o kodėl nedalaikom ?
Matomai, esam kureziais ir neregiais.
Czia sunkus laikai kilo, save niekinam
priesz darbdavius. Vietoj alaus, prilai
kykime gražias knįgeles, katros mumis
szirdį saldis, o netaip kaip degtinė, degįs. Man rodos, mumis gana girdėt,
kaip kitur lietuviai szaltose nenori ilgai
sėdėt, tai kodėl mes ten laikomės?

.

------------------------ -♦

----------------------

Trys Ispanijos laivai sudeginti ir nuskandyti.
------------------------- ffi—-------------------------------------

į *,

1898 m.

' Bledies keliolika milijonu ir žmonių daugybe užmušta.

Pereitą nedėlią, i d. Gegužio, buvo
imas susirėmimas laivų Suv. Valstijų Visi laiko Ispanijos azijinę eskadrą už
liszpaniszkais ties Azijos pakraszcziais būtinai sunaikitą.
...
Amerikonų vadas Dewey atėmė visas
rie Filipiniszkų salų.
Amerikiecziai
anusze iszpanus. Tas viskas taip bu- anglis nuo Ispanijos prekiaunų laivų ir
i pareikalavo nuo Manilios gubernato
Nedelioj iszryto, apie 5 valandą, pa riaus, kad iszduotų tą miestą. Kada gu
rodė Amerikos laivai po vadovyste bernatorius atsisakę, amerikiecziai ėmė
eorge Dewey ties miestu Manilia. Ka bombardyruot Manilią.
C

ulės isz tvirty nes persergėjo fortus ir
Įtus apie grūmojantį jiems pavojų.
■Amerikos laivai dasigavo i užtaka ir
Irasidėjo szaudymas isz abiejų pusių,
lamsus dūmai viską apgulė, nieko neįvo matyt,
tik pukszėjo kanuolės,
tingėjo plieninės laivų sienos ir dejavo
Lsti.

■Apie 9 valandą vėjas praskirstė du
jos, ir amerikieiecziai pamate, kad jie
■naikino didelį ispanų laivą ,, Don J uan
■Austria”: nuo amerikieczių szuvio
Isidege ant jo sądėlys parako ir sudralėvisiszkai laivą.
■ Abidvi pusės ant valandos staptelėjo.
Įavoįgadytų ir Amerikos laivų. Tie
■ valandos atsitraukė ir pasislėpę už
jčntraliszkų laivų pasitaisė, ką būtinai
|nelaivų reikėjo pataisyti.
Parkui vėl
ftsiemė su. Ispanijos laivais.
Ispanijos
■ivamspadėjo ir kunuolės isz fortų. Ne
itas tankus durnai vėl viską užtemdė,
■liovus szaudžius pamatė, kad jau ir
ispanų laivas ,, Reina Maria CriB-T apimtas liepsnų. Nudegė jo tiek
plant galo nuskendo drauge su kapiBnu Cadarzo. Sudegė ir treczias lair5’,,Castillo”, o kiti du - Don Antopde Ulloa labai sudarkyti.
Matenpszkos bledies Ispanija turi į keliolika
rajonų ir sžmuszta apie 400 žmonių.

c

Visos tos žinios apie bėgį kovos ties
Manilia paeina nuo ispanų ir nuo kitų
neutraliszkų vieszpatysczių.
Amerika
savo locnų telegramų neturi, nes yra
nukirsti per marias jų telegrafų dratai.
Mena, kad ir amerikiecziai turėjo paneszti nemažas blėdis.
Daugelis kalba, kad karė su Ispanija
ilgai nenusitęs, ypacz kad amerikiecziams padės maisztinįkai ant Kubos ir
Filipiniszkų salų. Sumusztoji ties Ma
nilla Ispanijos eskadra buvo viena isz
geriausių, o Dewey turėjo senos kon
strukcijos laivus — tai tas ir gi liudija,
kad Ispanija ne kiek gali spirtis ir ant
marių.

Isz Petra pi lės.
Lietuviszkas klausymas dabar guli
kanceliarijoj ministerijos vidurinių da
lykų; kaip iszsirisz, nežinoma, bet par
tija v polzu litovcev vis didinasi.
Iszėjo straipsnis Jaunio ir Guzaucko Opisanie Ponieviežskaho ujiezda, kuriame
ypatingai apraszė laigilgį (ųuantitas) ir
priegaidės sistemą liet, kalboje.
Nau
jas darodymas, kad kun. Jaunys, expro
fessor ir ksiondz bez zaniatii yra labai
sveikas žmogus, geras isztyrinėtojas ir
svarbus lingvistas.
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P I y m o u t h; P ą.ągiSkgitytojai vi paaukauti ant paminklo a. a. kun. BurJ uokai;
bos.
Kaip
musų
da
draugystė
per
slobsų lietuyiszkų laikraszdaų atsErSnaMaip
tuh tautiecziai per ,, Vienybę” buvo ap- na pinįgiszkai ,ne iszgalėdama kaip
— Ursze; Tarnai! ar ir tu R
kitos paąukamt po kelias deszimtis dol.
jnes- Jiuo ^zirdies paaukavom kaip tik szęi prie , ,T. M.
— Szunes ką nors rado!
— Tarnas: Kaip-gi neprisirašzysiH
isz draugystės,
5/ dol.,’
$ 2000. Kun. Burba teisinosi per .,Lie- _iszgalėdami
— Et, - atkirto Andreika - tai gal Szamaną, savo gasS * _
.
t
7*, 0/
O
p Į Ii
a? kuri Burbai, už jo darbus dėl lietu ant virszinįko perstato.
/ tuvą” ir per ,,Garsą", kad ne jiš parapi
padorių, šilti od^.jfr Hi ‘
u
i
— Urszė: O kodėl gi tu Jonaitcipi M ifiivjoi/zl Tud
Nuklimpb iki kaklui ir bailiai suriko:
jai kaltas $ 2000, bet parapija dar jam vystės.
— Atsirėmiau į ką kietą, gelbėkite!
kalta $ 1000.
Ant to pa’site'išihiihd ta Draugystė*szv. Antano isz Edward gai lauki neprisiraszęs prie „T.M.D.
Apysaka M a r č s Radzevicziutes.
Lukauckas pradėjo kasti sniegą. Vejas neszė dar dau
^,, ’Vienybėro2mepOigan^^=^rn^^usę sville Ta įhėšžimą davė'labai iszmintiil
gą,
kad
Susiv.
L.
Ar
paimtų
į
savo
ginus szviežio. Buvo tai pasiutęs darbas. Mergina numėtė
numerio talpįdamaTaM^pijos rokundą ir
szinįku, tai tada prisiraszysiu.
rankas visą rūpestį apie pastatymą a.
kailinius ir dirbo, kiek galėjo. Tęsėsi tas apie valandą. Špa
y. — Urszė: Jai nori but virszinįku, u
a. kun. A. Borbos paminklo.
i Kast|oks,didelis gulėjo ant sniego.
Stuktelėjo koja, tas atsirėmė į kietą daigtą; buvo tai arklio galva susten
kun. Burba tikrai yra apvogęs--parapiją.
pirma
prisiraszyk
ir
iszbūkip
nors
si
Anie tokia Vienybė, kaipo apsigarsino,
gus su iszsivertusiomis akimis ir kruvinomis putomis ant snuPagąsdįta slidu vVieny-bė’bi nutilo;i lie- kad visas aukas siųsti į jos Redakciją, szis menesius, tada gal gausi ir viii hi dasilytėjo ranka. Buvo arklys. Nerami
hezią ir užžiebė szviešą, po to iszėjus apžiurėjo
tuviszka visuomenė netikėjo,4 kad: <kun. kaipo pasirodo iszmintinga, posmereze
— Tai jie - tarė Andreika - jau sustengę.
Burba galėtų but vagim,; bet į vis+gi at kun. Burbos vėreziaus Vienybė to _ — Jonas: Kam-gi man lauktieszd mtimsrą Antano kumelę. Lyg persigando ir szirdį jai
įaudė.
Matydama,
kad
gyvulys
dar
gyvas,
Dabar jie surinko paskutinias pajiegas. Kasė sniegą ran
sirado ir toki, kurie įtikėjo.hd Dabar tu vargo ant savo sprando neužimtų...
men. po prisiraszymui kad kitus pria te, o paskui valandą stovėjo užsimislijus.
komis, kojomis, net ir szunes dirbo. Atkasė kailius ir isz po
ri isznykti ir tų abejonė, kurie buvo
insiraszymą ant virszinįkų perstai! Du kartu artinosi prie mieganezio Andreikos ir vėl grįžo
Reikalaujame mes tikro komiteto^
jų iszlindo drebantis Antano szuva..
Pamatę jį szunes urgz
Vienybės” pertikrįti. Sztai tie patys,
Kaip greieziausiai prisiųsim tuos ke kaipo tai: Phi—os kuopa ir nebūto nl Buranas be paliovos siautė. Atsiminė jį aną vasaros
dami puolėsi priėjo, bet jis nesitraukė nuo kailių, po kuriais
kurie vagino guodotiną vielionį, sakoj lis dol. tam garbės Sąnariui.
sidauginus kad ne virszinįkystę^M prą, kada pirklys su dalgėmis ežia užklydo. Pasakojo tagulėjo jo duondaviai.
kad ,,kunįgo buvo teisybė", kad isztikDr. Sz. Izidoriaus, prezidentas.
tatymai; W—B —rio tūli visaįdaj jaiapie tolymą, bet mielą szalį, iszmokino dainuoti, buvo
Pradėjo atlupinet suszalusius kailius ir Sziszkiute nustvėro kunįgui parapija yra kulta $ 1000.
Kazimieras Kondrackas.
prisiraszę o ineszimius duodą gjyipį hs, labai geras!....
re Antanac už rankos,
Po apvaginanezia a. a. kun. Burbą ko
kus stato..............................
Atsirėmė į sieną ir apsiverkė. Su aszaromis iszbėgo jos
Mergina nutraukė jį ant sniego ir paguldė kniupszczią.
respondencija buvo pasiraszyta pp. Bag
Chicago, Ill. Nedelioj 1 mą dieną Ge
hnas. 2Jau be abejonės prisiartino prie Andreikos ir pa- Andreika paėmė Marijoną.
dono ir J. Paukszczio — dabar jie patys gužio Dr-e Simano Daukanto Chica— Užtroszko - tarė.
sako, kad kunįgas buvo nekaltai ap goj laike savo pusmetinį mitingą, ant
Kazys buvęs iszvakaro ant moMs
— ,K,ęlkis! Antano kumele gui! po slankszcziu.
— Ne, dar atgis! — prieszinosi mergina.
skelbtas, vienok atszaukimo savo mela kurio apart kitų nutarimų, nutarė ( pa kos, lekcijos nuėjąs į dirbtuvę pasAai
— zjiurekit, vieta, kur gulėjo szuva, dar szilta! - rode
^j&ųinejė? Ar viena? O jie? - murmėjo keldamagystes jokio nedaro, tik. . . . nori atsi- aukavo ) $ 10 dol. ant paminklo kun. draugą tarė: Tamista nuo szios. die^
jieszkoti nuo parapijos tą $ 1000, kurį A. Burbos, kuriuos pinįgus kiekviena privalai manę guodotie, nes asz jau m
trinti.
U Juos turėjo užpustyt!
kun. Burba buvo savo pinįgais iszmoke- me laike atsiųsime paskirtam komite kytas.
1 įpilk į burną degtines.
-Na’tai kas?
jęs. Mat p. Bagdonas yra a. a. kun. tui.
Visi nusivilko kailinius ir stengusi atgaivįti nelaimingus.
Eik jieszkot.
Burbos szvogeris, o kad kun. B. jokio
Dr-e S. Daukanto.
skriaust.
Antanas nurijo; Sziszkiutė jį pasodino, trynė sniegu, szildė
į-JArpisz galvos iszėjei?
, tai ne kiemas,
testamento nepaliko, tai visas velionio
— Kazys: Kaip asz skrausiu, kadi Hėęziau surasti!
savo kvapu.
Kad papuczKai tavg kankina ir n« ima gu darosi
turtas pereina jam.
Bet tuos pinįgus valgyk Cascarots katarlszkas cukerkas, j , ne kapitalistas....
— Gyva ir ji! - sųszuko Andreika - Dabar juos reikia
L.1(Kyailas; kumelė parbėgo, tai jie tur but nepertoli.
nuo parapijos reikia iszgauti, o p. Bag Lies pasveiksi 10c., 25c.
paimti ant peczių ir neszt į grinezią, į szilumą. Na, szunes,
•?-;Tu pati kvaila! Vai kas dar jos pedsakį suras?
donas nemoka angliszkai, tad p. J. Paukk Mano szunes atras. Bet gana kalbėt, nes jau szvinta,
Navatni medžiai.
sztys, turėdamas dailaus liuoso laiko,
Kaip kūdikį neszė jis Marijoną; paskui jį mergina neszė
eina į pagelbą. Tokiu budu tie,
B a n j a n medis.
Dabar szunes ncklaidžiojo, suuodė jie
Cascarets sudrutina skilvį, inkstusir žirei — Dieve mano! - dejavo Andreika - dabar, kad ir atra su Lukaucku Antaną,
Prie dyvinų medžių galima priskaityti Niekad neapsilpnina nelskaudullų nepadaro. II ktai jau bus sustengė. Nelaimingas tas mano draugas! suvo butą.
gyvą kun. Burbą szmeižė, po jo myrio
Audi; vis szelo ir kelias buvo sunkus.
Rl
u
/
mi
in
u
&
&
Banjaną arba ,, Indian Fig Tree" Kožjieszko jo turto — užgintų pinįgų.
Tyras įpykęs ant tų žmonelių už tai, kad atėmė isz j
LAisįįčįė.ir Lukaucką prikėlė.
na
szaka
leidžia
savo
atžalas
iki
žemes;
Su tais pinįgais taip buvo.
Komite
Laikrodis
stengėsi pražudyti ir juos, bet neįveikė tų mažyczių.
.Mergina
pasiėmė
spatus,
paszaukė
szunis
ir
glostydama
tas, daejus parapijos skolai iki $ 3000, atžalos to leidžia szaknis į žemę ir auga
pjiems pavuostytie szaliką, kurį kadaisia Antanas buvo ežioje atgijo tie gyvais palaidotiejie. Atidarė akis i
vėla
tokis
pat
medis.
Ir
taip
isz
vieno
užraszė tą deficito sumą į knįgas, o to
Ikęsfutore. Ikszioliai laikė jį skrynioj.
Iszsivedus lau- Įėjo vienas į kitą.
medžio
per
kiek
laiko
pasidaro
gojelis,
k871A S
ullįu '‘(“Vyto11
liaus rokundą vedė isž pradžių. Su lai
Įdavč-jibįns1 apuostyt kumelę, ir prisakydama jieszkoti paB
D0VA x-\s
po
kuriuom
gali
pasislėpti
pora
tukstanku apie tą deficitą visai. . . . užmirszo,
Pasi"loin'' Jumis norėdami idaniffl įjUjOs; . Szunes leidosi į tyrą, o paskui juos ir Sziszkiute tanas.
czių
žmonių.
Vienas
medis
į
porą
me

užsiimtuniet
pardavinėjimu mus^S
tik pernai apsižiūrėjo, kad kasoj, pagal
Marijona pamatė Andreiką, ugnį, Sziszkiutę ir apsiver
1
avoru<’S prisiusimo JiimisKM fcįąflkpje.
tų
iszle'džia
kelis
tukstanezius
atžalų.
szita 85 verta, nikelini, anti|J|
tą naująją rokundą, nepritenka $ 2000.
kė isz džiaugsmo.
sznviu, 32 ar 38 catridge palicmonlniszka re-H ĮDįenaiiik-ką dar užsiėmė, vėjas stumdė ją į szalis, snieDidysis medis.
(Trecziąjį tūkstantį kun. Burba užmokė
volveri ir visiszkai padovanosime vvriszka argą
Kad nepasiklaidyt, mergina apsiriszo szniu-j
SO verta laikrodėli naujos madoslukšd raflO’akis-.
Californijoje randasi daugelis labai moteriszka
jo-savo pinįgais). Apie tai mes, Ply— Dieve mano! — tarė Antanas — ar tai man tik sapna
puikiai iszkvlotknoti nikeliniais kvietkais. padirbus
mouthiszkiai, visi jau žinome, turi apie didelių medžių; nekurie turi po 300 pė 14 J<. aukso, panaszus į prusiszka sidabrą: gerai'J
vosi, ar isz tikro buvau numiręs.
O, isz tikro, nes ranka atka rodo. Gvarantuotas ant 5 metu, iszrodo lygi !sijszl&t67;nes szunes tankiai pamesdavo pedsakį: kasė jie
tai žinoti ir , .Vienybe" ir jai didele bus dų augszczio. Liemuo jų penkiose pė laikrodėlis. Kiekviename laike gali parduot uill
szalus. Gerai gyventi!
ar §12. Teipgi prisiusime z.inanczia JavosdeifflB] j^is^ii^gą, sukinėjosi, po kelis kartus grįžo į vieną vietą.
geda, jei ji neatszauks nors dabar tos dose nuo žemės turi 29 pėdas aplinkui; szpilka. Laikrodėli, revolveri ir szzpinka pristefl
— Nebūtum jau gyvenęs, kad ne szuva - atsiszaukė An
lm.Įęiiąipgipusnynuos kovodami su szalcziu ir audra, apper
(xpresa.
Galėsi
apžiūrėt
J
01
?
11
M
draskanezios velionio garbę melagystes. žievė — 12-14 colių storio. Iszpurtu- dabos, užmokėt expresui
dreika. - Jisai jus išzgelbėjo ir szita mergina.
jr kasztofij feprakaiM
vežimo
ir
pasiimk
sau
tavoms.
Gali
didelius
padui
sį liemenį vieno medžio isztaise vidurij
P. R.
— Kelinta valanda? - užklausė Marijona.
pinįgus pardavinėdamas musu tavoms. Prmėgink-1 Po’kelių tik valandų daėjo lyg leržynėliui už kelių szimdivonais, pastatė vagonėlius ir sėdynes
— Vakaras. Jau para, kaip mes isz ežia iszvažiavome.
Edwardsville, Pa., G e g. dėl kelių deszimtų žmonių. Vieną kar Insurance Wholesale Mdse. COiĮiingsnią nuo futoro.
— Dievas susimylėjo ant musų. Kur mus radote? Ko
1G7 Dearborn St.,
CHICAGO, ILL ~ Dieve duok iki vakarui nors sugrįžti 1 grmczią!gn
tarė,
2 d. — 98 m. Draugyste szv. Izidoriaus tą suleido į vidurį to medžio szimtą ket&amisiJub
.
...
. ..
dziszkiute
ženge
pirmyn
kartais
tik
szukteldama
szunis. kiu stebuklu?
laike savo mėnesinį susirinkimą 24 d. turiasdeszimts vaikų, kurie tilpo leng
— Tuoj už beržynėlio; szunes mus nuvedė. Na, tikras
Tik pamėgįk už 10c. baksa Cas ca r e t s, gerisifl tajpą szunes sustojo ant pusnyno ir kojomis žėrė snie
Balandžio; isz draugystes padavė ine- vai.
stebuklas. Atmįkite mano žodį, jums visur seksis, nes jei
skilvio ir žarnų reguliatorių.
i .amnnnlodi). p;
szimą Andriejus Viszniauckas kiek galint
Mergina klimpo sniege ik pažastų, kartais net visa pa buranas jus dabar nesuėdė, tai niekur nežūsite. Asz prie ta
vęs, Antanai, kiekvienam užsiėmime apsiimeziau būti pusinisriiege, bet vis yrėsi pirmyn.
— Ach, Dieve mano! - murmėjo Andreika - Kad pa- ku.

taima vilis

tVIH

neturčeziau, isz syk ją veseziau.

Tai drūta!
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— Ne mano laime, tabpaczios.
K
kį

ll

J

pl
£ t

T
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Manę jau ne sziandien

Vejas dar kauke lauke, o grinczia buvo pilna durnų: ant kudmento kūrenosi ugnis. Tamsu buvo ir neramu.
— Taip tai ant Szamano velniai jodo! - tarė Andreika.
Lukauckas, sėdėdamas ant suolo, temijo į Sziszkiutę.
Szunes gulėjo prie jos kojų ir ji vela buvo liūdna ir nekalbi.
Kartais isz paniūrų dirstelėjo į Mrozovickius. Pagaliaus An
dreika pradėjo pasakoti. Žinojo jis isz mažens tyrą ir jau ne
vieną tokią pusnį vidurij jo buvo praleidęs.
— Aną žiemą visą veseliją buranas buvo užpustęs - kal
bėjo ramiai — Nuo vieno kaimo į kitą važiavo kelios roges. ..
ir dingo. Žmonių buvo į 40. Veltu jų jieszkojo. Sykį vasa
rą isz netyczių užėjau juos. Greta stovėjo roges, ir arklių
kaulai, ir žmonių liekanos. Žole ir buranas jau jų neėdė, tik
paukszcziai kailiuose ir apredaluose susivijo sau lizdus. La
pes iszsikase sau olas prie jų kaulų. Jau ir targabanai jų ne
sibijojo, nors dar kelios szaudykles gulėjo rogėse. Taip tai
tyras gaivina ir marina.
— Vargszai kirgizai su savo pirktelems! — tarė Antanas.
— Kirgizas, kaip kurmis, oloj pasislėps ir viską perkęs.
Klausykit jau burauas pailso, szniokszczia, tuoj apstos.
Visi pradėjo klauyti. Laukę kartais davėsi girdėti lygs
sznioksztimas. Po to spiegimas ir koks tai nesuprantamas
kaukimas ir — užstojo tyla.
— Tai szaltis! — tarė Andreika. — Nusibodo jam staugirnas burano, jis pakele savo ranką ir viską suspaudė, Prie
jo viskas tyli. Jis vieszpatauja!
rer
Ir tikrai tyras tylėjo. Buranas buvo sutremptas,
langą buvo matyti sidabrine szviesa ir stuba atszalo. Lauke
dominavo mirtina tyla, dangus pasipuosze milijonais žvaigždžių, sniegas kietejo ir staiga truko ledas ant ežerėlio, iszduodamas balsą, lyg perkūno trenksmą.
— Sztai ženklas, kad szalczio virszus — vis aiszkino An
dreika. -- Kad būtumėm laukę su pagelba lyg szioliai, but
jau po jus.
— Paskirta mums gyvent — tarė Marijona.
— Aha, ir geras likimas! Pamatysite!
Lukauckas prisiartino prie Sziszkiutės ir kas žin ką jai
kalbėjo.
Rodosi nė neklausė.
Vienok kada parycziu
pradėjo rengtis prie važiavimo ir nežinojo, kaip parvažiuos be
rogų ir arklių, jisai atsiszaukė.
— Iszsiteksite ant Andreikos rogų.
Asz ežia liksiu.
Negaliu-gi pamesti ežia ją vieną!
Andreika szypsodamas pažvelgė į juos.
Atsisveikinant Marijona apkabino merginą ir kas žin ką
jai pasakė, nuo ko toji užkaito.
Po to Antanas priėjo.
— Sofija! — tarė —- blogai apie tavę mislijau.
Atleisk
man! Gerą turi szirdį!
Pažiurėjo jam į akis.
— Mylėjau tavę, pertai likai gyvas! — tarė -- Per manę
tau buvo bloga, per manę bus gerai. Važiuok su Dievu!
Staiga užsisuko ir pradėjo savo szunis glostyt.
Skambalėlis suczerszkej ir balsas jo iszsiskleidė po tyrą.
Ant tyro lauko szliuožė, nei luotas, roges be jokio barszkejimo.
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Truputį užsigėręs Andreika szvilpavo, o Marijona
— Tėmyk, Antan, szi nelaime tai buvo paskutinė!
bar sugrįžome į gyvenimą, kad dirbti, rupįtis ir rinkti. 1
per szį sniegą kasime, pakol prieisime, kur kviecziai Iii)!;
ja, medžiai žaliuoja, gėlės ant pievų žydi.
;
— O, ne kalbėk, nes szirdis mano iszszoks.
— Dienos ilgos, ilgi matai! - tarė.
—- Duos Dievas, sulauksime!
Verte J. Montvila.
Galas.

ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.
Rūstumas jo staiga iszsiveržė; nustvėrė kardą irjawj
pirmam užsidegime prieszakij tėvo kariaunos tuojauožklš
ti ant Vilniaus ir griuvėsiais jo prislėgti nedėkingą* brolį; k
Keistutis, bojantis pirmiaus apie suszelpimą prisį)austi]j0
kaip apie nubaudimą kankįtojų, davė paliepimą sumii, U
palikęs atmaudą jam, pats tuojaus su savo karimu®
sknbįtųsi į pagelbą Poloekėnams.
Kad taip rūstybe ir apmaudą juodino protus Trakuose
Vilniuje vieszejo didžiausias ramumas.
Kunįgaikszczio ra
mai, apleisti karžygių ir sveczių, nesignrsčjo klegesiu puolį
Jagalius kas valanda lauke gerų naujienų isz Polocko ir tik
ros vienvalinės Keistuczio negales; ne nepamislijo, kad t«
szalyse Skirgalius galėtų sutikti kokias kliūtis. Mislijoji
sai, kad Vytautas neiszdrįs kisztis, nes būdamas dideliam »t
stūmė turėjo iszdraikytas savo pajiegas; daug sau taipgi h
dėjo isz smarkumo Skirgaliaus ir isz jo noro likti ponu Pi?
locko. Ir taip pilnoje ramybėje leido valandas tarp namui
užsiėmimo ir mielos jam draugystės neseniai aplaimjtossesen
ir gražios Pajautos, kuri nuo dienos ik dienai atidėliodami
savo iszvažiavima, lyg sziol prie jo motinos vieszejo.
Kad butų pasiekusi Jagalių žinia apie kuntoro gimi
mus, tai gal tas nerūpestingas n’atbolnumas butų davęs vielį
veiklesnėms pastangoms; bet Traidėnas, kurį tolydžioj kuti
no mislis persergėjimo kunįgaikszczio, neturėjo progos ir tu
rėjo visus kelius užtvenktus, kad jam galėtų ankszcziaus pnneszti. Isztisumas uždarinėjimo gyvenimų szventinyczioš
nedaleide jam jokiu bildu iszeiti už szventų durų be žinios
virszinįko. Nesutiko taipgi nieko, kam galėtų pavesti taip
svarbų dalyką; susimislijo tada Jerbutui pavesti ypatybes
savo kalbos su kuntoru, praszydamas pavelinimo duoti apie
tai žinią Jagaliui, bet žiaurus urėdas nedaleido jam per
žengti slenkszczio szventinyczios; prieszingai, imdamas szilį
užsitikrinimą už iszsisukimą jaunikaiezio, kuriam patiko di
džiojo svieto oras, užbaudė jį asztriai, duodamas suprasti,
kad pats apie tai danesz kunįgaikszcziui. Isz tikro-gi jeigu
ir tikėjo kiek žodžiams Traidėno, tai laikė juos (.langiaus ui
vaisių juokų, kuriuos pralinksmėjęs nuo gėrymo kryžiokas
norėjo sau padaryti ir nelaikydamas juos vertais kunįgaikszczio žinios, visą szią aplinkybę paleido netbolnuman.
Tuoni tarpu kada pilyse vieszejo ramumas ir malsza,
mieste paprastas bruzdimas nesiliovė eiti savo keliu. Gie-
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prios pavasario dienos atidarė yvairaus skyrio darbus. Ja
galius visada užimtas naszumu ir aptvirtinimu miesto, tankiai
apleido augsztutinį gyvenimų, kad būti prikilnu augantiems
yvairiose miesto dalyse uždėjimams. Ten kariszki iminiai
siinkum darbu parkankįti turėjo dieninį pasidrutinimų. Ne
vienas, pripratęs paliepinėti, czion turėjo būti paklusnas asztriausiems prisakymams. Sužinodinti isz aplinkinių szalių
dailydės ir murinįkai urmu spraudėsi Į Vilnių dėl uždarbio,
tuomi labjaus, kad pasklido paskelba, jog kunigaiksztis nori
miestų muru apvesti. Ant tikrųjų buvo tai jo užmanymu,
nesu senas Gedimino apvadas apėmė tik vidurį miesto ir buvo
jau supuvęs, pertai liepė mislyti apie platesnį, o tuom tarpu
liepė jiems apsistoti yvairiose miesto gaspadose.

Bįj:
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Vos iszsisklaidė szi minia po miestų, kaip naujas pribuinakvynes. Buvo tai 400 pirklių su tiek pat vežimų prikrau
tų žvėrių kailiais, kuriuos isz Didžio Naumiesczio dastatydami ant marių, prasze Įleidimo į miestą, žadėdami pagal teisy
bę muitų apmokėti. Kaip niekad keleiviams per Vilnių per
važiavimas nebuvo ginamas, taip ir dabar Naumiestiniai pirk
liai nedatyrė jokios kliūties. Inėję Į miestų sustatė savo ve

liai apsistodavo.
Jagalius norėjo pribuvusi tavorų apžiūrėti, kuomet iszeidamas isz buto pamate ant lygumos. Pravaikszta vadinamos,
smarkiai besiartinanti debesį ruko, kuris nuo Ponariszkų kalų tiesiok slinko prie Trakinių vartų.

negalėjo jo spėkų pažinti. Matė jis, kad neįstengs su sauja
likusiųjų kareivių apginti miestų, vienok turėjo liudyti apie
apgynimų, kokis buvo galimas. Supūtė trimptus bcksztuose
dėl upreiszkimo pavojaus. Vaidyla su keletu narsunų užsi
daro viršutinėje pilije,žadėdamas jų ginti iki paskutines; Ja
galius su pagelba mieszezionių pasiėmė ant savęs apgynimų
pilies žemutinės, didžiausias pajiegas atkreipęs ant uždengi
mų atvarų apvadoje, per kuriuos laukė, kad prieszas norės
prasiskverbti; likusius kareivius panaudojo dėl sustiprinimo
sargybos Trakinių vartų ir pratinsimo glitos priešai pilį.
Žmonės, pabūgę taip artymo paojaus, bėgiojo į visas puses,
jieszkodami pasislėpimo. l’riesz.as, paniekinęs kelių, kurį
jam lengvino, kaip szturmas meteli ant vartų ir pralaužęs
sargybų, tiesiok spendėsi ant pilies. Jagalius nardai gynėsi:
pirmas jo kareivis, laikydamasis kiek galint tvarkos, kardu ir
szaudyklėmis žeidė joezius užpuoliko, bet urnai pramusztas
vidus apgynėjų pasidalino į dvi dali, kurios negalėjo savę gel
bėti. Jagalius skatino savo halsu ii' paveizda, szelpė glitas
suszaukta nuo atvarų apvado pagelba: bet jau viskas buvo po
laikui, nes pergale kas sykis \ is (langiaus sviro ant szalies už
puolikų. Muszė žemaitis kardu ir skriodė jieszmu iszsisklaidžiusius kareivius, kurie vienok nemažiaus narsiai gynėsi.
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run pergalėtojų balsas: „Virszum Trakėnai! Keist utis su mumis!” pripildė orą. Ant szito gando, sklindanezio per ulyežias, ant ženklo pergalimų trimytų, iazbėga isz yvairių
lių amatnįkai, griebiasi už ginklų isz vežimų ir akimirkoj sto
ję įgiltas traukia ant augsztosios pilies.
Tvirtynė szita, veikalas Gedimino Didžiojo, ant augszto
kalno iszkelta, isz vienos tik pusės, isz užpakalio miesto, nuo
slėnies, Kreivąją Dauba vadinamos, turėjo liuosų prieigų; bet
ir ta /ieta taip buvo siaura ir skardi, kad be didžiausio mit
rumo nemislytina buvo vartus pasiekti.
Žinojo gerai Kei
stutis, kad sauglys pilies visų pajiegų atkreips prie apgynimo
prieigos; todėl apsinčręs sermėga prasto kareivio pats, kaipo
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narsių vyrų.

Tolinus bus.
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Geležinkelis Lehigh ■ Valley.

Prasidėjo nuo 20 Vasario
m.
TrelnaI Iszeina Isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
Allentown, Bethlehem, Easton
Parduoda naujus laikro sauqua,
New York ir Philadelphia 5.28, 7.57, ry
2.52, 5.10, po pietų.
džius ir pataiso visokius ta;In 12.50
Wilkes Barre, White Havener Pitts
5.28, 10.05 ryta; 2.50, 5.10 po piet.
daigtus
isz aukso ir sidabro ton,
O
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Fails Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva Ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.10 po
piet.
Dr. Y. M. HAMILTON In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
buvęs Miners Hospital,’ėję In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
Ashland’o. Gyvena J15 N. Jar- In Jeanesville, Leviston ir Beaver
din str. S h o n a n d o a h,Pa, Meadow 5.28 ryta; 2.52 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried Ir Hazleton
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.57,10.05
ryta; 12.50, 2.52 5.10 po piet.
In Jeddo. Drifton ir Freeland 5.38,
10.05
rytą 5.10 po piet.
geriausiai gydo visokias ligas
In Scranton 5.28, 10.05 ryta;12.50 ir5.10
Gyvena
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland,
30 E. ILIoyd str,
7.25 po pietų.
Raven Run, Centralia Mt-Carmel
Shenandoah Pa. ir InShamokin
10.53, ryta; 1.47 4.04, 9.21,
po pietų.
Vyrai visi pas geriausių
In Mahanov City, Park Place. Delano
5.28,7.57, 10.05 ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25
po pietų.
In Yeatesviile 5,28, 10.05, ryta; 2.52
8.25,
po pietų.
Vincu Minkevicziu
TREINAI ISZEINA.
230 W. Centre str.

110 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
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Isz ShamoKin 7.05 , 9.10 11.58 isz ry '
Shenandoah, Pa
popintu ir ateina in Szenadon ant 7. 57 , 1
Užlaiko geriausius arklius ryt*) 12.50, 5.10, po pietų
Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville
ir ryginus dėl szėrmenų, vesei- St. Clair, New Castle, Morea ir New
Boston 7,57 ir 10.05 ryto, 12.50, 2.52 ir
lių ir 1.1.
[36 ir
8.25 p. piet.

,RYTAS’
nedėlinis szcimyniszkas laikrasztis

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai........................................ S 1,00
Kiekvienai krikszczioniszkai szeimj uai naudinga jį iszsiraszyti.
T •

tz •

34 Jolm sir.

AJVL/l 10,

Waterbury. Conn.

GERIAUSIAS LIE
TU VISZ K AS KRIAU-

A. BUJAUCKA S.
Persikraustė į savo nau.
jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah,
Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias
lieiuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik 1 dol. 20 c. ant metų,
60 c. ant pusmcezio. Prusnose 4
markės GARSO spaustuvė už pi
gią prekę ir labai gražiai padaro
visokius drukoriszkus ■ iarbus;spaudinaina draugysezių konstitucijas,
visokias koi teles, užpraszymus,
laiszkus etc.
Pinįgus ir gromatas reik siųsti
ant vardo:

Garsas (Publishing Co,
Shenandoah, ^Pa.,

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.4b
9.-10. ryte, 12.38 2.42 5.0, po pietų.
Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7,55 10.00
ryte, 12.50 2.58 6.2-1, 8 30 po pietų.

NEDELIN1S TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte
7.21 po pietų,
Iszeina isz Shamokin In Slienadorl ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.
Isz Shenandoah į Y'atsville, Mahanoy
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
Audenrii d, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk
9.35 ryto ir 6.31.
In Lehighton, Slatington, Catasaadua
White Hall, Coplay, Allentown, Easton,
ir Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.25 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
9.28 ryta, ir 6.24 po piet.
isz Shenandoah į Pottsvillg 9.35 ryta,
Ir 6.31 po piet.
Iszeina isz Pottsvllles į Shenandoah
9.15 ryta ir 6.05 po piet.
roi.lin h. wilbur generalnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Pbiladelpdia, Pa.
A W. NONNEMACHER, Asst G, P A.
Philadelphia, Pa.
M. B. CUTTER. Supt. Trasportation,
South Bethlehem, Pa.
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Tėvynės Sargas,
mėnesinis laikrasztis paskirtas
dvasiszkam ir medegiszkam
Lietuvių tautos sulaikymui
per jos apszvietimų, iszeina
Tilžėje. Amerikoje kasztuoja
1 dol. su prisiuntimu. Raszykit pas:
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Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos,

;

Don’t Spend a Dollar
for
Medicine

Pr a k i 1 u n sNe w York’o kem i k as ii’moksl i n
ežius ką siūlo miįs skaitytojams už dyką.

B. H. HOBGAN.
77

Dirba visokias

SZARFAS,

KEPU-

RES, KARŪNAS,
Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
n
New York’o apgarsino savo metodas Isz5 .KARDUS, DRAĘUgidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, tapęsgi kosulio, kataro vidu
0q 01 c ()«.
ŽIUS IR T.T.
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
kurs
paraszys
pas jį, jis atsiųs UZ DYK^
li q
T’1 • ’’ ■
until you have tried
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
DEL LIETUliokarstu.
Jo „Naujas Moksllszkas Gydymas'
iv-U
19 V ’ptU
VISZKU.
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko užsavo pro
DRAUGYSCZIU.
fesijos priclery tg suteikti kenezianezia1
žmonijai progą pasinaudot isz Jo tikrai
.;..!<[ oq 01.«
gydanezio vaisto.
Raszikite, o mes
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus,
ir
szis
didis
kemiRas,
kantriai
oi,i’.ii or... i, j
atsiųsim, ant pa
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
TAW.SUNUS LIETUMS
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
.btisl ! -/■ n
•• :’ :
'■ '
"
"
PO AP.S1W.WICEWTD.
žiūros kokardas
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jc
UZD.Z4.RUGJ833,
You can buy them in the paper 5-cent cartons
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
SHENANDOAH, PA.
ir kepures.
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
Pigiausia vieta visoj
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
t>
Ihls *orl to yd W» ahaaply to gr*tUty th* unlvsnal prwani demand for a low price.
88.8 Ul.a J'v.S' .or..?f ;J T'<"i
‘>1
'tw.c
■
... ,
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
Amerikoj /
sų svieto krasztų.
If you don’t find this sort of
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
23 N. MAIN STR.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
SHENANDOAH, PA.
98 Pine str., New York, priduodamas
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Plumberis ir Gasfitter’is,
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai m’ s laikrasztij._____________ SZILTU VANDENIU SZVEDAMAS JO
Bend Five Cent* to Thb Rifans Chemical Comp ny, No. io
SPEC1JALISZKUMAS,
YPACZ NO
IDR. F. J. KALLMERTEN,
Spruce St., New York, and they will bo lent to you by mail; or
IS cartons will be mailed for 48 cents. The chances are tm to
8PEC1JALI8TAS CIIKONISZKU IB NEBVISZ- RINGAI ĮVEDA SZILUMA į BAZNY•M that Ripens Tabolc* are the very medicine you need.
KU LIGŲ.
CZIAS.
d/inc- 'fi
Iohitt.' Iii •Gydo visokias
—■'■III
■■■ ........... ■
--------------------------------------INTAISO MAUDYNES, WATER
užsenėjusias ligas
Troszkinimą, spaz CLOTETUS, PRAUSYNES NAUJAU
mas, paralyžių,
dusulį, vandenine SIO STYLIAUS.
puklina, reuma DIRBAVIETE ANT KAMPO I.LOTO
REAL ESTATE BROKER
tizmą, ‘ skaudėji
mą galvos, aklų, & WHITE STS., GRETA SU ,, GAR
ausų, ir nosies, SO”“ OFFISU.
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau
pavimo kelių,dru
goja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, gį, szaszus ant galvos ir ant
ligas motės, neregnliariszkumą
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- skuros,
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
iga, nevaisingumą, palags sopulius, pukrirgiausiai.
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
sloga, reuralgiją, bronchitis, petogapsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? nės,
rą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge džiuvimą,
susilpnėjimą kojų, džiova pil
Anyone sendiną a sketch mid description may
ascertain, free, whether nu invention Is
riausius lotus Pliiladeiphijo.je ir Camdene? O gal nori vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir quickly
probably patentable. CoiuumnicHtlons strictly
t.t.
confidential. Oldest aizency for securing patents
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Ten Tabules for Five Cents.

Ripans Tabules
At the ’ Druggist’s

P. w. BELL

•Vipceptas Dopiapski
2O23X w w Phiiadelpliia Pa.

sukąlektayoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

Tai eik pas

.ir į
Y.
Domanski
pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmo
gų

e TIK NĘPAMIRSZIC:

2548 Richmond str.PhiIadc|phia,Pa.

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. Atsiszaukit prie dr-o Kallmertcn’d, o jis jus iszgydys.
UZSIKRECZĮAMAS LIGAS abiejų lyczių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nes
užvilkimas atuesza apverktinas pasek
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit įtiek metų ligonis, atsi skit gromatoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkai ir voklszkai. Adresas:
DR. F. J. KALLMERTEN,
TOLEDO, OHIO.

in America. We have a Wasbinaton Onlce.
Patents taken through Jlunu & Co. recelv*
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,.,
beautifully illustrated, hugest circulation of
nny sclent 1 tic Journal, weekly, terms 13.00 a years
S1.50 six months, specimen copies and HAND
tJuoK on Patents scut free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

CONWAYS FAMOUS
5 6° io c. store.
102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
Pardavimas bus puikus, ateik ir pa
žiūrėk.
vertos.
pas mus.
szl notos 25c.
po10c.
puodukas ;25c.
,,10c
Bliudas 25c.
„ 10c
Karpetos 40c. užyardą
,, 10ę
stiklinė torielka 25c.
„10c
kavos puodas 25c.
„ 10c
Vaza
25c.
,, 10
Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
Conway Famous 5 & 10 c. Stobb
MAIN STR., SHENANDOAH
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ar žinai ką?

Į Gerinus, kaip Klondike*

Antanas Daniseviczia

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

savo naujame namo ant

630 W. Centre str.

Ctf

stalas

km

Geležines lovos

-

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir
s a 1 i u n ą.
Atsilankyk! ] a'yrsi, kati tai tei
singas ii geras žmogus.

ANTANAS KALCZIASKAS
/*.'

geras ir teisingas
vyras laiko

.i,

fe
-u!?

Dr. C. B. Ham

z Itiu.EVup

Hospital Medical College.)

GYDO VYRUS, MOTERIS ir VAIKUS.
JojiUikttirai negulėjo pažui tavo ligos »rbn negnlfrjA't.ftu pagelbėt, tai ruszA k tuojau? pm Dak
tarę Iliun'ę, o j i,s tau dtn>s rodę už dvkę. .hi dak
taras pripnžįtų tavo ligę už uciszgydouię. tai ?tacziai tau pasakas ir neturėsi jokio? uiroto?. Dr.
Ham yra teisingas ir atsukantys, o apie ligoniu?
tain rjčpHiusi, kaip tikras tėvu? apie ?av<> vaikus.
Lmoirvs, "kurie doviniai klausinėjo rudų dnuęelio
daktarų, kurie po kelioliitę metų pergalėj. lijronbueziuose, tartum per kokius menus likos dr. Hnm'o isz.gydyti. Nekalbame tai girdamiesi, tik sikomkrę teisybę, Neprarask savo ligos nes ga
li ta būti ueiszgydoma. Raszyk tuojau? pa? Dak
tarę Iluiu’ę.
Gyduo.ių Daktaro FTam'o negali gauti jokioj
aptiekto!, nej grosernėj, nei kare'.inmoi, nė nuo
pėrknycziu,
Kas nori būti persitikrinęs, kad
gaus czyst.as ir sveikas gyduoles, tai turi jas par
sitraukti nuo ITam'i. Bunka tų gyduolių kasztuoja tik 81.00 szŲS'zios boukos šn.oo. Knszant gy
duolių. reikia apraszyti savo ligę ir įdėti į gronmta pinigus, money "orderi arba czokĮ. Gyduoles
ir pamokinimu kaip jais suartoti, is/siųsime sekancziupačztu.
Atsiusk paczto žinhlvlt dėl utaliymoį Adresas tobsai:

HAM
7OS-7OI) National Union Building,
Toledo, Ohio.
Ko/.nas lai p sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyviŠBlavsias iszradimas szio amžiaus, yra
„gargižios Ir palongvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abclnai vidurių, perczystijažmogaus kraują
[panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pagmėghik jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojaina.
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DR. C. B.

R. Dabb
Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai. /
29| W. Centre str.

Shenandoah Pa.

Parlor Suits. 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne
Kėdė su nendrit o sėdyne

J. P. Williams & Son,

Neiszspjauk su tabaku ir uesurnkyk savo
amžių.
Jeigu nori atslpratyti nuo naudojimo
VAU V* A'Aą.
ANT
ant visados ir būti drūtas, magfe
į KETVIRTOS tabako
netisžkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa’|
jį" z ' (Fourth) Street jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
kuris daro isz ligotų drūtos vyrus.
p
Minersville, Pa,, toją,
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
Nuo naujų metų uždėjo agentū į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 iszsigydė
ra siuntinėjimo pinįgų į Lietuvą ir jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
visas svieto dalis.
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba NewS.
York.
243
—neseniai pirko—

Markauckas

Ss-xliiiTiii,

Chas Kettig ir Sun us
POTTVILLE’JE. Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o a ] a u s, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

del i s z g a i s z kėni Koks gyvulys,
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefons
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istiptisį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Sou,
Ashland, Pa. (19—6

CxovRit

P. PTigKEVICZICIg
Kampas Main ir Oak uliczių,

Jacob Hentz’o
__

Jy'ę^^auęaęiiia,
Valgį gali gauti kožną valandą
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Ilentz

daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai užsteliuotus vainikus ant veselijų,
szermenų ir visokių tam panaszių
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

Altoriaus Yyna
---- GAUSITE PAS-------

pę aierCo ’ s

New York’e.
Importuoja ie viso
,,Anthracite” alų. kias arbatas,y kava ir
iiViiriinhiotii tikrai czvstas. vyną.

zvieziause mesa
PAS -----

CM. SHi^lDTO

Juozą JUDICKĄ

Shenandoah, Pa.

19 W. Oak str.

JEI NORI GAUTI GE- '
mwi jA'jyuž pigia preke, eik pas

L I K TUVI S Z K A S GRABORIUS par-

Wanted—An idea

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neys, Washington, D. C., for their <1.800 prizo oflei

and list of two hundred Inventions wanted.__

(27 ir 28)

Lietuviszki kumpiu’ ir deszros kuonopigiausia.

J".

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

* tJ

.a

6 BARCLEY STR.

— Na wisi prie alaus —

saindo arklius del pasivėžinimo,
karietos del veselijų, szermenų ir
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka n&
kriksztynų. Taipgi turi visokių
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti grabų
ir pigiausiai palaidoja numi
rl visokiu kogeriausia padarytų valgių
rusius. Adresas:
kepsnių, oisterių irt. t.

M. KUPCZINSKAS ir

SHENANDOAH, PA.,
A___________________ rįsL

BAKNSTON Tea Co.

41 ir 11

Smagiausia vieta del užeigoš. Yra
pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikalo duoda.

13 S. MAIN STR.

quickly soenred. FEE DUE WEEN P.» TENT OBTAINED.
Bend model «»r i.l.<>U*h with cxnlanp.ti: r free report ns to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. ( nitains refontnccF
mid full in forma* h»n.
"Write f<»r BFE0ĮAL OFFER.
H. B. WILLSON &. CO , Pnu-, t L:i»ye.S,
Lo Droit Huildiuft
WASHINGTON, O. C

DIDŽIAU SIA

Lietuviszka
acij a

g 3.75
5.50

Tikrai gryna

SALIOM N K A 1!

Ar žinote lietuwiai kad CIIKYST1AN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Slunitli'a gali kas nori gauti ii
baezkutia in namus parsigabenti.
Sheuandoah, Pa.
70 W. Coal str.

$ 3.50

S 18.001 Visa eilia lovos, springsal, visur
.45>
apvadžiota
/
>. Komoda
-

KOTELI

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

e<$3-75

Puikus aržuoliniai Chanila sitits,
8 sztukos
$ 14.00

inainierii|

JE /

j traukiamas

D. FAUSTA in
jo ofisą

j'

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

-d’fhi'Ii i

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

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

Apsaugoja nuo ugnelės Jau daugėlislnėtu

.n! V n
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Banka Bischoffo

W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue,

uždėta 1848 mete
namo Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal City Hali
•
New-Yorko

CHICAGO,, ILL.

------------- O--------------

Siuneziame pinįgus į visas dalis svieto pigel, saugol ir greitai

Mano Dirbluwe tapo
Apdawanota
P0WSZICHMAWY3TAWA

KRAJOWA

1894

ce
O
ce

DWIEMS MEDALIAIS te
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz
dirbimą;.

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKIN1Ų LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbę apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wiSuS augszcziaus paminėtus daigtua Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dtd to galiu
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,

Kurio] galite-gautie visokių giduou kaip senam'krajui, ba aptiekorius paeina isz senu krajaus. Taipos-gi siuneziame giduoles j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
W. K. SzembOrskis,

G4 Green Sir.

Worcester. Masa.

120-122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

CHICAGO, ILL.

Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPĄCJJA-

SCRANTON’E

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

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

.

121 ir 117 E.Centre str,
SHENANDOAH, PA

| 36 ir 9]

BENŽIGER BROTHERS
New York
Cincinnati, 0.
36 & 38 Barclay St. 343 Main Str.

Chicago. Ill
178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI----

Pirmos kliasos lietelį

po No. 1837 N. Main Ave.

Dėlei artesnės žinios raszyk į

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b e 1 i u s.H Jo k r i a u c z i ų
i z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir nu
siusti į Lietuvą pinįgus ir
iszsipirktl laivakortę. Neužmirszkit
reikale užeiti.

Petro Lipavicziaus,

jMaskolijosrublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Juozo A. Mandour didžiausio ir
Tris s yk aut dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
pigiausio kupeziaus visame pavieto.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
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 pamegįk duot jam reikale.
orderį.
Jo krautuvė yra

J. MIELDAZIS,

UŽLAIKO

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

ZINIA DĖL SALIUNIhU
IR SZTORNIKU.

Vitiate Lteįiszte
APTIEKA!

iKMlUOdamO Szipkortes (laivakortes) ant greičiausių garluinų į krajų važiuojantiems ir iszsilincziamc SZipkorteS
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

3dtJ

»t

F?

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
Uniformų.
—
Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per pacztą ko
nam, kas tik pareikalaus.

Žinia apie prekes ir visus reikalingus

aaiszkinimus meilingai suteiksime.

