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kos krito isz rankų kraujegeringų ispa nis Ursus nenusimena, bėga prie buliaus
nų. Ne, priežastis smerties buvo — antrusyk, griebia už kito rago — ta pa
baime. Viena moteriszke isz baimes, ti pasekme. Užpyko italietis. Suren'^id jos vyras, kurs yra kapitonu ameri- ka paskutines spėkas, griebia bulių už
Pergalejimas amerikieczių ties Mani
kiszko laivo, nepatektų Į nelaisve pas abiejų ragų; prakaitauja ir melinauja ir
lla yra pilnas. Kaip amerikiecziai gi
ispanus, pasikorė, — formaliszkai pasi — numauna vieną ragą; paskui jautis
riasi, nepalydėjo jie savo nei vieno jurikorė ir dar savo valgomojoje. Del am duria likusiu ragu italiecziui į krutinę,
nįko, tik keli sužeisti yra. Ispanijos
žinos atminties užraszau ežia jo vardų: mindo jį ir. . . pasekme kovos yra ta,
laivyne ant Didžiųjų jūrių sunaikita.
buvo tai ponia Jessie Murphy, apsigy kad bulių su numautu ragu veda į tvar
Dabar amerikiecziai tikisi taipgi leng
tą, o Romulų su sulaužytais szonkauliais
vai sunaikįti Ispanijos laivyne ant At- venusi Brooklyn, N. Y. Tą paezia be
veža į ligonbutį.
lantiszkųjų jūrių. Sako, kaip tik ispa veik dieną du kareiviai isz New Yorko
Pritaikįkime dabar tą kovą prie kares
nų laivai susirems su Sampson’o Įlota, bijodamiesi, kad jų nenuszautų ispanai
Negirdėtas tai Amerikos su Ispanija. Padekime kad
tai jau Ispanija ir palydės visa savo lai — patys nusiszove.
Romulus yra dede Sam, o bulius — Is
vynę. Liksis tada užimti tik I lavanna ir daigias, buvo jie negut homeopatai, nes
panija. Tegul Suvienytos Valstija ne
Portoriko — kas jau labai lengva. Bet ar faktais parode, jog laikėsi maksimos:
yra tokios silpnos, kaip ans italietis, bet
isztiesų taip bus lengva, kaip tūliems s i m i 1 i a s i m i b u s c u r a n t u r.
visgi iszeis isz kares su sulaužytais szon
amerikiccziams rodosi, pamatysim to
Apart tų trijų kares aukų Amerika
kauliais, o Ispanija? Na, jai numaus
ligsziol jokios pragaiszties nepatyrė.
linus.
Kubą, o gal ir Philipinus.
Paczioj Ispanijoj dabar pakilo sumi- Suvienytų valstijų laivyne dabar nieko
Sure!
ūžimai. Visokios partijos nori pasinau nedaro, kaip tik gaudo Ispanijos laivus,
Gyvendami laike kares nieko tikro
doti isz dabartinio valdžios sunkaus pa velka į Key West ir vėl gaudo. Lig
apie nieką žinoti negalime. Nekalbant
dėjimo ir iszsiderėti sau ką. Cadiz’e ir sziol sugavo į 10 laivų su lentomis ir be
jau apie ,,slaptingas” ir ,, neslaptingas“
Alicante žmones sumiszę.
Linares’e, lentų, su žmonėmis, sidabru, bananais, Ispanijos laivynes su nemažiau slaptin
ties Jean, įsilaužė minia į rotužę, iszme- rumu — žodžiu su visokiais gyvais ir
gais jų judėjimais, nežinome net, kas
tė visus daigtus per langus ir paskui įsi negyvais daiktais. O ispanai? — Ispa
darosi su žeminėmis ir marinėmis Ame
veržę į mokesezių rinkiko namus viską nai ir gi gaudo, bet jiems nesiseka. Iszrikos spėkomis. Padekime sau, kas at
sumusze, ką tik vidurij rado. Policija statykite sau, laimėjo tik vieną supuvu
sitiko ties Mantanzas? Jei tikėti laikraszszove į sumiszusius žmones, 10 užmusze, sia valti — su anglimis. Tai man gau- cziams, tai dėjosi tenai keisti daigtai.
50 sužeidė. Ties Sevila per sumiszimą d y tojai!
Vieni tvirtina, buk Amerikos laivynč
užmusze kunigą. Apsireiszkia sumisziJeigu dabar, skaitytojau, nori žinoti su žeme sulygino Mantanzaso fortus,už
mo ženklai yra kariumenčj.
musze be mieros žmoniųv ir ramiai nukuo pasibaigs kare, tai klausyk.
Ar skaitei Sienkevicziaus , ,Quo va- plauke sau szalyn. Tuo tarpu Ispanai
dis“? Žinoma, — kas jos neskaitei skelbia, buk New Yorko, Cincinnati ir
Puritano kanuoles jokios blčdies nepa
Karė! — Kada prasidėjo ir kada pasibaigs. — Pir Kaip pameni, gražiausia tos apysakos
mutinės jos aukos. — L'rsans su žiuobriii, Romn- vieta yra kova Ursaus su žiuobriu. Mil- darė - užmusze tik vieną mulą ir su ge
laus su bulium ir Amerikos su Ispanija. —
Amerikiecziai vėl užtvirti
žiniszkas vyras griebia biauriam žvėriui da pabėgo.
Kam tikri i.’
už ragų, laužo jam sprandą ir gelbėja sa na, buk ne jie, tik ispanai bego, tik ne
Taigi turime karę.
sutinka kaslink skaitliams pabėgėlių: vie
Kada ji prasidėjo? — Kongresas isz- ve ir savo karalaite nuo neiszvengtinos
ni suskaite jų keturis szimtus kiti net
kilmingai apskelbė, juog nuo 21 d. Ba smerties.
keturis tukstanezius.
Kas akyviausia
landžio. Kada pasibaigs? — Jcigfii ti
Sztai neseniai viename Meksikos
paskutines žinios paduoda, jog fortuose
keti Gomezui - — pabaigoje Balandžio, mieste tūlas stiprus italietis, vardu Ro
buvo laike kanonados tiktai 256 ispaniszta tik beda, kad gerbtinas kubieczių va mulus, panorėjo sekti Ursų. Iszvede
ki kareiviai.
das nepasake aiszkiai, ar Balandyje szių jau ant arenos akyvaizdoje tukstanezių
Ir žinok dabar žmogus, kam tikėti. . .
ar sekanezių metų. Bet tuszczia to.... žmonių jauną bulių.
Stiprus italietis
Lotos.
Iszvažiavus Sampsono eskadrai blio- pribėgo prie jo isz szono pagriebė už
m,..-.
——
■■■ ——■kuoti Kubos pertus, atsitiko keletas vieno rago ir.... jautis kilst galvą į vir- Kad papuczKai tavę kankina ir no aniaga darosi
smerezių isz priežasties kares. Nemis- szų, o Romulus szvykszt! ant 20 mastų valgyk Casca r o t 3 katariszkas cukerkas, |,
lykite vienog, jog pirmutines kares au- į užpakalį. Negerai, bet naujagadyni- ties pasveiksi 10c.. 25c.

Kare su Ispanija.

Isz Visur.

126

Kas atsitiko, kaip lamingas
numirė.

dinasi (Mikas pakiszo po nose Katrei nes, ir daug gero dėl jos gal atneszti.
liūdna pabaiga buvusio „Su laikrasztį) žiurėkk paraszyta „nedėlinis Ir Minersviliecziai, kurie buvo, visi ne
laikrasztis. * ‘
atsigėri, jeigu kitu kartu pasitaikytų, tai
siv.
“
iždininko.
— Katrė: Jog tai sanvaitiniai, ežia yra viltis, kad dvigubai tiek prisirinktų
Kožna tauta galinti pastai™
Pasaka su užklausymu,
sziokia tokia civilizacija turi veikai! Pereitą panedėlį, 9 d. Gegužio, persi aiszki rėdytojaus klaida. . . .
norinezių matyt perstatant lietuviszka
davimo skolos, o sesuo pasakė: ,,Kam
— Mikas: Tiesą Tamista sakai, bei teatra.
Toli, toli už jurių-marių, kalnų ir gi- jus manę varginate? Eikite namo, nes dailės, kurie surinkti mažėjuose ir bibEi me Mahanoy City'j Juozas Mibauctai ne mano kaltė.
Gero velijantis teatraliszkai kuopai
tekosc garsina svietui apie tveriancJ as, buvęs „ Susiv. “ kasierius. Lieturių, miestelyje Plyniajonemato, numirė “eko n ‘ au^te!
Shenandoah’rio kad nenuilstaneziai dirb1kunįgas.
.•
n numirė
.T- dėlto,
.1 -1 i . 1kad
_ 1 atsirado
a _• _ J _
O
spėką, tautos ir rodo kad ji gyva irai riszkai visuomenei gerai žinia, kad jisai
O
-- Lucė: Man labai patinka „Varpo“ tų ir toliau savo užsiėmime.
,Susiv. “ pinįgus įdėjo į savo privatisz
negerų žmonių, ką cziulbė kunigą, kaip nįgą laidojo, ir tas, kurs padėjo pas ku- gia pirmyn.
pamokinimas kas link sutikimo ant vie
Su guodone
ą,,biznį
”
,
o,,bizniui
“
nenusisekus
vi

bitės medų, o kad nuvargino taip kunį- nįgą pinįgus, ir tie, kuriems kunigas
nokio
alfabeto,
asz
sutinku
ant
visko
J. Ramanatickas.
Rinkiniai tie yra tai iždinas, kursi
as
juos
patrotyjo.
Už.
tą
skolą
pereitą
kai ,, Varpas pamokina, ar ir tu gerai
gą, kad nebuvo ką cziulbti, pradėjo jį buvo kaltas, nežinojo, kaip savo turtą krauti turtai tautos, kurie,kaip privalia
abatą (7 d. Gegužio) buvo parduotas
Minersville, Pa.
,, Drau
persekioti, sakydami:
,,Negeras tai atgauti.
ka savastis, galėtų būti pražudyti, R! mamas. Pardavimas jo namo ir kitos sutinki ant to visko?
— Pranas: Asz sutinku ant visko, tik gystė szv. Vicento“ ant savo susirinki
kunįgas, pasileidėlis ir vagis; ir savo ir
kiniai
tie
yra
tai
szaltiniai,
isz
kuriųsed
kolos,
kurių
jau
nesitikėjo
iszmokėti,
į
Paskui ta nedera kunigo sesuo paėmė
man gaila labai kad „Varpas liepia mo 8 dieną Gegužio nutarė paaukau $3.
parapijos pinįgus praleido, o dabar mes
sau medegą mokslincziai,rasztinįkai,a okįjį įvare nusiminimą, kad persiszovė. grąžę ir seną da nuo Vitauto laikų užsi- ant paminklo a. a. kun. Burbos. Ir sa
aidotuvės buvo seredoj, 1 t d. Geg.
nuo jo nieko negauname.”
riam vardas buvo Szauksztas; ir nuėję. tįstai ir visi tie,kuriems žingeidi Istoi
likusę litarą u iszmcst, o vartot 110, per vo auką tada iszsiųs, kaip bus iszrinktas
laipo
patžudį
nelydėjo
jokia
draugystė,
O labjausiai jį persekiojo jo locna se
Sekr. J. Ramanatickas.
tai gali but ir kun. Vitautui pažemini komitetas.
parsivedė kunįgo karvę, o kad tvarto, jų tautos.
iė
„
Susiv.
“
kuopa,
tik
keliolika
vežisuo ir sesers vyras. Nėra tokio pikto
mas.
Kuo labjausiai prispaustos tautos!
kuriame karvė buvo, negalėjo parsineszSzis tas isz tamsuolia raišiu.
ųsu giminėmis ir labai artymais pažidarbo, kurio kunigui nebūtų prikiszę,
—
Lucė:
Kas
link
to
u
asz
nežiniai],
sigali sutverti panaszias institucijas, ■ iamais. Paliko dideliam varge skaitti, užtatai jį iszardė ir sugriovė.
Minersville, Pa. Kaip jau
bet užėjus kalbai apie alfabeta ir statnėra tokio pikto žodžio, kurio ant jo bu
Kodėlgi
negalėtume ingą szeimyną — paezią ir 8 vaikus.
O už kelių dienų sesuo ir Szauksztas
O mes,' lietuviai,'O
raszą pasakau tiek: man rodos butų ge- apie pesztukų partiją teko patirti, kad
nusamdė tris didelius vežimus ir atėję į dėti tautiszko knįgyno?
riause vartot alfabeta ir statrasza tokia Minersvilliecziai neužkenezia jų ir davė
Ir atsirado negerų žmonių, ką nege kleboniją norėjo iszvežti isz jos daigtus.
rodą praszalyti, tai ant tūlo laiko buvo
Kadangi uždėjimas tautiszkoknis
kaip vartoja knįgutė ,,/argas ir vaikas“
Juokai.
rai kunigo seserei ir jos vyrui įtikėjo, o
biskį aptykę, o kiti ir visai nustojo.
paraszyta Dr. J. Basanavycziaus, ten
—— —
Bet pasididinus skaitliui per užvažiavi
tas kelnes, supuvusius sutonus, senus vėliaus butų jau sunku surinkti kod -Marė Jau tik-gi tie liet, laikrasz man labiause puola į akį t ir d.
jo nebūtus daigtus.
Ėai isz galvos eina, nori vietoj sz, cz, į — Pranas: Knįgutę „Žirgas ir vai mą isz kitur, nė neiszkęsdami pradėjo
bruslotus ir žiponus ir dar keletą knįgų tus visų lietuvių spaudimų.
rjraszyt š, č, v, 1, ir t. t.
Turbūt kas“ asz ir skaieziou, bet apie nuspren savo pasiutusią rolę varyt. Ir jau pasi
ir pasakė: ,,Sztai kunįgo daigtai: imkirodė jų pasiutimas 7 dieną, tai yra praė
Kadangi uždėti panaszios bibl iertai ir karės kyla?
dimą jos raszliavos, pamažai turu abiedidžiaujusią subatą: apie porą lictuviszkų vai
te juos ir vežkites; kas yra daugiau, tas kos yra negalima Lietuvoje.
-Tados: Tad tu teip szneki, lai pa-1 jaus savo mokaulei.
sią prasikaltėlį.
kinų apmusze. Bet tuom savo pasiutipriguli parapijai.”
įrodo nieko neiszmanti. . .
— Lucė: tai insipilk daugiaus.
Kadangi
dar
niekas
neužsiėmė
S
Ir susirūpino kunįgas, o isz rupesezio
Ir užpyko sesuo ir szauke didžiu bal
-Marė: Asz daugiau iszmanau kaip! — Pranas: Pilczia labai su noru, kad timu nepakakino; tai da ir anglus užganizuoti
tautiszkas
bibliotekas.
| kabino grisztanczius isz miesto; labai
apsirgo ir su sykiu numirė, kaip pakir
pirkaip tie laikr. rėdytojai.
inpylimas teip butų lengvos, kaip kad
su: „Eime, Szaukszte! Asz jau nega
supjaustė vieną „fajerbosi, “ o antram
stas medis — jaunose dar savo dienose.
Lietuviszka
Draugyste „Zeld -Tadas: Palau k k M ariute, asz tau Į Tamistos paliepimas. . . .
liti!“ Ir laužė pirsztus ir aimanavo.
pasisekė pabėgti.
Bet pažinius juos
O iszgirdusi sesuo, kad kunįgas nu
aaiszkinsiu:
Warszavos rusiszkifiloasabiszkai, tai kaip žvėris surakįtus iszmirė, atėjo ant szermenų ir pradėjo
sprendė uždėti Paryžiuje knįgynąpo ogai buvo suszaukti dėl apsvarstymo
, gabeno isz angliakasyklos o kitus suran
jo sakyti, kad ir medžiai, kurie auga
graudžiai verkti.
O verkė ne dėlto,
du: ,, Lietuviszka Tautiszka Bibliotel Ūsymo liet, spaudos; tyrinėto, jai —
kiojo isz namų ir nubugdė į Pottsvilės
risipažino kad lietuviai savo alfabeto
kad gailėjosi brolio, bet dėlto, kad ku
Tarpu tų porą paėmė isz tų, kukurios pamatui Draugyste pavedu «turi: vieni vartoja vokiszką, kiti lenMinersville, Pa. Tapo grajįta 9 die cipę.
I
rių
buvo
paduota vardai į miesto val
nįgas nepaliko pinįgų. Isz kur-gi paliks,
biblioteka, turinezia loosuvirszuml iszką, treti rusiszką ir t. t., per tai ne ną Gegužio, „Amerika Pirtije, kas taip
ori sugrąžint mums spaudą.
O kad gražiai nusisekė, kad nė nesijauti žmo džią. Tai yra A. Balanaviczius ir J.
Biblioteka kartav suorganizuota
o
kunigas turėjo, atėmė!
isivartotume vienokį, t. y. raszytume gus, kaip jau po Lietuvos kampelius su Slavickas, o treczias da pabėgo kur per
ikitolei
užrubežyje,
kolei
aplinkyM
siųsti ant klebonijos policiją ir sake,
T,v, 1 ir t. t., tai butų jau gal ir da-1 visa dvase skrajoji! Ypatingai gerai at kalnus. Tai mat ir P. Stakneviczius
liko roles ukinikas, žydas ir Agotėle. nevieltuj apraudojo juos per „Kardą“,
adę.
suvažiavo daugybe svieto, ir visi dyvyožių, kuriuos, esą, parapija kalta kimiYra szaukiami visi tautiacziaiiii - Marė: Ar tai tu Tadai teisingai Ukinikas (T. Krizcnauckas,) mokėjo ir „Darbinįką“, kad be tiesos to reikac
josi, kad locna sesuo verkė ne brolio,
taip nuduot, kaip tikras Lietuvos ukiių- dauja, nes da jam malonus tie vaisiai,
ibi?
gui. Ir pritarė jai Szauksztas.
kas, kuris į žydo kiszenių lenda. O žy Į kad szie iszgabęti į cipę turės net po
O reikia žinoti, kad ta negeraa sesuo tės, idant jos teiktųsi aukauti savo -Tadas: Žinoma kad teisingai.
O ka, ar
das (J. Montvila,j taipgi visą žydų suk Idvi, po tris bylas ant kart!
ir tas negeras Szauksztas pirmiau
kus ir kitus spaudimus Tautiszkai - Marė Jeigu teip, tai ir asz raszytumą nurodė, kaip siurbėlės, gerianezios negeras reikalavimas „Kardo“ koresszimtų, o isz tų du szimtai buvo ne ku
toaslaiszką
pas
savo
mylimąjį
tarnau

davo ir visam svietui skelbdavo, buk liotekai.
Įpondento?! Rasi skaitytojai juoksis, o
nįgo, bet vieno vaikino, kurs pas jį bu
ji rusų kariūnai, raszysiu s, č, v, 1, ir lietu\ ių tautos kraują Lietuvoje, rodos
(asz visai ne, nes to labai teisingai reika
kunįgas yra pavogęs parapijai du tuksKas pusmetis arba kas metai iŠ kyšiu kad jis parodytų rusų filolo- kad matai visus vargus savo tėvynėj,
vo padėjus kelių meta suczėdyjimus. Ir
T ik jus nežinot dėl ko? Tai
taneziu.
Agotėlė, lauja.
mspaaiszkindams kad lietuviai turi j per žydų suktybę kilusius,
paliko dar kunigas skolų, ir iszėjo taip,
užtai., kad savo vaikus iszmokįti to pa
3'0alfabeto ir kad mums reikia neat (M. Goberiute) perstatė savo rolę pui
Bibliotikos.
kad locnų kunįgo pinįgų neiszteko ant
kiausiai, iszrodydama visas silpnybes, ties amato,
kiliai sugražint spaj-idą.
O dabar klausiu: ar gerai darė kunį
O vėl da vis tie vaikinai keikia ant ku
laidotuvių.
lietuvaiczių, ir kaip duodasi prisigaut
Aukos garsįsis visuose lietuti
go
sesuo?
Ar
tie,
kuriems
prigulėjo
Paskui atsitiko taip, kad sesuo ta
kriaueziukams, kurie savo viltvilingu nigų ir prie baznj ežios nepriguli, na arta:
se
laikraszcziuose.
-Katrė: Kokius laikraszczius Mikai prisikalbėjimu padaro skriaudą tėvams |da daugiau isz jų reikalauti? Gana jiem
po iszpildytoja paskutinės valios numi užmokėti, gavo nors kiek isz savo pinį
gų? Ar visi kunįgų giminės yra toki,
Adresas:
skaitai?
ir mus silpnas merginas pastato ant pa užtai didelė garbė, o kad ir but žmog
rusio brolio.
žudžiai, tai negalima peikti!
kaip ana sesuo?
žeminimo.
Madame M. K. Gierszynska -Mikas: Nedėlinius.
Mena, kad ir V. Meszkinio mėsinyAtsakyk, skaitytojau.
Negalima palikt visiem loszikam ne-Katrė: Kokius?
Kaip jie vadi
papraszė užmokesnio, o sesuo pasakė:
nasi?
isztarus aezių, nes visiem neblogai nusi ! ežia, tapati vakarą iszpleszė tie patys
R
a
s
z
ė
toks
vaikinas,
E u r e-e t - Loir, FRANCI
,,Asz tau nieko neduosiu; tegul užmo
| tai vis gerai; nes bila blogas darbas
-Mikas: Nedėlinius: , Vienpbę“, davė loszti savo roles. Visi gerai per
urs
pažįsta
kunįgų
gi

k
'papildytas, nes to szendien nuo „Karka tas, kurs tau liepė mano brolį laido'.Garsą
“
,
„Lietuvą
“
ir
kitus.
statė
tikrais
gyvais
paveikslais
visus
.* f9
mines.
Įdo“ raszėjas reikalauja.
tl.
Paryžiaus lietuviu Jr-di — Katrė: Ar-gi tai jie visi nedėlioms vargus mus Lietuvos ukinįkų,
Tai tokios naujienos isz Minersville’s
Ir atėjo vaikinas, ką buvo pas kunįgą
Bet reikia pripazįt visiem lietuviams
Paeina? tai bedieviai! nė nedėlios szvenCase a rets sudrutina skilvį, Inkstui
ir lietuvaitėm, aktoriams, kad garbę už- girdėt, l’as mus viskas keistai iszrodo.
padėjęs du szimtu, o ji jam pasakė:,,Asz Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s ca r e t 3, geria* s Niekad neapsllpnina neiskauduliųnepadaro. czia.
skilvio ir žarnų reguliatorių.
- Mikasr O, ne! „V.“ iszeina sere- sipelnė už pasiszventimą, pasidarbuor. Vieni raszejai blogus pasielgimus pei
tau nieko neduosiu; ką paėmiau po brokia, o kiti gtnia.
pis, „G.“ ketvergais, , ,L. “ suba dėl lietuvių visuomenės; jų darbas visgi
1
rs ir t. t., bet jie — nedėliniais va sziek tiek sujudina szirdise meilę tėvySu guodone J. Minersville’tis

liui, tą paėmiau, o tai
mano brolį pinįgų dėti.

Atsiszaukimas.

lietuviszkas Teatras!

PAJAUTA.
LiZįdęiĮtOjS Jįtalį&ę
ARBA

Lietuva XIV szimtmetije.
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.
Tąsa.
Szaulės isz kauszų ir ugniniai žėrimai, kuriais tankiai sėjo
nuo volų Vaidyliūs, stūmė žemyn staczia galva sužeistus karei
vius; norėdamas tąsyk į kitą pusę atkreipti atydą apgynėją,
kur volas buvo silpniausias,ten pulką nuvedė. Jo užmanymas
pradėjo rodyti pageidautą vaisią. Vaidylius matydamas už
gulimą, su kokiu užpuolikas ant volo stengiasi dasigauti,
didžiausią šylą ant gynimo jo atkrieipė. Nustuminėjimaska
reivių nuo koptų ir narsus jo isz naujo kabinimasis laikė ap
gynėjus vienvaliniam trukdyme. Tuom tarpu Keistutis
su parinktaisiais drąsunais taikstėsi prie vartų, turėjo jis
ankszcziaus po ranka viską, kas buvo reikalinga dėl paleng
vinimo įėmimo.
Tarasas isz puszių bei aglių tuojaus pripyldė gylį nu
traukto tilto, o sziaudai su derva padėti po vartais akimirkoj
į plėnis pavertę vartus, valnesnį į pilį padarė įėjimą. Ant
ženklo liepsnos urmu nuo volų pribuvo pulkas ant pagelbos.
Vaidilius su nusiminimu gynė įėjimą, kovė narsiai žmones,
aklinai besispraudžianezius per vartus, bet urnai turėjo
priesz užgulimą trauktis, apie tai tik žiurėdams, kaip iszsia u goti bjaurios nevalios.
Vienok-gi Jagaliusne taip lengvai pasidavė; nors padau
gintos pajiegos užpuoliko prigavinga pirklių bei amatinįkų
manta pilningą persvarą turėjo ant vilniszkių kareivių, ypatiszkas narsumas kuningaikszczio nesykį dar pergalę abejinga
darė. Daugis isz jo rankos krito vadovų, kurie jį saikstėsi
nutverti. Kad jam net arklį užmuszė, tai dar kardas jo sėjo
myrį ir žaidulius aplink. Suspaustas ant galo apgulanezio isz
visur prieszo, puolė be vieko viduj lavonų, kuriais žeme už
klojo. Naktis jau buvo pilna, kada Keistutis iszvydo savę
vieszpacziu abiejų pilių, o tuomi patim ir miesto; viskas gi tas
įvyko su taip staigu greitumu, kad jokios nebuvo abejonės,
jog pirkliai ir amatininkai buvo gerai mokytais kareiviais, ku
riuos buklus mokslume karionės tame amžij Keistutis fortiszku budu pasinaudoj dėl įėmimo sostapilės. Jagaliusir Vaidy
lius jau buvo rankose pergalėtojaus. Liepė jis sargams su
prigulinezia guodone apsieiti su giminiecziu, o ypacz didžiau
sią guodonę prisakė dėl kunįgaiksztienės Algerdienės ir jos
dukters Auksės. Taip t urėdams gana dėl suėmimo ypatų,
kurių nubaudimas buvo m ienų jo iszrangos, davė prisakymą
sudėti ginklus ir apszaukti gyventojams apie draugiszkus
nuo tol jo velinimus dėl Vilniaus. Bet nelengvai davėsi numalszinti pasileidusi karei v i ja. Szeszėliai naktiniai ilgai den
gė nerėdą ir plėszimus. Didžiausia dalis gyventojų: moterys,
seniai ir vaikai orėdami užtvenktą pabėgimą isz miesto, per
sekiojami užpuolikų, szaukianezią aukso, jieszkojo prieglo
bos niurnose szventinyczios, taip jau buvo su Pajauta nelai
minga patezia Vaidi liaus. Pasiskyrusi su juom pirmose sumiszimo valandose, urmu žmonių sugauta, su ginklu rankoje isz
vydo savę staiga szale Pajautos, kuri laikydamasi jos ypatos
isz persigandimo iszblyszkusi dievų tik szaukė pagelbos.
Auksė su szaltu krauju laukdama iszsipyldymo likimo pasiry
žo brangiai savo gyvastį parduoti: o nors nežinojo, kas atsiti
ko su vyru, bet sužinumas jos neapleido nei ant valandos.
Pilna drąsos ir rūstumo, perbėgdama su ginklu szventą butą
ragino prie apgynimo pabugusius. Artimystė Znicziaus rodė
si jai būti geriausia skydą. Kada taip visukuom randijo,
pripuola prie Pajautos nežinomas jaunikaitis; kurio drabužis
kareiviszką ženklino žmogų, ir žodžiais pilnais guodonės pra-

szo merginos, idant pasivestų jo globai, prislėgdamas ant
szventumo szitos ugnies, kad jai nieks blogo neatsitiks.
— Turiu paliepimą, sznekėjo -- nuo augsztesnės valdžios
jieszkoti tavęs visur, duktė Krivakrivaiczio ir niaiszatyje
neszti tav pagelbą ir apgynimą. Pasileidusi karei vija, kuri
ne taip lengvai duodasi malszinti,kaip pasileisti ant valnybes,
gali bile valandą įpulti į szventinyczią. Prisiekiu jums, ūžtikėkite man! iszvesiu jus liuesai per vi-as sargybas ir nuvesiu
sargiai, kur tik panorėsite, bet czion pasilikti nei valandos
neveliju.
— Kas tavę pas mus siunezia? užklausė Pajauta, reika
lauji nedaleistino daigto; spalva tavo yra svetimo kareivio,
esi isz skaitliuos musų prieszų.
— Tegul tamistos mano drabužis nebaugina, tarė jausliai
jaunikaitis. O! kaip tankiai ženklai jo yra klaidingi! Kas
gi manę pus jus siunezia, nevalia man sznekėti.Meldžiu, turė
kite susimylėjimą ant savęs, nelaukkite kol pavojingumas pa
darys sunkesnį iszėjimą isz ežia, ar girdite tą lemia baisu!
Ne,‘asz jus prieszais jumis paežių turi isz ežia isztraukti.
Ir isz palengvo imdamas už rankos Pajautą, norėjo ją vesdintis: paszoko persigandusi mergina, ir užsiglaudusi už pi
liorių ėmė szaukti pagelbos; drąsi Auksė iszkėlusi kardą jau
norėjo nubausti drąsumą jaunikaiezio, Kuomet tas mitriai pra
sisukęs nuo kirezio, matydamas, jog negalėjo įkvėpti iszsitikojinio, prasitraukė su gailesiu ir urnai isznyko govėdoje.
Bet persargos jo nepasiliko be vaisiaus. Kelios minute
nenuvėjo,kaip davėsi girdėti trenksmas į durisszventinyczios.
Baisus:,,Keistutis virszum, Keistutis!" ateidami isz lankomaiszėsi su dejavimais žmonių. Durys ant galo trūksta, veržiasi,
urmu kareiviai ginkluot metasi ant beginkliu senių ir mote
rų, drasko drabužius ir pridėdami geležį prie krutinės szaukia aukso ir lobią; vienas isz jų matydamas brangų reteži ant
Auksės norėjo pultis ant jos, bet narsi moteris, atsikirsdama
su ginklu, ilgai nevaisingais darė jo užmanymus. Jau Pajau
ta mano, jog atėjo paskutinė jos valanda ir pasivogdama die
vams pati gailavo, jog atmetė pagelbą nežinomo. Tuom
tarpiu drąsumas Auksės apginklavo ant jųdviejų dar kitusdu
lupikus, kurie mažai ją saugodami, jau sužeidė ją delnais,bet
isz szalies pripuola Traidėnas su ginklu ir narsiai ant ją už
puolęs nuveja toli nuo savęs, Įlotam nugriebė už rankos pu
siau apmirusią Pajautą, kurios laikėsi sužeista Auksė, tarp
maiszaties ir lerino ginklą sav kelią darydama per szonines
duris vesdina ant Įilyno oro, o isz ten eina su jomis į saugesnę
vietą. Naktis, kurios tamsą nevi su r iszvaikė gaisrai sukurti
pergalėtoją daleido bėgantiems mislyti apie tikresnį užsiginudimą. Kad jau Vainiaus kvėpuoti pradėjo, pažino Pajauta,
kam yri skolinga savo iszgelliejimą.
— In kurgi mus vedi, dorasis kunige, paklausė joperimta dėkingumu.
— Taigi apie tai misi imi, atsakė Traidėnas, suprantu,
kad geriausiai butą dasigauti į szventą gojų.
— Vesk manę pilin, vesk manę prie tą žmogžudžiu,te
gul numirsiu szalia mano vyro! szaukė su nusiminimuAuH
— Vesk mus pa-Vilijon, tarė Pajauta,tegul rasime laivą
ar luotą, kuris mus nuplukdins į Kernavą.
— Tai butu arsziausiai,atsakė Traidėnas. V isas pakrasfe
upės yra kareiviais apstatytas: argi nematote tų blykszcziojimą ginklą tarpe ugnių?
—Jau eiti negaliu, tarė Auksė. Opa mano manę silpnini
Sėskime po szituom muru ant valam los.
Buvo tai vieta gana atoki nuo vidurio miesto, kur di
džiausias sumiszimas vieszpatavo: mūras pradėto namo tarnavo
jiems už prieglaudą: ten apžiurėjo žaizdą Auksės. Nelai
minga pati Vaidyliaus dirstelėjus ant augsztutinės pilies fi
liai verkti pradėjo. I raidėmis stengėsi ją raminti sakydami
kad tos liepsnos gali būti sukurtos ant nenaudos prieszų, k®
užėmimas pilies nebuvo taip lengvas ir kad jokiam atsitiki
me negalima bijotis, kad Keistutis turėtą būti žiaurus. Klau
sė su maža vilczia szitą iszvedžiojimą Auksė. Kaip vei
mažumą pajiegų atgavo, norėjo bėgti pagelbon brangioms su
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ypatos; bet sužeistas jos delnas nedaleido supinti ginklo, o
aszaros Pajautos ir maldos Traideno tuojaus apgesino szitą
užsidegimą, taipgi jau apszaukimas po visas szalis miesto
sudėjimo ginklą ir apgesintos ugnys žymiai sumažino bruzdinią ir maiszatį. Kartais tik slapta bėgantį dėl grobią matė
kareivį, arba keletą jieszkanczių nakvynės draugą. Auksė
tankiai žingeidžiai statydavo ausis prie sznekėjimo praeinanczią szale žmonią geisdama dasižinoti nuo ją kas dedasi pilije;
bet nežiūrint ant įtemptos atydos nieko tikro atidengti nega
lėjo.
Traidėnui nusiginto atkartojimas po kelis kartus vardo
Pajautos, taigi atsiminęs Kuntoro spaustus, kuo veikiausiai
vėlino trauktis. - Žinau,žinau kur asz jus nuvesiu, — sznekėjo į moteris, - ten praleisite naktį ramiai irgi lengvinus galė
site isz ten dasigauti į Kernavą, tiktai eikite isz ežia kuo vei
kiausiai, nes szita vieta yra pavojingiausia. Ir padavęs joms
rankas leidosi per laukus linkon kliosztoriaus tėvą Praneiszkoną, kur atsidūręs laimingai pas vartus, isz viso vieko ėmė
muszt rankena kalavijo į vartus zokono. Pergąsdinti užpuo
limu ant Vilniaus tėvai pagal savo iszgalę įėjimą užgrende;
patys gi pasislėpę, savo eelėse, laiką maldomis eikvojo lauk
dami, iki stosis su jais valia Dievo. Ant atbalsio trenksmo
jau buvo tikrais, kad prieszas užgula ją kliosztorią ir ilgai
prievartą nedrįso prisiartinti; matydami vienok, kad lyg tol
darią neiszlaužia, iszdrįso užklausti, kas ten baldosi, isz lai
ko užsakydami, jog yra betureziais ir nieko suteikti negali.
— Mes nereikalaujame nieko, atsake Traidėnas, kaip tik
prieglaudos ant valandos. Esame pažvelgtais žmonėmis.
Atidarykite del meilės Dievo. Vedu su savim dvi garsingas
irnelaimingas moteris.
— O, tai jus esate,dievuotasis karžygi? atsiliepė dreban
tis balsas zokoninko už durią. Pažinau jus tuojaus. O juk
lai tik viena turėjo būti moteris, o dabar apie dvi sznekate,
o kad atidarycziau, tai rastųsi ir daugiaus. Puikus isz jusą
apasztalas! Duokite man pateikti, žinome kokio tai svetingu
mo ir dėl kokią moterių praszote. Eikite, eikite sau tolinus,
namus mąs palikkite be sutepimo. Nusistos su jumis pertai
nieko blogo, atsakė nusistebėjęsTraidėnas, kad nelaimingiems
iszguitiems viengiantiems isznaikinimo, savo name duosite
prieglobstį. Pasakau jums, kad tai yra geros moterys, Jagalins su laiku gausiai jums szitą svetingumą atlygins, tik no
rėkite atidaryti.
— Taip, taip kartojo zokoninkas. Puikiai iszeitume, kad
kuningaisztis dasižinotu, jog duodame prieglaudą krikszczionims,kurie ežia gabena ir kriksztina lietuviszkas moteris. Kad
tai isz tikro tas butą, gal Dievas mus malone savo uždengtą,
bet žinome, dievuotasis karžygi, koki yra jusu atvedimai prie
tikėjimo ir kokius su savim kriksztimus vedate. Eikite gi sau
su jais kur norite, nes asz visai atidaryti nemislinu.
Traidėnas negalėjo suprasti, ką ženklina toki keisti iszmėtinėjimai. Vadinimas jo dievuotu karžygiu ir priminimas
užpraszytos dėl kokios tai moters pricglobsties, davė jam pa
žinti apsirikimą, kuriame be abejonės zokoninkas randasi;
tik nežinojo,kokiu budu iszvesti jį isz apsirikimo. Pajauta isz
prigimimo neprilanki krikszezionims ir viską blogai juose
matanti aiszkino Vaidiliui, kad aplenktą netikusius senius ir
e’tą su jomis prie artimos budos, kurioje ugnis žibėjo; Aukse
buvo tos paezios nuomonės, kad jaunikaieziui atėjo antmislies
gandas, kurį Visbaras suteikė, idant dėl visoko kliosztoriuje
paliktą.
Sudavė gi dar syki į vartus ir da syki suszuko;
Narsa ir viltis! Staiga durys atsidarė. Trys zokoninkai su
žiburiais rankose iszėjo pasitikti ateivius ir vedė juos į savo
gyvenimus su tinkama guodone ir džiaugsmu. Kožnas su
žingeidumu žiurėjo akysna Traidėnui ir stengėsi mislis įspėti:
Auksė negalėjo atsistebėti taip stebuklingai galybei keletos
žodžių, kurie nevelytinumą į maloninusį atvirumą atkeitė.
Kad czion tad iszguitiniai valnesniu kvėpuoja oru,
grįžkime į murus Vilniaus ir pažiūrėkime, kas juose nuo tos
valandos įvyko.
Galas.

f .JVIaley, Į Geležinkelis Lehigh - Valley.
110 S. Main str.
Shenandoah, Pa
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
daigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir
Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Vinci'S Hospital,‘ėjo
Ashland'o. Gyvena 115 N. Jardin str. She n and o a h,Pa,

Dr~P. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. iLIoyd str.
Sh en a n doah Pa
Vyrai visi pas geriausią

; Grab ori u
Vincą Minkevieziu
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus dėl szėrmeną. veseii lią ir 1.1.
Į36 ir

,RYTAS’
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metą tik
tai................................................. S l.oo
Kiekvienai kriksz.czioniszkai szeimynai naudinga jį iszsiraszy ti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
Waterbury. Conn.

j 34 John str.

GERIAUSIAS LIE
TUVISZKAS KRIAUCZIUS

A. BUJAUCKA S.
Persikraustė į savo nau.
i jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah,
Pa.
■■ »,—»■■.. .x
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Prasidėjo nuo 20 Vasario 189$ m.
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, La
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
New York ir Philadelphia 5.28, 7.57, ry
ta; 12.50 2.52, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts
ton, 5.28, 10.05 ryta; 2.50, 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.5 ryta;12.50 5.10 po
piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.57 ryta.
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
Meadow 5.28 ryta; 2.52 popiet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.57,10.05
ryta; 12.50, 2.52 5.10 po piet.
In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28,
10.05 rytą 5.10 po piet.
In Scran ton 5.28, 10.05 ryta:12.50 ir 5.10
po piet.
In Lost Creek Girardville Ir Ashland,
7.25 po pietą.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 10.53, ryta; 1.47 4.04, 9.28,
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place, Delano
5.28.7.57, 10.05 ryta; 12.50, 2.52. 5.10 8.25
po pietų.
In Yeatesville 5.28, 10.05, ryta; 2.52
8.25, po pietų.

TREINAI ISZEINA.
Isz ShnmoKin 7.05, 9.10 11.58 isz. ry
po pi<-tu ir nti'inn io Szeinidon tint 7. 57 . 1
ryt" 12.50, 5 0. po pietų
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 Szeniulori 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 2.5s 6.24, 8 30 po pietų.

NEDEL1NIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 10.27 ryte
7.21 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.
Isz Shenat doah į Yatsvllle, Mahanoy
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
Audenri'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 I'liilipsburg. 9 35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.25 ryta.
Iszeina isz llazletono į Shenandoah
9.28 ryta, ir 6 24 po piet.
Isz Shenandoah į 1’ottsvillg 9.35 ryta,
ir 6.31 po piet.
Iszeina isz Pottsvllles į Shenandoah
9.15 n la ir 6.05 po piet.
BOi.i.lN n. wiLiM’R generalnas superin
tendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelphia, Pa.
A W NONNEMACH ER. Asst G. Pa.
Philadelphia, Pa.
M. B. CUTTER. Supt. Trasportation,
South Bethlehem, Pa.

in—n—l u. _ j -.. -Į ■ ■■ ’ -n~Twrw

Nedėlinis Garsas Amerikos Lie
tuviu yra pigiausias ir geriausias
lietuviszkas laikrasztis. Naujau
sios žinios, puikios apysakos. Ka
sztuoja tik 1 dol. 20 c. ant mi tą,
60 c. ant pusmeezio. Prusnose 4
markės GARSO spaustuvė už pi
gią preke ir labai gražiai padaro
visokius drukoriszkus uarbus;spaudinama draugysezią konstitucijas,
visokias koi teles, užpraszymus,
laiszkus etc.

Pinįgus ir gromatas reik siąsti
ant vardo:

Garsas (Publishing Co,
Shenandoah, ^Pa.f

Tevvnes Sargas,
mėnesinis laikrasztis paskirtas
dvasiszkam ir medegiszkam
Lietuvią tautos sulaikymui
per jos apszvielimą, iszeina
'Tilžėje. Amerikoje kasztuoja
1 dol. su prisiuntimu. Raszykit pas:
Ilerrn Šaunus

Tilsit Wasserstr.

OSTPRENSSEN.
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Mokslo Stebuklai
ONE GIVES RELIEF

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.
Low prl**.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’s
Sand FIvo Ccnrw to Trra Ripanj Chemical Comi- ny, No. IO
Spruce St., New York, and they will bo Bent to you by mail; or
12 cartons will b« mailed for 48 centą. The chance are tan to
that Ripana Tabalas are the very medicare you need.

11 H. MORGAN,

Plaucziu liga ir džiova
iszgydomoso

Dirba visokias

SZARFAS,

PrakihnisNew York’o kemikas ir moksliu
ežius ką sinlo mus skaitytojams už dyką.
Žinomas komikas T. A. Slocum, is?
New York’o apgarsino savo metodas is?
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojul,
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UŽ DYKA
TRIS BONKŪTES savo naujai iszrastų
liekarslu.
Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas*
iszgydė jau tukstanezius sa\ u laiku v al
iojusius ta vaisią ir jis laiko už savo pro
fesijos pridery te suteikti kenezianezia1
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydau ežio vaisto.
" Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rez.r.itąlo taip žmonijai naudingo, kad užs’tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jc
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj it
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi-

RES,

KEPU-

KARŪNAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS

IR T.T.

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

TAW.SUNdS LIETU TOS
PO AP.SZ.W.WICENTD.

UZDZ4,RUG.I893.

atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

SHENANDOAH,PA.

Pigiausia vieta visoj

Amerikoj!

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greita ir nciszvengtina myrį.

98 Pine str., New York, priduodamas
paežio ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesink isz savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tnojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai m- s laikrasztij.

SHENANDOAH, PA

Plumberis ir Gasfitter’is.

SPECIJALISZKUMAS,
Yl'ACZ NO! RINGAI ĮVEDA. SZILUMA Į BAZNYSl’ECI.JAI.ISTAS CIIRONISZKU IK NKRVI8Z- ‘
CZIAS.
LIGŲ.
Gydo visokias
INTAISO
MAUDYNES, WATER
užsenėjusias ligas
Troszkinimą, spaz CLOTETUS, I’RAUSYNES NAVJAUmas,
paralyžių,
dusulį, vandenine
DTRBAVIETE ANT KAMPO LLOYD
pukl iną, reuma
REAL ESTATE BROKER
tizmą, skaudėji & WHITE STS., GRETA SU ,, GARmą galvos, akių,
ausų, ir nosies, SO” OFFISU.
VV
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
50 YEARS’
EXPERIENCE,
pavimo kelių, drugoja nuo
ir maino pinigus ir „siunczia i Seną tėvynę
galvos
ir ant
gį, szaszus
ant
skuros, ligas motės, nereguliariszkuma
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
nr omaustai,
iga, nevaisingumą, palags sopulius, pukNori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? lina, žaislias, atsivėrusias votis, rože,
žarnų ligas, skaudėjimu kryžiaus, kruti
6 trade marks,
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petogDESIGNS,
rą, n iež uf į. uždegi mif smegenų, sutukimą,
COPYRIGHTS 4C.
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
Anyone sending a sketch and description may
susilpnėjimą kojų, džiova pil
quickly ascertain, free, whether an Invention 18
riausius
ir
O gal nori džiuvimą,
probably patentable. Communications strictly
vo ir Inkstu ligas, tifų, odrą, kirmėles ir
confidential. Oldest mzcncy I securing patents
1.1.
America. We have a Washington office.
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS. InPatents
taken through Munn & Co. recclvt
special notice in the
Jei kenti, o netekai vilties isz.sigydįtl,
SCIENTIFIC AMERICAN,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
beautifully illustrated, hugest cl.vitiation of
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukslanczius
scientific journal, weekly, term: £MI0ayear;
jgsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą zmo- žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta nny
$l..vO six months. Specimen < <>pii s and I1AND
IBuuii on Patents sent free. Address
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
TIK NEPAMIRSZK:
MUNN & CO.,
gų
visur garsina dr-o Kallmerton'o vardą ir
3R1 Broadway, New York.
savo pažystamiems jį rodija. Atsisz.aukit prie dr-o Kallmcrten’o, o jis jus isz-

DR. F. J. KALLMERTEN,

•Vipceptas Dojnapski

ižooo

w su.'. pwftiiia Pa.

Ugnies

lotus Philadclpllijojc

CilllldCHC?

3T. Domanski .

CONWAYS FAMOUS

IAN0Y CATtiAJT C
CURICO^WIOil
10 <
25 * 50 $

ALL
DRUGGISTS

SR'sAT TITPT V RIDI D ANTliTD to rare any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa-i >
nDuULiU 1 LjL I u Unllnli 1 LEjU (įTPe nPTPr srip or L-rine.hut cause easy natural results. Sam-i 1
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago, Montreal. Can., or New York.
21L ;

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų lyczių (Įgytas arba prigimtis) gydo tikrai ir
greitai. Nereik gėd tls, tik gydytis, nes
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmortcn’as
Inos rodą uždy ką. Apraszykit liga, pa
sakykit įtiek metų ligonis, atsi skit gromatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymu, ar galima d iea Iszgydyt, ir klek
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR, F. J. KALLMERTEN.
TOLEDO, omo.

5 &• io e. store.
102 N. 'Main str., Shenandoah, Pa.
I’ardavlmas bus puikus, ateik ir pa
žiūrėk,
vertos,
pas mus.
szl uotos 25c.
po loc.
puodukas 25c.
„ IOC
Bl indas 25c.
10c
Karpetos 40c. už yardą
10c
stiklinė torielka 25c.
10c
kavos puodas 25c.
10c
M
Vaza
25c.
10
Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu
Conway Famous 5 a 10 c. Store
MAIN STR,, SHENANDOAH

131
SJJU

Gerinus, kaip Klondike

Ai1 tanas DamscMCzia

Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad

savo naujame name ant

630 A V. Centre str.
Laiko geriausių s z t o r ų ir
salinu a.G
Atsilankyk! ] a'yrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

amams kalczlvskas
geras ir teisingas

$3.75

1
Geležines lovos

!i-i

Puikus aržuoliniai Chanila suits,
8 sztukos
$ 14.00
g

18.00

su nendrit e sėdyne

.1. P. Williams & Son,

mainieriq
Dr. C. B. Ham
z Bellevue Hospital Medical College.)

Kodas duoda uz <lyka.

GYDO VYKUS, MOTERIS ir VAIKI S
Jei daktarai negalėjo pnžįti tavo ligos arba mgulėjo tau pagelbėt, tai rn>ž\k tuojau.-, pus Dnk
turį Ilain'į, o jis tau duos rodį už d.\ kį. .Ii i dak
taras pripažįt ų tavo Ilgį už nviszgy domį. Ini >!n
ežiai tau pasakys ir m turėsi joki, - u!rm.>s. Dr.
Ilatn yra teisingas ir nt-aku nty>. n .1 pi, liL-oniutaip rūpinasi, kaip t ikras 1
s n 1 ų -a vo v .-iii u s.
uinonės, kurie dovanai klausitiėjo rodų druni, l:o Į
daktarų, kuri,- po k elfu Iii,- į m< tų p,-r gulėjo ligonbueziuose, turtu m p, r I. ,»k i u- 11101111- I ik o- Ir. I Irim'o iszgydyti. Nekalbame tai <_’irdii mie-i, 11 k sakomkrį teisybe, Neprafjisk savo ligo- m - ga
ji t.i būti ueiszgydoma Ka-zyk tuojau.- į is Dak
tarę H am į
Gyduo tų Daktaro llam'o iv ali gauti j> kioj
aptiekei, nej gro.-eriiėj, m j kare-.lamoj, nė nuo
perkuycziu,
Kas nori būti persitikrinus, Kad
gaus c/' stas ir sveikus gyduoles, ta i furijas par
sitraukti nuo HanUi Bonka tų gyduolių kasytuo
ju lik $1.00 sz.esz.10s bonkos $5.00. Raszant gy
duolių. r- ik iii apraszyti savo ligų ir įdėti į groninta pinigus, money orderi arba cz<-kį. Gyduoles
ir pamokinimą kaip jais suartėti, i-/<uoim,- ■■< kuneziu paežiu.
Atsiusk
hymo, Adresas toksai:

D R. C. B. II.OI.
7OS-7OO National I nion Building,
Toledo, Ohio.

FOTELI

eiszspjauk su tabaku ir liesu rūkyk 4-at”
a in žiu.
Jeigu nori atsipratvti nuo naudojimo
tabako ant visados ir Dilti drūtas, įmig
KETVIRTOS ti etiszkas. pilnas naujo gy venimo ir pa(Fourth) Street jiegti, gaul< Nu-To-Bac, stebuklų dary
kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Minersville, Pa., toja,
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
Nuo nauju metų uždėjo agentū
lo dienų. Suvirszum -luo.()()() iszsigydė
ra siuntinėjimo pinigų i Lietuvą ir jau. Pirk No-’i’n-Biic nuo savo aptiekoriaits, po gvarancija, jog iszgydys tave,
iž 50c. ir $ 1.00, Knįgute ir sampelius
prisiųsiu už dvką.
Atlresas:
, Cliicago arba New243
—neseniai

13 S. MAIN STB.
SHENANDOAH, PA.,

Jacob Hentz’o
i’esltimmciia.
OYSTERIA1 visokiu kainų.

Mrs Jacob Hontz

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

MARKAUCKAS

Mrs Jacob Hentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

pertiu, žinote,
biznierius nesig

Shenandoah. J‘a.

WEEK PATENT OBTAINED.
,
n I t
r-|w.rt as to
)K FREE, ('"iit.-iins reterviv s
\V1 r. l- r SPECIAL OFFER

WASH I NGTON.

niausiąs iszradimas szio amžinus, yra
gardžios ir pale.igvinanezios skanumą,
daro labai gerą, peline ant inkstų, abelnai vidurių, perezystija žmogaus kraują
panaikina perszalimą, iszgydo gaivus
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksttką ('.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15. 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantnojama.
2K

Įl Visa cilia lovos, springsai, visur
apvadžiota
S 3.75
Komoda
5.50

Altoriaus Vyną

D. C

ARNSTON Tea Co

P‘TTVI'.I.’

Importuoja io viso

Uniraiitnotii tikrai czvstas
t

A. I it

A

Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
gia1.
29| \V. Centre str.

.

— Na vvisi pri

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuviai kad ( HltYS
IT A N SI IM 1 1 )T() v ra geras alus ii
galwu nuo jo niekad neskauda. P-,c
Uh. Slinktim gali kas nori gnu
baezkutia iii namus parsigabenti
70 W. Coal str.
Shenandoah,
41 ir

totalise it szwiaiise mesa
Juozą JUDICKĄ

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
Geriausi gerymal, užkandžiai uždy ka nu
ryto iki 12, -ir nuo 8 vakar iki 12, Tt ri visokiu kogoriausia padarytų valg'.ų
kepsnių, olsterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos. Yra
fuiki salė kurioj stovi net !) biliardai
riegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PTtgKBVIOZIClĘ
Rampas Malu ir Oak uliczių,

K ELI

r. I E TU V ISZ K A S GKABOIUI S par
siundė arklius del pasivėžinimo,
karietos del veselijų, szermenų ir

JU

grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

Shenandoah, P.

Wanted—An idea

Protect your ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDIiRBURN & CO.. Patent. Atun
noys, Washington, D. C., for their $i.8>.X) prize ollei
and list of two hundred luveutloue wanted..

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

Apsaugoja uuo ugneles jau daugelis metu

Banka Bischoifo

C S10H18KA

kVZZkVSUjiZkVKFltZXA!^

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

679 Milwaukee Avenue,

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

CHICAGO^ ILL

Siuneziame pinįgus į visas dalis svieto pigel, saugo! Ir greitai

Mano Dirbtmoe tapo
Apdowanota
>8!
i?

P!

DWIEMS MEDALIAIS

his:

1894

o

ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

£)
00

KARŪNŲ, SZARPŲ,
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERTŲ, MARSZALis: K1N1Ų LAZDŲ ir tt.

b
n

a

CO

i£
1

U.4(lnodaine Szipkortes (laivakortes) ant greieziausių gargmivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuncziame SZipkOl’teJ
®
dėl atvažiavimo isz-krajaus į Amerika,
Si

Turiu už garbę apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wisus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei
ir Gcriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

B Bankoje savo visados laikome dapi-ugybe
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Si
§Maskol
i jos rublių, V okietijos markių, Austrijos guldenų etr.

i

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

CHICAGO, ILL.

LMSW7JLNSV!

Vienatine Lietiiviszka

ŽINIA DĖLSAL1UNIKU
IK SZTORNIKU.

Kurio] galite gautie visokių giduou kaip senam krajui, ba aptieko
rius paeina isz senj krajaus. Taipos-gi siuneziame giduoles j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
IV. K. Szemborskis,

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

APTIEKA!

64 Green Str.

Worcester, Muša.

J. MIELOAZIS,
120 122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir
p u 1 t ė b e 1 i u s.^' Jo k r i a u c z i ų
s z a p o J pasiuva pigiai ir gėriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u siųsti į L I e t u v ą p i n į g u s ir
iszsipirkti laivakortę.
Ncužmirszkit
reikale užeiti.

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO

SCRANTON’E

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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Puikiausia visam Slrenandoali

PESTAU PAGTTA-

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szaltiui
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviez'ia: cigarai alus
ji t mos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga ruda kiekvienam
reikale.
O ir pinįgus maino irsiunezia iu LIETUVA ir in visas
lai is svieto.

121 ir 117 E.Centre str

Moteriszkų drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

] 36 ir 9]

BENZIGER BROTHERS
York
Cincinnati, O.
3G & 38 Barclay St. 343 Main Str.

Chicago. Ii.i.
178 Monroe Str

ISZDIRBEJAI—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,
Kepurių, ir visokiu
U niformu.
—
Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime perpacztąko

Petro Lipavicziaus,

nam, kas tik pareikalaus.

po No. 1837 N. Main Ave,

ai

Povidence), Scranton, Pa.

SHENANDOAH, PA

Žinia apie prekes ir visus reikalingus

szkinimus meilingai suteiksime.

