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Ant Pritiktosios nedėlios po Sekminių.

mažiaus prilaukus Amerikai, ir todėl ten ap
sieis tik su 10,000 kareivių.
Apart to ant mažesnių salelių, paveržtų nuo
ispanų, taipgi dėl užlaikymo tvarkos turi sių
sti kelis tukstanezius kareivių Seniaus užlai
kymas 25,000 kareivių kasztavo Suvienytoms
Valstijoms 50 milijonų dolerių; dabar, pasidi
dinus jų skaitliui net keturis syk, mažių ma
žiausia kasztuos 400 milijonų dolerių ant me
tų. Tokiose iszlygose sunku Jasilaukti amerikiecziams numuszsmo mokesezių.

(Luk. XVII. ii — 19).
Kaip jau žinom, szi karė pasibaigė pergalė
Aną metą kaip ėjo Jėzus į Jeruzalę, jimu ispanų. Bet jeigu įsigilysim į iszlygas
ėjo per vidų Samarijos ir Galileos. O abiejų karevusių pusių, nenusistebėsim nė biskad įėjo į nekurį miestelį užėjo jam de- kio, jog taip atsitiko. Juk kiekvienas žino,
jog amerikonai turėjo kur kas geresnę laivy
szimtis vyrų raupuotų, kurie isztolo ap ne, kareivius gerai maitintus ir apginkluotus
sistojo ir balsą pakele, tardami; Jėzau puikiais karabinais, pagelbinįkus ypatosemaimokįtojau, susimilk ant musų. Kuriuos sztinįkų ant Kubos, Porto Kičo ir Philipinų.
Ispanija apsilpnįta viduriniais sumisziniais,
kad pamate, tarė: eikite, pasirodykite neįstengė navet apvaldyti maisztinįkų ant Ku
kuningams. Ir stojosi, kaip ėjo, buvo bos ir Philipinų; neturėjo pinįgų ant nupirki
apezystyti. Vienas, gi isz jų, kad regejo mo amunicijos ir maisto dėl savo kareivių. Is Portugalija. Portugalija yra szalis
panija, sulyginant su Suvienytomis Valstijo
jog buvo apezystytas, sugryžo, didžiu mis, buvo labai silpnutė. Jos laivai be ang padėta į vakarus nuo Ispanijos, ant to pat, ką
balsu garbindamas Dievą, ir puolė ant lių ir be sziolaikinių kanuolių neįstengė navet ir Ispanija, Pirinejų pussalio. Kalba portugalieczių panėszi į kalbą ispanų. Viso portu
veido po kojų Jo, dekavodamas; o szits pramuszt nei vieno Amerikos laivo, jos karei galų yr į 4 milijonus, neką daugiaus nei lietu
viai pasidavė tacziaus priversti badu, nei priebuvo Samaritonas. Atsakydamas-gi Jė szų ginklu. Ant galo ispanai, matydami, jog vių. Viduriniuose amžiuose Portugalija bu
zus tarė: ar ne deszimtis yra apezysty- nieko nepesz, meldė Suvienytų Valstijų rėdą vo garsi ir turtinga szalis. Jos laivai plūdu
sandoros.
Ispanai atiduoda amerikonams riavo po visos pasaulės jūres. Kolionijas sa
tų? o devyni kur? neatsirado, kursai su- Porto Kiče su aplinkinėmis mažesnėmis salo vo turėjo Amerikoj, Azijoj ir Afrikoj, isz ku
grįsztu ir duotu garbę Dievui, tiktai tas mis ir vieną isz Landrone salų. Kitaip-gi yra rių turtai plaukė į tėvynę portugalų.
$vetimžemietis. Ir tarė jam: kelkisi, eik su sala. Kuba ir Philipinais. Pirmas sandoros Paskutiniuose vienok laikuose Portugalija
paragrafas po teisybei sako, jog Ispanija atsi pradėjo pulti ir silpnėti. Sziame laike turi
nes tikėjimas tavo tavę sveiku padare. sako nuo visokių pretensijų Kubos valdyme, szias kolionijas: salas Azorų, Madeirą ir Cape

Žinios isz pasvieczio.

bet nedaduria, jog minėta sala stojasi ameri
konų sąvasezia. Treczias paragrafas tvirtina,
jog Suvienytos Valstijos užims Manilą ir jos
uostą ant taip ilgai, iki nebus užtvirtįta san
dora ant iszlygų, kurios iszrisz klausymą val
------ Votuokit uz ----dyme minėtų salų.
Taip tai amerikonai pergalėję ispanus, pa
žiūrėkim, kokią materijaliszką naudą isz to
turės.
Jeigu Washingtono kongresas dalaikys savs žodį, tai privalo apszaukt Kubos neprigulmybę, užvest vienodą rėdą isz ten gimusiųjų
Naujos knygos.
ir sugrąžyt savo kareivius. Sala Porto Kičo
Garso spaustuvė szia nedėlą gavo nauja nors pereina į amerikonų rankas, bet taip gi
transportą maldaknygių.
neatnesz jiems didelės naudos, kadangi josgy:
Mažas Aukso Altorius
--------50c. ventojai invežsz į szia szalį cukrų, tabaką ir
Maldų Vainikėlis----------- 40c
kitus produktus, už kuriuos amerikonai neims
Teipogi mažų ir didelių Szaltinių.
muito. Kokią naudą amerikiecziai gali turėt
nors isz tuamlaikinio Philipinų užėmimo, kur
Isztraukia dantį be jokio iki sziam laikui jų pagelbinįkai maisztinįkai,
I gerai supratę savo užtarėjų norus, 'gali stotis
skaudėjimo.
I didžiausiais jų prieszais.
Taiposgi įdeda naujus ar Ant neaprubežiuoto laiko Suvienytų Valstiba užlieja skyles labai pigei stijų rėdąs ketina užlaikyti 200,000 kareivių
ir, žinoma, toks skaitlius neyra perdidelis.
£>hil‘a Dental Į^ooms,
Dėl užvedimo vienodo rėdo ant Kubos turės
ten laikyt apie 50,000 kareivių, ant Philipinų
100 N. Centre Street,
ir nemažiau, idant apvaldyt pasikėlėlių vadą
Pottsville, Pa. Aguinaldo. Gyventojai-gi Porto Kičo daug

JAMES W. RYANPottsville, Pa.

Verde ant Atlantiks, žemę Mozambik ir
kitus žemės plotus Azijoj, ir Goa Indijoj, Af
rikoje, bet isz tų salų naudojasi tik vietiniai
urėdnykai. Taip Portugalijos gyventojai yra
apsunkįti mokeseziais ir pavargę. Skaityti ir
raszyti moka tik treczia dalis. Pėdas silpnas,
netikęs. Politikieriai mena, kad paskui Is
paniją eis kaleina ant Portugalijos, kad ir ta
prastos visų šapo kolionijų. Kas jas paims?
blausia politikieriai Amerikos. Ir atsako taip:
verda, girdi, Europos politika nuo keliolikos
metų, 5 metai nepraeis, o gal mapa Europos
persimainys ik nepažinimo. Silpnesnės gi-,
minės teks tiems, kurie pasirodys esą tvirtes
niais, sveikesniais, apszviestesniais, gabes
niais.
London a s. „Daily Mail” korespon
dentas pranesza, jog Chinuose Maskolija su
Anglija susitaikė. Pirmutinė gauna vesti geležinkėlįo, untra apturi kitas koncessijas. ,,Ar
sziaip, ar taip - raszo korespondentas - Uhinai turi užmokėt už viską.
b ”
Maskolija. teužaugus szįmet javams
gyventojai mena, jog turėsę tokį pat badą,
kokis juos aplankė pirm kelių metų. Keliose
lygiai gubernijose, kaip tai: Kazaniaus, Sa
maros, Saratovo, Simbirsko, Viatkos ir Per
ino visai nieko neuzžaugo. Navet turtingesni
ukinįkai kreipiasi prie rando, melsdami pa-

bos. Antras kalbėtojas daugiau blaz- Jadvygą, kurios NB nebuvo matęs pirm galybės tautos, bet naudotis isz istorijos
345
ganų iszkrapsztė isz pakauszio, nekaip savo szliubo, ir... ir...(ežia reikia asza- dėl savo sektariszkų siekių - yra nepa
isztare žodžių, o savo prakalbą pabaigė
’uostyti)... padavė Lietuvą len- girtina. O dar perstatinėti viską kitoje
szelpos.' Ministerial vidurinių dalykų ir fi ve Kyrveito; Hennaberger Kyr- atskira gimine nuo prūsų, lietuvių ir lat-1 taip fataliszkai, kad susirinkę žmonės kams.
Kad jį, tą minksztaduszį irplon- originaliszkoje szviesoje, kaip tai daro
nansų siuntinėja savo agentus dėl isztyrimo ir vaite; Hartknoch Krive Kriveivių. Isz to iszeina, kad etnografiszkos I negalėjo susilaikyti nuo juoko.
protį!.. . Ar negalėjo vesti kokią mas- d-ras Szliupas, yra net nemoraliszka.
nupirkimo rugių.
Nekuriuose pavietuose
to ir 1.1. Kiekvienas, gi isz jų aiszkina vienybės senovės Prusnose nebuvo; ne-1 Vargszai!... ir reikėjo jiems tiek dar- kalką, dukterį kokio kunįgai kszczio VlaDaktaras sznekėjo ir apie daugelį ki
kaimų gyventojai įsilaužia į vieszas javų
D i e t m a r, pa- buvo jos nė politiszkuose dalykuose. I
dimiro arba Boriso! Užsigeidė g vol tu tų dalykų, bet dėl stokos vietos, atidedu
krautuves ir tokiu budu patys savę gelbsti vardą savotiszkai:
vyzdin, verezia į ,,laimė musų dievai- Žinome, kad atėjus kryžeiviams kiekvie raudonų vėžių iszkepti ir tai vis dėlto lenkės, o ne gudės, katalikystės, o jų apsvarstymą ant kitos dienos.
nuo bado.
na giminė gynėsi atskyrium, be pagel-1 tik, kad žmones pasakytų: vienas gerai ne pravoslavijos. Na, argi tokiam žmoC h i n a i. Maisztai Chinuose da nepasi ežių” (gliick unseren gottern),
Vienatinės vertos pagyrimo - ne be
liovė ir kasdien vis didinasi. Neseniai sukilo g i u s ,,dievų protas” (divum mens), bos kaimynų, ir per ilgus metus kovos iszsimokino kalbos, o antras visai neisz- gi’i galima dovanoti ?- Ne ežia dar ga- kritikos-prakalbos Stomervillėje buvo
priesz valdžią Nadoos gyventojai vidurinėje S t r y j k o w s k i į ,, musų artimas su
ateiviais
augszcziausia valdžia simokino!...
las kalczioms Jla^ėlos.
Kas matė! - ru- d-rkos Zelvienas ir p. Mikolainio.
o
Hainan salos dali j. 14 d. szio mėnesio pasi- vieszpats”, K o j a 1 o w i c z į , szven- neiszsidirbo - jos bent nežymu. Uzpuo- ]
Bet prieiname prie svarbesnių kalbė siszką kalbą, kurią vartodavo namie,
kėlėliai susirėmė su kareiviais bet paskutinius tas szveneziausias (sanetus sanetissilė, pavyzdin, kryžeiviai ant Bartemijos, i tojų.
apmainė ant lenkiszkos!... atmetė rytiKatalikiszkos žinios.
pergalėjo.
o ežia pat gulinti į sziaurią Nadrauja, D-rka Želvienė nesznekėjo nė apie ne, žemesnę civilizaciją, o priėmė lotyNadoa guli 90 mylių nuo Halsow, vienoj isz
kurioje gyvena galingas Krivė, nesis [uniją, nė apie darbinįkųs, nė apie bau- niszką, augsztesnę!... „nunakino” (žo
turtingiausių salos vietų.
Neapmalszinant
valdžiai pasikėlėlių’ atsiranda proga dėl Pran v i c z i u s į ..kunįgas kunįgų ir sudžia kubina jai pagelbon. Lieja savo krau Idžiavą, nė apie socijalistus, - nė, tiktai dis, semtas isz Amerikos lietuvių žody Szveutas Tėvas Leonas XIII storojasi pada
cūzijos įsikiszti, nes jie užstoja už vietinius sudžių” (sacerdos sacerdotum et judex ją apgynime liuosybės ir senoviszko ti [ipie moterų apszvietimą. • Gerai ir pa no) visokius stabmeldiszkus burtinykus, ryti įtekmę ant komisijos mitingo, kuris atsi
bus 15 Octoberio mieste Paryžiuje link pa
krikszczionius.
judicum).
kėjimo Nataugai. Varmiai ir Pamežo- girtinai. Gaila tiktai, kad ant susirin- žinias ir aukautojus, o ant jų vietos at- sekmių karės Amerikos su Ispanija, idant ka
Ispanija. San Quen-in kasyklose suKrivių Krivaitis (taip jį lietuviszkai nys, o sėdįs Ramuvoje Krivė pavelija limo nebuvo moterų; bet jeigu kitą sytalikyste ant salų, kurias užims Amerika, lik
straikrvo du tukstaneziai darbinįkų. Nusiųs vadinti reikia) pas kronikierius ir isto kaimynams apsikriksztyti ir ant galolįdaktarkai prisieitų kalbėti, jau priesz
dėjo skelbti ,,gerą naujieną”, dovanoji tų ,,instatu, quo”, t- y. idant dvasiszkija butų
ta keturiasdeszimts žandare dėl užlaikymo rikus įgijo netiktai aiigszcziausią dvasiszisznykti.
Sambiai neiszlaikę galybės!poteris, tai patariu imtis už pakėlimo mą neprieteliams, krikszczioniszką mei užlaikoma (apmokama) per valdžia taip, kaip
tvarkos. Mena, jog straikas neilgai tesis.
Ispanai darė. Ne taip, kaip pas mus Amerivokieczių priima kriksztą, o jų pagelbon!pušų moterų praktiszkai.
Kalbėjimas lę!... Kas jam tokius prasikaltimus ga
szcziausią svietiszką.
Daukantas taip jiiekas isz nadraujieczią nesijudina. Antįbie tai, kad reikia apsiszviesti, ri ie ko Į Ii dovanoti .
stubos koiektavodamas, idant susirinkti netik
raszo: „Klausė jo (Krivių Krivaiczio) galo užpuola kryžeiviai antpaezios Na-1bmeapszvietė. Žodis apszvieti
Visi sznekėjimai d-ro.Szliupo apie tai, užlaikymo savo gyvenimo, ale ir ant iszstatyvaldžios ne vien tik Lietuviai ir Ziamai- draujos,— ežia jau rodosi Krivei reikėjo!Įįje, kaip ir visi balsiai skambantiejie kad Susivienyjimas Lietuvos su Lenki 1110 naujai tverianezios parapijos. Tokiu budu
cziai, bet ir kitos Lietuvos tautos dalys, parodyti savo galybę, suszaukti visas!lidžiai, reiszkia daug, o pertai nereisz- ja ir priėmimas krikszczioniszko tikėji kunigas, trindamasis tarp žmonių, Įlėkti per
gą) ir apie Ramuvą (Romove) raszo pir sziandien Prūsais, Latviais, Kuržiamiais Lietuvos gimines apgynimai! seno tikė-1|anieko, nes kiekvienas supranta jį sa mo prapuldė musų tėvynę, yra staeziai daug populiariszku, parapijonai jau neturi
mą sykį Petras Dusburgietis (Petrus de Palecziais arba Jatvėziais (Jatvengiais), įimo ir szventinyczios Ramuvoje; tuo!likai. Kas nori isztiesų pakelti mote- juokingi. Kas stato stabmeldystę aug- tos guodonės dėl savo dvasiszko vadovo, ko
kia jam priguli ir kokių turi kitose katalikiszDusburg gyveno pabaigoje XIII ir pra Mozūrais ir Krieviais vadinami, ir jį už tarpu balso Krivės niekur negirdėti.!I), tas tegul nekalba igrisusių komuna- szcziauuž krikszczionybę, tas užsipelnyja kose Vieszpatystėse. Pas mus czionai Ame
džioje XIV szimtmeczio; jo kronika pri savo valdimierą bei vieszpatį turėjo. Dingsta Nadrauja, nesulaukdama net lbet tegul paaiszkina arba priverezia ant vardo isz tiesų didelio originalo, o rikoj paprastai vadina savo klebonų bernu,
vesta iki 1326 m.). Jo kronikoje (III, 5) Kaipogi ką tik jo tarnas, kunįgas, žįgo- nuo artymiausių kaimynų pagelbos,griu-|fcvzd. sutverdamas ypatinga draugy- kas tvirtina, buk Lietuva galėjo ligsziol mat dėlto, kad jis kelis centus dėl jo užlaiky
vu padinamas, nuėjęs į kokią vietą ap va Ramuva, o su ja drauge nyksta ir kl-neduot daugiau ant stalo barsz- ! isztverti stabmeldystėje ir pertai pasilik mo duoda; teisybė, kunįgas j ra bernas arba
skaitome tuos žodžius:
,,Buvo vidurije tos piktos tautos, bū skelbdavo svietui, turėdamas jo lazdą Krivė. Dėlko taip buvo? Atsakymas fcsu musėmis, nenesziot liežiuvių, ne- ti galinga, tas užsipelnyja ant vardo dar tarnas, bet ne pa vapi jonų, tiktai Dievo.
tent Nadraujoje, viena vieta, vadinama ar vytį, tą tuojaus kiekvienas kuovei- vienas: Krivė neturėjo tokios valdžios, ■leistuviauti, neterszt stubos skarma- didesnio originalo.
Lietuva negalėjo
Romo w, imanti savo vardą nuo kiausiai iszpildydavo”. (Lietuv. Istorija, nė įtekmės, kokias jam duoda Dusburg ts ir dulkėmis, praustis ir maudytis pasilikti stabmeldiszka, turėjo priimti
ir kiti kronikieriai.
lotankiausiai ir 1.1..
Bus praktiszkai , krikszczionybę: arba nuo kryžiokų, o kia. buk priežasezia Ispanijos nupuolimo buvo
Romo s. kurioje gyveno vyras (qui- I, p. 68 -69).
Tuo tarpu A. Mierzynski stengiasi
Toliaus bus.
tada butų prapuolusi, arba nuo gudų, o tas jog klausė popiežiaus bei iezuiitu. Teidam), vadinamas Criwe, kurį gar
|na’’dingai.
■?. Mikolainis kalbėjo apie reikalin- Į tada butų surusėjusi, arba nuo kaimynų panija buvo garbingiausia; bet kaiį) greit pa
bino už popiežių, nes kaip vieszpats po iszrodyti (Žiur. Zrodla do Mitologii LiĮmąszelpti rasztus ir rasztinįkus, pa-1 lenkų; priėmė nuo lenkų ir - susilenki- gavo vadeles vieszpatystės masonai, karszti
piežius valdo visatinę viernujų bažny- tewskiej, II, p. 21 ir sek.):
1, kad senovės Lietuvoje nebuvo jo
czią, taip ir ant ano mostelėjimo arba
Irgįdamas pagal savo papratimą kal-lno. Susilenkino gal ne dėlto galutinai, antagonistai prancuziszkos phiiosophijos Volkio
kunįgo,
kurs
butų
turėjęs
augszcziau

■bevaisingais tardymais apie tai, kas kad priėmė kataliky.-tę nuo lenkų, grei- tairio. taip oroit Ispanija pradėk) nvkti ak\se
paliepimo ne tiktai virszminėtos gentys,
Apielinkese Pittstono susitvėrė nese gitų, jeigu tas ir tas atsitiktų....
Butų cziau dėlto, kad su jais susivienyjo; bet
bet ir lietuviai ir kitos tautos Livonisz- sią valdžią ne tik svietiszkuose, bet ir
niai kuopa anglekasių unijos. Kad pakos žemės buvo valdomos.
Tokią tu dvasiszkuose dalykuose;
susivienyjimas atsiliko seniai ir protes
2, kad vardas ,,Krivių Krivaitis” yra aiszkinti lietuviams reikalingumų vieny i j e i g u niekas nenori klausyti, už- tai priesz jį lygintųsi protestui paveizrėjo galybę (autoritatem), kad ne tiktai
Adclina Patti, garsi prhnadonna, vėl kataė. Keli metai atgal Patti isztckėjo už Mor
pats, arba kas isz jo giminių, bet dar pa iszmislu kronikierių, būtent Grunan’o; bės ir paraginti prisiraszyti prie unijos, I yra kas kitas.
dan, priesz Kryžiaus kares.
Galime
is do Caux Nicolini, baisaus antagonisto
3, kad Dusburgo ,,Criwe” yra ypa- kuopos prezidentas užpraszė su kalbo* I Ilgiausią prakalbą laikė d-ras Szliu- tiktai svarstyti klausymą, ar susivienyji
siuntinys su lazda arba kitu žinomu žen
klu, eidamas per žemes virszminėtų sta- tiszkas vardas kunįgo, dabojusio szven- mis d-rą Szliupą, p. Mikolainį, daktarką
mas buvo reikalingas, kitais žodžiais, ar katalikystės; tokiu budu abudu liko iszkeikti nuo bažnyczios, ale dabar, po smerlies savo
bmeldžių (infidelium), buvo laikomas tą ugnį Nadraujos Ramuvoje, apie kurį Želvienę ir porą kitų vyrų, kurių vardų
Lietuva viena butų galėjusi atremti vivyro, Patti vėl pargrįžo į katalikiszką bažnydidelėje guodonėje karalių, ir augsztes- jisai girdėjo.
nereikalaujame minėti, nes parako ne- hddave, tai davė!” ant kunįgų, tike- sus užpuolimus kryžeivių ir
Savo tvirtinimus mokįtas archeologas iszrado, nė Amerikos neatidengė. Kai- poirt.t. -turėjo net iszsirengti: toks savo didybę.
niųjų, ir paprastų žmonių.”
bos atsilaikė Stomerville’je, Pa. Kal
Per du amžių tyli rasztinįkai apie Kri- remia ant szitokių protavimų:
Asz atsakau, kad susivienyjimas buvo
Koplyczla ant kareiviszko Ispanijos laivo
vę; tik sztai XVI szimtmetije Grunan L Isz visų giminių senovės Prūsijos tik bėtojai sznekėjo apie visus ir apie vis
isztraukia jį isz užmirszimo, pridurdamas rais prūsais buvę tik gyventojai Pame- ką, bet neiszaiszkintu budu nė vienas po, Algirdo ir Keistuczio. Lietuviai I hngas akiveizdoje kryžiokų galybės, o ,,Reina Mercedes” nesubadyta po katastrofos
neiszsižiojo apie unijos reikalus, o d-ras hornet, brolau, buvo galingi, liuosi, kad ta galybė buvo didesnė už lietuvių, isznaikinimo ispanų flotos prie Santiago- Lai
jam jau nuo savęs keistas prievardes, kaip
vas liko paskandytas nuo amerikonų kulkų;
gijos, Sambijos, Bartenijos ir Galindi- Szliupas iszsitarė net tokiarrie sense: fcrstė likimus visos Europos (oi, oi),
galima spėti isz to, kad 1410 m. suvie- dabar neseniai isztrauke isz vandenio virszmiKam tos unijos, kam straikai?.... (žr. p nemokėjo (priduriu nuo savęs) nė Rytos sylos Lietuvos ir Lenkijos abejojo nėtų laivą ir rado ant jo viską didžiausiame
cyrwaito, Criwe Kirwaito.
Paskesni turėjusios daug lenkų; Nadrauja (Na- ,,Vienybėje” korespondencijoje isz Sto pyti, nė skaityti ir buvo paskendę apie sumuszimą kryžiokų ir szaukėsi pa chaose, tiktai koplyczia, kur vaiskavas kape

Ar buvo Kriviu-Krivaitis?

Sanvaite nuo

kronikieriai, sekdami paveizdą Grunan’o
duoda Krivei visokius vardus: W a i ss e 1 vadina jį Evarto Criwe, Evarto
Grille ir net Kyrille; Stryjkowsk i Kyrie Kyrieito; Mūrinius Kri-

drowia) ir Szalavija (Szalavonia;- paulionas laikydavo szv. miszias dėl kareivių, bu
pešė stabmeldiszkų prietarų.
Bet gelbos totorių.
vo suvis nexliudytas.
pėmis Pregalės ir Nemuno) etnografiszPirmas isz mažesnių kalbėtojų sznekė f atėjo nelaimė: Jagėla įsimylėjo į
Pagirtina yra nurodinėti ant buvusios
kai prigulėjusios prie tikros Sietugos, o jo apie baudžiavą ir apie dabartinį dar
gyvenantiejie į rytus nuo tų žemių Su- binįkų padėjimą; kad pabaigė, klausy
daujiecziai buvę szaka Jatvengių, taigi tojai pasakė, kad gerai iszsimokino kai- I
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todėl su prakalba likos užpraszytas kun. Ži- gero: užsirakino duris ir neleidžia nė vieno
sakydamas: ja tu pan!
linckas isz Plymouth’©.
Parapijonai nutarė eiti pas vyskupą, praP l y m o u t h, P a. P. Juozas Kupczinskas isz Shenandoah’rio su Ona Dvyliute isz szyt jo praszalinimo.
Plymouth’o ėmė szliubą seredoj. Po veseliNegerai padarė kun. Žindžius, jog nieko no
jai tuoj iszvažiavo į Shenandoah’rį, kur ponas
pranessė apie savo iszvažiavimą savo drau
Kupczinskas turi biznį.
gams gal butų radęs ir lietuviszką knnįgą, ku
Toj pat dienoj buvo szliubss ir kitos poros:
ris tuokart but užstojęs jį. Dabar-gi įsiver
p. Jono Bogiuszio ir Mikalinos Dainauckiužęs koks pasziėmėkas gal pridaryt tiek koszės
tės isz Luzernės.
jog ims kelis metns, kol tų pataisysi. (Priedas
S h e n a n d o a h, P a. Piknykas lietu Red.).
viszkos nedėlinės mokslainės bus laikytas 31
d. szio mėnesio ant Lakes Side parko.
Margumynai.
— Pereitą nedėlią musų miestelis buvo ga
na dideliam judėjimo isz priežasties verbavi
Naujausia prova Zelandijoje iszėjo,
mo naujų kareivių. Mat dėdė Samas reika
lauja dabar daugiaus vaisko dėl užlaikymo jog kožnas, kuris papuola po sudu už
tvarkos Kuboj ir kitose užkariautose vietose. girtuoklystę, turi savo kasztais atsifotoUžtai pareikalavo padidinimo skaitliaus regu grafuoti ir kožnai gazietai prisiųsti po
lar army, o kadangi yankees mėgsta tik pa- vieną kopiją del patalpinimo. Gerai
skėtriot savo kareiviszkuose munduruose, bet butų, kad įvestų panaszią provą tarp lie
ne vilkti ilgas sunkenybes reguliariszkos katu vių.
riumenės, tai kreipėsi prie foreignerių.
Isz Szenadorio sulygsziol iszvažiavo į 100
Brangiausias gyvenimas yra Angli
jaunų vyrų, isz kurių apie 8 rusinai, keliolika
lenkų ir keli desėtkai lietuvių. Acziu Dievui joje, Anglo gyvenimas kasztuoja ant
ir užtai, gal pakels jie mus vardą, nes smar metų ioo rublių, prancūzo 90, vokieczio
kus vyrukai, karszti, navet per karszti, nes 80 r., ispano 60. valako 4o maskoliaus
tarp jų yra nemažai žinomų pesztukų irprovi- 25nįkų. Bus dabar ir Szenadorij ramiaus.

Pittston, Pa. 13 d. Rugpjuczio pa
simirė Katarina Kuncaitienė, apie 40 metų.
Jos vyras, kaip jau buvo raszyta, pasimirė
Kokioj Bzalij nėra senų mergų? JapoE 1 i z a b e t h p o r t, N. J. Geri ir ty
18 d. Sausio szįmet. Liko jų apie 13 metų
sudus Jonas. Pagrabas buvo labai iszkilmin- kus szv. Petro ir Povylo lietuviszkos bažny
gas, net 3 kunįgai buvo ant jo. Visų savo czios parapijonai labai nnvarginti ilgu nebu kčjusia; jeigu atėjus lyg paskirto am
turtą nabasznykė užraszė savo sunui, apart vimu jų mylimo kun. B. Žindžiaus, kurs jau žiaus negalėjo gauti vyro, tada, pagal
50 dol., kuriuos paskyrė ant bažnyczios. Tur du mėnesiai, kaip juos apleido, iszvažiuoda- szalies įstatymus, apženijo ją per neva
tas jos isznesza su virszum 3000 dol. be ap mas į Europą. In savo vietą iszsyk buvo per- lią.
Tiktai neseniai karalius Micado
mokėjimo skolų. Nabasznykė buvo lenkė, statęs kun. Balcevyczių, bet pakol ans atva
bet lietuviszkai’gerai mokėjo. Apekunu vai žiuos, įstatė kokį ten valkatą lenkelį, kurs bu iszdave provas, pagal kurias mergos gako likosi paskirtas kun. Szedvydis. Nabasz- na geras tiktai tada, kaip ima nuo jų paskirtą
nykai laikė saliuną ir graborystę; abu prigu sau pensiją 50 dol. ant mėnesio. Kitaip neužlėjo į Susiv. L. A. Amžiną atsilsį duok jiems kenczia ir niekina lietuvius, vadįdamas juos
Lyg XIV amžiaus nebuvo ant svieto
tamsiais pagonais ir 1.1.
Vieszpatie.
Pereitam utarnyke pripuolė szv. Baltramie
Wilkes Barre, Pa. Angliszkas laikmarų metams, kad daugybes žmonių
rasztis pereitos subatos raszo: Mikas Musch jaus, patrono jų prabaszcziaus, ant kurio at mirė, pasirodė pirma aptieka Frankfur
(gal Maczys?), lietu vys, gyvenąs ant Welsg minties žmonės pasikvietė kun. Kaulakį isz
Hill, labai savę sužeidė, norėdamas iszpjauti Philadelhhijos, idant iszklausytų jų spavied- te, Vokietijoje; nuo to laiko pasklido
isz savo szono „vėžį”, t.y. skaudulį. Atsiti nės. Su juo drauge atsilankė ir dabartinis po visą svietą.
kimas keistas. Mikas nuo seniai jau turėjo „Garso“ manageris, pasiszventęs tyczia iszpaszonėj iszaugusį vėžį. Buvo miesto szpito- tirt padėjimą tenykszczios parapijos.
Statistika paduoda, jog Prancūzija
Lenkas
labai
buvo
nekantantas
isz
lietuvisz

lėj ir ten jam daktarai vėžį iszpjovė, bet nelai
per paskutinį szimtmetį patrotijo karėje
mingai, skaudėjimas nepasiliovė. Daktarai kų kunįgų, bet negalėdamas jiems nieko pada 6 milijonus kareivių. Daugiausia už tai
mena, kad jis isz skaudėjimo gavo sumiszimą ryti, atkerszino ant nekaltą žmonelių: Sztai
kad anksti rytą seredoj žmonės susirinko prie gali pasidekavoti Napoleonui I ir III.
proto.
Czetvergo vakare jis pasiuntė savo sūnų į Komunijos (nes diena buvo dirbama) lenkas,
Kaip einasi tavo vaikams?
kuknę, kad jam atnesztų asztrų peilį. Kada užsakęs susirinkt ant 6 v., iszėjęs penktą, pa
Gerai, acziu Dievui.
peilį gavo, įleido jį taip giliai į kūną, kad su dalino Komuniją ir nuvėjo gult. Žmonės bu
Ką veikia Jonas ?
iszpjautomis skaudulio mėsomis, iszsi vertė ir vo tik keli; apie pusiau szesztą susirinko dar
keli.
Lenkas
jau
piktas,
bet
ir
tiems
padali

žarnos. Žmogus apalpo. Pati atbėgusi paYra daktaru Vilniuj.
no;
kada
atėjo
szeszta,
ir
visi
žmonės
susirin

szaukė daktarą Whitney, bet jau buvo pervėO Pranas su Miku?
lu. In pusę valandos nelaimingas žmogelis ko, lenkas, vietoj Komunijos, iszdrivijo juos
Pranas uždėjo fabriką briežukų, o Mi
pasimirė. Liko pati ir trys vaikucziai: mer nuo sviniakų, chamų ir 1.1, ir iszvijo isz baž
kas valdo ūkę.
nyczios nedavęs Komunijos.
gelė ir du vaikai.
Ką-gi pats veiki ?
Parapijonai padarė tuojaus kitą vakarą mi
— A. a. Antanas Ragelis buvo kavotas seDirbu del jų užlaikymo.
redoj ant Wilkes Barrių lietuviszkų kapinių. tingą, ką daryt ant toliaus. Nusprendė praKadangi dabartės Wilkes Barrių parapijoj sė neszt lenkui, jog jeigu taip darys, tai daugiau
Negaliu poniai užtylėti liūdnos
di „airiszis”, kurs gal tik miszias atlaikyti, jo nereikalauja ir liepia iszsineszt, bet ans nė
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tiesos.... sūnūs ponios yra silpnas ant
proto, bijausi, kad neužaugtų tokiu.
Motina: Niekas to nepatėmys, nes
gaus didelę pasogą9

Baraboszius.

minios szauke ant rodydamos:jo nukryziavok jį! Bet ką jiems tas Jėzus blo
go padare? Tai stebėtina: mylėjo juos,
Lietuviszkai iszgulde A. K.
gelbėjo, geradėjystėms apdovanojo,
(Origineso laikuose skaitydavo daugybėj meldėsi uz juos ir jiems vakar dovano
Viena amerikoniszka familija turi rankraszczią, kurie ir po sziai dienai da ran jo da..........
sziandien turto 274 milijonus, arba dau- dasi, sekanczius žodžius: „Datrą norit paIsztikro buvo dėl jų per geras ir to
p-iaus kaip visas turtas valstijos lova. liuosuot: Jėzų Baraboszių, ar Jėzų, pavadintą dėl jį apsudijo ant smert.
Penki Amerikos ukesai turi turto szian Kristum? Per apveizdos darbą žmogžudys
— O asz? apvogiau juos tiek kartų,
palygintas prie Jėzaus, Sunaus Tėvo Amžino,
dien po 60 milijonų, kiti penki po 10 jo, vadinosi taipgi Jėzum arba Jozue Abbaso kiek tik galėjau; asz smaugiau jų gimi
milijonų, szimtas po penkis milijonus, sunus;[paskiaus vienok tas vardas likos isž nes, draugus.... Asz nuolatos juos ap
du szimtai po 3 milijonus, o prastų mi rasztų iszlesziuotas).
gaudinėjau.... ir tai jie mau dovanoja!
lijonierių yra be skaitliaus. Tas skait Buvo tai senų Velykų dienoje 1883
— Geri žmonės! uz tą, ką jiems pa
lius milijonierių isz vienos puses ir mili metai tam atgal. Vienoj isz menkiau dariau, man grąžina liuosybę! Esate
jonai žmonių be darbo isz kitos pakelia sių bakūžėlių vakarinėj Jeruzolimo da- žmonės geri, liuosi ir apszviesti!
klausymų, ką Washingtono kongresas lij buvo žmogus, panaszus į laukinį; bar — Lai gyvuoja Baraboszius! O kas
nuveikė lyg szio laiko?
zdą turėjo suveltą, drabužiai suplyszę, tai per triumfas! vakarykszczias - ir bai
Washingtono kongresas, it mažas o akys iszgąsdydavo kiekvieną.
siai nusijuokė.
vaikas bovijasi su lėle, t. y. ant mažiau Jau nakties szeszelis pradėjo leistis
Atsikėlė isz lovos ir pradėjo bėginėt
sių daigtų uždeda muitus kurias mo ant szvento miesto, Alyvų Kalno ir Gol po kambarį karszcziuodamas, laiks nuo
ka biedni, o bagocziai isz to daro sau gotos, ant km ios virszunes riogsojo trys laiko stapteldavo prie lango ir jo akys
biznį. Tiek tiktai apie nelygų apipa- kryžiai. Nusikankinęs, vienok negalįs turėjo pult ant trijų Kalvarijos kryžių.
dotkavojimą žmonių.
Dabar pažiūrė atsilsėti tas nabagas, vartėsi ant lovos, Ant kart susilaikė !r spogsojo ant jų
kime, kaip Amerikos žeme yra padaly ant kurios atsigulė nesirengęs.
Laiks tylintis.
ta.
nuo laiko szauke garsiai:
— Kur kas isumintingiau butų, kad
Ponas Vanderbildt turi du milijonus
— Szalin, szalin Jėzau, sunau Juozo!. asz ten kabocziau ant kalno, vietoj ano
akerių žemes; Mr. Diston isz Pennsyl- Asz taipgi esu Jėzus, Abbaso sūnūs. — nekalto dailydės! O, negaliu uzmirszt
vanijos turi 4 milijonus akerių; Califor- Dėlko nuolat į manę žiuri? Ar netei dirstelėjimo, kada atkreipė ant manęsakis
nijos milijonierius Murphy turi tiek plo singai tavę vietoj manęs ant smert ap- Jėzus Nazarenietis, statant mudu priesz
tų locnos žemes, kaip visa Massachu sudijo? Ar-gi ne visi žmones, taip yra žmones. O tas dirstelėjimas sudrumstė
setts valstija.
visi žmones norėjo tacziaus tavęs, nei mano linksmybę! Argi asz turėcziau
Užrubežiniai aristokratai, kurie jokių manęs. O juk žmones visada turi tie jaust pasigailėjimą ant jo! Pirmu kart
tai verktų Baraboszius ant nekalto ne
padotkų czionai nemoka, turi locnos že są!
Man ding, nori daryt man iszmetineji- laimės!
mes Amerikoje 20 milijonų akerių, dau
Paskutiniai dienos spinduliai apszviegiau kaip visa Irlandijos sala. Lord mus. Ar-gi mes abudu nebuvom sta
Scully turi 90 tukstanczių farmeriszkos tyti priesz žmones? Jėzų, kurį vadina tė Barabosziaus veidą ir pailgino szeszėžemes valstijoje Illinois, už ką metines karalium, ir Jėzų, kurį vadina žmogžu lius anų trijų kryžių; Barabosziaus vei
džiu! Juk-gi visi szauke: Paleiskit Jėzų das buvo baisus: didelė užriesta nosis,
randos gauna 200,000.
Beveik puse gyventojų Suvienytų Baraboszių ir nukryziavokit Jėzų Naza- juodos, deganczios akys, iszsikiszę vei
Valstijų neturi jokios locnasties.
Ką renietį! Ar mano kalte, jog jiems dau dai, viskas drauge su surelta barzda,
darė jį žmogum laukiniu ir godulingu.
nuveikė kongresas klausyme padalinimo giau apėjo mano ypata, nei tavo!
Czia anas žmonių paliuosuotas žmog O vienok kartais toj jo iszziuroj blyks
farmų? Nuo metų 1861 kongresas do
vanojo 181 milijoną akerių žemes gelž- žudys pasileido stebėtinais juokais.
teldavo kas tokio, kas uždegdavo sąjaus— O žmonės manę myli! manę val ma.v
kelių kumpanijoms, kas prigulėjo žmonėms. Viena geležinkelių kumpanija katą, žmogžudį! Asz da randu prieteAnt galo Jėzus Baraboszius atsisėdo
ir su didesne ramybe pradėjo apmastyt
,, Illinois Central Railroad gavo pustre- lių ant žemes, ha, ha, ha!
czio milijono akerių, kur dabar pribudaPaliovė juokęsis, o jo veidas apsitrau paskutinius atsitikimus ir atminimus tos
dienos.
vojo namų ir nuo biednų žmonelių lupa kė tamsiu nuliudiumu.
neiszpasakytas randas.
— O vienok - kalbėjo toliaus, - vie — Kas per gerumas - toliaus kalbėjo
nok bucziau norėjęs tacziaus,, kad mi - tam dirstelėjime, ant manęs atkreip
nios but meldusios susimylėjimo antjo;y- tam! Nebuvo jame suvisai piktumo,
pacz gi su manim tąsyk viskas but atlik iszmėtinėjimų, tas dirstelėjimas perėmė
Saliunas žeminus garsaus Franey‘s sztoro, ta, mano sopuliai pasibaigę .... O! at manę visą; rodėsi, jog isz tų akių iszeitarp Main ir Oak ulyczią, kurį pismiaus laikė minimas jo visur manę gaudo! Taip, na szviesa, kuri perdirba mando protą,
Motiejus Kupczinskas. Kas nori dauginus nesziojo jie manę triumfe, o dabar esu szilumą, kuri apėmus visą mano užmig
iaformaciją atsiszaukit pas:
nuo visų apleistas. Gal rytoj mano ka- dytą esybę, taip kaip deginantis saulės
leina ateis, paskui tuos, kuriuos szian spindulys.
dien kryziavojo? Juk tik Jėzų nukryToliaus bus.
ziavojo, o ne manę! Girdėjau, kaip

Ant randos.

J- J. Franey,
Shenandoah, Pa.
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Orphans Court Sale!
Sekanti prapertė Parsiduoda per
Orphans Court Subatoj 27 d. szio
menesio (Augusto) mieste Miners
ville.
Sklypas žemės užimantis
lotą N 77tant North ulyczios ant
Minersvillės miesto mapos nuo
fronto North ulyczios 30 pėdų ir
toliaus einant iki Carbon str.
Rubežiuojasi nuo žiemių Carbon
ulyczia, nuo rytų lotu N 76, o nuo
vakaru N 78.
ISZLYGOS PARDAVIMO: Deszimtas procentas nuo pardavimo
turi but iszmokėtas iszsyk, o resztas į 60 dienų.
Per orderį nuo Orphans Court:
F. C. Reese,
| C. II. Woltzen,
k lerkas
Trustee, arba
Pottsville,
1 D. A. Jonės,
J une 18 1868 |
advokatas

E- Hummel.

TĖVYNĖS

SARGAS.

Geri tus, kaip Klondike

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie už juc:
tuvių tautos: szviesos, tikybos il
ki! bos.

stalas

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad UHRYS1'1 A N SHMIDTO yra varas alus ii
galvva nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
bsczkutia in namus parsigabenti
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

Parlor suit 5 sztukos — SI S.00.
Kėdė su medžio sėdyne — S0.45.
Kėdė su nendrine sėdyce — Su.75

Williams &. Son,

District Attorney

$ 3.5

Visa eilialovos, springsai, visur
apva džiota
S 3.7
Komoda
-

(

5.

13 S. JIALX STR.
__________ SIIEXANBOAII, PA.,

,,Ą DTOATI «

už pigia preke, eik pi*

D. FAUSTA in
jo ofisą

Adresai

ant

-

Puikus aržuoliniai Clianila suits
8 sztukos
$ 14,co

41 ir U

B. W, Cllllllllillg

$3.7

-

Geležines lovos

S A L I U N 1 N K A 1!

Star Clothing Store-.

110 Sunbury st. Szalia Wolfo sa
liūno.
Minersville, Pa.

Dailus aržuolinis sutrati kiamas

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423
Main Ave pas Re v. A Kaupų už 1
dolerį.
Pernykoztis iv užpcrnyszksztis
po Į dolerio.

Pigus Forniczių sztoras, Gal.orius & Speciality.
Naujo Central. Komiteto
Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville, Pa.
,,Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:
T- Astramska
200
Minersville,
Puikiausi siutai, overkocziai skry
Kasiems:
bėlės, marszkiniai, czebatai, czeveJ g . J. Grioszius, box 113,
rykai už pigiausia cienę pas jus seUnion City Conn.
Sekretorius:
Extra iszpardavimas siutų su lie
M. J. Domijonaitis. box 242,
meniais su skvernais ir be skvernų
Broad Brook. Conn.
nuo 1 Septemberio.

IvsizRuls,

Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad
Minai gausite.

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

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

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelism

d

Uzside drabužiu sztoraant82 Bond St.
Elizabeth Port N. J. Tavorai visada
szviezi ir pigus lietuvnykai neuzsimirszkit saviszkio.

Benjaminas W. Cumming Jr.
kandidatas ant District Attorney
isz demokratų pusės yra m ok į ta s,
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai
atsakantis tam reikalui.
SchuylNaujas lietuviszkas saliunas
GERIAUSIAS LU? j
dllo žmonės pasielgė labai Iszmintingai iszkeldami jį į kandidatūrų
ant District Attorney ir nėra abe
jonės, jog jie padarys tų patį laike
'.>7 Laurel st. Minersville, Pa
ateinanezių rinkimų Novemberij.
District Attorney ir offisas rei
kalauja žmogaus, kurs gerai susiPersikraustė į savo nau. ras lie t u vys.
pažįtų su reikalais liaudies. Ponas
Užlaiko szalta alų, saldžią
jus namus ant
Cumming yra minėtinai tokiu, ku
arielką ir kvepianczius cigarus
ris ėmė didelę praktiką isz žmonių
307 W. Coal str. Shenandoah ir labai dailai pavaiszinasvegyvenimo, dirbdamas tarp jų kai
Pa.
ežius
tyto mainierys per kelis metus Steadesvillėj, kur jis iszmoko teisybės
i
ir pažino reikalus darbinįkų. daigi
į), Cumming buvo visada prietesecured. FEE DDE WHEN PATENT OBTAINED.
lium darbinįkų, o ypatingai inai- (Įuiokly
Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 48-PAGE BOOK FBEE. Contains references
nierių, ką jis parodė daugelij atsi and
full information. XJSy-Writo for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON A. CO., Patent Lawyers,
tikimų.
Taip paveizdan, jeigu Le
Droit Building
WASHINGTON, D. C
žmogus turėjo reikalą, kurį neperleido Grand Jury, jisn’imdavo nie
ko už savo darbą.
6 BARCLEY STR.
Daugelij atsitikimų jis neėmė
nieko, jeigu matė žmogus n’iszgali
Tokis žmogus tikrai yra vertas
būti pastatytu į District Artorney
ofisą.

A. Rusino.

A. BUJAUCKA S

Minersville, Pa.
50 YEARS’
EXPERIENCE.

trade marks,
designs,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention Is
probably patentable. Communications strictly
confidential Oldest agency for securing patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Co. receive
■pedal notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully Illustrated, largest cl.-culation of
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
11.50 six mouths. Specimen copies and HAND
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New YorĮft,

n

Tikrai gryna

I BARNSTON Tea Co

pę aierCo’s

New York’e.
Importuoja ie viso
„Anthracite” alų. kias arbatas, kava ir

Gvarantuota tikrai czystas.
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uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CltaUll te.
New-Y ark e
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Siunezianie p įu s visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

Į

ant Kosciuszkos Parodos už rūpestingą, teis i nga ir artistiszką isz-

KARŪNŲ, SZARPŲ, 4
ftp KUKARDŲ,
n u J1A1UJL, ROŽĖTŲ,
JAV/jIjI u $
f BERLŲ, MARSZAL
<| KINIŲ LAZDŲ ir tt.
guo*n Turiu už garbe apreikszti gu

J D /.duodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez
us g
Įpr.inų į krajų važiuojantiems ir isz.sinncziamc SZipkOl’te
dėl atvažiavimo isz k rajaus Į Amerika,

dotiniems Kuuįganis ir guodotin.
Draugystėms, kad asz. dirbu wiSus augszcziaus paminėtus daig

| Bankoje savo visados laikome daugybe pi-

ius Pigiausei, Tcisingiausei
ir Gcriausei, nes per 30 metų

^Maskolijos rubli IĮ, Vokietijos markių, Austrijos guldei!

užsiimdama iszdirbimais Įgijau
geriausę praktiką ir dėl to galiu
tviska padirbi, pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.,

raszyk iį
Dėlei artesnės žinios raszvk

Urr

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeltung Building,

New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo JO iki 12 adynai.

CHICAGO, ILL.
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i

VienatiiiB Lietnviszka
APTIEK A!

I ZINIA DĖLSALIUNIKU

IK SZTORN1KIT.

64 Green Str.

Worcester, Masa

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

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO

SCRANTON'E

P. LIPAVICZI A.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
nvių.
Pirmos kliasos visokį gėrymao

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu
ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, jog Motelis

PEST/UJ
PĄC
J
ą
syk ant
karszti

Tris
dienos
užkandžiai o teip visada szalt
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai
Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Juozo A. Maudom* didžiausio ir .iii mos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga ruda kiekvienam
piginusio kupcziaiK visame pavieto.
Jis pardavinėja taiposgi daug ivai ei kale.
rių gražių mažmožių; parduoda vis- '
O ii' pinigus maino ir siunczia iu LIETUVA iriu visa
ką už 20 procentų piginus nei kiti, i cbdis.svieto.

Kurioj galite ganiie visokių giduou kaip senam krajui, Iki nĮitieko
rius paeini isz sen? krajaus Tai-:
pos gi siuneziame giduoles j visas
Jei neliki, tai pamėgik duot jam j
dalis Amerikos.
J<> krautuvė yra
Raszidami gromatas adresavokit rderi.

IK AT. SzentbOrskis,

Puikiausia visam Shenandoah

121 ir 117 E.Ccntre str,
„

SHENANDOAH ei

T^ptapas Ą Jocis.
Office 1312 Filbert str •’I’rivaiiszkas gyvenimas 210 South

Broad sir*

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
soduose. krovos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir
,,Charters'’ del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas atjieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das.
Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [i'ireand
27 d. Eugpjuezio, (jei lis, tai sekanezių po tai) bus didelis pikny- life insurance.)
kas darže ant 7 ulyczios, szale lietuviszkos klebonijos, So. Boston,
Mass. Dėl vaikų prasidės 10 vai.
iszryto ir trauksis iki 3 po pietų, o
dėl didelių nuo 5 po piet iki 11 na
kties.
Grajįs puikiausia Suvienytų Val-

Pikpykas!

Istijų orkestrą.

po No. 1837 N. Main Ave.

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų ir iszsiunczia
Nepatingėkit pribut, kas tiktai
pinjgus j visas svieto dalis greitai ir pigiai..
galėsit.
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Gclcziukelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio Ųlfay)i8į}8
Treinai iszeina isz ShoBadorio į Pean
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Havener Pitts
ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po piet.
» In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10
po piet.
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver
Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piei.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.
In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28,
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir5.10
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland
4.0,0 ir 7.28 po pietų
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
Ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 0.12,9.23,
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place, Delano
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25, 5.10 po
pietų.
In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24
po pietų.
TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta,
4.20 po piet ir ateina in Shenandori ant
7.49, 10.14, ryta, 12.59, 5.10 po piet.
Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville
St. Clair, New Castle, Morea ir New
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po
piet.
□ Iszeina isz Pottsville in Shenand oah
9 45 ryta, ir 12.35, 5.05, 8.10 po piet.
Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah
035, 10.00, ryta Ir 12.50, 5.10, G.27, 8.25,
7. piet.

M. B. CUTTER. Supt. Trasportatlon
South Bethlehem, Pa.
ROLLIN II. WILBER generalnas supę
rlntendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, Gen. Pass. Agentas
New York, N. Y.
A W, NONNEMACHER, DIv. Pas
South Bethlehem,

P. f. .JVIaley
11

S. Main str.
Shenandoah, Pa.

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

geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

30 E. Lloyd str.
I
andoah Pa

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus del szSrmonų, veseilių ir 1.1.
[36 ir

MoksloStebuliIai
Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos.
PrakilnusNew York’o komikas ir mokslinczius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.
Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
New York’o apgarsino savo metodas iszgidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UŽ DYKA
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
f esi jos prfdery tg suteikti kenezianezia’
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjlmais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj it
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 York, priduodamas
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaista tiesiok isz savo laboratori
jos.

Ponas Ludvikas Kraslenki isz Olcott.
Vt., labai kentėja nuo rumatlzom. Tu
rėdavo baisus skaudėjimus kryžuij, ne
negalėjo susilenki, o laikais nevat at
sisėst arba pasijudlnt’. Nieks negelbė
jo: ant galo nusidavė pas dr. Kallmerteną ir apie pasekme pats žemiaus raszo

Olcott. At., 21 Grued. 1887 m.
Garbi s Pone dr. F. J Kalmerten!
Daneszu Tamistai, jog sunaudojau
visus vaistus man prisląstus ir pagelbė
jo man ir jaucziosiu sveikas, uz ką
siuncziu Tamistai savo padėkavong.
— Suguodone Ludvikas Krasienski.
Pittsburg, Pa., 20 Sausio, 1808
Dr ui F. J. Kallmerten
Toledo, Ohio.
Pone!
Garbus
Daneszu. jog jau pasveikau ir esiu
Tamistai Daktarui labai dėkingas užgerus vaistus. Meldžiu man pranesztl,
kiek Tamistai priguli už gydymą, tai
noriai užmokėsiu. Jei da kado reikaJausiu pagelbos tai kreipsiesiu pas Tamista.
Su guodone
Antanas Rakaczy.

Visi augszcziaus paminėti paliudymai
originale nusiųsti buvo per Drą Kallraerteną redaetoriul ,,Amerikos’
Adresas toks:
Dr. F. J. Kallmerten,
Toledo, Ohio-

MORGAN,

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai m- s laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN,
NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
8PECIJALISTA8 CIIRONISZKU IR NERVISZMount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte
7.25 po pietų,
KU LIGŲ.
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
Gydo visokias
8.40 ryta ir 5.35 po pietų,
užsenėjusias
ligas
Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy
Troszkinimą,
spaz
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
mas,
paralyžių,
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
dusulį, vandeniną
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk Protect your ideas; thev may bring you wealth
pukliną, reuma
Write
JOHN
WEDDERBURN
&
CO.,
Patent
Attoi
9.35 ryto ir G.30.
Deys, Washington, D. C„ for their >1.800 prize offei
tizmą, * skaudėji
In Lehighton, Slatington, Catasaaqua
list of two hundred Inventions wanted.
mą galvos, akių,
White Hall, Coplay, Allentown, Easton,
ausų, ir nosies,
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
ligas pilvo, gerk
In New York ir Philadelphia 9.35 ryta.
lės, krutinės, kvė
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
pavimo kelių,dru50 ryta, ir G.27 po piet.
a
> galvos
ir ant
SI’ szaszus
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puklina, žaisdas, atsivėrusias votis, rožg,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
REAL ESTATE BROKER
nės, s ogą, reuralgiją, brouchitis, petogrą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
turi geriausią aganturą, pardavinėja
apsau džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
goja nuo.
ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę, vo trinkstu ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

Dirba visokias

RES,

Vipceptas Dopiapski

ivakOlTeS,

ugnies

perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Pliiladelpliijoje ir Camdene?
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :
,

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o
greitai. Nereik gėd tls, tik gydytis, nl’
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
mes.
Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as
luos rodą uždyką.
Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro
matoj 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 vokiszkai. Adresas:

2548 Richmond str.Philadelphia Pa.1' DR. F. J. K ALL

MERTEN,

KARŪNAS,

KARDUS, DRABU-

ŽIUS

Wanted—fin Idea

u

KEPU

SZARFAS,

IR T.T.

DEL L1ETU-

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

W.SUNUS LIETUMS
P0AP.S7.W.WICENT0.
UZ0.24.RUGJ893.

SHENANDOAH,PA.

Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas
ir kepures.
Pigiausia vieta viso

Amerikoj /

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA

° Geriausias Shenadorij p nogtografas; nutraukia paveikshikokio nori formato, nuo asm
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebraniai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

