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Geležinkelis Lehigh - Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May) r898
Treinai iszeina isz Shenadorlo į Perui
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, 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 piet.
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 ir 5.10
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland
4.00 ir 7.28 po pietų
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12,9.23,
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 Shenandoah
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, 6.27, 8.25,
7. piet.
NEDELINIS TREINAS
Iszeina tn Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietn.
Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk
9.35 ryto ir 6.30.
In Lehighton, Slatington, Catasaaqua
WhJte Hall, Coplay, Allentown, Easton,
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.35 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
50 ryta, ir 6.27 po piet.

M. B. CUTTER. Supt. Trasportation
South Bethlehem, Pa.
ROLLIN H. WILBER generalnas supę
rir.tendentas South Bethlehem, Pa
OHAS S. LEE, Gen. Pass Agentas
New York, N. Y.
A W. NONNEMACHER. Div. Pas
South Bethlehem,

MoksloStebuklai.
Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos.
PrakilnusNcwYork’o komikas irmokslinczius ką siuto mus skaitytojams už dyka.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
kalbos.

Gaunamas Scranton e ' Pa. 1423
Main Ave pas Re v. ’ AKaupą už 1
dolerį.
Pernykbztis ir užpernyszksztis
po i dolerio.

NAUJAS S ALIUNAS.

K- Atkoczaitis_
nupirko saliuną nuo M. Grabauc
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
Alutį pargabenu net isz Prūsų
tikrų Bavarską, sznapsą isz Masko
liuos, o cigarus isz paczios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi.
Palei strytkarių dypą, ’
Minersville, Pa.

Pirmos kliasos Hotelį
UŽLAIKO

SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
avių.

Pirmos kliasos visoki gėrymao

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
New York’o apgarsino savo metodas iszgldymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos.
Kiekvienam mus skajtytojul,
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYKA
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
liekarstu.
Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas1
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos priclery 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 užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdlngų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj Ir
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
atsius vaista tiesiok isz savo laboratori
jos.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PECIJALI8TA8 CIERONI8ZKU IR NERVISZ-

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu

KU LIGU.

ant geriausių linijų.

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
Nepamirszkite, jog Hotella
Troszkinima, spaz
mas,
paralyžių,
dusui', vandeninę
pukliną, reuma
po No. 1837 N. Main Ave.
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių,
ausų, ir nosies,
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
SSS
Protect your ideas: they may bring you wealth
pavimo kelių,druWrite JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi
neys. Washington, D. C., for their $1,800 prize offei
a > galvos
ir ant
gį,
SZOSZUS
■%ni> Alst *< two hundred Inventions wanteAskuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, pukliną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
REAL ESTATE BROKER
nės, s ogą, reuralgiją, bronchitis, petogrą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
ER IST
Dhilndolnhi
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
geriausią agentūrą, pardavinėja
apsau džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

Petro Lipavieziaus,

Wanted—fin idea

Vipceptas Dopiapski

turi
hilltOl‘ICS.
goja nuo-ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę,
perka ir parduoda lUllHU ir visokius reikalus atlieka kuotei-

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus is^mainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Plliladelpllijoje ir Camdene? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.Philadelphia^Pa

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o
greitai. Nereik gėd tis, 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:

DR. F. J. KALLMERTEN
TOLEDO, 0

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

GAUSITE PAS

BARNSTON Tea Co

ELIZABETH,

N, J.

1

D.

(DECEMBER) GRUODIS 1898 M,

Metas V

6 BARCLEY STR. .

New York e
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ii
vyna.

Entered as second class mail matter

at the

Post-Office at Elizabeth,

N. J.

nyksztis ambasadorius rūpinasi apie jopaliuosavimą, nes jis yra Amerikos ukėsu. Bet iki
sziolaik jis dar sėdi kalėjime. Knak’as iszsiSantiago. McLeary, majoras mie tarė žodį, pažeminantį ciecoriu ir ten esantis
Philadelphia, Pa. Nuo seniai
inamas važiavimas orlaiviu p. Nirdlinge- sto Santiago, iszkeltas į majorus generolo urėdinįkas, paszaukęs policijantą, liepė jam
oiszradimo pasirodė tik paprastu Bumbu Wood, atsisakė nuo to dinsto ir užėmė vėl siiaresztavoti Knak’ą. Žiūrėsim kaip vokiecziai apsieis su arnerikiecziu.
lį. Nirdlinger’is kažinknr iszbėgo, o nuo savo sena vietą kariumenėje. In majorus ge
P a r y ž i u s. Ant galo Ispanijos re
o orlaivio liko tik keli szr i ubai ir sziaipjau nerolas Wood dabar iszkėlė kubietį senorą
Dar tik užsidėjau kriauezių szapą
ežgaliai. Pirkusiejie tikietus dėl pamaty- Bacardi ir suteiks jam gana placzią valdžią, prezentantai Paryžiuje tinka ant iszlygų, ku
ir dirbu visokius drabužius; tavo
0regyklos iszsikėlimo aplaikė pinįgus at- kad isztirti, ar gali kubiecziai pats savų val rias paduoda Suvienytos Valstijos ir priima
ms pargabenu net isz seno kontro
dyti. Ponas Bacardi tuojaus įvedė nekurias pasiūlytus jiems 20,000,000 dolerių auksu.
08.
o puikus kriauezius Adomas Kiczas pasiuva taip puikiai, kad siu R i • h m o n d, V a. 25 d. Lapkryczio Vir- reformas, minėtinai, praszalino nuo miesto Pasiraszant ant tos sutarties dar gal ispanai
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie inijos valstijoje ir žiemienėj Karolinoj ant urėdų visus senuosius urėdinįkus, o į jų vietas protestuos, bet to neketiną daryt; stengsis tik
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat :30 vai. buvo lengvas žemės drebėjimas; įstatė senus veteranus isz kubieczių kariume- jie iszsiderėt nekurias privilijas prekystėj.
tai ateiki pažiūrėt.
nės. Bacardi keta rupįtis, kad pradėtų taisy Mat ispanai, matydami, kad Europa nelabai
ėdies vienok jokios nepadarė.
ti miestą, o tokiu būdu suteiktų darbą dauge nori kisztis į ju su Suvienytomis Valstijomis
San Francisco, 25 d. Lapkriczio liui vargstanczių kubieczių.
ginezą, keta perleisti amerikiecziams ir
cijaliszku trukiu pribuvo delegacija isz
Tuojaus prie People Depot,
Prancūzija. Dar neužsibaigė pro- Philipinus. Ypacz, kada nustojo vilties pa
isconsin
valstijos
dėl
ėmimo
dalyvumo
įleiMinersville. Pa.
va Dreyfuso, ir jau isz jo priežasties prasidė rėmime Vokietijos kaiserio. Nusiminė jie la
Laikau taipgi VV holesale Liquor ime į vandenį naujo kariszko laivo po vardu
jo kita prova p. Picquarto. Picų nartas yra ap bai, kada ^Vilhelmas sugrįžo į savo vieszpaStore ir dastatau į Balionus alų Wisconsin“. Inleidimas ano laivo į vandenį
skųstas buk už apgarsinimą nekuriu dokumen tystę isz Jeruzolimo, neužvažiavęs į Ispaniją.
ibuvo su didele iszkilme. Duktė kongresorterį ir 1.1.
C h i n a i. Nusibodo jau chiniecziams
tų, kuriuos reikėjo dar užlaikyti slaptoje.
on o Stephanson’o apkriksztijo jį, sumuszdaeuropiecziu globa. Kas kart jie labjaus sznąiGerkit
aį jį bonką szampano, o duktė naujo Kali- Vienok per tą apgarsinimą vieszpatystei neoiecues- xaryziaus
gal out
but jokios
jokios blėdies.
Paryžiaus laucraszcziai,
laikraszcziai, ruoja ant europiecziu, kurie bijosi, kad nepa
rnijos gubernatoriaus pana Lucila Gage gui
laikanti pusę armijos pagiria norą generolo kiltų maisztai ir nepradėtų skerst Europos
ūgtels guzikiį ir tuomsyk atsidarys laivas.
Zurlinder, buvusio karės ministerio, o dabar perstatytojų. Amerikiszkas konsulis mieste
W ashingtonas. Senatorius ThurParyžiaus komendanto, atiduoti Picų nartą po Tientsin pasiliko nuo laivo „Boston“ matro
n isz Nebraskos po ilgo rodavyjimosi su kareiviszku sudu; kita-gi pusė reikalauja, kad sus dėl apsigynimo laike užpuolimo įszėlusių
zidentu McKinley sziaip iszpublikavojo: jį sudįtų civiliszkas sūdąs.
chiniecziu. Tą pat padarė ir konsuliai kitu
Visos vakarinės valstijos rodija užimti PhiliNieks neabejoja kad Picų nartas yra ne vieszpatyscziu.
us. Per karę mus vėliava likos ten iszka- kaltu; prasikalto tiktai gal tuomi, kad karsztai
H a v a n a. 27 Lapkriczio gen-guberjta ir dabar mums neiszpuola ją nuimti“. — užsiėmė Dreyfuso prova, reikalaudamas, kad ! natorins salos Kubos Blanco perdavė savo
eigzpuola ją nuimti — tai yra priežastis dėl ji but vedama teisingai. Taigi dėlto revizijo- dinstą gen. J. Castellanos, ant kurio už
ios nelaimingus philipinieczius iszliuosavę nistai nenori daleisti, kad Picųuartą sudįtų dėta privalumas atiduoti Kubą ir iszsiusti nuo
kumpaniia.
po letenos Ispanijos, pajungs į savo žagrę
Mes taisome visokias gyduoles lat neturėdami kitos priežasties dėl užėmimo slapczia karei viszkas sūdąs, kurs be abejo su- Kubos visus ispanus.
W ashingtonas. Ant paszaukimo
traus ant jo kaltę. Protestas tame dalyke
visokių ligų, Musų zoklodąs lygi
bilipinų
teisinasi
nors
tuom,
kad
jiems
kisi su garsiausiomis szpitolėmis
įkosi jau sutaisytas ir pasiraszė ant jo gar prezidento McKinley pribuvo generolas Butler
ip
,,
neiszpuola
“
daryti.
krautuvėmis Senitarnoms Mask'd
siausi Prancūzijos rasztinįkai, teisdariai, poli isz Havanos porto ir pasakojo prezidentui
Warszavoj, Pragoj, Dorpate, Vi Baltimore, Md. Kardinolas Gib- tikieriai ir prakilniausi pirkliai; paduos jį apie stovį Kubos. Pagal jį ispanai ant Kubos
niuj ir kitur, Pa me o»ns, kalbėdamas apie sumiszimus pietinėse Prancūzijos rėdui.
apsieina labai tykiai ir laukia tik laiko, kada
pagelbą nuo savo seno jau 22 pra
Istijose kaltina mus baltuosius civilizatoPrusai.
Kaimelije Lee vakarinėje reikės grįžti į tėvynę. Kubiecziai-gi trokszta
kavojusio profesoriaus,
H
Murinai
isz
prigimimo
esą
ramus,
teimatas ir korespondencijas užlaik
Prūsijoje kerdžiaus vaikucziai, vienas szesziu, kuoveikiausiai apturėti patvaldystę, o tada
sekretnai.
;i ir geri, tik juos nuožmiai ir neteisingai eitas asztuoniu metu, papraszė savo bobutės bus dėkingais amerikiecziams. Butler’is ro
nes ryt gal but pervėlu.
udžia ir niekina baltiejie, pasiremdami jnežuku, sakydami, kad ju praszo koks ten dija visą ant Kubos valdžią pavesti kubieJeigu nori atsipratyt nuo ger va ant to, kad platina tarp juodųjų apszvie žmogus užsidegti pypke.
Senutė nemisly- cziams ir laikyti ten kariumenę tik dėl užlai
degtinės arba rūkymo cigarų ar p iip- Nesupratimai ten apstos tik tada, kada
dama nieko blogo tuojaus jiems padavė brie- kymo tvarkos.
kės ar papirosų, kas kenkia krut
d kitus pripažįs lygiais. Priežasczia-gi žukus. Tiedu vaikai pirmiaus jau buvo iszNemažai dar bėdos ant Kubos pridirbs
ir plaucziam, raszyk jias mus o
Ant atsak
rtinių musztynių yra nemokėjimas platįt <asę (liktą duobę. Gavę briežuku jiedu įso kriminalistai, kurie turi savo organizaciją po
tavę iszgydysime.
sos «ron
siųsk už 2 c. markę
juodųjų apszvietimo ir neteisingi skriau- dino į tą duobę kitus du mažus vaikuczius, I vardu „Nanigo“. Weyler’is 700 prasikaltėliu
reikia adresovoti:
ai laike rinkimų. Gėda užtat baltosios užmetė juoi sziaudais ir padegė tuos sziau- buvo nubugdęs j Centą, bet dabar Ispanijos
Dr. W. F. Sleadmonas.
dus. Žmonės visi buvo toli laukuose ir nepa- rėdąs daugelį isz ju isziuntė atgalios į Kubą.
arba W. K. Szemborskis s apszviestunams!
Cleveland, O
San Francisco, Cal. Lapkriczio tėmijo taip greit ugnies, o aniedu vaikucziai Ju tai bijosi visi ramus Kubos gyventojai.
641 St- Clair str.
Nemažinus taipogi bus darbo pakol suves
d. sudegė didelis vieszbutis „Baldwin Ho duobėj sudegė.
Berlynas. Czia tapo suaresztavotas miestą į tvarką. Generolas Butleris labai
jo liepsnose rado grabą keliolika ypatų.
kūnai vieno vyriszkio ir moteriszkės. p. Fr. Knak isz New York už paniekinimą apgailystauja Kubos gyventojus ir sako, jog
randa dar keturių žmonių, kuriuos tikrai kaizerio kalbant restauracijoj. P. Knak yra Suvienytos Valstijos ir palikę Kubai patval
o, kad nakvojo tam vieszbutij ir kurie tu- inžinierium, paeina isz Szczecino ir turi vietą dystę per ilgą dar laiką turės szelpti jos gy
qtilokly Bccnrcd. FEE DUE WHEN PATENT OBTAIN
Niagara Falls elektros iszdarbėjystėje, Te- ventojus.
likti ugnij.
Sond model or sketch with explanation for free report as

I. RICE

aierCo

Anthracite” alų
varaiitnota tikrai ežys tas,

Vienatine Lietnviszfca

patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains reforen
and full information. j®jJ”Write lor SPECIAL OFF

H. B. WILLSON & CO.,

Le Droit Building

WASHINGTON, D<

Žinios isz Amerikos.

Žinios isz pasvieczio.

442

441

ėdamas kuom užmokėti už jos mo užmuszto darbinįko vietą gali tuo gau stiszkomis klaidomis „Saules“. „Abecėloje“
tuszcziu namu ir laužyti duris ir zamkus. Du kieti joj, bet ne daktarauti. Jei Dr. Bruo
yra vartojami tokie žodžiai, kaip nes vieto
ris ir zamkus laužyti tik tada tegal, kad pat nori daktarauti tolinus, tai turįs abelnai i liną, atsiėmiau ją pas savę. Buvo ti kelioliką ir viskas pabaigta. Taip ir je b e t, d a r a k t o r i u s vietoje m ota, nekalta mergaite, nekalta, kaip ant West Pittston’o atsitiko. Lyg ir k i n t o j a s, i s z d u o t i vietoje i s zsai valdytojas, ežia būdamas nenori įleisti. Vokietijos iszkeliautiIsz V a d u o k 1 i ų parapijos. Atėjo Razbaininkas Ajipovas, prispirtas prie sienos,
Kuomi skiriasi vokiecziai nuo maskolifiMas. Ji viena buvo visa mano vil- tyczia, kada žmones leido žemyn į darbą leisti, del s n a u g u s i ą vietoje s uszįmetiniai szv. Onos (26 d. liepos mėn.) at ant galo iszvydo visą bjaurumą savo darbo; kuriuos mes laikome už globėjus ir teisingai®,visu ramumu, bet asz kas dien bu- paleido ant jų galvų net 6 užkoduotus a u g u s i e m e ir tt. O apie raszybą nėra
nė ko kalbėti! Terp lietuviszką litarą abecė(Vienybe)
B. ■1 girtas!....
laidai. Diena pasitaikė giedra. Žmonės, kas nusigandęs malonėjo jau vyrus, kad niekam
karus, isz kurių 3 karai nupuolė tiesiog loje nėra, padėkime: ą, ę į ir tt., o užtai ran
tik galėjo, iszvirto į Traupes ant atlaidą, nes nesiskųstų, žadėdamas savo kasztu pataisyti
litaras, kaip f, h, q, w ir tt.
I — Kur yra dabar jus duktė? — už- žmonėms ant galvų, o isz antrų trijų dameBetokias
szįmet pripuolė jie ant nedėldienio. Alan- visas iszkadas, bet tas gal nenuramins alanreikalo taipgi p. B. įskverbė į lietu
tiktai anglys iszbiro, ir tokiu budu net viszką elemetorių angliszkus žodžius, kartais
czią sodžius visiszkai isztusztėjo; paliko tik tiszkiu. Ir gerai padarys, nes tokius baszibuKardinolas Manning vienoje L01Misė vela kardinolas,
keletas sąną moteriszkią, idant sergėtu namus zukus reikia mokyti. Lietuva, tiesa, apleis dono katalikiszkoje bažnyczioje po siJI —Ką? Kur yra mano duktė? — asztuoni žmones rado smertį netikėtai net klaidingai. Kad nebūti neteisingais, pri
vedame keletą paveizdą. Ant pat pradžią
netiek nuo pikto žmogaus, kiek nuo savo ma ta, teisybės niekur neranda, bet vis-gi ežia ne mai pasakė puikų pamokslą apie gi alte mano! — suszuko baisiu balsu žemes viduriuose. Taigi vis tai nieko. randame žodį avinas iszverstą į sheepį,
žųjų, kad neuždegtą, arba patys siausdami Armėnija, kad tokie Ajipovai pliondravotu,
Kuomet
visi
klausantieji®
žmogus. — O, nėr del manęs susi Kampanija užorderiuoja graborius, kad s k i n (avies odą!) c h i n c z i k a s (kytuoklystę.
i
!
pagal p. B. vadinasi nežinomu angliszsau galo nepadarytu. Sztai paeziame szv. kuomet jiems patiks. Begalinis paniekinimas
kunus užmusztujų palaidotų, o į jų vietą nietis)
ir
parpamokslo
dievobaimingi
žmones
verk^j
’
mo
»
n
^
r
mielaszirdystes!
—
i
koje
kalboje
žodžiu c h i n e y (reikėjo paMiszią laike apie 12 adyną pusdienyje, kaip tegul bus bus jiems vertu užmokeseziu! Do
liuciperas su savo talkininkais atlekia Ragu ras ir iszmintingas Troszkunu ponas Stanislo Po pamokslui pas kardino]lą atėjo tuliįh sunkiai dejuodamas ant žemes, kitus darbinįkus priėmė. Vienok sze- raszyti c h i n e e arba c h i n a m a n).
szi isz užmusztųjų prigulėjo į draugystę, Yra dar keistesnių dalyką: raitelį vadi
vos asesorius Ajipovas su urėduinku ir 10 de- vas Montvilas padarė pradžią. Kad ant pra- žmogus, labai menkai apsirengęs, įdėdamas:
na horse-back! (vietoje horse-man),
szimtiniuką ir užpuola ant tuszczią namą. szytu pietų suvažiavo pas aną daugybė ponu jo iszžiuros vienok kardinolas pažiųd — Vargsze mano dukrele! Netu- ir todėl kampanijos graboriai nebuvo paraszė: ugnį g e s y t, o verezia fire
Persigandę vaikai ir bobelės iszsishųistė dre isz apielinkes ir atsivilko taipogi sziuo kartu
m pinįgu ant degtines, tad nuvejau priimti, o kada pareikalavo, kad kam extinguisher (ugnegesis), s z o k a
verezia į dance (szokis arba szokti) ir tt.
bėdami į tamsiausias kerezias, kiti laukan nepraszytas asesorius (seniaus ir jį p. M. pra— Garbingas kardinole, sziandiefl^aviau ją į paleistuvių namus! Nu- panija užmokėtų kasztus pagrabo, tai
P. Boczkauskas sako, kad nepaiso ant
žviegdami iszbėgo, ir pons asesorius su savo szydavo), tai p. Stanislovas, visiems girdžiant,
visai
nei
cento
nedavė.
Girdėti,
jog
kritikos,
nuo kurios vėl, jam rodosi gina jį
rinau
savo
mylimą
paezią,
vaikus
iszbanda baszibuzukų pasiliko pilnu ponu tusz- paklausė, ar tikrai jis užpuolė tuszczią sodžių kalbejei apie girtuoklystę — tarepava
autoritetas
„specijalisto“. Tas „specijalislovakai skųs kampaniją. Isz lietuvių
czio sodžiaus. Pradėjo tada pliondravoti vi ir laužė duris? Gavęs patvirtinantį atsaky gelis. — Pavelyk, kardinole, kad pries5>ejau žmogžudžiais, o nekaltą savo
8tas4‘ isz tiesą buvo kadaičiai mokintoju, tik
liko tik 3 užmuszti, isz kurių vienas pri mokino religijos, o ne vaiką skaityti, taigi
sus užkampius, visas paslapcziausias vietas, mą, iszbrukė asesorių laukan pro duris, už- tavę atidengcziau savo szirdj, nes ji truk
gulėjo į draugystę, o antri du neprigu savo approbatą galėjo pridėti tiktai prie po
jieszkodamas • ■ • • skaitytojas pamislys — pi- gręsdamas kad dauginus nei kojos nebekeltu į isz gailesties.
Paszoko ir iszbėgo rėkdamas:
terių, patilpusią gale abecelos, o ne prie viso
nįgą? o ne! musą asesorius yra „czestniejszyj jo dvarą. Tai tik pradžia. Toliaus gal susi
— Kalbėk, vaikeli — atsake kardi — Nėra man atleidimo!.... Kar- lėjo niekur, nei prie parapijos ir todėl, elementoriaus.
czeloviek“! ans pinįgą nevagia! Ans sziaip lauks da geresnio užmokesnio. Isz pradžios nolas.
Skaityti galima iszmokti isz praseziausio
plas iszbėgo paskui jį, norėdamas dar kaipo neatbuvę velykinės iszpažinties,
gana
bus
ir
to,
kad
niekas
jo
į
savo
namus
s jau žmogą aiszkioje dienoje moka nulupti, bet
negalėjo
būti
krikszczioniszkai
palaidoti
vadovėlio, taigi ir isz B—o „Abecelos“, bet
— Sulaukęs pilnų metų — pasakei lilaikyti, bet jo jau nematė.
lietuviszkai
skaityti isz jos neiszmoks niekas.
tai vadinas — padėkavone už apgynimą ar ki nebepriims. Atmenate, nesenei raszėme N.
— gaila ir labai gaila, kad musiszkiai
0,
kiek
tai
girtuoklių
matyt
sziame
jo
ans
žmogelis
—
gavau
200,000
mat
Yra
tai
didžiausia
yda p. B—o elementoriaus.
tą ką. Ajipovas jieszkojo lietuviszką knįgą! 9, kaip Ramygaloje paspaudė uodegą patsai
taip mažai rūpinasi apie- savę, kada
r.
Jieszkojo „sovsiem usierdijem“. Kur galėjo, tarpininkas, kad lietuviai prieszais pasistatė. kių po mano tėvo. Sziek tiek prasila skyme! Kiek nelaimingų dukterų sveiki ir gyvi! Du sužeistiejie jau bai
M a i n i c r i s ir L e b e r y s. Ke
įėjo; kur rado duris užrakintas, ’szlaužė zam- Asesorpalaikis turės tapo-gi uodegą paspraulistuvystės namuose, kiek sūnų ka- gia taisyties, tarp kuriųdviejų yra Vin
turi
n e d ė d i e n i n i a i pasikalbė
kus, sulaužė lentas ir vis gi įėjo. Taip isz- sti, kad iszvys drąsius. Tai-gi neapleiskite. ir vedžiau gana turtingą ir dorą merginose keikia dabar atmintį tėvų, gu- cas Pūkas, geras tautietis, blaivinįkas,
jimai m a i n i e r i o su 1 e b e r i u»
draskė namus keturių ar dauginus gaspadorią: Negalite rasti teisybės pas vyresnybę, aplei
Su
paveikslėliais. P a r a s z ė T.
iffų
jau
grabuose?!
ną. Dievas suteikė mums du sūnūs
Silvestro Kielos, 1‘etro Izėno, Balcziuno, do mus razbainikais, tai ginkimės patvsl
A
s
t
r a m s k a s. I s z 1 e i s t a k a s zdraugas ir sekretorius darbinįkų unijos,
iiSztai
vaisiai
girtuoklystes!
dukterį.
Reikalai
man
ėjo
puikiai
Sako, buk neteisingą „donosą“ ant alani 1 1 ė s Lietuvių.
Budrio ir k., ir prikrovė pilną maiszą viso
ir dėlto žmones szneka dabar, jog' del St api as u'sMt iu nv eė rj se v V.
buvau
laimingiausiu
žmogum
ant
sviet
Stagaro, S h etiszkiu
davęs
buvęs
ten
mokytojas
vaiku
lie
kiu tikėjimiszką knygelių, nes apar vienai —
labo
lietuvystes
jį
Dievas
stebuklingai
n a n d o a h, Pa. 1898.
vieno seno ,,Asžvalgos“ No. nieko daugiau tuvis. Jei tiesa, nereikia jam dovanoti. Ju- Kartą atlankė manę pažįstami,, su ki|
užlaikė gyvą, iszgelbejo isz netikėtos
.Joje telpa klausinėjimai tik ką pribuvu
nerado, nei gięzietų, nei kalendorių, nei doszius bus nuo szio laiko jo vardas. Savuo riais ilgą laiką buvau nesimatęs. Isz®
sio
isz
Lietuvos jauno vaikino apie stovį darsmerties nagų.
sakau žmogus
t
i
W
ėst
P
i
t
t
s
t
o
n
o.
ir
sius
norėjo
parduoti.
sziaip jau nemalonią maskoliams knygeliu.
jau su jais. Abudu mano svecziai būvi
ant gatves, ar kitur užmusztų žmogų, o binįkiszkos luomos Amerikoje save seno mai„Tėvynės
Sargas
“
.
nierio, kurs per keturis nedėldienius aiszkina
Pasiėmę viską, iszsivežė į Raguvą, idant pas
dar bagotą, tai policija, jį paimtų, įme jam
girtuokliai. Užėjom į karezemą. Pi
apie darbus. Pagalinus paskutinis nedėlDidi nelaime, kuri atsitiko Exete- stų į kalinį, o sūdąs apsūdytų jį ant pa
kui neva žandarą kapitonui pristatytą. Rei
dienis paszvęstas apsakymui apie Lietuvos
miaus
jaueziau
neapykantą
prie
degt
,
Isz
Prusu
Lietuvos.
kia matyti iszgąstį sugrįžusiu namon žmonių!
ainose Lehigh Valley Coal kūni korimo — o kampanijai policija nieko praeitą. Knįgelė likus dauginus Amerikos
nes,
bet
tada
gėriau
ir
pasigėriau
pirm
Namai iszversti, svirnu durys — sulaužytos,
Skyrimuose į karalystės seimą ^zį kartą
jos arti West Pittston’o, 5 d. Lap- nedaro, mat, jai lyg Neronui viskas va lietuviams.
likusiųjų namie nei vieno. Aiszkus daiktas, ne'aimėjome. Vokiszką konzervatyvą intri- syk savo gyvenime. Be jausmo parn io, sujudino visus apielinkes gyven- lia! Kur, Dieve, tavo teisybes rykszte
kad ežia buvo užpuolę razbaininkai, vaikus1 gos per žiaurios buvo, bet skaitlius ją balsą szė manę namo. Ant rytojaus, vakare
yra del kapitalistų!?
Szilokarcziamos ir kada jau asz prasiblaiviau, aniedu drau , lyg anas baisus atsitikimas ,,Turn
ir kitus gyvuosius iszpjovė, o turtus iszsivežė! susimažino arti puses.
Katalikas.
Po kuriu tukstanezei ligoniu iszsigydo no visokiu
o“ 1896 Juniaus men. Trys angVos tik po geros valandos lankymo visu krasz- Klaipėdos pavietuose p. J. Smalakys gavo gai vėla atėjo pas manę. Is
ligų, siųsdami szirdingas padėkavones no saves ir
žmonių už iszgydin’ma sekanezią ligą:
tu, pavyko atrasti vieną, antrą gyvą sutvėri 123 balsus tik (laisvomanis Anker 150), kur
Plaucziu džiova, dusulis, gumbas, patrūkimas, pajais
ir
sugrįžau
girtas.
Nuo
tada
kuo
mą, kurie, drebėdami isz baimės, laukė, kada- vok. konzervaty vas Krause gavo 205, ir iszimusze ant vietos septynis žmones,
puczkai, dysenteryje, apmirimas, pažandės, pūsles,
strėnų skaudėjimas, gerkles liga, romatyzgi ateis su peiliais razbaininkai, idant aniems gama Butkeraitis 211. Tilžės ir Pakalnės pa ne kas dien buvau girtas, N ežiu rėja is baisiai sužeidė, isz kurių vienas į
dže s k a i- karbos,
mas, kaulu gėlimą, skurbata, galvos užima svaiguli,
gyvastį iszplėsztu. Maži ir seni, kurie per vietuose Dr. Saurveinas gavo 169 (laisvomo- prekystės, kuri tuoj pradėjo pult, ir an
t i m o ir r a s z i m o del 1 i e t u v i s z- meszlingi, epilepsy, perszalfma, kad dantis užlaikyt
dieną
pasimirė
szpitoleje,
o
du
dar
k n v a i k a o i r del s u a u g u s i u. no puolimo in keletą miliutu iszgydoma, skau įėjimas
gyveno tą valandą, nebeužmirrz jos per visą nis Buechleris 185), kur vok. konzervaty vas: galo subankrutijau. Pati isz nerimastie
galvos, deglių, slogos, uszkurtimas ausu, užstojimas
neapsakytus
skaudėjimus,
ir
iszliks
Antras i s z d a v i m a s,
savo amžių. — Turtu grudu, drabužiu rado von Sanden gavo 302 bei iszgama Kazokas sunkiai apsirgo. Asz buvau girtas laik
žaidulei ir užsisenejusios ronas, iszvarimas
i r savo viduriu,
kirmelu vajkams ir suaugusiems, užsikrėtimas viso
neliesta, bet pinįgu tai jau ne vienas pasige 279 balsus gavo. Tai gi visuose keturiuose jos ligos, buvau girtas jai inirsztant, gir i Tos mainos, tai tikra žmonių pk aa gs ze rt ui t ai ss. z d aSudėjo
v e Dominikas T. kiu ligų ir t, t, del koznos ligos ira giduole naudin
do; gavome girdėti, kad Iženas pasigedęs 15 pavietuose tapo iszskirti vokiszki konzervatydyne.
Kas
gali
suskaityti,
kiek
B
o
c
z
k
a
u
s
k
a
s.
M a h a n o y Cit y, gausios isz Europos ir visu ktasztą Ameriko, sula
tas
buvau
ir
ją
laidojant.
šita par garslugiausius gydintojus ir naudojamos gi
rubliu, Balcziunas 63 rubk. o apie kitus nėra vai. Nors szį kartą nelaimėjome, tai nenu
ių žūsta? Nėra tos dienos, kad Pa. 1898 m.
dinycziose Europoj ir Anicrike. Taipos-gi turiu viso
po
to
pildymą
priderysezių,
dorumą,
gė
žinios. Tuodu tuoj nusivijo paskui, reika stojame vilties, laimėsim po penkią metą, ka
Tas elementorius ,,sutaikintas (.anot d-ro kiu gidomu szaknu, žiedu, ir žolu, o ir stanauninko
klų kraszte neužmusztų arba bent
isl Europos užlaikau Susipažinęs su
dą,
žodžiu,
pragėriau
visą
tą,
kas
buvo
laudami sugrąžinimo, bet kąsnio isz vilko da bus nauji rinkimai, nes skaitlius lietuviszJuodysziaus) puikei pagal paskutinius insta- (pamaezniokas)
visokiom kompanijom pigiau del savo taetiecziu galu
ieistų
kokį
žmogų,
o
tarp
tujų
negero: likau didžiausiu girtuokliu!
gerklės niekas nebeisztraukė. Žmonės ap ką balsą žymiai auga.
tynius pedagogijos“ visai neatsako musu mok parduot. Turiu giduole del slenkancziu plauku, viso
ingujų,
kaip
statistika
rodo
dail

Liūdna žinia girdėti apie Dr. BruoŽj, kurį
skundė asesorių už užpuolimą 1 szventą dieną,
slinėms; o neatsako dėlto, kad užsilikęs yra kiu diržu ir daigiu reikalalingu del sveikatos. Ne
— Kas dėjosi su jus vaikais? —už
iai yra mus žmonių.
Kas tam nuo paskutinių įstatymą pedagogijos ant ko naudot iszvirsz minėtu giduolu, o resigraudisit nie
2 gaspadoriams neesant namie, 3 ant bailiu valdžia nugabeno į beprotnamį, kaipo sumi- klausė kardinolas.
kados! Keliaudamas po svietą su Dievo pagelba
vaiku ir bobų, 4 už įsilaužimą į vidų ir 5 už szusį, kada jis buvo vienu isz geriausią dakta
— Mano vaikai dabar yra viens 24 , kad taip daug gyvasezių prapuo- kio szimto metą.
daug patinau praktiko ant ligoniu irtikaneziu giduo
vagystę pinįgu. Kuom galėtu toksai Ajipo rą ir tvirta lietuviu. Gumbinės [gubernato metų, kits 22; sėdi jiedu abudu kalėjime inose? — Be abejo kiekvienas paReikia tik peržvelgti angliszkus elemen lu. Uukstancziai ligoniu iszgijo ir koznasduoda tikpaliudinima. Turiu vilti kad Lietuvei savo tauticczio
rius
sako,
kad
Dr.
Bruožis
vargu
sugrįž
Til

vas isziteisinti priesz teisingą sūdą? Iszsives, jog tame yra kalczia kumpanijų, torius, vartojamus ežia pnbliszkose mokslai n e paniekins: Norintieje atsiszauklie praszau apražė cielą maiszą maldaknygių ir kitu nekaltu žėn ir kaipo daktaras visai jau ne. Guberna
nėse, kad pamatyti visą begalinį skirtumą szitligair kaip ilgai ergate o dastosit gera rodą su
s
visai
mažai
atboja
apie
darbinįko
—
O
duktė?
—
vela
užklausė
kar

tinkanczioin giduolem.
knygeliu; bet tas jo neiszteisins; tokiu knygų torius Dr. Bruožį tuojaus paleistu, jei Dr. B.
terp ją ir terp p. Boczkausko abecelos. Be naudingom
Gero
velijantis
visiem lietuviam just tikras vieuaus gyvastį, joms daugiau gaila to, elementorius neyra lietuviszkas, tik per
žandarai nejieszko ir neima, kad ir randa, rasztu astisakytu nuo gydymo žmonią, bet dinolas.
gentis, MADAN0Y CITY, PA.
— Duktė dabar yra dar tik 16 me- uszto mulo, nekaip darbinįko, nes dirbtas ant lietuviszko kurpaliaus lenkiszkas
kratydami. Teisinas, pildęs žandaru paliepi- Lietuvoje
]
jis negalįs gyventi visai, kaipo pa
mą; bet ir žandarai negalėjo liepti užpulti ant prastas žmogus gali gy venti’vakarinėje Vo- tij. Leidau ją mokįtis, bet pagalinus didžius pinįgus kasztuoja, o į vieno ir dar su visomis ortografiszkomis ir lingvi-

Isz Lietuvos

Girtuoklyste.

Baisi katastropa
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Nuo iszleistuves.

kalingų barnių, susilaikysime nuo viso
kių bevaisingų polemikų, kurios naudos
skaitytojams neatnesza, tik juos piktina.
Vienog jeigu kitame laikrasztyje pama
tysime kokias neteisybes, mes priesz jas
atsiliepsime, nes tylėjimą tokiuose daly
kuose skaitome už pritarimą piktui.
Bet ne apginimas tikėjimo bus vienatinia užduoczia „Garso“, didesnę pu
sę laikraszczio paszvęsime žmonių apszvietimui. Skaitytojas ras puikias apy
sakas, naujausias žinias isz pasvieczio ir
isz Lietuvos, moksliszkus straipsnius,
naudingus pamokinimus ir tt. Kad pri
duoti laikraszcziui daugiau yvairumo,
talpinsime ant vietos rubrikos „Sanvaitė nuo sanvaitės“ feljetoną: „Isz viso
svieto“, kuriame lengvoje kalboje bus
apraszyti naujausi atsitikimai ant svieto.
Apsiėmė jį raszyti į „Garsą“ p. Aruma,
ką tik pasiėmęs už plunksnos, bet jau
nas ir gabus vaikinas. Duok Dieve,
kad ant „Garso“ szpaltų iszaugtų isz jo
literatiszka žvaigždė. Pirmą jo feljeto
ną patalpinsime sekancziame numerije.
Be to, nuo Naujų Metų pasirūpin
sime padidinti laikrasztį ir pagerinti jo
spaudą, idant kaip jo turinys, taip ir pavirszutinė iszvaizda darytų ant skaityto
jų kuomeiliausį įspūdį. Didindami vie
nog laikrasztį, prenumeratą paliekame
tą paczią.
Tikimės, kad „Garsas Amerikos
Lietuvių“, taip placziai žinomas lietutuviszkai visuomenei, atras toje visuo
menėje paremtojų ir platintojų.

Perėjus ,,Garsui“ į kitas rankas,
nauji iszleistcjai laiko sau už priderystę
atsikreipti prie malonių skaitytojų su
keletą žodžių paaiszkinimo.
Pirm visko turime praneszti „kad
dvasia laikraszczio pasiliks ta pati.
„Garsas Am. L.“ visados gynė katali
kystę, visados st°jo už szv. bažnyczią ir
teisino jos tarnus, kuriuos žmonių pavy
das, neapykanta ir asabiszki piktumai
stengėsi pažeminti ir paniekinti. Ir už
tai „Garsas“ įgijo daug prieSzinįkų, kas
Nauja tszleistuve.
gali tiktai parodyti jo svarbumų.
„Garsas“ Ir ant tolesnio laiko pa
Lietuviai Amerikoj.
siliks katalikiszku; ant ]O szpaltų po se
novei atras vietą apsigynimui ir kunįgai
Elizabeth, N. J. Pereitą ne
ir visi žmonės, kuriems kokiu nors budu
vieszai liks nuplėszta garbė.
Isz to dėlią likos nugabentas į Trentono kalė
vienog neiszeina, kad musų laikrasztis jimą nekokis J. Kazakevyczia, paeinan
iszeidinės tiktai dėlto, kad ginti kunįgų tis isz Vilniaus gub. Netekęs darbo
nedorus darbus. Ne, musų devizą yra: Waterbury’o lietuviszkoj duonos kep
gerą pagirti, piktą papeikti, ar jį pama tuvėj, atsibastė į Elizabeth’ą pas pažįsta
tysime pas kunįgą arba pas szeip-jau mus. Pabuvęs dvi dieni, apsivilko vie
žmogų. Peiksime vienog tiktai vieszas no vyro bruslotu ir kelnėm, paėmė $14
nedorybes, t. y. tokius darbus, kurie ir laikrodėli 40 dol. vertės ir mėgino pa
atnesza blėdį visuomenei arba ją pikti bėgti, bet nabagą pagavo ant dypo ir
na, bet nenorime būti skandaliszkais ir nugabeno į cypę. Ten iszbuvo iki prodėlto niekados nesikiszime į žmonių pri- vai mėnesį. Apsūdytas liko ant metų
vatiszką gyvenimą. Taigi nė kunįgas, į Trentono kalinį, kur ir nugabeno jį.
nė koks kitas žmogus, viszai ką piktą
— Pereitą subatą liauferiai sumuszė
padaręs, negali tikėtis pas mus užtari lenką ant kampo 4-tos ir Port avė 11
mo. Mes pikto neslėpsime, tik neap- valandą nakezia. Iszmuszė nabagui akį
raszinėsime jo, gerai dalykų neisztyrę. ir atėmė pinįgus ir laikrodėlį.
Isz antros vėl pusės, matydami mu
— Gėdą, didelę gėdą daro Eliza
sų laikraszcziuose daug tuszczių ir nerei beth'© lietuviams keli pesztukai. Nėra

t

■

tos nedėlios, kad ten ar ten ne$imusztų
Ir dar kaip muszasi — su stiklais, akme
nimis, peiliais, o kaip kada ir isz revol
vėrių szaudosi. Kokia akia gali žiūre
ant mus svetimtaucziai girdint ir matan
mus tik muszanties?
Ar jie guodo
mus matydami szpaltose savo laikrasi
ežių vien tik apie baisias mus skerdynes
Pagarsina tuomi, teisybė, vardą, ne
anglai porą syk ant nedėlios turi skaitjį
savo laikrasztij „Leader“ ant pirmi
puslapio didžiausiom litarom ir ant pii
mos vietos atspaudįta apie mus broli
musztynes. Piktinasi jie ir kas kart bjat
riau ant mus žiuri. Ir kaip-eri ežia ne
pasipiktys. Sztai pereitą nedėlią an
lietuviszko baliaus neapsiėjo be muszty
nių, o po to, per vestuves Pr. SorokoS
ką tik neužsiszovė viens kitą. Paklau
sykite kaip buvo: Petro Rutalijono brd
lis susimuszė su Miku Gailium. Jiem
besimuszant veselinįkarpersiskyrė į d’
dalis: vieni Gailiaus bodės, kiti Rūtai
jonuko, už kurį ėjo ir jo brolis. Petn
Rutalijonąs pirmiausia szovė į Stanisk
vą Kaczuną, bet nedegė. Tada ano
partija subėgo į kitą kambarį ir užsick
re, bet Pet. Rutalijonas, pamislijęs ka
kulka kaltą ras, szovė per dur
ir kulka pataikė Mikui Gailiui į lupą
iszėje per veidą. Tas viskas buvo apie i
valandą nakezia szliubo dienoje. Gaili
tuojaus nuvežė į ligonbutį, o Petrą Ri
talijoną nugabeno į cypę, kur ture
laukti provos, nes dar neatsiranda kai
užstatyt belą. Ramus turtingesni lieti
viai neprivalo nė už vieną pesztuką nic
kad statyt belos, tad gal nors sziek tie
liausis muszęsi.

Waterbury, Conn.
Szįmel
yra nelaimingi metai dėl Amerikos lie
tuviszkų laikraszczių. Pirmiausiai nu
mirė ,,Darbinįkas“, paskui jį persikėlė
į amžinastį „Kardas“ su „Galybe“ (ji
vietoj užgimė „Nauja Draugija“). Dabar-gi vėla numirė Waterbury’o „Ry'
tas“. Ant jo vietos žada iszeidinėti ki
tas lietuviszkas mėnesinis laikrasztis pa
vidale knįgutės. Vadįsis anas naujas
laikrasztis „Tarnas Bažnyczios“.

Jeigu kam reikia kokių drabužių,
arba apautuvų, ar beibėm dresių neszant į kriksztą, tai misiduokit pas

S. PARNEŠ,
225 Second str. arti Pine str.

V ienas paveikslas.

mą terp jo gyventojų. Lydimi szunų lo- pirsztu ant Iszganytojo. Priszakyje dvi
jimu ir vaikų klyksmu pamaži privažia- moteriszkos figūros: viena, augszta,
Paraszė Max Nordan.
vome prie namų protestonų pastoriaus, gąszli moteriszke, guli po kojų Kristaus;
Kas isz skaitytojų girdėjo kada Atradome jį užsiėmusiu plakimu su bo jos veidas, aptekęs aszaromis, iszreiszvardą Peteri? Žinoma, kad mažai kas, tagu didelio, gauroto juodo szunies, ku- kia begalinį skausmą ir giliausią susio ir nėra ko stebėtis, nes galima būti rį jo patį apskundė už dusinimą visztų. graudinimą; kita, stebetiniausis kontrageru geografu ir nežinoti, kad Peteri yr
Pamatęs mus Dievo tarnas paleido stas, turi virszprigimtą gražybę; su diegražus kaimas, keturios mylios nuo Pesz- szunį ir dirstelėjęs ant savo sutermento viszka ramybe kelia savo skaisczias akis
ir suplyszusio žiponO, įvedė mus į vidų, ir su suimtomis rankomis ir su iszreiszmeilaus klonio, nemacziusio dar geležin Pasisakę, kas mes do vieni, apreiszke- kimu aniuoliszkos nekaltybes, klausosi
kelio.
me jam, kad atvažiavome pažiūrėti baž- pamokinimų Dievo Sunaus. Paveikslą
Szitas tai ramus sodelis buvo sie- nyczios, kuri kaip girdėjome esanti gra- dapildo du nuogi vaikai, su pilnais vei. kiu mano keliones, į kurią įserengiau žiausia visoje apygardoje. Pastorius pa- deliais, ką atradę gliemežį, ramiai sau
su keletą draugų Lapkrityje 1867 m.
žiurėjo ant musų su nusistebėjimu, bet bovyjasi. Puikesnes ir iszkilmingesnes
Iszkeliavome anksti ir kratėmės po pasakė, kad gatavas mus leisti į szven- scenos negalima ne iszsvajoti. Dieviszerdvą Rakos’o lygumą. Turėjome pui tnyczią, jeigu isztiesų esame ja užinte- kas, pagarbintas pavidalas įkvėpto skelbkią regyklą. Isz užpakalio kilo kalnai resuoti, ir paėmęs keletą didelių raktų tojo Dievo žodžio; suniuręs ascetas,
Ofner, užkloti pilku uždangalu ruko; pavadino mus paskui savę. Ant dide- perkratinejantis, ar jis tiki; dievobaivietomis kalnų virszunės buvo užpiltos lio szventoriaus, apsodinto ąžuolais, mingas vaikinas, kurs girdi apreiszkimą
szviesa tekanczios saules ir dare stebė styrėjo daili fontanai į szventinyczią, ku- kiekviename žodyje; abejotojas, kurs
tiną effektą. Dunojaus begis buvo pa ri isz lauko iszrodė gan szvari, vedė ke- atėjo klausyti ir iszjuokti; nusidėjusi mo
ženklintas migla, kuri nesziojosi ant lėtas laipsnių, nuo kurių, ypacz nuo| teriszke, kurios szirdis yra sujudinta ir
upes, lyg dvasios senovės Istro, apsi augszcziausio, galima buvo matyti iszti- sutrinta kievienu žodžiu mielaszirdysteš
gaubę debesimis, butų skrajoję virsz sa si Peteri'o dvi gatvi.
ir dangiszkos meiles; czystas, nekaltas
vo vandenines vieszpatystes.
Priesz
Durys sugirgždėjo ant zoviesų, ir aniuolas, su garbingu dailiu veidu, ku
mus tekejo saule, apszviesdama istorisz- rnės įejome į vidų. Prisiartinę prie ai- riam Kristus kalba pažįstamus jam žoką Rakos’o lygumą, su jos smiltiniais toriaus, jokių papuoszimų neradome, bet | džius - ir, kontrastas to visko, nieko nekalneliais, pievomis, laukais, su retai musų atydą patraukė tuojau didelis pa- žinantiejie vaikeliai, ką nesirūpindami
užtinkamais namais, sziaudais dengtais, vaikslas, kabantis ant sakyklos tarp apie nieką, kas dedasi aplinkui, ramiai
ir vėjmaluniais. Isz abiejų pusių dulkė dviejų piliorių. Skaisti kolioritura pa sau bovyjasi su gliemežiu! Sunku iszto vieszkelio ganėsi karvės ir žiurėjo ant veikslo turėjo keistą kontrastą su nuo reiszkti
įspūdį,
kurį padarė
ant
musų su tokiu pat žingeidumu, kaip jų gomis žiaunomis szventinyczios sienomis. musų tas paveikslas; stovėjome ilgai
maži, basi piemenėliai.
Ant paveikslo buvo perstatytas Pa priesz jį, negalėdami iszreikszti žodžiais
Arkliai 'bėgo taip greitai, kad mokslas ant Kalno. Kristus, apsiren savo nusistebėjimo.
Ant galo paklausiau pastoriaus,
augsztos sziaudų stirtos ir dar augsztes- gęs ilgais rubais, su užmestu ant virnės svirtys ant ganyklų lėkė pro mus szaus placziu ploszczium, stovėjo ant kurs buvo pasilikęs užpakalyje musų,
kaip dvasios, ir po nepilnos adynos lai uolos; jo neapraszomai gražus veidas, apie vardą artisto, kurs nutepliojo szitą
ko atsiradome Keresstur’e. Czia paval apszviestas dieviszku užsidegimu, jo ži- gražų paveikslą.
— To negaliu pasakyti; žinau tik,
gėme pusryczius kareziamoje, kuri ne banezios akys aiszkiai garsino mums žo
žiūrint ant atstumo sostapilio, buvo ne džius meilės ir dieviszkos iszminties, kad buvo jaunas Italas. Bet matau,
įtikėtinai prasta. Kaimelis neturi nieko kurie plaukia isz jo pusiau atvertų lupų. kad paveikslas padarė ant jūsų didelį
akyvo, iszėmus seną pilį, kurioje Juo Aplinkui jį, toli į užpakalį stovi dailiose įspūdį; taigi, man rodosi, mielai paklau
zapas II nakvojo vieną sykį, ir be galo grupose didelė minia, regimai įsiklau- sysite apie jo pradžią.
Padėkavojome pastoriui už jo man
didelės barzdos karczemnįko. Pasilsė susi į Iszganytojo žodžius; bet tik kelios
ję truputį iszkeliavome toliau. Jeigu figūros, stovinezios areziausiai prie uo- dagumą ir, atėję atgal į jo namus, iszkelias pirmiau buvo negeras, dabar tapo os, nupiesztos su visais iszgaliais. Už girdome szitokią istoriją:
jau visai niekam netikusiu. Aplinkui pakalyje dieviszko pamokslinįko matyti
— Peteri seniau prigulėjo senam
klojosi vis dar lygumos, bet pats kelias ascetas, apsirengęs odomis, su suraukta grafui, kurs numirė bevaikiu maž daug
tai kėlėsi ant kalnelio tai leidosi įklone- cakta; parėmė jis savo barzdotą smakrą pirm trisdeszimt metų. Jo turtai teko
lį tarp iszmėtytų didelių akmenų ir per ant rankos - regimai svarstinėja žodžius, tolimam giminei ir tokiu budu perėjo į
gilius klonelius. Buvo jau devinta ady- airiuos kątik girdėjo. Szalia jo stovi savastį jaunos poros, ką atvažiavo neuž
na, kad tolumoje iszvydome mažus na jaunas vaikinas, sudėjęs rankas skersai ilgo po smereziai seno pono, kad ant vi
melius ir laibą, gražų boksztelį Pe krutinės; kelia jisai galvą ir akis ant sados apsigyventi pas mus. Musų nau
Kristaus su didžiausiu maldingumu, ne jas ponas buvo pirmiau per kelerius me
teri’© bažnytėlės.
Peteri tai mažas miestelis, apgy paisydamas ant žodžių treczios figūros, tus oficierium, bet po szliubui pametė
ventas Slavokų, su dviem ulycziom ir abejotojo , kurs stovi greta jo ir su pa- armiją. Jo pati buvo jauna, linksma,
pora deszimczių mažų grytelių. Mie niekinaneziu iszreiszkimu Mephistophe- liekna, apszviesta moteriszke nepapra
stelis turbut retai mato sveczius, nes lio, matomai sznabžda kažinką jam į stos grožybės. Veikiai po atvažiavimu
musų įvažiavimas padarė didelį truksz-( ausį, rodydamas tuo tarpu slapta su ponia patėmyjo, kad musų parapijos
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szventinyczia beveik baigia griūt pasirįžo naujoje szventinyczioje, kas nors ir ne
pastatyti savais kasztais kitą, naują ir dai be pasiprieszinimo pono, likosi padary
lią. Nors ji buvo katalike, o musų pa ta. Graži moteriszke, kurią matete isz Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo iszgyrapija yra protestoniszka, vienog ji ant prieszakio yra musų ponia, o vaikinas dytas isz ligą įgytų per jaunystės iszdykimų
(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS.
to nepaisė. — Apie tą patį laiką pasitai su sudėtomis rankomis ant krutinės — Teip iszsigydyti ne galima bet je’gu kenti ant
kė, kad karėta, važiuodama per musų pats artistas.
nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kūno
sodžių, apvirto, o žmogus, kurs joje sė
Jauna pora nuo to atsitikimo nepa per onnonizmų ar paliucijų, kenti galvos skau
dėjo, sužeidė sunkiai sau koją. Musų žinojo laimės. Nužvelgimas, nors buvo dėjimą, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimų^
ponas iszgirdęs apie atsitikimą užprasze be pamato, sugadino gyvenimą vyrui ir ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziųnsužeistą keleivį pas savę, kol nepagis. jis po kelių metų numirė. Kad asz atė dien pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą
kaip asziszsigydžiau trumpu laiku isz tokių
Užpraszymas likosi maloniai priimtas ir jau, ponia jau buvo naszlė. Tankiai pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszymą
jį nuvežė į pilį. Naujas sveczias pasi matydavau ją, kad bažnyczia buvo tusz- prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavonedažinos. įdėk už 2c. markų ir
sakė esąs Italu, artistu, važiavęs aplan czia, klupojanczią priesz paveikslą ir lie- gromatas
raszyk pas:
kyti savo draugą, gyvenantį nepertoli janczią karcz’as aszaras. Paskui ji per
Fred Wilkson
nuo musų. Artistas regimai labai pa sikėle į tolimesnį savo dvarą, isz kur
mėgo mus ponus, nes nors už kelių die tankiai atvažiuoja czionais ir niekados
Kenosha, Wis. Box D 386'
nų jau galėjo vaikszczioti be svetimos neužmirszta atlankyti bažnyczią.
pagelbos, nesirengė vienog į tolesnę ke
Artistas isz savo pusės nedavė apie
Isztraukia dantį be jokiolionę.
Sakydamasis, kad nori palikti savę jokios žinios, tiktai nuo kaimynų,
skaudėjimo.
paminklą savo dėkingumo, jis apsiėmė kurie jį pažinojo, galima buvo iszgirsti,
nuteplioti portretą savo gražios szeimi- kad iszvažiavo į Afriką, kaipo misijoTaiposgi įdeda naujus ar
nįkės. Po nedidelių paprieszinimų po nierius.
ba užlieja skyles labai pigei
nia pristojo ant propozicijos, ir jaunas
FhiPa Dental Į^oomsr
Padėkavojome pastoriui už pasako
artistas turėjo dabar progą nors per vie jimą ir iszkeliavome namo.
ną valandą ant dienos žiūrėti ant dailių
100 N. Centre Street,
GALAS.
akių gražios moteriszkes. Ji buvo, kaip
Pottsville, Pa.
jau sakiau labai daili, jis jaunas ir karszMargumynai.
tas — taigi nėra ir dyvo, kad jis įsimyCentennial House
Įėjo į ją.
Užlaiko puiku alų, sznapsa ir cigarus.
Uncle Sam prisakė dirbti dar 55
E. MASCOT prop.
Kuo arcziau jis buvo iszgijimo, tuo kariszkus laivus. Europa, tą matyda
314 Second str.
Elizabethport, N. J.
darėsi liūdnesnis. Tas dalykas ir tan ma, dreba!
Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco
— New York.
kus sėdėjimai prie tėpliojimo šukele pas
A. MARSCHALL & Co.
musų poną nužvelgimą; vieną dieną jis
Pagal naujausią statistiką, apart
įėjo netikėtai į kambarį, kur buvo arti Alaskos, yra dar Suvienytose Valstijose
Neil Cavan
stas ir jo pati. Priesz ponią klūpojo 579,368,774 akeriai neužgyventos že
vaikinas ir verkė graudžiai, o ji pasilen mės, neskaitant dar kelių milijonų akeCAFE
kusi ant jo, stengėsi jį raminti. Iszėjo rių, kurie priguli tūliems milijonieriams.
186 First str.
Elizabeth, N. J.
baisi scena. Ponas priszoko prie Italo Vienok nežiūrint to-visko valdžia nori
ir sudavė jam per veidą. Užgautas vai uždaryti duris Europai sulaikydama imJohn Clark
kinas pagriebė rapiorą, kabantį ant sie
Puikiausias alus, sznapsas, vy
migraciją.
nas ir szviežias elis.
nos, ir butų užmuszęs savo szeiminįką,
232 First str. Cor. Pine str.
jeigu nelaiminga pati nebūtų szokusi
Elizabeth, N. J.
Labai keistai Uncle Sam civilizuo
tarp jų. Iszgirdę trukszmą tarnai iszoS. W. Haysman
ko ir, suėmę supykusį Italą, įmetė jį į ja svetimas tautas: indijonus iszžudė, niUžlaiko puikų vyną ir likiekrius. Vy
karietą, liepdami vežėjui pristatyti jį į tą gerius dar iszžudys, kynus iszvijo, imminą
rodi jame bonkomis dėl szeiminų.
graciją nori sustabdyti. Vienok politi
vietą, kur jis važiavo.
168 First str.
Elizabeth, N. J.
Atsitikimas buvo garsus savame kos korifėjai giriasi, buk jie esą civilizaDidžiausi stiklai alaus visam mieste
laike; ponas nepriėmė iszszaukimo ant toriais tų paniekįtų elementų.
( Cincinnaty Chronicle).
dueliaus, o poni per ilgus metus jieszkoCentral Hotel
jo nusiraminimo nuoszaliniame savo
327—329 Trumbiell itr. Elizabethport,
N.
J. Palei Central dipą.
dvare.
Dieninis įėjimas Austrijos ciecoA. HOFF propr.
In penkis menesius po to atėjo pa riaus, kaipo alga vieszpaczio su privaParduoda sznapsa, viną, cigarus ir
ir puikiausią alų.
kas su paveikslu, kurį matėte szventiny- tiszkais įėimais isz locnų dvarų ir sziaip
Stritkariai sustoja pas duris.
czioje, ir laiszkas, kuriame artistas mel jau iszdų, yra $5000. Maskolijos caras
de ponios atsiminti apie jį, kaipo nelai tuvi įėjimų $25.000; turkų sultonas
F. Szszęsnowicz.
mingą žmogų, kurs mate saulę savo gy $ 18.000; prūsų kaizeris $8.000; Italijos
217 First str.
Elizabeth, N J
venimo tekant per valandą tik dėlto, karalius, Anglijos karalienė ir Belgijos
Kur bėgi? Nugi į Felikso saliuną. Jug
žinai kad ten smagiausia laiką perleidi
kad jos neberegėti ant visados. Praszė karalius po $6.500; Suvienytų Valstijų
jr atsigeri gardaus aluczio ir czistos ru
taippat, kad paveikslas butų pakabintas prezidentas $8.000.
ginės arielkėlės.

$100 Nagrados $100
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Siimc'ziamc pinįgus visas dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

Mano Dirbtuwe tapo
Apdovanota
A
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1 ant Kosciuszkos Paro- Vč
# dos už rūpestingą, tol- vlį
ką iszsinga ir artistiszką
isz- ^^'-'dgžŽTjį
\
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARI’Ų,
iriTTr A TJ> fl ATT HA’/FTIT
KUKAMŲ,
ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZALKIN1U LAZDŲ ir tt.

Kduodaine Szipkortes (laivakortes) antgreiez
u
i.nių į krajų važiuojantiems ir iszsillllCZIiUlie SZl’pkortO
f
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika.

Turiu už garbe apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wi8us augszeziaus paminėtus daig
ius Pigiausci, Tcisingiausei
ir Geriausei, ncs per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais išrijau
geriausę praktika ir dėl to galiu
tviska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

d

W. SLOMTNSKA, 679 MILWAUKEE A V.

CHICAGO, ILL.

Bankoje savo visados laikome daugybe pi||
ningu del iszmainymo, kaip tai:
SMaskoIijosrilblilĮ, Vokietijos markių, Austrijos gulden
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House

O

2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

Ąptapaš /L Jocis,
S. Mack
laiko
Agentūrą siuntinio pinigų į
visas dalis svieto ir parduoda
szipkortes ant 'visų linijų.
Taip-gi parduodu lotus ir stri
bas ant iszmokesczių ir už
lui
cash.

\ 2 12—214 First str.
1, (’ELIZABETH, N. J.
lįi
41 •
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Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
soduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajinio varyti už dyką
Sunbury sir. Bow lt h str.
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir
Minersville, Pa.
,,Charters” del draugysezią ir kliubą. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszyinus ir gromatas. Dalias, skolas ats.
Iius American kėnipaauksuoti jieszko parduodr ir iszrandavoje namus, sztorus faunas ir isz renka ran
‘Biegoreliai yra ger- das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
už. pinigu,.
•) \jfi' g PiuluoKite nuims savo vn- life insurance.)
r«la ir autrnsza, o mes pri
siusim per ekspresą O, O,
D. dz.iegorėli už § 3,50 su
privilegija isztyrimo pirm
M 4 negu mo[
viena eenIS tę. Yra tai puikus 14 kur.
BSSSĮSraf paauKsuoti garu uzsuka■RpjgSy ini ir garu varomi laikrodeltai vyriszki ir moterisz
gJSSaP' ki Gvarantuoti už. gera
Sir
lailtyma cz.eso, nepraseziau už $3d.oo dziegorius. Jei patiks užmokėk ek
spresmonui $ 3.50 ir kasztus ekspreso, o dziegore
lis tavo. Mes siuc'.iame drauge ir paliudijimą/
jog musų įlaigf us galima graž.vt per metus jei ne-j
patiks, loi pirKsi 6 gausi viena už dvha. Adresas
įSnagšk

THE DIAMOND JEWELRY CO.
225 Dearborn st.
Chicago, III.

Ar nori geros Trajanko £ Jeigu taip,
UI pirk LEIDS’O LIETUVISZKA
TBAAASKA, susidedanezia isz czyslą
lollą ir szakną, dailiuose blokiniuose
taksukuose sudėtą. 5o c. baksukas. Ne
kurio liotuviszki sztornykai laiko, arba,
’dgu nelaiko mes prisiąsim po apturėji
®ui pirma užmokesezio.
Gal tau plaukai slenka arba nori dik
tas plaukus turėt? Jei taip, tai raszyk
pas mus, o gausi rodą, kaip įgyti, A?entą reikalaujam visur, Adresas.

Taipogi/parduoda lai va kortos ant geriausą laivą] ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

Lictuviszkas galiūnas
!!!KNYGU.'.'!
Lictuviszkas knigas parduodu
KT- "ETicIeiRos,
kopigiauwi. Užpraszant ju katalioUžlaiko visokius geležinius iszdar65
Broadway
Elizabeth,
N.
J.
gą reik įdėti į gromatą markę už,
i bins, Garinius peezius, blekias.
5 c. ;popieriniai pinįgai siuneziasi Tai vaikine kur gmagu užeit! Gėrimai
visi kopuikiausi, o žmogus geras, meilus Taiso visokią kainu peezius ir gro
registravotoj gromatoj. Adresas: Nuveik, o pamatisi!
tas. Laiko visokius įrankius delei
budavojimo, vinis, spynas ctc., ir
W.
alvaitis
forniezius į stabas.
TILSIT, Ostpr. Germany.
218 & 220 Secund str.
Puikus alus, sznapsas, cigarai.
NEW POINT HOTEL
Gyvena: 330 Franklin str.
E. Mascot, Propr.
J. A. Kohlenberger, Prop.
Elizabeth, N. J.
315 - 2nd. st. Elizabethport, N.J.
333 - 339 Trumbull str.
Agentas Calif vino, San Francisco New Vietinis Telef 217 B.
Elizabethport, N. Y.
Greitai paklauso ir patarnauja visiem.
York A MARSCHALL i CO
Shenandoah, Pa.
Telefonas 665.

P. W.Biersteie & So.
W S. Main St

E- Hummel

Office 1312 Filbert sir. Privatiszkas gyvenimus 420 South Broad str*

iW. A. Walsh Jr.

K

,

Centennial House
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Geležinkelis Lehigh - Valley.

M. B. CUTTER. Supt. Trasnfrtation
South Bethlehem, Pa.
ROLLIN H. WILBER generalnas supe
Prasidėjo nuo zj Gegužio (May) 1898
rii.tendentas South Bethlehem, Pa
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn CHAS S. LEE, Gen. Pass.Agentas
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
• i
New York, N. Y.
hlghton, Slatington, White Hall, Cata A W, NONNEMACHER, Div. Fas
South Bethlehem,
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 Haven,ir Pitts
ton, 5.28, 10.14 rytu; 2.59, 5.10 po piet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa
verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva Ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 Treti metai stovi ant sargybos Lie
po piet.
tuvių tautos: szviepos, tikybos ir
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir kalbos.
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
Gaunamas ScrantonPa. 1423
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver
Main Vve pas Rev., AKaupą už 1
Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton dolerį.
Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14
Pernyk&ztis ir užpernyszksztis
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.
In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, po i dolerio.
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 lr5.10
NAUJAS S ALIUNAS.
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland
4.00 ir 7.28 po pietų
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel nupirko saliuną nuo M. Grabauc
Ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12, 9.23,
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place, Delano
Alutį pargabenu net isz Prūsų
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25, 5.10 po
tikrą Bavarską, sznapsų isz Masko
pietų.
In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24 lijos, o cigarus isz paezios Turki
po pietų.
jos. Ateik paragaut, o pamatysi
TREINAI ISZEINA.

TĖVYNĖS SARGAS.

K- Atkoczaitis

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
o35, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25,
7. piet.
NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin In Shenadori ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietn.
Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy
City, Park Place, Delano, Me Adoo,
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk
9.35 ryto ir 6.30.
In Lehighton, Slatington, Catasaaqua
White-Hall, Coplay, Allentown, Easton,
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.35 ryta.
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah
50 ryta, ir 6.27 po piet.

Palei strytkarių dypą,
Minersville, Pa.

Pirmos kliasos Hotelį
UŽLAIKO

SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

avių.

Pirmos kliasos visokį gėrymao

MoksloStebuklai.

Altoriaiis Yyna

Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos,
----- GAUSITE PAS----PrakilnusNew York’o komikas ir moksliuežius 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 UZ DYK^
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
liekarstu.
Jo ,,Naujas Moksllszkas Gydymas'
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos pridery tg suteikti kenezianezia1
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 užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J<
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir nelszvengtiną 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.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,
8PECIJALISTAS CHRONISZKU IR NERVISZ-

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu

KU LIGŲ.

ant geriausių linijų.

Gydo visokias
užsenėjusias
ligas
Nepamirszkite, jog Motelis
Troszkinima, spaz
mas,
paralyžių,
dusui', vandening
pukliną, reuma
po No. 1837 N. Main Ave.
tizmą, '' skaudėji
mą galvos, akių,
ausų, ir nosies,
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
SwS
Protect your Ideas; thev may bring you wealth
pavimo kelių,dru
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neys. Washington, D. C.. for their $1.800 price off®
gį,
szaszus
a h galvos
ir ant
aiiJ U*t -rf two hundred Invention* wanted
skuros, ligas motės, neregullariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
REAL ESTATE BROKER
nės, s.ogą, reuralgiją, bronchitis, petogrą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
geriausią agentūrą, pardavinėja
apsau džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir Inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

Petro Lipavicziaus,

Wanted—fin idea

•Vipceptas Dopiapski
lops x., w iw. PMiadelpMa
Pa.
turi
ivakortes,

goja nuo.Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę,
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti?
•
f »
•
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadelphįjoje ir Camdene? o gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas
; t

tf

' <

1

•

•

¥.Domanski

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

2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa.

Tikrai gryna

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
mes.

Rodą nž dyka! Dr-as Kallmerten’as
luos rodą uždyką.
Apraszykit ligą, pa
sakykit klek metų ligonis, atsl skit gro
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir klek
kasztuos vaistai. Galima rąfczyt lenkiszkal, angllszkal ir vokiszkal. Adresas:

DR. F. J. KALLMERTEN,
TOLEDO,0

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.

į Kreanczius!
Dar tik užsidėjau kriauezių szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro,
o puikus kriauezius Adomas Kiczas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
tai ateiki pažiūrėt.

I. RICE,
Tuojaus prie People Depot,
Minersville. Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saliunus alų,
orterį ir 1.1.

CrOJUkil,

pę aierCo's
,,Anthracite” alų.
varantuota tikraieztas

Vienatine kompanija.
Lietuvlszka gyduolin
Mes taisome visokias gyduoles nuo
visokių ligų. Musų zoklodas lygina
si su garsiausiomis szpitolėmis ir
krautuvėmis Senitarnoms Maskvoj,
Warszavoj, Pragoj, Dorpate, Viedniuj ir kitur. Pamegįk, o apturėsi
pagelbą nuo savo seno jau 22 prakti
kavo j usio profesoriaus. Visas groraatas ir korespondencijas užlaikome
sekretnai. Mėgyk raszyt sziandien,
nes ryt gal but per vėlu.
Jeigu nori atsipratyt nuo gerymo
degtinės arba rūkymo cigarų ar pyp
kės ar papirosu, kas kenkia krūtinei
ir plaucziam, raszyk pas mus, o mes
tavę iszgydysime.
Ant atsakymo
siųsk už 2 c. markę. Visos gromatos
reikia adresovoti:
Dr. W. F. Sleadmonas.
arba W. K. Szemborskis,
641 St. Clair str.
Cleveland, Ohio.

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report as to
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references
and full information. xJipWritc for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON A CO. Patent Lawyers,
Le Droit Building
WASHINGTON, D. C.

