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Žinios isz pasvieczio.
LONDON.

Daily Telegraph korespon
dentas isz Viennos paduoda 
gana akyvas žinias apie ap
verktiną padėjimą Turkijos 
ambasadorių nekuriose szaly- 
se.

Anot jo turkiszkas ambasa
dorius Berlyne pranesze Tew- 
fik Paszai, užrubežinių reikalų 
ministeriui Turkijoje, jog jis 
negaudamas algos turėjo 
užstatyti visus savo daigtus 
vieną po kitam ir ant galo jau 
priverstas maitytis tik viena 
sausa duona, ant kurios neži
nia ar ant ilgai jam- isztesesią. 
Kitas Turkijos ambasadorius 
skundžiasi, jog neturi už ką 
nusipirkti pirsztinaites.kad jam 
reikia pasirodyti prie karaliaus 
dvaro ar kitokiose iszkilmėse. 
Matyt vargas turkams, kad jau 
nei ambasadoriai neturi isz ko 
gyventi ir algos negali sulauk
ti.

AUSTRIJA.

Austrijos pasintinių bute 
sumiszimai su kožna diena vis 
didinasi.

Pereitą pėtnyczią, kada įėjo 
į salę Abrahamovicz’ius, atsi- 
szauke balsas: ,,iszmest jį!“ 
Socijalistas Berner artinosi 
prie prezidento, bet jį sulaikė1 
tarnai ir iszmete laukan. Ki-I 
tas socijalistas pagriebęs ant 
Stalo gulinczias poperas su
draskė jas. Tas viskas buvo 
dar priesz pradėjimą sesijos; 
kada Abrahamovicz’ius atida
rė rodą, vokiecziai vėl ėmė 
kaukt, szvilpt, barszkįt. So
cijalistas Basei susiprieszino i 
su Wolff’u. Wolff’as likos 
suspenduotas ant trijų dienų. 
I as įpykino jo draugus ir tie 
dar labjaus eme rėkti; prezi-i 
dentas suspendavo ant trijų ■ 
dienų dar II kitų pasiuntinių. 
Bet trukszmas nesibaigė ir rei- 
kejo sesiją uždaryti.

Vakare mieste pakilo sumi
szimai. Studentai norėjo pa- 
kelit demonstraciją. Daugelį 
laikraszczių valdžia sukonfis- 
kavo.

Sekanczią dieną, t. y. perei- i 
tą subatą dar didesni sumiszi
mai buvo. D-ras Wolff, ne
žiūrėdamas suspendavimo, at
ėjo į salę. Palicija norėjo jį 
aresztavoti, bet jis sulaužęs 
kėdę gynėsi. Uždėjo jam ant 
rankų panezius ir neszte nune- 
sze i vežimą. Bevežant kelis- L C
syk stengėsi iszszokti ir rėkė 
į žmones, kad jį atimtų. Už- 
bruzguliavo jam burną ir taip 
atvežė į policiją.

Pulkai žmonių susirinko ties 
universitetu ir karaliszkais ru- .
inais. Raita policija neįstengė 
jų iszvaikyti; paszaukti huza- 
rai su kardais antgalo iszvaike O 
žmones.

29 Lapkr. vėl pulkai žmonių 
rinkosi. Policija, nors aresz- 
tavojo daugelį, bet visų iszvai
kyti negalėjo. Tą paezią die
ną ciecorius priėmė dimisiją 
visų ministerių ir ant sudary
mo naujo gabineto paszauke 
Gautsch’a von Frankenthurn.v

Žinia, kad Frankenthurn’as 
yra paszauktas ant sudarymo 
naujo gabineto, visus truputį 
apspakajino.

Tokiu tai budu vokiecziai 
per szukavimus ir prievartą 
pergalėjo buvusią Badeni’o 
(lenko) ministeriją ir gerdami 
savo ,,byrą” džiaugėsi virszų 
gavę.

Bet tas neteisingas ir nele- O
galiszkas vokieczių pasielgimas 
sujudino Austrijos slavenus, o 
ypacz czekus. Czekijos gy
ventojai matydami, kad vokie
cziai mėgina per maisztą pa
statyti ant savo, nutarė patys 
taippat apsieiti su vokiecziais.

Seredoje, t. y. i d. Gruo
džio sujudėjo po visą Czekiją 
ir jos sostapileje Pragoję pa
kilo formaliszkas maisztas.

Inirszę czekai daužė langus 
namų, kur buvo vokiszki para- 
szai, užtėmiję kur vokietį, tuo- 
jaus sumuszė, iszpustijo ir isz- 
plesze vokieczių kromus ir ne
paisant ant kariumenes sužei
dė isz viso per 300 vokieczių. 
Nei vienas vokietys ar vokie
te nedrįso iszeiti ant ulyczių, o 
jei ir iszkiszo nosį, tai pasirė
dę į czekų tautiszkus rubus ir 
kalbėdami czekiszkai.

Reikia tikėtis, kad Austri
jos vokiecziams karszta bus ir 
kad jie turės skaudžiai nukęsti 
už savo despotizmą ir norą vi
sus už nosies vadžioti. Cze
kai laikosi vienybes ir pertat 
nors jų neperdaug yra, ale jie 
drūti.

Kad papuczkai tavg kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C a s c a r e ts 
katariszkas cukerkas, isz lies pasveiksi, 
1 Oc., 25c,Žinios isz Amerikos. 

Expliozija.

Mieste Corleton, Mich., 
truko garinis katilas dideles 
medinių daigtų dirbtuves M. 
Artley’o, per ką peczkurys li
kos užmusztas, dirbtuves loc- 
ninįko sūnūs ir dar vienas žmo
gus sužeisti. Expliozija buvo 
tokia smarki, kad visa dirbtu
ve subiro, ir visam mieste jau
te sudrebejimą.

Elcktriszka mariu lempa.

Neseniai pastatyta ant Bre- 
tanijos kranto marių liktarna 
turi tokią didelę elektriszką 
szviesą, kokią iszciuoda 30.000 
000 žvakių. Ta liktarna blai
vią naktį aiszkiai apszvieczia 
plotą 100 kilnometrų aplinkui, 
o ūkanotą — 40 kilnometrų.

Kova ant trūkio.

Isz Bingham’o, Ala., iszvažia- 
vo trūkis geležinkelio Louis
ville & Nashville, ant kurio 
lokomotyvos buvo kandukto- 
rius P. Bishop ir peczkerys 
W. Craig, murinas. Peczku
rys buvo labai girtas. Kon
duktorius liepė jam vieną ir 
kitą sykį įmesti į peczių ang
lių, bet murinas jo nepaklausė, 

i tik įszirdęs szove į kondukto- 
| rių isz revolverio, bet nepatai- 
I ke. Kada peczkurys norėjo 
antrąsyk szaut, konduktorius 
iszmuszė jam isz nagu revolve
rį. Tada peczkurys szoko ant 
jo su peiliu ir kelissyk lengvai 

! įdūrė konduktoriui. Konduk
torius turėjo kiszeniuj revolve
rį; bet jo niekaip negalėjo isz- 
siimti. Antgalo besiraiezio- 
jant abiems ant grindų kon
duktoriui pasisekė isztraukt 
isz kiszeniaus revolverį, szove 
į muriną ir pataikė tiesiok į

szirdį. Murinas nė nesurikęs 
nusirito negyvas nuo lokomo
tyvos. Tuom tarpu treinas 
atbėgo į miestą Oxmoor kur 
konduktorius sulaikęs trūkį 
iszpasakojo apie visą tą baisų 
atsitikimą.

Nelaimė aut geležinkelio.

Pereitą subatą sulužo tiltas 
po trukiu su anglimis. 25 va
gonai, pilni anglių, nusiverte 
žemyn 65 pėdas. Lokomoty
vą ir tenderis buvo per tiltą 
perėją, dėlto iszliko sveiki. 
Keli darbinįkai, kurie prie til
to dirbo, spėjo iszsigelbėti, 
bet du isz jų - James Harris 
ir Warren Bursh, nukrito že
myn ir yra užberti keliais szim- 
tais tonų anglių. Tas atsitiki
mas buvo netoli nuo Win
chester, Ky.

Žemės drebėjimas.

Mieste Ashland, 17-oj mylių 
nuo Richmond, Va., 27 Lap- 
kriezio 3 ad. 56 min. po pietų 
buvo lengvas, bet gana aisz- 
kus žemes drebėjimas. Du- 
ravo tik apie 5 sekundas ir 
bledies jokios nepadarė.

' Chiną mokslaiuė-

Naujasis Chinų pasiuntinys 
Fu Ting Fang ketina mieste 
San Francisco pastatyt moks- 
lainę, kurioj mokįs tarp kitų 
dalykų ir chinų kalbos. Chi
nų valdžia paskiria ant to rei
kalo $40.000. Mokįtoją par- 
kviestų isz Chinų. Jei ta mok- 
slaine nusisektų, butų paskui 
ir kituose miestuose panaszics 
įtaisytos.

Gražina į Europa.

Firma Tennessee Stave Co. 
buvo parsigabenus isz Austri
jos 48 bendorius del darymo 
bertainiams szulų. Dažinojo 
apie tai Suv. Valstijų valdžia 
ir visus tuos darbinįkus grąži
na į Europą, nors Austrijos 
pasiuntinys užtaravo už juos. 
Mat, nevalia darbinįkui su 
kontraktu atvažiuot i Amerika, v c
27 Lapkr. garlaivys Muen- 
chen iszveže 47 darbinįkus, 
tik vieną paliko, kursai pasto
jęs judoszium savo brolių pa
dėjo policijai kitus sugaudyti.

Pergalėjo 3 ginkluotus urėdiuįkus.

Emporia, Kan. Labai drą
siai ežia pasielgė žinomas gy
vulių vagis Corken. Szerifo 
pagelbinįkas F. Wagner su 
detektyvu ir vienu paliemonu 
užklupo jį paczto namuose ir 
paėmė po aresztu. Vagis, 
kurs tuom tarpu buvo skaitęs 
laiszką, szaltai atsake: ,,all 
right. į minutą laiko busiu pa
sirengęs jums tarnauti.’’ Nu
duodamas, jog deda laiszką į 
kiszenių, urnai iszsitraukė po 
viena revolveri i abi rankas ir C u
atsikreipęs prie szerifo depu
tes suszuko, atkiszęs revolverį 
tam prie veido: ,,mesk savo 
ginklą!” Tame pat akies mirk- 
snije, pirm nei kiti du ginkluo
ti ,,officers” spėjo atsipeikėti, 
drąsus vagis laikė savo revol
verius prie jų burnų ir atėmęs i 
nuo jų pisztalietus pasprūdo. 
Kad tvarkos sargai atsikvo- 
szejo isz nuostebos ir iszgą- 
sezio, jau vagies nebuvo nei j 
pedsakių.

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a- i 
rets, geriausią skilvio ir žarnų regulia
torių.

Darbų dalis.
Angliakiisyklų straikas pasibaigė.

Sziaurinej Illinojaus dalij 
angliakasių straikas užsibaigė. 
Spring Valley, Braidwood ir 
Wilmington’o darbinįkai su
grįžo prie darbo. Taipgi ir 
La Salle ir Jones darbinįkai 
dirba. Pareina ir isz kitų 
krasztų žinios, kad darbinįkai 
sugrįžo prie darbo ir dėlto net 
tose vietose, kur dar norėjo 
straikuoti, suprasdami, kad 
liokaliszkas straikas neatnesz 
jokios naudos, darbinįkai susi
taikė su darbdaviais.

Padidino mokestĮ.

Jones ir Laughlin, Pitts- 
burgh’e, apgarsino 3000 savo 
darbinįkų, kad nuo 1 d. Gruo
džio visiems pakels mokestį 
ant 10 procentų.

Ties Iron Mountain, Mich., 
penkiose angliakasyklose nuo 
1 Sausio ateinanezių metų pa- 
didįs mokestį 2000 angliaka
sių ant 10-to skatiko. Dirbs 
per visą žiemą.

Mieste Youngstown, O. pa
kels mokestį darbinįkams, dir
bantiems prie degimo kalkių.

Visose akmeninėse mainose 
pavieto Mercer padidino mo
kestį ant 10 procentų.

Straikai.

New-York’e sustraikavo 
200 darbinįkų, kurie tiesė szy- 
nas, nes kumpanija neiszmo- 
kėjo jiems, kaip reikia, algos.

Terre Haute, Ind. sustrai 
kavo 500 angliakasių Himera 
ir Star City, užtai kad kumpa
nija nenorėjo įtaisyti sietų 
dėl anglių sijojimo su colio 
skylėmis.

Korespondencij os.
Kur neįstengia sukelti 
velnias ir žydas vaidų, 
tai ton siunezia bedie
vį-

Hazleton, Pa. Priesz kelio
lika nedėlių buvo paminėta 
per ,,Garsą“, jog po musų 
aplinkinę bastėsi tūlas valna- 
manys su mieriu, kad sukelti 
tarpe czionykszczių lietuvių 
vaidus. Taigi szendien galiu 
drąsiai praneszti, jog ano sė
tojo vaidų juoda sėkla prade
da leisti pamaži savo smailus 
diegus.

Po apleidimui valnamanio 
musų aplinkinės, viskas pasili
ko po senovei, tik su ta at
maina, kad lietuviai truputį 
pakalbėjo, jog Hazle.ton’ą at
lankė bedievis, ir su tuom vis
kas pasibaigė;bet pažiūrėkime, 
kas veikiasi szendien. Ant ne
laimes lietuviams, p. valnama- 
nis paliko musų miestelij savo 
valnamaniszkas sėklas. Mat 
tūlas R. užsiraszė aną valna- 
maniszką laikrasztį „Darbinį- 
ką“ ir isz szito pradėjo liep
snoti užkurta ugnelė. P. R. 
užsiraszius ,, Darbinįką“, pa
sklydo sznekos, kad jis prigu
lįs prie bedievių. Už pakėlimą 
kalbų meta kaltę ant kito lie
tuvio Kr ir už nuplėszimą szlo- 
ves, rengiasi paszaukti į teis- 
darystę (pas skv-ajerą).

Kaip toliaus isz to visko 
iszeis, žinomas dalykas, kad 
dėl labo progresso - tolynžen- 
gystės skvajerui puspadžius 
palopįs. Ant galo turiu pri
durti, jog p. R. buvo visados 

teisingas ir tikintys vyras; 
antra: p. K. nieko prieszingo 
priesz jį nekalbėjo. Kaip czion 
viskas susimezgė? Asz palieku, 
tegul szį klausymą iszrisza pa
tys gudragalviai, sėtojai vaidu.

JVe^Kuningas.
Mahanoy Plane, Pa. Pa- 

guodotas redaktorisus! praszau 
patalpįnt į Jūsų laikrasztį ži
nias apie mus miestelį. 19 d. 
Lapkriczio musų miestelio 
Algerdo draugystė iszkėlė ba
lių ant Bailino salės; buvo už- 
praszytos ir kitos draugystės: 
kareiviai isz Plėnies, Jagėlos 
dr-ė isz Gilbertono, slovakų 
Petro ir Povylo. Taipgi buvo 
isz Szenadorio Algerdo drau
gystė praszyta, bet negavom 
jokio atsakymo.

Prasidėjo balius bertainis 
iki septynių vakare. Jau 
angliszkas benas sėdo ant ka
ro ir važiavo į Gilberton’ą 
Algerdo draugystę parsivežti, 
kuri apsirengus savo naujom 
drapanom pirmu syk iszėjo 
ant parodos. Ji labai dailiai 
iszrodė su savo szilkinėm ke
purėm, kukardomis, juodom 
lazdukėm su baltais kauleliais. 
Isz Gilberton’o jie parmarsza- 
vo su benu pėsti, Plėnij prisi
dėjo slovakų draugystė ir visi 
perėjo ulyczia iki airių bažny- 
cziai. Paskui nuėjo ant salės.

Salė buvo taip pilna, kad 
nedaug liko ruimo szokt. Visi 
apsiėjo labai dailiai, tik atsira
do keli kvaili, kad norėjo pesz- 
tis, bet tuojaus buvo isžpraszy- 
ti laukan. Balius labai dailiai 
ėjo,.kad net anglai gėrėjosi.

Labjausiai padabino balių 
Gilbertoniecziai su savo paro
da. Tegul gyvuoja visi Gil
berton’o lietuviai, o labjausiai 
tie, kurie sutvėrė tokią gražią 
dragystę, nenustokit dirbę dėl 
lietuvystės, gal su laiku su
tversit czionais lietuviszką 
bažnyczią, kuri ežia but reika
linga. P 1 ė n i e t i s.

—— ♦ ♦----------------

Panksville, P a. Darbai pas 
mus ne blogai eina, tik karų 
į valias nepristato; dirba kas
dien. Pėdę moka kas dvi są- 
vaitės (nėdėlias) nuo deszimts 
iki asztuoniolikai dolerių. 
Sziaip jokių pažymesnių nau
jienų pas mus negirdėt.

Lietuvis.------- .*—-------
(Baltimore, M d. 16 d. Lap

kriczio, 1897m., pasibaigė 40- 
valandų atlaidai. Szv. Kazi
miero draugystė kareiviszkuo- 
se rūbuose atėjo atiduoti gar- 
bę savo Iszganytojui.

Tos trys dienos buvo dėl 
mus kaip trys žydinezios rožės. 
Kiekvienas galėjo nusiskinti 
isz tų trijų vieną ir laikyti ilgai 
savo szirdije, kad nesuvystų. 
Daugumas taip ir padarė ir 
szendien turi ramybę. Bet pas 
mus, Baltimorėje, yra tokių 
brolių lietuvių, kad nė nežino 
tų 3 dienų. Nekurie klausė: 
,,kas yra, kad eina kareiviai 
draugystės szv. Kazimiero “ ? - 
Kokią tie ramybę turi ? — jų 
rabybė yra stikle alaus, o kitų 
tik graužimas sąžinės. Tie 
musų tautiecziai, kurie yra ap- 
jakę, tai kriauezių dykumo 
vaisiai — jie turi gana laiko 
iszsibliuznyti. Kaip upelis, 
kol teka, kokis czystas'vande
nėlis, o kur ant pievos užsilie-

ir jęs sustoja, pilnas visokių var
lių ir visokio brudo; taip ir 
dykas žmogus pilnas visokių 
bjaurių mislių ir pliovonių.

Taigi mes, mieli skaitytojai,
pamėgkim darbą, visad buki
me užsiėmę darbu: liuosose 
valandose skaitykime gerus 
laikraszczius, knįgas ir 1.1.

O Dabar siuneziame szirdin- 
gą aeziu visiems guod. kuni
gėliams, kurie pribuvę pas 
mus pasakė gražus pamokslus, 
darodydami apjakusių isztvir- 
kėlių tamsybę. Kun. A. M. 
Miluko ir kun. A. Burbos pa
mokslai labjausiai musų tautie- 
czių szirdyse pasiliko, džiau
giasi visi, kaip kokią dovanė
lę gavę.

• Su guodone
Jonas K.

Minersville, Pa. Tuom laik 
isz žinių sziokios: Lietuviszki 
Minersvilles kalektoriai suka- 
lektavojo ant Lattimer’ės po 
žudystei darbinįkiszkų reikalų: 
L. Jusaitis su Glinsku peczėse 
8 dol. ir 80c.

T. Astramskas su W. Ma- 
razu 16 dol. ir 50c. Minersvil- 
lėje.

V. Ramanauskas su F. Am- 
brozeviezium Minersvillėje 8 
dol. ir 30c. Viso labo suka* 
lektavota pas Minersvilles lie? 
tuvius 33 dol. ir 60c.

■T. .Astramskas.

Isz Szenadorio.
Pereitą nedėlią buvo susi

rinkimas naujai tverianeziosio- 
sis draugystės Simano Dau
kanto. Prisiraszusių sąnarių 
jau yra 30. Jei kas galėdamas 
turėti ukėsystės popieras netu
ri jų, negali būti sąnariu tos 
draugystės. Kas dar negali 
gauti pilnų popierų, gali į drau
gystę prigulėt, bet pirmas po
pieras turi būtinai visi turėt. 
17 d. szio mėnesio bus ekstra 
mitingas szios draugystės dėl 
apsvarstymo apie charterį ir 
kitus draugystės reikalus. Vi
si sąnariai ant tos dienos pri
valo ateiti. ------- ---------------

Atvažiavęs į Szenandorį 
dr-as P. Jasinski apsigyveno 
ant kampo Main ir Centre uly
czių, Titman Building, ant ant
rų lubų, sekanezios durys nuo- 
Dental Rooms. Galite su 
juom susisznekėt lietuviszkai 
ir lenkiszkai. Eikit velyk pas. 
savą daktarą, su kuriuom leng
vinus susisznekėt ir kursai 
labjaus apie jus pasirupįs, nė 
ką eiti pas svetimtautį.

Doctor P. Jasinski, Second 
floor Titman Building, Cor
ner Main & Centre sts. Next 
door to Dental Rooms, She
nandoah. Pa.

Naujos knįgos.
Tėvynės Mylėtoju (Draugys* 

te. .No. 1. Keistutis. Trage= 
dija penkiuose aktuose. Len= 
kiszkai parasze A. -Asnyk. 
Lietuviszkai verte Vincas Kap
sas, Tilžėje i8g"j. Spaudinta 
E. Jagomasto.

Yra tai pirma knįgelė, isz- 
leista kasztais ,,Tėvynės My
lėtojų Draugystes“. Keistutis 
— yra viena isz geresnių len- 
kiszkų tragedijų. P. V. Kap
sas iszvertė ją lietuviszkai bal
tomis, ne-rimuotomis eilėmis. 
L etuviszko vertimo kalba yra 
gryna, eiliavimas lengvas. 
Mes szendien jieszkom prak- 
tiszkų knįguczių — szį knįgutė 
daugeliui nepatiks, daugelis 
nesupras jos vertes, bet tas 
nieko nekenkia: prisideda nau
ja liet, knįgutė literatiszkos 
vertes. Už ją galime isztart 
aeziu Tėvynės Mylėtojų drau
gystei.



rybės. Kito akij mato spalį, 
o savo nemato rąsto. Taip 
lyginai darosi su szendieni- 
niais, nedabrendusiais, raszė- 
jais ir iszdavėjais. Neatkreipia 
jie atydą ant savęs, tik ant ki
tų.

Nebus pro szalį paminėti ir 
mus tolus laikraszczius su jų 
iszdavėjais, ką kuris gero ar 
blogio nuveikė.

Sztai, paimkime ,, Vienybę”, 
jau kelis kartus persivertusią, 
kuri tankiai sirguliuoja, rodos 
nuo tankaus kilnojimosi po 
įvairius klimotus nesveikuotų.

Pribuvęs į Ameriką kun. A. 
Burbai ir tapęs paskirtu Ply
mouth’© parapijos klebonu, 
negalėjo ilgai žiūrėti į niekam 
netikusią ,,Vienybę“, (ką gal 
neužsigins net pats p. J. 
Pauksztys) kaipo karsztas lie- 
tuvys ir lietuviszkas rasztinį- 
kas paszventė dėl jos pataisy
mo savo nenuilstantį darbą ir 
kiek galėdamas szelpė pinį- 
giszkai. Szelpė da ir tuom, 
kad darė brosziurėles, už ku
rias szendien nereikėtų nė pu
sę prekės mokėti.

Tuom laik ir p. J. Pauksztys 
buvo pastojęs geru tėvynainiu 
ir neprieszu tikybos. Bet re
daktoriui, a.a., p. Petraicziui 
isz priežosties ligos atsitraukus, 
o p. Paukszcziui neturint atsa- 
kanezio redaktoriaus, kun. A. 
Burba taisė net ir korektas 
,, Vienybei“. Tik ant akių su
sirgęs sustojo dirbęs. Rasi isz 
to ir ypatiszkas nesutikimas 
atsirado tarpe kun. ir Pauksz- 
czio. Ir kokią szendien ma
tom ,,Vienybėj“ atmainą — 
gėda ir paminėti! Ką priesz 
dvejus metus pati ,,Vienybė“ 
kėlė augsztyn, szendien jau 
su dumblais maiszo. Tai dai
lus vaisiai, garbės verto dar
bo, nėra ką sakyti!! Gerai sako 
priežodis: ,,už gerą piktu už
moka“. Taip ir yra. Ir gal 
visiems tėvynės mylėtojams 
tokia bus padėkavonė.

Isztarus kelis žodžius apie 
,, Vienybę“, nebus be naudos 
paminėti ir apie Garsu.

Pirmiaus pati ,, Vienybė“ 
asztriai nubardavo kunįgus, 
kad nė biskį nepaszvenczia 
dėl lietuvystęs savo darbo ir 
skatiko. Tas isz dalies buvo 
jos tiesa, nėsa tuom laik retas 
kuris kunįgas rūpinosi apie 
lietuvystę. Bet kada pradėjo 
daugiaus prisidėt dėl lietuvių 
labo savo darbu ir pinįgais, 
tai da didesnė neapykanta pa
kilo. Vai dėl ko tai taip? juk 
jus patys szaukėt? O dabar 
rėkiat, kad Garsas kunįginis, 
tai jau negeras. Ar gal no
rėtumėt, kad tik kasztai but 
kunįgų, o Garsas , ,pelėdinis”! 
Manding vis ta pati tiesa pri
guli už gerą darbą, ar but ku
nįgas arba daktaras. O už blo
gą negirs kunįgų ir daktaro 
blogi darbai nepersikeis ant 
gerų. Tai dėlko tą ,,Garsą“ 
neužkęst, jeigu jis dėl mus 
tautos daugiaus dirba, kaip 
,, Vienybė“.

Atsitikus Hazleton’o 
darbinįkų nelaimei, kuriuos 
kraujagerys Martynas su gau
ja valkatų iszžudė, tai,, Garsas” 
iszėjo net dvigubai padidįtas, 
apraszydamas visą atsitikimą 
iįr protestus, keltus priesz 
žmogžudį. O ,, Vienybė“ vos 
keliais žodžiais iszsitarė, nors 
tam paežiam paviete gyvena. 
Taigi, ar nepriguli didesnė 
garbė ,,Garsui“, kuris viską 
ant vietos isztyrė ir placziai 
padavė dėl žinios lietuvių vi
suomenės.

Taipgi ir ,, Susivienyjimo “ 
Seimui atsibuvus, viską placziai 
apraszė ir taipgi padidįtas iszė-

Atžvilgys į lietuvių 
krutėjimą.

Szendien man parėjo į gal- 
■ją mąstys apie lietuvių tautos 
lylimą. Ir nežinau, ar visiems 
taip keistai iszrodo szitas kyli- 
mas, ar tik man.

,,Auszrai“ pasirodžius, nors 
asz da tuom laik tik vaikezas 
buvau, bet pamenu, kad szau- 
ke visus isz vien darbuotis ant 
tėvynės dirvos, taip lygiai 
dvasiszką luomą, kaip irpasau- 
liszką. Ir vienas kitą mylėjosi, 
nes iszvien tėvynės dirvą, 
varpucziais prižėlusią, arinejo, 
kad net ir manę, da visai jau
nutį, patraukė mylėt savo mo
tinėlę — Lietuvą, ypacz, kada 
patilpo ,,Auszros“ kalendo
riuj dainuke, kurios žodžius 
net ežia paminėsiu:

„Giedojo anksti ant pavasario, 
Kad mano brolis Lietuva arė“.

Tada pradėjau mąstyti, kas 
gi tas brolis, ir ką ženklina 
Lietuvą arti? Ir perskaitęs 
patekusius į mano rankas kelis 
No. , .Auszros“ pažinau bro
lius ir Lietuvos artojus, kurie 
tikrai tėvynę arineja.

Taigi, kada buvo įsivieszpa- 
tavus lenkiszka dvasia tarpu 
dvasiszkųjų ir pasauliszkos 
Biomos, tai szaukesi iszvien 
dirbti jaunąją kunįgiją. Ir ne 
buvo dirbanti ant tėvyniszkos 
dirvos kunįgai visaip pravar
džiuojami, kaip szendien, bet 
gerbiami nuo inteligentų. Tik, 
ant nelaimes, pradedant budįt 
isz miego savo brolius, labai 
mažas skaitlius buvo budįtojų. 
Bet kas kart dauginosi skait
lius darbinįkų ant tėvynes dir
vos. Pradėjo lietuvystė žymiai 
kylti. Atsirado daugiaus laik- 
raszczių, ir daugiaus raszėjų 
pptdėjo į juos raszyti. Tada 
pradėjo ragįt prie darbo ir tin- 
ginesnius, o kuris nenorėjo 
stot į darbinįkų eilę, tą barė 
už nerangumą. Iszgamps lie
tuviai ir patys lenkai pradėjo 
mus jaunus darbinįkus vadįt 
j^litvomanais“, o lietuviai sa
vo brolius iszgamas: nauja- 
lenkiais, arba lenkberniais.

Tokiu budu prasidėjo kova 
ant lietuviszkos dirvos. Bet 
kova ėjo vien tik už mus tautą 
ir prigulinezias mums musų 
tiesas.

Tada pradėjo mums iszmė- 
tinėti, kad kunįgiją mus labai 
atszalus nuo savo tėvynės.

Sztai, laikui bėgant, kaip 
viskas mainosi, persimainė ir 
mus jaunoji kunįgiją. Ir ėmė
si labai smarkiai dirbti ant tė
vynės dirvos. Per paskutinius 
kelis metus, ypatingai czion, 
Amerikoj, net keliolika knįgu- 
czių iszėjo įvairios įtalpos, per 
mus kunįgų pasiszventimą dar
bų ir pinįgais. Už tą viską 
da rasi negreit mus tauta atsi
mokės.

Taigi nuveikus kokį naudin
gą darbą mus tautai per kunį
giją, tai negirdėt isztariantguo- 
donės žodį už pasiszventimą. 
Ir jau jeigu negalima užtėmyt 
jokią priežastį dėl užsipuolimo, 
tai visai praleis pro ausis ir 
akis, kaip nematę ir nei negir
dėję, kad naudigo nuveikė. 
Bet jeigu užtėmys silpną pusę 
pas kurį nors isz kunįgų, tai 
jau su visa gerkle rėkia per 
savo organus, kad kunįgiją 
žmones temdina, kunįgiją 
draudžia nuo apsiszvietimo ir 
Jbeveik drįsta isztarti, kad ne
teik kunįgijos nė bažnyczių. 
Žodžiu sakant, norėtų isz- 
griaut ir iszplėszt isz mus szir- 
džių szventą tikybą. Isz tų 
rėksnių darbų nematyt jokių 
naudingų vaisių, vien tik nea
pykanta, ir visos iszdygo bjau

io. Manding- kiekvienas ta ga- J O co
Ii atjausti, kad laikrasztis dvi
gubai padidįtas, ir kasztų dvi
gubai atnesza. Bet ant to visai o 
nežiūri, tik dirba, kad visuo
menę užganėdįt.

Asz negaliu suprasti, ar vi
siems taip keistai iszrodo, ar 
tik man? Ir kaip ežia galima 
įtikti: kada nedirba, tai rėkia, 
kad tingi, o kada dirba, vėl 
rėkia, ką dirba. Na ir kada 

įgalima įtikti? Kur turi pasi
dėt? Man rodos, niekas nepai
sys, nes ant tokių užmetinėji- 
mų nėra atsakymo.

Rasi szitas mano straipsne
lis nepatiks tūliems lakraszczių 
iszdavėjams ir redaktoriams. 
Bet ant to asz nenusigąstu, 
nėsa tiek matau tarpe lietuvių 
blogo, ir negalėsime nuveikti o o
nieko gero, jeigu už kokias 
neapykantas užsipuldinėsim 
vieni ant kitų ir už gerą darbą 
bloga padėkavonė atsimokė- 
sim.

Tiek asz isz savo pusės į 
jus, brangus tautiecziai, atsi
liepiu, o labjausiai į laikrasz- 
czių iszdavėjus ir redaktorius, 
kad atkreiptų atydą, jog ne- 
apszvietimo mokina, tik suar- 
zina vieną priesz kitą ir isz to 
skirstosi į daug dalių.

Juozas (Kamanauckas.

Aržuolas ir Apuszis.
Ant Vilijos kalnų augsztybės,

Ant lygmių, kaip jura, placzių, 
Stov aržuols, kaip milžins, iszdibęs

Ir remias į dangų szakoms.
Netoli nuo aržuolo tvirto

Garli apuszis stov‘ gasziai 
Ir lapais visais jije virpa,

Prie aržuolo glaudžias bailiai.
Kad audra laukuos smarkiai daužos 

Ir kaukia, kaip liūtas baisus, 
Stipriaus apuszis tada glaudžias

Ir virsta į aržuolo glėbius placzius.
Ir aržuols murmėdamas klauso 

Kauksmų piktų audros baisios, 
Ir apuszį vis areziaus spaudžia 

Prie savo krutinės szaltos.
Stipriai apuszis į galybę —

Apgintojo tiki brangaus;
Nors lanksto ją audros smarkybė, 

Bet vilias, kad jo nenulaužsz.
Taippat juk ir musų tėvynę

Kovose su prieszu baisiu, 
Nuo prapulties gynė tikybė

Ir pagelba szventa dievų.
Kiek kartų į savo pavėnius, 

Szventi aržuolų — milžinai,
Jus esat sūnūs jos prijemus’.

Kad juos tenai gintų dievai.
Kaip apuszis tik sudrebėjo

Nuo prieszo paslėpto narsaus, 
Kad aukas ant aukurų dėjo

Ant liaupsės Perkūno narsaus.
Lietuviai vienok vis tikėjo,

Jog geri dievai jiems padės, 
Ir visad tą viltį turėjo,

Kad prieszus visus pergalės.
Ir audra ilga baisiai gaudė

Ant prosenių musų galvų.
Bet liko gyvi, prisiglaudę

Jie po aržuolais prie dievų.
T^eniaitis.

Suvienytu Valstijų laukai 
ir girios.

Iszviso Suvien. Valstijos tu
ri randavos žemės 1,835,017, 
692 akru. 740 miljonų akrų 
yra valdžios pavesta ant tuom- 
laikinio naudojimosi žemdar- 
biams ir geležinkelių kampa
nijoms. 590 milijonų akrų yra 
visai nesunaudotų ant nieko. 
130 mil. akrų yra rezervacijos 
indijonų, geležinkelių ir t. t. 
Nuo 30 d. Birželio, 1896m. 
iki 30 d. Birž., 1897m. randas 
pavedė pagal ypatingus paten
tus 5,133, 920 akrų ant žem- 
darbystės reikalu ir 5,101,696 
akrus geležinkeliams.

Po priežiūra Vidurinių Da
lykų ministerijos girių yra 
18,993,280 akrų. Visos tos 
girios yra padalįtos ant 19 
rezervacijų.

Emeritūros.
Suvienytose Valstijose 

Sziaur. Amerikos milžiniszką 
sumą kas metas iszmoka eme
ritūrų seniems kareiviams ir c
jų naszlėms. Taip, szįmet ant 
to reikalo yra iszmokėta Si 39, 
799, 242. Ta suma yra iszmo
kėta 976,044 ypatoms, t. y. 

| szįmet skaitlius gaunanezių 
emeritūrą 5,336 yra didesnis, 

| kaip pernai buvo. Emeritūrą 
įgavo 16 naszlių ir dukterų ka- 
1 reivių, kariavusių dar už Suv. 
Valst. neprigulmingumą; 7 
veteranai ir 281 naszlė kareivių 
1812m.; 18,994 veterenai
ir naszlės kareivių secesijinės 
karės.

Sziuos metus prisidėjo 54, 
072 veteranai, kurie nuo szių 
metų pradėjo gauti emeritūrą; 
numirė 41,122 veteranai nuo 
seniai gaunantiejie emeritūrą. 
76, 234 praszymai, kad butų 
mokama emeritūra, likos at
mesti.

Juokai.
Zeceriszkos klaidos.

.... Ilgai jieszkojo užsiėmi
mo; ant galo gavo dalbą par- 
davinyczioje....

Lietuvoje sunku ką nors 
atlikti; bet mes ežia Ameriko
je galime liuesai birbti ant 
tautiszkos dirvos. ......

Vyrai paėmė kazyras ir pra
dėjo koszti isz pinįgų..........

Ant Jurgio užpuolė plėszi- 
kai; atbėgo tvarkos vargas ir 
apgynė.

.... Susirinko pati inteligen
cija, kaip autai: daktaras X., 
profesorius Y..........

.... Paėmė spatus ir nuėjo 
karti duobę.

Szeiminįkas susodino visus 
sveczius labai gražiai ant kuo
lo.

Vyrai! didžiausiu iždu tautos 
yra kalba. Ginkime užtat sa
vo kaltą.

.... pamatęs daug anezių, 
paėmė szaudyklę ir nuėjo jas

. .. .Vis dar neateina! Pa
kaukime dar truputį. . . .

Tautiecziai! paftuskite nors 
sykį isz miego, kuriame gulite 
jau 500 metų!

Turime daug naminių gy
vulių: kiaunių, auklių, kalvių, 
akių... .

Neužtekus lovų, daugumas 
sugulė ant glindų.

Eime į varžą ravėti bastu- 
czių!....

.... Susirinkę ilgai svarstė, 
kaip butų geriaus suvelti pa- 
trijotiszkus jausmus.

Vaikinas paėmė už rankos 
patogią mergelę ir apreiszkė 
jai savo Seilę.
Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 

tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegą, gauk No-To-Bac, stebuklą dary
toja, kuris daro isz ligotą drutus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarą sunkesniais 
į 10 dieną. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tavą, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Galima gauti maldą knįgelę 
,,Maldą Vainikėlis“ pas J. A. 
Maudom* 211 E. Centre str. Prekė 
40 c.

Mokslo Stebuklai.

DR. F. J. KALLMERTEN, Į 
8PECIJALISTA8 CHRONISZKU IR NERVI8Z-

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomoSo

PrakilnusNew York’o komikas ir moksliu
I ežius ką siūlo mus skaitytojams už. dyką

Žinomas komikas T. A. Slocum, is? 
i New York’o apgarsino savo metodas is"- 
! gidymo džiovos, gerklės, plauczią ir kru- ; 
I tinės ligu. taposgi kosulio, kataro vidų 
i riuo.se ir abelnai visokią nupuolimą svei- 
I katos. Kiekvienam mąs skajty tojui, Į 
kurs paraszys pas jį. jis atsius UŽ l’lYK.} 
TRIS BONKL’TES savo naujai iszrastų 
liekarstą.

Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas' ' 
į iszgydė jau tukstanezius savu laiku vir- 
Į lojusius tą vaistą ir jis laiko už.savo pro- 
' fesijos prideryste suteikti kenezianezia1' 
j žmonijai proga pasinaudot isz jo tikrai 
i gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus sta- į 
buklus, ir szis didis komikas, kantriai j 
metu metus tyrinėdamas, dasiekė rezi I- I 
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J< į 
tvirtinimas, kad plauczią ligos ir džiova ' 
yra isz.gydomos ir kiekvienam klimate, : 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingą 
padėkavonės laisz.ką“. kurią czielos kro
vos yra jo laboratorijose Amerikoj it 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytą isz vi- į 
są svieto krasztą.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum. M. C , 1 
98 Pine str., New York, priduodama-’ 1 

i paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai i 
atsiąs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau- Į 
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie j 
tai radai mąs laikrasztij.

KU LIGU.
Gydo visokias 

užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, parai yžią, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, ‘ skaudėji
mą galvos, akią, 
ausų, Ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelią,dru

gį, szaszus ant galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkuiną 
menstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją 
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, ‘bronchitis, petog- 
rą, niežulį,uždegimą smegeną, sutukimą, 
pūslės Ilgas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą,-susilpnėjimą koją, džiova pil
vo ir Inkstą ligas, tifą, odra, kirmėles ir 
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti, 
paklausk daktaro Kallmerten patarimo. 
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezius 
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo ją iszgydyti. Tie žmonės 
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir 
savo pažystamiems jį rodija. Atsiszau- 
kit prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus isz- 
gydvs.

UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų ly- 
ezią (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai ir 
greitai. Nereik gėdįtis. tik gydytis, nes 
užvilkimas atnesza apverktinas pasek
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
duos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit įtiek metą ligonis, atsi skit gro- 
matoj biskį jo plauką nuo galvos ir už 
2 c. pacz.tinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima 1 i-a iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. .1. KALLMERTEN, 
Cor. Washington & 22nd. Sts., 

TOLEDO, OHIO.

Chas Rettig ir Simus
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

Bavarsko alaus, kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonkū
tėms dėl szeimyną.

Insteigta 1870m.

. S. T. Morrow
Auksorius ir pardavėjas mu

zikos instrumentų.
PIANAI, VARGONAI, 

134 FIST STR.
ELIZABETH, N. J.

A. H. Chapin 
daro ir parduoda PAKINKY
MUS, BALNUS, KAMA
NAS, PLESZKES, KAN 
CZIUS, SZ.ORUS, DEKIUS,
SZEPECZIUS, ii- PATKA- 
VAS. Pataiso viską greitai. 
133 FIRRT STR.

ELIZABETH, N. J.

CONWAYS FAMOUS
5 6° io c. store.

102 N. Main str., Shenandoah, Pa.
Pardavimas bus puikus, ateik ir pa

žiūrėk.
vertos. pas mus.

szluotos 25c. po luc.
puodukas 25c. ,, 10c
Bliudas 25c. ,, 10c
Karpetos 40c. už yardą ,, 10c
stiklinė torielka 25c. „ 10c
kavos puodas 25c. „ 10c
Vaza 25c. „ 10c

Ateik ir pažiūrėk, kaip viskas pigu 
Conway Famous 5 4 10 c. Store

102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.
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AND,
Stomach, Kidneys,Bowels 

anoGenito-Urinary Organs,
CO^O^OOFROOTifflERBS 

■^contains No Alcohol 
OR ANY POISON Zy

Stebuklingas vaistas.
D ro Ilani’o Vaistas ant Iszczys- 

tijimo Kraujo ir Sustiprinimo Ner
vą yra isz augalu ir sztkną, kurios 
paskalsina kraują ir sustiprina ner
vus. Gydo jisai, pagrąžįdamas 
tuos gyvasties syvus, kuriuos pa
naikino liga, užkietėjimas, palai
das gyvenimas, persidirbimas, liūd
numas. nesusilaikymas ir patžagy- 
stė. Pastiprina jisai tuojaus su
silpnėjusį kraują, smegenis ir ner
vus, suteikdamas jiems reikalingą 
elementą. Sulaiko nykimą orga
nizmo, dapildo nusialinusias klėt- 
kutes ta paežiu medega, kokia su- 
sinaudojo. Pripildo pulsą czystu 
krauju, pilnu kraujui tinkanezią 
dolelią, o per tai duoda žmogui 
tars' naują gyvastį: visas kūnas at
sinaujina, visas sistematas atsibu- 
davoja. Vaistas tos yra isz czystą 
žolią ir szakną, be jokią nuodą ir 
alkoholiaus, o ant to patvirtinimo 
pridedam paliudijimą Eilioto H. 
Haag, farmaceuto-chemiko, kursai 
kaipo ekspertas įgijo augsztą re
putaciją, už gerumą jo analizę che- 
mikaliją ir valgio produktų.

Tas paliudijimas taip skamba:
Ohio state ) , .. , ...
Lucas co. Įurėdlszka Pecz^-

Pas maną žemiau pasirasziusį Vie- 
szą Notarljų vlrszmlnėto pavieto, pri
buvo ypatiszkai Elliot H. Haas ir po pri- 
slega pripažino esąs farmaceuta chemi
kas ir analizavgs preparatą žinomą kaipo 
,,Dr. Ham’s Blood Purlper* & Nerve To
nic” (D-ro Ham’o vaistas kraujo isz- 
czyityjimui ir sudrutinimui dirksniu) Ir 
persitikrinąs, kad tas susideda isz tikrą 
ir gerą žolią, laike surinktą, kurios turi 
gydymo ypatybes Ir kad tas preparatas 
netur savije alkoholio, kaipo įrankio su- 
Judinimui ir iszlaikymul nuo pagedimo.

E. H.Haag, Chemiks farmaceuta.
Prislėgta ir pripažįta mano akyveiz- 

doj 1 d. Spalią, 1897m.
Grant Williams.

Vieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.
PADĖK IVONĖS.

A. R. South River, N. J., raszo: 
„Skaudėjimas pasiliovė, per tai neiszpa- 
sakytai dėkingas esu d-rui Ham už iszgy- 
dyiną. Neturėjau jokios vilties ir misli- 
jau, kad liksiu be pajiegą ant viso gyve
nimo, tuom tarpu paėmus vaistą d-ro 
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
riuose ir dabar jaueziuosi drūtas ir svei
kas. Rodiju visiems, keneziantiems 
kreiptis prie d-ro Ham, o jis tikrai isz
gydys“.

Stan. Sobotka isz New Britain, Conn, 
raszo d-rui Ham: „Prisiuncziu Tamistai 
užsilikusius pinįgus už vaistus ir szir- 
dingai dėkavoju už Iszgydymą mano pa- 
czios. Ėmė ji visokius vaistus per dau
gelį metą, bet nieko jai negiliavo. Vie
nok Tamstos vaistas ją iszgydė ir jos liga 
daugiaus negrįžta“.

J. Urban, 20 Pearl str. New Britain, 
Conn., raszo: „Da tik nedėlia, kaip pra
dėjau vartoti Tamstos vaistą, ir jau man 
lengviaus, bet netrukus Daktaro vaistas 
pasibaigs, taigi prislucziu pinįgą ant 
daugiaus“.

Jan Dren, Arohbald, Pa.: Praneszu, 
kad visiszkai iszgydė mane Tamstos vais
tai, už ką szirdingai aeziu. Visados ro
dysiu d-rą llam’ą savo tautiecziams, nes 
persitikrinau, kad Tamista’ gydai tei
singai ir gerai“.

Jan Bąk isz Hazleton, Pa„ raszo 
d-rui Ham: — „Ant Tamstos užklausi
mo praneszu, kad mano pati pasveiko 
nuo Tamistos vaistą. Kiti daktarai trau
kė pinįgus po biskį, bet kasztavo tas la
bai daug, o nieko negelbėjo. Jiems tur
būt tik tas rūpėjo, kad mano pati ilgiaus 
sirgtą ir jie luptą už tai pinįgus. Ta
mistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano pa- 
ežia, už ką labai aeziu“.

Turime tukstanezius panaszių pa- 
dėkavonių nuo dėkingų pacijentų, 
bet dėl stokos vietos negalime ežia 
ją paduot

Dr. C. B. Ham.
GYDO VYRUS, MOTERIS IR VAIKUS.

Jei daktarai negalėjo iszpažįti tavo ligos, arba 
negalėjo tau padėti, tai tuoi paraszyk pa Dakta
rę Ilain'ę, o jis duos tau rodą už dykę. Jei jis 
iszras ligę neiszgydįtina, tai sugražįs pinįgus ir 
neturėsi blėdies. Dr. Ham yra teisinas ir atsa
kantis.ir apsieina su ligoniais, kaip tėvas 6u vai
kais. Žmonės, kę veltui iieszkojo rodos pas dau
gelį daktarų, kę po keliolikę metų szpitolėse sir
go, lyg per kokį stebuklų buvo iszgydyti Dr. Ha- 
mo. C’.ia anaiptol neperdedame, tik pasakome 
tikrų teisybg. Neilgįk savo ligos, ba gali būtie 
nelszgydyta. Tuoj raszyk pas Dr. Ilam’ų.

Dr Ham,o vaistų negali gauti jokioj aptiekoj 
nei groserii, nei saliuue. nei pas peddlerius. Kas 
iszties nori gauti yzystus ir gerus vaistus, tai tu
ri raszyti pas Dr. Ilam’ų. Bonkutė vaistu kasz- 
tuoja tik s 1,00, szeszlos už$^,C0. Praszant vai
stų reikia apras/yt savo ligų ir įdėti pinįgus ar
ba money order. ’ Vaistus ir pamokinimų ju nau
dojimo liuleidžiame tuoj. Norinti gauti rodą te— 
indeda stempų. Adresas:

DR. C. B. HAM.
708-709 National Union Building, 

Toledo, Ohio.

riuo.se


M, Burning
Laiko grabus ir balzamuoja 

kūnus. Gyvena ant 
FIRST and COURT STS.

ELIZABETH, NJ.
Telefonas - Toliaus 59b. Arti 59

Forniczius 
del fruntruimio, miegstubes, 
stalavos ir ku kilios parduoda 
labai pigiai.

B. Bloch
Laiko laikrodžius, daiman- 

tus ir visokius sidabrinius dai- 
gtus taiso ir parduoda.

Agentas Real Estate insu
rance.
196 FIRST STR.

ELIZABETHPORT, N. J.

Jei isztroszkęs, nori gert, 
ateiki pas

CAVAN SMITH
H. Gerken, James Mitchels Sons

/

Gepteppial
HOTEL

Pirmos kliasos Amerikisz- 
kas Lager Alus, vynas, likie 
riai ir aigarai.
EMILE MASCOT

Proprietor
Jis taiposgi yra agentu E. 

Garnier,o <fc Co. Californijos 
vyno isz San Francisco.
314 SECOND STR.

Corn. Ripley Place, 
Elizabeth, N. J.

Aliauce Hotel
Netoli nuo lietuviszkos baž- 

nyczios. Viskas užlaikoma 
kuopuikiausia. Szaltas alus 
ir turkiszki cigarai.
Mrs. CROW L Y, Prop.
322 Second Street,

ELIZABETH. N J.

Geriausia del Lietuvių vie
ta

yra
Formerly Fisher’s

Hotel
Kuris norėtų gali tą vietą nu- 
pirkt už pigią prekę.
OTTO J. PIEHLER

Proprietor.
316 Second Street, 

ELIZABETH, N. J.

O atsigersi szalto alaus, por
terio, elio ir parūkysi kvepian 
czių-sigarų. Gyvena 

ant
200 First str, 

Elizabeth, N. J.
Ar nori insekuravot (insziu- 

ryt) savo daigtus?
Jei nori tai kreipkis prie 

geriausio agento

L. 0. Domtel
ant

154 FIRTSTR.
ELIZABETH, N. J.

IĮURA! Visi pas

J. Boltuni,
Nes jis užlaiko geriausius gė- 
rymus, kaiptai Alų Porterį eli 
ir labai szirdingai priima sve- 
czius.

Gyvena ant:
233 - 2nd. str.

Elizabeth, N. J.
Ar žinote kur smagiausia 

laiką galima praleisti?
Ugi pas

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė- 

rymus: szaltąalųir kvepian
czius sigarus isz paczios Tur
kijos.

Gyvena ant
217 FIRST STR. 

ELIZABETH, N. J.

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir
Mūrininkas
ant

32 FOURTH STR.

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.
Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis nuo 
prapecziu ir komiszionierius (lytu. 
Pristato ANGLIUS už pigiausią prekę.

Offisas:

91 Grand str, Brooklyn, N. Y

f L & A fieidpitter
DASTATO

Anglis, Medžius Lentas.
Turi garu varomą masziną del lentų pjovimo ir apdailini- 

mo. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Ofisas ir Yardas 
Pine str.

Bet. 4th & 5th st.

Elizabeth, N. J.
Fabrikai

Elizabethport. N. J.
Earl, Ark.

Batiscan, Quebec.

✓
Žemesnis Yardas

ant
S. Front str.

ties Elizabeth River

PUIKIAUSIA

Geriausiai iszskalbia ir puikiausiai viską iszprosavoja vi
sam mieste.

Marszkinius - - už - - 10c.
Kaunieriai - - - - 2c.
Rankaukos - . - - 4c.
Pedikiai _ _ _ _ - 16c.
Naktiniai marszkiniai - - 8c.
Paklodes - 7 - - 8c.
Staltieses - - - - 10c.
Apatiniai marszkiniai - - - 5c.
Apatinės kelnės - - 5c.
Novalaczkos - - - - 5c.
Abrusai - - - 3c.
Panczekos - - - 5c.
Servetkutės - 2c.
Sznipszdokas - - - 2c.
Surdotas - - - 20c.
Kelnės _ _ _ 25c.
Bruslotas - - - 25c.

Gaunant iszvalytus daigtus reik už juos tuoj užmokėt.

LEONARD BROS ■ Elizabeth, N. J.

125 & 127 First str Elizabeth, N.J
Parduoda GRABUS

IR FORNICZIUS
Geriausi visam mieste fornieziai ir karpetai. Mes pristatom ir 

patys sudedam karpetus.
Dailus Brussels karpetai 60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.

Lovos, szienikai kakluos ir visoki daigtai labai pigiai.
Ateikit visi kam reik del reikalu pagrabo diena ar nakczsa

Telefonas 56m ir 7®

Marshall & Ball 
0LOTHIERS. 

John A. Engei. Agentas
Newark, N. J.

Sell at prices to please all-call & see their stock the lar
gest in the state.

CLOTHING HAT & SHOES & UNDERWEAR & C.
807 - 809 - 811 & 813 Broad str. NEWARK, N. L

Carfare paid.

Didžiausias drapanų ir czeveryku sztoras!
ant

807 - 809 - 811 & 813 Broad Str. Newark, N- 
Geriausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.

Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui

K. Obiecunas-
ant

57 MONROE STR.
NEWARK, N. J.

Užlaiko paikinusią alų,ariel 
ką likierius ir kvepianczius 
cigarus. O stiklai koki dide
li ! Oi, oi, oi!

D. W A I N A Ę 
412 Wall str.

Elizabeth, N. J. 
Po 1 d. menuo subatoj buna 
Ruskos Maudykles 

atidarytos nuo 6 iki 12 v. va
kare.

Preke 15 c. ir 20 c.

ELIZABETH, N. J.

Geriausias Sztoras
V. Czepukaiczio

ir
Ch. Czivinsko.

Tavorai koszviežiausi, o žmo
nės teisingi.

Taiposgi laiko puikius
ARKLIUS.
Vyrai, jei norite neturėti 

sarmatos iszvažiavę ant szer- 
menų arba veselijų, tai imkite 
jų arklius, o pamatysite, kaip 
puikiai bėga tie briginiai.
309 W. Centre st. Shenandoah, Pa

Bank Exchange 
Daniel Fallon, Propr. 
I3O First Street

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau

sius gėrymus. visam mieste.
Telefonas 56*2.

B. BRODY
Geriausias praktiszkas plau

kų kirpikas ir barzdakutis.
Su naujausia elektriszka 

maszina sugarbiniuoja plau
kus.
182 £ FIRST STR.

Elizabeth, N. J. I

LIETu VISZKAS 
SALIUNAS!

N. FREEMAN
Parduoda vyną, likierius ir 

alų lagerį. O taiposgi ir pui
kius cigarus.

Gyvena ant
280 KENT AVĖ.,

BROOKLYN, E. D.

DANIEL J. VALSU 
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.

Resid 321 LIVINGSTON STR, [ niįnnhntll M 1
Shop 321 BROADWAY, j UMlilll, M. J.

Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas. Darbą atlieka kuo- 
geriausiai.

< Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!

Jei nori pirkti czebatus, 
czeverikus arba kalioszus, tai 
eiki e pas

Louis J. Sauer,
ant

170 First—Corn. Court sti.
ELIZABETH, N. J.

Czia tu rasi geriausius 
czeveiykus už pigiausią prekę 
visam mieste. Asz nelaikau 
blogo ta\oro.

Hotel Gernandt,
John C. Gernandt, Prop’r.

Cor. Second & Trumbull str.
ELIZABETH, N. J.

Telenpone Call, 663.

Geriausias hotelis yra
Hotel Gernandt 

kur
John C. Gernandt,

Frop'r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.

Szaltas alutis, o cigarai tai 
nėra ką girt, nes jie patys 
giriasi.

AARON W & GO
106 First Street,

Elizabeth, N. J 
Drabužius, Skrybėlės 
ir visoki apsivilktuva

Parduoda už pigią prekę. 
Visiem vienas praisas.

James J Myginty
LAIDOTOJAS LAVONU 

ir
BALZAMAVOTOJAS.

Prie lietuviszkos parapijos Szv. 
Panos Marijos.

72 S. 2 str. Brooklyn, N. Y. 
Vienos durys nuo Wythe Ave 

Laidoje ant visokių kapinių.
Paršai n do karietas ant szermenv 

veselijų ir 1.1, labai pigiai.
Stonia po No 76 S. 1 str. arti

Berry.
ADAR A DIENA IR NAKTĮ “

Telefonas 559 Williamsburg

Juozas Katylius 
Puikiausias visam mieste barberis 

Skuta barzdas
ir 

Garbiniuoja plaukus.
ANT

, 97 Grand str. BROOKLYN, N Y 
Bet. Wythe Ave & Berry str.

John Clark
i užlaiko vyną, likierius ir 
cigarus. Visados szaltas ir

1 szviežias a 1 u s.
‘ Elizabeth Port, N.J. [17-V11-97]

Mrs. E. L. Schlcuning
at

210 Second Str.
Elizabeth, N. J,

Visos lietuviszkos moters, 
kurios nori turėt gražią skry
bėlę, tegu eina pas

Mrs. E* L. Schleuning, 
ir iszsirenka sau dailiausią.

Ch. Romps
PARDAVĖJAS 

VYNO, L1KIER1U IR CIGARU. 
Likieriai importuoti.

150 North 4th str.
Cor. Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y.

T e m y k i t!
Geriausia proga įgyti Real Estate; ir nepraleiskite tos progos 

Rahway N. J. yra 15,000 gyventoju
Didelis iszdarbėjystės centras Amerikoj.

Tik I7 mylių isz New Yorko prie Pennsylvanijos geležin
kelio, didžiausio ant svieto. Kasdien praeina po' 50 treinų. 
Feras 10 c. 40 minutų kelio isz New Yorko. Darbinįkai 
prie jus durų yra fabrikai puodų, plytų instrumentų inasziniį 
ir visokių fakrerių.

Ingyk locna narna!
Dytus gauni už dyką Rahwah Bank. Kapitolo tūri $500,000,. 
Miesto lotai po S 50 ir virszaus ' ‘ ’

5 dol. isz virszaus, o paskui po 1 dol. ant nedėlios.
Jokio intresto, jokių taksų, jokio assessmento.

Ne tik padidįsi pelną, bet greit įgysi locną namą ir turėsi 
darbą del savęs ir dėl szeimynos.

Labai yra naudinga del darbinįko nusipirkti lotus jauf 
apgyventam mieste, kur yra szimtai fabrikų ir kur labai greit 
galite gauti darbą. Už namus jus mokėsit tik tiek kiek mo
kėtumėte raudos.
Nuvažiuot galite už dyką nuo Courtland St. Ferry nedėliotu 
ir czetvergais ant 1.30 P. M.

Artymesnes žinias gausite nuo
Henry Mac Namara

Room 40 261 Broadway, N. Y
Jei negali ateit ateinanezią nedėlią,tai ateik bet katrą nedė- 

lią arba czetvergą

Lotai ant pardavimo.
ASZTUONI LOTAI bus pigiai parduoti pirmutiniam pir- 

kik ui. Tie lotai yra prie
Olive & Laura ui y ežių tarp Spring ir 

Catherruc str. ELIZABETH, N. J„ .
Dasižinokit pas BRAŽINSKĄ --------

--------  ELIZABETH PORT, N. J.

-^jgĮjjgrgjgiggigfg g
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dėl guolio paduszkas. Mes užordeliavom extra 
penkis szimtus paduszkų. Mes turime visokio 
didumo ir visokių kainų. Taipgi labai drūti 
impilai. Prekė

' 50 c. ir (langiaus.

ZVISOK1 RAKANDAIS
pas mumis kuopigiausia parsiduoda. Visokius 
įrengimus, rakandus ir forniczius gausite pigiau, 
kaip kitur. Prekė prasideda nuo

$ 3.75.

FORNICZIU ir KARPETU.
nuo 105 iki 109 First, str.

Elizabeth, N, J.
gi GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU- ®
pE  _ -Ttil
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Translating & job work in english, 
lithuanian and polish languages 

done at reasonable prices.

•<
o-

f. Garsas Amerikos Lietuviu’
|. |lszeina 5 kas 5 subata.g
ii 105 E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.

Kasztuoja g
Ant visų metų.................. 1.20 c.
„ pusės metų......................  60c. ®
„ 3 mėnesių...................... 30c. S

’ Shenandoah’e skaitytojai gali gauti įs 
į Garsa užsimokėdami po 10c s 

kas mėnuo c

In užmarg su pristatymu iki Mas
kolių rubežlui..................  4 markės.

« Pinįgus reikia siųsti registravotoje £ 
g gromatoje arba per „money order“, g 
S Siuncziant nedaugiaus kaip 60c., « 
$ gailina prisiųsti pacztavoms mar- S 
s kėms po lc. t

Korespondencijos, ‘ visoki rank- 
raszcziai ir pinįgai turi būti siun- 
cziami ant szio antraszo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, (Pa.

Isz No. 47 „Vienybės“ pa
tiriame, jog tas laikrasztis pe
rėjo į kitas rankas. Buvęs 
„ Vienybes” iszduotojas per u 
metų p. J. Pauksztys suvis 
mažą turės įtekmę, ar gal ir 
jokios neturės ant,, Vienybes”, 
nes kumpanija paėmusį į savo 
rankas „Vienybę“ nei p. J. 
Paukszczio vardo nepaliko. 
Dabar „Vienybę“ iszdavineja 
J. J. Pauksztys & Co.- (J. J. 
Pauksztys buvo pirmiaus 
.„Vien. “ zeceriu). Nors ne
simpatizuojame su „Vienybes” 
pakraipa, ypacz paskutiniame 
laike, bet negalime neisztarti 
pasigailėjimo del jos buvusio 
iszduotojo, kurs per vienuoliką 
metų iszlaikęs tą laikrasztį ant 
galo turėjo perleisti į kitas 
rankas. Ta nelaime patiko 
„Vienybę“, pagal mus nuo
monę, isz priežasties jos nau
jos pakraipos, neteisingų už
sipuldinėjimų ant katalikystes 
ir kunįgijos. Lietuviszka vi
suomene, kuri kitados rėmė 
„Vienybę“, apleido ją už tai, 
kad nepataikė būti jos organu.

Iii stabus prietarai Ame
rikos indijonų.

i
(The Totem & Medicine bag- 

Pittsburgh Leader).

„Totem“ ir „Vaistiszkas 
maiszelis“ mus Sziaurinio 
Amerikos Indijono yra du 
skirtingi ir ypatingi daigtai, ir 
kiekvienas turi savo dalij žen
klinimą ir prasmę, bet nepai
sant ant to, szitie vardai vien- 
val vartojami viens per kitą ir 
keli, ką nėra apsipažinę gerai 
su indijoniszkais dalykais, su
pranta prieszingai. „Toten“ 
yra del Indijono, ką del musų 
papuosza — žyme garbes ar 
ženklas prosenystės. Mažai 
isz mus Indijonų turi kokius 
padavimus kaslink pradžios 
savo kylimo, bet kone visi 
turi kokius nors padavimus 
kaslink pradžios savo szeimy- 
nos. Visuotinas tikėjimas yra, 
kad veisle yra stebuklinga 
pasekme susivienyjimo kokio 
nors Dievo su gyvuliu, pauk- 
szcziu, žuvę ar szliaužiku.

Kaipo paveizda jie iszpažįs- 
ta, kad veisle yra paprastas 
susirinkimas szeimynų, kožna, 

isz kurių vienok tvirtai tiki, 
kad ji tokiu budu paėjo nuo 
vieno isz žemesnio laipsnio 
tvarinių. Perstatymas szito 
gyvulio, paukszczio, ar szliau- 
žiko pastoja „herbu“— „To
ten“.

Kailis szito gyvulio buna 
saugiai iszkimsztas, apipuosz- 
tas gražioms plunksnomis ir 
1.1, ir nesziojamas rankoje kož- 
name atsitikime pilnigo pasi- 
redimo. Gražiame ore yra pa- 
roglinama prieszakij virszinįko 
szeimynos, o laike jo myrio 
yra pririszama prie smaigo ir 
įsmeigiamo pagalvyj ant jo 
kapo. Szitas.yra „Totem“, tai 
neyra slėpinys ir neturi ti- 
kejimiszkos prasmes ar žen- 
klyvumo.

Ne taip yra su „Vaistiszku 
maiszeliu“, kuris yra grynai 
tikejimiszkas, o turinis jo yra 
paslapczia del Indijono ir jo 
dievo. Žodis ,, vaistiszkas “ yra 
pritaikomas prie kožno padėji
mo indijoniszko gyvenimo, 
prie kožno kone daigto jo ap- 
lenkybių. Viskas yra arba 
„geras vaistas“ ar „blogas 
vaistas“. Jei žmogus atsikelia 
parycziu be smagumo, jo vais
tas yra negeras. Piktas Die
vas turi jį savo galybėj per 
dien ir tame dalyke jis yra 
persitikrinęs, jeigu jis nenu- 
szaus stirnos ar kitos žvėries. 
Jeigu jis atsikelia su smaigais 
jausmais ir turi pasisekimą 
medžioklėje, tai yra „geras 
vaistas“ ir geras dievas yra 
su juom per dieną. —

Kiekvienas indijietis turi 
savo „gerą vaistą“ ir būdas 
apsiejimo su juom yra labai 
akyvas. Kiekvienas vyriszkas 
Indijonas yra iszmokinamas 
savo tėvo, kaip reikia padaryti 
„gerą vaistą“ ir kaip veik jis 
pasiekia savo gyvenime laiką, 
kuomet jis tur pastoti kareiviu, 
jis turi pagamint sav „vaistą”. 
Mažiausiai nors viens isz supi
lu turi būti slapcziai, žinomi 
tik jam vienam.

Todėl po apsiskelbimui ka
reivių, jis eina tik vienas kurį 
užuoczią vietą ir ten gavi 
ir paskensta giliose ir tikeji- 
miszkose mislyse, . kur paga
lbaus įpuola miegan ar snaudu
liu ir ežia jis sakosi sapnuojęs 
apie sąpilą dėl savo „vaisto“. 
Sugrįžęs stovinen, jis sudeda 
„vaistą“, kuris yra supylsto- 
mas mažycziuos maiszeliuos 
stirnines skuros ir dėvėjamas 
(nesziojamas) ant kaklo per jį 
patį, paezią ir vaikus. Slapta 
sąpila yra nesziojama per indi- 
jonus mažycziuose maiszeliuo- 
se, o kas ten yra, tai niekad 
nėra niekam pasakoma, net ir 
savo paežiai nesako. Kitos są- 
pilos yra žinomos dėl visų, bet 
ta, kuri turi kerus, yra žinomos 
tik jam. Visokios sąpilos yra 
surenkamos pagal skonę rinki
ko ir paprastai susideda isz 
žemių bei smilezių įvairios 
spalvos, pelenų, augalų, dale
lių gyvulių bei žuvių kaulų, 
įvariuojanezios pagal skonę ir 
prietaringumą indijono. Su
rinkęs ir sudėjęs sąpilas į 
szlyksztų sudyną, laikomą ty 
ežia tik dėl szito dalyko, pa
mažėl! jas maiszo, nuo susi
dėjimo spalvų ar nuo kokios 
kitos ypatybės, maiszimo pa
darytos, indijonas tiki, kad jis 
padarė ,,gerą vaistą“, kuris 
saugiai buna sudedamas ir dė
vėjamas kaip jau apraszyta. 
Jei kas to maiszelo pasiliktų 
po apdalinimo kožno sąnario 
szeimynos, tai likusiejie buna 
sudeginami naminėj ugnij. — 
Jei ateinanti nusidavimai pasi
rodytų, kad maiszelis yra 

„blogu vaistu“, tai isznesza jį 
szalin isz stovinės ir palaidoja 
nei viens jo nejudįdamas. Vėl 
tas pats yra daroma, kol „ge
ras vaistas“ nebūna pasiektas. 
Daug metų atgal buvo papro
tys tarp didumos giminių už- 
laikyt ant visados slaptą sąpilą, 
o atmainyt kitas dalis, jei vais
tas pasirodo esąs „blogu vais
tu“, bet dabar virszijancziu 
paproeziu yra jieszkot naujo, 
jei po ilgo blogo giliuko jis 
persitikrina, kad jis neturi at- 
sakanezio kėralo savo locny- 
bėje.

Netankiai pasitaiko, kad In
dijonas duoda savo „Totem“ 
iszbraižyt ant savo kūno. Isz- 
tikro, bėgije raszėjo gyvenimo 
Vakaruose ir tarp Indijonų 
daugelio giminių jis matė tik 
vieną „Totem‘‘,iszpaiszytąant 
kuuo ir szitas stsitikimas 
užtėmytas visiszkai nese
niai. Szitas indijonas buvo 
pusiau civilizuotas, buvo bu
vęs valdžios tarnystoje ir per 
daugelį metų kaipo sznipukas. 
Jo motina buvo tikra indijietė, 
o tėvas prancūzas. „Totem“ 
yra istoriszkas ir garsus ir 
perstato penkias tautas, ku
rios atėjo ir iszvarė kaimiszkas 
gimines Sziaurinėj dalij Najor- 
ko (New-York) ir darė savo 
įtekmę pajausti nuo didžiųjų 
ežerų iki užtakos Mexiko 
(Gulf of Mexico).

Indijietis yra suvirsz 75 m. 
senas, „Totem“ yra buvęs ant 
jo krutinės nuo jo kūdikystės. 
Panaszumas paukszczio, kuris 
perstatė szitą giminę į paveik
slus aigiptiszkų paukszczių 
yra taip žymus, kad priverezia 
žmogų apsistoti ir pamislyti, 
kur giriniai szitos giminės ga
lėjo matyt szituos paveikslus 
tokio paukszczio, nuo kurio 
galėjo padaryt nuopaiszą.
Jis negalėjo suteikti jokio pa

rodymo kas link pradžios kai
po „herbo“ savo giminės, 
nors buvo vartonėje per gent- 
kartę. Andrius ir Co.

Cascarets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina noi 
skaudulių nepadaro. 10c.

Chiniecziu papro- 
cziai.

Chiniecziu yra labai keisti 
paproeziai, daug daigtų deda
si prieszingai, kaip pas mus. 
Namus pradeda tenais statyti 
nuo stogo. Raszo isz tiesėsės 
pusės į kairęją ir vardą knįgos 
užraszo prie knįgos galo. Mo
tina niekados nebueziuoja sa
vo vaikų. Norėdami parodyt 
didžiausią paguodonės ženklą, 
atsisuka į guodojamą ypatą. .. 
užpakaliu. Tai t.arsi reiszkia, 
kad ne vertas yra žiūrėti arba 
akių pakelti į guodojama asa- 
bą; pertai padonys visados at
sisuka užpakaliu į savo kara
lių (sūnų saulės), mokįtiniai 
iszduodami lekciją mokyto
jams stoja į juos užpakaliu ir 
t. t.

Pietus prasideda nuo vaisių, 
o baigiasi sriuba, kada pas 
mus vaisiais prie galo valgio 
tik užsigarduoja.

Chinų laikraszcziai niekad 
nieko apie politiką neraszo, 
kada pas mus laikraszcziai pil
ni politiszkų žinių.

Niekad chinietis neklausia 
apie sveikatą pažįstamų ir gi
minių, tik apie jų pelną ir pi
nįgus.

Jei kas paklaustų chinieczio 
apie jo paezią ir vaikus, tai jį 
tuom labai įžeistų.

Chinietis niekad nepjauja 
nagų; net ant arklio sėda isz 
prieszingos, kaip mes, pusės;

vyrai raiti jodami taip sėdi ant 
arklio, kaip pas mus moterys,
— isz vienos pusųs, o moterys j 
ten jodamos apuižergia ant 
arklia, kaip pas mus vyrai.

Apautuvus pas mus juodina
— Chinuošė mada czeverykus 
nusibaltyt.

Bet įstabiausias ir draugia 
kvailiausias pas chinieczius 
paprotys mažįt moterų kojas. 
Tenyksztė mada mokika, kad, 
juo mažesnės moteriszkės ko
jas, juo jos gražesnės. Dėlto 
turtingi chiniecziai isz mažens 
savo dukterims laiko suspaus-, 
tas kojos, taip kad to negali 
augti ir pasilieka mažytėmis. 
Bet su taip ,, padailįtoms “ ko
joms kitos negali nė paezios 
vaikszczioti, tik jas važioja ant 
kėdės isz kambario į kambarį.

Patentai.

Niekur ant svieto nėra tiek 
daug patentuotų daigtų, kaip 
czionais, Suv. Valstijose. Ma
žiausias daigtelis vis patentuo
ta! Pramanė kas koki daigte- 
lį, tai ir stengiasi gauti ant jo 
patentą. Tik szįmet buvo pa
duota, kad gauti patentus, 43, 
524 praszymai. Tiek per vie
nus metus — isz to gali su
prasti, kiek isz viso yra paten
tuotų daigtų.

Isz tų 43,524 praszymų 23, 
994 buvo iszklausyti ir ant 
tiek naujų iszradimų szįmet 
buvo iszduoti patentai.

Patentų biuras yra įtaisytas
1836 metuose. Iki 1849m. bu
vo po priežiūra ministerijos 
Užrubežinių Dalykų, o nuo tų 
metų — perėjo į globą min. 
Vidurinių Dalykų.

Atsiszaukimas.

Pittsburgh’o lietuviszkas 
kliubas atsiszaukia į visas rė- 
dystes lietuvių Amer. ir užpra- 
szom kiekvienos Redakcijos 
prisiųsti savo laikrasztį, ir gal 
teiksis prisiųsti po kelis ek- 
zempliorius savo spaustuvėj 
spaudįtų knįgų. Kliubas už
sidėjo 28 Lapriczio, 1897m. ir 
likos iszrinkti virszinikai szie: v

Prezidentas P. Naujokaitis, 
Sekretorius A. Bražinskas, 
Kasierius . kun. J. Sutkaitis.

Mieris kliubo yra toks: 
dirbti dėl apszvietos savo 
draugai ir visuomenės, vienu 
žodžiu, viską, kas tik yra dėl 
gerovės musų brolių.

Vardą kliubui nedavėm, 
vien tik pavadinom „Drau- 
giszkai moksliszkas kliubas“ 
ir uždedam skaitinyczią, kuri 
atsidarė 28 Lapkr., 7 valandą 
vakare po bažnytiniam ruime.

Aukas, kas prisius, bus ap- 
garsįta laikrasztij.

Siucziant aukas meldžiam 
padėt szį adresą:

Lithuanian Library,
712 Carson st.

S. S. Pittsburgh, Pa. 
Varde kliubo pasiraszo

(P. -Nazijokaitis.

Pajieszkojimas.
Pajieszkau dviejų draugų: 

1) j ustino Grinkevycziaus, pa- 
einanezio isz Vaivadų sodžiaus, 
Panevėžio pav., Kauno rėdy- 
bos, 5 metai kaip Amerikoj. 
Senumo 30 metų. Girdėjau, 
kad iszvažiavo ant farmų, bet 
nežinau į kur. 2) M. A. Pav- 
lovskis, dziegormeisteris ir ant 
armonikos grajija; pirmiaus 
gyveno Cleveland’e ant 24 
Forman str. o dabar nežinau 
kur persikėlė.

Jie patys ar kas kitas tegul 
duoda žinią ant szio adreso:

Mr. Justin Milenovski
Cedar Falls, Iowa.

Nekalbant
tikras smagumas ir užsigane- 
dinimas moteriszkei, kuri dė
vi mus
50c. Tailor-Made Corsets.

Verta yra daug branginus.
Kožnas szitas Corsetas turi tikti. 

Jie padaryti keturių dažų, isz gero 
jean, dailiai szilkais iszsiuti, 23 drū
ti virbalai, drueziai suspaudžia. Jei 
tas Corsetas nepatiks, mes pinįgus 
sugrąžiname ant pirmo pareikala
vimo.

Preke 50c.
Szia nedėlia mes turėsime didelį 

iszpardavimą. Mus ženklai kas 
dien garsesni darosi. Kreipkis pas.

F. J. Vogei,
136 First Str.

pricszai Newark Meat Market, 

ELIZABETH, N. J.
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Jei i s z g a i s z ken 2 koks gyvulys: 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. (19—6

miTAi greitai
Firkitvyna kur jis pigesnis.

PREKEJAI

New York. * Vyno ir Brandes * San Francisco.
APSTINGĄS PARTRAUKIMAS CALMBNIJOS VYNU

Bertainiais (52 galionai) ir pusbertainiais (25 galionai) tik už pinįgus.
BALTI VYNAI.RAUDONI VYNAI.

bertainys- pus bertainis 
Claret.. . .35c už gali. 40c užgali.
Claret, Sup 40c 45c
Zinfandel.. • • 45c 50c
Zinfandel Sup 55c 60c
Burgundy.... 55c 60c
Burgundy Sup 65c 70c
Cabernet......... 75c 80c
Chianti............ 90c 95c
Barbera........... 95c 81.oo

Taipgi puikus Blackberry Brandy uz 70c. 
& 95c. uz galioną, pusbertainiais. Ir parsi
duoda Wiskeys ir Brandies

Orderiuokit ant vardo mus agento,

EJVIJLE IVIASGOT,
314 SECOND STR., COR. RIPLEY PLACE

Elizai}e*tJaidot^U ^7- ii.

217 FIRST STR ELIZABETH, N. J.
Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už pigiausg cieng.

12 d. verti vilnono vyrų siutai
6.00
8.00
15.0o
1.25
4.00

Puikus vyrų overkoezial už 
geri vyrų gaiby overkoeziai 

vyru darbinės kelnės
nedelines kelnes geriausio gatunko 

CZEVERYKAI.
darbiniai

Czeverykai nioteriszki
1.19c.
1.20c.

1.50
1.75

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur in Kontrus už dyka. 
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS 
DARBINES 23c. SZVENTADIENINES 75c.

I.UCY A. MATHISON.

MATHISON & CO.,
Sanitariszkas plumbierius, sztymo ir gazo 

■11 — invedikas, iszdirbejas isz blekes
Pecziai, grotos, yteriai, ge

33, 35 & 37 FIRST STR.

Ar žinote kur smagiausia 
laiką galima praleisti?

Ugi polskam saliune pas
P. Naruszevycziu
Jis užlaiko geriausius gėry- 

mus: szaltą alų ir kvepian- 
czius sigarus isz paezios Tur- 
kijos.

Gyvena aut
86 E. 21-th.

BAYONE CITY, N. J.

R. H. MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU- 
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

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

Pigiausia vieta visoj 
Amerikoj!

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

bertainis pus bertainis
Hoch.... 39c 44c
Riesling.,48c 53c
Gutebel. ,58c 63c .
Sauterne 80c 85c

SALDUS VYNAI.
bertainis pus bertainis

Port.. ..65c 70c
Port Pririie 75c 80c
Sherry..70c 75c
Sherry Prime 80c 85c

už 6.90 
„ 3.4b
,, 4.90

,, 8.50
,, 90c.
,, 2.40

jas. w Dederiohc.

teziniai tavorai irt.t,

1’ECZIU, GROTU ir
YTERIU.
Krautuvė garsią

’’CANOPY” PECZIU
drūtų ir pigių.

ELIZABETH, N. J j
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„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
ARBA %

Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.
Tasa.

Skyrius III*
— Mano drauge - dievai žino geriausiai, kiek kas del jįj 

daro - atsake Lizdeika. Bet pasakykite man pirma, isz kur 
esate ir kaip vadinatės! Kalba jūsų nėra musų szalies.

— Gyvenu penkiolika mylių nuo Vilniaus, netoli Kauno, 
apygardose žaliosios pusczios. Vadinuosi Visbara, turiu 
valakų lauko ir szimtų valakų girios, kuriuos man dovanojo 
garbingiausias kuningaiksztis Algerdas atpildyman už mano 
praleistus metus prie jo su ginklu. Žmogus kuone visų gy
venimų praleidęs ant svetimos žemes abazuose, neįstabu, kad 
biskį suszupinau kalbų. Jaugi tai ir vela mano amžiui. Mis- 
lijau, kad mano sūnūs Traidenas eis pėdomis tėvo ir tų gaba
lų žemes užgaspadoriauspriderancziai, bet kaip matau, kitaip 
apie jį sprendžia dievai. Kų daryti, sunku, kad jiems žmo
gus prieszintųsi.

— Tegul guodojama bus jų garbe! - atsakėLizdeika: - Jie 
geriausiai moka parinkti sau aukas, nelaime tam, kas jų bal
so negirdi. O tu, jaunikaiti, ar nieko neturi del užmetimo 
tavo tėvui?

Traidenas perimtas guodone be stoliojimo vienok atsakė, 
kad Kriva-krivaitis žiniunas mislių žmonių žino isztikro ge
riausiai tikrumų jo paszaukimo ir nereikalauja klausti, kiek 
auka jo tėvo laimingu jį gali padaryti.

— Gerai,pertraukėLizdeika-eini pagal krypimą szirdies, 
kuri pagal tavo supratimų augszcziausiu tavę laimingumu 
gali apdovanoti; neginu, kad neklysti, bet kad pripažineziau, 
jog szventesne yra pareiga pasilikti prie tėvo, negu eiti pri- 
žaduosna aukaro ir kad atmeseziau tavo reikalavimus? — At
mink tik, esi vienturtis....!

—JeiguZniczius nepriimtų mano aukos,sakė drųsum tvir
tumu jaunikaitis, eieziau jieszkoti prielankesnės dievystės. 
Arba tai tik tiek svieto, kų Lietuva? Kas žin, gal paniekįtas 
eieziau pas tuos, kurių dejuojanti varpai garsina garbę Viesz- 
paties tarpe Rusinu ir Lenkų. O jeigu ir ten nebueziau su
prastu, gal kreipeziausi ten, kur dviragis mėnulis yra ženklu 
maldos namų ir ten tarp mūrų zokonįkų lygiai ramų ir valy
vų veseziau gyvenimų. Jeigu-gi dar nebueziau priimtu, jiesz- 
koeziau ant pusczios gilaus urvo ir vis raseziau progų atsis
kirti nuo svieto.

— Szitas vaikinas man patinka, myliu jo drąsumą, tarė 
pasznabždoms viens isz kuningų. Jis yra davadu tikro įkvė
pimo.

— Bet kas gi tavę galėjo su szituom svietu supykinti, 
užklausė Lizdeika. Tavam amžij jis vienus žadinius siūlo. 
Gal keliesi pagieža neapmislyta? Gal tavę jauslumas nelai
mingas sužeidė? Prisipažinkie; jeigu taip yra, grįžkie na
mon; nenęszk į namus ramybės suokramtų svieto; grįžk, ma
no mielas, asz liepsiu sudėti dievams aukas ant tavo palink
sminimo.

Ant priminimo suokramtų svieto, veidų Traidėno už
bėgo lengvas raudonumas, o akys žemyn nusileido.

— Nepažįstu jokių graužaczių, tarė už valandos, ugnis 
szirdies mano yra ugnimi dangaus.

— Gerai,mano mielas,atsakė Lizdeika. Dievai linksmina
si isz tavo pasiszventimo. Argi negana dar nedraugai tikė
jimo musų yra galingi, kad norėtum jų skaitlių dauginti? 
Nenusimink tad, nedaeis iki to, idant turėtum jieszkot stab- 
meldiszkų draugysezių, rasi verta tavęs vietų tarpe tarnų 
Znicziaus, ir kartais gal pastosi jų papuosza ir puike. Bet 
man pasakyki, ar tau gerai yra žinomos pareigos musų? ar 
iszlaikis tavo pajiegos tarnavimui, kuriant viso amžiaus už
sitrauki? Sunkus tai yra užsidėjimas, mano mielas. Turėsi 
per paskirtų laikų pildyti pareigas sargo ir kožnam nusilenk
ti, kol iszeisi ant aukininko. Tašyk tik rupeseziui tavo ati
duota bus dabonė szventosios liepsnos, kurios dabosi netik, 
ginkite dievai, kad neužgestų, bet idant visada ligum degtų 
vaiskumu. Didelė tai yra pareiga, mano mielas ir dideles 
už neatbolumų bausmes su suvim patraukia.

— Nesirūpink apie czielybę dievystės, mano tėve, atsakė 
jaunikaitis. Ateis laikas, kad man teisybę pripažinsi, o da
bar, sutrumpindams valandų lūkuriavimo, teikkis jau manę 
priimti burin tarnų dieviszkų.

Lizdeika paglamonėjęs Traidėna davė paliepimų apreng
ti jį rubu pradininko. Tuojaus nudžiugę aukininkai apsu
po jį ratu ir vidun gyvenimo vesdami apsakinėjo jam smagu- 
mynus savo gyvenimo. Aszaros džiaugsmo pasirodė akyse 
jaunikaiezio, visa jo pastovą rodėsi kvėpuoja nauja gyvastim. 
Žiurėjo su nuliūdimų tėvas ant sunaus ir žurėsiu liūdnumo 
iszmėtinėjo jam neteisingumų, padarytų jo prisiriszimui; 
bet Traidenas, užimtas tik savo laime, nyko jam isz akių be 
susikrimtimo ir gailesio. Po nuvėjimui jaunikaiezio, Lizdei
ka pasilikęs su keliais kuningais ramino Visbarų, tikrinda
mas, jog sūnūs jo ras jame antra tėvų ir stengsis, idant ne 
tik pradžioje, kiek galint butų nusileista jo įproeziam, bet 
jeigu bėgij pusmeczio parodytų norų grįžti namon, be jokios 
unkenybės bus jam sugražintas.

— Linksmykis, laimingas tėvai! sakė jam, jei tavo sūnūs 
pasirodys iszlaikancziu, tai savo pasiszventimu priartins tavę 
prie dievų. Jokia prieszinybė nepuls ant tavo namo, kunin
gaiksztis tavę gerbs, kaimynas guodos, nes giminei tavo pa
vesta sargyba Znicziaus. O, mano mielas! sziandieninėse 
aplinkybėse kas pasiszvenczia ant tarnavimo dievams, dvigu

bai laiminimų jų sau užtikrina, nes, kaip jums turi būti žino 
ma, žiaurus priesz juos isz visur neprieteliai kyla, blaszkosi 
tikėjime protai, o Vilniuj kas sykis dauginasi krikszczionys.

— Jeigu mano sūnūs turi palikti parama dievų, tegul-gi 
su juomi stojasi jų valia szventa - atsakė Visbara.

— Asz-gi manau su pavelijimu Jūsų szviesybės, - atsi
liepė viens isz kunįgų - kad mes jau atsistojome ant to laipto 
tikrumo, ant kurio mums daugiaus nei kryžiokų, nei lenkų 
bijotis nereikia. Vilnius gerai aptvirtintas: tos-gi kelios de- 
szimtys, kų įsiskverbė į miestų, ne apie tai rūpinasi,■ kad pla
tinti krikszczioniszkų tikėjimų, tik, kad nustumti tavoms ir 
savo iszdarbystę. Reikia pripažinti, kad tai žmonės prami
stus; turi-gi už savų, nes musiszkiaj lupa gerai. O kad szven- 
czia nedėlių ir eina ant maldų pas minykųs, tai dėlto nema- 
žiaus dega musų ugnis, ant galo, kad tokia Jagaliaus valia, 
kad juos kęsti, sunku jai prieszintis.

— Ne kelios deszimtys, bet tik keli szimtai krikszczio- 
nių randasi sostapilij - tarė kitas. Jagalius pažįsta juos ge
rai ir be abejonės seniai juos isz Lietuvos butų iszrukinęs, 
bet turi gerus peczius už savęs poniszkuosė broliuose, kų ap- 
sikriksztijo. Dabar, pakol Jagalius karėje, tai sėdi tyliai, bet 
tegul cik sugrįžta, pataikys vėl pas jį ir gal dar su pagelba 
savo globėjų naujas sau iszdarys valnybes.

— Be abejonės - atsiliepė kits - vėl jam atnesz kokius 
iszradimus, pradės jį mokįti, kaip priversti vėjų ir vandenį 
sukti girnas, kaip dirvų dirbti, kaip kaimenes auginti, tai dar 
gal augszeziaus galvas pakels ir daugiaus savo bendrų prives 
Lietuvon.

— O ar negalima žinoti, kada yra laukiamas Jagalius 
isz muszių - užklausė Visbara.

— Sunku su tikrumu pasakyti! - atsakė Lizdeika - pri
gulės tai nuo pasisekimo ginklo, o kad lyg szioliai neblogai 
vedasi, tai reikia laukti, jog mes pasveikįsime jį urnai. ’

— Duokite tų dievai!- atsiliepė kits.
— Jauczia trioba, kad gaspadoriaus namie nėra. Juk 

jau bus geras pusmetis, kaip su kariumene isztraukė. Atme
nu, diena buvo giedri, kada perbėgęs susirinkusias ratas ties 
butu, szalia bokszto nusėdo nuo arklio ir pas duris szventiny- 
czios isz rankų Jūsų Szviesybės ėmė palaiminimų ant kelio. 
Kožnas degė noru užpuolimo ant neprieteliaus, bet mažai kas 
žinojo, kurlink vadas ves. Kaip veik Jagalius pietųlink 
pakreipė. ,,Ant lenkų! ant lenkų!” suriko džiaugsmingi bal
sai. Kunįgaiksztis negalėjo iszrinkti geresnės valandos; da
bar, kada karalius jų Liudvikas sėdi ramiai Vengruose, o len
kai vaidosi ar lėbauja, tegul musiszkiai už juos pagaspado- 
riaus.

— Bile tik vienval laikytųsi saugos - tarė kits - o ne
lauks, kol imsis už ginklų ir szaudyklių.

liais žaliuojanti, dangus yra tyras;linksmybės dvaro ir aszaros 
jauslios dėl tavęs merginos. Pamislyk, kaip iszauklėtas lai
mėje ir isztėkliuje pataikysi czion gyventi, kožnas czion tavo 
žodis gali būti tavo prieszu. Niekad negalėsiu sau dovanot, 
kad tavę czion atvedžiau.

— Nesirūpink, žinai kas yra mano aniuolu.
— Kas per įžiūra! Kad tai tas aniuolas žinotų bent, kiek 

dirbi dėl jo. Ar gi negana iszkentėjei? kada tavę tos svajonės 
apleis? kų asz namie pasakysiu?

— Pasakyk kad pristojau prie kariumenės, arba kad sėdau 
Gdanske ant laivo. Ant galo, pasakyk, kaip tau patinka, bi
le tik nesakytum, kad czion pasilikau. Pamink už vis ant 
musų ženklo.

— Bet kų mums ženklas už kelių szimtų mylių pagelbės?1 
Kada tavę ant styrto ves, kad szimtų szauksnių iszrėktum, asz 
tau tikrai pagelbon neateisiu. Czion ne szauksmų, tik kojas 
reikia turėti parengtas. Nežinai, Jagalius ugnia ir kardu 
perėjo Sandomiriaus žemę.

— Ne taip lengviai, kaip sznekėta, kaip ten nebūk, nieks 
mano mierių neatmianys.

— Vaike, tarė senis su piktumu, jei tavęs taip nemylėcziau, 
pažiūrėtum, kaip tai lengviai isz galvos visus szituos siutimus 
iszvycziau. Klausyk, turi dar pusę metų laiko. Tikiuosi, 
kad tai dar ankseziaus ateis protas į galvų. Laimė turi ra
gus, bėda turi kojas. Vėl pagaliais, jeigu butum stropiau
sias,atsargiausias ir dievobaimingiausias, jei tavę net Krivukri- 
vaieziu padarytų, pamislyk, ant ko tas pritiks? Vienas už- 
simirszimas, viena mažiausia aplinkybė gali tavę pražudyt 
ant amžių.

(Toliaus bus).

Garso Amerikos Lietuviu

— Pagal paskutinius daneszimus - tarė Lizdeika - mu- 
siszkiai buvo vienval pergalėtojais ir ginė juos visur pirma 
savęs. Jagalius ugnia ir kardu perėjo Sandomiriszkų žemę ir 
traukė tiesiok ant Krokuvos. Kunįgaiksztis Skirgalius su c“ ra
paszalinėmis spėkomis buvo Liublino žemėj.

— Jagalius Sandomirinę perėjo ugnia ir kardu? - atkar
tojo nusistebėjęs Visbara. - Urnai apsisuko. Ar tik teisybė?

— Ar tik teisybė! - paantrino viens isz kunįgų. - Ir ko
dėl Jagalius negalėjo būti Sandomirinėj žemėj? Ar ta szalis 
užkeikta? Mosuoji galva, lyg kad lenkų gailedams. Ar tai 
nėra verti, kad juos lietuviszkas kardas pritrumpįtų?

— Nėr nieko tikresnio! - atsakė Visbara.- Man apie tai 
tik einasi, kad turiu giminių parubežėj, o žinoma, kad karė 
lygiai savų, kaip svetimų neezėdija.

Kad tai buvo valanda nusileidimo saulės, Lisdeika atsi
sveikino Visbarų. liepė vesti ant bokszto, idant savo pasiro
dymu nuraminti dievuotus žmones, kurie susirinko ant kiemo 
szventinyczios dėl atidavimo garbės nusileidžiancziai spindu
lių dievaitei. Pirm neng atsitolino senelis, Visbara praszė, 
idant jam pavelytų dar sykį matytis su sūnumi ir duoti tė- 
viszkų palaiminimų. Noringai pristojo ant to Lizdeika, dar
gi užtikrino Visbarų, kad kiek tik sykių panorės jį atlankyt, 
vis turės valnų įeigų. Po nuvėjimui Lizdeikos, szventinyczia 
isz naujo tuszczia paliko.oaukinįkas,tarnystų atliekantis,pagal 
papratimų rengėsi miegan. Visbara, sudėjęs kryžium rankas, 
paskendęs mislyse stovėjo isz tolo, laukdamas pasirodymo 
Traidėno. Mislys jo rodė didžiausių neramumų; kartais tik 
žengė be mierio arba žvelgė ant atviros skliautus, kuria ra
miai ritosi rūkas szventos ugnies. Po valandos pasirodė jau
nikaitis, apsisiautęs juodu ilgu rubu, su apkirpta galva, per
juostas placziu diržu; visiszkai kitokių turėjo iszžiurų ir kad 
atsiliepė, vos tųsyk buvo pažintas.

— Ar tai tavę matau? - tarė senis su skausmu - atmink, 
oi atmink, kų darai! Ir paėmęs jį už rankos vedė į tolimiau
sių kampų. Ton apsidairę abu aplink, lyg kad bijodami būti 
iszgirstais, kad jokio nematė pavojaus, ėmė Vainiaus szne- 
kėtis.

— Taip yra,tarė Traidenas,stojosi,jau žingsnis pirmas pa
darytas, mano duszia ramiaus dabar kvėpuoja. Tikiuosi, kad 
mano mierius palaimins dangus, nes yra tobuli ir nepajudi
nami. O tu, mano tėve, grįžk ramiai namon, grįžk taip, 
kaip apie niekų nežinodams: slėpk savo žingsnius ir neateik 
net iki žinomam laikui. O visų pirmiausiai neužmirszk mano 
turto.

— Vaikeli, tarė baudžiai senis,dar sykį tai sakau, apsvars
tyk, kų darai. Svajonės tavo jokios negali atneszti naudos. 
Puikiausių apleidi viltį, kabini gyvenimų ant siūlo, namų už
tiesi lindėsiu. Klausyk, aplinkybės mainosi, Jagalius su ka
riumene jau pas Krokąvų.

— Gal but, tarė ramiai Traidėnas;asz vienok nesitrauksiu. 
Ar tik dabar pamatei, ant ko pasiryžau, kada manę veda į 
szituos mums? Grįžk namon, manę palik ant mano kelio.

— O dangau! kamgi asz tavęs klausiau? Pažvelgk tik ant 
szitų surukusių sienų, ant szitos visuomenės baisios, ant szito 
žiaurumo paproezių ir gyvenimo, atmink tų puikių szalį, ku
rių taip nedėkingai apleidai. Szlaiteliai vynmedžiais ir goje-

-- :jr^nureiKOs taip ilgai nėra!
- ...u ucii, KdU

spaustuvėj iszėjo sekanezios knygos:
1) ,,Padėjimas lietuviu tautos rusu vieszpa- 

tysteje, “garsaus grafo Lelivos socijologiszkas paiszi- 
nys, lietuviszkai iszguldytas kun. A. Kaupo....—.35

2) ,,Duonos Jieszkotojai“, H. Sienkievicziaus
apysaka, versta-V. Stagaro.................................   35

3 ,, Donelaiczio Rasztai“................................. 40
4) ,, Baltas Karžigys“, mažyte knįgute, eiles,

verstos isz Mickaus.................................................... 5
5) ,, Rinkimas Vaito, “ vaizdelis isz lietuvių gyve

nimo, V. Stagaro...................................................... 8
6) „Žemaicziu Vyskupyste“, Vyskupo M. Vo- 

lonczausko.
7) ,,Stacijos arba Kryžiaus Kelias“, paraszyta

kun. A. Burbos .......................................    8
8) ,,centas del parodos“, komedija..............15
9) ,,Du broliu,“ pieszinys isz Turkų kares su

maskoliais............ ...................................................   3
10) „Nesiprieszink,“ komedija........................ 15
11) „Devoniszkiu kryžius“...............................10
12) ,, MedegaS. Daukanto bijografijai, “(spaud.)'.
13) ,,Paskutines miszios, “ puiki apysaka.... 10
14) ,,Tetervinams burkuojant,“ ir ,,Kur trum

pa, ten trūksta,“ dvi dailios apysakėlės................. 10
15) ,, Birutos kalnas, ‘ ‘ (su koplyczios pav.)... 3
1 b't ,,Lietuviszkos kankles“ (su paveikslu)... 3
17) ,, Antanukas, “ B. Prūso apysaka. Verte

Šėlimas.....................   8
18) Liet. Kningynas. Kn. II. Kataliku Baž-

nyczia Ir Mokslas. In Amerika ir tt..................... 15
19) Maldų Vainikėlis. Jaunųjų maldaknįge. 

Pirmutine liet, maldų knįgą, Amerikoj iszleista.
Taippat galima gauti:

Pekla arba amžinas pragaras ir Stebuklai 
Dievo szventosc Czyszcziaus dusziose. Didelė 
puiki knįga. 80c

Aukso Altorius arba S z altinis dangiszkų 
s k a r b' ų. 1) skursniuose apdaruose S 1,50. 2) szagrino S 2,00
3) krisztolo S 2,50 4) su kauleliais S 3,00 ir daugiaus.

Balsas Balandėlės. 1) skuriniuose apdaruose 90c. 2) sza
grino S 1,00 3) krisztolo S 2,00 4) su kauleliais S 2,75 ir daugiaus.

Kanticzkos
Gyvenimai Szventujų Dievo 1, 2, ir 3, dalis;
Garsas apie baisybes Dievo sūdo.

’Gydyklos nuo baimės s m e r t i e s.
Mėnuo Marijos.
F i 1 o t e a arba kelias į maldingą gyvenimą.
Vadovas į dangų.
Szauksmas Balandėlio.
Tarp skausmų į garbę. Poema.
LietuvosVistorija.
Amerika p i r t i j e.
L i t e u v o s Gasp a din ė.
Apie Kražius.
Lengvas būdas paežiam per savę pramokti raszyti.
Petro Armino rasztai.
Ponas ir Mužikai. Drama.
P a j u d i n k i m vyrai žemę. Apysaka.
Žodynas kun. Miežinio. Keturiose kalbose: liėtuviszkai, 

latviszkai, lenkiszkai ir rusiszkai. S 2,00
Pamokslai ant didžiųjų metinių szvenezių. 75c.

Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokių knįgų, iszduotų kitose spau
stuvėse. Prisiųskite už 2c. markj, tai gausite k a t a 1 i o g ą ir 
iszsirinksite kokias norėsite.

70c.
25C.
30c.
30c.
50c.
50C.
25c.
35c.
50c.
10c.
35c.
15c.
10c.
10c.
15 c.
15c.

GARSO spaustuvė už pigiausia preke at
lieka visokius drukoriszkus darbus, beje spaudina knįgas, 
draugysezių konstitucijas, gromatas į Lietuvų, užpraszymus 
ant veselijų, tikietus ant balių, piknikų, apgarsinimus bizniu 
ir tt. Darbų atlieka gerai, greitai ir sųžiniszkai. Raszy- 
kit ant adreso:

Garsas (Publishing Co,,
io^ loy E. Lloyd Str., ''Shenandoah,

Fllc Larnsos lr pradėjo sziek tiek matyti.



Povilas Obiecupas

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunczia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europa ir t. t. ir pinigai buna kuogreicziausiai iszmokėti per 
banka. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
Žydą prigavėją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavoą 
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

LIETUVISZKAS
PCBIĄUGZIUS steliuotus siutus pasiuv 

tikt už §14 mažiau 
sies prekės, eina iki §40 
o kelnes nuo §3 iki § 18 

dąrau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
Bifti. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie 
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

’ VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausi t, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų...

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

Turiu puikiausių restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių 
Su guodone 
biikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - SI,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar- 
t>ų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodb aiszkiai 
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug 
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti 
Kasztuoja - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijiį ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS .50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti 

siutą, ateikit pas manę, o nesigrau- 
dįsit Pataisius namą, vėl galiu pa
tarnaut savo broliams. Turiu viso
kių sztopų materijos, dar parga
bentos priesz 'uždėjimą tarifos, 
dėlto galiu pigiaus, kaip kiti, pa
daryt. Ateikit pas

J. Mieldažį
170- 172 S. Main str.

Shenandoah, Pa.

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 ofllce.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest cl.tulation of 
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year; 
fl.50 six months. Specimen copies and HAND 
Book on Patents sent free. Address
X MUNN & CO.,

361 Broadway. New York.

aT. CxzejJTikEiifcis
LIETUVISZKAS GRABORIUS par- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szormenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR. 
SHENANDOAH, PA.

S, Markauckas
—neseniai pirko—

Saliuna,
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

Wanted—An Idea SSS
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
hoys. Washington, D. C., for their $1,800 prize offfli 
•M list of two hundred Inventions wan to1.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną
----- GAUSITE PAS-------

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną.

Jacob Hentz’o
j a,

Valgį gali gauti kožną valandk 
OYSTERIAI visokių kainų.

Mrs Jacob Hontz daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už- 
steliuotus vainikus ant veselijų, 
szermenų ir visokių tam panaszių 
dalykų.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Parsiduoda saliunas.
Parsiduoda puikus saliunas, o 

visai nebrangiai. Kas norėtų pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

Joną Raczkaucka
115 N. White str. 

Shenandoah, Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
s a 1 i u n ą.

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

------ P.I5------

J. P. Williams &Son
Pigiausiai nusipirkt 

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nius ir dėl szilumos,
Taiposgi pataiso kukninius stogus ir 

užlaido visokius daigtus reikalingus prie 
kuknios.

R A. DAVENPORT,
27 S. Jardin str Shenandoah, Pa,

JEI NORI GAUTI GE-

už pigia preke, eik pas
D. FAUSTA iu 
i o ofisą

, ---------ANT----------

Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
apsaugojimo kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,‘ėję 
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jar
din str. Shonandoa h, Pa,

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa

,RYTAS’ 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai............................................... S 1,00

Kiekvienaijkrikszczioniszkai szei- 
mynai naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

Rev. J. Zebris,
84 John str. Waterbury, Conn.

4* R. Dabb
Geriausias Shenadorij pho- 

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

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29į W. Centre str.
Shenandoah Pa.

JVI. p.Paley,
16 N. Main str.

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

Vyrai visi pas geriausią

Grraboriu
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szermenų, vesei- 
lių ir t.t. [36 ir

IMaudokites!
Gavau szviežią transportą 

ražanezių, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozėlių, kryželių, 
mentelikėlių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.
Tanias Križenauckas

103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS B U J A U C K A S.
Persikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

PAS

Juozą Miliaucta
308 W.Centre str. Mahanoy City, Penn’a.
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Len- 
kijąir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kie
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

DJDJS ATIDARYMAS 
SKIETO
Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves

ANT

178 First str. l. nisnevitz, Prop.

Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią pruke. Ateik ir neprab/sK 
tokio didelio iszpardavimo szia nedėlią.

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.
Vyrų Derby skrybėlė 74c. verta Si.25. 
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c.
Juodos Derby skr. SI.15c. kitur S2.oo 
Dailiausios vyriszkos kepurės visokių 

kainų......................................................... §1.74
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės szią 

nedėlią......................................................98c.
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės 79c. 
3G tuzinai vaikiszkiį kepurių 8c. kožna. 
18 tuzinų dailių raudonų ir mėlynų 

kepurių......................................... 18c. kožna
36 tuzinai mėlynų Gal f kepurių po 9c.
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
150 tuzinų vyriszkų mėlynų Galf ke

kss K. Radzevicziiis
Puikiausia v»sam Shenandoah

PESTĄU FACHA
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežią: cigarai alus 
ji i mos kliasos.

KRAUTUVE
Teipgi netoli nuo saldino visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožuas lietu vys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visas 
lai is svieto.

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

limitas Domanski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakorte^ 
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia j Se 
ną tėvynę, perka ir parduoda UamiLŠ ir visokius reika-

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai-

namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadelphijoje 
ir Camdene?

ar pinįgų pasis-
kolįti? Tai ©ik

Domanski
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.

Tik nepamirsak;

ts

2028 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. §

JOTEL| arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo- 
ų, Kurie nor szį bei tą dasižinotic ir szalto alų-

ežio taurą iszgert’A ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street, 
Wilkes-Barre, Pa. Juozą Daukszi.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

purių po............................................... 11
Tam O’Shanter kepurių su szilki ., 

raikszcziais........... ..................... 3/
60 tuzinų vyrų ir vaikų visoki a..z.ų

Courdroy kepurių.................... 18c.
24 tuz. Coudroy, szilku ir linų /k« ’ i’i 

dažų, po.......... ..
18 tuz. vyrų ir vai u «<>lf ..< • ui jų .
20 tuz. Tam OU.. i . . ^iu i su auk

siniu raiksezeziu vis i 7 >.., už 39c.
44 tuz. Yacht kep ir’ ■ u auksin' i i

szniuru iuiu r..... <■ u
18 tuz ra i i -n i u • i. i '

už............  ... I i

Banka Bischoilo
, uždėta 1848 mete

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha 
New-York e
------------- O--------------

Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

Iszduodame Szipkortes (laivakortes) ’ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilllicziame szipkortes 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų eta

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

s. iFaime o® 225 Second Street.
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausių cvilikų visokių kainų 12Į c. už jardą, vertą 18 c.
Geros vilnonės materijos ant dresių dubeltavo ploczio, naujausios 

mados 29 c. už iardą, verta 50 c.
Ir sz:,ntai k tu vi-okių tavorų už pamestiną prekę.

DIDELi.) DAVIMAS- VISOKIU APAUTUVU.
l'ailn< UeU i cz"1 ’. ini ežiai, verti 25 c., už 15 c. Vaikų czeverykai 

geri u drii >. , r i .> - ž 39 c.
Dailu i i ( zki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Dr ill >.; r >’ ai vyrų czeverykai už 99 c., verti 150 e.
\ ri zl:i • • \ 'i'tadicniniai szeverykai 8 1.25, verti $ 2.00.

r ° c s užezėdyt pinigus.
1, i.žmirszkit vieta.

S. PARNEŠ,
D ? Second st. Between Bond & Pine str.
— ■ ■ ■ ■■■ -

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU 
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. 

Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszku cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

SALIUNINKA1!

— Na wisi prie alaus —
. CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 
T1AN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir U

BiTENTS
quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Bend model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 48-PAOE BOOK FREE. Contains references 
and full information. IKtj'Writo for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO , Patent Lawyers, 
Le Droit Building WASHINGTON, D. C-

Elizabeth, N. J.

Dvi Aplietos
kur galima susiszekėt lietuviszkaų 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, te» 
randasi, per ką gal’ma gaut brblisz- 
ką rodą pas jį po tokiu adresu:

P.C. Schilling & Co.,
2801 & 2401 Penn. Avenue, 

Pittsburgh Pa.

DIDŽIAU SIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA^

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka ntį 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti 

ri visokiu kogerlausia padarytų valgių, 
kepsnių, oisterių irt. t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
p. PH^KBVIOZmg 

Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH, PA.



Anima vilis. „Po Tavo apgynimu”... .
Dar jau visi pasidėjo knįgas ir užrietė galvas. Skambė

jo balsai senų ir jaunų, skambėjo diskantas Utaviczienės ir 
bosas gydytojaus; net ir Mrozovickį tas sugraudino ir jis ne
drąsiai, pusbalsiai pritarė visiems.

Pirmiausiai pakilo kunįgas; greitai numetė nuo savęs mi- 
sziaunas drapanas ir skubiai nubėgo į kuknią užsidrutįti. Pas
kui vens po kito iszeidinėjo isz koplyczios į valgstubę ir kiti. 
Dar valandą visi tylėjo; paskui susiginezino jauni vaikinai 
apie jomarką ir tuojaus visi pradėjo garsiai sznekėti, taip kad 
sunku buvo ir susisznekėti.

Mrozovickis patėmijo, kad gydytojas, prieszingai gaspa- 
doriaus priderystėms, į jų kalbas suvis nesikisza. Atsisėdo 
prie stalelio ir atydžiai tėmijo į sveczius.

Paskui mostelėjo į Mrozovickį ir tarė jam:
— Iszeikie, Antanuk, ant valandos. Atleiskie man už 

tai. Nenoriyjų labai erzįti.
Kada tas iszėjo, gydytojas užklausė:
— Lukaucke, dėlko neatėjo Ragauckas?
Tas nusiszypsojo.
— O ką? Iszbarei tamista jį pereitą nedėlią. Prisiekė 

daugiaus ežia nesirodyti.
— Ar neteisingai asz jam iszmėtinėjau ?
— Taip - atsakė Lukauckas, - bet gi kiekvienas turi sa

vo ambiciją.
— Turi ją turėti! O kad pripažįsti, kad už tiesą asz jį 

pabariau, dėlko ir tu taip pasielgi, kaip jisai? Vietoje dirbti, 
jus prigaudinėjate, kaziriuojate ir praleidžiate sunkiai uždirb
tus pinįgus. Kada nieko neteksite, rugosite ant Sziszkino.

— Mes ne vagys! - suniurnėjo Lukauckas.
— Kas breda į balą, turi žinoti, kad gali įpulti iki kaklui, 

arba sugrįžti, paszlapinęs vos pėdas. Ikszioliai kiekvienas 
ežia mus guodoja, tikėjo mums ir brangino mus. 
Ir ant toliaus turime taip elgtis, jei norime, kad 
mus guodotų. Kitaip žudote ne tik pats savę, bet ir savo var
dą. Vardą gi tą mes visi nesziojame ir visi įsakome jumiems 
jį guodoti. Jei esi geras ir protingas, suprasi manę ir manęs 
klausysi. Juk mes ežia patys savę turime vaktuoti, nes esame 
be globos. Pasakykie tapgi ir Ragauckui, tegul grįžszta 
prie saviszkių.

Sugėdįtas Lukauckas tylėjo, szukterėjo į kitą vaikiną.
— Na, o tu Rudnicke! ar teisybė, ką szneka, kad tu 

kokią tai mergą isz Antkainio nori vesti?
— E, taip tik juokdamasis pasakiau - teisinosi užklaustas.
— Jei tai ant juoko taip darei, tai labai kvailas juokas, 

bet jei isz tikro apie ta mislijei, tai... .
— Kad isz nuobodumo kartais žmogų apima desperacija! 

- suniurnėjo Rudnickis.
Vienas sukudęs, sasirietęs senis tarė kureziu balsu:
— Vai Tobolis lyg neteka szalia stubos, kada tavę ėda 

nuobodumas?
— Tylėk, Valentai! — suszuko gydytojas.
— Kada tau nuobodu, užeikie vakarais pas manę. Pa- 

skaitysime knįgutę, pakalbėsime. Dar jauną draugą rasi. 
Ateik! praszau tavęs.

Rudnickas, nežinodamas ką sakyti, staipėsi, ant galo 
kvailai nusiszypsojo.

— Vienok asz norėcziau apsivesti.
Visi pradėjo kvatoti, o vienas senis atsiszaukė:
— Na, kad taip, tai kodėl pas manę niekad neužeini?
— Lyg tamista savo dukterį už manęs leisi?
— Kodėl? juk ne sau asz ją auginu, tik vienam isz jus.
— Tai dėl ko ne man? Arba man! Arba man? - atsi

szaukė keli sykiu.
— Asz pirmutinis! - rėkė Rudnickas.
Gydytojas turbut neturėjo daugiaus nieko pasakyti, nes 

nepaisydamas jų ginezių, kalbėjosi su Valentu. Tuom tarpu 
įėjo Utaviczienė rengti pietus. Gydytojas paszaukė Mrozo
vickį ir priesz pietus perstatė jį svecziams. Už valandos kal
bino jį, kaip seną pažįstamą, sziurkszcziai. Klausinėjo jo apie 
Vakarų szalį, apie medžius, jau seniai iszmirusius žmones. Bu
vo dar seniai, kuriems lyg szioliai neiszruko isz galvos politi
ka. Ir su Marcinkaucku, tėvu anos visų mylimos dukters, 
Mrozovickis apie septynis syk perbėgo Europą, kas kart vis 
su didesniu užsidegimu.

Stalą dailiai patusztino ir svecziai pradėjo skirstytis, isz- 
I važinėti.

Kada iszvažiavo paskutinis, gydytojas uždėjo savo ranką 
ant peties Mrozovickio ir tarė:

— Žiūrėk,tai szaka atkirsta nuo kamblio; sunku ją perso- 
dįti į kitą vietą, sunku užlaikyti žaliuojanezia! O vieną mislį 
turi ir tie ką pralobsta, ir tie, ką badu mirszta. Grįžti ten, 
grįžti!. . . .

— O tamista negrįžai? - nedrąsiai tarė vaikinas.
— Bet asz turiu likti. Žiūrėk, tiek jau metų, kaip szitą 

namą jie žino. Kur nuveitų nedėlioj? In karezemą? Man 
reikia likti!

Kalbėjo ramiai, liūdnai tėmydamas į langą.
Mrozovickis tyliai patvirtino.
— Taip! Tamista turi likti....

III
Anksti iszryto gydytojas prikėlė Mrozovickį.
— Važiuosime į tyrus - tarė.
Nepratęs priesztarauti, vaikinas skubiai apsirengė ir eida

mas dirstelėjo į termometrą. Buvo tik dvideszimts laipsnių 
szalczio.

— Lengva žiema szįmet - kalbėjo Gostynskas pusry- 
cziaujant. - Važiuoti turime gerą galą, apie penkiasdeszimts 
verstų, ten prie ežerų. Marijona važiuos su Jurgiu mus ark
liais, mudu gi važiuosime Andreikos arkliais. Kastai, kad 
Andreikos taip ilgai nėra!

Apysaka Mares Radzevicziutes.
Tąsa.

— Reikia-gi pažiūrėti, kas tai galėtų būti.
Paskui dirstelėjęs į Mrozovickį, tarė:
— Iszeik-gi ir įveskie tą girtuoklį į stubą. Turbūt du

rų neatrado.
Mrozovickis nuvėjo žemyn.
Ant kiemo sniege gulėjo Sergijus. Pasitikę szunes 

sveikįdami jį parmetė ir dabar szokinėjo apie jį, o jis silpnu 
balsu juos kalbino.

— Na, na Pucuk! na Mucuk! Gulkite sibyriokai! 
Kotletų norite? a?

Užsikelti nė nemėgino. Mrozovickis ant rankų įneszė 
jį į stubą. Sziluma visiszkai jį apkvaitino. Nustojo jausmo.

— Oi, sergu asz! - prastenėjo ir užmigo.
Mrozovickis paguldęs jį nuvėjo ant virszaus. Namisz- 

kiai jau buvo iszsiskirstę. Atsisėdo jis ant lovos mirusio savo 
draugo ir užsimislijo. Gailėjosi, kad gydytojaus prapoziciją 
taip greitai priėmė. Baisu jam buvo, nyku ir liūdna. Moters 
sznairavo ant jo, su Szumskiu turės tankiai susitikti - padė
jimas nekokis. - Ir kam reikėjo sutikti? Vercziau eiti, kur 
akys nesza ir ten jieszkoti duonos. Norėjo iszeiti tuojaus 
nakczia, o gavus kur vietą sugrįžt, perpraszyti ir padėkavoti. 
Bet gėdinosi. Pakėlė galvą ir užtėmijo ant sienos didelią sa
vo draugo fotografiją, kuris lyg ruscziai į jį žiuri.

Ir perdiegė jį visą. Akis nuleidęs sunkiai atsiduso.
— Netinka jo tėvui atsakyti! — sznabždėjo - kaip bus, 

taip bus! Kęsiu dantis sukandęs.
Mažai miegojo tą naktį. Ant nedėlios pasitaisė vienįtė- 

lius savo marszkinius, nusivalė sziaip taip drabužius ir susisiu- 
vo, kaip mokėjo. Kad tik ilgai laikytų, nors iki vasaros, 
Tada jau galima bus apsirengti; galima bus perleisti kailinius, 
o paskui.... Mostelėjo ranka. Visas gyvenimas ant,,pas
kui”! ....

Ant rytojaus buvo nedėldienis. Isz visos apielinkės su
sirinko pas Gostynską visi jo vientaucziai. Buvo jų apie de- 
szimts. Daugiaus buvo senių, baigianczių savo gyvenimą 
sziuose Sibyriaus tyruose. Kiti buvo dar jauni, ežia iszau. 
klėti, ar tai neseniai pribuvę. Nebuvo tarp jų turtingų. Už
siiminėjo smulkia prekyba arba tarnavo pas prekėjus. Vos 
peržengė Gostynsko slenkstį, kiekvienas pirmiaus visko už
klausė:

— O ką, kaip sziandien kunįgui ?
— Gerai, gerai, - atsako isz kuknios Utaviczenė, gamį- 

dama pietus.
Kunįgas gi tą dieną nusidavė labai pavartaunu ir rūpes

tingu. Jau nuo szvintant mindžiukavo po kambarį balsiai 
skaitydamas lotyniszkus poterius, vertė savo kunįgiszkus daig- 
tus ir su nieku nekalbėjo. Atėjusiejie kalbėjosi pasznabždom, 
tykiai sveikino gaspadorių ir nuolatos žiurėjo į uždarytas kito 
kambario duris.

— Bus miszios, dėkų Dievui! - sznabždėjo atsidusdamas 
viens kitam.

Taip susirinkdavo kas nedėldienis, nors nežinojo ar bus 
miszios, ar ne. Kartais, kada jis imdavo apie ką svajoti, mi- 
szių visai nelaikė. Tada susirinkusiejie atlikdavo dievmaldys- 
tę ir be jo. Seniai balsiai kalbėjo kokias nors maldas, o jau- 
niejie isztyko paskui juos; ant užbaigimo užgiedodavo vis 
įvairiais balsais kokias ceremonijaliszkas giesmes ir dievmal- 
■dystė pabaigta. Kunįgas gi tada visai neiszeidavo isz savo 
kambarėlio. Paskutinius tris nedėldienius jie priversti buvo 
atlikti dievmaklystę patys, be kunįgo. Taigi szią nedėlią jiems 
buvo labai linksma.'

Sztai durys ano kambario jau atsidarė ir jose pasirodė 
kunįgas. Ant tuomlaik padaryto altorėlio spingsojo dvi vasz- 
kinės žvakutės, apszvieczianczios paveikslą Dievo Motinos.

— Gal norite spaviedotis? — užklausė. — Eiksziate, isz- 
klausysiu priesz miszias.

Keli seniai nuvėjo pas jį; o atėjus Marijoną užklausė li
kusiųjų, ar yra tarp jų Ragauckas.

— Nėra jo. Iszsiuntė jį Sziszkinas į Szczedrynską.
— Kuris isz jus užimsite jo vietą?
— Nei vienas neatmename ministranturo — tarė vienas 

jaunas vaikinas.
— Gal tamista patarnausi kunįgui? — tarė į Mrozovickį.
— Tarnavau būdamas mokslainėj. Kad dabar knįgutė 

su ministranturu, tai gal ir pataikycziau.
— Eik, eik, Antanuk! — suszuko gydytojas.
Tada visi susirinkusiejie atkreipė į jį akis, nes jis stovėjo 

užpakalij.
— Kas tas? — klausinėjo gydytojo.
— Sunaus draugas. Mano pagelbinįkas — atsakė trum

pai.
Daugiaus klausinėti nebuvo laiko. Skambalėlis suszau- O

kė visus į koplyczią.
Nekurie turėjo rankose senas sudriskusias maldaknįges; 

miszių klausė suklaupę ir taip garsiai meldėsi, kad kartais ne
girdėti nei lotyniszkų kunįgo maldų. Kunįgas buvo labai 
persimainęs, tarytum nė ne tas. Mrozovickis nesuklydo nei 
sykio.

— Atbėgus isz kuknios Utaviczienė puolė kryžium ir 
sunkiai dūsavo.

— Amžiną atsilį! — nuolat kalbėjo.
Daug buvo duszių, dėl kurių ji turėjo melsti Dievą, 

jdant suteiktų joms amžiną szviesybę. Baigiant kunįgas at
skaitė poterius, o paskui silpnu ir drebaneziu dalsu užgiedojo:

Tuomtarpu per duris įėjo milžiniszkas bernas; nusiėmė 
kepurę, kelis sykius iki žemei susirietė priesz kabantį ant sie
nos szventą paveikslą ir pasveikinęs gydytoją atsisėdo prie 
stalo.

— Pirmu kartu matai Antaną? - užklausė gydytojas.
— Taip. Tėvas man sakė, kad turite saviszkį, bet netu

rėjau laiko susipažįti. Žmogus sau nieko, gal ir susibroliuosi- 
me, jei smarkus ir myli medžioti. Turi szaudyklę?

— Ne.
— Tai pasirupįk įgyti. Parako ir szvino pas manę gausi. 

Pas mumis yra kas veikti ir vasarą ir žiemą. Kurapkos, balt- 
snapiai, antys tik sznibžda laukuose. O dabar ir žuvų galima, 
daug pagauti. Užeikie kada pas mus, tai geriaus susipažįsim. 
Su nebasznįku mudu draugavova.

— Atsiųsiu jį pas tavę, kaip bus liuoso laiko. Dabar gi 
priesz jomarką labai daug darbo. * x

— Žinoma. Sztai esu ir arbatą iszgėriau; - galime va
žiuoti.

— O kirgizus prie ežero ar rasime?
— Kur-gi jie pasidės. Apie dvideszimts kuopų ten žiej 

mavoja.
— Na tai su Dievo padėjimu.
— A, palaukk! - tarė Andreika, dirstelėjęs į Mrozovickį

- jei ir jis norės su mumis važiuot, tai asz jo nepriimsiu. Jo 
kailiniai vėju pamuszti. Apsirengkie geriaus, nes mums tik 
bėdos pridirbsi kelionėj.

— Tai nieko. Man gerai! užkaitęs priesztaravo Antanas.
Bernas nusijuokė.
— Nerausk kaip mergina! Neturi kitų kailinių, te mano. 

Asz trejis pasiėmiau. - Biednas tai tu, niekas, busi kada 
turtingu! .

Mrozovickis stovėjo, kaip ant žarijų. Veidas jo mainėsi. 
Gydytojas ir Marijona žiurėjo į jį.

— Tai ir man nei kam ko! - suszuko senis. - Tuojaus! 
Mariute, duokie man raktus nuo szėpos!

— Tuoj asz pati, ko reikia, paduosiu - kaip paprastai, ra
miai atsakė.

Atneszė naujus kailinius ir uždangalą. Mrozovickiui rodė
si, jog paduodama jam drapanas, svarstė kiek jos vertos.

Nieko netaręs apsirengė, o gydytojas niurnėjo:
— Ar tai tavę, nei kūdikį, reikia vaktuoti? Kas tai do 

kvailas pasididžiavimas!
Pagaliaus susėdo į Andreikos roges tryse ir nuvažiavo.
— Ko mes važiuojame? - užklausė Antanas.
— Pas kirgizus galvijų. Matai, už trijų sąvaiezių bus jo- 

markas Kurhane. Asz nupirksiu ten jauezius ir užsiimsiu ja
vais, o tu vienas juos nuvarysi.

Važiavo tyru lauku, be jokio ženklo kelio; bernas links
mai szvilpavo.

— Kaip gi kirgizai žiemą užlaiko galvijus?
— Gano.
— Ant sniego ?
— Taip. Tuojaus pats pamatysi. Sztai ežia jau kaimenės 

nuveita. Artinamės prie jų gyvenimų.
Isz tiesų sniegas buvo numintas ir isz po jo riogsojo per- 

nyksztės žolės stambai.
— Czio jau perėjo arkliai - pritarė Andreika.
— Pirmiausiai eina arkliai - toliaus aiszkino gydytojas:

- paskui juos galvijai, liekanas iszgraužia avys.
— Ir jų visai neszeria?
— Ne. Kirgizas kad ir neteks nė vieno gyvulio, bet jis 

jų neszers. Silpnesni gyvuliai puola žiemą, bet daugiausia 
sulaukia pavasario.

— • Sztai ir jus jaueziai! - tarė Andreika.
Kaimenė ganėsi ant szio pliko tyro. Galvijai nebuvo 

per dideli, bet dužoti ir taip sukudę, jog visus jų kaulus gali
ma buvo suskaityti. Ede jie tuos stambus ar krūmų jaunas 
szakutes. Už jų ant mažų arkliukų sėdėjo keli kirgizai. G y] 
dytojas apžiūrėjęs kaimenę parodė piemenims sidabrinį pinį- 
gT

Tuoj visi apstojo jį ir, kasžin ką savotiszkai vebliodami, 
rodė pirsztais į savę. Ten toli ant regraezio kilo palszi durnai.

— Keno jaueziai? - klausinėjo gydytojas.
Rodė visokius jauezius pasakodami:
— Szitas Beigabul-Buka, ans Szyngirei Kiczkildejev!
— Abudu mano pažįstami. Važiuojam!
Važiavo durnų linkon. Kas kart aiszkiau matė . 

durnus, bet nežinia isz kur jie kilo. Jokio ženklo gyvenimo ne
matyti. Privažiavę prie pat ežero rado pusnynus. Neszamasvėjo 
sniegas užkliuvo už riogsanezių paažerėj krūmų ir tokiu budu 
pasidarė sniego kalnai. Isz jų tai rodos ir kilo durnai. Tik tada 
Morzovickis pamatė kirgizų jurtas, kada visai prie jų priva
žiavo. Apie tas jutras stovėjo krūvos nuvalytų nuo mėsos 
galvijų kaulų - žiemos aukos. Krūvose tų kaulų kas 
žin kas krutėjo. Priėjęs areziaus ateivys pamatė kirgizų 
vaikus bruzdanezius tarp szkelėtų. Peilukaisgramdė užsilikusią 
dar mėsą nuo kaulų ir godžiai ją valgė. Pamatę svetimą 
greitai pasislėpė.

Andreika paszaukė Mrozovickį.
— Nesilikk! Apiplėsz tavę szitie nevidonai.
Su pasibjaurėjimu nuspjovė ir ėjo toliaus. Jurtos bu

vo apskriezios. Storos odos buvo sienos isz vidaus, o isz 
lauko siena buvo sniego. Durnai iszėjo per plyszį pridengtą 
oda, kuris sykiu buvo ir vienatinėmis buto durimis. Gydy
tojas, žinodamas jų paproezius, įėjo į pirmutinę jurtą; paskui 
jį įlindo Mrozovickis, Andreika likosi lauke. Stoka oro ir 
tamsa taip perėmė Antana, kad jis tuoj norėjo grįžti. Bet 
girdėdamas prie savęs gydytojaus balsų, nejautė, kaipo pa
antrino paskui jį pasveikinimo žodį ir susilaikė negrįžęs. Pa
maži akys jo priprato prie tamsos ir pradėjo sziek tiek matyti.



Geo J. Martin,
APTIEKORIUS,

Cor. 4th & E. Jersey str.
Elizabeth, N. J.

(46-19)

Philadclphijos lietuviai, ką beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V. Doiiiansk5, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis turi taipgi Branch office ant 

2848 Rich m o n d str.

ZINIA DĖLSALIUNIK.U 
IK SZTORNIKU.

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

211 E. Centre str.
• Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

F. A, Bergen
Wholesale pardavėjas 

Cigaru Tabako ir Tabokos. 
305 Elizabeth Ave

Elizabeth, N. J.

CENTRAL HOTEL,
Ko. 327—329 Trumbull str.

Opp. Central R,. R. Dapot, 
ELIZABETHPORT, N. J.
August Hoff. Prop’r,

Wines Lips & Cigars
Ballantyne’s Pale Extra Lager 

Beer on Draught.
TTolley Cars stop at the door.

Lietuviai eikite paragaut 
alaus ir likierių į

Central Hotel
kur yra

August Hoff, Prop’r.
Karai sustoja ties patim 

Baliumi.

James Brown
Pardavėjas

VYNO, LIKIERIŲ, IR CI- 
eGARU.
PUIKIAUSIA VIETA

dėl užeigos ant kampo
Wall & Front sts,

Frank Bolleę,
437 E. Jersey str.

Elizabeth, N.J. 
Mineraliszkas vanduo ir Soda 
Taiposgi pilsto į bonkas Bal- 

lantiną, Feigenspausų, ir kitus, 
kaip Lager alų ir t.

S. W. Haysmen
Pardavėjas visokių geriausių LI- 

KIERU ir CIGARU. Likieriai 
parsiduoda kaip po biskį (rertail) 
taip ir po daugelį (wholesale) 
czystus likierus, kaip kriszpolą 
pristato ant kiekvienų vestuvių 
(veseilių).

168—1-st str. Cor. Court str.
ELIZABETH, N. J.

J. MIELDAZIS,
120 122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir 

pultėbelius. Jo k r i a u c z i ų 
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u - 
siųsti į Lietuvą pinįgus ir 
iszsipirkti laivakorte. Neužmirszkit 
reikale užeiti.

Pirmos kliasos Kotelį 
UŽLAIKO SCRANTON’E

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

uvių. Pirmos kliasos visokį gėrymai 
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, jog Hotella

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ąve.

(Providence), Scranton, Pa.

. Iszskyrimui.
Padidįtą k a t a 1 i o g ų ant 250 

lietuviszkų knįgų paženklinantį 
gaus kožnas prisiųstų, kursai vai nu| 
gromatoj 5 c. prisius ant adreso:

V. KALVAITIS
Tilsit,

GERMANY.

Edward Sausom
APOTHECARY

212 — 2-nd str Near Bond
ELIZABETH, N.J.

Physicians Prescriptions a 
Specialty Telephone Connec
tions.

Puikiausia aptieka 
laiko visam Elizabe
ths N. J.

ant
112 — 2-os ulyczios.

Liekarstas geriausiai sutaiso.

Uždėtas 1896 m.
John Widness

Sukninių T A VORU Kromas
Parsiduodą visoki indai 

kukniniai, pecziai, lempos, 
dziegoriai, karpetai, roletos, 
zerkolai, vienu žodžiu viskas 
ko tik į namus, reikia.

No 99 Grand str. 
bet Wythe Ave Beny str.

BROOKLYN, E. D.

Frank A. Lieb.
BOARDING & 

LIVERY STABLES.
162 First Street, Elizabethport,

N. J
Pristato karietas dėl balių, vese-

lijų, szermenų ir pasivėžymų;
Taiposgi ir boges.
Ant szermenų karietas už $ 2
Undertėkerio darbas S 3
Ant veselijų $2
Undertckerio darbas S 3

N. Y. & N. J. Tel. 455.
Elizabeth, ,, 140.

Geriausia užeiga pas
ERNEST SARIN’S

ant
65 Broadway

Elizabeth, N. J.
Jo saliune gausi puikiausią 

alų arielką, likierius ir kve- 
pianczius cigarus. Ateik, o 
pamatysi koki dideli stiklai.

[L fCeipnig
Carpenter & Buildei

419 East Jersey str.
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias 
Karpenteris 

ir
Budavotojas

Darbą atlieka greitai, gerai 
ir teisingai. Reikale kreip
kitės visi prie jo.

F F Montenes & Co
Geriausi

GRflBORIflI
IR .

BflLZflMftUOTOJflI.
Offisas ant 155 N 3-rd str 

Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str 
Arti Bedtord Avė.

BROOKLYN, N Y

Grime ir Bnczerne
Geriausiai užlaikoma visam mieste. 
Parduoda szviežiausius tavoms už 
pigiausią prekę, kame kiekvienas 

galėjo persitikrint per 7 metus.
Taiposgi siunczia PININGUS 
į visas dalis svieto, kaipo tai į Lie
tuvą, Prusus, Austriją ir kitur, kur 
jus prieteliai aplaiko siuntinį į pen- 
kioliką dienų.

S. MACK.
82 Bond Str. Elizabeth, N. J.

BRAVORAS.
(CITY (B'REWE'RY CO.)
Kuriame iszdirba skaniau

sią, geriausią ir sveikiausią 
ALU ELIU ir PORTERI.
(Po JPo 600 iki 612 (Pearl str.

ELIZABETH, N. J.
PETER BREIDT

Locninįkas.

CATHARTIC

ALL i!
DRUGGISTS;; 

5RQHT 11TPT V (ITTSPANTFPri Cūre any case of constipation. Cascarots are the Ideal Laxa- i 
nUDVUU 1 uLi 1 UUnlinH 1 Ubu five, never grip or cripe. but rauso easy natural results. Sam-i į 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO., Chicago, Montreal. Can.. orNew York. si7.i

ONB GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

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

Thl* MM-i la jrai cheaply to CT*tlfy the onlTeranJ prooent demand for a low prlee.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules 
At the Druggist’s

Send Vivo Cents to The Ripans Chemical Company, No. io 
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or 
12 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are ten to 
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

Gsrianse ir szvieziaiise mesa
----- PAS ------

Juozą judjcka
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

Beach ’ o ap tiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

JlMonskf
Inveža isz užrubežes ir parduoda 

I 

Degtine
230 Springfield Ave.

ir

KHGA MOOT.
KEBU TIKTAS DAJKTAS laetuwiszkoje kalboje!!

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasirodau tokie 
kniga kurioje wyscs shiptibes monijimo butu atidengtos di 1 wysu? 
Senowes žmones wadino menininkus raganejs, <1 iranczeis inonu- 
su pagiaiba piktos dwasios, da ir szendien daiigie'.is atsiranda te 
kiu katajp mislij • ir szniak .. Girdėdamas newionkart t< kies pas::- 

i. pasižadėjau dawest kad wysas mamVumas iriszmintis paejna is> 
ksl '. D' Itogi minėdamas iszrail.m wyska ir no senėj gieiiižema iž 
vinu kniga isz kurios kožnas gal bet monininku, Toje knigoje talpi 
s.- d.-uciau kaip sz mt s akiwu pamokinimu ir: pe 50 abrozelu parų 

uicziu !'m t' jszkiej knjp apsyejtio ir Bz sawn užduotes i zsiriszt
T >i knis i druczej ir pujkiej in angliszka audeklu abdarita su aukso atspaudom ant 
•daru, ka-ztsoja tyktnj . .....................................................................$1.50
7 j gi turu a-'t pardawim > w'sokiun dajktus ir rejkalingas prietajsas prie moniimn, 

• kuriu apsi- jt negali. Prieg tam turu krautuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu- 
iszkoie katboie iszcio. Turu maszinukies det drukawimo grom nu ir tt
pujki popiera del raszimo gromatu su dailoin kwietkom ir <irukaw< tais pasweikini- 

aais. Tuzinas tokios popicros su daliais kopertais kaSZtueja 35e.. tris tuzinai $1.00
Turu del jaunumenes juoking t kwietku, kury, kada duodi pawuostit,-isztiszka wan 

’no ir padaro daug juoku, prekio 25c.
Kas iž dydeles f )tografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuneze dydela, asz 

,3Z tosios trumpam laikie. padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu už $ ,25c.
NOrintlcm dažinotapc wysokics knigasarba kitokius dajktus irezienes, po aptureimu 2 ccntines mar 

ries tuojau slanczin drukuotus katalogus. Adresas in ma ae szltoks:
JOSEPH MATUTIS,

287 Wythe Ave., Brooklyn N. Y.

GARSO spaustuvėj jau iszejo isz spaudos

Svarbiausias istoriszkas veikalas musų literatūroje, para- 
szytas garsaus vyskupo Motiejaus Volonczausko.

Iszleista kasztais kunigo V. Matulaiczio.
(II spauclinimas).

Yra tai didelė knįga 248 puslapių
Parsiduoda tik po S 1.

Dauginus perkantiems nuleidžiame daug piginus. Skubįkitės isz- 
•iraszyti tą knįgą, kuri bus pagrožinimu jūsų namų.

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

niavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įceKing ant inkstų, abel- 
nai vidurių, porezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

BROLIAI MARK '

Visad atminkit,
• • • • jog . . . .

J. JMavickas 
pigiausiai parsamdo arklius ant veselijų, 
pagrabų ir kiiksztynų. Visižino, jog jis 
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo 

Grabų biznį.
Pasitaikius szermonims, eikite visi pas 

jį. Gyvena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley 

ties Union str 
Shenandoah, Pa.

428 South str. Philadel
phia, Pa.

Krautuvė degtinės, vyno, li- 
kierio.

Klausdami apie prekes ra 
szykit pas pirmąjį agentą:

Dr. Julian Czupka 
5129 Malcolm str. Philadel

phia, Pą.

Geležinkelis Lehigh ■ Valley,

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

mainierių
HOTELI

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Street 
Minersville, Pa.

J. M SCHAFER.
Laikau didelę krautuvę importavotij. FM0, 

LIKIERIŲ, pargabėntiį isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ. hur galit gaut buteliais ir 

baczkutėmis. užlaikau klerkę lietuvį, 
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužiuirszkit 

atsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. South Side

Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymų 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietehs bedoje 

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

L. /Utpap
6(14 S. 3-rd

i’n iad«-li hia, Pa.
Krautuve’ (•ijaru, papirusų maskolisz- 

kų ir ruską tabaku Cigarai nuo S12.oo 
iki 365.00 hz t nl<st,>n‘į. Raszykit pas 
garsų agi litą:

Dr. u • 6zu?KA 
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa-

New Poin HOTEL
.... and ....

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth 

Porth’o dypu (geležinkeldvariu),
Elizabeth, N J.

Importuoti ir naminiai gėrymai ir 
cigarai. Kambarius parsamdo- 
ma ant dienos ir nedėlios.
Johh A. Koklenberger

manager.

W. D. WOLFSKEIL
Yra tai geriausias advokatas visam 
mieste.
225 Broad str. Elizabeth, N. J.
Vakarinis offisas 141 First street.

Vienatinis lietuviszkas
SALIUNAS

M. Jokubaucko
315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y 

Užlaiko puikų szaltą alų, 
degtinė tikra ruginė, o cigarai 
su kvepianeziu durneliu isz pa 
ežios Turkijos.

.Tnigii sziezia atkeliausi, 
Tai pas manę viską gausi!

Prasidėjo nuo 14. Lapkričio 1897 m, 
Trelnai iszeina isz Shonadorio į Peno 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
hfghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
h Weatherly 5.48, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.10, 4.58,600 po pietų.

In New York ir Philadelphia 5.48, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.58 po plet.

In Quakake, Switchback, Gerhards ir 
Iludsondale 3.10 po plot.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 5.48, 9.14 ryta; 3.10, 6 00 po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir 
Stroudsburg 5.48 ryta; 4.58 po piet.

In Lambėrtvillo ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 9.14 ryta; 6.00 po plot.
In Ithaca Ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po 

piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po plot.
In Jcanesvillo, Leviston ir Beaver 

Meadow 9.14 ryta; 4.58 po piet.
In Stockton Ir Lumber Yard 5.48, 7.38, 

9.14 ryta; 12.58, 4.58, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 4 58, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 5.48,9.14 ryta; 3.10 ir 6.00 
po piet.

In Hazloboork, Jeddo, Drlfton ir Free 
land 5.48, 7.38,9.14 ryta; 12 58, 3.10, 4.58- 
po pietų.

In Ashland, Girardville ir Lost Creek 
4. 2, 7.30, 9.10, ryta; 1.50, 4.40 po pietų.

In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1.46 4.07, 
6.46, 9.12 po pictu.

In Park Place. Mahanoy City, Delano 
5.45, 5.48, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3.10. 450 
6.(0. 8.42, 11.13 po pietų.

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta; 
3.10, 6.00, 11.00 po pietų.

Treinai iszeina.
Isz ShutnoKin 5.00. 8.20, 12.10 isz ryco, 4.10, 5.10 

7 50 po pirtu ir ateinu in Sz.enadori ant 5.48, 9.14 
ryte, 12.58, 4.58, 6.00. ir 8.42 po pietų.

Iszeina isz Szenadork } Pottsville, 6 03. 7.38
9.15, 11.00. isz ryto; 12.58, 3.10, 4.15, 6.00. 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00. 5.15, 5.40,7.25,10.20 
po pietų.

Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5 48, 7.88 
9.14. ryte, 12,58,3.10,4.58 , 6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton Į Szenadori, 8.20, 10.C0 
12.15 ryte. 3.05, 5.00, 5,57, 8 20 po pietų.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel Ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet 
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl 8. 2,.
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po plotu.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9,10, ryta 12.50, po pietų.

In Philadelphia 12,50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; 6.03. 
6.31 po pietų, 
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12,52, 6.24 po pintu,

Isz Szenadoric in Pottsville 5,58,9,10 
9.40, ryte 3.05. po pletu.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

Rollin h. wilbur generalnas superin 
tendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdla, Pa.

A. W, NONNEMACHER, Asst G. P.A 
I Philadelphia, Pa»


