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Prancūzija dabar yra suju
dinta taip, kaip nebuvo suju
dinta £al nuo laiko garsios bylos apie apgavystes prie kasi
mo Panamos kanalo, o priežasczia to sujudimo yra pa
keltas isznaujo tyrinėjimas ka
pitono Dreyfusso iszdavystes.
Prm trijų maždaug metų,
laike
prezidentavimo Casimir-Perier’o, iszejo į aiksztę,
kad Prancūzijos armijoje yra
vokiszki sznipukai, kurie isz-duoda Vokietijai paslaptis
prancuziszkos kariumenės ir
prancuziszkų tvirtynių. Nužvelgimas puolė ant kapitono
Dreyfusso, ir kariszkas sūdąs,
pasiremdamas ant liudyjimo
ekspertų, kurie sugautus laiszkus pripažino už raszytus kapi
tono ranka, nusudyjo Dreyfussą ant isztremimo ant Velniszkos salos.
Bet kapitonas yra žydu ir
turi turtingą giminę. Ta tai
gimine, drauge su žydiszku
sindikatu, kaip iszranda antisemitiszkas laikrasztis ,,Libre
parole“, nuo pradžios kapito
no isztremimo neperstojo pertikrineti publiszkos opinijos,
per laikraszczius ir brosziuras,
apie
Dreyfusso nekaltybę.
Vienog niekas ant tų iszteisinimų nepaisė, kol viso rei
kalo į savo rankas nepaėmė
guodojamas visų senatorius
Scheurer-Kestner.
Klausymą sujudino isz nau
jo, kaip paprastai, laikraszcziai. Pirmutinis atsiliepė di
džiausias Paryžiuje dienrasztis ,,Figaro“, nurodydamas,
kad pas
Scheurer-Kestneri
randasi dokumentai apie ne
kaltybę Dreyfusso, kuriuos
senatorius buk sudėjęs pas
ministerį teisybes. Paraszyta
teipgi buvo, kad Scheurer
-Kestner buk pasakė net ir
vardą ypatos, kuri atliko už
metamus Dreyfussui darbus.
Paskui pasirodė, kad tai nebu
vo teiybe: senatorius nekokių
dokumentų niekam nerodė ir
kaltiniko
neiszdave. Publiszc
ka vienog opinija smarkiai
pradėjo reikalauti apreiszkimo
vardo iszdavėjo.
Tada isztremtojo brolis,
Mateuszas Dreyfuss, atėjo
pas karės ministerį ir apreiszkė, kad to prasižengimo, už
kurį dabar kenczia kapitonas,
yra kaltas majoras Walfin
Esterhazy. Kad tikru kaltinįku yra majoras, rodo buk
dokumentai, randantiejisi pas
Scheurer-Kestnerį, teipgi ir
panaszumas raszto majoro į
rasztą Dreyfusso.
Apkaltinimas
Esterhazy’o
sukėlė didelį tii.ikszmą.
Majoras buvo tuomet Lon
done ir, iszgirdęs apie apreiszkimą Mateuszo Dreyfus-

so, iszsiuntė tuojaus pas karės
ministerį protestą.
Pa'skui ir
pats sugrįžo į Prancūziją.
Nuo tos valandos visoje is
torijoje prasideda toki pai
niai, kokius galėjo iszmislyti
kibą Ponsou du Terraill sa
vo apysakose.
Ant tyrinėjimo Esterhazy
apreiszkė,. kad jau nuo trijų
nedėlių žino apie intrigas, ku
rias kelia priesz jį Dreyfusso
giminės.
Gavo, sakė jis,
laiszkelį, raszytą moteriszka
ranka, kad naktį apie 12 va
landą lauktų moteszkės ties
tiltu Aleksandro III. Ester
hazy nuėjo ant paženklįtos vie
tos, ir neužilgo atvažiavo ka
rieta, isz kurios apsigaubusi
moteriszkė pasakė jam, kad
Dreyfusso draugai pasiryžo jį
prapuldyti, ,,bet - pridūrė pa
duodama jam suvyniotą popierą - tas dokumentas tave ap
gins“.
Nuo tos valandos
Esterhazy tos moteriszkės ne
matė.

Dokumentas turbut yra svar
bus, nes majoras su juo tuojau
iszvažiavo į Londoną, kur, pa
daręs fotografiszką nuėmimą,
padėjo saugioje vietoje, Fotografiszkas nuėmimas randasi
dabar ministerijos rankose,
bet ministerija jo apreikszti
nenori. Ant savo apsigynimo
Esterhazy priduria dar tą ap
linkybę, kad pats buvęs dide
liu eikvotoju ir kortų losziku,
ir kadągi jo rasztas yra labai
panaszus į rasztą Dreyfusso,
užtatai isztremto
kapitono
prieteliai iszrinko jį už auką sa
vo intrigų.
In tą reikalą tapo įtraukta
daug kitų įtekmingų ypatų,
kaip majoras
Saint-Morel,
majoras Forzinetti, pulkinįkas
Pickart ir kiti. Atsidengė
daug paslapczių ir kaip tokiuo
se atisitikimuose tankiausiai
esti, reikalas susipainiojo dar
labiaus. Žmonės dabar nežino
nė ką mislyti, nė ką sakyti, o
pasiuntinys Pelletan nedvejojo
pavadinti visą reikalą ,, Kariszka panama' “
Nereikia stebėtis, kad Pran
cūzija dabar verda. Armija
jukgi yra jos numylėtiniu vai
ku, ant kurio deda visas savo
viltis ateityje, ir už tai, jeigu
pasirodytų, kad ta armija yra
pagedusi, laike kares Prancū
ziją gali laukti prapultis.
O ta armija, augszcziausiose
savo sferose bent, turbut pra
deda puti, nes ir tyrinėjimas
Dreyfusso reikalo yra baisus,
ir iszeina i aiksztę, kad joje
yra partijos, kurios viena kitai
grąsina apreiszkimu slaptingų
dokumentų. . . .

Maskolijos prietikiai.
Dabar Austrijoj armyderiai,
bet ir Maskolijoj nedaug ge
resnė tvarka. Austrijoj viską
ardo paszelę vokiszki szovinistai, Maskolijoj - įsivyravus
biurokratija.
Jau pati Maskolijos patvalvystė ne daug pavaldiniams
gero lemia, o dar czion kar
tais apsireiszkianczius geres
nius caro norus sutramdo vi
sokį urėdinįkai.
Maskolijoj yra dvi didelės

(nekalbant apie paslaptas)
partijos - liberaliszką ir konservatyviszka. Bet ir viena ir
kita labai mažai panaszios į tų
paežių vardų užrubežines par
tijas. Maskolijos lyberalai tu
ri tokius kuklius, kaip ant da
bar, norus ir siekius, kad - tapartija kitoj szalij, ne Masko
lijoj, vadįtusi greieziaus konsertyviszka, nek liberaliszka.
Maskolijos lyberalai, gali sa
kyt, geidžia tik teisingo pil
dymo dabartinių Maskolijos
įstatymų ir nuolatinio jų to
bulinimo. Bent su platesniais
norais jie neapsireiszkia, gal
būti dėl to, kad Maskolijoj ne
visus norus galima viesza'i apreiszkszti.
Kas link Maskolijos kon
servatorių, tai juos, su tūlais,
žinoma, iszėmimais gali grei
eziaus pavadįti destotizmo par
tija, nė kaip konservatiszka.
Tai partija, troksztanti prary
ti visus svetimus Maskolijos
gaivalus, visas nemaskoliszkas po Maskolija tautas iszversti i grynus maskolius. Ta
partija net geresnius caro padavadijimus, paliuosuojanezius
ne-maskoliszkas
Maskolijos
tautas, stengiasi suparalizuoti
arba užslėpti. Taip, kada ca
ras iszleido ,,ukazą” kad mokslainėse neverstų varu katali
kų vaikus melstis maskoliszkai, tas caro , .ukazas” buvo
užslėptas. Kokių drąsių įran
kių griebiasi Maskolijos urėdninkai, kad pastatyt ant tsavo,
rodo tas, kad atėjus nuo caro
paliepimui neversti katalikų
vaikų mokslainėse maskoliszkai melstis, apszvietimo ministeris, Delianov’as, iszsiuntinėjo į laikraszczių redakcijas
paslaptą cirkuliorių, uždriaudžiantį visiems laikraszcziams
apie tai garsįti. Ir visi laikraszcziai apie tai tilėjo, kol
,, St. Peterburgskija Viedomosti” neiszvedė į aiszksztę
viso to klausymo. K įmigai ksztis Uchtomski, to laikrasz^zio iszduotojas, atvirai paraszė apie ministerio uždraudi
mą garsįnt apie tą dalyką, bet
kad esą,
garsino apie tai
,,Sviet”, tai ir jam valia apie
tai raszyti. Rusofoliszkas laikraszti ,, Sviet” raszė priesz
daleidimą melstis mokslainė
se prigimtoj kalboj, dėlto jam
nieks nieko nesakė, bet ,, St.
Pet. Vied.” karsztai užtarė
teisingą caro ,,Ukazą” ir dar
iszdavė ministerio paslaptą
paliepimą. Isz to kilo Petrapilėj neiszpasakytas triukszmas. Visi laukė, kad laikr.
, ,St. Pet. Vied.” bus užgin
tas arba ministeris gaus dimissiją. Bet nė vienas, nė kitas
ne atsitiko, gal būti dėl to,
kad izduotojas laikraszczio,
kun.
Uchtomski, yra caro
prietelius, o atstatant ministe
rį galėtų pasidaryt negeisti
na avantura.
Tai tokia kova verda ant
Maskolijos dugno, tik kartais
iszsimuszanti į virszų kunkuolai ani tarsi lygaus pavirsziaus
duoda visuomenei suprasti,
kad ten gelmėj ne taip tyku,
kaip pavirszium rodosi.
Tik pnmėgįk už 10c. baksa C a s c arets, gei^u-da skilvio ir žarną regulia
torių.
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Žinos isz Amerikos
Apvogtus pacztas.

Mieste Caual Dover, O.,
apvogė pacztą. Nežinomi va
gys suardė su dinamitu kasą,
isz jos paėmė $ iOO paczto
pinigų, už $80 pacztinių žen
kielių, $ 75 pacztoriaus locnus ir deimantinį žiedą jo duk
ters.

linių bloku namai yra iszdalies su
darkyti gaisro arba, begesinant,
vandens. Hotelij sudegė tūlas A.
C. Slowe su paezia ir mena, kad
ten dar turėjo sudegti vienas agen
tas, isz Minneapalis.
Nelaimė prie darbo.

Pittsburgh, Pa., dirbtuvėje Oli
ver Iron & Steel Co.“, prie South
3rd str., truko didelis sunkratisir
vieną darbinįką užmuszė ant vietos,
vieną mirtinai sužeidė, o du lengviaus užgavo.

Explozija.

Anos suimtos vakare expliochtvojo garinis katilas lokomotyvos ant geležinkelio
Bear Creek, netoli nuo Rep
ton, Ala. Lokomotyvos kon
duktorius, peczkurys ir du
daaųinįkai ant vietos užmusz
ti.
Ugnelė-

St. Luois i9 d, Gruodžio
sudegė didelis,' ant penkių gy
venimų, namas, kuriame buvo
sukrauti tavorai firmos Mer
ui od
Jaccard Jevelry Co.
Blėdies yra už $ 350,000 užasekuruota gi ant $ 400,500,
tad kompanija neturėjo jokios
trotos.
Nelaimė ant geležinkelio.

Ties stacija Vail, la., 19 d.
Gruodžio atsitiko nelaimė ant
geležinkelio Northwestern.
Kada einant greitamjani
trukini norėjo įmesfi pacztinį
inaiszą į geležinę vagono skrynę, maiszas vietoj į vagoną,
nupuolė žiamėn, ir pataikė į
šviežias, atkreipė jas, per ką
7 vagonai iszszoko isz vėžių.
Tarp jų buvo tris su pasažieriais. Isz 80 ten važiuojanezių
19 yra sužeistų bet ne pavo
jingai. Vagonas dėl rukanezių
buvo užsidegęs, bet tuojaus jį
užgesino.
O
Gerbimas mirusio murino.

Loxinton’e, Ky.. kūną numirdsio murino George Clarke’o aną sukatą padėjo su gra
bu auditoi ium’e, kur buvo nuo
9 valandos ryto iki i po pie
tų. Pirmą muriną patiko to
kią garbė. George Crarke’as
buvo tas murinas, kurį po
vardu George Harris ponia
Beecher Stove padarė karžy
giu garsios savam laike apy
sakos ,,Uncle Toni’s Cabin.”
Gaisras.

Mieste Grand Forks, N. D. 17
d. Gruodžio užsidegė krautuvė
,,Nash Brotner,” nuo ten ugnis pe
rėjo ant viesznamio Dakotah, ku
riame tuom tarpu buvo 130 svecziu. Per dvi adynas sudegė tiedu
namai ir dar treczias, o dviejų sza-

Susidarė trukiai.

Ant geležinkelio Chicago & East
ern Jllinois susidūrė greitasis trū
kis su specijaliszku netoli miesto
Clinton, Ind. Prie to susidūrimo
trys trūkio darbinįkai tapo UŽrriuszti,vienas sunkiai sužeistas ir trys
lengvai užsigavo.

Teatras ir Koncertas.
Treczią dina Kalėdų (27 d.
Gruodžio) bažnytinėj salėj,
Szenadorij, bus teatras ir kon
certas ant naudos lietuviszkos
sondey school.
Ant teatro bus loszta ko
medija ,, Nesiprieszįk “. Lietuviszkai dainuos Szenadorio,
Mt. Carmel’io ir Mahaojaus
giesminikai ir giesminykės,
angliszkai padainuos anglszki
gesminįkai.
Taipgi giedos,
grajįs ir sznekės grafofonas.
Kas tik galite, atsilankykite,—
kad paskui nereiktų graudįtis.
Tikietas 25c. ir 35c.

Balius.
Draugystė szv. Kazimiero
karalaiczio kelia dicfėlį balių,
ant Grand Army Hall, E.
Jersey str. Elizabeth, N. J.
Ta daili zobova bus pėtnyezios vakarą, 31 d. Gruodžio
szių metų.
Užpraszom nuoszirdžiai vi
sus vyrus ir moteris.
Komitetas.

Pajieszkojimas.
Pajieszkau sgvo szvogerio
Petro Kajacko, kuris pifmiaus
gyveno Shenandah’rij 513
Coal str., o dabar nežinau kur
yra. Tegul j įsai pats, ar kas
apie jį žino, duoda žinią ant
szio adreso:
V. Jokubynas,
Bx. 339
Ashland. Wis.
Kad papuczkai tavę kankina ir no
smagu darosi, valgyk Cascarets
katariszkas cukerkas, Isz ties pasveiksi,
10c., 25c,

Pilotai

Deszimts tonu szviezios mėsos, kuria par
duosime szia nedelia uz sekanezias prekes:
------ pas-----

Newark Cash Meat Market
„THE LEADING BUTCHERS,“
FIRST STREET & BROADWAY.
SZVIEZI SHOULDERS, SMALL OR LEAN .........
5c LB.
SMALL SMOKED HAMS................................................... 6c LB.
SZVIEŽIA SAUSAGE MEAT........................................... 7c LB.
LEAN SALT PORK.............................................................. 7c LB.
SPARE KIBS....................................................................... 4c LB.
JERSEY PORK CHOPS (LABAI GERI).......................... 7c LB.
LOINS OF PORK.........................................................
.7c LB.
GERI SUGAR CURED HAMS........................................... 8c LB.
SZVIEZIOS HAMS.............................................................8c LB..
CORNED PIG HEADS...................................................... 2|c LB.
SZVIEZI PORK KIDNEYS AND TRIPE........................ 4c LB.
CORNED SHOULDERS, BONELESS.............................. 7c LB.
GERIAUSIA CHUCK STEAK
SZVIEŽI RABBITS
—
LAMB STEW
—
—

_
—

—
—

—

8c lb
33 c pair
—
4c lb

Margumynai.
— Austrijos inžinierius
I laffman pramane naują del
raszymo masziną, kuri galės
užimt vietą dabartinio tele
grafinio apparato. Ta maszina panašzi Į paprastą ,, type
writer.” turi keturias eiles
kleviszų, po sėtinys kleviszus
kožnoj eilėj. Maszina ta raszo
ant juosteles popieros, kaip
Morso aparųtas. Bet ta ma
szina dar turi vieną ypatybę,
kuri priduoda jai visą vertę:
jei dvi tokios maszinos sujung
ti su telefono dratu, tai raszant ant vienos maszinos, esanti prie kito telefono drato
galo maszijia tą patį raszys
pati.- Tolis czion nieko neken
kia. Kadangi ta maszina raszo ne telegrafiszkais ženklais,
tik dailiom spaudos raidėm,
ji daug parankesne už telegra
fą. Kas turi telefoną, gali
gauti su pagelba tos maszinos ,
žinias tiesiok į savo kantorą.
, Tą masziną, kuriai pranaszauja gera ateitę, jos iszradėjas praminė ,,teleskripteur’u.”
— 2i d. Sansio artinanzciųsi 1898 m. bus regimas Indi
joj pilnas saules užtemimas.
Pilnas saules užtemimas retai
kada pasitaiko. Visų szalių
mokyti (astronomai) temys
tą apsireiszkimą, nes per pilną
saules užtemimą matyt kasžin
koki spinduliai apie aptemusią
saulę, tad mokslo vyrai sten
giasi isztirti apie esybę tų
spindulių.
— Neseniai profesdrius
Viedniaus univeriteto, Haberda, parode savo klausytojams
juodbruvę žmogystą su didele
barzda ir pavaritais ir pasakė,
kad tai yra moteriszke. Kada
ta barzdota moteriszke nusiė
mė skrybėlę, ilgi plaukai nu
sileido ant peczių. Ta nepa
prasta moteriszke turi 33 me
tus, jos tėvai pirmiaus gyve
no Tunise, paskui persikėle į
Italiją. Turėdama 10 metų
buvo atiduota į klosztorių, bet
už iszdykumą ir nepaklusnu
mą ją isz ten pavarė. Potam ji isztekėjo, bet netrukus
pametė vyrą ir liovėsi skutus
barzdą ir tisus. Dabar važinė
ja po įvairias szalis ir studi
juoja mediciną (daktarystos
mokslą).
------- ♦—♦-------

Mus va In am on i ai dirba iszvien su maskolium.
• Klausymas szitas pastaty
tas ne be pamato. Jo yra pa
matu patėmytas valnamanių
abaze ne normaliszkas krutė
jimas, o vienok indentiszkas
siekiuose ir mieriuose su mas
koliais
Ta tautieczių dalis: valnamaniai, szliuptarniai, bedie
viai eina ranka rankon su di
džiausiais lietuvių prieszaismaskoliais.
Argi neina szliuptarniai ran
ka rankon sir maskoliais, ka
dangi vienų ir kitų vienoki
neapkentimai ir troszkimai.
Maskolius neapkenczia katalikiszko tikėjimo kuningų,
bažnyczių. Tukstancziai fak
tų patvirtina tą neapykantą
link viso katalikiszko. Vaito
jimas, aszaros ir kraujas tukstanczių kat., sugriovimas tukstanczių bažnyczių Indija tą mas
koliaus neapikantą. Masko
lius tą visą trokszta panaikįt. Mieris jo yra, visus sve
timus givatus sumaskolįti.
Dantį atkanda vien katalikistės - bažniczioj. Todėl ,, No
voje Wremia”, maskoliszka
gazieta, veidmaniszkai siundo
rundo kad mandagiau užsiimtų

pakėlimu Lietuvos (saviszkai
suprantat). Neadbutinai rei
kią pasirūpinti, idant sutverti
lietuviszką tautiszką bažnyczią:
mat klaidinga bažnyczia nori
pasinaudoti, kaipo įnagiu del
sumaskolinimo lietuvių. Ncsulaukimas!
Nuo maskolių atkreipkime
dar akis ant mus bedievių szliuptarnių.
Szliuptarniai
taipgi neapkenczia katalikisz
ko tikėjimo, katalikiszkų kuningu, katalikiszkų bažnyczių
ir ant naikinimo viso katali
kiszko iszdeda visas spėkas,
kurias galėtų apversti ant lie
tuvystes naudos. Szliuptarniai,
kad galėtų, sykiu su masko
lium pjautų katalikus, kuni
gus, griautų bažnyczias, bet
jiems da, ant katalikų laimes,
stokuoja caro - despoto, ku
rio įsakymai turėtų maskolisz
kac svarba,
c7 nors norineziu rodyti terorismą tarp szliuptar
nių ne stoka, apie ką liudija
jų laikraszcziai - net ir konservatyviszka ,, Lietuva” nuo
nekurio laiko atsižymi iszpasalu, straipsniais, pilnais neapy
kantos link katalikystės (apie
ką bus savam laike).
Szliuptarniai taipgi sykiu
su maskolium viliojo lietuvius
ant tautiszkumo, o naikino
pamatą katalikiszką. - Ir taip
tveria tautiszką tikėjimą, tautiszkas draugystes, tautiszkus
pasilinksminimus, tautiszkus
susivienijimus, tautiszkas musz
tynęs, o visas tas tautiszkumas
už mierį trukdyti kylimą tei
singą lietuvystės. Varginga
tu Lietuva! ilgai gludėsi verginga, jeigu ir ant toliau turė
si, tokius tautiszkus sūnūs!
Czia nekaltinu visų, vien
szliuptarnių pravadyrius, maži
szliuptarniukai gal tik seka
aklai vadovus.
Kaip buk ne buk, bet dar
bai szliuptarnių ir maskolių
panaszus. - Todėl lietuviai pa
niekinę maskoliaus tarnus, li
kite visad lietuviais katalikais!
Vėlavą savo augsztai nesziokite!
G

Lietuvis - Katalikas.

Juokai.
Sūdąs naujo Salamono
Breste Lietuviszkam sunui
žideliui pabodo senis ,,tati”,
todėl pasamdė kacapą, kad
, ,tati” nužudytų. Kacapas pa
ėmė suderėtą mokestį, 25
rublius, nuvėjo pas senį žydą
ir sako: ,,kiek man duosi, se
ni, tai tavę ne užmusziu. ”
Senis padavė penkinę, sa
kydamas: Ny, nuduok priesz
mano sūnų, jog manę užmuszei ir ant ženklo parodyk jam
mano senas drapanas.
Ant tu pėdu senis nueziuožė pas rabiną su skundu ant
iszgamos sūnaus Ickaus. Dre
bėdamas kaip drebulės lapas,
atėjo Ickus ant rabino sūdo.
Rabinas užsimovęs aksomi
nį szaszoką, paszukavęs barz
dą, isznėręs kojas isz pantaplių, iszkilmingu balsu užspiegė: tate užmusztasis, ateik,
pats apskunsk iszgamą sūnų
Ickų. Anapus uždangalos at
siliepė balsas.
Ickus iszgirdęs baisa savo
tėvo, puolė ant grindų, kinkas
pakratė ir gatavas.
Rabiną, kurs norėjo mandriai sūdyt, lyg Salamonas,
palicija nuvedė į szaltąją.
I

Cascarots sudrutina skilvį, Inkstus
ir žarnas.
Niekad neapsilpnlna nei
skauduliu nepadaro.
10c.

Anima wills.

Stebuklingas vaistas.

D-ro Ham’o Vaistas ant Iszczystijimo Kraujo ir Sustiprinimo Ner
vų yra isz augalų ir sziknų, kurios
paskalsina kraujų ir sustiprina ner
vus.
Gydo jisai, pagrųžįdamas
tuos gyvasties syvus, kuriuos pa
naikino liga, užkietėjimas, palai
dasgyvenimas, persidirbimas, liūd
numas, nesusilaikymas ir patžagyste. Pastiprina jisai tuojaus su
silpnėjusį kraujų, smegenis ir ner
vus, suteikdamas jiems reikalingų
elementų.- Sulaiko nykimų orga
nizmo, dapildo nusialinusias kletkutės ta paezia medega, kokia susinaudojo. Pripildo pulsų czystu
krauju, pilnu kraujui tinkanezių
dolelių, o per tai duoda žmogui
tarsi naujų gyvastį: visas kūnas at
sinaujina, visas sistematas atsibudavoja. Vaistas tos yra isz ezystų
žolių ir szaknų, be jokių nuodų ir
alkoholiaus, o ant to patvirtinimo
pridedam paliudijimų Eilioto H.
Haag, farmaceuto-chemiko, kursai
kaipo ekspertas įgijo augsztų re
putacijų, už gerumų jo analizųchemikalijų ir valgio produktų.
Tas paliudijimas taip skamba:
Lucas co. furėdiszka Peczėfcis*

Pas manę žemiau pasirasziusį Viesza Notarijų vlrszminėto pavieto, pri
buvo ypatiszkai Elliot H. Haas ir po pri
slegi pripažino esąs farmaceuta chemi
kas ir analizavęs preparatą žinomą kai po
,,Dr. Ham's Blood Puriper <fc Nerve To
nic” (D-ro Ham’o vaistas kraujo iszczyityjimui ir sudrutinimui dirksnių) ir
persitikrinęs, kad tas susideda isz tikrų
ir gerų žolių, laike surinktų, kurios turi
gydymo ypatybes ir kad tas preparatas
netur savije alkoholio, kaipo įrankio sujudinimui ir iszlaikymui nuo pagedimo.
E. H.Haag, Cherniks farmaceuta.
Prislėgta ir pripažįta mano akyveizdoj 1 d. Spalių, 1897m.
Grant Williams.
Vieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.

PADtK IVONĖS. .
A. R. South River, N. J., raszo:
„Skaudėjimas pasiliovė, per tai neiszpasakytai dėkingas esu d-rui Ham užiszgydymą. Neturėjau jokios vilties ir mislijau, kad liksiu be pajiegų ant viso gyve
nimo, tuom tarpu paėmus vaistų d-ro
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
riuose ir dabar jaueziuosi drūtas irsveikas.
Rodiju visiems, keneziantiems
kreiptis prie d-ro Ham, o jis tikrai iszgydys“.
Stan. Sobotka isz New Britain, Conn,
raszo d-rui Ham: „Prisiuncziu Tamistai
užsilikusius pinįgus už vaistus ir szirdingai dėkavoju už iszgydymą mano paczios. Ėmė ji visokius vaistus per dau
gelį metų, bet nieko jai negiliavo. Vie
nok Tamstos vaistas ją iszgydė ir jos liga
daugiams negrįžta*4.
J. Urban, 20 Pearl str. New Britain,
Conn., raszo: „Da tik nedėlia, kaip pra
dėjau vartoti Tamstos vaistą, Ir jau man
lengvinus, bet netrukus Daktaro vaistas
pasibaigs, taigi prisiueziu plnįgų ant
daugiaus“.
Jau Dren, Arohbald, Pa.: Praneszu,
kad visiszkai iszgydė manę Tamstos vais
tai, už ką szirdingai aeziu.
Visados ro
dysiu d-rą Ham'ą savo tautiecziams, nes
persitikrinau, kad Tamista gydai tei
singai ir gerai“.
Jan Bak isz Hazleton, Pa,, raszo
d-rui Ham: — „Ant Tamstos užklausi
mo praneszu, kad mano pati pasveiko
nuo Tamistos vaistų. 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 ilginus
sirgtų ir jie luptų už tai pinįgus.
Ta
mistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano pa
ezia, už ką labai aeziu“.

Turime tukstanezius panaszių padekavonių nuo dėkingų pacijentų,
bet del stokos vietos negalime czia
jų paduok

Dr. C. B. Ham.
GYDO VYRUS, MOTERIS IR VAIKUS.
Jei daktarai negalėjo iszpnžįti tavo ligos, arba
negalėjo tau padėti, tai tuoj paraszyk pa Dakta
rų Ilam’ų, o jis duos tau rodą už dykų. Jei jis
iszras ligų neiszgydįtina, tai sugražįs pinįgus ir
neturėsi blėdies. Dr. Ham yra teisinas ir atsakantisjr apsieina su ligoniais, kaip tėvas su vai
kais. Žmonės, kų veltui iieszkojo rodos pas dau
gelį daktarų, kų po kelio!ikų metų szpltolėse sir
go, lyg per kokį stebuklų buvo iszgydyti Dr. Ma
ino. C da anaiptol neperdeda me, tik pasakome
tikrų telsybg. Neilgįk savo ligos, ba gali būtie
nelszgydyta. Tuoj raszyk pas Dr. Ilam’ų.
Dr Ham,o vaistų negali gauti jokioj aptiekoj
nei groserij, nei saliuue. nei pas peddlerius. Kas
iszties nori gauti czystus ir gerus vaistus, tai tu
ri raszyti pas Dr. Ilam’ų. Bonkutė vaistu kasztuoja t ik $ 1.00, szeszlos už $ £,C0. Praszant vai
stų reikia apraszyt savo ligų ir įdėti pinįgus ar
ba money order. ’ Vaistus ir pamokinimų jųnaudojimo nuleidžiamo tuoj. Norinti gauti roua teindeda steni pų. Adresas:

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

Apysaka Marės R a d z e v i c z i u t e s.
Tąsa.
Tai pasakęs nusivedė savo mergas.
Antanui buvo matyti visas piečius.
Nepertoli nuo jo
stovėjo gydytojas Gostinskas. Visą dieną jis stovėjo prie
vogų ir svėrė sviestą. Buvo jau nuilsęs, bet kad nebuvo kam
jo užvaduoti, turėjo kęsti.
Pavakare, kada Antanas iszpardavė visus savo rieszutus,
nesuskaitęs nei savo uždarbio, nubėgo pas gydytoją. Gaila
jam buvo senio.
— Gal galėcziau tamistai patarnauti? — tarė pasveikinęs.
Tamista truputį atsilsėk.
— Tai tu czia, Antanai! Laike-gi pribuvai, nes jau asz
sustingau. Szumskis ketino manę užvaduoti nuo pietų, bet
taip tik žadėjimu atliko. Labai gerai. Dieve tau atlygįk už
pagelba. Sztai pinigai, vaktuokis su svėrimu. Asz eisiu tru
putį apsiszilti į karezemą.
Valandėlę dar pastovėjo prie savo pagelbinįko, paskui nu
vėjo.
Antanas pradėjo pardavinėti ir pirkti szviežius tavoms.
Vienu tarpu kaip tai jam nesmagiai ėjosi. Pardavikas sviesto
skubinosi, ragino Antaną greieziaus, bet sziam nesisekė.
Matomai jis tyczia trukdinosi. Apsidairė į szalis ir pamatė
Andreiką iszeinantį isz to burtiniko budos; tuoj jį szukterėjo.
Andeika tuojaus atėjo.
— O kas? - paklausė prisiartįdamas.
— Liudinįku busi, pakol paszauksim palicija. Plytos įdėta į sviestą.
— A-a, tai szitaip, vagie tu, prigavike! - pasipylė isz
Andreikos burnos, o kumszczics jau buvo pie burnos prigavi
ko. Ant to riksmo isz visur pradėjo rinktis žmonės. Priga
vikas, matydamas savo blogą padėjimų, įszoko į roges, užkir
to arkliui ir nuvažiavo.
Sviestas liko pas Antaną, ir iszmetus plytas, liko dar
szeszi pūdai sviesto. Antanas džiaugėsi, džiaugėsi ir susirinkusiejie; nekurie, daugiaus užsigėrę, norėjo net vyti vagį
ir iszpert jam kailį. Vienok to nepadarė. Andreika nuszoko
su linksma žinia pas gydytoją.
Atėjo senis ir atsvėrė pusę laimikio Antanui.
— Imkie, tai tavo! - tarė. Aeziu tau!
Džiaugsmas Antano isznyko. Užkaito žiūrėdamas į do
vaną.
— Neaimanuok - kalbėjo gydytojas - tuojaus tą asz nuo
tavęs nupirksiu. Sviestas pagadįtas, duosiu tau dvideszimts
rubilų.
— Sztai, tas tai laimėjo! - kalbėjo aplinkui.
Antanas be padėkos priėmė dovaną ir nenorėdamas, kad
į jį iszvertę akis žiūrėtųsųsirinkusiejie, įsimaiszė į minią ir din
go. Užgautas tokiu jo apsiėjimu gydytojas nemeiliai pažiu
rėjo paskui jį.
— Ar tai jam mažai? - pamislijo. - Godus yra ir atkak
lus. Nesitikėjau, kad jis butų tokis.
Ilgai sukinosi Antanas apimtas kokio tai nesuprantamo
gailesezio ir skausmo. Vaikszcziojo gatvėmis nežinodamas
nei kur einą, nei ko. Ant galo jau sutemus įėjo į karezemą.
Pasistiprino, apsiszilo ir sėdėdamas ant suolo tvirtai pats sau
prižadėjo daugiaus niekad ir niekam jokių patarnavimų neduo
ti. Kada vėla iszėjo ant gatvės, galva jo buvo užimta tik pre
kyba ir pelnu. Naktis nepertraukė triukszmo, nes buvoszvie-'
si nuo sniego ir žėrinezių virszuj žvaigžduezių. Žmonės suki
nėjosi szian ir ten be jokio perstojimo. O kad ant rytojaus
jomarkas turėjo pasibaigti, skubinosi kiekvienas.
— Gal turi vežimą? Pasamdysiu! - klausinėjo Antano
žmonės.
Ingyt arklius ir vežimą Antanas labai norėjo, bet su
tuomi reikėjo laukti pavasario, o dabar savo tavorus jis pats
nesziojo nepaisydams szalczio apsiliejęs prakaitu ir rinkdamas
smulkius pinįgus. Neskaitė savo pinįgų ir mislydamas apie Sziszkino patarimą, kad turi padaryti į szimtą rublių iki pabaigai
jomarko, be pasilsio visur sukinosi. Parycziu sunkiai nuilsęs
atsidūrė szalia to burtinįko budukės, kurią isz visų pusių buvo
apsupę žmonės, mylinti burtus ir norinti patirtį savo ateitę.
Ant budukės buvo padėtas kreivomis raidėmis paraszas, gar
sinantis galę ir stebuklus Szamano. Visiszkai nemislydamas
dėlko tai daro ir Antanas įėjo į budukę drauge su kitais.
Buda Szamano buvo padaryta į kelis užtvarus. Pirmam,
kur pardavinėjo arbatą ir užkandžius, žmonės lindo po vieną,
o pas duris į kitą užtvarą žmonių buvo kaip grūste prigrūsta;
ten mokėjo kokiai tai moteriszkei po penkias kapeikas, užtai,
kad pamatyti burtinįką. Užmokėjo ir Antanas. Kada isz
eilės parėjo ir jam pamatyti burtinįką, jį įvedė į ilgą, o siaurą
užtvarą, kuriame apart stalelio, skrynutės ir sėdinezio prie
pecziaus žmogaus nieko nebuvo. Žmogus buvo apsirengęs
labai dimnai, ant galvos turėjo augsztą, į virszų smailą kepurę.
Žvalgymasis jo buvo žvėriszkas, nosis, kaip lankas; ir visas
jis kaip tai dyvinai nenaturaliszkai iszrodė. Inėjus Antanui,
jis atsuko į jį savo žėrinezias akis.
Antanas taipgi prisižiūrėjo į.tąbaidyklą ir apėmė jį ko
kia tai nesuprantama baimė ir neapykanta. Nenorėdamas
sugrįžo prie durų, bet radęs jas’uždarytas, užsigėdino pats sa
vęs ir likosi. Tuom tarpu burtinįkas pakilo be jokio balso
ir, priėjęs prie jo, pradėjo atydžiai prisižiūrėti naujam atei
viui.
Lupomis jis krutino, kaip butų-ką kramtęs. Antanas
jautė neramumą ir tylėjo.
Traukėsi taip valandą. Rodėsi jam, kad tas baidykla no
ri įlysti savo akimis į vidurį jo ir ten pamatytojo jausmus.

Ant galo Szamanas prabilo. Balsas jo buvo kurczias,
užkimęs, kalba - neprigimta, svetima.
— Kaip tu vadiniesi?
Antanas, kaipo isz miego pabudo. Mostelėjo ranka ir su
dideliu sunkumu isztare:
— Asz ne czionyksztis; nepažįsti manęs.
— Dėlto ir klausiu, kad ne czionyksztis.
O pažįt, gal
pažįstu.
Ko tu nori?
*

— Dėstai kartas. Iszdek man!
Szamanas iszsiėmė kortas ir pradėjo jas dėstyti ant stalo.'
Rankos jo drebėjo, o akių nenuleido nuo Antano.
— Ar tėvus turi? - paklausė.
— Ne.
— O paczia?
— Ne.— O seserį?
— Taip, turiu.
— Na, ką tu nori žinoti? Kas buvo? Kas bus?
Antanas visai nurimo.
■— Nu, jei įspesi, tai‘pasakykie, ar asz ežia iszvargsiu ką,
ar nieko.
■ — O, iszvargsi, tiktai ne taip greit ir ne lengvai. Isz- •
kilsi, jei tau vienas dapades. Jieszkokjo, jieszkok!
Antanas dirstelėjo į kortas.— O, ar rasiu jį? žingeidžiai užklausė.
— Taip, bet tas tau brangiai atsieis. Pirmiaus susirinkkie daug — daug pinigų. Nevidonas tavo labai stiprus.
— Ar toli nuo manęs tas, kurs man dapades?
— Ant žemes niekad nebūna toli, tik jieszkok ir rinkk!
Paskui iszgirsi myrį: giltine atims brangią ten ypatą.
Bus
ten sunku, negerai, liūdna! Ar seniai tu ežia?
— Neseniai.
— O, dar tau nuobodumas nedaede! Aa! O ten, tavo
kraszte, kaip? vargas? negerove? tusztuma? ką?
Antanas tik galva linktelėjo.
Szamanas vėl temijo į jį. Uždavė jam kelis klausymus,
lyg norėdamas isztraukti žodį del pagelbos savo burtinįkyster.
Bet Mrozoviokis nemėgo niekam pasakoti apie save.
Burtinįkas pasage dar kelis žodžius ir daugiaus neturėjo ką pasa
koti.
Antanas įkiszo ranką į kiszenių ir užklausė.
— Kiek ?
Rankos ir smilkiniai Szamano pradėjo drebėti, o akis
mete į visas puses.
— Rublius! Sidabrinis rublius!
Duosi szimta,c kada
viskas iszsipildys! O gal nori tepalo nuo szalczio, gal žolių
nuo szilumos!
Nebrangiai, pamestinai! Be manęs nieks ta
vęs nepagelbės. O gal pirksi aukso! Sztai koks.
Vėl iszsitraukęs isz savo skvernelio krepszelį papylė ant
stalo kelis žvilganezius trupuezius ir vėl juos greit susipylė į
krepszį. Antanas pakratė galvą.
Vėl pajautė neapykantą
ant Szamono. RTublių metė ant stalo ir priėjo prie durų.
— Eik sau sveikas, laimingos kelionės - ir pasekmės! —
laimino burtinįkas. - Už metų vėl pasimatysime.
— Kas link to, jau ne! - sumurmėjo iszeidamas Anta
nas.. Piktas buvo pats ant savęs už tai, kad ežia atsilankė.
Skubiai ėjo gatve, norėdamas nes- sitikti su pažįstamais, kad
pamatė truputį užsigėrusį Andreiką, kurs zovada su trejatu
arklių lėkė tarp minios žmonių dainuodamas ir rėkaudamas.
— Sėskis! - suriko, pamatęs Antaną.
— Nėra ko daugiaus laukti.
Praleidau, ką paskyriau
praleisti, nusipirkau, kas reikalingas, Szamanas veseliją pranaszavo. Grįžkime namo. Tik valkatos jau lieka ant jomarko.
Nudžiugęs Antanas greitai isėdo i rogutes ir nuvažiavo.
— O tau ką pranaszavo Szamanas? - užklausė važuojant.
— Et, niekniekiai.
— Ar brangiai ėmė?
— Rublių!'
— Matai, smarkunas! Kvailius jis lups per visą amžių!
Asz deszimtį kapeikų daviau ir dar reszto prasziau.
— Dvigubai
O
Lprigavo.
O
tTuriu i valias už savoV kvaila žinogeidumą.V
— O ant jomarko kiek laimėjei?
— Dar neskaieziau.
— Ką dabar misliji pradėti?
— Nusipirksiu vežimą ir arklį. Gal su tuom sziek tiek
uždirbsiu,c
— Gerai. Asz pats, jei nori, pigiai tau parduosiu szitą
timsrąją, nes turiu jaunesnę.
— O per žiemą iszlaikysi dar?
— Taip, szieno turiu į valias, o ant avižų pati užsidirbs,
Likkie pas mumis, drauge važinėsime, pakol apsipažįsi.
— Gerai, nusisamdysiu gyvenimą, o už tavo pagelbą,
tau atlygįsiu.
>
— Et, kas ežia do pagelba. Patikai mums.
Per mano
veseliją pagrajįsi!
— Koks tu geras Andreika! Dėkui tau!
— Ir man smagu.
o
°Geras tu draugas.
i o Tai kaip gerai
eina arkliai. Sztai ve jau ir Lebežiai.
Antanas
įsikiszo ranką į kiszenių ir linksmai vartė ja
me pinįgus. Jautė ant galo, kad jau stovi ant kojų ir pasidarė
truputį drąsesnis.

v.
In nedėlią po jomarkui Marijonai reikėjo arklių perva
žiuoti per szinkius. Jų arkliais iszvažiavo tėvas į Szczedrinską
javų. Nusiuntė ji Sergijų pas Andreiką pasamdyti arklį.
Už valandos suskambėjo skambutis po Gostinskų langu, ir
Mrozovickis su botagu rankoje įėjo į kuknią.
Utaviczienė nusistverė už galvos.

— Kas per sveczias! Sėskis tamista, nepaleisiu, pakol
neateis Marijona. Nuobodu jai vienai! Pakalbėsime apie sa
vo apleistą szalį.
— Bet, kad asz ne į sveczius atėjau.
Andreikos nėra
namie. Gal ponia Marijona ims mano arklį. Arklys geras.
— O, tai teisybė, tamista esi važnyczia! - nusijuokė tuc m
tarpu įėjus Marijona.
— Gerai, važiuokime.
Dirstelėjo atydžiai į jį, o Utaviczienė atsiliepė:
— Kaip tamista pasibaigiai. In save nepanaszuš. Kas
tai? Gal liga prispaudė? Ir laiszkas atėjo ant mus adreso.
Dieve mano, gal blogos žinios nuo sužieduotinės? Ji nabagė
įszsiilgo.
Vaikinas užraudo.
— Labj; us iszsiilgsti kokio daigto, kaip ypatos atkirto
užsisukdamas.
— Marijona pradėjo rengtis į kelionę, o senė pasakojo .
taliaus, nesupratus patėmyjimo vaikino.
— Reikėjo ją pasiimti su savim, vargdienę.
Sunku juk
persiskirti įsimylėjusiai! Asz isz piktumo spjaueziau ir kitą
sau iszs:: inkeziau! ar raszei tamista jai?
— Jau seniai. Neturiu laiko, o neturiu nė ką raszyti.
— Tai, nugi tai nors buczkių nusiųstum! oPnas Szumskis kas nedėlia raszo, o kartais ir po du syk!
— Galime važiuoti - Zatsiszaukė Marijona. - Bet kur
Sergijus?
— O kur? Karczemoj! Mano brangus, nepalikkite ma
nęs taip! Tas latras parėjęs dar suszals lauke. Brangus ta
mista, pasigailėk manęs, parvezžk jį namo. Ką gi asz su ta
kalada turėsiu daryti. Nepakelsiu nuo sniego!
— Tuoj jį parvesiu! - tarė Antanas, iszeidamas,
Parvedė girtą ir įneszė į kuknią. Sergiejus prisiegavojo,
kad yra blaivus, szaukėsi už liudinįką Kalatajų; žadėjo tuojaus pietus pagamįri, bet nė rankų nė kojų nevaldė. Utavi
czienė pradėjo ant jo rėkti, o Antanas su Marijona tuom
tarpu iszėjo ant gatvės.
Pakinkymas
Mrozovickio buvo 0'0
neblogas, kumelė gerai
y
užlaikoma. Marijona tuojaus tai užtėmijo. Antanas rūpes
tingai apdangstė jos kojas ir įsėdęs į rogutes pavijo savo timsrąją.
Szaltis buvo neperkianeziamas, baisus. Jiedu suvis nieko
nekalbėjo. Abiem užėjo ant mįslių anas.atsisveikinimas, ka
da Antanas atsitraukė isz jų namo, ir tarytum užriszo jų bur
nas.
Užvažiavo į pirmą karezemą, Petrauką. Pažino jį szinkorius ir pasveikino.
— Garbė Dievui, jau gaspadoriauti pradėjei! - tarė, pa
duodamas stikleli degtinės.
Antanas gailiai n'Usiszypsojo. Iszrodė juk jis babar toli
blogiaus, kaip tada, kada jį pusgyvį iszgelbejo.
Nuleidęs
žemyn akis glostė tik szunį, ką prie jo glamonėjosi, Paszoko,
kaip isz miego, kada jį Marijona szuktelėjo važiuoti toliaus.
— Gal tamista degtinės iszgersi? - užklausė.
— Dėkui, ne.
— Dyviiya, kaip tai szitas szuva tamista myli. Rodos
nelabai apkenezia ąvetimus. Branginau asz jį už tai.
— Szuva tankiai geriaus už žmones pažįsta prietelius
- tarė.
— Mano szuva pertai neturi ką pažįti.
— Tegul ir taip bus! - suniurnėjo. Patėmijo, kad jį už
gavo.
— Gerą arklį tamista turi. Kaip gi jomarkas nutiko?
— Sykiu su dovana tamistos tėvo surinkau szimta de
szimtį rublių. Pergyvęsiu iki pavasariui su tuom.
Bet ežia
pavasaris dar toli.
— Gegužij sniegą nuleis, bet pavasario ežia nėra. Isz
sykio karszta deginanti vasara, tiktai ką trumpa. Rugsėjo
mėnesij vėl žiema. Kam ežia gyventi paskirta, tas nė pava
sario nematys.
Antanas vadžias paleido ir atsigrįžo į ją. Nuszvito jo akys.
— Musų pavasaris! - tarė sunkiai kvėpuodamas. — Net
tas palszas, dar szaltas, o kas jame gyvumo, kas sveikatos,
kas linksmumo! Vasaris dar tik, o pas mus vidurdienij jau
saulutė kaitri, linksma, vėjai tirsztesni. Jau viltis szirdyje,
dainelė veržiasi isz burnos.
Marijona pakratė galva.
— Nekalbėk - tarė - tamista apie tai! Czia ir pamislyti to
nereikia, negalima! Dar tamista nežinai, kaip atsargum rei
kia būti su taja mislia. Tai nuodai, tai užmuszimas valios ir
tvirtumo!
— Tai ir tamista tą atjauti? - užklausė greitai kvėpuoda-"
mas.
Eiudnai nusijuokė.
— Asz buvau trijų metų, kada mano tėvai czia atsikrau
stė Antanukas buvo asztuonių. Dvideszimts metų atgal.
Isz jų septyniolika praleidau Kurhane. Juk galima buvo
priprasti, sibirioke likti. Žinau taipgi, jog czia ir numirsiu,
pertai negalima nei pamislyti apie kitą szalį
— Ir tamistai niekados nebuvo ilgu? - užklausė, nepai
sydamas, jog gal nepridera ją tyrinėti,
— Nesakiau to niekam! - tarė užsimislijus - Vienok man
rodosi, jog tai pergalėta kanezia, tas uz'musztas iszsiilgimas,
padarė manę pikta.
Misliju, kad kam nevalia mylėti tą savo
szalį, tas nieko nemylės.
Nebujoja ir nežydi, suvysta ir bu
na kaip duriantis erszketis.
Antanas su nuosteba jos klausė. Juk netik vienom skait
linėm, darbu buvo ji užsiėmus.
— Ir tamista ilgėjaisi? - vėlei užklausė.
— O, buvau juk-gi ir asz jauna. Tris tokius pavasarius
maeziau, tris metus buvau Varszavoje. Bucziau ten pasili(Toliaus bus).

Jei isztroszkęs, nori gert,
ateiki pas

CAVAN SMITH
O atsigersi szalto alaus, por
terio, elio ir parūkysi kvėpiau
ežių sigarų. Gyvena
/
nut

200 First str,
Elizabeth, N. J.

Ar nori insekuravot (insziuryt) savo daigtus?
Jei nori tai kreipkis prie
geriausio agento

L. 0. Donnel
ant

154 FIRT STR.
ELIZABETH, N. J.

HURA! Visi pas

J. Boltuni,
Nes jis užlaiko geriausius gė
ry mus, 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 gėrymus: szaltąalųir kvėpiauežius sigarus isz paezios Tur
kijos.
Gyvena ant
217 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J.

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir

Mūrininkas
aut
32 FOURTH STR.
ELIZABETH, N. J.

Geriausias Batoras

V. Czepukaiczio
ir

Ch. Czivinsko.
Tavorai 'koszviežuiusi, o žmo
nės teisingi.
Taiposgi laiko puikius

ARKLIUS.
Vyrai, jei norite neturėti
sarmatos iszvažiavę ant szermenų arba veselijų, tai imkite
jų arklius, o pamatysite, kaip
puikiai bėga tie briginiai.
309 W. Centre st. Shenandoah, Pa

Bnnk Exchange

Daniel Fallon, Propr.

I3O First Street
ELIZABETH, N. J.
Laiko giliausius ir skaniau
sius gėrymus.visam mieste.
Telefonas 562.
LIETu VISZKAS

SA LIŪNAS!

N. FREEMAN
Parduoda vymj, likierius ir
alų lagerį. O taiposgi ir pui
kius cigarus.
Gyvena ant

280 KENT AVĖ..
BROOKLYN, E. D.

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,
Prop’r.
Kampas 2-ud ir Trumbull str.
Szaltas alutis, o cigarai tai
nėra ką girt, nes jie patys
giriasi.
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Patemyjimai.
Pripratę esame skaityti ap
garsintus apie H otelius ir Ge=
riausias užeigas su puikiausiu
alum ir gardžiausiais cigarais,,
kas, žinoma, yra neteisybe,
• nes nuėję randame vietoje
,hotelio“ paprastą sali imą, o
vietoje ,,geriausios užeigos“
szlykszczią karczemą su sziltu
alum .ir nenorincziais degti ci
garais. Vienog tam nesidyvyjame: giriasi žmogus, sako
me, ir kvieczia pas savę — na,
dėlto, kad nori gyvenimą pa
daryti. Bet niekados dar nepatemyjome, kad koks laikrasztis ragintų lankyti tokią ir
tokią karczemą dėlto,
kad
isz to. .. . „ir del lietuvystes
gali but nauda. ‘ ‘
Sztai ant p. 600 musų se
niausio ir ,, patriotiszkiausio “
laikraszczio randame „apgar
sinimą“, bet ne formoje ap
garsinimo. Ponas X. ir po
nas Y., girdi, tenai ir tenai
,,uždėjo lietuvyszką gertuvę,
degtines ir alaus pardavinyczią bei paprastai sakant saliuną“ (temyji, skaitytojau, koks
tai — anot Szliupo — „virszdebesis“
stylius?). Abudu
panai esą nevedę ir dori vyrai,
ypatingai p. X., ,.kurs jau isz
pirmiaus yra remtojas visų
lietuvystei naudingų organi
zacijų“. Užtatai jų saliunas
(treczias lietuviszkas toje vie
toje isz eiles) esąs vertas pa-,
rėmimo, nes prie to visko
,,dar yra viltis, kad ir del lie
tuvystes gali būti nauda, jeigu
kiek praturtėtų. ‘ ‘
Trumpai sznekant, turinys
viso apgarsinimo yra toks.
Užsidėjo naujas saliunas. Už
tatai visi į jį eikite, nes isz tų
pinįgų, ką pragersite, netiktai
gales praturtėti saliuno locninįkai, bet tūlas centas g a 1
kada nueis ant lietuviszkų rei
kalų. .. . Aiszku ir supranta
mą.
Geriaus tas laikrasztis butų
padaręs,
patardamas savą
skaitytojams recziau aną saliuną lankyti, o už pasilikusius
nuo pragerimo pinįgus iszsiraszyti kad ir jį patį. Tad be
abejo j a u butų buvusi lietu.

vystei nauda. Ir geras pata
rimas dauor sveria.

žmonėmis, kol jie 1 o p s z i o
mokslo
laikosi ir tt“.
Kad ir tą „lopszį mokslo“
aiszkintumime per „lopszio
Tas pats musų seniausias
mokslą“, visgi negaletumime
laikrasztis — taigi vertas visiszteisinti autoriaus nuo noro
pusiszkos paguodones — tal
palikti tamsuolius, vienus be ap
pina neretai savo skiltyse to
kius dalykus,
kurie netiktai * szvietimo. Neužsiimdami dau
✓
giau tuo nelaimingu sakiniu,
ant paguodones, bet ir ant
ypacz, kad skaitome jį netiktai
pasigailėjimo
neužsipelnyja.
už lapsus calami, bet
No. 50 to laikraszczio apszvieiszdalies ir 1 a p s u s ratiostas „perskaitymą naudingų
n i s,
pereiname į tolesnį
rasztų“ p. M. Lelas patalpino
straipsnio truki, kur tuojau at
be galo apszvestą straipsį, po
randame autoriaus , ,iszradivardų: ,, Musų darbai apsimą“, apie kurį taip mėgsta
szvietime* ‘.
žmonėms kalbėti, o niekas jo
Kaipo tikras apszviestunas,
nesupranta. Po teisybei, ne
p. Lelas pažįsta gerai musų
suprantame ne mes, nes ar ži
silpniausią pusę ir tuojaus isznote kas tai yra do žmogaus
pradžių szaukia patetiszkai kaip
iszradimas? — Niekas kitas,
Ciceronas: ,,Kadagi isznyks
tik tas dalykas, kad „visa pa
terp musų tos savitarpines ko
saldė iszrode, kad negalimas
vos ir*neapykanta vienų ant
daigtas tikėti į senovės žmo
kitų, o kada dirbsime suvienynių rasztus“.
tom spėkom ant tautiszkos
Na dabar tu man sakyk!
dirvos“? Laikas butu,C' oi dideNegali tikėti ir gana!
lis laikas „santaiką padaryti ir
O • delko ? - Dėlto, atsako p.
eiti keliu, kurs veda prie vi
Lelas, kad „sziandien mokslo
sų gero“. Bet ant nelaimes,
spėkos parodo atvirai (seniau,
niekas to szauksmo neklauso
mat, slapta
parodydavo?)
ir sueiti į santaiką nęmislyja.
su placziausiais iszguldymais ir
Delko? - Dėlto, atsako p. Le
kad taip turi būti, o ne kitaip. ‘ ‘
las, kad „jau gal toks prigi
Kad juos tuos senovės žmo
mimas musų tautos, nes mato-:
nes, ką nemokėdavo pasakyti
me isz gilios senovės, kad tar
net to, ką Mikalojus I sakyda
pe musų nebuvo vienybes, ir
vo: „Taip turi būti, o nekisziądien jau nėra“.
taip “ !.. . .
Ligsziol p. L. nieko naujo
Moraliszkas iszvedimas isz
nepasake, negut tą, kad žiuri
to
„žmogaus
iszradimo“
ant daigtų „isz gilios seno
skamba taip: „Dėlto nepri
vės“. Bet nuo tos vietos pra
valome baidytis moksliszkos įsideda raszymas, kurs galėtų
talpos rasztų, bet su noru juos
būti tikra peria humoristiszskaityti“.
kame laikrasztyje.
Gerai ir pagirtinai.
Koki vaisiai nesutikimų
Neraszau jau ne apie kitą p.
terp musų? nekas kitas, tik
Lelo „iszradimą“, būtent, kad
tai „juoda tamsybe“, nes jei
raganos ir baidykles neyra vi
gu keli iszlavinę savo protą
sai stebuklu, tik mokslo galy
ir supratę ,,apie surėdymą
be, ne apie tai, kad tvirto žmo
pasaulės ima kalbėti kitiems,
gaus skaitymas visų be skirtu
kurie apie tai jokio supratimo
mo rasztų negali mislyje per
neturi, szaukia tuojaus (su
galėti, - apleidžiu visą straips
praskit: tamsuoliai), kad tai
nio pabaigą, nes pirmas „isz
iszmislas bedievių, niekinda
radimas“ savo begaliniu....
mi visus rasztus.
Isztenka, 4 najiviszkumu gali pertikrinti
esą, jiems (tamsuoliams) to,
kiekvieną apie vertę straipsnio
ko jų tevaiisz mokino. Bet
apszviesto ir mylinezio iszra
p. Lelas tokiems „broliams“
dimus p. M. Lelos.
tuojau paaiszkina, kad mes
Reikia mums mokslo ir ap
„nėgalime užsiganėdinti tėvų
szvietimo — žodžiu, reikia vis
mokslu, bet turime lenktis
ko, bet tokių straipsnių, kaip
prie sziądieninio mokslo, ku
„Musų darbai apszvietime“,
ris neatbūtinai yra mums rei
nerėkia. Tegul p. Lela. raszo
kalingas. „O kad 'jis mums
apie pasaulės surėdymą, apie
yra reikalingas patvirtina sa
raganas ir baidykles, ir kokia
ko p. L„ kad ir visa žmonija,
galybe važinėjo elektriszki ka
kuri, jeigu butų sakiusi taip,
rai, bet panaszių straipsnių te
kaip anie „broliai“, tai butų
gul neberaszo, nes jie. neverti
vis dar praskendusi juodoje
net - pasigailėjimo.
tamsybėje, t. y. „nebeginetų
trukiai geležinkeliais, neplauk
tų garlaiviai jūrėmis, oralaiNeiszspjauk su tabaku ir nosurukyk savo
amžių.
viai nelėktų padangėm “.

Czia ne isz szio ne isz to
gerbtinas raszytojas pradeda
skųstis, kad mes netiktai nesznekame apie iszradimus, bet
ir nesuprantame jų, ir su rim
tumu didei mokyto vyro už
tikrina, kad elektriszki karai
Dievo
galybe
nevažinėja.
Tame daigte p. Lelas duoda
pažinti, kad jam labai patinka
visoki iszradimai, apie kuriuos
vienog žmones nenori klausy
ti, bet už tai tvirtai tiki į raga
nas, baidyklas ir kitus nebu
tus daiktus.
Isz to viso sumaiszyto, kaip
jovalas, raszalo visgi galima
suprasti, kad autorius trokszta žmonėms apszvietimo, bet
kokiu budu jis, kurs netiktai
moka nuszneketi apie „žmo
gaus iszradimo “ ir „ mokslo datyrimą“, bet taipgi nori, kad
ir
visi apie
tuos
daly
kus kalbėtų, pasirodo tuo
jau prieszinįku mokslo, - nie
kas nesupras.
Raszo jisai:
„Nėr ką daugiaus užsiimti su

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
tabako ant visados ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pajiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoriaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius
prisiųsiu už dyką.
'
Adresas:

Sterling Remedy Co., Chicago arba NewYork.
243

Pajieszkojimas.
Pajieszkau savo draugo,
Franciszkaus januszkevieziaus.
paeina isz Suvalkų red., Sin
tautų Parapijos, L r n o Isždgių, gyveno Starapolej, (Mariampolej), isz tenai iszejo į
Ameriką ir apsigyveno Brooklyne, N. Y., o dabar nežinau
kur. Jau yra 16 metų kaip
Amerykoj.
Praszau duoti žinoti-jis pats
arba kas kitas, ant tokio.adre
so:
Mike Navickas,
Albert, Tucker Co.
W. Va.

Puikiausia v.sam Shenandoah

restauracija
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
ji i mos k Ii ąsos.

Leipgi netoli nuo sabinio visoki tavorai szvieži ir parduda ka
no pigiausiai. Priegtam kožnas Imtinys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir 111 visas
lai is svieto.

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, &'•
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
lus atlieka kuo teisingiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinįgus iszmai- g
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
S
Norite nusipirkti geriausius lotus Pluladelphjjoje
ir Camdene?
O gal nori sukalektavod randą? ar pinįgų pasis-

»DomansRi

iŠ

Tik nepamirszk;

arba geriausia užeiga dėldarbinįkų ar szeip žmo
nių, Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų
ežio taure iszgett’3 ar cigarėlį parūkyti, ateiki

MOTELIS

te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre. Pa.

Juozą Daukszi.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

Pames,
225
tai
SW
Gero muslino l jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
S,.

Geriausių cvilikų visokių kainų 12Į c. už jardu, vertą 18 rc
Geros vilnonės materijos ant dresių dubeltavo ploczio, naujausios
mados 29 c. už Jardą, verta 50 c.
Ir szimtai kitą visokių tavorą už pamestiną prekę.
DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
Dailus beiki cze iiKiicziai, verti 25 c., už 15 c. Vaikų czeverykai
geri ir drmi, ver i 5 j., i ž 39 c. /
Dailus niotcriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrų czeverykai už 99 c., verti 150 c.
Viri-zki szventadieniniai szeverykai 8 1.25, verti $ 2.00.
N.mraleiskite • rogos užezėdyt pinįgus.

S. PARNEŠ,
Between Bond & Pine str.
Elizabeth, N. J.
J.T. CON WAY & BROS.,

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st.

Shenandoah, Pa.

C4agi vyrai pas savo brolį liotuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit.
[37 ir 19]

130 Market st..

Philadelphia, Pa ,

.......... ISZDIRBĖ.TAI .......

STIKLINIU ir PURPURINIU DAIGTU,
ypatingai da'ykus dėl restauracijų, hoelių ir 1.1.
už pigias prekes

C a scare ts sudrutina skilvį, inkstus
ir žarnas.
Niekad neapsllpnina nei
skaudulių nepadaro.
10c.
DIDŽIAU ŠIA

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

f#

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

Lietuviszka ,

* RESTAURACIJA^ '

Ar žinote lietuwiai kad (jHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nft
galvva nuo jo niekad neskauda. Pas ryto Iki 12, ir nuo 8 vakar iki J3, Ti Ch. Slirnitli‘a gali kas nori gauti ir ri visokiu kogeriausia padarytų valgią
baezkutia in namus parsigabenti.
kepsnių, olsterių ir 1.1.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.
Smagiausia vieta del užeigos.
Yrft

41 ir U

ENTS

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
Send model or sketch with explanation for free report as to
j atenUbility. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references
and full information. K;tJ*~Writ<) for SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON &. CO , Patent Lawyer,,
Ln Droit Building
WASHINGTON, D. C-

*

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
p. PHSKEVICZmg
Kampas Main ir Oak u Ii ežių,
SHENANDOAH,

PA.

' k

„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

PAJAUTA.
ARBA

pifląfcniętiję.
Istoriszkas apsakymas Bernatovicziaus.
Tąsa.
. Pccziai jo platus suspausti datirtais szarvais rode isz dalies
storą sprandą apdegintą saule. Ant kairio peties užmestas
nerūpestingai kabojo meszkos kailis, palikdamas jam liuosą
vartojimą tieseses rankos, kurios platus delnas ilsėjosi ant
diržo sagties, o tankus žaldinys rudą plauką lyg kad storu
kailiu dengė sukapotus jo veidus. Moteris sėdinti ant ve
žimo turėjo nuleistą ant veido uždangalą. Kirpimas drabu
žio rode joje lenkę.
Matyt buvo isz nuliudusios pastovos,
kad buvo belaisve karžygio, o bagotas adinys drabužio liudi
jo, kad buvo paimta isz garsingo namo. Praeinanti kareiviai
su akyvumu ant jos atsižiūrėdami borėjo nesykį dasilyteti
uždangos, kad matyti veidą, bet žvilgis grūmojantis karžigio, kurį isz po kaupoko mete, nuginkluodino ją narsumą
ir nedaleidoprisiartinti.
— Ei klausyk, brolau, tarė viens, visi atiduoda pelnus
del dalybos, kodėl gi neneszi tu tos skrynios, ką sėdi tavo
tylinti belaisve. Gal nori užslėpti?
Ant szitą žodžiu pažvelgė su panieka karžygis ant karei
vio ir nieko neatsakęs atsigręžė prie belaisves.
— O nedovanoję pripuolanezios dalies, imsite kaip
kiti, o nenorite pridėti savo.
— Juk žinome, - tarė kits, kaip grąžą grobį turite.
Nereikia mums sakyti, ką paszventete del jo įgijimo, bet tai
nieks nepagelbes, kas priguli, reikia atiduoti: ir kad szimtą
sykią butą net narsesniu, neįstengsite szitos skrynios nuo
mąs apginti, taigi vėliai gerinus savnoriai ją atiduoti.
Ant visą kalbą karžigis neatsakė nieko, nei rodėsi jas
girdėjo, akys jo vienok buvo nukreiptos ant sedinezios be
laisves.
— Brolau, tarė vienas isz drąsesniu. — jis nori isztikro.
kad jam pamažįti triūsą. Ar nematote, kad sužeistas yra į
petį. Ei, tik pagelbekite man, ji bus mąs. Ir isztiese ran
ką prie skrynios.
— Szafin, suriko tuomet karžygis, vesdamas ranka nuo
sagties prie ginklo. Szalin, jei nenori, idant tavo kakta bu
tu po mano kojomis. Nereikalauju trupinio isz visuotiną
grobią, bet beda tam. kas mano sieks!
Atszoko kareivis nuo vežimo neisztikima akia mieruodamas karžygį.'
Sėbrai jo juokais nudedami dalyką klausė karžygio, ką
tokio turi skrynioje, kad taip ją gina, bet ir ant to jis nieko
neatsakydams, rodėsi saugojo tik mostelėjimą belaisves.
Tuom tarpu dalybinis sūdąs ėjo su paskuba ir atydumu,
kokią tik reikalavo taip skaitlingas ir turtingas rankios pel
ną. Jagalius užimtas padalinimu grobią, kuriuos vienval
prie jo nesziojo, atsiliepdavo retkareziais į motiną, iszaiszkindamas jai paskyrimą nekuriu daigtą, atsakinėjo ant užklausymą lietuvaiczią, užimtu įvairumą lenkiszką parednią,
arba vėl pats perimtas dailumu ginklo, kuris papuolė jam į
rankas, klausė karžigią, per ką ir nuo ko buvo paimtas.
— Dievai, kalbėjo, — davė mums gražią naudą, o ma
žai kraujo nuo mąs reikalavo. Teisybe, atgal biskį supeszė
mus lenkai, bet kur malkas kerta, ten turi pult ir skiedros.
Matyt, kad Lenkija ilgai sveczią neturėjo, nes sujudo neblo
gai. Jau tai su jais vis reik ant greito ir netikėtai. Ar
neteisybe, brolau Skirgaliau ? "Už tikrą, atsake Skirgalius,
grobis yra vertas jusą triūso. Bet pasakikyte mums, pone,
ką padarisym su ta ruja suiminią, kuriuos su savim parsi ve
dėme? Ar ir szituos tinginius kimszimc savo duona.
— Nesirūpink, brolau Skirgaliau. Kam iszteko ant
mėsos, tam iszteks ir ant kruopą, atsake kuningaiksztis Pa
gelbės mums atnaujinti pilis, kurias kitados ją tėvai sugadi
no. Neduosiu jiems tinginiaut i. tegul t ik apsisvecziuos jie
kiek.
— Senas budAs, szviesus kuningaikszti. atsiliepė Jerbutas, paszvęsdavo garsiausius suiminius dievams ant ug
nies.
— O bet mes ją pelenuose aukso nerasdavome, atsiliepė
kuningaiksztis. Ant ugnies turime girias, suiminiai tegul
bus palaikomi iki pribuvimo lenku su iszpirkimu. Yra taip
gi ir pas juos musą karžygiai, malonecziau, kad jie man butą
sugrąžinti. Tik, tiktai seniai nematau mano narsaus Davainos. Ar pasilikęs atvadoje nepakliuvo tik kariais Į rankas
lenką; nes jis tai iki paskutinio laszo norėtą viską isz prieszo iszsunkti.
— Neeme jo galas, tarė vienas isz karžygiu. paėmė ne
laisvėn kokią ten lenkiutę, negali nuo jos atsitraukti, kas arsziaus, nenori grobią atiduoti dalybom
Kuningaiksztis liepė tuojaus paszaukti karžygį.
— Davaina! I)avaina pas poną! sklydo balsai po visą
ardmę. Iszgirdo juos karžygis, liepe važnycziai atgręžti su
kroviniu priesz stovylą Perkūno ir stojo drąsiai priesz ku.
ningaiksztį.
— Kastai? — tarė ruseziai Jagalius, tu manding sulenkėjei? Kodėl czion lygsziol nedojei su grobiais? Ar
mislini, kad galva tavo ant sprando yra pakajingesnė, jog
narsiai veikia su Zavischostu? —Puikuoli! tai buvo tavo
pareiga. Žinau gerai, kad prieszakij turtingiausius dvarus
užeidavai ir patogiausias Lenkes ėmei nelaisvėn; žinau, kad
pirmas su savo pulku užejei Sandomirske antszvento lenką
kalno, be abejones ten nesiraieziojei klupszczias; mokėjei mininkams burnas pražiodyti; buvo ten lobiai nesuskaitomi: ži
nau tavę, turi prieszakinį veją, parodyk tad, kaip tu pasiel
gei.
— Ant galo jau tavę paliuosuoja musą malone nuo da

lybos gyvą grobią kaip jie branginami nebūtą, daryk su jais
kas tau patinka: bet auksas, sidabras, žinai tiesą, turi iki ma
žiausio grūdelio viską czion sudėti.
— Gerai, kuningaikszti, atsakė Davaina, imk arklius,
szarvus ir pilnas brangią akmenų dėžes, viskas tavo, nieko
neužslepsiu. Dvideszimts vežimą mano pelną pirmueziausi
įėjo pilin, kita tiek dar kelionėje, daryk su tuom viskuom
kas tau patinka, bet palikk man szitą vieną skrynią.
— Kasgi tokis joje yra, užklausė kuningaiksztis.
— Dievai krikszczioniszki, atsakė karžygis.
— Dievai krikszczioniszki ? panaujino nusistebėjęs knningaiksztis. Davaina, tu padūkai!
— Piktžodžiauji,, tarė Davainai Jerbutas. Dievai krik
szczioniszki, lygiai kaip ir kiti grobiai, priklauso prie daly
bos.
— Sziuksztu, pertraukė ruseziai Jagalius, o atsigręž
damas ci Davaina:
*.
— Dėl ko nori idant tau tas dievystas palikeziau?
— Turime jas atgrąžintij Lenkiją, nesakė karžygis.
— Vertas esi, kad liepcziau tau liežuvį isztraukti; bet
pirmiaus turi iszpažįti, kas tau yra priežasezia prie taip nusidėjingą mierią.
Visi karžigiai susi kuopė aplink Da vainą. Kuningaiksztienė Olgerdienė, Auksė ir visas susirinkimas spausdamiesi
prie jo akivi buvo dasižinoti kokiąduos priežastį taip stebėtino
noro.
. — Taip yra, atimk man gyvastį, tarė liūdnai karžygis,
nieks jau tau isz mano narsumo, praž.uvo ant amžių. Bet
iszklausyk pirma ir jus bendrai isz mano prilikimo imkite sau
atsargumo pa veidą.
— Kad naikindamas Sandomiriaus kaimus, užsikapscziau ant szvento kryžinio kalno ir pripildęs szitą skrynę
bažnstinią grobią, skubinau su kariumene atgal, pikta dvasia
sugundė manę, idant pakreipeziau dėl grobią į puikų dvarą,
kuris stovėjo netoli kelio. Neradau jau ten nieko, apart se
no pono su dukteria, ramiai laukianczius myrio. Bajoras
žilas sėdėjo nepajudinamas, duktė iszbliszkus klūpodama prie
jo koją laikė rankoje kryžių. Kur turi savo auksą ir lobius?
suszukau pridėdamas kardą prie krutinės. Senis iszsigandęs
negalėjo nieko atsakyti, bet duktė jo: geras karžygi! tarė
szvelniai, namas musą, skrynios ir szėpos atviros, imk kas
tau patinka, nieko neslepiame, imk man ir gyvastį, tik dova
nok mano tSvui. Kaip saulė ledus tirpdo,- taip jos žvilgis isz
syk sunaikino mano narsumą. Imk savo raukius atgal, atsa
kiau; bet duktė tavo yra mano suimine. Klausyk manęs,
karžygi, tarė drebantis senis, kas tau prisidės isz biednos
merginos: prie darbo netiks, numirs tau ant kelio. Lobiu-,
kokius czion matai, dar-yra nieku priliginus prie tą, kokius
galiu dastatyti. Tikėk manim, piningas yra geresnis, nei
szvelni mergina. Nuo koją iki galvai auksu tavę apkrausiu;
pulikk tik man szitą senatvės nuraminimą. Asz* sakiau: pir
miaus tau visus grobius ir szitą paskutinį kalaviją atiduosiu,
neg pavelysiu sau iszplėszti tavo dukterį. Ji mano suimine
ir turi su manim važiuoti į Lietuvą. Liepiau tada draugui
sudėti suimtus jo name grobius ir paėmęs ant arklio be
laisvę leidausi su ja kaip vėjas Lietuvos linkon.
— Kas per padūkimas! kas per blėdis neatpildoma, sznekėjo tarp savęs karžygiai. Už vieną szvelnią pagonę nepri
imti taip didelius lobius, irtą net gražinti, ką jau turėjo sau
joje! juk gi jo buvo valioje ir lenkę ir Ibbius palaikyti.
Kuningaikszti! jis vertas, idant jį mažiausiai ant metą į kalė
jimą pasodytum.
— Vijo manę iszmėtinėjimai senio, sznekėjo tolinus Da
vaina, asz grobį savo neszdams, lėkiau paskui kariumene.
Jau nelėkti prieszakij su ginklu, tik užsiglausti ir gyventi
užmirsztu, buvo mano velijimu! Kaimai paversti į pelenus,
kūnai gulinti pakelėj, visa szalis pa versta į pustynę rodėsi su
pasitycziojimu klausė manęs, kur mano narsumas dingo! Lė
kiau su sėbrais apie tai vienatinai mislydamas. idant su mano
grobiu stoeziau kuo veikiausiai Lietuvoje.
Bet dievai nu
baudė mano apjakimą. Pulkas lenką užstojo man kelią prie
Vislus; persimusziau su ginklu rankoje, bet sužeistu palikau.
Z lizdą man duodasi jaustis. Priverstas persėsti ant vežimo,
ant kurio buvo sudėti bažnytiniai daigtai, dėl palengvinimo
sunkianybės norėjau daigius tarpe draugą padalinti, bei su
imine mano puolusi ant kelią maldavo su aszaromis, idant
nesilytėcziau szventeny bią ir ant vietos, kaip buvo, palikeziau.
Stojosi pagal jos norą. Žaizda mano tuom tarpu kassyk ėjo
arszyn. Davaina, tarė geraszirdė mergina, tu kenti, Dievas
tavę kankina už musą skriaudas. Gal neteksi rankos, su kuria i>z.niekinai jo szventą bažnyczią, su kuria tėvą su dukte
ria atidalinai. Bet Dievas musą liepia nedraugams musą
atleisti ir gelbėti juos nelaimėje. Paklausyk manęs: sulai
kyk ant nekuriu laiko kelionę: pasipažįstu su gydymu žaizdą
ir tikiuosi urnai tavę pagrąžinti prie sveikatos; prieszingai,
jei ilgiaus apleisi prižiūrėjimą rankos ir nepaimsi pailsto,
žaizda gali būti mirtina; o tąsyk veltos butą visokios rūpes
tis. Paklausiau ir iszleidęs draugus pirmyn, pirmutiniam
lietuviszkame užsilaikiau kaime. Pradėjo iszsipildyti jos
žodžiai: karsztis ir nuilsimas ant syk manę suėmė; mano su
imine dieną ir naktį mane saugojo, ji mano troszkulį gesino,
prižiūrėjo žaizdą, gamino valgį ir neilgai trukus sugrįžau
prie sveikatos. Kuningaikszti! Karžygiai! kad be atminties
g liejau apleistas nuo draugą, pripažinkite, ar ne jos valioje
bu\'o atimti man gyvastį? galėjo ji manę pagalinus palikti
likimui ir su dievais grįžti prie tėvo; bet doringa neapleido
manęs prikliam atsitikimo; prieszingai, viską darė, idant ma
nę palaikyti. Pasidėkavojant tad jos stropomui, prižadėjau
ją sugrąžinti tėvui ir daviau žodį, kad szventenybes ant vie
tos sugrąžinsiu, reikalavau tik, kad ji keliautu su manim iki
Vilniaus, kur sustiprinęs sveikatą, galėcziau pats ją nuvežti
Lenkijon.
Juoktis pr ulėio isz tos kalbos karžygiai ir visokius daryt
prikaisziojimus. Vieni tvirtino, kad jam ligoje protas paini-zn, kiti - kad jį belaisve apkerėjo. Klegčsis1 pasididino,
kožnas norėjo matyt merginą, kuri taip staiga pataikė atmainy t prigimimą žiauraus karžygio. Žemionys murmėjo, bet
augsztepnio laipto ypatus, kuningaiksztieuė Olgerdienė su
Simais ir kiti ponai, stebėdamiesi jos gerumui, kurio taip

nasziai panaudojo dėl pagelbos prieszui, jautė dėl jos prilanko
mą ir kuoveikiausiai velijo ją pažinti. Jagalius geidė ją taip
gi matyti; prisiartinęs tad prie vežimo, liepė jai pakelti už
laidą. Nors taip iszkilmiai perstatė ją mumis žodžiai Davainos, nereikia vienok myslyti, kad vien tik dievuotumu
atsiduoda.
Alena, tai buvo vardas belaisvės, pakilus su isznaszumu
praslinko užlaidą ir parodė skaiseziausią veidą. Akys didelės,
mėlynos su jausmu dangun pakeltos, plaukai juodi, tankus,
kaklas patogus, kryžius auksinis ant krutinės; pastovą augszta, pilna isznaszaus iszdidumo, perėmė visus.
— Garbė tavo grožiui, pastebėtina lenkiate! suszuko
- nusistebėjęs Jagalius. Sekasi gerai tavo skaistumui, narsą
mums karžygį iszgelbėjei; atleidžiu tau vienok, bet parodyk
mums savo dievus, idant persitikrycziau.
— Garbė tau ir tavo žmonėms, jei moki silpnumą mo
terių guodoti! atsakė saldžiu' balsu mergina, vesdama žiūrą
savo ramią per susikuopusias myians. Nori pažinti krikszczioniszkas szventenybes? gerai, bet žinok pirmiaus, kad
jose vieną yra iszganymas, kitą pražūtis. Ir pakėlus antvožą,
parodė indus bažnytinius, auksu ir brangiais akmenimis žėrinezius. Jagalius muszyje drąsus, bet isz prigimimo nepa
sitikintis ir prietaringas, bijodamasis burtą, manydamas, jog
tai yra dievystes kenkianezios, atszoko su nepasitikėjimu,
dirstelėjo ant Alenos ir praszė, kad skrynią uždarytą.
Visoki isz to atsitikimo pakilo murmesiai. Kareiviai
akimis rijo lobius, Jerbutas rodijo skrynę ugnia apsupti, davedžiodamas, jog piktos dvasios iszlėks, o auksas auksu liks;
kiti tvirtino, kad pirmiaus tą piktadėją lenkiutę apkaltinti
reikia. Bet Jagalius pirmiaus norėjo žinoti, ką Alena pada
ryti įstengs.
— Czion turi būti Vilniuje, tarė mergina, įvestas kita
dos isz Lenkijos per boeziusmano zokonas dievotą tėvą mu
są, kuningą Pranciszkoną. Jeigu taip geras, kuningaikszti,
pavelyk, idant tos szventenybes pas juos tuom tarpu butą
sudėtos.
— Su mielu noru, atsakė kuningaiksztis. Nenorime
turėti jokio darbo su jusą dievais. Ir suriko ant tarną: Paszaukti man tuojaus tuos juoduosius mininkus ir pasakyti
jiems, jei man tuojaus nepaims szitos skrynios ir nepaslėps
gerai, liepsiu juos, kaip mano tėvas Olgerdas, ant kryžiaus
prikalinėti ir paleisti su vandeniu.
Nubėgo tuojaus į klosztorią pasiuntinys su paliepimu po
no.
Žema tuomet bažnytėlė tėvą Pranciszkoną ant smeltyno
apsodyto priesz akis persekiotoją, savo tankiomis puszimis
atokiai nuo miesto pagal plotmingą soželką turėjo savo padė
jimą. Varpelis ją mažas, vos kliosztoriujc girdimas, neven
gė ausą lietuviams, o kryželis vos įžiūrimas ant stogo mažai
skyrė namą Dievo nuo paprasto gyvenimo. Betai dievuoti
tėvuti iszeidavo svietan, nes gyvenant viduj nedraugingos sau
tautos, jokią su ja ryszią neturėjo; nedavė atlaidą, negarsino
pamokslą, nes Vilnius tarne laike vos keliasdeszimtis ir tai
pasislėpusią krikszczionią skaitė.
Patys-gi su gavėjimais ir varginjmais nedaug reika
laudami, gyveno isz žvejonės, apdarbės daržo bei tylios almužnos, su kuria juos kartkareziais,stiprino krikszczioniszki
gyventojai. Pastiro zokoninkai pamatę pasiuntinį, su paguodojimu priėmė prisakymą Kuningaikszczio ir apsirėdę
bažnytiniais drabužiais, be atdėlio stojo ant atszlajos Perkū
no. Pasirodymas ją szirduigu džiaugsmu perėmė Aleną.
Matė juose vientauezius, matė aiszką davadą apveizdos
Dievo ant tikėjimo, kuris, nežiūrint ant persekionią, laikosi
tarpe laukinės tautos. Gu\i jos vaizda perneszė ją į tą nelai
mingą dieną, kada ant lospaezios vietos žavinanti ranka atė
mė gyvastį ją priesztakunams, ir kad jie dėl tikėjimo szven
to sau su noru priėmė kankintinią vainiką. Bet Jagalius vi
sai kita akia žiurėjo ant zokoninką, o matydamas juose tik du
netikusius senius,
— Kas tai, suriko su rustumu, tie du diedai sulinkę
žada nuneszti skrynią pilną auksinią dievysezią? Liepiaukad
visas kliosztorius czion stotą.
— Maloniausias pone! - tarė vienasisz zokoninką, vi
sa musą kuopa isz triją tik susideda; turime vienok viltį pas
Dievą, jog kaip mes neskaitlingi, pataikinsime iszpiįdyti Tamistos prisakęs.
— Klausykite, tarė kuningaiksztis. jei man szito prie
taiso krikszczioniszko nepaimsite tuojaus ir nepaslėpsite ir
jei isz jo mažiausia dėl lietuvio blėdis įvyks, liepsiu guliklą
jusą sziaudais apdėti ir su durnu jus paleisti.
Ant taip kaitinanezio iszszaukimo, du seniai viską pri
žadėjo padaryti, ir skrynią, nors tai)) svarbi, su pastebėtinu
lengvumu paėn ę ant peczią apsigręžė su ja linkon kliosztoriaus. Tuom tarpu Alena prisižiūrėdama skubumui dvieju
vargingą ir lėtu krikszezioniszką kuningą, szalia govedos aukinipką pagoniszką su szlyksztumu žiurėjo ant ją nožmią
veidą ir pastovos. Staiga jos akys aszaromis užsilieka ir lyg
kad ką baisaus pamaezius maiszosi. bala ir be žado parpuo
la.
Davaina, kuningaiksztienė Olgerdienė ir visas buris
suvėjusią su ja moterių puola prie jos pagelbos, pakelia ją,
blaivina ir klausinėja silpnumo priežasties.
— Tai nieko, pakeldama dangun pilnas aszarą akis ta
rė po valandos, tai prisimatymas tik. Ir vėl vesdama akimis
per kuopą kuningą geidė pasitolinti. Nieks negalėjo isztirti
priežasties taip ūmo sujudimo; pati tikrai nežinojo, kas su ja
pasidarė, ir ar tur tikėti savopiis akims; vienok kassyk labjauš nerymstant, nieko taip netroszko, kaip kuoveikiausiai
matyt savę kliosztoriujc. Kuningaiksztienė matydama ją ap
silpusią ir iszbliszkusią, norėjo ją paimti į pilį, ir Jagalius bu
vo tos nuomonės; bet Alena neliovė kartoti savo praszymo.
(Toliaus bus.)
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any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa
ABSOLUTELY GUARANTEED totive.curenever
srrip or gripe.but cause easy natiir-il resiiltn Snn,
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vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunczia pinigus į visas dalis
svieto: į Europa ir t. t. ir pinigai buna kuogreicziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
Žydą prigavėją.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot
per laiszka, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszka rodą.
Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis
svieto.
Of tisas (kautoms)

P. Obiecunas
PITTSBURGH, PA.
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Don’t Spend a Dollar
for
Medicine

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Pittsburgh,
Pa.
O
'

2713 Penn. Avenue,

VYRAI! VYRAI!

Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szaito alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. .. .
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
Su guodone

Send Five Cents to The Ripans Chemical Comp/ny, No. io
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or
13 cartons will be mailed for 48 cents. The chances are tea to
oat that Ripona Tabules are the very medicine you need.

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztųoja
SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lletuvlszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztųoja
....
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijiį ant visų metų su
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namupse ji butu. KasztuojeS ,50
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Ar nereikia siuto?

Cleveland, Ohio

Geriause ir sziieziaase mesa

Tikrai gryna

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

Altoriaus Vyną
----- GAUSITE PAS —

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR.

B. BRODY

SCIENTIFIC AMERICAN,

X

MUNN & CO.,

361 Broadway. New York.

Geriausias praktiszkas plau
kų kirpikas ir barzchkutis.
Su naujausia elektriszka
maszina sugarbiniuoja plau
kus.
182| FIRST STR.
Elizabeth, N. J.

AR ŽINAI KĄ?

Laiko geriausią s z t o r ą ir
parsamdo arklius dėl pasivėžinimo, saliuna.c
karietos dėl veselijų, szermenų ir
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
kriksztynų. Taip gi turi visokių
grabų ir pigiausiai palaidoja numi- singas ii geras žmogus.
rusins. Adresas:

■ 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.
Uy

Wanted—An Idea

S5S
Protect your ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
.Washington, D. C., for their >1,800 prise offei
•Da list of two hundred Inventions wanted.

19 W. Oak str.

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

E. H. MORGAN,

(27 ir 28)
SZARFAS,
RES,

ŽIUS

DRABU

IR T.T.

DEL LIETUVISZKU

Minersville’je, Pa,
Gali gauti visokių
dalykų toaletui.

KEPU-

KARŪNAS,

KARDUS,

DRAUGYSCZIU.

Liekąrstvos - vaistai knoge.riaiisiai padaryti.

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

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIE.JE ant 4th & SU1NBUR.Y STR.

Pigiausia vieta visoj,

JJ.Monsky.
Inveža isz u^rubežes ir parduoda

Likierius

Amerikoj!

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.

Morris Koestler,
drukorius ir pardavikas spaudos daly
kų. zobovėlių. sporto dalykų ir t. t. Par
davinėja ir lietuviškas maldaknyges.

230 Springfield Ave.

Newark, N. J.

JLietMwisiXikeje Ucafb<>"<'♦•

XEBUTIXAS

LIETUVISZKAS GRABORIUS

I

Juozą JUDJGKA

savo naujame name ant

Mahanoy City, Pa.

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

Jis užlaiko geriausius gėrymus: szaltą alų ir kvėpiau
ežius sigarus isz paezios Tur
kijos.
Gyvena ant
86 E. 21-th.
BAYONE CITY, N. J.

No 140 FIRST STR.
ELIZABETH, N. J.

Antanas Daniseviczia
630 W. Centre str.

JT. Czej

----- PAS-------

P. Naru szevyežiu

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

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

beautifully Illustrated, laixest cl.tulation of
nny scientific journal, weekly, terms Jt3.00 a year;
SI.to six months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

Didelis balius

Dirba visokias

Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti
Jacob Hentz’o
siutą, ateikit pas manę, o nesigraudįsit. Pataisius namą, vėl galiu pa
s t a u r a ę i j a.
tarnaut savo broliams. Turiu viso
kių sztopų materijos, dar parga Valgį gali gauti kožną valandfe
bentos priesz uždėjimą tarifos, OYSTERLAI visokių kainų.
dėlto galiu piginus, kaip kiti, pa
Mrs Jacob Hentz daro pui
daryt. Ateikit pas
kiausius kvietkus. Ypatingai užJ. Mieldažį
steliuotus vainikus am veselijų,
szermenų ir visokių tam panaszių
170- 172 S. Main str.
dalykų.
Shenandoah, Pa.

Anyone sendlnjz a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an Invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. Wo have a Washington oflice.
Patents taken through Munn h Co. receive
special notice in the

DI

Ar žinote kur smagiausia
O
laiką galimą praleisti?
Ugi polskam saliune pas

TMji aorl is pul up cheaply to gratify the unlrarsal prvaeni demand for a Low pries.

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

ELIZABETH, N.

Ripans Tabules
At the Druggist’s

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.

Adomas Pauliukaitis

prieszai Newark Meat Market,

If you don’t find this sort of

Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar

Uė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie

136 First Str.

New Britain, Conn.
Szv. Juozapo draugyste iszkelia balių ant naudos parapi
jos dieną 27 Dec. ant Turner
Hall. Inžanga vyrams 25 c.
Jaunikaiczius ir paneles kai
po vietinius, taip ir ir isz aplin
kines užpraszome susirinkti
ant to pasilinksminimo. Pra
sidės vakare 7 valandą ir trauk
sis iki dvyliktai nakties.

steliuotus siutus pasiuv
tikt
už §14 mažiau
sios prekes, eina iki §40
o kelnes nuo § 3 iki 8 18

darau siutus pigiausiai kaip visur ir.darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai,

X

F. J. Vogei, |

ONE GIVES RELIEF.

until you have tried
1
/
(
(

Jei nori pirkt, (ai ateik pas mus
dienos czėse.
Neužinirszk pažiūrėt į dirbtuvės
ženklą,
o

----- PAS-----

J. P. Williams &Son
-: Pigiausiai nusipirkt
FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

Geo J. Martin,
APTIEKORIUS,

Cor. 4th & E. Jersey str.
Elizabeth, N. J.
(46-49)

Kas g-alcjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje į
<
I 'V ,’SU?
kniga kurioje wyst s si ipiibcs inonijino Imtu atid,
Senowes žmones wadino nn>nini:ikus ragain j<, <’
su pagiaiba piktos dwas os, <’a ir szendien <’ u e ; ti
: (..i tokin ka tajp mislij • ir szniak .. Girde lamas i.ew.c:.I t t
kas. pasižadėjau dawest kad wys;is mambo i.as iri.-zn
; "■ > it 2
n.oksio. D’-dlogi tirinedamas iszra<l. u wys'.ui ir n > s<nej I
■ -i iždawiau kniga isz kurios kožnas gal lu.-t inonininku, x'o
nasy daugiau kaip Fzimtas akiwu pamokininu ir.- pe 50 ; brozriu į ,.ro
daneziu gana cjszkiej knjp apsyejtie ir bz sawn užduotos i zsiriszt
Toi kniga druczej ir pujkiej in angliszka audeklu abdaritasii aukso atspaud m fi> t
abdaru, kasztmoja tyktaj ......
.
.
.
•
. §1 Ū0
Tvjpgi turu ant pardawim i wysokius dajktus ir rejkalingtu priet:;j<;:s prie in n im
be kuriu apsiejt negali. Priog tain turn krautuwia wy« kin k . g i k k os lykt.ij lie.uwiszkoio kalboie iszeio. Turn niaszinukies det druk iwim'* groin uu ir tt
Pujki popiera del raszimo gromatu su dailo::: 1, wietkoni ir <’:u’.< tw t .is į asweikiniarais. Tuzinas tokios popkros su dailius kopertaię kfiSZ u< ja
f > i< tuzio i §1 00
Turu del jauniimenes juoking i kwietka, kury, kr.d.i duoui pawuostit, isztiszkn wan
duo ir padaro daug juoku, prekie 25c.
Kas iž dydeles fotografiios norėtu turėt daugiau m:'£u, t'gi 1 r'-iuneze dydela, asz
isz tosios trumpam laHcic padarisu 100 inaž ukiu ir nusiu u už $ _5c.
Norinticm dažinotape wysokies knigmarba kitokius dajktus ir c ienos, po aptureirau 2 eentines mar
kios tuojau siunezin drukuotus katalo-:is.
A^rcs.'is i.i ma ac szitoks:

JOSEPH MATUTIS,

287 Wythe Avo.5

Brooklyn N. Y.

Jei iszgaisz ken3 koks gyvulys:
kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną,
p. Ulrich. Jfe užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son, •
Ashland, Pa. (19—6

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!
Jei nori pirkti czebatusr
czeverikus arba kalioszus, tail
eikie pas

Louis J. Sauer,
aut
170 First— Corn. Court str.
ELIZABETH; N. J.
Czia tu rasi geriausiusczeverykus už pigiausią prek§
visam mieste. Asz nelaikau
blogo tax oro.
,,,,,

...

,■.

H. Gerken,

James
Mitchels
Sons
125 & 127 First str
’ Elizabeth, N.J

Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS
Geriausi visam mieste fornicziai ir karpotai.
Mes pristatom ir
patys sudedam karpetus.
Dailus Brussels karpe tai
60 c.
Tie pats New Yorke ir Newark 85 c.
Lovos, szienikai kakluos ir visoki daigtai labai pigiai. ■
Ateikit visi kam reik del reikalų pagrabė diena ar nakczsa
Telefonas 56m ir 70

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

Kalektavoja randas mokestis nuo
prapečzitt ir komiszionierius dytu,
Priotato ANGLIUS už pigiausią prekę.
Offisas:

John A. Engel.

Elizabeth, N. J.
Ofisas ir Yardas
Pine str. ,
Bet. 4th & 5th st.

Fabrikai
Elizabethport. N. J.
Earl, Ark.
Batiscan, Quebec.

Žemesnis Yardas
ant
S. Front str.
ties Elizabeth River

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

Didžiausias drapanų ir czeveryku sztoras!
ant
807 - 809 - 811 & 813 Broad Str.
Newark, N- J.
Geriausias tavoras ir pigiausios prekes visam mieste.
Karas apmokėtas kiekvienam pirkikui

217 FIRST STR

Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.
Resid 321 LIVINGSTON STR, ) riinnhnth IT T
Shop 32.1 BROADWAY,
J BlMBlU, 1 J.
Yra tai geriausias karpenteris ir budavotojas.
' geriausiai.

Gold

IME.

CARPENTER and BUILDER.

Darbą atlieka kuo-

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

ELIZABETH, N. J.

Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu už pigiausg cieng.
12 d. verti vilnono vyrų siutai
*
už 6.90
6.00 ,,
„ 3.40
8.00 ,,
Puikus vyrų overkocziai už
,, 4.90
geri vyrų gal by overkocziai
,,
8.50
15.0o ,,
1.25 ,,
vyru darbinės kelnės
,,
90c.
4.00 ,,
nedelines kelnes geriausio gatunko
,,
2.40
CZEVERYKAI.
1.50 ,,
darbiniai
1.19c.
1.75 ,,
Czeverykai moterlszki
1.20c.
O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur in Kontrus už dyką.
VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS
DARBINES 23c.
SZVENTADIENINES 75c.

Mrs. E. L. Schleuning

Laiko grabus ir balzamuoja
at
kunus. Gyvena ant
2io Second Str.
FIRST and COURT STS.
Elizabeth, N. J,
ELIZABETH, N- J.
Visos lietuviszkos moters,
Telefonas - Toliaus 59b. Arti 59
kurios nori turėt gražią skry
bėlę, tegu eina pas
Forniczius
Mrs. E* L. Schleuning,
del fruntruimio, miegstubės,
staląvos ir kuknios parduoda ir iszsirenka sau dąiliąusią.
labai pigiai.

JAS. W DEDERICH.

LUCY A. MATHIS0X.

Sanitariszkas plumbierius, sztymo ir gazo •
- ■■■
— invedikas, iszdirbejas isz blekes.
Pecziai, grotos, yteriai, ge
ležiniai tavorai irt.t.

Daugybe

FECZIU, GROTU ir
YTERIU.

B. Bloch

Gepteppial
HOTEL
Pirmos kliasos Amerikiszkas Lager Alus, vynas, likie
riai ir aigarai.

EMILE MASCOT
Proprietor

Parduoda už pigią prekę.
Visiem vienas praisas.

Aliance Hols'

D. W A I N A Ę
412 Wall str.

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

Buskos Maudykles

Frank Bolleę.
437 E. Jersey str.
Elizabeth, N. J.
Mineraliszkas vanduo ir Soda
Taiposgi pilsto j bonkas Ballantiną, Feigenspausą ir kitus,
kaip Lager alų ir t.

John Clark

užlaiko vyną, likierius ir
atidarytos nuo 6 iki 12 v. va cigarus. Visados szaltas ir
szviežias alus.
kare.

Preke

15 c. ir 20 c.

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.

33, 35 & 37 FIRST STR.

Carpenter & Builder

Loki i ant pardavimo.

Yra tai puikiausias
Karpenteris
ir

ASZTUONI LOTAI bus pigiai parduoti pirmutiniam pir
kikui. Tie lotai yra prie
Olive & Laura ui y ežių tarp Spring ir

Cątherrue str.

419 East Jersey str.
ELIZABETH, N. J.

ELIZABETH, N.J

Elizabeth, N. J.

Dasižinokit pas BRAŽINSKĄ --------------- ELIZABETH PORT, N. J.

Budavotoj as
Darbą atlieką greitai, gerai
ir teisingai. Reikale kreip
kitės visi prie jo.

F 'F Montenes & Co
GRftBORIfil

James J Myginty

72 S. 2 str. Brooklyn, N. Y.
Vienos durys nuo Wythe Ave
Elizabeth, N.J.
Laidoje ant visokių kapinių.
Parsamdo karietas ant szermenų
veselijų ir 1.1. labai pigiai.
Stonia po No 76 S. 1 str. arti
Berry.
Netoli nuo lietuviszkos baž- ADARA DIENA IR NAKTĮ '
nyczios.
Viskas užlaikoma
Telefonas 559 Williamsburg

322 Second Street,
ELIZABETH, N- J.

Geriausia užeiga pas

N Keijn'g

drūtų ir pigių.

IR

BftbZflMftVOTOJftI.

Elizabeth Port, N.J.

[17.vii-oZ]

Offisas ant 155 N 3-rd str
Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str
Arti Bedtord Avė.
t
BROOKLYN, N Y

H all te tjaiif

•a-

dėl guolio paduszkas. Ales užordeliavom extra
Įtenkis szimtus paduszkų. Mes turime visokio
didumo ir visokių kainų. Taipgi labai drūti
impilai. Prekė

Corn. Ripley Place,

Prop.

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
$3
Ant veselijų
$2
Undertekerio darbas
$3
N. Y. & N. J. Tel. 455.
Elizabeth,
,, 140.

’’CANOPY” PECZIU

314 SECOND STR.

Mrs. CROW LY,

Frank A. Lieb.

Geriausi

LAIDOTOJAS LAVONU
ir
Jis taiposgi yra agentu K.
BALZAMAVOTOJAS.
Garnier,o <fc Co. Californijos Prie lietuviszkos parapijos Szv.
vyno isz San Francisco.
Panos Marijos.

kuopuikiausia. Szaltas alus
ir turkiszki cigarai.

Sukninių TA VORU Krornąs
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 Berry str.
.BROOKLYN, E. D.

Krautuvė garsių

AARON M & Go

Drabužius, Skrybėlės
ir visoki apsivilktuva

John Widness

MATHISON &CO.,

K. Obiecunas.
ant
57 MONROE STR.
NEWARK, N. J.
Laiko laikrodžius, daimanUžlaiko paikinusią alų,ariel
tus ir visokius sidabrinius dai- ką likierius ir kvepianczius
gtus taiso ir parduoda.
cigarus. O stiklai koki dide
li ! Oi, oi, oi!
Agentas Real Estate insu
rance.
196 FIRST STR.
ELIZABETHPORT, N. J.
106 First Street,
Elizabeth, N. J

Uždėtas 1896 m.

Newark, N. J.

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

DANIEL J. VALSH

M, Burning

Agentas

^3^“—\

DASTATO

Turi garu varomą masziną del lentų pjovimo ir apdailinimo. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Puikiausia aptieka
laiko visam Elizabeth’e N. J.

CLOTHIERS.

p L & /t pleidyittep
Anglis, Medžius Lentas.

APOTHECARY
212 — 2-nd str Near Bond
ELIZABETH, N.J.
Physicians Prescriptions a
Specialty Telephone Connec
tions.

ant
112 — 2-os ulyezios.
Liekarstas geriausiai sutaiso.

Marshal & Ball

Brooklyn, N. Y

91 Grand str,

Edward Sansom

PA

Grosmt ir Bnm

Geriausiai užlaikoma visam mieste.
Parduoda szviežiausius tavorus už
pigiausią prekę, kame kiekvienas
galėjo persitikrini per 7 metus.
Taiposgi siunezia PININGUS
į visas dalis svieto, kaipo tai į Lie
tuvą, Prusus, Austriją ir kitur, kur
jus prieteliai aplaiko siuntinį į penkioliką dienų.
, :

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

S. MACK. G ;

•M'

$ 3.75.

S3

FOBNICZIU ir KARPUTE
ii

£3

82 Bond Str.
at

■s

n o 105 iki 109 FUbrst/ sLi?.

Elizabeth, N. J.

® GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU-I®

~rtU

M

Elizabeth, N. J.

BRAVORAS.
(CITY (MtEWEftY' CO.)
Kuriame iszdirba skaniau
sią, geriausią i
eikiausią
ALU ELIU ir PORTERI.
(Po JPo 6oo iki 612 (Pearl str.

ELIZABETH, N. J.

PETER BREIDT
i

Locninįkas.

f

Mokslo Stebuklai.

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull str.
Opp. Central R. R. Dapot,
ELIZA BETHPORT, N. J.

Plancziu liga ir džiūva
iszgydomos,

August Hoff. Prop’r,

Wines Lienors & Gw

PrakilnusNew York’okemikas ir r-nkslinezius ką siūlo mus skaitytoj, nis už dyką.
Žinomas komikas T. A. Slcciim, isz
New York'o apgarsino savo metodus is?gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokiu nupuolimų svei
katos.
Kiek vi < n am mus skaitytojui,
kurs paraszys pas jį. jis atsiųsUZ DYKA
TRIS BONKL'TES savo naujai isziastų
lickarstų.
Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas1
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
iesijos prfiferystę suteikti kenczianczia’
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanczio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų
padėkavonės laiszkų“. kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
98 Pine str., New York, priduodamas
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsius vaisia tiesiok isz savo laboratori-*
jos.
Kencziwitiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai mus laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS CJIRONISZKU IR NERVISZKU LIGŲ.

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
Troszkinimą, spaz
mas,
paralyžių,
dusulį, vandeninę
reunia-

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

apsaugojimo kompanijas

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

August Hoff, Prop’r.
16 N. Main str.
Shenandoah, Pa.

Dr. P. F. BURKE

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
gerinusiai gydo visokias ligas
Gyvena
daigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Xloyd str.
Shenandoah Pa. 1.1.
Vyrai visi pas geriausią

R. Dabb

Graboriu

Geriausias Sbenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma Vinca Minkevicziu
žiausio iki formatui portreto. 230 W. Centre str.
Puikiai nutraukia ir nebran
Shenandoah, Pa
giai.
Užlaiko geriausius arklius
291 W. Centre str.
ir ryginus dėl szėrmenų, vcsciShenandoah Pa. lių ir 1.1.
[36 ir

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

B U J A U C K A S.

ADOMAS

Persikraustė į savo naujus namus ant
Shenandoah, Penna.

GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.
Jei kenti, o netekai vilties iszsigydįti,
paklausk daktaro Kallmerten patarimo.
Dr. Kallmerten'as iszgydė tukstanezius
žmonių, kurie ilgai kentėjo, o kiti dakta
rai negalėjo jų iszgydyti. Tie žmonės
visur garsina dr-o Kallmerten’o vardą ir
sa.vo pažystamiems jį rodija. AtsiszaukFt prie dr-o Kallmerten’o, o jis jus iszgyd^s.
UZSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų lyczių (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 liga, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gromatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima Ii ją iszgydyt, ir kiek
kasztubs vaistai. Galima raszyt lenkiszkai, angliszkal ir vokiszkai. Adresas:
DR. F. J. KALLMERTEN,
Cor. Washington & 22nd- Sts.,
TOLEDO, OHIO.

Clias Rettig- ir Sūnūs
POTTVILLE’JE, Pa.

tfuri pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
Bavarsko alaus, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

PAS

Juozą Milinch

308 W.Centre str,

Mahanoy City, Penn’a.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkijair kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kie
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimų ir rodą.

Banka Bischofio

uždėta 1848 mete
name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Hali
New-Yorke
-------------- O---------------

Shincziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, sauge! Ir greitai

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, PLESZKEŠ, KAN
DŽIUS, SzORUS, DĖKLUS,
SZEPECZIUS, ir PATKAVAS. Pataiso viską greitai.
133 FIRRT STR.
ELIZABETH, N. J.
CONWAYS FAMOUS
5 6°
102 N. Main str.,

io c. store.
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 & 10 c. Store
102 n. Main Str. Shenandoah, Pa.

sustoja

ties patim

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyviniavsias iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
daro labai gerą įienjug ant inkstų, abel
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują,
panaikina perszalimą, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama.
240

BROLIAI MAUK
str. PhiladeD
phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, Iikierio.
Klausdami apie prekes ra
szykit pas pirmąjį agentą."
428 South

ISZĄuodame SzipkortCS (laivakortes) ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilinczianic SZipkOl'teS
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų ete
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str.

(Staats-Zeitung Building,

New-York

Joseph Miron,
------------- PARDAVĖJAS-----------

naminių rakandų, carpetų. ceratr,
sziaudinių pintinių, mezginių, che
nille goods, moglių, springsnų,
szienikų, laikrodžių, albumų, kai

5129 Malcolm str. Philadelphi ja, Pa.

ANTANAS KALCZ1NSKAS
geras ir teisingas
vyras laiko

mainierių

KOTELI
ANT

KETVIRTOS
(Fourth) Street

Minersville, Pa.
J. JI- SCHAFER.
Laikau didelg krautuvg importavotų yy/vo,
LIKIERIU, pargabentų'isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU< kur galit gaut buteliais ir
baczkutėmis, užlaikau klerkų lietuvį,
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszkit
atsiszaukt po adresu:

Parduoda ir ant iszmokesczių.
515 Elizabeth A\e,
ELIZABETHPORT, N. J.

UŽLAIKO

SCRANTON'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lieuvlų.
Pirmos kliasos visokį gėrymai
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.
Nepamirszklte, jog Hotelia

Petro Lipavicziaus,
po No. 183.7 N. Main Ave.
(Providence),

Scranton, Pa.

Krautuvė cigarų, papirosų maskoliszkų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.00
iki 8 65,oo už tūkstantį.
Raszykit pas
garsų agentą:

Dr. J- Ozupka

New Poin HOTEL

S. W. Haysmen

.

Pirmos kliasos Kotelį

604 S. 3-rd st.
Philadelphia, Pa.

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

Pardavėjas visokių geriausių LIKIERU ir CIGARU. Likieria
Pardavėjas
VYNO, LIKIERIU, IR CI parsiduoda kaip po biskį (rertail)
taip ir po daugelį (wholesale),
GARU.
likierus, kaip kriszpola
PUIKIAUSIA VIETA czystus
pristato ant kiekvienų vestuvių
dėlužeigos ant kampo
(veseilių).
168—1-st str. Cor. Court str.
all
ront sts
ELIZABETH, N. J.

&F

L. Ąltjnap

5129 Malcolm st.
Philadelphia, Pa.

James Brown

W

Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietells bedoje
Plauberij žemiau Readingo geležinkelio

J. MIELDAZIS,
užlaiko puikią r e s t a’u r a c i j ą ir
p u 1 t ė b e 1 i u s.
Jo k r i a u c z i ų
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u siųsti į L i c t u v ą p i u į g u s ir
iszsipirkti laivakortę.
Neužmirszkit
reikale užeiti.

.... and ....

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth
Porth’o dypu (geležinkeldvariu),

Elizabeth, N. J.
Importuoti ir naminiai gėrymai ir
cigarai. Kambarius parsamdoma 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,

F. A. Bergen

Vienatinis lietuviszkas
SALIUNAS

Wholesale pardavėjas

M. Jokubaucko

Cigaru Tabako ir Tabokos.
305 Elizabeth Ave
Elizabeth, N. J.
[
Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas
j žydus, eikit velyk pas V. Domansk’, kuI rio apgarsinimas yra ant paskutinio p'uslapio. Jis turi taipgi Branch office ant
2848 R i c Ii m o n d str.

Moteriszkij drapanų sztoras
No 205 E. Centre str.

Vienatine Lietnyiszka
APTIEKA!

Kurioj galite gautie visokių giduolu kaip senam krajui, ba aptickorius pači la isz senj krajaus. Tal
pos gi siuneziame giduoles j visas
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit:
Hz. K. Szemborskis,
(JI Green Sir.

Worcester. Masa.

Visad atminkit,
.... jog ... .

J, fiavickas
pigiausiai parsamdo arklius ant veselijų,
pagrabų ir ki iksztynų. Visižino, jog jis
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo

Grabų biznį.

Pasitaikius szermenims, eikite visi pas
jįGyvena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley
ties Union str
Shenandoah,* Pa.

Dr. Juliau Czupka

Antanas Galinis.

Nedėlioję Bnnka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

*

Karai
saliui) u.

1100 Carson str. South Side
Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

Insteigta 1870m.

S. T. Morrow

Central Hotel
kur yra

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital, ėjo
Ashland’e. Gyvena J15 N. Jardin str. S h c n a n d o a h, Pa,

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

211 E. Centre str.
Slienndoah, Pa.

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

307 W. Coal str.
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,drugį, szaszus
ant
galvos
ir ant
skuros, ligas motės, nercguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, pukHiną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, sloga, reuralgiją, bronchitis, petogrą, niežufį,uždegima^smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

Ballantyne’s Pale Extra Lager
Beer on Draught.
Trolley Cars stop at die door.

ŽINIA DĖL SAL1UNIKU
IR SZTORNIKIJ.

315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y

Užlaiko puikų szaltą alų,
degtinė tikra ruginė, o cigarai
su kvepianeziu durneliu isz pa
ežios Turkijos.
Jeigu sziezia atkeliausi,
Tai pas manę viską gausi!

Geležinkelis Leliigh - Vaiky,
Prasidėjo nuo 14 Lapkriczdo zSę? m,
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Lo
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
*r 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 plot.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir
Hudsondale 3.10 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaverly 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 Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tuk,hannock 9.14 ryta; 6.00 po piet
In Ithaca ir Geneva 9.14 ryta; 6.00 po
piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet.
In Jeanesville, 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 irO.OO
po piet.
In Hazleboork, Jeddo, Drifton 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 pietu.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1.46 4.07,
6.46, 9.12 po pietu.
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 pietu.
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 rytaj
3.10, 6.00, 11.00 po pietu.

Treinai iszeina.
Isz ShninoKin 5.00, 8.20, 12.10 isz ry to, 4.10, 5.10
7 50 po plvtu ir ateinu in Szenudori ant 5.48, 9.14
ryte, 12.58, 4.58, 6.00, ir 8.42 po pietu.
Iszeiuu isz Szenadorii ) Pottsville, 6 03. 7.38
9.15, 11.00, isz ryto;
12.58, 3.10, 4.15, 6.00.
8.42 po pietu.
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 pietu.
*
Iszeina isz Szenadorio į Hazleton, 5.48, 7.38
9.14. ryte, 12,58,3.10,4.58,6.00,8.42 po pietu.
Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 8.20, 10.00
12.15 ryte, 3.05, 5.00. 5,57, 8 20 po pietu.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 Ir 7.21 po pietu, ir ateina in Shamo
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8. 2,
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po pietu.
Iszeina in Ashland, Girardville
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietu.
In Hazleton, Black Creek Junction
Penn Haven Juctlon, Mauch Chunk
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pietu.
In Philadelphia 12.50, po pietu.
In Yatesville, Park Place, -Mahanoy
City Ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03’
6.31 po pietu,
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryta 12,52, 6.2^ po pietu.
Isz Szenadorlc in Pottsville 5,58,9,10
9.40, ryte 3.05. po pietu.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietu.
Rollin n. wilbur gencralnas superin
teųdentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdla, Pa.
A. W. NONNEMACHER, Asst G. P A
Philadelphia, Pa.

