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XII Susiv. Seimas Phila- 
—--- I?*v. - —

(Tąsa.)

Szv. Juozapo draugystes isz 
Philadelphijos laiszkas.

Philadelphia, Pa.
18 Oktobriaus, 1897m.

Delegatai į Seimą S. L. A. 
Juozapo draugystes (ežia su- 
raszas delegatų. Red.)

Ineszimai.
1. Žmogui labai sužeistamO

dar gyvam iszmoketi visą po- 
smertinę.

2. Sąnariui naujai įstoju
siam, jeigu ir tuojaus numirtų, 
turi but iszmoketa posmertine.

3. Kasos pinįgai turi but 
sudėti į tokią vietą, kur galėtų 
atneszti sziokį tokį procentą.

4. Netikusios ypatos bei 
katros netiktai savę neužlaiko, 
ale dar dergia visaip, butų 
nepriimamos.

5. Pagal daugumą sąnarių 
kuopos ir draugystes turi būti 
rinkti delegatai.

6. Idant galėtų būti garbes 
sąnariais.

«
zimai Brooklyn’o N.
Liopos:

1. Kad posmertine mokes
tis liktųsi ta pati, kaip lig szio- 
liai buvo.

2. Sąnariai numirę, taipgi 
ir suspenduoti turi būti garsi
nami organe vardais ir pravar
dėmis atskyrium.

3. Kad sąnariai prisiraszę 
prie Susiv: dar gyvenant 
Amerikoje, iszpildydami pilnai 
įstatus Susiv., kad ir gyventu 
kitoj szalyj, tur lygias tiesas su 
visais.

4. Kad Konstitucija butų
perkratant pataisyta.

5. Organas gal but taip,
kaip ir dabar.

6 Kad Susiv. sąnariai pa- 
sirupįtų kelti Susiv. augsztyn 

materijaliszkai, uždedant ko
kias nors prekystes.

7. Knįgas, Susiv. kasztais 
iszduotas, paleist už mažesnę 
prekę.

Musų kuopos delegatu isz- 
siųstas Jurgis Moliuszis.

Laimingo pasivedimo vi
siems Seimo delegatams veli
ja Brooklyn’o kuopa.

Ineszimai Elizabeth, N.
J. 4 - kuopos:

1. Kad butų padidįta po
smertine.

2. Kad butų iszdalįtos knį- 
gelės kožnam sąnariui, kad 
aiszkiai parodyt, kada įstojo 
ir kada viską iszsimokėjęs.

3. Kad kiekvieno suspen
duoto sąnario butų patalpįtas 
vardas Susiv. Organe.

4. Kad, vietoj didelių ka- 
sztų iszleidžiant Susiv. Orga
ną Tėvynę, butų nusamdytas 
koks nors lietuviszkas laikra- 
sztis, ir' kad talpįti ant mene
sio sykį Susiv. reikalus ir tą 
numerį Susiv. kuopom prisių
sti dykai.

Ineszimai Philad. ,, Su
siv. “ kuopos del labo ,, Su
siv. “ ant XII Seimo ,,Susiv. 
L. A.”, kp., Philada. Pa.

Nutarimai parupįti ant spe- 
cijalno Philad. ,, Susiv. “ kuo
pos susirinkimo, dienoj 23 
Rugs. 1897m.

1. Kad Centralnam Komi
tete ne dutu~ ureanįKais Kuni
gai, o tik civilni žmones, nes 
to jau seniai reikalauja visuo
mene lietuviszka (Tas įneszi- 
mas buvo vienbalsiai atmes
tas).

2. Idant: Organu ,, Susiv. 
L. A.“ paskirt kitą laikrasztį 
nedelinį (geriausia butų ,.Vie
nybę“) ir kad gautų kiekvie
nas sąnarys užsimokėdamas 
po $1 ant metų kas nedelią; 
tokiu budu butų mažiau kasztų 
,, Susiv., “ o laikrasztį prisius 
kiekvienam į namus. Kurie 
sąnariai priguli su paezioms, 
tiems užtenka vieno No Orga
no. Už kasztus iszdavimo 
Tėvynes paskirt nuo kiekvie
no sąnario po 25c. dėl kiek
vienos kuopos bei drauge dėl 
iszsiuntimo delegato ant Sei- 
mo. ( Szis klausymas buvo pri
imtas ant apsvartymo, bet ki
taip suformuluotas).

3. ■ Jeigu Tėvynė pasiliks 
ant toliaus ,,Susiv. “ Organu, 
kad nebūtų ilgiaus spaudina- 
ma ,,Garso“ spaustuvėj, nes 
Garsas per daug turi pretensi- 
jų prie ,, Susiv. ‘ ‘ Taipgi idant 
butų pilnai užmokėta Garso 
Red. už spaudimą ,, Tėvynės, ‘1 
nes Garsas skundėsi, kad už 
pusiau dyką, ,Tėv. ‘ * spaudi na, 
o Garsas kad užmokėtų ,, Su
siv. už apgarsinimą „Tėvy
nėj“ už kiekvieną colį, t. y. 8 
dol. už kiekviena coli ant me-L. L

tų. (Tas įneszimas, kaip bai
siai vienpusiszkas, buvo su nu- 
peikimu atmestas, bet kad pa
judino svarbų dalyką, tai su
formuotas paveiksle klausymo, 
ką daryt su „Tėvyne, “ likos 
priimtas ant apsvarstymo).

4. Jei „Tėvynė“ pasiliks 
toliaus organu ,, Susiv.“, kad 
butų uždėta po 25c. ant kiek
vieno sąnario ant metų dėl ka
sztų delegatų iszsiuntimo ant 
Seimo. Nes ikisziol daugiau

siai delegatai važiavo ant Sei
mo savo kasztais arba paveda' 
visą reikalą savo kuopos kunį- 
gams. Užtai toki Seimai bu
na padaryti prieszai valę žmo
nių ir „Susiv. “ reikalus truk
do. (Klausymas apie mokestį 
už „Tėvynę buvo pripažįtos 
vertu apsvarstymo).

5. Idant ženklų prekė bu
tų numuszta; auksinių ant vie
no dolerio nes tiek kasztuoja 
ir neatbūtinai kiekvienas turi 
sąnarys dėvėt „Susiv.“ žen
klą. Iki sziol nebuvo tame jo
kio parėdko. (Klausymas apie 
ženklelių prekę likos paskirtas 
ant apsvarstymo).

6. Idant butų knįgutė at- 
spaudįta su „Susiv.“ ženkle
liu dėl pakvitavojimo mokestų 
sąnariams. [įneszimas pas
kirtas ant apsvarstymo. ]

7. Idant pinįgai posmerti- 
nės užmokamos ne butų siun- 
cziami ant rankų kunįgo, bet 
tik ant rankų virszinįkų tų kuo
pų bei draugysezių, kurių 
draugas numirė. (Atmesta).

8. Padaryt protestą vardan
Amerikos Liet, priesz dabarti
nę valdžią dvasiszką Rymo ka
talikų Seminarijų Lietuvoj. 
Valdžia Seminarijos gvoltu 
verezia Liet, vaikus [klierikus] 
į lenkus; o jeigu kuris isz jų 
drysta laikyti savę liet, arba 
liet, kalbėti, tokį kaipo bun- 
taunįką iszveja isz Seminarijos 
9.7nlm . Ljt-iL-Ixo »-««*■.•-• .
ima pirmą vietą Lietuvoj 
draugiszkuose reikaluose! Daro 
skriauda amžina tautai! Prote-G o

stų kopijos turi but nusiųstos 
ant rankų vyskupų diecezijų 
Seinų, Kauno ir Vilniaus. Jei 
tai negelbės, tai turi būti pa
duotas skundas paežiam sžvefi- 
tam Tėvui Romon. Nes jo
kia tauta pasaulėj nėr taip be- 
gėdiszkai sloginama tautiszkai 
ir dvasiszkai, kaip kad lietuviai 
per maskolius ir lenkus!

[Tas darbas buvo paliktas 
atlikti patiems kunįgams].

9. Konstitucija „Susiv.‘, 
turi būti skaityta, ant Seimo ir 
pertaisyta, jei kas prieszingo 
rastųsi. (Paskirta ant apsvar
stymo).

10. Turi būti perrevidavo- 
tas „Susiv. “ knįgynas nors du 
kartu ant metų per apekunus 
ant kasos ir apgarsįti organe 
apie stovį kasos.

11. Urėdnįkams Centr. 
Kom. turi būti atsakanti alga, 
tada galėsim nuo jų reikalauti 
atsakanezio darbo. (Paskirta 
ant apsvr. ] Pasiraszyta

Unika ir

V. Ambrozevycziaus.

Plymouth, Pa

17 d. Spalio, 1897m.
Plymouth’o kuopa viso gero 

linkėdama dėl Seimo sąnarių 
ir su guodone meldžiame pri
imti dėl apsvarstymo mažos 
vertės musų įneszimus:

1. Kad organas Susivienyji- 
mo, iszleidžiamas Susiv. kasz
tais, neiszeidinėtų su paveik
slais ir dainelėms bei pasakė
lėms, tikt talpįtų visus Susiv. 
reikalus, ir nors kartą ant tri
jų mėnesių parodytų vardus ir 
pravardes suspenduotų sąna
rių.

2. Kad įstojant! prie Susiv. 
sąnariai nebūtų priimami į 
kuopas be daktaro paliudyjimo 

apie naujai įstojanezio sąna
rio sveikata, c

Meldžiam apsvarstyt, kaipo 
mes gyvenanti Lužernės 
Count’e, negalime iszpildyti 
užduotės pagal įstatų straip
snio, patilpusio ant 29-30 pus
lapių, kad visos užmokestys 
turi but prisiųstos ne vėliaus, 
kaip 15 dieną bertainio mėne
sio. O mes negalėdami szios O 
užduotės iszpildyti, tampam 
suspenduotais, o mes negali
me ankseziau mokėt, kaip 20 
dieną kiekvieno mėnesio, ba 
ir mes už savo darba negau- 

g o 
name užmokesezio, kaipo 20 
d. kožno mėnesio. Tai mel
džiam permainyt dėl mus szį 
įstaso straipsnį, ba kitaip ne
galime prigulėt prie Susivie- 
nyjimo.

Su guodone viso labo linkė
dami dėl Seimo sąnarių.

Vardan kuopos pasiraszo 
Komitetas.

prez. K. Nėnius, 
seki*. M. Zaleskis, 
kasi*. S. Vaickulonis.

Konstantas Nenius yra mu
sų miesto Plymouth’o Susiv. 
kuopos prezidentu. Jis ir ant 
Seimo važiuoja, kaipo delega
tas, todėl jam turit duoti balsą.

Kun. A. Burba.

Maiianoy City, Pa.
3 d. Spalio, 1897m.

Kuopa laikė savo susirinki
mą, ant kurio nutarė paduot

L Kad įsiraszymas į Susiv. 
A. L. butų nuo metų, t. y. 
senesniems pakelti įstojimą.

Dabar sudedam szirdingą 
padėkavonę Susiv. A. L. pre
zidentui ir kitiems iszdavėjams, 
kurie Lzduoda mums naudin
gą rasztą „Tėvynę“.

Su guodone 
Komitetas.

Seki*. VI. Rinkeviczius. 
Toliaus Ims.

Case a rets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaruduflių nepadaro. 10c.

Korespondencij os.
\ . *

Union City. Conn. 19 d. 
Rugsėjo, 189/m., ant mėnesi
nio szv. Jurgio dr-ės susirinki
mo tūlas tautietis ragino sąna
rius protestuoti priesz Luz. Co. 
szerifo Martino pasielgimą su 

1 nekaltais vargszais darbinįkais 
Plazleton’o apielinkės. Ir už
baigdamas savo kalbą, papra- 
szė visų draugų, kad padarytų 
milaszirdystę dėl likusių nasz- 
laiczių, ant ko visi vienbalsiai 
pristojo.

Pirmiausiai paskyrė isz drau
gystės iždo 10 dol., priek tam 
dar veik visi draugai, kurie 
tik ant salės buvo, po kiek 
katras iszgalėjo, sudėjo ir su
sidarė 6 dol. Paskui tapo isz- 
rinkti du vyrai, idant pereitų 
per visus lietuvius pakalekta- 
voti ant to reikalo. Po mitin
gui, susirinko i Cliub-ruimi, 
kame vėl sumetė 2 dol. ir 55c. 
Jau szie visi pinįgai buvo ap
garsįti per „Vienybę“ 39 nu- 
merij. Taipgi tapo per tuos 
du vyru sukalektavota 15 dol. 
ir 60 c. Isz viso paaukautų 
pinįgų turim $34.65c., kurie 
dabar stovi draugystės ižde.

Jeigu yra labai reikalas, te
gul tam iszrinktas komitetas 
atsiszaukia į musų draugystę, 
o tuojaus aukas apturės. Ant- 

raszas: St. George’s Lithua 
nian society, P.O. Box 184

Union City, Conn.
Butų geistina, kad visur pa

darytų kolektas, kur tik ran
dasi lietuvių.

Dar pridursiu keletą žodžių 
kas link mus miestelio: c

Ne tik dabar, bet jau nuo 
seniai mus miestelis pragarsė
jęs tautiszkais darbais. Yra 
pagelbinė szv. Jurgio drau
gystė, badai ketvirtas metas 
tvirtai gyvuoja. „Susiv“. kuo
pa taipgi isz 57 sąnarių, jau 
yra pilni, bet sziuom kartu vėl 
keletas prisiraszę. Tėv. Myl. 
dr. kuopa taipgi susidėjus isz 
keleto ypatų. Jau ir knįgynas 
randasi ant kliubo vardo, tik 
da menkai turi pinįgų, už ką 
knįgų ir laikraszczių parsi
traukti; bet turim viltį, kad su 
laiku ir taš sustiprės. Iszgir- 
dę nekurie tautiecziai gal pa- 
mislys, buk tai Conectikut’o 
sostapilė. Bet ne! ežia suvis 
mažas mieseziukas, kadangi 
randasi nedaugiaus per 25 lie- 
tuviszkų szeimynų, nes dau
ginus nėra kur užsilaikyti, ka- 
dągi randasi isz viso 5 dirbtu
vės ir suvis nedidelės.

Taigi už ta visa darbsztuma 
iszpuola garbė Ignotui Grie- 
sziui, kuris taip nenuilstaneziai 
darbuojasi nevien tik paragi
nimu, bet tankiai ir medegos 
prideda. Tik gaila, kad da 
VcFrc’. kiVau^’iTOK 
gentai“ taip darbuotųsi, tai 
jau sziądien musų tėvynė butų 
apvainikuota.

(D r. Kalektorius.

(Boston, .Mass. Paduodarn 
visiems Boston’o lietuviams 
žinią, kad dr-tėD.L. K. Vy
tauto atidarė lietuviszka knį- 
gyną ant salės 339 W. Broad 
way So. Boston, Mass. Tas 
knįgynas talpina savij visokių 
lietuviszkų, lenkiszkų, anglisz- 
kų ir kitokių knįgų. Taiposgi 
yra visoki lietuviszki laikrasz- 
cziai.

Užpraszom visus brolius lie
tuvius ir seseris lietuvaites, 
idant nepatingėtų atsilankyti 
į musų knįgyną ir pasiskaityti 
visokių gražių skaitymų. Tai
posgi yra užpraszomi visi bro
liai lietuviai isz Boston’o ir isz 
kitų miestų, idant teiktųsi ap
dovanoti musų naują knįgyną 
— prisiųsti, katram kiek gali
ma, kokią knįgą arba kokį 
nors dalyką, kuris but reika
lingas musų knįgyne.

Užpraszom visus brolius lie
tuvius isz visos Amerikos, 
idant prisiųstų kokių nors knį- 
gelių dėl padidinimo musų 
knįgyno, už ką musų draugys
tė bus labai dėkinga. Siun
cziant knįgas ir kitokius reika-. 
lingus knįgynui daigtns, pra- 
szom siųsti ant szito adreso:

Franas Mackeviczia, 
262 W. Fourth str.

' So. Boston, Mass.
Praszom, broliai, nepamirsz- 

kit musų jauno knįgyno.
Su guodoneo

K o m i t e t a-s.
Apekunai knįgyno, kurie 

užsiima knįgyno reikalais, yra 
iszrinkti szie:

1. Franas Mackeviczia,
2. Pilypas Szlimas ir
3. Dominįkas Vilkunas.

Atitaisymas.
Pereitam mus laikraszczio 

numerij po telegrama isz Cle- 
veland’o į „Susiv. “ delegatus 
yra paraszas p. Skunskio. 
Atitaisome, kad ten turi būti 
paraszas p. A. Olszinskio, nes 
jisai yra tą pasveikinimą siun
tęs, o ne p. Skunskis.

Taipgi paduota „Susiv.“ 
kasos suma yra klaidinga, bet 
to negalim atitaisyt, kol nepa
sirodys urėdiszka rokunda.

P. J. Kazakevyczia isz Ha- 
zleton’o, sąnarys komiteto, 
rupinaneziosi apie reikalus su- 
szaudytų ties Lattimer’u strai- 
kierių, praszo mus pągarsįt, 
kad jis priėmė nuo North Jay 
lietuvių §4.25 aukų ant reikalų 
Lattimer’o skerdynės.

Philadelphijos lietuviai, ką 
be eitipas žydus, eikit velyk 
pas v. Domanskį, kurio ap
garsinimas yra ant paskutinio 
puslapio. Jis turi taipgi Branch 
office ant 2848 Richmond str.-------—«.--------

Kaip žinote, 
kad p. Mieldažis per tiek laiko 
taisė savo namą ant saliuno, 
tai dabar ir įtaisė, kad butų 
visokios vigados. Ateinanczia O v
seredą (3 Novemberio) bus 
atidarymas saliuno ir įkurtu
vės, tai, broliai, kas galėda
mas ateikit ant tos dienos, o 
nesigraudysit — bus visko ir 
puikus orkestrinis benasgrajįs, 
kad ką jau ežia!

Neužmirszkit ant seredos 
Ari c. i_a±r>j t ----------

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

Balius!
Dr-tė Lietuvos Sūnų, karei

vių, Cleveland, O., parengė 
puikų balių ant 13 d. Lapkri- 
ezie, 1897m. Puikiausia pro
ga pasilinksmįti, nes bus pui
kiausias lietuviszkas baliaus, 
koks kada buvo Cleveland’e. 
Grajįs puikiausi „Clevelande 
Newman & Meyer’s“ orkest
rą. Taigi nepamirszkite bran
gus lietuviai ir lietuvaitės pri
būti sekantį subat-vakarį. Pra
sidės ant 7-tos vai. vakare. 
Nepasivėlykit pribūti, kad 
paskui nerugotumet, jog ma
žai laiko szokti, ba tik tą vie
ną naktį grajįs muzikė; o kad 
tu surugtum, užmirszau pasa
kyti ant kokios salės bus tie 
puikus szokiai. Praboczikit, 
brangus tautiecziai, nes nety- 
czioms paženklįsiu dabartės — 
tagi bus Stokies Halėj, 1733 
St. Clair uliezios. Praszom 
atsilankyti, nes tikietas kasz
tuoja tik 25c/, moterims ir 
panelėms ineiga dykai.

Užpraszom visus lietuvius 
isz apielinkės, idant teiktumė
tės pribūti, o busite kuoge- 
riausiai priimti.

Meilingai užpraszo 
Komitetas.

* *

Susirinkimas dr-tės 
Lietuvos Sūnų, kareivių, bus 
7 d. Lapkriczio (Nov.), 97m. 
Kiekvienas sąnarys virszminė- 
tos draugystės privalo pribūti, 
nes yra svarbus dalykas dėl 
apsvarstymo, — nepribuvusgi, 
papuls po kora 50c. Susirin
kimas bus kur visados — szv. 
Petro bažnyczios salėj ( nedė- 
lioj 4 adyną po pietų).

Su guodone
Sekr. S. Voiszvillis.
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Jau praėjo XII Susiv. Sei
mas ir su smagumu galime pa
sigirti daugeliu gerų dalykų, 
atliktų per Seimą. Dar nese
niai visur sznire priesz-seimi- 
nes agitacijos: vieni ketino pa
griebti Susiv. ir perkreipti 
pagal savo kurpalį, kiti priesz- 
giniaudami tempe jį atgal, į 
vietą, kur jis buvo pirm kelių 
metų. Smarkios buvo agita
cijos, karsztos rodos, ener- 
giszkas darbsztumas isz visų 
pusių, bet Susivienyjimas isz 
to viso iszejo tikru Amerikos 
Lietuvių perstatytoj u.

Iki sziol jo nedraugai rik
smą kėlė ant tariamo Susiv. 
klerikalizmo, bet XII Seimas 
parode aiszkiai jo bepusystę; 
užmetinejama buvo, kad Susiv. 
nesirūpina apie apszvietimą, 
apie darbinįkiszkus klausymus 
— XII Seimas uždare nasrus 
visiems to sztamo rėksniams 
paskirdams 200 dol. pagelbos 
einancziam svietiszkus mokslus 
tautiecziui, 100 dol. aukauda
mi ant Hazleton’o nelaimingų 
aukų ir patvirtįdams Centra- 
liszkos vyriausybes uždėtą tau- 
tiszką knįgyną.

Padalydams sąnarius į 3 
skyrius, beje 1) mokanczių 50 
c. ant metų garbes sąnarių; 
2) tikrų sąnarių I-mo skyriaus 
mokanczių ant metų po 2 dol. 
ir imanczių 150 dol. posmerti- 
nes ir 3) II skyriaus tikrų są
narių, mokanczių 4 dol. ir 
imanczių S300 posmertinės. 
XII Seimas atidarė kuopla- 
cziausius vartus del žmonių 
su įvairiausiais norais, kad visi 
galėtų risztis vienu tautiszkos 
vienybes rysziu. Pilnas mi- 
laszirdystes nutarimas iszmo- 
keti pilną posmertinę gyvam 

—sąnariui. vkuris vr.a taip_sužcis- 
gali, uždarys burną aižiau
siems Susiv. nevidonams.

Del asabiszko biznio kelių 
ypatų megįta buvo panaikįti 
Susiv. vienatinį paramą, jo 
organą „Tėvynę“, bet XII 
Seimo delegatai smarkum nu- 
peikimu tų biznierelių tautisz- 
kais dalykais parode apicziu- 
pai, kad musų visuomenė jau 
užaugusi protiszkai, moka pa- 
žįti žemcziugus ir nenori ap
mainyti jų ant kokio ten jova
lo. Tegyvuoja Seimas ir jo 
delegatai, tegyvuoja Susivie
nyjimas! p~m.

Lietuva“straipsnij „Tver
kime savo tautos apgynėjus“ 
buvo nubarus „katalikiszkus“ 
laikraszczius, buk jie, pilni 
partijaliszkumo, nenorėjo pri
remti kandidatūros tūlų lietu
vių, k. a. p. Tabaro ir dr. 
Szliupo. Mums darodžius, kad 
tai neteisybė, „Lietuva“ isz 
dalies atszaukė savo užsipuoli
mą, pripažįdama, kad žmogus 
kaip kada gali suklysti. Tą 
,,Lietuvos“ straipsnį žodis į 
žodį perspaudino „Vienybė“, 
vienok sulyg sziol „Vienybėj” 
atszaukimo dar nematėm.

Klaidų atitaisymas.
* , ■ ■ _  -

Raszydami pirm kelių nedė- 
lių apie lietuviszkas mokslai- 
nes, paminėjome, pasiremda
mi ant „Lietuvos“ ir kitų 
laikraszczių, kad į Chicagos 
parapijinę mokslainę tapo par
trauktos už mokytojas peil- 
kios lenkiszkos miniszkos. 
Dabar dasižinome, kad minisz- 
kų yra tenai ne penkios, tik
tai keturios, isz kurių viena 
airiszė, likusios lietuvaites.

Kad papuczkal tavą kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C as car c t s 
katarlszkas cukerkas, Isz ties pasveiksi, 
10c., 25c,

EILĖS, j 
deklamuotos ponios S. Mankus,i 

Philadclphijoj, laike pra= 
kalbu isz priežasties

XII Susiv. Seimo, 
b

Su pąncziais ant rankų ir kojų, 
Inbaugįta riksmais spaudėjų, 
Kas dieną po jungu vaitoji!, 
Kas valanda aszaras lieju.

Nuo Dauguvos iki pajurei — 
Nuo pietų, nuo sziaurės, nuo 

[rytų, 
Isz visur ant manęs kyla būriai 
Skriaudėjų neiszpasakytų.

Czia gudų bjauri vyriausybė 
Bedieviszkus įstatus kala, 
Idant man atėmus gyvybe 
Inmesti i trudiszka bala. C O V U
— Czia vėliai kabinasi prusai 
Su vokiszka savo svajone: 
„Kodėl vokiszkai n’iszmokai?
Ar tau Vokietija ne yr ponia”?

Ir žydai ir gudai ir prusai, 
Visi lietuvį baudžia ir spaudžia, 
O navet toj žemėj liuosybės - 
Ir czia lietuvio nepriglaudžia.

O! glaudžia! Bet kaip? Ten 
[vaitoja!....

-Kas? — Naszlės, naszlaicziai 
[lietuvių,

Kurie ties Hazleton’u 10 Rug- 
[sėjo dienoje 

Nuo kulkų szerifo Martin’o 
| pražuvo!

O, broliai! ar esam taip silpni, 
Kad visi mus niekiu ir baudžia, 
O, broliai! ar esam taip niekai, 
Kad visi mus stumia - neglau- 

[džia.
Ne! visa ta prieszų daugybė 
Neįstengtų suardyti mus būvį, 
Jei sątaika, meilė, vienybė 
Pareitų į būdą lietuvių.

— Bet ka szendien lietuviai
"TSžrtiKTtr='sai<yti man

Viens siunczia antjkito žądarą, 
Viens kitą ne žmoniszkai ėda.

Už sziaudą, už avižos grūdą, 
Už vyžą, ar kelias kapeikas — 
Ein brolis su broliu į sūdą. 
Su tėvu susiremia vaikas!

Ir netiktai pas tamsų mužiką 
Atrasi nesątaikos ligą, 
Ji ir apszviestuosius apnyko 
Ir jie, kaip įmaną, mus ėda.

— Viens skelbia: „Szalin ku-
[nįgija!

Szalin katalikų bažnyczia!
Jos mokslas seniai surūdijo, 
Užteks lietuviams moksliny- 

[czių”.
Kiti vėl: „Ar žinot vyrucziai, 
Skaicziau Pelų Juozapo knįgas 
Ir jau persiliudijau druežiai, 
Kad žmogus bezdžionkai yr 

[lygus“.
Ir taip toliaus treti, ketvirti, 
Asabiszkas pažiūras sėja, 
O lietuviai mokslo neturinti 
Iszvirsta į vaikiszczių vėją. —

O! broliai, o! sesers jus mano! 
Kas jūsų aptemdino protą, 
Atmįkit patarlę seną,
Jog: „nekerta kirvis be koto”.

Bežiūrint, kaip smarkiai jus 
[klystat.

Net skausmas man gelia kru- 
[tinę,

Nes yra tai tikra kvailystė. 
Apginti be Dievo tėvynę.

Darbuokimės visi isz vieno, 
Už vieną kovokime tiesą, 
O tada be ugnies, be plieno 
Atgausim sau laisvę ir szvie- 
są. * )

*) Szios eiles buvo pataipįto 
,,Vienybėj“. P. S. M. jas sziek tiek 
perkeitė, prituikįdaina prie aplin
kybių. Czion jas taip talpiname, 
kaip buvo deklemuotos.

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a sca
re ts, geriausią skilvio Ir žarnų regulia
torių. i 

Socijalistai ant savo 
diirb vietos.

(Pr&egląd Powszechny.)

(Pabaiga.)

Tokios žinios nepadarė 
linksmos įspaudos ant darbinį- 

i kų. Vienas isz jų, vardu Valet- 
; te, isz geros valios įtikėjo, jog 
socijalistiszkoj darbvietėj kož- 
nas turi lygų baisa ir gali atvi- 
rai iszpažįt, ką jauezia, — szi- 
tai jautė, kad užveizdas per
daug sau ima užmokesties isz 
abelno turto ir garsiai isztarė 

.savo patėmijimą.
Toks pasielgimas užkrėtė 

1 ir jo draugus: nes kitas vardu 
G u eg not taipgi sau- sumavo j o, 

, kad jis turi pilną tiesą žinoti 
stovį iszda vinių dėlei pastaty- 

1 mo liejinyczios. Adverniai-už- 
jVeizdas mislijo, - darbinįkai, 
nors visi priguli prie turto, už 
kurį statėsi darbvietė, vienok 
neturi tiesos kisztis į vedimą 
rokundų tame turte, —- neturi 
žinot, kiek turtas atnesza pel
no, — tuom labjau nepriguli 
jiems isztarmė, kiek užveizdas 
turi imti už savo darbą; tegul 
darbinįkams pakanka žinoti, 
jog dirba kaipo savinįkai darb- 
vietės ir prisideda prie iszka- 
riavimo būvio dėlei socijalizmo. 
Kitas vėl darbi nįkas vardu 
Gueritat, tėvas penkių vaikų, 

i rugoja ir užmetinėja užveizdai, 
jog ne dėl naudos darbinįkų 
užlaiko darbvietę, tik dėl ko
vos socijalizmo, todėl isz 
jų (darbinįkų) naudo- 

1 jasi kaipo įnagiais, idant užtik- 
rįti pergalėjimą savo partijai 
ir vieton vienyti į darbinįkisz- 
ką ryszį dėlei iszkariavimo ge
resnio būvio, tvėre isz jų poli- 
tikiszką partiją.

darbinįkų, — neapykanta au
go jų szirdyse. Vėl vienas, 
Sirven, patėmijo ir d y vi josi, 
kad nieks nei neamtelėja, kada 
perdėtinis, vardu Bardot, pa
sivėlina prie darbo, o kada 
darbinikas 10 minutu stos ve- c C-

liau į darbą, nustoja užmokes
ties už adyną.

Vienu žodžiu, darbinįkai 
vilėsi, kad socijalistiszkoj 
darbvietėj ras patį rojų, — 
skaudžiai apsiriko! nerado 
nieko ypatingesnio, apart 
vargo, kurį ir svietur galėjo 
atrasti, vienok su tuom sky
rium: svietur niekas jiems ne
žadėjo visuotinos laimės, o czia 
atjautė tuom daugiaus karty
bės, juo skaiseziau žibėjo užma
nyta viltis.

Užveizdas isz savo pusės 
užgynė atpratįti darbinįkus nuo 
auksinių vilczių ir pakorot 
juos už tai, kad atjautė apsiri
kimą: visi keturi Guegnot, 
Valette, Sirven, Gueritat isz- 
girdo isztarmė: dėl jus ant vi
sos sąvaitės sulaikytas darbas.

Tokia isztarmė iszrodė jiems 
nesuprantama: kaipgi savinį- 
kas gali darbo nustoti savoj 
dirbtuvėj? Todėl ant rytojaus 
atėjo visi į darbą. Tokia jų 
arogancija supykino užveizdą 
neapsakomai ir visi keturi tapo 
pavaryti be iszsikabėjimo. 
Nuskriausti nepaabejojo apie 
savo tiesas, — juk dėl ginezo 
gimusio tarp savinįko ir pava
romų darbinįkų esti kožname 
darbo skyriuje rodą vyrų pa
sitikėjimo, prie tos tai rodos 
ir nusikreipė pavaryti, jiesz- 
kodami tiesų nb. savam darb- 
vietij, bet rodą nieko nepeszė 
pas socijalistiszką užveizdą, 
nes tas jokių tiesų nepripažino 
dalyke apgynimo „buntaunį- 
kų”.

Ir rodos daugiaus nieko ne

liko, kaip vardan savęs rinkti 
kolektas dėl 4 nelaimingų, vi
sai taip, kaip buvo kitose 
darbvietėse. Iszvaryti darbi- 
nįkai tada užtėmijo, jog dėl 
savo tiesų, idant atgauti savo 
finansų dalį, už kuriuos liko 
pastatyta darbvietė, turi kreip
tis prie tiesdarystės, — ta da
lis užtiesą paliai socijalistiszką 
supratimą savasties jiems pri
guli.

Užveizdas, idant ant atei- 
nanezio laiko neturėti tokių 

i ir panaszių vaidų, iszdirbo 
naujus ir asztrius įstatus, ku
rie turėjo būti pildomi darb
vietėj. Pirmiaus įstatas skelbė 
darbinįkams, jog su nusižemi
nimu turi priimti kožną paser
gėjimą ir patėmijimą, kokius 

'jiems darys prižiūrėtojas arba 
i sąnarys komiteto. Jeigu kas 
; prasižengtų priesz paklusnu- 
i mą, arba neszvariai atsakytų, 
| už kaltę nustoja darbo ant il- 
giaus arba trumpiaus palei di
duma kaltės: nuo 1 dienos iki v
sąvaitei. Jeigu kas antrą kart 
priesz tą patį prasikalstų, nu
stoja darbo ant visada. To
liaus įstatai skelbė, kad sutik
tas girtas darbvietėj darbtnį- 
kas gauna iszsykio vietinika,
— antrą kartą nustoja darbo 
ant 1 dienos, arba daugiaus 4 
dienu.v

Tolimesni įstatai sekanti:
§ 4. Kas pakeltų barnį 

arba musztynes darbvietėj, 
negauna darbo ant 1 dienos, 
arba daugiausiai iki 1 sąvaitei,
— už antrą kartą nustoja vie
tos ant visada.

§ 5. Kas prasi kaista už va- 
gystą įnagių, medžio arba ki
tokios medegos, nustoja vietos 
ant visados.

£ 6. Nepaklusnus darbinį- Kas, ramutis, piKcziuma ai ua 
suvadžiotojas liežiuvių, kursai 
gadytų sutikimą ir ramumą 
darbvietėj, nustoja darbo nuo 
1 dienos iki pilnai sąvaitei, — 
už antrą kartą negauna darbo 
ant visada.

Paragrafas priedinis. Jeigu 
darbinįkas pertrauks darbą isz 
bile kokios priežasties, negali 
prie jo sugrįžti, kibą ant ry
tojaus. Kas ant 5 minutų pa- 
sivėlys, nustoja mokesties už 
pusę adynos.

Pamatę tokius įstatus, prili- 
pįtus darbvietėj, darbinįkai 
nuleido rankas su nusiminimu. 
Jau jų negelbės nei straikas, 
kokius galėjo daryti priesz 
savinįkus darbvieczių. Jiesz- 
kojo pagelbos, kaip skęstantis 
britvos, skunduose į dienrasz- 
czius ir laikraszczius. Vienas 
kareziai narakavojo priesz re
dakciją mėnesinio „L’Assotia- 
tion catholiųue“ užbaigė taip: 
„Szitie įstatai, nukalti per so- 
cijalistus, kurie garsina lygias 
tiesas dėlei iszsiliuosavusių isz 
prispaudimo darbinįkų! Kada 
tuos įstatus kas skaito, galėtų 
pamislyti, jog turi (mato) bar- 
bariszkus paragrafus vaiskavo 
kodekso ir girdi, kaip „girtas 
diatka” garsina juos pabugu- 
siems rekrutams, kurie kas 
valanda girdi vienatinį grū
mojimą: „smerties bausmė“.

Szitai L’Association catho- 
lique ką atsako: „Rodosi,
gal tik mums, jog neužganė- 
dįti darbinįkai negana supran
ta tikros naujienos dalykų stovį 
kaip užlaikymas socijalistisz- 
kos darbvietės. Ar ne aiszku, 
jog pirma dalis, idant darbvie
tė užsiliktų ir platįtųsi, yra ta, 
kad kožnas pildytų savo pride- 
rystes isztikimai, sąžiniszkai? 
Tą juo sunkiau atsiekti, jog 
czia eina kiaušyms apie abelną 
darbą, prie kurio vadovai dar

bo yra lygiais ir pusinįkais tų, 
kuriems vadovauja. O kur 
nieks savo ypata nedaro įtek
mės, ten galima tikėtis paklus
numo reikalingo tik po įtekme 
baimės priesz nubaudžianezius 
įstatus”.

Užties, liūdna tai teisybė, 
bet jos neperkeis jokia pa- 
sauliszka galybė. Daugelis 
darbinįkų dūmoja apie karalys
tę apmisly tą Julijaus Guesde ir 
Jaures ant paveikslo kokio ro
jaus ant žemės, kur bus gali
ma gyventi pagal szitą: „da
ryk, ką nori“. Praktika vienok 
parodo, jog tenai nieks neda
rytų, ko norėtų.

Paveikslas liejinyczios stik
lo Albi aiszkiai rodo blogus 
socijalizmo vaisius ir vertas 
yra ant tolimesnio patėmijimo.

Panaszus aiszkus žodžiai ne
labai pertikrino tuos, kurie 
nenori jų klausyti. Tą Albi 
patvirtina. Nesutikimai auga 
tarp užveizdos ir darbinįkų — 
pasekmės tolimesnės veda 
vienus ir kitus į tiesdarystę.— 
Isztarmė 2 d. Sausio. 1897m. 
kemsza Joną Calvignac’ą ant 
5 dienų į cypę už kovą, kurio
je sužeidė draugus, — ant 10 
dienų cypęs gauna vienas isz 
užveizdos Ancarturier, kitas 
Gidei ant 1 5 dienų už muszty
nes.

Ant tokio sugyvenimo, toli 
nepanaszaus į rojiszką laimę, 
pradeda jau nekuriu socijalistų 
krutėt sąžinės. Vienas isz jų 
karszcziausias guodotojas so- 
cijalistiszko mokslo, Mauras 
Saurou, buvęs bulmistras Car- 
maux patėmijo teisybę nors 
ant mirtino patalo. Tąsyk jam 
atėjo į mislį katekizmas ir pri- 
derystės krikszczionies; užėjus 
misliai apie draugus, kuriuos 
OcVVO givcriuuv. ĮJ11VL111VJ, prcvoccv- 
navijo nors po smert piktą at
minimą bedieviszko gyvenimo 
iszdildyti ir idant savo atsiver
timą aiszkiau svietui parodyt, 
liepė ant szermenų pakviesti 
12 katalikiszkų kunįgų. Per 
ką pastatė savo draugą, p. 
Jaures graudingam padėjime. 
Tas prancuziszkas Bebel’is at
važiavo isz Paryžiaus į Carmax, 
idant dalyvumą imti szermeny- 
se tokio karszto apgynėjo so- 
cijalistiszko iszpažinimo, kokiu 
buvo nabasznįkas iki paskuti
nių prieszsmertinių valandų.

Sztai apsirikimas! vietoj 
bedieviszkų laidotuvių, Jaures 
randa laidotuves visai katali- 
kiszkas.

Noroms-nenoroms eina ant 
žėlaunos dievmaldystės, girdi 
bažnytines giesmes ir ant ka
po stoja akis į akį priesz 12 
katalikiszkų kunįgų. Kada 
atidarė lupas dėl laidotuvių 
prakalbos — visiszkas fiasco! 
Akiveizdoje netikėtų klausy
tojų pamirszo, ką turėjo sakyt 
— paraudo — prakaitas nuo 
kaktos laszais varva.... kosti. 
Kosulys vos porą žodžių pave
lijo pasakyti, bet tokių, jog 
gaila buvo užsisarmatij tįsio 
gudruoliaus, )

Asz nuo saves daduodu ta v v
persargą mus lietuviszkiems 
,, sici Ii staras“, kad bejiesz- 
kodami laimės „sicilizme“, 
nepapultų į tokią bėdą, kaip 
tūlas tepliorius su atmaliavoji- 
mu saulės. Kada ant pabaigto 
paveikslo saulės pažiurėjo, 
dyvilias dalykas! vietoj saulės, 
rėpso didelis geltonas „agur
kas ‘ ‘. Svetys.

*) Albi’oj stiklo liejinyczia už
daryta. Darbinįkai apgarsino visai 
pasaulėi, kad nenori mirti isz bado, 
užtai apleido locn:| savo pramonę, 
idant jieszkoti darbo pas pramonių 
savinįkus, pas kuriuos užpelnąs 
gvarantuja gerą būvį.

Mokslo Stebuklai.
Plaiicziu liga ir džiovi 

iszgydomos,

I’rakiliuisNew York'okemikas irniokslin- 
cziiis ką siulo mus skaitytoj ms uždyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York'o apgarsino savo metodus is"- 
gidymo džiovos, gerklės, piauezių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų -vei
ka tos. Kiekvienam mus skaitytojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs l'Ž DYKA 
TRIS BONKUTES savo naujai iszr«stų 
liekarstų.

Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas“ 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos prfderystt* suteikti kenezianezia' 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantria; 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi '- 
tato taip žmonijai naudingo, kad užs5- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J<» 
tvirtinimas, kad piauezių ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais ..szirdingij 
padėkavonės laiszkų". kurių czielos kro
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydvtų isz vi
su svieto krasztii.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnes/a 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas A. Slocum. M. C , 
98 Pine st r.. New York, priduodama-' 
paežio ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsius vaisia tiesiok isz savo laboratori
jos.

Ki'nezianliejii1 tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie 
tai radai mus laikrasztij.

N’eisz.spjauk su tabaku ir nesurukyk sa o 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk Ne-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtais vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum -100.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tave, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgute ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co-, Chicago arba New- 
York. 243

John Toole
kandidatas ant szerifo, gimė 9 d, 
Deceniberio, 1855 mete Cars 
Township, buvo kaipo Deputy 
mokestų kolektorius, Deputy Cler- 
kas korto ir Minersvillės postmeis- 
teris. Jis visados yra prietelinm 
biednų žmonių, o jo prieszinįkas 
j a Liviuiprac oe. įgelto
broliai darbinįkai neapsileiskit, ir 
visi duokit savo balsus per sziuos 
rinkimus už J o h n T o o 1 e, o 
turėsit szerifa — užtarytoją darbi- 
nįkų...............................................

Iszskyrimui.•/
Padidįtą k a t a I i o g ą ant 250 

lietuviszkų knįgų paženklinantį 
gaus kožnas prisiųstą, kursai valnjj 
gromatoj 5 c. prisius ant adreso:

V. KALVAITIS
Tilsit,

_ ________________ GERMANY.

Chas Rettig ir Siuius
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
už importavote. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPEC1JAL18TAS CIIRONIRZKU IR NERVISZ-

KV I.IGU.

pavimo kelių,dru-

Gydo visokias 
užse nėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
puklina. reuma
tizmą. ‘‘ skaudėji
mą galvos, akių, 
a tisų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk-

gį. szaszus ant galvos ir ant 
sknros, ligas motės, nercguliariszknma 
menstruacijų, kraujo tekAmna, baltąja 
ligą, nevaisingumą. palag^^HKUus, puk- 
llną, žaisdas. atsivėrus^^^^ns. rože, 
žarnų ligas, skaudėjimą l^l^ffis. kruti
nės. sloga, reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą. niežulį.uždegimą^smegenų, sutukimu, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiova pil
vo ir inkstu ligas, tifų, odra. kirmėlės ir 
1.1.
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

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

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

Rodą už, dyka! Dr-as Kallmorten'as 
duos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa: 
sakykit l<i<*k metų ligonis, atsi skit gro- 
inatoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima litą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenklsz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

TOLEDO, OHIO.



Szerifas Martinas, kursat szaude ties Lattimer u 
nekaltus darbininkus.

Anima vilis.
Apysaka Mares Radzevicziutes. <

Kambarys bus smagus: grindys isztiestos divonais, 
sziltas, szviesus. Ant sienų kabojo ginklai, iszkimszti pauk- 
szcziai ir visoki abrozai.

Jame gyveno tyrinėtojas, turistas, mokslinczius, žmogus 
iszsitobulinęs ir darbsztus. Szepos prigrūstos knįgų, kitose 
stovėjo gydytojaus įrankiai. Truputį apdulkėję buvo viskas 
ir atsidavė priplekimu.

Mrozovickis vienok neturėjo daugiaus pajiegų mislyti 
apie mirusį draugą. Nuvargęs drucziai užmigo.

II
Kada Mrozovickis pabudo, prie lovos stovėjo Sergijus 

ir didelis baltas katinas. Buvo jau szviesu.
— Kelinta valanda? — užklausė.
— Valanda, tai nieko. Miegi jau antrą parą — atsake 

juokdamasis Sergijus.
— Negali tai but! — suszuko skubįdamas rengtis vai

kinas.
— Kodėl negali? Asz iszmiegu ir po tris paras, kada 

sergu. Ar netiesa, < Kalatai ? — tarė atsigrįžęs į katiną. - At
siuntė ežia manę mus sene, sako, kad jus gal sergate.

— Ar ponai namiej ?
— Gaspadorius iszejo pas ligonį, panaite iszvažiavo į 

•miestą tavorų, o sene sėdi pardavinyczioj. Jau pas mumis 
tai visados taip. Kunįgas sėdi kuknioj, nes jam visur szal- 
ta. Kaip buvo ponaitis, tai jis važinėdavo, o dabar jo nė
ra. . . . Na, Kalatai, eikime į darbą.

Priėjo prie durių; katinas paskui jį.
— Tu jį nematei, koks jis iszmintingas.
— Kas?
— Mano Kalatas. Jis szituos Sibyriokus kriksztyti gale- 

tų.
— Tu ueczionyksztis ?
— Sergek manę Dieve! Asz isz Europos. Buvau ku- 

korium Maskvoj, restauracijoj. Dabar asz nelaimingas!... . 
Na, Kalatai, szokkie!

Atkiszo koją, tas szoko per ją ir taip iszejo per duris.
Mrozovickis apsirenge ir atsistojo prie lango. Mate jis 

kiemą, triobas, toliaus tuszczią daržą, o dar toliaus tyras be 
kraszto.

Vaikinas pradėjo mislyti apie savo padėjimą. Važiavo 
pas draugą, kurs tiek sykių jį szauke. Ten Europoj buvo 
•bloga; truko darbo ir duonos. Czia, kad tik truputis pinigų, 
karjera butų. Taip rasze jam szirdingas jo draugas. Dirbo 
medąįialgęs, nedamiegojęs iki susirinko truputį pinįgų ir lei
dosi „Lkelionę. Dasieke apie ką pirmiau svajojo, jau S’iby- 
riuj, bet be draugo, be jokios paramos. Ką dabar daryti? 
Pasimelsti ant jo kapo ir grįžti atgal. Bet kaip? Vieną tik 
auksiną turėjo kiszeniuj ir vienus tik drabužius, kuriais apsi
rengęs.

Ką daryti? Ką daryti? nuolatos jam mislijosi. Ir ne
galėjo iszmislyti, kaip iszsisukti isz taip blogo padėjimo. 
Reiks melsti sziuos nepažįstamus. . . . Bet geda!

— Ar tamsta jau užsikėlei? — szauke isz valgstubės Uta- 
vviezienė.

Patrynė ranka kaktą ir iszejo.
— Jau tamsta pasilsėję!? dėkui Dievui! Praszau į kuknę 

-ant pusryczių.
Nulipo trepais žemyn į ruimingą stubą, kurioje gaspado- 

riavo Sergijus su Kalatajum. Prie stalo sėdėjo kunįgas 
ir gėrė arbatą. Mrozovickas linkterėjo galvą, o Utavicziene 
tuoj perstatė:

— Tai kunįgas Ubyszius, musų klebonas, o czia tamsta 
Mrozovickas, kurs menesis atgal buvo Vilniuj ir matė kunįgą 
prabaszczių, mano brolį. (Dar neviskas.)

Povilas Obiecupas

vienatinis hetuviszkas pinįgą-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europa ir t. 1. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o no pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© gali pasirodavot 
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t o s ant visą kelią į visas dalis 
svieto. Offisas (kantaras)

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

HETUVISZKAS

KPIAUezIDSI steliuotus siutus pasiuva 
tikt už §14 mažiau
sios prekes, eina iki $40, 
o kelnes nuo $3 iki $18-

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

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų. .. .

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių 
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Kataliką Bažnyczios. J. 

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

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
lietuviszką bedieviu darbus ir podraug 
kaip katalikas turizmo ją apsisaugoti 
Kasztuoja ... - 20c

3. Valtis bei iszguldymas szventą 
evangelijų ir lekciją ant visą metą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapią esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji but u. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti

Tikrai gryna

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

BARNSTON Tea Co. 
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyną. 

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

J, Mieldažį
170- 172 S. Main str.

Shenandoah, Pa.

Ręstaiiracija,
Valgi gali gauti kožną valandą 

OYSTERIAI visokią kainą.

Mrs Jacob HoiltZ daro pui
kiausius kvietkus. Ypatingai už- 
steliuotus vainikus ant veseliją, 
szermeną ir visokią tam panaszią 
dalyką.

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Parsiduoda sa liūnas.

Anyone sending a sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an invention Is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing pat ents 
In America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest circulation of 
nnv scientlllc journal, weekly,terms J3.00 a year; 
gl.įO six months. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
3G1 Broadway, New York.

Parsiduoda puikus sal i imas, o 
visai nebrangiai. Kas norėtą pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

Joną Raczkaucka

I. I E T U V I S 7. K A S GRABORIUS par- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veseliją, szermeną ir 
kriksztyną. Taipgi turi visokią 
grabą ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

S. Markauckas 
—neseniai pirko— 

runas, 
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

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

Wanted—fin Idea
Protect your Ideaq; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
noys, Washington, D. C., for their $1,800 prizo orte; and list of two hundred inventions wanted.

115 N. White str. 
Shenandoah, Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

aJ. CjzroiDTikiiitis
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
salinu ą.

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

J. P. Williams &S011
Pigiausiai nusipirkt :- 

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZ1NAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nius ir dėl szilumos,
Taiposgi pataiso kuknlnius stogus ir 

užlaiko visokius daigtus reikalingus prie 
kuknios.

R. A. DAVENPORT,
27 S- Jardin str Slieniuidoab, Pa,

JEI NORI GAUTI GE- 

ką b?wi (,:<as 
už, pigia nreke, eik pas

D. ‘FAUSTA in 
jo ofisą

---------ANT----------

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis persi »to gi riansias, isztikimiausias ir ūmiausias Amerikos 
apsaugoji) <o kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metą

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėję 
Ashland'e. Gyvena 115 N. Jar
din str. S h c u a n d o a h,Pa,

Dr. P. F. BUFKE
geriausiai g) Jo visokias ligas

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa.

JVI. f.^aley,
16 N. Main str.

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

, RYTAS’ 
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metą tik
tai ............................................... $ IjOO

Kickvicnaijkrikszczioniszkai szei- 
mynal naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

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

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vincą Miiikevicziu 

230 W. Centre str.
• Shenandoah, Pa 

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl szėrineną, vesei- 
lią ir 1.1. [36 irž

R. Dabb
Geriausias Shenadorij pho- 

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

Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

29£ W. Centre str.
Shenandoah Pa.

JMaudokitesI
.Gavau szviežią transportą 

ražanezią, lietuviszką szkap 
lierią, abrozėlių, kryželių, 
mentelikelią ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.
Tanias Križenauckas

103 E. Lloyd str. Shenandoah, 
Penną,

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS BUJAŲCKAS.
Persikraustė į savo naujus namus ant

307 W. Coal str. ' Shenandoah, Penna.

PAS

Juozą Milianh
30S W.Centrc str, Mahanoy City, Peiin tj.
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant goriausią laiyą.

Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lep- 
kiją'r kitas visas Europos szahs. Taipgi Liko užeigą, kur ki.e? 
kviens Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

DJDJS 21TJDA RYMAS
Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves

ANT
147 First [Dolain’s block j

L. NISNEVITZ, Prop., ties Broadway ir South Park St-.
Asz iszdlrbu viską pats ir parduodu už pigią prukę. Ateik ir nepraleisk 

tokio dide lio iszpardavimo szia nedėlią.
SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.

Vyrą Derby skrybėlė 74c. vena SI.25. 
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c.
Juodos Derby skr. Si.15c. kitur S2.oo 
Dailiausios vyriszkos kepurės visokią 

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

nedėlią................. ...................................98c.
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės 79c. 
36 tuzinai vaikiszką kepurią 8c. kožna. 
18 tuziną dailią raudoną ir mėlyną 

kepurią.........................................ISc. kožna
36 tuzinai mėlyną Gali kepurią po 9c.
18 tuziną vaikiszką kepurią po 21c.
150 tuziną vyrlszką mėlyną Gali ke

purią po................................................... 14c
Tam O’Shanter kepurią su szilkiniais 

raikszcziiiis............  37c.
60 tuziną vyrą ir vaiką visokią dažą

Courdroy kepurią............................... 18c.
24 tuz. Coudroy, szilką ir liną visokių 

dažu, po................................................... 18e.
18 tuz. vyrą ir vaiką Golf kepurią 2?c.
20 tuz. Tam O'Shauter iszsiutą su auk

siniu raiksezeziu visur po 75c., už - 39c.
44 tuz. Yacht kepurią su auksinių 

szniuru ir auksiniu raikszeziu.......... 39c.
18 tuz. raudonu, ne auksinių galionų 

už................................................................ 19c.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha 
New-York e
--------0--------

Siuncziaine pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

IszdUOdftIIlC SzipkortCS (laivakortes) Jant greieziausių gar
laivių į k rajų važiuojantiems ir isZSillllCZiame SZipkorteS 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rubliu, Vokietijos markių, Austrijos guldenų ete 

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 Iki 12 adynai.
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Pajieszkojimai.
Pajieszkau dviejų draugą 1) Tu- > 

ino Draskinio — jis ilgą laiką gy 1 
veno Szenądorij, vidutikio ūgio ir 
amžiaus: 2) Antano Kisieliaucko - 
sausas, vidutinio ūgio, priesz tris 
metus gyveno Lackawanej, Penn., 
potam buvo iszvažiavęs į Kansas 
City, Mo. ir vėl sugrįžo atgal. ' 
Meldžiu jus patys, ar kas kitas 
duokit man žiną:

Antanas Baltruszaitis, 
Box 88

Spring Valley, Ill.

ANDY CATHARTIC
Puikiausia visam Shenandoah

E DRUGGISTS
TITUI V riTJl?3NTPPD t0 care any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa-i nDOvLU 1 Db 1 UUnltnlI 1LDU (ire. never srip or uripe. but cause easy natural results. Sam-j 

pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can., or New York. 817.|

restaupachA-
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviez'ia: cigarai alus 
jii mos k liasos.

KRAUTUVE

CURE COH5T1 PATIOH

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukorkos, dyvi- 

niai'sias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekme ant inkstą, abel- 
nai vidurių, perezystija žmogaus krauju, 
panaikina perszalimą. iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durią. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15, 50 centą, vi
sų aptlekorią gvarantuojaina. 240

BROLIAI MARK
428 South str. Plnladel-

Asz Ignas Lukoszevicze pajiesz- 
kau savo draugo Martino Alekna- 
vieziaus, paeinanezio isz Suvaiką 
gub. 2-ras metas kaip Amerikoj, 
girdėjau, kad jis Szenądorij, tai 
praszau atsiszaukt- ant szito Ad
reso:

Mr. Ignas Lukoszevicze
135 W. Camden street 

Baltimore Md.
Pajieszkau savo draugo Juozo 

Bizausko. Buvo Baltimore], isz- 
važiavo į Chicagą, dar nežinau kur 
jis yra. Jis pats arba kas kitas 
duokit žinot ant szito adreso:

Jonas Karalius
213 W. Conway str. 

Baltimore, M. D.
Pajiesztotu Juozo Misavicziuus 

Saeinanczio isz Suvaiką gub.
aumiesezio pav. Tris metus bu 

vo Szenądorij mainieriiim. Pra- 
szau duoti žinią ant szio adreso:

Jonas Misaviczius
Box 122

feipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
to pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

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

ONE GIVES RELIEF

Krautuvė degtinės, vyno, li- 
kierio.

Klausdami apie prekes ra 
szykit pas pirmąjį agentą:

[36 ir 9]

b'

■M'

SHENANDOAH, PA

Vincentos Domanski
turi geriausią agentūrą, pardavinčja laivakortes,

a

J T. CONWAY & BROS ,
180 Market st., Philadelphia, Pa. 

.......... ISZDIRBĖJAI .......
STIKLINIU ir PURPURINIU DAIGI U, 
ypatingai dalykus dėl restauraciją, ho- 
telią ir 1.1. už pigias prekes.

jį) apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se- 
§3 ną tėvynę, perka ir parduoda namild ir visokius reika- 
B lūs atlieka kuoteisingiausiai.

ANTANAS KALCZINSKAS

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine ... g
until you have tried

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

Thl* sort ti put up cheaply to gratify th. universal pr.eonf demand for a low prlca.

If you don’t find this sort of

I

5129 Malcolm str. Philadel-

Visad atminkit,
•... jog ....

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

Grabų biznį.
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas 

Gyvena jis Bobino stubose ant
Raspberry Alley 

ties Union str
Shenandoah, Pa.

jį'

geras ir teisingas 
vyras laiko

mainieriu
KOTELI
KETVIRTOS

(Fourth) Street
Minersville, Pa

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir inszkiryti bažnyczią, 
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus Philadelphijoje 
ir Camdene?

ar pinįgų pasis-

& Ripans Tabules 
At the Druggist’s

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

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

i

kolįti ? Tai eik pas

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

Tik nepamirszlq

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

TRADE

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

Prasideo nuo 15 Lap riezdo rttęo vi.

PAS
J. M SCHAFER.

Laikau didelg krautuvę importavetų VYNO, 
UKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlui- 

kau visokį ALU> kur galit gaut butelinis ir 
baczkutėmis, užlaikau klerkį lietuvį, 
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszklt 

atsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. South Side

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

arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo- 
nią. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų- 
ežio taurę iszgert!<i ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

Juozą JUDJGKA
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

M. GRABAUCKAS 
geriausias ir vienatinis lietuviszkas 
Kjriauczius visoj Minersvillej. 

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau- 
dįsit.

Juozą Daukszi.

[8-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymų 

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

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

ŽINIA DĖL SALIUNIKU 
IR SZT0RN1KU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rią gražią mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentą piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str. 
Shenndoah, Pa.

L. /Utpiap
604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa. 
krautuvė cigarą, papirosą maskolisz- 

ką ir ruską tabaką. Cigarai nuo $12.oo 
iki S65,oo už tūkstantį. Raszykit pas 
garsą agentą:

5129 Malcolm st.
Philadelphia, Pa.

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

RESTAURANT
338 Trumbull st., ties Elizabeth 

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

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

manager.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

S, Paruoš, 225 Second SW.
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
Geriausią cviliką visokių kainą 12Ą- c. už jardą, vertą 18 c.
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 beibią czeverikucziai, verti 25 c., už 15 c. Vaiką czeverykai 

gori ir drūti, verti 65 c., už 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrą czeverykai už 99 c., verti 150 c.
Viriszki szventadieniniai szeverykai § 1.25, verti $ 2.00.
Nepraleiskite progos užezėdyt pinįgus.

Neužmirszkit vietą.

S. PARNEŠ,
225 Second st. Between Bond & Pine str.

Elizabeth, N. J.

Dirba visokias
SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU' 7
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures.

-■wmiii Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str Shenandoah Pa.

Gali gauti visokią 
dalyką tualetui.

Minersville’jc, Pa,
Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

12 58, 3.53 po

r Lost Creek
1.50, 4.IQ

M t-Carine F
1 4G 4 07,

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. 
Magi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszką cigaru! Užei
kit. o nepasigailesit. [37 ir 19]

Apliekos
kur galima eusiszeket lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ką galima gaut brolisz- 
ką rodą pas jį po tokiu adresu:

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

Pittsburgh Pa.

Beaeh’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th <fc SUN BURY STR.

S ALI U N I N K Al!

— Na wist prie alaus —
CH. SHMIDTO

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

41ir 11

PATENTS
quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send m.del or sketch with explanation for free report os to 
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. miy-Writo for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON & CO., Patent Lawyers, 
Le Breit Building, WASHINGTON, D. C.

DIDŽIAU ŠIA

Lietuviszka
RESTAURACIJA *

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

ri visokiu kogeriausia padarytą valgią 
kepsnių, oisterlą irt.t.

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

M. KUPCZINSKAS ir
p. PH^KEVICZmg

Kampas Main ir Oak uliczią,
SHENANDOAH, PA.

KNIGA M0NŪ.
NEBŪTINAS DAJIATAS JLietiiwiszRoje Itaiboje!!

Kas galėjo tikietis kad lictuwiszkoje kalboje pasiroditu tok’u 
kniga kurioje wyscs siaptibes monijimo butu atidengtos del wysu?, 
Senowes žmones wadino nmnininkus raganejs, d irnnezeis monuf 
su pagialba piktos dwasios, da ir szemiien d. ug:e!is ; tsiranda to
kiu ka tajp mislije ir szniak•>. Girdėdamas ncwienkart b kies pasa- 
pasižadejr.n dawest kr.d wysns mambumas ir iszmintis ; aejmi isz 
slo. I) itogi tirinedamns iszradmi wyska ir no si nvj gieh žema iž-

dauginu kaip s-z nitas akiwu pamokinimu irape 50 abrozeln pare 
daneziu gan 1 '-j-zkiej knjp apsyejtic ir i-z tsawo užduotos i-zsiriszt.

Toi knigi drnczej ir pujkiej in angliszka audeklu abdarita.su aukso atspaudt m aut 
abdaru, kasz.twoja tyktaj , .... . . . . . $1.50

Tvj; gi turu ant I-ani.'.wim ) wysokiui dajklus ir rejkalingas prietajsas prie moniinm, 
be kuriu apsi jt negali. Prieg tain turn krautuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu- 
wiszkoie katboie iszeio. Turu maszinukics del drukawimo gronritu ir tt

Pujki popiera del raszimo groniatu su dailmn kwietkom ir druknwet lis pasweikini- 
aiais. Tuzinas tokios popiiros su daliais kopertais kasztm’ja 35c.. tris tuzinai $1.00

Turu del j uiniimenes juoking 1 kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszku wan 
duo ir padaro dang juoku, prekie 25c.

Kas iž dydcles f dografjios norėtu turėt daugiau mažu, tegu! alsiuncze dydela, asz 
isz tosios trumpam iaikio padurisu 100 mažiukiu ir nusiusu už $.,25c,

Norinticm dažinotape wysokies įmigus arba kitokius dajktus irezienes, po apturelmu 2 ccntines mar- 
kies tuojau sianeziu drukuotus katalogus. Adresas luina ue szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
2S7 Wythe Ave., Brooklyn N. Y.

Treinai iszeina Isz Shenadorio į Pėnn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58 
3.53, 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.53 po plet.

In Quakake, Switchback, Gerhardu ir 
Hudsondalc 3.53 po plot.

In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 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 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambėrtvillo ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta 
53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53,6,00 popiet
In Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38, 

9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

9.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03, 9.14 ryta; 3.53 ir6.00 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 
pietų.

In Ashland, Girardville
6.15, 7.30, 9.10, ll.lo ryta 

5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia 

ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place. Mahanoy Citv, Delanoi 
5.45, 6,03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. 6,0 
8.42, ■

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
Isz ShumoKin 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5. Io’ 

7 50 po pb-tu ir ateina in Szenadori ant 6.03, (hie 
ryte, 12.58, 3.53, 6.00. ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenadork I Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 11 05, isz ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 6.00 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 5.40, 7.15, 10.20' 
po pietų.

Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38 
0.14. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton Į Szenadorjg7.35, 10.05- 
12.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.

NEDELINIS TREINR^S
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryto
I. 49 ir 7.21 po plotu, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina In 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina In Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11,40 po pietų. 

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

Tn Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9,10, 12,50 ryta; 6.03' 
6.31 po pietų, 
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00' 
ryta 12.52, 6.24 po pietų,

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10 
9.40, ryte 3.05. po pietų.

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

Rollin n. wilbur generalnas superin 
tendentas South Bethlehem, Pa 

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

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

11.13 po pietų.

abdarita.su

