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Isz priežasties szven- 
tes Thanksgiving Day 
iszleidziaine szi nu
meri 6 puslapiu, vie
toje 8, maloneda- 
mi nors per szvente 
kiek atsilsėti.

Žinios isz pasvieczio.
AUSTRIJA.

Austrijoje, kaip žinoma, dabar 
baisus judėjimas, vokiecziai tos' 
szalies baisiai įnirszę priesz slovė
nus (czekus ir Lenkus). Austrijos 
valdžia (pirmasis ministras Badeni 
lenkas) su pagelba lenkiszkų, cze- 
kiszkų irabelnai slovėniszkų depu
tatų parlamente padarė tiesų (įsta
tymą), kad Czekijoje urėdiszka 
kalba bus Czekiszka, o pertai visi 
ir vokiecziai, užimanti urėdus Cze
kijoje, turi mokėti netikt vokisz- 
kai, ale ir czekiszkai kalbėti.

Vokiecziai baisiai įnirszo už tą 
teisingą parėdką,nes jie, kaip ang
lai, visur norėtų ponauti, ir pertai 
pradėjo daryti baisius triukszmus 
ir tyczia per parlamento sesijas 
kelti barnius ir maisztus nereika
lingus. Jei per kelias nedėlias 
Austrijos perlamente isz priežasties 
vokieczių įnirszimo buvo visai sza- 
liai daranti gėdą netvarka, bet su- 
miszimas, kuris įvyko Austrijos 
Reichsnath’e (parlamente) 24 d. 
Lapkriczio, perėjo visus pirmuo
sius. Vokiecziai matydami, kad 
juos nubalsuoja, pradėjo szukauti, 
rėkti, apsieiti suvis neparlamenta-, 
riszkai, kad parlamento pirmsė- 

’ dys buvo priverstas uždaryti sesi
ją. Tada dr. Wolft, vadas Tau- 
tiszkų vokieczių užkopė ant prezi
dento katedros ir pradėjo skambį- 
ti į visas puses pirmsėdžio varpą 
(zvaną). Keli mladoczekai ir len
kai deputatai norėjo nubausti tą 
apsvaigusį vokietį, bet ant jųszoko 
kiti vokiecziai deputatai ir prasi
dėjo pesztynės. Vienas vokietys 
Schoenerer buvo pagriebęs kėdę ir 
norėjo mesti ją ant galvų savo 
prieszų, bet jį suspėjo sulaikyti, 
kitas deputatas buvo iszsitraukės 
peilį. Besipeszdami vokiecziai 
vartojo bjauriausius žodžius keik
dami lenkus ir pirmą ministerį Ba
deni.

Grovas Badeni su paniekinimo 
nusiszypsavimu ramiai prisiužiurė- 
jo įszėlusiems ,,tautos reprezen- 
tentams. “

Vokiecziai, nors jų yra mažiaus, 
norėtų ir toliaus ponauti Austrijo
je, matydami-gi, kad ir kitos tau
tos pajieszko savo tiesų, vienijasi 
ir per vienybę jas gauna, ima taip 
begėdiszkai apsieiti.

Jei panaszus vaidai parlamente 
nesiliaus, tai, sako, busią suspen
duota konstitucija Austrijoje, ir 
jos karalius valdys patsai visais, 
taip kaip Maskolijoje.

ANGLIJA.

19 d. Lapkriczio Londone buvo 
toksai baisus gaisras, kokio ten 
nuo 1866 metų nepasitaikė. Ug
nelė atsirado nuo expliozijos gazi- 
nio katilo ploszczių fabrike Walter 
Brown & Co. prie Hamsell uly- 
czios. Ugnis laipumai apėmė na
mą, kad darbinįkės nuo treczio 
augszto tik per langus iszlipdamos 
ant stogų kitų namų iszsigelbėjo 
nuo myrio liepsnose. Netrukus 
užsidegė kiti namai. Subėgę ug
niagesiai su 16 czirszkynių neva
liojo ugnelę užgesįti. Suszaukė 
visą 100 ugniagesių skyrių, bet ir 
visi nieko neįstengė. Netrukus 
didelis Londono plotas, per kurį ei
na 20gatvių, paskendo jūrėse liep
snos.

Blėdis to gaisro padarytas ap
skaito ant 25 milijonų dol. Sude
gė 150 didelių krautuvių.

Darbų dalis.

Ties Mascontah, III.., ang- 
liakasyklose Kolbo dirbo 30 
darbinįkų, bet nuo sustraika- 
vimo ten dirba tik 6 darbinį- 
kai. Begrįžtant tiems sze- 
sziems darbinįkams nuo nak
tinio darbo, užpuolė ant jų 20 
žmonių, du mirtinai sužei
dė, o treczią gana sunkiai.

Kas buvo tie užpuolikai — 
nežinia, mena, kad straikie- 
riai. Kad surasti užpuolikų 
pėdsaką, paleista paskui juos 
tam tikrus szunis.

Sudegė fabrikas.

Mieste Janesville, W.is„ ne
toli nuo Milwaukee, visai su
degė dirbtuve Janesville Pla- 
tin Co. Bledies yra už $ 30,000

Atidarė dirbtuvę.

Mieste Minneapolis, Min., 
pradėjo dirbti ,, Minneapolis 
Iron & Steel Rolling Mills," 
kuri ilgą laiką stovėjo. 300 
darbinįkų gavo darbą, t

Straikieriai suprovojo.

Netoli nuo Wilkes Barre, 
Pa. miest. Avoca į vietą su- 
straikavusių darbinikų kasyk
lose Lehigh Valley Coal Co. 
buvo atėję nauji dirbti. Isz to 
kilo pesztyne tarp straikierių 
ir naujų darbinįkų — straikie
riai pergalėjo. Kompanija 
skunde už tai straikierius, bet 
sūdąs iszrado straikierius ne
kaltais ir kumpanija turėjo už
mokėti pravos kasztus. Reikia 
da ir tai pasakyti, kad visi tie 
straikieriai buvo , ,foreig- 
ner’iai”.

Sudegė brekerys.

Scranton’e, Pa. sudegė bre
kerys No. 2 Delavare & Hud
son Canal.

Laiszkas isz Afrikos.
(Pabaiga isz No. 46).

Toliaus noriu daneszti apie 
czionyksztę draugystę, kurios 
jau pradžią padarėm. Ir taip 
nors tas užmanymas geras, 
bet tik ne del lietuviszkų no
rų. Kunįgas isz parodavoji- 
mo kokio ten lenko da ir žydo, 
kuris buvęs Amerikoj ir buk 
ten prigulėjęs do , ,Zwiąžku 
Pol'sko — Narodowego“ yr tą 
nuomonę czionais padavę. Ir 
taip pagal tą nuomonę jau da
bar treczias susirinkimas, drau
gų prie tos draugystes yra iki 
50. Mitingas atsilaiko lenki- 
szkoj kalboj, tik pertiumoczija 
lietuviszkai del tų, kurie suvi
sai nesupranta. Ta draugys
te vadinasi ,, Polsko-Litews- 
kie taworzystwo“. Taipogi 
visos knįgos ir ženklas (pecze- 
tis) lenkiszki, o kur tiktai ran
dasi tikri lenkai 4 ar 5. Isz- 
pradžios, žinoma, kaipo del 
kunįgo, parodydami prielanku
mą, ant to tiko, antra yra ir to
kių, kurie esą miesczionys, ku
rie neatsimeta, kad yra lietu
viai, bet kalba esant lengves- 
ne del anų lenkiszka. Bet juo 
tolyn, juo lietuviai labjau pra
dėjo susiprasti, taip kad gali
ma tikėtis, jog supratę tą visą 
reikalą, gali būti, kad suvis 
atsimainys....

Czion jau prasigyvenom ir isz 
moteriszkų: letuvių jau turim 
3 moteriszkes ir 5 mergaites, 
kaip girdėti ir dauginus atva-.

žiuos. Del mergaiczių, kurios 
sziek tiek iszmano apie namų 
ruosztą, kaip tai prie virimo ir 
mazgojimo, uždirba po 4-5 
svarus per menesį prie visko 
gatavo. Sziuos metus atvažia
vo 4 mergaites nuo Žagarės, 
Sziaulių pavieto, viena isz jų 
už vyro iszejo, turėjom lietu- 
viszką veseliją.

Sziuom sykiu, parsipraszau, 
ne iszpuola daugiau laiko gai- 
szuot, ateinantį sykį daugiau 
pabriesziu.

Su guodone pasilieku del 
Tamistos, viengentis

Afrikietis.

Kdrespondencij os.
Scranton, Ta. Pereitą nedė- 

lią buvo musų mieste didelis 
sujudimas isz priežasties taria
mo apsireiszkimo Paneles 
Szvencziausios szv. Jono baž- 
nyczioje ant Fig ulyczios. 
Ant sienos, po XIII stacijai, 
nuo pereitos nedėlios pasirodė 
nesuprastinos plemos, kurias 
žmones priėmė už paveikslą 
Paneles Marijos, apdarytą į 
rėmus. Akyviausia, kad vieni 
nemato nieko daugiaus, kaip 
tiktai plemas, kiti gi tvirtina, 
kad mato pavidalą moteriszkes. 
Bet ir ,,matantiems“ paveiz- 
das iszrodo nevienodai. Vieni 
sako, kad Motina Dievo žiuri 
augsztyn, kiti, kad žemyn. 
Vieni mato abi rankas suner
tas ant krutinės, kiti mato tik 
vieną ranką.

Prie artesnio tyrinėjimo sie
nos, pasirodė, kad „paveik
slas“ yra plemomis ir braižais, 
paėjusiais be abejo nuo drėg
mės.

Vietinis klebonas, kun. 
Melley, skelbia žmonėms, kad 
tariamas „apsireiszkimas“ ne
yra visai stebuklingu, bet pa
eina nuo naturaliszkų priežas- 
czių. Žmones vienog katalikai 
ir nekatalikai nesiliauja tuk- 
stancziais lankyti bažnyczią ir 
stebėtis stebuklui.

Z. Tamauckas.

(Philadelphia, Ta. Guodo- 
tinas Redaktoriau! meldžiu 
potalpįti į jūsų garbingą laik- 
raszti sekanczius kelis žodžius: c

No. 45 „Vienybes“, patal- 
pįtas straipsnis po antgalviu: 
„Ko nori nuo musų lenkai ir 
jų bernai “?!.... — Kuriame 
autorius straipsnio — }>Th\= 
tad. Mužikas11 (pseudonimas 
man gana gerai žinomas) už
puola begediszkai aut guod. 
kun. Kaulakio.

Asz vardan teisybes esu 
priverstas iszaiszkįti szitą da
lyką, ir nuimti pletmą, kurį 
abejotinos vertes žmones ant 
musų dvasiszko piemenio ir 
tikrai sėtojo, (nors nepasek- 
mingai) geros sekios tarp savo 
parapijonų, uždeda.

Tūli lietuviai, o dabar raszy- 
tojai melagingų straipsnių į 
„Vienybę“, ant mitingo nuta
rė surėdyti per XII Seimą tea
trą „Ponas ir Mužikai“. Vie
nok po mitingui perėjo keletas 
nedelių, — Seimas artinosi, — 
o užmanytojai nesirūpino apie 
tai ir neturėjo dar užkviestų 
atsakanczių ypatų del loszimo. 
Ant klausymo: kas bus su te
atru — atsakydavo: „kas ežia, 
girdi, valkiosis po namus - ne

yra ant galo ne laiko, nėakva- 
tos“. Gal malonėjo, kad loszi- 
kai patys ateitų siulįtis ir pra- 
szytis daleist jiems imti daly- 
vumą perstatyme. Ant galo, 
visa rūpestį, kas link surėdy
mo teatro, uždėjo ant sprando 
žemiaus pasirasziusio,o del sa
vęs tiktai paliko garbes aptu
rėjimą.

Guod. kun. Kaulakis, norė
damas, kad Seimas Philadoj 
butų kuo iszkilmingiausiai ap- 
vaikszcziotas, o matydamas ne
prielankumą augszcziaus minė
tų tūlų lietuvių, patsai neturė
damas laiko užsiimti svietisz- 
kais reikalais, praszė manęs 
surėdyti teatrą ir viską, pagal 
mano nuomones. Deltogi asz 
pats parengiau komediją „ Pa- 
tėmyta ypata“, kurią iszver- 
cziau isz lenkiszko ir užpra- 
sziau loszikus, kurie man pa
sirodė atsakaneziais.

Matydamas atszalimą ir ne
prielankumą pirmutinių užma- 
nytojų, nė rolės jiems neda
viau, nes ant jų nepasitikėjau; 
o atmetęs juos, atmecziau ir jų 
paskirtą dramą „Ponas ir Mu
žikai“, ypatingai dėl to, kad 
ta drama neseniai buvo jau lo- 
sziama Philadelphijoj.

Žinoma, per tai ir sukilo vi
sas piktumais- ir užmanytojai, 
kurie pasirodė pirma taip atsza- 
lę, dabar labai karsztai plusta 
ir niekina nekaltą kunįgą, — 
nes 0410d. kun. Kaulakis visai 
nežinojo, kas yra loszikais; 
tiktai daN mojo tada, kada atėjo 
ant paskutinės t. y. generalisz- 
kos praktikos. Deltogi plustan- 
tiejie ant kun. Kaulakio tegul 
žino, kad tas jo visai neužgau
na, nes jisai nė lenkiszkos ko
medijos „PodejrzOna Osoba“, 
nė aktorių taip lietuvių, kaipo 
ir lenkų, nė jų bernų nerinko, 
ir kas loszė, tai ne isz „dalei- 
dimo“ kun. Kaulakio, tik isz 
mano.

Dar primenu: raszytojas ne
tikusio straipsnio „Vienybėje" 
raszo: „musų kunįgas menkai 
lenkiszkai moka“. Mus kunį
gas, kaipo mokįtas vyras, ne
tiktai lenkiszkai, ale ir kitokių 
kalbų moka, apie kurias raszė- 
jas mažu nė nesapnavo, — o 
jau lenkiszkos gramatikos taip
jau pas „ P h i 1 a d. M u ž i k ą’’ 
neis mokįtis, o kad ir tiek 
„menkai“ mokėdamas, ne pa- 
raszytų: „PodejrzOna Osoba." 
,,poliak litwynowy, litwynpolia- 
kowyi(. T. (Duda.

Mt. Carmel, Ta. 21 d. szio 
mėnesio buvo czionais teatras 
ir dainos. Vakaras gerai nu
sisekė. Perstatyta buvo trum
pa komedija ,, Nesiprieszink. “ 
Priesz teatrą ir po teatrui dai
navo choras lietuviszkas dai
nas. Didžiausiu ypatingumu 
to vakaro buvo graphophonas, 
kurį atsivežė kun. A. Milukas i 
isz Shenandoah, Pa. Gra-j 
phophonas padainavo lietuvisz-I 
kai ir malorusiszkai, pagrajinoĮ 
vieną marszą ir paraudojo lie-1 
tuviszką raudą, kokiom da ir 
szendien tūlose vietose Lietu
voj apraudoju numirusius. 
Reikia primįti, kad tai Edisono 
graphaphonas pirmu syk vie- 
szai pasirodė su lietuviszkomis 
dainomis priesz lietuviszką pu
bliką.

Dėlto neįstabu, kad Mt. 
Carmel’ij ant vakaro visi aty- 
džiai klausė ir buvo labai kan- 
tanti isz graphophono.

Isz Szenadorio.
Szi nedėlia Shenadorij, tai 

nedėlia laidotuvių. Tik vieną 
dieną, taip vadinamą ’ Thanks
giving day", t. y. pereitą czet- 
vergą buvo trys lietuviszki pa*- 
grabai.

Mainose szia nedėlia sužei- c 6
dė arba apdegino kelis lietu
vius. Taip J uozą Stancikų ap
degino gazas Lehigh Valley 
brėkerij No 5. Numirė Gir- 
rardvill’ej. A. a. Staneika 
nepildė bažnyczios priderys- 
czių, dėlto ant lietuviszkų ka
pinių nebūtų buvęs priimtas. 
Palaidojo jį, nežinodami apie 
tai, ant airių kapinių. Sziaip 
a. a. St. buvo geras vyras. 
Paliko sužiedotinę — jei butų 
nepatikus jo ta nelaimė, netru
kus botų apsivedęs.

Sudegino gazas taip-gi An
taną Lubaucka No 4 Lehigh 
Valley brėkerij. Prigulėjo 
prie szv. Antano draugystės, 
kuri jį dailiai palaidojo.

Sagastį pagavo mainose szu- 
vys, nuo ko netrukus numirė.

Vincui Stoczkui Dovėje su
laužė kojas. Nuvežė į Miners 
hospital, kur ir szendien guli. 
Stoczkus paeina isz Panemu
nės parap., Marijampolės pav.

Pereitą utarnįką patiko bai
singa nelaimė Kazį Bražinską: 
beeinant geležinkeliu Lehigh 
Valley į darbą pagavo trūkis. 
Per rūpestingumą kun. A. Mi
luko buvo nuvežtas į Ashland’o 
ligonbutį, kur nedavėžus nu
mirė ant trūkio, i

Nesudijant nabasznįko negalima už
tylėti. jog kaip gyvas nesirūpino apie sa
ve, taip ir mirė apleistas, be savųjų.

Kun. Milukas aprūpinęs jį szv. Sa
kramentais važiavo su juo ant treino iki 
Lost Creek‘o, bet kad turėjo pribūti ant 
laidotuvių a. a. Lubaucko, o sužeistasis 
neiszrodė mirsztancziu, sugrįžo namo, 
ypacz da kad konduktoriai prisižadėjo 

j rupįtis aie jį. Už trijų valandų kunįgas 
gavo žinią, kad sužeistas K. Brazinčkas 
jau mirė.

A. a.K. Brazinčkas, nors jaunas, ne
prigulėjo į jokią draugystę ir ant jo pa- 
grabo jo draugai turėjo maldauti mila- 
szirdystės kitų ir akis kaityti.

Tegul tas buna persergėjimu visiems. 
Raszykimės į draugystes.

Pereitą czetvergą palaidojo 
numirusį sava smerezia Andrių 
Jonaitį. Buvo dar nesenas 
žmogus - 36 metų. Paliko 
paezią ir kelis vaikus. Visi jo 
gailestauja, nes niekam nie
kad į kelia neparėjo ir buvo 
teisingas žmogus.

Atvažiavo į Szenadorį lietu
viszkas daktaras, p. Jasinskas, 
regis isz Nanticoke. Priderė
tų lietuviams eiti pas saviszkį 
gydytis- ____________

Morris Koestler, 
drukorius ir pardavlkas spaudos daly

kų. zobovėlių, sporto dalykų Ir t. t. Par
davinėja ir lietuviškas maldaknyges.
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Ypatingas pardavimas rudeninių tavorų. Asz viską parduodu

12 d. verti vilnono vyru siutai
6.00 ,,
8.00 ,, Puikus vyrų overkoeziai už

už pigiause cienę.
už 6.90
,, 3.40
,, 4.90

15.00 ,,
1.25 ,,
4.00 ,,

geri vyrų gal by overkoeziai 
vyru darbinės kelnės
nedidinęs kelnes geriausio gatunko

,, 8.50
,, 90c.
„ 2.40

•

O kas nori asz pristatau į namus. Pristatau in visur in Kontrus už dyką.

1.50 ,, darbiniai „ 1.19c.
1.75 ,, Czeverykai moteriszki „ 1.30c.

VILNONIU PANCZEKU 50.0000 ASZPARDUODU PO 9c. SKRYBĖLĖS
DARBINES 23c. SZVENTADIENINES 75c.

mini
Pirkitvyna kur jis pigesnis.

New York. * Vyno ir Brandes * San Francisco.

APSTINGĄS PARTRAUKIMAS CALIPORNIJOS VYNU
Bertainiais (52 galionai) ir pusbertainiais (25 galionai) tik už pinįgus.

RAUDONI VYNAI. BALTI VYNAI.

bertainys pus bertainis
bertainis

Hoch.... 39c
pus bertainis

44c
Claret.. . .35c už gali. 40c užgali. Riesling.,48c 53c
Claret, Sup 40c 45c Gutebel. ,58c 63c
Zinfandel.. • - 45c 50c Sauterne 80c 85c
Zinfandel Sup 55c 60c SALDUS VYNAI.
Burgundy.. . ■55c 60c bertainis pus bertainis
Burgundy Sup 65c 70c Port -. .. 65c 70c
Cabernet..........75c 80c Port Prime 75c 80c
Chianti..........90c 95c Sherry..70c 75c
Barbera....... 95c §1.00 Sherry Prime 80c 85c

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

Orderi nok it ant vardo mus agento,

EĮVIJLE JVIASGOT,
314 SECOND STR., COR. RIPLEY PLACE

Eliza belli novt. A,
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Perkalbėję apie daugelį už
manymų, lietuviszki laikrasz- 
cziai paemS dabar lietuviszkų 
mokslainių klausymą. Klau
symas tas yra dideliai svarbus, 
svarbesnis už klausymą apie 
Emigrantų Namus, koopera- 
tyviszką spaustuvę, lietuvisz- 
ką kongressą ir už kitus pana- 
szius klausymus. Tūli lietu
viai, nusiklausę nuo ne-lietu- 
vių, pranaszauja, kad už 50 
metų Amerikos lietuviai visi 
bus iszvirtę į anglus. Tas ir 
galėtų atsitikti, jei mes nepa- 
sirupįtume. Bet mes rūpina
mės ir privalome dar daugiaus 
rupįtis.

Mokslaine padaro didelę 
įtekmę ant nuomonių ir viso 
gyvenimo czielos gentkartes - 
apie tai gal niekas neabejoja. 
Angliszkos mokslaines vargu 
padaro ant lietuviszkų vaikų 
lietuviams geistiną įtekmę. 
Jose pasimokinę vaikai pavir
sta jau į pus-anglus, lietuvisz
kai kalbėt nenori, o, ant galo, 
ir blogai lietuviszkai moka; 
dar kalbėt sziaip taip pažever- 
nioja, bet skaityt lietuviszkai
gali tik tie, kuriuos namiej tė
vai pramokino.

Taigi lietuviszkų mokslainių 
būtinai reikia, bet isz kur jas 
paimti?

,, Vienybe“ (No. 45) rodi ja, 
vietoj taisyti grynai lietuvisz- 
kas mokslaines, tik pasirupįti, 
kad angliszkose mokslainese, 
kur mokinasi lietuvių vaikai, 
butų iszguldoma lietuviszka 
kalba. P. S,. (Garso No.47) 
pasakė, kad jam tas užmany
mas nepatinka, nes nepakanka 
mokinimo lietuviszkai skaityti 
publiszkose mokslainese— tas 
neužlaikys tautystę.

Žinoma, kad taip. Bet ne- 
užmirsztant to, kad ne visur 
galima įtaisyti, ypacz ūmam 
laike, lietuviszkas mokslaines, 
jau tai del stokos kasztų, jau 
tai del to, kad nėra kam apie 
tai rupįtis — nereiktų niekais 
nudėti ne užmanymo pasirupį
ti, kad publiszkose mokslaine
se butų mokinama ir lietuvisz-* 
kai. Ant galo ne tas* nieko 
nekenktų, jei toj paezioj vietoj 
butų ir grynai lietuviszka 
mokslaine ir publiszkoj mok-

slainej lietuviszkai mokįtų. 
Tegul isz mokinimo publ. 
mokslainej lietuviszkai ne tiek 

i naudos, kiek mes norime, bet 
į kad nauda sziokia-tokia butų.
to negalima užgįti.

Da ir kitas dalykas: tegul 
jau ir jokios naudos isz to ne
būtų, tai jau pats privertimas, 

i kad publ. mokslainese mokįtų 
lietuviszkai, butų lietuviams 

| naudingas, nes parodytų 
anglams, kad ir mes, kada už- 
simanom, ant savo pastatom.

Taigi, rodos, privalytume 
pirmiausiai pasirupįt, kur tik 
galima, įtaisyti grynai lietu
viszkas mokslai nes ir jas to- 
vienio gerįt; toliaus rupįtis. 
kur daug lietuvių, kad publ. 
mokslainese butų nors iszgul- 
dymas lietuviszkos kalbos. 
Ant galo, kur duotųsi, įtaisyt 
liet, mokslaines ir drauge pa- 
sirupįti, kad ir publiszkos mus 
visai -nepamirsztų.

Paskutiniam 46 numerij 
,,Vienybe“, vietoj iszsiteisįti 
už neteisingą užsipuolimą ant 
Scranton’o vyskupo, dar užsi
puola ant ,,Garso“, kad tas
jos, ,,Vienybes“, melagystę 
iszrode. Polemizuot su ,, Vie
nybe“ negalima, kadangi jei 
ne teisybe rupi, tik pastatymas 
ant savo, kad tik daeiti prie 
konkliuzijų a priori priimtų. 
Isztyreme viską gerai ant vie
tos, gavome laiszką nuo pa
ties Scrantų coad.-vyskupo, 
jog tenyksztis vyskupas neturi 
jokio organo, dėlto ir ,, Dioce
san Record * ‘ suvis ne vyskupo 
laikrasztis. O ,,Vienybe“ vis 
savo tvirtina, kad tai yra vys
kupo laikrasztis. nes jai smagu, 
kad gali ant kunįgų, dagi ant 
paežio vyskupo užsipulti. Prie 
tokių aplinkybių ginezai nėra 
galimi.

Teisįti ,,Diocesan Record“ 
už patalpinimą asztraus straip
snio priesz , ,foreignerius“ nie
kas neprivalo, bet ir kaltę ant 
nieko prie to nepriklausanczio 
vyskupo gali mesti tik žmo
nes, pastūmėti begalines nea
pykantos. Ant galo ir pati 
,,D. R. “ redakcija atszauke, 
ką buvo raszius ir dagi patal
pino, Susiv. rezoliucijas priesz 
Hazleton’o skerdynę. Tos re
zoliucijos tūliems angį, laik- 
raszcziams pasirodė per asz- 
trios, del to jų ne netalpino, 
nors pirmiaus buvo užpraszę 
jas. Dagi ir pati ,, Vienybe“ 
jų nepatalpino.

Cascarets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnlna nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

„Saulės“ filologui.

Musų rasztuose neretai ga
lima sutikti žodžius: parei
ga ir tūlas, žinomus pa
galinus dar seniui Kurszaicziui. 
Pirmas jų reiszkia — pride- 
r y s t e, priederme, 
lenk, o b o w i ą z e k, antras 
atsakolenkiszkam n i ej a k i, 
p e w i e n, liet, n e k u r i s, 
n e k u r s a i. ,,Saule“, ku
riai rodosi, kad ji viena tiktai, 
drauge su kunįgais: Burba, 
Juodyszium, d-ru Szliupu , ,ir 
da pora kitais“ (žiur. ,,Saulę” 
No. 91 szių metų) žino gerai 
lietuviszka kalbą ir ,,kitus lie
čiu vius“, baudžia musų raszti- 
nįkus už vartojimą tų žodžių 
,,’netikroje“ prasmėje. Pagal 
ją, p d r e/i g a (arba p e- 
reiga,*»NB. niekur nevartoja
mo žodžio), atsako lenkiszkam 
p r z e j s c i e, o tūlas — 
lenkiszkam i s t n y.

O tai ne.
Pareiga paeina nuo 

veiksmažodžio p a r e i t i (ne 

pereiti), kurs netiktai 
sugrįžti (sulyg. p a r e- 
j a u na m o), bet taipgi 
prisieiti, reikėti (su
lyg. parėjo m a n v a- 
žinoti pas daktarą 
— prisiėjo, reikėjo 
važiuoti pas dak
tarą). Taigi pareiga 
gali tiktai reikszti tą, kas prisi
eina, reikia, pridera atlikti, — 
žodžiu, atsako gerai žinomiems 
reiszkiniams: p r i d e r y s t e, 
priederme.

Privalumas atsako 
lenkiszkam p r z y m i o t, ne 
o b o w i a z e k. Isz veik- L* 

smažodžio privalėti gali 
tiktai kilti daigtvardžiai: p r i- 
v a 1 e j i m a s arba p r i v o- 
1 e. Paskutinis žodis yra var
tojamas lietuviszkuose rasztuo
se prasmėje: pareiga,
p r i d e r y s t e.

Žodžio p r a e i t e lietu- 
viszkoje kalboje, visai nėra; 
yra tiktai žodis praeitis, 
kurs reiszkia ne p r z e j s c i e, 
bet p r z e s z i o s c. Len- 
kiszką p r z e j s c i e galima 
iszversti tiktai lietuviszkų p e- 
r e j i m a s (ne pare j i- 
m a s), nes tas žodis reiszkia 
lenk, p o w rot, o tolesnėje 
prasmėje žodžiais: prieti
kis, atsitikimas ir i t. v 
p. — D i n s t a s (to žodžio 
nežino Kurszaitis) atsako len
kiszkam u r z ą d, o ne. o b o- 
w i a z e k. c-

Tula s visoje Lietuvoj yra 
vartojamas prasmėje 11 e v i- 
s a s, n e k u r s a i, lenk, 
n i e k t o r y, n i e j a k i, 
p e w i e n ( sulyg. tūlos 
v i e s z p a t y s t e s už
dėjo muitą ir t. t. — 
n c v i s o s, tik kelios, 
kurių v, a r d a i neyra 
minimi, uždėjo ir 1.1, 
tūlas žmogus turė
jo sūnų, — n e k u r s a i, 
vienas isz d a u g ė- 
1 i o, turėjo sūnų....) 
Lenkiszkas žodis i s t n y at
sako lietuviszkam i n a s (žiur. 
Miežinį, Akelaitį), o ne t u- 
1 a s.

Taigi matome, kad ,', Sau
les“ filologiszki iszvedimai yra 
visai nelemti, o mentoryste 
kalbos dalykuose jai visai ne
pritinka. Neatprato juk-gi
dar ligszioliai nuo vartojimo 
junges nes prasmėje bet 
(sic!) r.

Kad papuczkai tavg kankina ir ne
smagu darosi, valgyk Cascarets 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c., 25c,

Stansai.
Delko, ach,r liūdnumas taip rustas 
Spaud szirdį man baisiai skaudžiai ? 

Ko mąstims taip juodas ir liūdnas 
Galvoje klajoja baugiai?

Delko, ach, del manęs likimas 
Sviete szitame taip baisus?

Už ką man tasai paskyrimas 
Kentėti vargus taip skaudžius?

Kam laimės geidimą szirdije 
Tu cziepijei, gamta negaili,

Kad vargais gyveninis paskrijo. 
Kad mano dalis taip baisi?

Kam laimę nuo savęs netolą
Asz tankiai linksmai jau matau? 

Kam smarkiai szirdis tvaskėt nori,
Kad negal pasiekti jos jau ?

In jūres žuvelė teplauja:
Ten gaival’s jos brangus gilmės, 

Szirdis mano teparagauja,
Nors laszą isz laimės taurės.

Kuom, saunoros, asz esmi kaltas, 
Kad laimę be jokios vilties,

Jau man saunorums jūsų szaltas 
Iszplėsz su krauju isz szirdies.

Delko mano szirdis jausminga?
Kam jaueziaskaudumą skriaudų ?

Tebun1 jiaiola nejautringa, 
Po kiečiais jūrinių baugų!.. ..

Tad szirdį duot plėszyt galėcziau 
Jums, saunoroms mano szalti,

Ir skausmą kantriai asz kenteeziau, 
Kaip jūrių uola nejautri....

Isz kur paeina liet. kat. 
parapijose Amen ko, j e 
komitetus ir kodėl 
jis tūlose vietose 
pasielgia neszvan- 
kiai link parapi

jos reikalu.

fRaszo kun. .A. Burba.

New \ ork’e, Amerikoje, 
užsidėjo pirma lietuviszka ka- 
talikiszka parapija 1885m. 
Prie jos jau buvo komitetas, 
kuris, anot p. J. Szliupo, net 
kunigui norėjęs gaspadinę ap
rinkti.

1889m. kaip atvažiavau 
Amerikon pas. guod. kun. P, 
Abromaitį, gyvenantį Hazle- 
ton’e, radau komitetą. Taipgi 
kun. P. Abromaitis, tverda
mas Mahanoy City, Pa. liet.
kat. parapiją, turėjo komitetą. 
Taigi, kaip nekurie szneka ir 
man iszmetineja, buk asz isz- 
mislinęs parapijos komitetus, 
yra grynas melas. Asz tikt 
sekiau tą pradini liet, parapi
jų užvedimą. Ant tų paežių 
papėdžių Plymouth e, Pa. 1889 
metuose, 1 d. Lapkriczio su
tveriau grynai lietuviszka pa
rapiją. Aulink taip ir kitur 
tveriau lietuviszkas 
ir kitose vietose su 
komiteto. Mano parapijoje 
iki 1896 metų viskas ėjo gerai, 
pakol neįsibruko keli szliupi- 
niai į parapijos komitetą.

Tik pamėgįk nž 10c. baksa C a s e a- 
r o ts, geriausią skilvio ir žarnų regulia
torių.

Žydu tautiszkas 
himnas.

Ant paskutinio žydų-sijo- 
nistų kongresso yra priimtas 
Feld’o himnas, kaipo žydų 
tautiszkas himnas. Sztai kaip 
jisai skamba:

, ,Ten, kur liekni cedrai de
besius bueziuoja ir kur sriauni 
Jordono sriove teka, kur pele
nai mano tėvų ilsisi, laukai 
prisigėrę Machabejų kraujo, 
ta puiki vieszpatyste ant ma
rių kranto yra mano numylėta 
brangi tėvynė!

,,O kada brutaliszka pajiega 
manę isz ten iszplesze ir į sve
timą szalį nuožmiai iszstume, 
szirdis vienok pasiliko ant 
Sijono, į sauletekį linksta 
mano apsiaszaroję akys, kas
dien, kasdien gręžiuosi į Ry
tus, kad galecziau sugrįžti į 
bragią tėvynę.

,,Vienok jei likimu rūstaus 
žodžio mano akys pirm laiko 
užsimerks svetimoj szalij, tai 
įdėkit manę į szaltą grabą ir 
atgręžkit mano veidą į rytus, 
mano kakta tegul bus į Sijoną 
atgręžta, į mano brangią tėvy
nė, v

,,Ten noriu prisiklausyt, 
prisiklausyt kantriai, kol neat- 
metavosi u (neatpakutavosiu) 
kaltes mano tėvų, kol saikas 
kanezių nedasipildys ir Iszga- 
nytojas mano nerymasties ne- 
apmalszįs, Kursai isztremtą 
tautą stipria ranka įves į mielą 
tėvynę“.
Neiszspjiuik su tabaku ir nesu rūkyk savo ' 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 

tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netlszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtos vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptleko- 
rlaus, po gvarancija, jog iszgydys tave, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutę ir sampolius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Galima gauti maldų knįgelę i 
,,Maldų Vainikelisu pas J. A. 
Mandour 211 E. Centre str. Prekė ! 

'Leniaitis. 1 40 c. 1

■

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

tijinio Kraujo ir Sustiprinimo Ner
vą yra isz augalą ir sziknų, kurios
paskalsina kraują ir sustiprina, ner
vus. (lydo jisai, pagrąžįdamas 
tuos gyvasties syvus, kuriuos pa
nai kino liga, užkietėjimas, palai
das gyvenimas, persidirbi mus, liūd
numas, nesusilaikymas ir patžagy 
ste. Pastiprina jisai tuojaus su
silpnėjusį kraują, smegenis ir ner
vus, suteikdamas jiems reikalingų
elementu. Sulaiko nykimą orga
nizmo, dapildo nusialinusias klet- 
kutes ta paezia medega, kokia su- 
sinaudojo. Pripildo pulsą czystu 
krauju, pilnu kraujui tinkanezių 

parapijas dolelią, o per tai duoda žmogui
paoelba ! tarsi naują gyvastį: visas kurias at- 

j sinaujina, visas sistematas atsihu- 
j davoja. Vaistas tos yra isz czystu 
I žolią ir szaknų, be jokiu nuodų ir 
j alkoholiaus, o ant to patvirtinimo 
į pridedam paliudijimą. Eilioto 11.
Haag, farmaueuto-chcmiko, kursai
kaipo ekspertas įgijo augsztą re
putaciją, už gerumą jo analizų clie- 
mikalijų ir valgio produktų-

Tas paliudijimas taip skamba:
Ohio stato ). .. , ...
Lucas Co. (urėdlszka peczetis.

Pas mane žemiau pasirasziusį Vie- 
sza Notacijų virszminėto pavieto, pri
buvo ypatiszkai Elliot II. Haas ir po pri- 
siega pripažino esąs farmaceuta chemi
kas ir analizavęs preparatažinomą kaipo 
„Dr. Ham's Blood Puriper* & Nerve To- 
uic” (D-ro llam'o vaistas kraujo isz- 
czyityjimui ir sndrntinimui dirksnių) ir 
persitikrings. kad tas susideda isz tikrų 
ir gerų žolių,, laike surinktų, kurios turi 
gydymo ypatybes ir kad tas preparatas 
netur savije alkoholio, kaipo įrankio su- 
judinimui ir iszlaikymiii nuo pagedimo.

E. II.Haag, Cherniks farmaceuta.
Prislėgta ir pripažįta mano akyveiz- 

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

Vieszas nutarijus Lucas Co. Ohio.
PAD Ek won ės.

A. R. South River. N. .1.. raszo: 
„Skaudėjimas pasiliovė, pertai neiszpa- 
sakytai dėkingas esu d-rui Ham užiszgy- 
dyma. Neturėjau jokios vilties ir misli- 
jau. kad liksiu be pajiegų ant viso gyve
nimo. tuom tarpu paėmus vaistų d-ro 
Ham, skaudėjimas pasiliovė lyties sąna
riuose ir dabar jaueziuosi drūtas ir svei
kas. Rodiju visiems, keneziantiems 
kreiptis prie* d-ro Ham, o jis tikrai isz
gydys".

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

J. Urban, 20 Pearl str. New Britain, 
Conn., raszo: „Da tik nodėlia, kaip pra
dėjau vartoti Tamstos vaistą, ir jau man 
lengvinus, bet netrukus Daktaro vaistas 
pasibaigs, taigi prisineziu pinigų 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 P»ak 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 blskį. bet kasztavo tas la
bai daug, o nieko negelbėjo. Jiems tur
būt. tik tas rūpėjo, kad mano pati ilgiaus 
sirgtu ir jie luptų už tai pinįgus. Ta
mistos vaistas iszsyk pagelbėjo mano pa
ezia, už ką labai aeziu".

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

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

Jei daktarai negalėjo iszpažįti tavo ligos, arba 
negalėjo tau padėti, tai tuoj pariszyk pa Dakta
rių Uain’ių, o jis duos tau rodą už dyktį. Jei jis 
iszras Huų neisz.gydĮtina, tai sugriįžįs pinįgus ir 
neturėsi blėdies. ’ Dr. linui .\ ra teisinas ir atsa
kantis ir apsieina su ligoniais, kaip tėvas su vai
kais. Žmonės, kių veltui iieszkojo rodos pas dau
geli daktarų, kų po keliolikių metų szpitolėse sir
go, lyg per kokų stebuklu buvo iszgyd.t ti Dr. Ha- 
mo. C'.iiiaiuiintol neperdeda me. tik pasakome 
tikrų teisyhj?. Neilgįk savo ligos, ba gali būtie 
neiszgydyta. Tuoj rasz.vk pas Dr. Jlam ų.

Dr liam.o vaistų negali gauti jokioj aptiekoj 
nei groserij, nei saliune. nei pas peddlerius. Kas 
iszlies nori gauti ezystus ir gerus vaistus, lai tu
ri ruszyti pas Dr. Ham'tį. Bonkutė vaistu kasz- 
tnojn tik s 1,00, szeszios už $g,fO. Praszant vai
stų reikia apraszyt savo ligų ir įdėti pinįgus ar
ba money order. Vaistus ir pamokinimų ju nau
dojimo nuleidžiume tuoj. Norinti gauti rodo te- 
Indeda slempų. Adresus:

DR. C- B. HAM.
70S-709 National Union Building, 

Toledo, Ohio,

Mokslo Stebuklai.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos.
PrakilniisNew York’o komikas irmokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York'o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kra
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UŽ DYKĄ 
TRIS RONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstų.

Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas1 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos prrderyste suteikti kenezianezia’ 
žmonijai proga pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs’- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus.^ Jo 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos iiudyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų”. kurių czielos kro
vos yra jo laboratorijose Amerikoj lt 
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, priduodama'-1 
paczto ir expreso adresa ir jisai dovanai 
atsiųs vaista tiesink isz savo laboratori
jos.

Kėnczia ntiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECTJA I.ISTAS CIIRONISZKU IRNRRVI8Z- 

KU LIOU.
Gydo visokias 

užsenėjusias ligas 
Troszkinimą. spaz 
mas. paralyžių, 
dusulį, vandeninę 
pukliną. reuma
tizmą. skaudėji
mą galvos, akių, 
a tisų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių.dru- 
galvos ir ant 

neregu lia r iszk urną 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
ligą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 
liną, žai>das. atsivėrusias votis, rožę, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės. Sloga, reuralgiją. 'bronchitis, petog- 
rą. niežulį.uždegimą'smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifu, odra. kirmėles ir 
1.1. *"
GYDO MOTERIS, VAIKUS IR VYRUS.

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

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

Rodą i ž dyka! Dr-as Kallinerten'as 
duos rodą uždyka. Apraszykit ligą, pa
sakykit l<iek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj blskį jo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą. ar galima Ii ą iszgydyt, ir kiek 
kasztubs vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai. angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

TOLEDO, OHIO.

Clias Kettig ir Sūnūs
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

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

Insteigta J870ni.

S. T. Morrow
Auksorius ir pardavėjas mu

zikos instrumentų.
PIANAI, VARGONAI,

134 FIST STR.
ELIZABETH, N. J.

A. H. Chapin
daro ii1 parduoda PAKINKY
MUS, BALNUS, KAMA
NAS, PLESZKES, KAN
DŽIUS. SzORUS, DEKIUS, 
SZEPECZIUS, ir PATKA- 
VAS. Pataiso viską greitai.
133 FIRRT STR.

ELIZABETH, N. J.

CONWAYS FAMOUS
5 io c. store.

Shenandoah, Pa.- 
puikus, ateik ir pa

pas mus. 
po 10c.. 

10c 
10c 
10c 
10c 
lOe 
10C

102 N. Malu str., 
Pardavimas bus 

žiu rėk.
vertos, 

szluot.os 25c. 
puodukas 25c. 
Bliudas 25c. 
Karpetos 40e. už yardą 
stiklinė torielka 25c. 
kavos puodas 25c. 
Vaza 25c.

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

102 n. Main Str. Shenandoah, Pa. 4
■

— ;.v ■



Geo J. Martin,
APTIEKORI US,

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

(46-49)

Philadelphijos lietuviai, ką beeiti pas 
žydus, eikit velyk pas V. Doinansk5, ku
rio apgarsinimas yra ant paskutinio pus
lapio. Jis turi taipgi Branch office ant 

2848 Richmond str.

ZINIA DĖLSALIUNIKU 
IR SZT0RN1KU.

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

. 211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str. 1

F. A, Bergen
Wholesale pardavėjas 

Cigaru Tabako ir Tabokos. 
305 Elizabeth Ave

Elizabeth, N. J.

CENTRAL HOTEL,
No. 327—329 Trumbull str.

Opp. Centrui R. R. Dapot, 
ELIZA BETHPORT, N. J.
August Hoff. Prop’r, 

Wines Llnuors Clnars 
Ballantyne’s Pale Extra Lager 

Beer on Draught.
"Trolley Cars stop at the door.

Lietuviai eikite paragaut 
.alaus ir Iikierių į

. Central Hotel 
kur yra 

August Hoff, Prop’r.
Karai sustoja ties patim 

saliunu.

James Brown
Pardavėjas

VYNO, LIKIERIU, IR CI
GARU.
PUIKIAUSIA VIETA 

dėl užeigos ant kampo 
Wall & Front sts.

Frank Bolleę.
437 E. Jersey str.

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

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

S. W. Haysmen
Pardavėjas visokių geriausių Ll- 

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

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

J. MIELI) AZIS,
120-122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.
užlaiko puikią restauraciją ir 

p u l t ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z i ą 
s z a p o j pasiuva pigiai ir geriau kaip 
kitur visokias žiemines drapanas. Taip
gi pas jį gali gaut visokią rodą ir n u - 
siųsti į Lietuvą pinįgus ir 
iszsipirkti laivakortę. Neužmirszkit 
reikale užeiti.

Pirmos kliasos Kotelį
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZTA.
Goriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

tuvių. Pirmos kliasos visoki gėrymai 
ir cigarai. Laivakortes taiposgi parduo
da ant geriausių linijų.

Nepamirszkite, Jog H o telis

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

(Providence), Scranton, Pa.
•••••••....M...........

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

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

V. KALVAITIS
Tilsit, 

GERMANY.
* 11

Edward Sansom
■ APOTHECARY

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

Physicians Prescriptions a 
Specialty Telephone Connec 
tions.

Puikiausia aptieka 
laiko visam Elizabe- 
th’e N. J.

ant
112 — 2-os ulyczios.

Liekarstas geriausiai sutaiso.

Uždėtas 1896 m.
John Widness

Sukninių TA VORU Kromąs
Parsiduodų visoki indai 

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

No 99 Grand str. 
bet Wythe Ave A Berry str.

BROOKLYN, E. D.

Frank A. Lieb,
BOARDING &

LIVERY STABLES.
162 First Street, Elizabethport,

N. J
Pristato karietas dėl balių, vese

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

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

Geriausia užeiga pas
ERNEST SARIN’S

ant
65 Broadway

Elizabeth, N. J.
Jo sali u ne gausi puikiausią 

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

Keijnig
Carpenter & Buildei

419 East Jersey str.
ELIZABETH, N. J.

Yra tai puikiausias 
Karpenteris 

ir
Budavotojas

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

F F Montenes & Co
Geriausi

GRfiBOElftl
IR

BftLZflMftVOTOJftI.
Offisas ant 155 N 3-rd str 

Tvartai ant 149 ir 151 N 3 rd str 
Arti Bedford Ave.

BROOKLYN, N Y

Brome ir Buczerne
Geriausiai užlaikoma visam mieste. 
Parduoda szviežiausius tavoms už 
pigiausią prekę, kame kiekvienas 

galėjo persitikrint 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 pen- 
kioliką dienų.

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

BRAVORAS.
(CITY (BTEWETY CO.)
Kuriame iszdirba skaniau

sią, geriausią ir sveikiausią, 
ALU ELIU ir PORTERI.
(Po No 600 iki 612 (Pearl str.

ELIZABETH, N. J.
PETER BREIDT

Locninįkas.

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

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

Dr. Y. M. HAMILTON 
buvęs Miners Hospital,’ėję 
Ashland’o. Gyvena 115 N. Jar- 
din str. Shouandoa h,Pa,

Dr. P. F. BURKE.
geriausiai gydo visokias ligas 

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa

, RYTAS’ 
nedfdlnis szeitnyniszkas laikrasztis 
Waterbury Conn.

RYTAS kasztuoja ant metų tik
tai.............................................. 8 1,00

Kiek vie naijkrikszczloniszkai szei- 
mynai naudinga jį iszsiraszyti.

Antraszas:

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

R. Dabb <4
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.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

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

307 W. Coal str. Shenandoah, Penna.

PAS

Juozą Miliaucka
308 W.Centre str, Mnhiuioy City, Penu a. 
galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.

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

DJDjS ATIDARYMAS
S17IETO
Skrybėlių ir Kepiniu dirbtuves

ANT
178 First str. L. NISNEVITZ, Prop.

Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią pruke. Ateik ir nepraieiSK 
tokio didelio iszpardavimo szia nedėlia.

SKRYBĖLIŲ IR* KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.
Vyrą Derby skrybėlė 74c. verta Si.25. Į
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c. '
Juodos Derby skr. Si.15c. kitur $2.00
Dailiausios vyriszkos kepurės visokių 

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

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

kepurių........................................ 18c. kožna
36 tuzinai mėlyną Galf kepurią po 9c.
18 tuziną vaikiszką kepurią po 21c.
150 tuziną vyriszką mėlyną Galf ke

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

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

Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

Iszduodailie Szipkortes (laivakortes) Ant greieziausių gar
laivių į krajų važiuojantiems ir isZSillllCZiame SZipkortCS 

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

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

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.
1 i

JVI. f.ĮVIaley, 
16 N, Main str.

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

Vyrai visi pas geriausią 

Grab ori u 
Vincą Minkė v.iczni

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

pjaudokites!
Gavau szviežią transportą 

ražanezių, lietuviszkų szkap 
lierių, abrozėliu, kryželių, 
mentelikėlių ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.
Tarnas Krizenančias

103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

purią po................................................... 14c
Tam O'Shanter kepurią su smilkiniais- 

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

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

dažą, po...................... ............................ 18i.
18 tuz. vyrą ir vaiką Golf kepurią 2?c.
20 tuz. Tani O'Shanter iszsiutą su auk 

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

szniuru ir auksiniu raikszcziu.......... 39e.
18 tuz. raudoną, ne auksinių ga’i.n.ų 

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

Povilas Obiecupas

vienatinis lietuvis?, k as pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo cit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti tolinus nuo Piltsburgh’o gali pasirodavot 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 eonu, o gaus broliszką rodą.

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

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

LIETUVISZKAS
T J steliuotus siutus pasiuv

7°^ J vJi ■ hkt už $14 mažiau
~ - j sios prekės, eina iki $40

( o kelnes nuo $3 iki $ 18 
darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopnikiau; 
šiai, PasEkubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 
nė '’ienas kriauozius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie 
tuviams, tikt n’užmiršzkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalSsit.

Adomas Paulinkaitis
2713 Peun. Avenue, . Pittsburgh, Pa.

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

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauracijų isz visų Cleveland’© lietuvių 
Su guodone
NiJcodęmAs Olszinskas, 

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Kataliką Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam katalikui. Kasztuoja - §1,00

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

3. Valtis bei iszguldymas szventą 
evangeliją ir lekciją ant visą metą su 
labai naudingais dvasiszkais skaitimais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Ar nereikia siuto?
Jei kas norėtumei užsiorderiaoti 

siutą, ateikit pas manę, o nesigrau- 
dįsit. Pataisius namų, vėl galiu pa
tarnaut savo broliams. Turiu viso
kių sztopų materijos, dar parga
bentos priesz uždėjimų tarifus, 
dėlto galiu piginus, kaip kiti, pa
daryt. A Įeiki t pas

J. Mieldaži
170- 172 S. Main str.

Shenandoah, Pa.

50 YEARS’ 
EXPERIENCE,

TRADE MARKS, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c,
Anvone sendinc a sketch and description may 

quicklv ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
contldentlal. Oldest ajrency forsecuring patents 
in America. We have a Washington office.

I’atonts taken through Munn A Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, hirxcst ci.-culation of 
nny scientulc journal, weekly, terms $3.00 a year; 
81.50 six months. Specimen copies and HAND 
ilooK on Patents scut free. Address

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

±1. Czcpu'k ilsis
L I E T U V I S Z K A S GRABORIUS pill’- 
samdo arklius del pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

XI11 FU
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—ftn idea SS3 
£rotect your ideas; they may bling you wealth 
Writ© JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi

Washington, D. C.. for their $1,800 prize offei 
and Hat of two hundred inventions wante*.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną 
---- GAUSITE PAS — 

BARNSTON Tea Co.
6 BARCLEY STR. '

New York’e.
Importuoja jie viso

kias arbatas, kava ir 
vyna.

■I I ■ ■ u ■ ■ ■ I 1 w

Jacob Hentz’o 
fcaii'ęnęijj a.

Valgi gali gauti kožną valandfe 
OYSTERIAI visokių kainų.

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

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Parsiduoda saliunas.
Parsiduoda puikus saliunas, ų 

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

Joną Raczkaucka
115 N. White str. 

Shenandoah, Pa.

” AR ZINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Malianoy City, Pa.

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

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

— r as —

J. P. Williams &Son
-: Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kukni- 

nius ir dėl szilurnos.
Taiposgi pataiso kukninins stogus ir 

užlaido visokius daigtus reikalingus prie 
kuknios.

R. A. DAVENPORT,
27 S- Jardiu str Shenaudoah, Pa,



GARSO spaustuvėj jau iszejo isz spaudos

Zemaicziu 
VYSKUPYSTĖ innAT TITRI V finSPANTFFD t0 cnre ^'icnseof constipation. fascarots are the Ideal Laxa- 

ADDVUU 1 Dul UUnlinll IbuU fiTP. never rrip or srripe.but cause easy natural results. Sam
ple and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Cliicaso, Montreal. Can., or New York. 317. ' _ _ _ — — — — — —. _ — — — — — _ _ _ _ _

sssi. Radzevicziiis
Puikiausia visam Shenandoah

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

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

------------ ♦------------------ -------------  ■» * o---------------

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

Dauginus perkautiems nuleidžiamo daug piginus. Skubįkitės isz- 
riimzyti tą knįgą, kuri bus pagrožinimu jusi] namų.

Pešta u PACJJA-
'Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
ai 1 mos kliasos.

KRAOTOVE
ONE GIVES RELI EP.

Don’t Spend a Dollar
for

Medicine
until you have tried

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

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
lalis svieto.

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

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 

nlavsias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, atei
nat vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, Iszgydo gaivos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra 

szykit pas pirmąjį agentą?
Dr. Julian Czupka

5129 Malcolm str. Philadel-
phija, Pa.

AHTANAS KALCZINSKAS
geras Ir teisingas 
vyras laiko

mainierių
KOTELI

ANT
KETVIRTOS

(Fourth) Street
Minersville, Pa,

J. M SCHAFER.
Laikau didelp krautuvę importuvotiĮ VYNO, 

LIKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį alu< kur galit gaut buteliais ir 

baczkutėmis, užlaikau klerkę lietuvį,
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszkit 

ntsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. South Side

Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-9?]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių 

neteik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bedojė

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

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

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruškų tabakų. Cigarai nuo S12.00 
iki S 65,oo už tūkstantį. Raszykit pas
garsų agentą:

Dr. J- ©zupKA 
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.

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

RESTAURANT
333 Trumbull st., ties Elizabeth 

Porth’o dypu (geležinkeli!variu),
Elizabeth, N. J.

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

manager.

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

Vienatinis lietuviszkas 
SALIUNAS

M. Jokubaucko
315 Hudson Ave. Brooklyn. N Y 

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

Jeigu sziezia atkeliausi, 
Tai pas manę viską gausi!

Visad atminkit,

J. ĮMavickas 
pigiausiai parsamdo arklius ant veselijų, 
pagrabų ir k) iksztyuų. Visižino, jog jis 
teisingas žmogus. Dabar jisnždėjo

Grabų biznį.
Pasitaikius szermenims, eikite visi pas 

jį. Gyvena jis Bobino Šlubose ant
Raspberry Alley

ties Union str
Shenandoah, Pa.

GeležinkelisLelii«ii ■ Valley.
Prasidėjo nuo Lajkriczio idęo ui.

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven .Junction, Mauch Chunk, Le 
hightop, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
•r 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'piet.

In Quakake, Switchback, Gorhards ir 
Hudsondale 3.53 po piet.

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 West us 9.14 ryta; 6.00 po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville 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 Auburų 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
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’Acloo, 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 ir 6.00 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
pietų.

In Ashland, Girardville r Lost Creek 
6,15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta 1.50, 4.10 

5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 

ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place. Mahanoy City. Delano 
5.45, 6,03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353. 6.0 
8.42, 11.13 po pietų.

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

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

7 50 po pii'tu ir ateina in Szenadori ant 6.03, 9. le 
ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pietų

Iszsina isz Szenadork j Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 11 05, isz ryto; 12.§8, 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 Szenndorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38 
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05, 5,57, ".56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

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

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.

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

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

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 popietu, 
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų.

Isz Szenadorlc 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 popietu.

Rollin ii. wilbur generalnas superin 
tendentas South Bethlehem, Pa 

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

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

Joi 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 
už dyką Iszvežsz istipusį gyvulį.

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

Vincentas Domaiiski
You can buy them in the paper 5-cent cartons

Ten Tabules for Five Cents.
Thl* port U put up oho*ply to £T»tify the universal present demand for a low prie*.

If you don’t find this sort of
Ripans Tabules 

At the Druggist’s
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 for 48 cents. The chances arc ten to 
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

a Geria® ir szvieziause mėsa
----- PAS-------

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

Lietuviszki kumpini ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

R. H. MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS,
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU—.-
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures.

r—- Piginai- vieta visoj Amerikoj.'

23 N.Mainstr. Shenandoah Pa-

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

AVA < >1 V-R1 3

NEBŪTINAS BAJMTAH JLžetaiiYrlszke LclLr.V-h

E
 Kas galėjo tikietis kad lictuwiszl.ojo kalboje į .. • r >di:a tA-. 

kuiga kurioje wysi.sshipdbes n>oii:i:r?.o hti!u :;L <1 i/•/•« d !v}s>> 
Senowca žmones waditio nioniniiikiK r įgatiej 5, <’ r z i: r.:':’- 
8U pagiaiba piktos dwasios, da ir ezi iidien <1 u. is : t.-i:; i>d i lt 
kiu ka tąjp mislij ir szniak .. G ide 'amus t t k.’es Į :isa

, pasižadėjau dawe»t kad wysas main! tunas ir užmini s j aejn i i-1 
ksl<>. Dvltogi minėdamas iszrad: u wyska ir u > Hm. j ž.-aia iž 
viau kniga isz kurios kožnas gal l>r\ n.<>ninii:'.;u. Toj,- knigoje tilpi

— nasy daugiau kaip fz’mtas nkiwu pamok nimu ir; pe 50 abrozelu paro 
danezin gana ajszkiej knjp apsyejtio ir i«z stiwo užduotis i zs.riszt

Toi knig i ilruczej ir pnjkiej in angliszkn audeklu abdarita su auk.si atspaiuh m ant 
abdaru, kasztwoja tyktaj...................................................  $1.50

Tcjpgi turu ant pardawimo wysf>kius dajktus ir rejkalinga•> prietajsns prie m niiino, 
be kuriu apsivji negali. Prieg tam turu krautuwia wysok'.u knigu k< kios i vkt.ij lietu- 
tviszkoie kaiboie iszcio. Turu maszinukies del drukawimo grom :tu ii1 tt

Pujki popiera dėt raszimo gromatu su dailotn kwietkom ir drtik iw- t us pasiveikini- 
mais. Tuzinas tokios popkros su dailius kopertais kasz'u ja 35c,, tris tuzinai $1.00

Turu del jaunumenes juoking i kwietka, kury, kada duodi pawuo-tit, isztiszka wan 
duo ir padaro daug juoku, prekių 25c.

Kas iž dydeles fotogrftfiios norėtu turėt daugiau mažu. bgi.l a siuneze dydila, asz 
isz tosios trumpam taikiu padarisu 100 mažiukiu ir nn.-iu-u u/. $ 25c.

Norlnticm dužinot ape tvysokies Liūgas arba kitokius dajktus ir czi.-ncs, po n;»twhuu 2 ccnlhies innr 
idea tuojau sianeziu drukuotus katalogus. Adresas in mt> ne szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
287 Wjtlie Ave., Brooklyn N. Y

rS

•3

EI

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, 
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir inszturyti bažnyczią,

Norite nusipirkti geriausius lotus Phlladelphijoje 
ir Caindene?

O gal nori sukalektavod ar pinįgų pasis-

Y. OomanBki 
ir pasidžiaugei, jog suradai genį, teisingą ir iszmintingą žmogų. 

Tik nepamirszk;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

MOTELIS arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo
nių, Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų- 
ežio taure iszgert‘<j ar- cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

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

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS 

gk Parin g b®. 225 Seconfl Street. 
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c. 
Geriausių cvilikų visokių kainų 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 kitų visokių.tavorų už pamestiną preke.

DIDELIS ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
Dailus beibių czeverikucziai, verti 25 c., už 15 c. Vaikų cze very kai: 

geri ir drūti, verti 65 c., už 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrų 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.

GERIAUSIA UŽEIGA pas

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

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

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

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

41 ir 11

PATENTS
quickly accurcd. TEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and fiill information. MhtJ*Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON i CO., Patent Lawyers, 
Lo Droit Building, WASHINGTON, D. C.

Elizabeth, N. J.
——i.. IL"r..... '-1 m i. .1. aracBMSssssr

Dvi Aplietos 
kur galima susiszekūt lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ką galima gaut brolisž- 
ką rodą pas jį po tokiu adresu:

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

Pittsburgh Pa.

DIDŽIAU ŠIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA *
Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nft 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu Jtogeriausia padarytų valgių 
kepsnių, disterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigoš. Yri 
pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ii-
P. P/WEVICZIUg 

Kampas Malu ir Oak uliezių, 
SHENANDOAH, PA»



Kn. Ill - Lietuviszkas Kningynas - N.
„Viltis musu mokslas, tikyba szventa“

Protokolas XII Susiv. L. A. 
Seimo.'

XII buiv. Seimas buvo atliktas 
rniėste Philadelphijoj, Pa., 19 ir 20 
d. Spalių, 1897m.

I SESIJA prasidėjo 19 d. Spal. 
ant 9 vai. 30 min. ryto. Susiv. pre
zidentas atidaręs Seimą iszdavė ro
kundą isz pereitų metų. Pirmiausiai 
pagyrė nutarimų pernyksczio Seimo, 
-kuris padarė, kad pinįgų ant posmer- 
tinių nereikia „ubagauti“, tik isz- 
augszto m o kasi metinė mokestis. 
Tolinus parodė iszganingas pasekmes 
to naujo budo posmertinių rinkimo: 
'nors skaitlius sąnarių ant popieros 
irodos sumažėjo, vienog tikrų, pilnai 
mokanczių sąnarių yra kur-kas dau
ginus, nei buvo pernai, ką aiszkiai 
parodo kasos stovis: užpernai, ant 
Seimo Shenandoah’rij, kasoj buvo 
$1118, pernai per Brooklyn’o Seimą 
— $1471,90, o szįmet kasoj atrasta 
$3873,21.

Tolinus Centraliszkas Susiv. Ko
mitetas, pagal Susiv. norą, rūpinosi 
apie Emigrantų Namus, leisdamas 
ant loterijos aną $ 100 dol., kuriuos 
ant to reikalo paaukavo pereitų metų 
Seimas, per ką isz $ 100 dol. emi
grantų reikalams paaukauti pinįgai 
jpasididino ant $ 258,50 c.

Pagal norą pernai metų delegatų, 
Susiv. organas „Tėvynė“ likos žy
miai padidinta ir pagal iszgalį page
rinta.

Matydamas spragą Susivienijimo 
reikaluose, Centr. Komitetas uždėjo 
,,Susivien. Knįgyną“, į kuri, acziu 
geriems tėvynainiams, įplaukė jau 
į 100 tomų visokių lictuviszkų ir apie 
Lietuvą knįgų.

Matydami smarkius, neteisingus 
persekiojimus lietuvių tėvynėj, Susi
vienijimas pernai protestavo priesz 
tai, ir perstatymus apie tai iszsiuntė 
Varszavos general-gubernatoriui ir i 
žymesnes rėdystes rusiszkų laikrasz- 

..cziiį, o lietuviai isz rusiszkų laikras- 
-czių gali matyti, kad tas mus balsas 
nepasiliko be pasekmės.

Ant konkurso iszduoto pernai per 
Susiv. ueatsiszaukė iszEuropos lietu
viu niekas.

Tuomi prezidentas užbaigė savo 
praneszimą.

Toliaus ant prezidento del ve- 
• dimo Seimo buvo iszrinktas p. K. 
Radzevyczia.

Ant I sekretoriaus V. Stagaras, 
■ant II sekr. J. Montvila, o ant mar
šalkos J ui. Užemeekis.

In komitetą dėl perstatymo repor
teriams angliszkų laikraszczių apie 
Seimo bėgį buvo iszrinkti: kun. A. 
Milukas ir kun. A. Kaupas.

Peržiūrėtojai knįgų likos paskirti: 
K. Draugelis ir K. Murauekas.

Po tų visų rinkimų buvo perskai
tytas pereitų metų Susivienyjimo 
•Seimo protokolas. Pakilo isz per 
skaitymo protokolo klausymas, kur 
yra surinkti ant Kražių brosziuros 
pinįgai, kurie dar neįplaukė i Susiv. 
.kasą^ Pasiteirauti apie tą klausymą 
palikta Centraliszkam Susiv. Komite
tui.

Nuspręsta, kad vakare per paro
dą senasis Susiv. prezidentas apvai
nikuos Washington’o stovylą. Pas
ijui buvo skaityti telegramai ir laisz- 
ka.i su pasveikinimais delegatų ir su 
linkėjimais Susivienijimui kloties.

Po pasveikinimų, delegatai nutarė 
skaityti įneszimus nuo kuopų ir nu
spręstų kurie isz tų įneszimų verti 
apsvarstymu, o kuriuos be apsvarsty
mų atmesti.. Per I sesiją peržiurėjo 
.didesnę pusę tų įneszimų, o paskui 
skaitė skundus J. Butkaus ir Szarc-

sumą įplaukusių pinįgų nebuvo su
skaityta, buvo iszrinktas komitetas, 
kursai turėjo suskaityti, kiek pinįgų 
įplaukė už tikietus. Paskui pasirodė, 
kad isz viso susirinko $258.50. Isz- 
traukimą lioterijos palikta atlikti 
Philadelphijos Susiv. kuopai iszvien 
su Philadelpijos szv. Juozapo drau
gyste.

III SESIJA, prasidėjus 9 vai. ry
to 20 d. Spal., visa buvo užimta ap
svarstymais įneszimų ir priėmimu 
nutarimų.

IV ir paskutinė SESIJA prasidėjo 
tą pat dieną, 2 vai. po pietų. Užbai
gus perkratinėti įneszimus, buvo per
statytos rezoliucijos priesz skerdynę 
ties Hazlelon’u, sutaisytos kun. A. 
Miluko. Tos rezoliucijos be jokių 
pataisymų buvo vienbalsiai priimtos.

Toliaus po ilgų ginczų, pripažino 
Tarailos isz Waterburio naszlei už
mokėti S50 paszelpos, nes posmerti- 
nės, pagal Susiv. konstit uciją, nega
lėjo gauti.

Paskui peržiūrėtojai kasos iszdavė 
rokundą isz savo darbo: peržiūrėti 
visų knįgų, dėl trumpumo laiko, ne
suspėjo, peržiurėjo tik sekretoriaus 
knįgas, ir papai jų rokundą, kasoj 
turėtų būti ©3589,62.

Ant galo buvo iszrinkti Susiv. vir- 
szinįkai ant sekanczių merų.

Prezidentas kun. J. Žilinskas isz 
Mt.Carmel, Pa.

Vice-prez. Murauekas isz Pitts
burg, Pa.

Sekretorius V. Zukautskas isz 
Northampton, Mass.

Kasieriua K. Radzevyczius isz 
Shenandoah, Pa.

Knįgius kun. A. Burba isz Ply
mouth, Pa.

Peržiūrėtojai kasos: V. Chmieliauc- 
kas isz Shenandoah, Pa. ir kun. V. 
Matulaitis isz Minersville, Pa.

Kitų metų Seimą nutarta laikyt 
Pittsburgh "e, Pa.

Seimas buvo užbaigtas ant 7 vai. 
vakare trumpa prakalba kun. J. Ze- 
brio.

Nutarimai XII Susiv. Seimo.
1) Organas Susiv. „Tėvynė“ turi 

iszeitinėti tokioj pat pakraipoj, kaip 
iki szioliaik, didumas liks tas pats, 
arba, pagal iszgalę, gali būti kiek 
padidįtu. Spaudįs organą toj spaus
tuvėj, kuri už piginus atliks darbą.

2) Siųsti 1 ex „Tėvynės“ į „Phila
delphia Commercial Museum“.

3) Atpigįti Susiv. ženklelius: sida
brinius pardavinėti po 50c., auksinius 
po $1.50.

4) Centraiiszkas Susiv. sekretorius 
privalo duoti pakvitavpjimą virszinį- 
kui kožnos kuopos, kiek tos kuopos 
yra pinįgų į kasą prisiųsta-

5) Susiv. turės tris skyrius: a) gar
bės sąnariai, kurie mokės ant metų 
50c., galės neszioti Susiv. ženklelį, 
gaus organą, bet posmertinės negalės 
gauti. b) Paprasti sąnariai pirmo 
skyriaus, kurie, kaip iki sziol, mokės 
ant metų 2 dol. ir posmertinės gaus 
$150. c) Paprasti sąnariai antro sky
riaus, kurie mokės dvigubą metinę 
mokestį, t. y. $ 4, ir gaus dvigubą 
posmertinę, t. y. $300. In tą sky
rių nebus priimami senesni per 40 m.

6) Baisingai sužeistiems, kurie jau 
niekad negalės dirbti darbo, tikrai tą 
darodžius, iszmokėti pilną posmerti
nę.c

7) Susiv.Central, komitetas priinri- 
I nes rankraszczius ant apsvarstymo,
ar nepriderėtų jų atspausti Susivien. 
kasztais.

kienės isz Elizabeth’o. Butkus skun- 
-dėsi, kad jis įmokėjo už savo kuopos 
'sąnarius mokestį, bet kad pakvita- i 
•rojinio negavo, tai įmokėjusiejie atgal 
-.atsiėmė nuo jo pinigus. Tad jis., i 
Butkus, praszė, kad arba jam butų 
Jo įmokėti pinįgai sugrąžįti, arba but | 
priskaityti į jo mokestį. Seimas nu- Į 
tarė priskaityti į mokestį.

JE. Szorėkicnė skundėsi, kad jai po 1 
įjos vyro mirimui neiszmoka pesraer- Į 
Etinės, bet kad, a. a., Szarckis įstoda- i 
mas į'Susiv. melagingai sumažino sa- i 
vo metus, nes kitaip jis, pagal konsti
tuciją, negalėjo but į Susiv. priimtas, ; 
vtad už tą prigavimą — Seimas nuta-1 
rė — kad jam posmertinė negali but, 
iszmokėta. Vienog del vargingo pa- 

<dėjimo naszlės Szarckienes Seimas 
-sutiko iszmokėti $50, kaipo paszelpą,

II SESIJA prasidėjo tą pat dieną, 
po pietų 2 valandą. Pirmiausiai dele
gatai pabaigė peržiūrėti likusius įne
szimus., kurie yra verti apsvarstymo- 
o paskui ėjo apsvarstymai apie pro- ( 
testą priesz Hazleton’o skerdynę. 
Nutarė paaukauti isz Susiv. kasosi 
tl00 ant vedimo provos su szerifu Į 
Martinai ir ant paszelpos naszlėms 
nžmusztųjų darbinįkų. In komitetą 
-dėl sustatymo rezoliucijų likos isz- 
irinkti: kun. A. Milukas ir V, Ambro- 
izevyczius.

Toliaus buvo apsvarstymas apie 
Emigrantų Namus, ypacz apie liote- j 
riją. Kadągi nė skaitlius tikietų, nė !

8) $ 2000 Susiv. pinįgų padėt į to
kią vietą, kur jie, be baimės pražu
vimo, nesztu Susiv. naudą.

9) Iszrinktas komitetas: kun. A. 
Milukas, kun. A. Kaupas ir kun. J. 
Sutkaitis pakels protestą priesz per
sekiojimus liet, spaudos Maskolijoj.

10) Turi but atspaustos aplikacijos, 
ant kurių naujai įstoj antys sąnarys 
pasiraszys, jog atsisako nuo posmer
tinės ir visų tiesų, jei sumeluos įsto
damas savo motus.

11) A. L. Graicziunui isz Chica- 
gos, pasiranezijant kun. J. Zebriui, 
Susiv. paskolįs $ 100 ant 3 metų del
užbaigimo mokslo. Jei rasis kitas

13) Tereilos ir Szarckio naszlėms 
Susiv. iszmokės po $ 50, ne kaipo
posmertinę, tik kaipo dovaną,nes ant 
posmertinės jos neturi tiesos. Vie
nog nuo szio laiko „Susiv.“ nepriva
lo dauginus daryt jokių panaszių do
vanų niekam,

K. Radzeviczius, pirmsedis
V. Stagaras, sekretorius, 

(Isz Tėvynės).

S. Daukanto gyvenimas ir rasztai.
------- O--------

Isz Varpo No. 11 - 1893m.

Peterburge D-as susipažino su jaunu, bet jau karsztu 
Lietuvos darbinįkų, kun. M. Volonczausku (1801 - 1875).kurs 
nuo 1840 m. buvo profesorium prie Dvasiszkos Akademijos. 
Toji pažintis, toksai gyvenimas krūvoje, juo skatino ir vieną 
ir kitą prie darbo. Bet neilgai juodu tenai gyveno: 1845 m. 
kun.M. Volmczauskas persikėlė į Zemaiczius,kur apėmė vie
tą rektoriaus Varnių seminarijos ir paskiaus 1850m.tapo Ze- 
maiezių vyskupu. Dabar įgijęs taip augsztą valdžią ir norė- 
dams visas savo spėkas apversti ant tautos gero, darbsztus 
vyskupas parsikvietė į Lietuvą ir savo mokslingą tautietį. 
Tokiu budu S. D-as, klaidžiojęs apie 30 m. po svetimas sza- 
lis, pargrįžo vėl į savo numylėtus Žemaiczius, idant galėtų 
iszvien dirbti su tokiu pat karsztu Žemaicziu. Žodžiu sa
kant, dabar buvo užmanytas didelis darbas — leisti į žmones 
naudingas ir popuiiariszkas knįgas ir tokiu keliu plalįti Lie
tuvoje apszvietimą žmonių.

• vBet czionai, Varniuose, Zemaicziij vyskupo buste, tarp 
dviejų apszviestojų tautos tuojau pakilo nesutikimai, ginezai, 
barnys. Apie szitas barnis autorius „Lietuv. rasztų ir rasz- 
tinįkų“ taip sako (pp. 34—35); ,,1850 m. Volonczauskis, Že
maitijos vyskupu likęs, pakvietė Daukantą vykti pas savę į 
Varnius, dėl smagesnio darbsztumo ant lietuvystės lauko, 
žadėdamas Daukantui mokėti algos 200 rublių ant metų už jo 
triūsą dėl tėvynės, o taipgi atspaudyti jo Istoriją Lietuvos, 
Bet veikiai Varniuose vyskupas Daukantą apsunkino bergždi- 
niais darbais: skaitymu apakusiam kunigui Kodainiui kas
dien po 3 adynas, raszymu lenkiszkai - žemaitiszko žodyno, 
perraszymu lenkiszkai - prancuziszko žodyno ir t. t. Dau
kantas patį Vol—skį iszmokino czion vokiszkos kalbos, teip 
kad tas galėjo, Kurszą lankydamas, susisznekėti su katali
kais Vokiecziais. Neilgai trukus vyskupas algą sumažino 
Daukantui iki 150 rublių. Nesutikimas tarp abiejų prasidė
jo ir perėjo teip toli, kad vyskupas nedavė nei arklių nuva
žiuoti pas gydytoją serganeziam Daukantui. Po penkerių 
metų buvimo Varniuose D—as pėsezias ir sargalingas trau
kė į Svirlaukį, jieszkodamas prieglaudos pas Petrą Smugle- 
vyczių, o isz-ezia po kelių metų jis persikėlė pas savo draugą 
kun. Ign. Vaiszvilą į Papilę, Sziaulių pav. Czion barnis tarp 
Daukanto ir Volonczausko, kuri jau buvo prigesusi, vėl įsi? 
liepsnojo ir Daukantas per gromatas vyskupui iszmėtinėjo, 
kad per jį visiszkai jisai esąs nuplikęs ir savo istorijos ncat- 
spaudines.“ Szitų žinių man paežiam neteko peržiūrėti pa
gal artymesnius szaltinius, bet kad jose yra szie-tiek teisybės, 
apie tat vargu galima abejoti, bent tikrai žinoma, kad patsai 
I)—as nepasigirdavo savo garbingo tautieczio žmoniszkumu, 
kaip ir tai, kad vysk. V—s kur galėdamas taip pat atsiliep
davo nogeriausiai apie savo darbininką, Daukantą. Visi gin
ezai baigėsi, kaip pasakyta, tuom, jog D—s, iszbuvęs penke
rius metus, apleido Varnių miestelį ir paskutinius savo am
žiaus metus perleido Papilėje pas savo bieziulį kun. Ign. Vai
szvilą, kurs ir szendien tebegyvena Ubiszkiuose, Sziaulių pa
vieto (arti Tulszių). Daukantas mirė 24 d. Lapkr. mėn. 1864m. 
Praėjus 20 metų nuo jo mirties,, tas pats Vaiszvila pastatė 
jam Papilėje ir paminklėlį, su tokiu paraszu: „Alevi! mi- 
niek sav, jog czionaj palajdotas Szymonas Davkontas pirmas 
isz tarp mokitų virų raszitojas senovės vejkalų Lietuvos, Že- 
majtijos ir kilų naudingų knigelų. Jis per savą givenimą it 
vargo pellc, be palaubos trusieje vienutinej žemajtiszkaj ra- 
sziti dėlėj naudos vientautių. Gimė 1793m. Spalinio 28 d. 
Mirė 1864m. Lapkriczio 24 d. Isztark: Vieszpatio! duok jam 
atilsį amžiną. Palajdois ant Jo kapa įsteigiau su ąntrąszu 
užristi ta akmina Papilės Klcb. Vaiszvilla, “ Paraszas, kaip 
matome, primena bent savo pradžia, paraszą trims szimtams 
Spartieczių kurie dėl tėvynės paguldę kitą-kart savo galvas. 
Kn. Vaiszvila, sulygindamas Daukantąsu Leonido kariumene, 
norėjo pasakyti, jog velionis padėjęs visas savo spėkas, pa
skyręs visą savo amžį, kad tik apszviestų savo tėvynę ir to
kiu keliu nors mažumą palengvįtų jai kelią prie laisvės ir ge
resnės ateities. P. Volteris, paminėdama apie szitą menką 
paminklėlį, taip priduria virszuj’ minėtam straipsnije: gaila, 
kad apszviestcsniems Lietuvnįkams lygszioliai tobeužgintu 
pastatyti Daukantui kitas, tvirtesnis paminklas, iszleidžiant 
dar nespaudįtą jo Lietuvos istoriją ir naujai atspaudžiąjįt da
bar suretėjusias populiariszkas jo knįgutes.“ Tokiu pasiel
gimu, žinoma, pastatytume ne tiktai mirusiam raszytojui pa
minklą, bet dar padarytume daug naudos savo ir D—o tau- 
tiecziams.

Garso Amerikos Lietuviu
spaustuvėj iszejo sekame žios knygos:

1) „Padėjimas lietuviu tautus rusu vieszpa- 
tvsteje, ‘garsaus grafo Lelivos socijologiszkas paiszi- 
nys, lietuviszkai iszguldytas kun. A. Kaupo..... .35

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

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

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

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

lonezausko.
7) „Stacijos arba Kryžiaus Kelias“, paraszyta

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

maskoliais............................................................... 3
10) „Nesiprieszink,“ komedija.........................15
11) „Devoniszkiu kryžius“............................. .10
12) „M r dega S. Daukanto bijografijai, ‘ ‘(spaud.).
13) „Paskutines miszios,“ puiki apysaka.... 10

' 14) „Tetervinams burkuojant, “ ir „Kur trum
pa, ten trūksta,“ dvi dailios apysakėlės................. 10

15),,Bikutos kalnas, ‘‘ (su kopi}ežios pav.). .. 3
. 16) „Ltetuviszkos kankles“ (su paveikslu)... 3

17) „Antanukas,“ B. Prūso apysaka. Vertė
Šėlimas....................................................................... 8

18) Liet. Kningynas. Kn. II. . Kataliku Baž-
nyczia Ir Mokslas. In Amerika ir tt....................15

19) Maldų Vainikėlis. Jaunųjų maldaknįgė. 
Pirmutine liet, maldų knįgą, Amerikoj iszleista.

Taippat galima gauti:
Pekla arba amžinas pragaras ir Stebuklai 

Dievo szventoso Czyszcziaus dus z los e. Didelė 
pulki knįga. 80c

Aukso Altorius arba S z a 1 11 n i s -dangiszkų 
s k a r b ų. 1) skujiniuose apdaruose S 1,50. 2) szagrino S 2,00
3) krlsztolo S 2,50 4) su kauleliais S 3,00 ir daugiaus.

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

K a n t i c z k o s 70c
Gyvenimai s Z V e n t u j ų Dievo 1, 2, ir 3, dalis; 70c. 
Ga>sąs apie baisybes Dievo sūdo. 25c.
Gydyklos nuo baimės s m e r t i e s. 30c.
M ė n u o M a r i j o s. , 30c.
F i 1 o t c a arba kelias į maldingą gyvenimą. 50c.
Vadovas į dangų. 50c.
S z a u k s m a s Balandėlio. 25c.
Tarp‘skausmų į garbę. Poema. 35c.
Lietuvos Vistorija. 50c,
Amerika p i r t i j o, 10c.
Lite u vos Gasp a din ė. 35c,
Apie Kražius. 15c,
L e n g v a s būdas paežiam per savę pramokti raszyti, 10c,
P e t r o A r m i n o r a & z t a l. 10c.
P o n a s ir M u ž i k a i. Drama. 15c,
P a j u d i n k i m vyrai ž e m e. Apysaka. 15c,
Žody n a s k u n. Miežini o. Keturiose kalbose: llėtuviszkal, 

latviszkai, lenkiszkai Ir rusiszkai. 8 2,00
P a m o k s I a i ant didžiųjų metinių szvenczhį. 75c.
Taiposgi galima gauti ir daugelį kitokių knįgų, iszduotų kitose spau

stuvėse. Prisiųskite už 2c. markj, tai g ausi te kataliogąir 
Iszsirinksitc kokias norėsite.

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

Garsas (Publishing Co.,
10^ & loj E. Lloyd Sir., Shenandoah, (Pa.

Tuuriecziai, kurie turi savo ar kitų rankraszczius, 
o negali jų atspa^dki, tegul kreipiasi į Garso spaus
tuve. Mes apsi mam parupįti iszleistojus. Rank
raszczius (isz Europos) galima siųsti ant szio antraszo;

fkcv. JL JA. Milukas, 
Shenandoah, (Pa..

LUCY A. MATHISOX. jab. w Dkdebich.

paraneznįkas, paskolįs Sus. jam irki-! 
tą szimtą ant tiek pat laiko.

12) Centraliszkas komitetas privalo 
isztirti apie Susiv. charterį.

MATHISON & CO., 
Sanitariszkas phunbierius, sztymo ir gazo 

invedikas, iszdirbejas iszblekes>

Inveža isz užrubežes ir parduoda Likieriiis
Degtine

Pecziai. grotos, yteriai, ge
ležiniai tavorai irt.t,

PECZIU, (IROTU ir
YTERIU.

Krautuve garsių 
’’CANOPY” PECZIU 

drūtų ir pigių-

230 Springfield Ave. Newark, N. J. 33, 35 & 37 FIRST STR. ELIZABETH, NLJ.



«. f

M, Darning
Laiko grabus ir balzamuoja 

kunus. Gyvena ant 
FIRST and COURT STS.

ELIZABETH, N* J.
Telefonas - Toliaus 59b. Arti 59

Forniczius
del fruntruimio, miegstubės, 
sbalavos ir kuknios parduoda 
labai'pigiai.

B. Bloch
Laiko laikrodžius, daiman- 

tus ir visokius sidabrinius dai
gius taiso ir parduoda.

Agentas Real Estate insu
rance.
196 FIRST STR.

ELIZABETHPORT, N. J.

Cepteppial 1

Pirmos kliasos Amerikisz- 
Las Lager Alus, vynas, likie 
riai ir sigarai.
EMILE MASCOT

Proprietor
Jis taiposgi yra agentu E. 

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

Corn. Ripley Place, 
Elizabeth, N. J.

Aliance Hotel
Netoli nuo lietuviszkos baž- 

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

ELIZABETH, N-J.

Geriausia del Lietuvių vie
ta

yra
Formerly Fisher’s 

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

OTTOJ. PIEHLER
Proprietor.

316 Second Street, 
ELIZABETH, N. J.

Jei isztroszkęs, nori gert, 
ateiki pas

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

ant
200 First str,

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

ryt) savo daigtus?
Jei nori tai kreipkis prie 

geriausio agento

L. 0. Dorinei
ant

154 FIRT STR.
ELIZABETH, N. J.

HURA! Visi pas
J. Boltuni,

Nes jis užlaiko geriausius gė 
rymus, kaiptai Alų Porterį ei 
ir labai szirdingai priima sve 
ežius.

Gyvena ant:
233 - 2nd. str.

Elizabeth, N. J
Ar žinote kur smagiausia 

laiką galima praleisti?

W. Jasaiti,
Jis užlaiko geriausius gė 

rymus: szaltąalųir kvepian 
czins sigarus isz paczios Tur

Gyvena ant
217 FIRST STR.

ELIZABETH, N. J

CH. EILBACHER,
Geriausias visam mieste

Budavotojas
ir
Mūrininkas
aut

32 FOURTH ŠTR.
ELIZABETH, N. J.

Geriausias Sztoras
V. Czepukaiczio 

ir
Ch. Czivinsko.

Tavorai koszviežiausi, o žmo
nės teisingi.

Taiposgi laiko puikius

K. Obiecunas-
ant

57 MONROE STR.
NEWARK, N. J.

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

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

B^nk Exchange
Daniel Fallon, Propr.
I3O First Street

ELIZABETH, N. J.
Laiko geriausius ir skaniau- 

sius gėrymus.visam mieste.
Telefonas 562.

412 Wall str.
Elizabeth, N.J. 

Po 1 d. menuo subatoj buna 
Ruskos Maudykles 

atidarytos nuo 6 iki 12 v. va
kare.

Preke 15 c. ir 20 c.

B. BRODY
Geriausias praktiszkss plau

kų kirpikas ir barzdskutis.
■ Su naujausia elektriszka 

maszina sugarbiniuoja plau
kus.
182| FIRST STR.

Elizabeth, N. J.-

LIETuVISZKAS
SALIUNAS!

N. FREEMAN
Parduoda vyną, likierius ir 

alų lagerį. O taiposgi ir pui
kius cigarus.

Gyvena aut
280 KENT AVĖ., 

BROOKLYN, E. D.

CZEBATAI ir
CZEVERYKAI!

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

Louis J. Sauer.
‘ ant

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

Czia tu rasi geriausius 
czeverykua už pigiausią prekę 
visam mieste. Asz nelaikau 
blogo tavoro.

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

Cor. Second & Fru m bu 11 str.
ELIZABETH, N. J.

Telenpone Call, 663.

Geriausias kotelis yra
Hotel Gernandt

kur
John C. Gernandt,

Prop’r.
Kampas 2-nd ir Trumbull str.

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

_____________  ’

H. Gerken
Real Estate ir Insziurijimo Agentas.

Apdirba stiklus ir insziurija nuo ugnies.

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

Offisas:

91 Grand str, Brooklyn, N. Y

Ofisas ir Yardas 
Pine str.

Bet. 4th & 5th st.

F L & A Heidritter
DASTATO

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

mo. Gausi viską, ko tik reik namų pastatymui.

Elizabeth, N. J.
Fabrikai

Elizabethport. N. J.
Earl, Ark.

Batiscan, Quebec.

Žemesnis Yardas 
ant

S. Front str.
ties Elizabeth River

sam
už

Geriausiai iszskalbia ir puikiausiai viską iszprosavoja vi- 
mieste.

Marszkinius - - už - - 10c.
Kaunieriai - - - 2c.
Rankaukos - . - - 4c.
Pedikiai _ _ _ _ _ 16c.
Naktiniai marszkiniai _ _ - - 8c.
Paklodės _ _ - §c.
Staltiesės - - - - 10c.
Apatiniai marszkiniai - - 5c.
Apatinės kelnės - 5c.
Novalaczkos - - 5c.
Abrusai _ . _ _ 3C.
Panczekos -- - - 5c.
Servetkutės - - - 2c.
Sznipszdokas - - - 2c.
Surdotas _ _ _ 20c.
Kelnės ■ - 25c.
Bruslotas - - 25c.

Gaunant iszvalytus daigtus reik už juos tuoj užmokėt.

LEONARD BROS.118N.x

Resid

DANIEL J. VALSU 
CARPENTER and BUILDER.

Jobbing promtly attendet to.
Estimates cheerfully given.

321 LIVINGSTON STR, ) it t3,1 BROADWAY, | RfeM, N. J.

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

Reikale lietuviai tesikreipia prie jo.

AARON WEISS & Co 
106 First Street,

Elizabeth, N. J 
Drabužius, Skrybėlės 
ir visoki apsivilktuva 

Parduoda už pigią prekę. 
Visiem vienas praisas.

James J Myginty
LAIDOTOJAS LAVONU 

ir 
BALZAMAVOTOJAS.

Prie lietuviszkos parapijos Szv. 
Panos Marijos.

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

Laidoje ant visokių kapinių.
Parsamdo karietai; ant szermenu 

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

Berry.
ADARA DIENA IR NAKTĮ 

Telefonas 559 Williamsburg

Juozas Katylius
Puikiausias visam mieste barberis 

Skuta barzdas 
ir 

Garbiniuoja plaukus.
ANT

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

John Clark
užlaiko vyną, likierius 
cigarus. Visados szaltas 
szviežias alus.

Elizabeth Port, N.J. [17.V11-97]

ir
ir

Mrs. E. L. Schleuning J
at < )1

210 Second Str.
Elizabeth, N. J,

Visos lietuviszkos moters, ’
Į.

kurios nori turėt gražią skry- ‘

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

Parduoda GRABUS
IR FORNICZIUS

Geriausi visam mieste fornicziai ir karpetai. Mes pristatom ir 
patys sudedam karpetus.

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

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

Telefonas 56m ir 70

Marshall & Ball
6L0THIERS.

John A. Engel. Agentas

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

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

Carfare paid.

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
< k

Geriausia proga įgyti Real Estate; ir nepraleiskite tos progos
Rahway N.J. yra 15,000gyventoju

Didelis iszdarbėjystės centras Amerikoj.
Tik I7 mylių isz New Yorko prie Pennsylvanijos geležin

kelio, didžiausio ant svieto. Kasdien praeina po 50 treinų. 
FeraslOc. 40 minutų kelio isz New Yorko. Darbinįkai 
prie jus durų yra fabrikai puodų, plytų instrumentų inaszinų 
ir visokių fakrerių.

Ingyk locna narna!
Dytus gauni už dyką Rahwah Bank. Kapitolo turi $500,000, 
Miesto lotai po $ 50 ir virszaus

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

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

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

Artymesues žinias gausite nuo
Henry Mac Namara

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

lią. arba czetvergą

•4''

A
Ii

$

Lola i ant pardavimo
ASZTUONI LOTAI bus pigiai parduoti pirmutiniam 

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

zatherrue str. ELIZABETH, N. J.
Dasižinokit pas BRAŽINSKĄ --------

ELIZABETH PORT, N. J.

f .

bėlę, tegu eina pas
Mrs. E* L. Schleuning, 

ir iszsirenka sau dailiausią.

Ch. Romps
PARDAVĖJAS 

VYNO, L1K1ERIU IR CIGARU.; 
Likieriai importuoti.

150 North 4th str.
Cor. Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y

dėl guolio paduszkas. Mes užordeltavom extra 
penkis szinitus paduszkų. Mes turime visokio 
didumo ir visokių kainų. Taipgi labai drūti 
impilai. Prekė

50 c. ir dauginus.

visokį rakandai
pas mumis kuopigiausia parsiduoda. Visokius 
įrengimus, rakandus ir forniczius gausite pigiau, 

Prekė prasideda nuo

FORNICZIU ir KARPETU.
nuo 105 iki 109 F’ivst str-.

, Elizabeth, N. J.
1 GALIMA GAUTI ANT ISZMOKESCZIU


