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Europos karalių sostui dreba.

Pradėjus Amerikai kariauti su iszpa- 
nais už liuosybc, Europoj svietas pradė
jo judėti.

Iszpanai mato, kad jų silpnas karalie
nes Izabelles rėdąs nepergalčs amerikie- 
czią ir kiekvienoj valandoj gali priesz 
rėdą pakilti. Soči jal-demokratiszka 
partija tuoj karei prasidėjus roke, kad 
Iszpanijai reikia buklaus republiki- 
nio redo. Karalienė, jei tik prisidės Isz- 
panijoj revoliucija, yra pasirengusi bėg
ti i Vied n i ų.

Portugalija, Iszpanijos kaiminka, ku
ri priesz tris metus ką tik nuo rcvoliu- i 
rijos apsisaugojo, dar tuoj seks Iszpa- 
niją ir apsiszauks republika.

Graikai nuo pernai metu kares su tur
kais neužkenezia savo valdonu, kurie 
jug cliel jų yra suvis svetimais, užmestais 
per Europos despotus monarchais, ku
riuos pernai jau ko bagnetais nesubade.

Belgiją franeuzai seniai jau rengia 
prie republikoniszko redo ir prie prijun
gimo Prie Francijos.

Norvegija susipykusi su szvedais 
sziandien yra pasirengusi tapti republi
ka.

Vengrija republikines laisves jau yra 
priesz 50 metiį ragavusi, o dabar tik 
laukia,, kad Franc-Juozapas, Austrijos 
ir Vengrų karalius, mirtų.

Anglija praktiszkai jau dabartės yra 
republika, ir tik szvelnus pasielgimas 
karalienes Viktorijos, kuri menkai ką 
kiszasi i rėdymą, užlaiko Anglijos pa- 
virszutine formą monarchijos.

Vokietijoj ir republikine dvasia giliai 
įsivie-zpatavnsi. Matyt isz to, kad lai
ke paskutinių rinkimų buvo apie du mi
lijonai demokratiszkų votų.

Italijoj sziandien jau revoliucijinis pa
partis yra pakeltas. Žmones neužken
ezia karaliaus ir viso redo. Popiežius, 
o paskui jį visa Italijos katalikiszka baž- 
nyczia yra už republika. Maisztai pra
sidėjo jau Milane ir kituose miestuose. 
Žmones visur szaukia, kad dabartinis 
rėdąs su savo karaliumi eitųszalin. Dar- 
binįkai italiszki isz Suveicarijos skubinas 
su ginklais į tėvynė, kad kovoti už re
publika ir liuosybc*.

Gal but - raszo populiariskiausias dar 
Amerikoj laikrasztis ,.?\e\v York Jour
nal’, kad mus mažiuteliai vaikeliai su
lauks da laiką, kad visoj Europoj nebus 
ne vienos monarchijos.

Isz politikose

Trih pinis snsiriszimas.

Pereita ėmnc>į besirengiant Suvienytoms 
Valstijoms i karę su Iszpanija ir prasidėjus 
karei, angliszki ir amcrikiszki laikraszcziai 

, pradėjo rėkti apie tai, kad Anglija ir Ameri- 
I ka privalo risztis Į krūvą dėl dviejų priežas- 
czią: pirmiaus, kad jos yra artymoms kai- 
minkomis, antra, kad anglai in amerikieeziai 
turi vieną kalbą, o labjausiai buk dėlto, kad 
vieni ir kiti turės tame naudą. Susiriszus, 
susi vieny jus dviems tokioms galybėms, anglai 
ir amerikieeziai nieko nesibijotą, visiems pro- 
vas diktuotą, o visi ją turėtą klausyti. Kaip

anglą taip ir Amerikos liaudžiai tokia užma
nymas labai patiko.

Dabartės vienok laikraszcziai angliszki, 
amcrikiszki ir vokiszki pradeda kalbėti da ir 
apie treczią draugą ano susijungimo, minėti
nai apie vokieczius. Anglija, Vokietija ir 
Amerika pra vienokio, taip vadinamo germa- 
niszko paėjimo, yra artymi, kaip ir pusbro
liai, nelyginant kaip kad mes, lietuviai, su 
latviais. Apart to tos trys vieszpatystės yra 
vienos isz drueziausią pasaulėj. Jeigu jos 
susirisztą, niekas aną nepergalės. Isz laik- 
raszczią matyt, kad užmanymas tas, kilęs dar 
suvis neseniai, ir anglams ir daugumui vokie- 
czią patinka. Anglija prižada pripažįti vo- 
kiecziams nekurias privilegijas koliorijose, 
minėtinai Kyną žemėj, prieszais Maskolijos 
interesus. Amerikai Anglija prižada daleisti 
užlaikyti visas salas, kurias dabartinėje karėj 
atims nuo iszpaną, kaip ve: Kubą, Pbilipiną 
salas ir Haiti. Nuo Amerikos vėl Anglija 
reikalauja, kad amerikieeziai užbaigtą Nicara
gua kanalą ir kad tas kanalas butą liuosas del 
Anglijos kariszką laivą. Atsitikus katei vi
sos susijungę tokiu bildu vieszpatystės szelp- 
tą ir gintą viena kitą. Jei tas įvyktą. Angli
jos. Vokietijos ir Sziaurinės Amerikos turėtą 
bijoti visos genies.

Maskoliai maiszo.

Maskoliai matyt tokio germaniszką tautą 
-usiri-zimo labui bijosi, nes jai tada pakir-tą 
visus kelius jos godumo, daigi pradeda ..l»a- 
muityt” amerikieczius. Kaip ir ant dyvą 
viename i-z įtekmingiausią C’iiicagos laikra- 
szczią ./Times Ilertld" pasirodo straipsnis 
raszytas nekokio Frank Lee. kur.- k\icezia 
amerikieczius prie susiriszimo ir susidrauga
vimo ne su anglais ir vokiecziais. lik su mas
koliais. Raszo tas Lee, kad Amerika ir M.as- 
kolija yra dvi didžiausios szalys, kad jos mai
tina savo duona visą svietą. Liczbomis nori 
darodvti. jog Sziaurinė Amerika ir Maskolija 
iszveža daugiams nei du treczdaliu grūdą, tuo 
tarpu, kad visos kitos svieto szalys paimtos 
sykiu lik vieną treczdalį gali į užrubežį siusti. 
Pasirodo, girdi, kad mes, siisiriszę su mosko- 
liais. ne taip ginklu, kaip badu, visą svietą 
pavaldyt urnom, nes nieku, sako, taip greit ne
priveiksi, kaip neduodamas jiems valgyti.

Tokia argumentacija jau suvis noanierikisz- 
ka, greieziaus maskoliszka. Matyt taipgi, 
kad ne per ką, tik per maskolius ii įkvėptu,- 
Nebijok, maskolius kytras ant savo puses. 
Negalima vienok tikėtis, kad amerikieeziai 
butą kvaili su juom vienytis.
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Sanvaite nuo sanvaites.

Kare Amerikos su Ispanija iszszaukė vieną 
nemiela gyventojams Naujo Svieto apsireisz- 
kiiną: pabrangimą visų daigtų, pradedant nuo 
duonos, o baigiant ant czeverykų. Rodosi, 
Amerikoje jokių ypatingų atmainų neatsitiko: 
stritkariai vaikszczioja po senovei, žole taip- 
pat žaliuoja, kaip ir pernai,, farmeriai taip- 
pat ir tiek pat sėja javų, Chicagoje ne kiek 
nemažiau musza jauczių, kiaulių ir avių.... 
kain-gi reikėjo kelti prekę valgomų daigtų? 
Jukgi jeigu Dewey sumusze admirolą Monte- 
jo ten kur, ties Manila, per tat dar nesusima
žino skaitlius jauczių Texase ne ledai nesunai
kino kvieczių Dakotoje.. ..

Duona iv mėsa pabrango ne tiktai pas mus, 
bet teipgi.. .. Europoje. In tokį Vilnių, pa
dekime sau, ne Amerika, ne Kuba, nė Ispa
nija neveža javų nė galvijų, o vienok nežinia 
dėlko gyventojai to miesto turi dabar mokėti 
daugiau už kepalą duonos ir svarą mėsos.. .. 
Peszasi sau yankees su Donais - tai visa prie
žastis. Na, galutinai, erai ir ne ta priežastis, 
kad peszasi, bet kad Amerikoje pasikėlė pre
kė ant tų daigtų.

Jeigu paskutinis dasipratimas butų teisin
gas, tad pasirodytų, kad Europa seka Ameri
ką, kaip, paveizdan, mes.. .. lenkus. Užsi
manė toks Kiolbasa tverti lenkiszkus legijo- 
nus pagelbanSuvienytoms Valstijoms, tverki
me ir mes lietuviszkus. Gerai padarė ,,Lie
tuva”, isz bardama tokį užmanymą. Iszticsų, 
kareivių dar butų tarp musų, bet oficierių — 
nė du-du! Pasmils atsirastų daugių daugiau
siai — taip raszp ,,Lietuva” — koki untero- 
ficieriai, o tie tiktai mokįti musztro ir pildyti 
kitų paliepimus... Patėmyjimas teisingas.

Toje paezioje ,,Lietuvoje” p. Artistas judi
na isz naujo užmirsztą klausymą apie antrą 
susivienyjimą. Nesutinka jisai su Koperny- 
ko draugyste kas link posmertinės, liepia gy
viems rupįtis apie gyvuosius, paliekant numi
rėliams laidoti numirėlius. Naujas susivie- 
nyjimas, pagal jį, turės rupįtis vien tiktai 
apie apszvietimą lietuvių, iszleidinėjimą pa- 
mokinanezių knįgų ir pagerinimą dabar esan- 
czių arba įsteigimą naujų mokslainių

Labai gerai. Bet asz patariu padaryti taip. 
Tegul dabartines susivienyjimas moka posmer 
tines, iszleidinėja ,,Tėvynę”, ’kurios niekas 
negali papeikti, garsina konkursus ant para- 
szymo moksliszkų vadovėlių, kurių, notjabene, 
niekas nenori raszyti; tegul ,,Tėvynės Mylė
tojų Draugystė” iszleidinėja knįgeles, o nau
jas susivienyjimas tegul specijaliszkai užsiima 
mokslainėmis, praneszimais ir teatrais- Toks 
pasidalinimas darbu ant tautiszkos dirvos yra 
net geistinas; kiekviena tada organizacija, 
turėdama vieną aprubežiuotą siekį, greieziau 
ir geriau jį atsieks.

Niekas abejoti negali, jog tokiame atsitiki
me sunkiausia dalis tautiszko darbo pripultų 
naujam (dar neesaneziam) susivienyjimui.

Lengva pasakyti: „steigkime mokslaines”, 
lengviau dar peikti ir barti kitus už „nesirū

pinimą apie jas”; ber pastatyti gerą mokslai- 
nę — na, tam reikia ir pinįgų ir atsakanezių 
žmonių, o tų dviejų dalykų mums stoka. Ga
lutinai, su mokytojais dar tiek bėdos butų; 
bet isz kur kapitalą imsi?

Bėda, kad mes nemokame apsieiti su vieszu 
turtu. Amžinas bankas dingo, Tėvynės Myl. 
Draugystės kasa pražuvo, butų prapuolę ir 
Susivienyjimo pinįgai, jeigu neapsižiūrėjimas 
virszinįkų. Ir dabar, sakau, po tiek liūdnų 
patyrimų, kas drįs aukauti savo turtą ant vi
suomenės labo? Ir dėlto, atkartoju dar sykį, 
naujam susivienyjimui bus labai sunku surink
ti reikalingą sumą pastatymui ir užlaikymui 
mokslainių, o tam tikslui reikia didelės, labai 
didelės sumos.

Prie to visko, jeigu naujas susivienyjimas 
užsiimtų ne ardymu kitų organizacijų, bet 
ypatingai apszvietimu per mokslaines, pra- 
neszimus (tiktai ne tokius, kokius kartais lai
ko d-ras SzUupas) ir teatrus, reikia jam linkė
ti užsimezgimo ir pasisekimo. Sunkią jisai 
turėtų užduotį ir dėlto vertas tuodidesnės 
simpatijos.

Pasimirė Edwardas Bellamy — ypata, pa
žįstama ir mums, lietuviams. Skaitėme jojo 
trumpesnes apysakėles keliuose laikraszcziuo- 
sc, o dabar jo „Isz praeitės” spaudina „Vie
nybė”. Buvo tai didžiausias ir gražiausias 
veikalas, kurs pagarsino Bellamy’o vardą po 
visą svietą. Lenkai net tris sykius vertė tą 
„Looking Backward” į savo kalbą; rodosi, 
kad ir mes sulauksime jeigu ne treczio, tai 
bent antro vertimo, nes dabartinis yra neko- 
kis.

Tryszka isz jo visų rasztų gili meilė artymo 
ir troszkimas pagerinimo dabartinio būvio po
draug su tikėjimu, jog neužilgo tas būvis pa- 
sigerįs. Galima drąsiai sakyti, kad už szim- 
to metų draugija dar taip neatsimainys, kaip 
tai yra perstatyta apysakoje „Isz praeitės”, 
bet joje yra papiesztas idealas, kurio ilgimės, 
o kad visiems mums einasi nekaip ant szios 
menkos žemės, užtai ir apysaka rodžiai yra 
skaitoma.

Bellamy tai ne anarchistas su peiliu vienojo 
rankoje, o su bomba antroje, tai ne revoliuci- 
jonierius, troksztąs per kraują ir naikinimą 
atsiekti savo tikslą, - ne, tai didelis mylėtojas 
žmonijos, humanistas, tikįs, jog geras žodis, 
tikra meilė, pertikrinimas atnaujįs žemės vei
dą, isznaikįs egoizmą, pavydą godumą ir sil
lies žmoniją į vieną didelę idealiszką broly
stę. Tuo gal aiszkinasi pasielgimas Wilhel- 
mo II, kurs jo „Isz praeitės” užpirko 10,000 
egz. ir iszdalino tarp studentų ir darbinįkų.

Bellamy priguli prie tų lagadnų idealistų, 
ką nejudino žmonių prie gvoltų, neapykantos, 
bet prie augsztesnių, dorų siekių, prie meilės.

Užtatai šit ei terra 1 e v i s....

L.

Kietosios ir minksztosios auglys.

Nuo keturių ar penkių metų abelnai 
•darbai Amerikoj labai susilpnėjo, bet 
ne vienoj Amerikos dali j nėra turbūt 
tokios bedarbes, kaip kad Pennsylvanijos 
kietųjų anglių aprubyj, t.y. pas mus. 
Priežastis yra ta, kad minksztosiose an
glyse darbai vis gerinusi, minksztų ang
lių kastynių atidaro kas kart vis daugiau, 
minksztas anglis Amerikoje varto
ja kaip naminį kurą, minksztomsioms 
anglimis kuria inžinus geležinkelių kom
panijos; o per tai kietųjų anglių turgus 
puola, reikalauja jų kas kart vis mažiaus 
ir mažiaus. Žiūrėkite, kiek tai krekeriu 
sziadie stovi kietųjų anglių aprubiuose? 
Jug priesz keletą menesių buvo paskli
dęs gandas, buk Readingo ir Philados 
kompanija nusprendė uždaryti io kre
kerių, kelis apie Pottisville, Shenando- 
ryje ir Mt.Carmiuos užties uždarėžmno- 
nių liekasi vis daugiaus be dar
bo. Ba mat kietaisias anglis menkai 
kas perka. Kompanijos krautuves pil
nai prikrautos guli.

Kas yra per priežastis to,kad minksz
tujų afnglių reikalavimas didinasi, o kie
tųjų vis puola žemyn.

Atsakymas aiszkus: minksztosios an
glys yra daug pigesnes už kietąsias. \ i- 
si perka tokį ta vorą, kurs jiems pigiaus 
atsiena.

Bet ežia kyla tuoj kitas klausymas. 
Delko tai minksztosios anglys yra piges
nes už kietaisias?

Pirmas, iszkasimas minksztujų anglių 
pigiaus apseina, bet antras atsakymas 
aiszkesnis ir tikresnis yr tuo, kad gele
žinkelių kompanijos už pervežimą kie
tųjų anglių skaito daug branginus, nei 
už pervežimą minksztujų. Daleiskim, už 
pervežimą tono minksztujų anglių ims 
kompanija tik 2 centu, tai už kietųjų 
ima 11 centų už tokį pat kelią.

Bedarbe kietųjų anglių apygardese at
siliepia ne tik ant mainierių, bet ir 
Businesses puola žemyn. Pirmiaus at- 
jauczja tą bedarbę tie kurie dirba maino- 
se, o paskui ir visi tie, kurie gyvena ap
linkui mainas, abelnai visas kietųjų an
glių krasztas.

Taigi szįmet pradėjo tvertis dubai ar
ba susiriszimai Wilkes Barrių ir Potts- 
villės apielinkese isz anglekasių. Jų 
meiru arba noru yra priversti geležinke
lių kompaniją, ypatingai kompaniją Rea
dingo, Lehigh Valley, ir Central, kad 
už pervežimą kietųjų anglių neskaitytų
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'brangiaus, tik skaitytų lygiai teip, kaip 
kad už pervežimą minkzztujų. Tada skir
tumas prekes uz toną minksztujų anglių 
ir uz toną kietųjų butų tik ant 50 centų, 
t. y. suvis menkas. Tada kietaisias ang
lis, kaipo geresnes, kaipo turinczias me 
nkiaus smarvės vėl svietelis geriaus pirk
tų. Tada vėl pradėtų geriaus pas mus 
dirbti.

Isz pradžių prasidėjus tokiems clu- 
bams tverties kompanijos tik juokėsi, 
bet paskutinuose savo raportuose stak-

Nuo Radakcijos
P Juozui Czereszkevicziui, Lewiston -Me. 

Siberijos pas mumis nesiranda. Kreipkitės pas 
iszdnotojų p Tvaraueką.

T. Juozui Misevicziui, Brimfield Mass.
Lietuviszkai angįiszkosgramatikosdarn ieks 

sulygsziol neparaszc. atsišaukimas John Mide
lio, kuri randame ant kito> posės jūsų laiszke- 
lio visri mums nesuprantamas.
T.G. Gumba- 'Pravers City. 'Pamištos st raips- 

nelis tilpsį ateinantį Garso N.

Daug yra Amerikoje visokių tikėjimų; visi 
jie beveik yra atskalos tikro katalikiszko tikė- 
jiuiė. Suvienytų Val.-tijų konstitucija pripa
žįsta visiems liuesybę ir lygybę, kiekvienam 
žmogui leidžia garbįti Dievą pagal savo sąži
nę, visai jos nevaižįdama. Toje tai daugybė
je tikėjimų dabartiniame laike pradėjo tarp 
lenkų tvertis taip vadinamos n e p r i g u I - 
lūingos bažnyczios, tautiszkos parapijos, 
irjau keliolika yra susitverusių. Y vairios 
priežastys jasias pagimdė ir dar gimdo, nors 
buvimo racijos neturi, namas ant ledinio pa
mato pastatytas tuii griūti ar vėliau-, ar anks- 
czians. Neprigulmingiejie kunįgai, organiza
toriai neprigulmingujų parapijų, daugiaus at
mesti, kaipo supuvę sąnariai, nuo katalikisz- 
kos bažnyczios, kiti ve! isz ’piktos valios ir 
puikybės atsimetę, neturi jokios valdžios pil
dyti kunįgiszkus privalumusiszganymodarbe. 
Sakramentai jų suteikti, nors tie visi, vra ne
svarbus, negeri ir neapdovanoja mumis myli
momis Kristaus, prie jų pririszlomis. Žodžiu 
sakant, neprigulmingiejie kunigai neturi nei 
nuo czionykszczių vyskupų, nei nuo popie-. 
liaus jokios jurisdikcijos ir dėlto neturi lega Į 
liszkos tiesos ją naudoti; apgaudinėja jie, sta- 
cziai sakant, savo tamsius žmonele®, ir patys 
yra aršiausiais veidmainiais, pai izeuszais. 
Prasti ir tamsus lenkeliai neįstengia suprasti 
skyriaus tarpe katalikiszkos ir neprigulmin- 
gos bažnyczių ir laiko už vienodas, -.vienok tą 
žino gana gerai, jog kampinis akmuo ir baž- 
czia turi būti paszventįti nuo vyskupo, jog

patvirtinimas szventame tikėjime turi bū
ti vyskupo jo vaikeliams suteiktas. Tame tai 
dalyke noprigulmingi kunįgai turėjo ir turi 
daug vargo ir bėdos su savo avelėmis, kad 
jas kaip norint apgauti ir numasįti, ant galo 
radosi ir tam keblumui iszeiga. Atsirado tar
pe jų Simonai, ką vyskupybcs už pinįgus nu- 
s'pirko. Pirmutiniu simoniszku vyskupu ta
po p. Kaminsiii, Buffalo, brangiai mokėda
mas schizmątiszkam vyskupui Villatui už savo 
infulas, priegtam dar jisai nebuvo ir nėra tik
ru kunigu. Vienok sziandien vyskupauja sau 
Buffalo, kad net braszka. Antru neprigul- 
mingu nuo popiežiaus vyskupu davė savų pa- 
szveid.iti Kozlowski, Chicago, kuriam, kaip 
girdėti, jo pavapijonai net $ 3,000 sudėjo ant 
to reikalo. Kozlowski, laimėjus pinįgų, nu
vyko į Vokietija ir pas senkatalikiszkus vys
kupus simoniszkai nusipirko sau vyskupybę 
ir jos infulas, o dabar, sugrįžęs į Chicago, 
taipgi \yskupauja. Tiedu už pinigus vysku
pai, t. y. Kaminski i Kozlowski labai tarp sa
vęs nesutinka, pjaujasi, vienas antram skaugi 
vyskupiszko urėdo ir garbes. Szitai, kaip ir 
tyczia, lyg isz ano didelio Hcsiodo nakties 
kiauszinio, i.-zrieti ir treezias kandidatas ant 
lenkiszko vyskupo Hodur, kuris aniem abiem 
duoda apecziai pipirų už pirktąsias infulas, 
bara juos, kernoja, vadina visaip, kad jam už 
akių užbėgo ir neliko garbė vyskupiszko urė
do jam, kaipo prakilnesniam ir vertesniam.

Važiavo nabagas į Roma, kurios visai nema
tė, popiežiui skųstis, kad jo noprigulmingi 
kunigai nepadarė vyskupu, o amerikos katali- 
kiszki vyskupai nenori nieko apie jį boti.

piežių ir parodyti žmonių norus ir reikalavi
mus. Manding isz tų sziaudų grudų taipgi 
nebus. — Juo toliau į giria, juo daugiau me
džių — sako priežodis, taip ir neprigulmingie- 
jie vis daugiau ir daugiau traukiasi nuo kata- 
likiszkos bažnyczios, o toliaus, kaip prasti 
žmonelės atvės tikėjime, liks abejutiszsi, vi
sai atsiskirs sutverdami kokią nors sektą, kad 
tik galėtų turėti kasdieninį duonos kąsnį, nes 
ncprigulmingujų vadovams, kaip temyli isz 
jų darbų ir apsiėjimų, dvasiszka gerovė žmo
nių ir bažnyczios visai ne galvoje, ale kas ki
tas, kurį slepia nuo savo avelių. Czion nors 
trumpai pranesziau apie lenkiszkus neprigul- 
mingus vyskupus už pini g u s , kurie 
skelbia savų užtarytojais savo žmonių; o tuo 
tarpu tik naudojasi isz savo vargszų žmonelių 
tamsybės ir lengvatikystės ir veda juos ant rr— ■ ■ - —
kelio amžinos nelaimės.

Acziu Dievui, jog mes, lietuviai, tokių ne
dorėlių, isznaudotojų tarp savęs neturime, ne
žiūrint ant to. jog nekuric laikraszcziai bando 
tą įvikdįti ir tarpe musų, vienok lietuvio drū
tas būdas to padaryti nedaleis.

Katalikas.

Kaip kas yra augalotas.

Nieko nepeszęs Romoje sugrįžo atgal į 
Scranton'ą ir pasakė savo žmonėms, jog po
piežius gerai jį priėmęs, iszklausęs ir visus jo 

i reikalavimus garsiame ,,memorandum’e” isz- 
reiksztus iszpildysęs. Žmonelės, tie paiki 
lenkeliai, laukia dabar iszsižioję paieisiant nuo 
popiežiaus įsakymo, kad visi kunigai turi 

j klausyti lludor’o ir jo pėdomis sekti. Be 
abejo kada norint įkirės belaukiant, o nesu
laukdami nustos ir vėl sugrįž prie tikros baž- 

1 noezies. Paežiam lludor’ui jau tie dalykai 
neguli ant szirdies i" nerupi. \aro ji-ai darbą 
<11 vo tautiszkos bažnyczios tolyn, troksz<i:ima> ' 
kad tik žmonelės griežiau užmir.-tn apie tuos 1 
vyskupus ir popiežius, o už-iganėdįtu vienu 
tik administrate! ium v i-ų neprignlmingu ją 
lenkiszkų bažnyczių. Todėl gi ant susziriklo) 
susirinkimo Scranton e davėsi ji-ai i-zrinkti I 

i.-avę administratorium trijų lenkisz 
kų parapijų.' beje: Scrantoao, Priceburgo ir1 
Philadel phi jos. Toliaus ant minėto susirin-j 
kimo liko iszrinkta taip vadinama ,.Glowna 
Ruda’’ (augszczi.aiisioji Rodą), su-idedanli isz 
trijų sąnarių: kunigo ii- dviejų s\ ietiszkų žmo
nių isz ko/.nos parapijos, kuri turi svarstyti 
reikalus iszplatinimo idėjos tautiszkos bažny
czios. Organu neprignlmingujų liko aprink
ta ,,Stvaž” iv Hudor’ui pripažįta galybė uždėti 
mokestis ant kiekvieno sąnario, reikalingas 
dėl agitacijos ir platinimo tautiszkos lenkisz- 
ųos bažnyczios. Neprigulmingiejie dabar 1 
pradėjo rinkti vardus lenkų, norinezių savo 
lenkiszką vyskupą turėti, idant siųsti pas po-

Lyginant žmonių augalotumą iszeina, 
yvairiuose svieto krasztuose žmonės
yra y va i raus didumo.

Adskritai imant, Europoj augszcziau- 
si žmonės yra Szkotų žemėj (dalis Ang
lijos). kur žmogaus ūgis abelnai iszne- 
sza 5 vedas ir 10 colių.

Azijoj panaszaus augszczio randame 
tik pietinėj Grekijoj ir Armėnijoj

Žemiausi vėl žmonės Europoj yra va
lakai, prancūzai ir iszpanai. Saippat 
žemi vra pietinės Europos slovėnai (Ga
licijos rusinai) ir nekurios puslaukines 
genies Afrikos.

Airių vidutiniszkas ūgis isznesza 5 pė
das ir q colius: Anglų 5 pėd. 7. col. ; 
Vokieczių 5 pėd. 6 col.; Eranuzų, Italų 
ir Iszpanų 5 p. 4 col.; Portugalų 5 P^d. 
3 colius.

Isz slovėnų augszc“iausi pagal ūgį yr 
Maskoliai, kusie yra susimaiszę su gimi
nėmis finišzkomis.

Lietuviai yra vidutiniszkai aūgszto
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Lietuviai Amerikoj.

Pittston, Pa. 31 d. Sausio 
szių metų pasimirė nuo džiovos Jonas 
Baudeliauckas, dar nevedęs. Jisai tu
rėjo susiczėdinęs pinįgų į $ 1,000, bet 
visi beveik nuėjo ant nieko; nežinojo 
nabagas kaip juos laikyti. Paskolino 
bosui O’Brien $ J 50 ir jo sunui taipgi į 
$ 150, o resztas apie $ 700 buvo sudėta 
bankoje, bet ir tuos boso sūnūs sugrie
bė į savo delmoną, nes nabasznįkas dar 
prie gyvos galvos savo ir sukvailusio 
jau proto buvo padaręs assignamentą 
O’Brien’ui, t. y. paskyręs tuos visus pi- 
nįgus jam prie liudinįkų ir pats kryžių 
padėjęs savo ranka, nes nemokėjo ra- 
szyti. Minėtas O'Brien, jam pasimirus, 
apie jo szermenis nesirūpino, ir liko, lyg 
koks gyvulys, tiesiog ant kapinių nuga
bentas be palydovų ir pakrapinimo baž- 
nyczioje. Iszkada, kad tiek pinįgų eina 
ant vėjo musų brolio, o dar tenka bo
sui ir jo sunui, kuris Baudeliaucką dar
be baisiai muszdamas įvarė jam ligą. 
Kalbino, teisybė, žmonės jį, kad pada
rytų testamentą, bet jis apie tai nei gir
dėti nenorėjo. Taigi, broliai, tegul bus 
mums szis atsitikimas pamokinimu, jog 
su savo pinįgais turime apsieiti iszmin- 
tingai ir gerai, nedėti pas svetimtau- 
czius ir neskolįti jiems be jokio ženklo. 
Kitusyk pranesziu apie lietuvius, kurie 
savo pinįgus deda į banką pas lietuvisz- 
ką žydą, arba skolina jam.

Pittstonietis.

Richmond, Va. Sziuomi per- 
sergszcziu savo tautieczius, kad neva
žiuotų pas mumis į Virginiją jieszkoda- 
mi darbų. Tūlam laikrasztij buvo gar- 
sįta, kad kas tik atvažiuoja tuoj gauna 
darbą, bet kas isz to darbo, kad negali 
uždirbti nė ant maisto.

F. Szėris.

Plymouth, Pa. 29 d. Mojaus 
seniejie kun. Burbos prieszinįkai laikė 
ant Paukszczio salės mitingą, ar atiduot 
parapijai anuos 400 dol., kuriuos dar 
užpernai nųgrobe, ar ne. Žinoma, nu
tarė, kad neduoti, nes kad ir norėtų ati
duoti, tų pinįgų, kaip girdėt, neturi.

— Net sarmata! Kun. A. Burba 
numirė. Apiekų ant jo menko likusio 
turto užėmė sesuo. Visi nesza. bilas,

reikalauja užmokesties, o iszmokejimas 
ir visa tvarka eina taip isz lėto, kad dau
gumas isz skolinįkų jau net pradeda 
pykti. Nematytas, neregėtas daigtas, 
da ne graborius savo pinįgų už grabą ir 
už savo triūsą negauna,
ve, da gal ir į provą pareis, 
tų suvis neszlovė del a. a. kunįgo, 
vienok da tiek pinįgų paliko, kad 
skolos apmokėtos.

mat kviteles dalino komitetas ir davE I 
tik tiems, kurje.__ jiems buvo gerais> I
Dabar su komiteto kvitelemis kunįgas į 
suvis į spaviedį nepriima. |

Neduok Die-
Tada bu

ku r s

Pavasaris.

M i d 1 e p o r t, Pa. Dieną 26 Ge
gužio apie pietus vanduo staiga užliejo 
tunelį vedamą Big Waine’s mainose, 
szalia Midleporto. 5 darbinįkai, dir
banti jame, drauge su savo lioderbosiu 
Morgan tapo gyvi pakavoti vandeninia
me grabe drauge su mulais, kurie ten 
buvo. Vandens tokia galybe, jog jims 
kelias nedėlias dėl jo iszaistavimo. Tuo
syk į pusketvirto szimto žmonių liekasi 
be darbo.

Hazleton, Pa. A. a. kun. Bur
bai mirus, kada kun. Žilinskas perėjo 
gyventi į Plymouth’ą, mus kun. persi
kraustė į jo vietą, į Mt. Carmel, o mes 
siratos likome be kunįgo. Teisybė, 
Scrantono vyskupas, kaip pasakoja, pa
liepęs kun. Delinikaicziui isz Freelando, 
kad pas mus davažinėtų. Tas buvo pas 
mus vieną nedeldienį, bet dauginus ne
pasirodė. Mes mat jo nenorėjome už 
savo kleboną turėti dėlei dviejų prieža- 
sczių: 1) dėlto, kad kun. Delinikaitis 
yra lenkiszkos dvasios, su lenkais vis 
laikosi ir už lenkus eina, o mums reikia 
lietuviszkč kunįgo, o 2) dėlto, kad pas 
mus yra gana dikta lietuvių saujalė, ne
toli į 80 ar 100 familijų ir mes norime 
užlaikyti savo kunįgą, kurs ne Freelan- 
de, tik pas mus Hazletone gyventų.

Wilkes Barre, Pa. Pereitą 
nedelią praneszeme, kad kun. Balcevy- 
czius isz Wilkes Barre iszvažiavo, nes 
užpereitoj nedėlioj pats su parapijonais 
atsisveikino. Vyskupas bet ant to ne
pristojo ir kun. Balcevyczius vėl Wilkes 
Barriuose užsiliko.

— Nuo pereitos nedėlios, vyskupui 
liepiant kunįgas pradėjo iszdavinėti pa- 
rapijonams, norintiems eiti į spaviednį 
kviteles pats, ir dąbar į spaviedį eina 
visi, kųrie;nori būti katalikais. . Pirmiau

a

Szviesi saulelė gražiai užszvito, 
Pavasarėlis gražus praszvito;
Miszke paukszteliai linksmai cziulbėjo,. 
Sode medeliai gražiai žydėjo. 
Žiedų kvapeliai dvasę gaivina, 
Pauksczią balseliai szirdį linksmina, 
Anksti rjtelį saulė tekėjo, 
Laksztingalėle sode cziulbėjo, 
Savo dainele miegant žadino, 
Stot dirvą arti brolius ragino, 
Taipgi mergeles kasti darželį, 
Aptvert tvorelę, sodyt medelį,

Kvietkeles sėjant balsiai dainuoti, 
Lietuvos vargus visus rokuoti. 
Kaip vargus kenezia musą broleliai,, 
Kurie tėvynėj sodin medelį, 
Yr persekioti nuo Rusu caro 
Kurie dėl brolių ką gero daro, 
Raszo straipsnelį ar ką dainuoja? 
Motinos vargus visus rokuoja. 
Kaip josios prieszai jąją vargina, 
O josios sūnus bjauriai kankina. 
Kuriuos isztyrė ką labo veikiant,. 
Tuojau sėdėti kalinij reikia. 
Ką tikrą tiesą broliai kalbėjo,

Motinai vargus apverkt padėjo, 
Sako jam caras; retežius gausi, 
Jei dėl tėvynės dirbti neliausi; 
Tenai uždaręs tavę kankysiu. 
]k pirmo laiko veik numarįsiul 
Nors tai yr teisa mylėt tėvyne, 
Despoto drausmė vis tai užgynė... 
Žodis Lietuva kad jau nebūtą, 
Jauna gentkartė suvis pražūtą! 
Kad nekalbėtą kalba malone, 
Veikiai pamėgtą Rusi} pliovonę. 
Nustokie Rusai, ką tu ežia pliauszkif 
Mąs tėvynainiai nėra teip menki 
Nors juos kalinij tame laikysi, 
Meilę tęvynės nesumažisi,

’’T a r p svetini tauezią užgrūstos buna, 
Betszirdies jau smainiekad nežūna. 
Sapne sapnuoju, dainoj dainuoju, 
Lietuvą lankyt laiko laikoju.
Teip tu notimsi ją szirdies jausma 
Norint kentėtą sunkiausius skausmus. 
Kaip pavasari] laukai žaliuoja, 
Taip mano dvasia linksmai lekioja! 
Kad apdainuoti ar apraudoti, . 
Bet po Lietuvą visat skrajoti...
Kur Nemune teka Szeszupė plaukia 
Mano mergele teu manęs laukia.

J... Eamanauckas-
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Novela isz gyvenimo Frizų M. Gavale- 
vicziaus.

Verte Šėlimas.
-------------

L
Tasa.v

Plauke taip penkis bertainius, penkis 
ilgus amžius tarp gyvasties ir smerties...

Ant galo pastaroje valandoje Dievas 
ant jų susimylėjo.

Praplaukė pro krūvą salų ir pradėjo 
suptis kaskart smarkiau, marių vilnys 
pradėjo banguoti kaskart labjau, sunku 
jiems buvo užsilaikyti ant kojų, turėjo 
ant pilvų atsigulti, kad nenupulti.

Kaip fokas ant seklumos, gulėjo teip 
nesijudindami, sustingę nuo szalczio bai
mės, o ant save jaute mirtį, kuri lėkė ir
grieže lediniais dantimi,zvanejo vėjiniais 
sparnais ir barszkino dalgiu, juokdama
si paniekinaneziai isz savo aukų, pagau-

Vienas tik Taam nenusigando jos, užsis
pyręs ir pasiryžęs ant vieno, lyg sakytų:

— Tu smertis, o asz senas marių vil-
vilkas - pabandysiva!

Ir pergalėjo su Dievo malone. Neszė 
juos srove, stumema vėjo lytis paszoko

augsztyn ir tėszkė sm tokiu smarkumu, 
kad sutrupėjo į szmotelius, kaip stiklas.

Trys balsai suvaitojo, ketvirtas susz- 
nypsztė, kaip smaugiama gyvatė. Tai 
buvo Taamo balsas. Gulėjo su veidu isz- 
krypusiu isz sopulio ir kraujuose paplu- 

į dęs, bet gyvas. Kad akis atidarė pamatė 
tik Wulfą ir vyresnį sūnų stypsanezius 
ant ledo, isz jaunesnio nė pėdų nepasi
liko. Pasinėrė vandenyje, prispaustas

Laimė, kad juos tris lytis iszmetė ant 
iszvagoto ledo, ežia pat prie paezios salos 
prisikabinusio.

Taam su nulaužta ranka, Wulf su 
karsztlige, jaunesnis Jensen su pražilusiais

Bet gyvi...
Nenorėjo jiems tikėti, kad apsakinėjo 

savo prietikius; turėjo priesiekinėti ant 
Dievo ir duszios, kad kalba teisybę.

Stebėjosi ramumui Taamo, kurs bur
nos neatvėrė ir su pariszta ranka 
per du mėnesiu sėdėjo prie lango ant 
kresfe, pypkę kramtė, per iszpustą stik- 

į ar

lą žiurėjo ir mąstė lyg dabar tiktai butų 
apmislinejęs viską, ką perėjo.

O kad jo klausė;
— Ką gi tu mislijei, seni, kad taip 

plaunei ant to ledo?.......... Nesibijožei
prigerti kaip pilka žiurkė?...

keldavo galvą, savo plieni
nes, permainęs akis įleisdavo į klau- 
sanczius ir atsakydavo pratęsdamas:

— Neee! mislyjau tiktai, kad jeigu 
nesusistversime kur prie Šilto, tai reikės 
plaukti teip iki Amrum arba Fohr'o tai 
jukgi geras kąsnis kelio marėmis.

Žmonės juokėsi isz to aklo tikėjimo 
seno originalo ir peczius traukė.

Tondern'e treczią menesį gulėjo li- 
gonbutyj Erikas Matthisen prižiūrėtojas 
paukszczių budos, arba didelės gaudiny- 
czios laukiniu anczių, kurią sau salinįkai 
įrengė ant Šilto, kad turėt didesnius už
darbius.

Dvi buvo tokios vilioklės paukszczių 
ką lekiojo nuo pietų į žiemius pavasaryj, 
o grįžo atgal rudenyje; pakelėje buklus 
žmonės statė jiems žabangus.

Iszrinko gabalą žemės ties marėmis, 
apsodino medžiais ir krūmais apdengė 
veja, iszkasė mažą tvenkinį, į kurį su-

tvenkinys ir perkasas pasislėpę tanku-Į 
myne toli nuo žmonių sodybų iszrodė, 
kaip žalia oaza.

Nuo marių pusės dengė jį smėlio kal
nai, szimtmetine žole apaugę! vėjas ežia 
nelaužė virszunių medžių, nelenkė krei
vai jų kamėnų ir szakų nemainė į nu
skurdusius, kaip kitose vietose ant salos, 
neturinezios visai medžiu ir tuszczios, 
surainiotos tiktai daiktais žalia reta žole 
ant ganyklų arba digsniais piktų žolių, ,

dengė geltonus sziauszinius ant pakran- 
czių.
Ant tvenkinio teszkeno pulkasrė kianezių 
naminių anczių ir savo balsu szaukė 
gaujas laukinių seserų, traukianezių 
oru per mares.

— Kva, kva, kva.... plaukite paskui 
mus! kalbėjo, praszydamos paskui savę 
i sulaužįtą perkasą, kurs savinosi kaskart 
labjau ir vingiavo, kurio gale stovėjo 
medinė budelė, o budelėje tykojo Erikas 
Matthisen ir greitai gaudinėjo najiviszkus 
zelzinėlius ir kiekvienai paikai laukinei 
anezai isz vieno syk galvą nusukdavo 
ir mesdavo j užpakalfkruvon.

Tukstancziai tokiu budu kas pavasa
ris ir ruduo turėjo gyvasczia primokėt 
savo lengvatikystę, idant ponai Kielyje 
ir Hamburge turėtų szveižiąpauksztieną 
ant savo stalų, o Westerland‘o valsczius 
uždarbį.

Erikas Matthisen buvo tokiu anczių_ 
H erodu ir gyveno isz sukimo galvų pa 
keleivingiems paukszcziams.

Atėjo vienok ir jam galas, kotik pats 
sprandą nenusisuko vieną dieną be
kraustydamas suskaldytą laivą ant pa- 
kranczio ties paežiu vVeningshaten'u 
skrynia jam prislėgė krutinę, kad katik 
visi szonkauliai nesutreszkėjo. Prisiėjo 
vesžt jį į ligonbutį ant kontinento, kad 
iszsilaižytų į sugytų, o namie ant Šilto 
pasiliko jo Sara su maža Elien ir de- 
szimts metų Dirku, kurs turėjo paskiau 
užvaduot tėvą gaudyme paukszczių jeigū 
nevelytų sau po cEedeliui apimt viętą 
prižuretojo žibuno.

Tris mėnesius Erikas Matthisen per- 
gulėjo ligonbutyj ir tiek tik ture paguo
dos kad kasdien nuo sutemų iki auszrai’ 
galėjo matyti mirgsinti, kaip kibirksztis 
iszdumta isz kamino, žiburėlį, kurį jo 
tėvas marių žibintuve ant salų žibino.

savaisiais.
Kirbiksztėlė per akis krito į szirdį, 

I ir szileziau joje darėsi, szilo jam duszia 
kasvakara ir matė joje paveikius, kaip 
magiszka liktarnia matomus net per ma
res isz tų smelkiu kalnelių, kur stovėjo 
jo grintele su mėlynai nudarytais langų 
rėmais, su iszpjaustytomis adverijomis, 
su geležinia cifra jo pratėvio ir su užra- 
szytais metais ant frontines sienos, nu
darytos spalva nusziurusios plytos.
Tokia pat grįtelė, kokią jo Dirkas dėste 

sau isz akmenėlių, kuriuos jam tėvas nu
pirko pernai ant kalėdų.

Erikas Matthensen, ką sukinėjo rude
nyje galvas tukstaneziams anczių, nebu
vo liurbis, o vienog gulėdamas teip ant 
lovos arba vaikszcziodamas po salią jau
tė, kad iszvydęs tą-ziburėlį žibintuve ir 
atsiminus apie savo namelius, gerą Sarą 
baltaplaukę Elien, szustrų Dirkų, darėsi 
jam taip nesmagu, kad vietos-sau atrasti

vailakiniuose pantapliuose su tuo žiponu 
ir su rudine ėjęs per mares bile tik nors 
sykį sugįžtų prie savųjų. —————

Toliaus bus.

t.. ■
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120 S. Jardin str
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Toledo, Ohio. 
Kožnas taip sako.

ž’ 50c. ir $ 1,00. Iš 
prisiųsiu už dy k >. 
Sterling Ilcinetlj Co. 
York.

Jei Isz g aisz ken j Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefons 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir

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

rtleiMausi gerymai, užkandžiai uždyka 
-s ryto iki 12. ir nuo s vakar iki 12. Ti 
ii visokiu kogeriausia padarytų valgią 
epušių, oisterių irt. t.

^Smagiausia vieta del užeigos. Y r 
• ikig salė kurioj stovi net 9 biliardl 
rPdelIam da kiekviena dailiai priima 
r Pa reikalo duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
- P. P/HSKEVI0ZIUS

Neiszspjauk su tabalui >r nesurukyk 
amžių.

Jeigu nori atsipraly'i nuo naudojimo 
nbako ant visados ir i n i drnlas, mag- 
nctiszkas, pilnas naujo gyveninio ir pa 
iegų, gauk No-To-Bae, sDbuklų dary- 
oja, kuris daro isz ligotu drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svaru sunkesniais 

1 K) dienų. Suvirszutn 400.000 iszsigydė 
.au. Pirk No-To-Bac nno savo siĮitieko-

KETVIRTOS
(Fourth) Street
Minersville Pa-

Nuo naują metą uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinigą į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

Nenti.i.'lj b'-t tuoi r;i>zyh. idant nepasendy- 
tumliga ir n»p.-t darytu ui neiszgydOmii. Adresas 
lobs:

S. Markauckas 
—neseniai pirko—

quickly fcenrcd. FEE BVF V7SEM PATEKT OBTAINED. 
Send model or rkol* i with exj 'anntlon f«»r fr o report to 
patentability. 43-PAGE BOOK THEE. C n»- irs referent « 
and full infirm?.: on. fltjyWriw f »r BPl’CIAL 0FFF.3. 
H. B. WILLSON &. CO , Patent Lawyers, 
Le Droit BaildinS WASHINGTON, D. C-

C. B. HamDr
•įnfz Bellevx-e Hospital Medical Colle c 

Rodas duoda uz dyka.
DO VIRUS, MOTERIS ir VAIKU 

Jeigu d:i kiaurai nepažino tavo ligos arba nega 
tau pagelb.'t, lai raszyK pas Dra HAM'A.o 

tusi rolį Jji dahtarns pripažintu tavo ligį 
noiszgydonni, tai staeziai tau pasahys. D-ras 
Ham yra tel«ii.gns ir vertis žnio-zus.

rjn lx. Daub
Geriausias Shenadorij pho- 

gtografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma- 

■jžiausio iki formatui portreto. 
r Puikiai nutraukia ir nebran- 

ftiiai.
29| W. Centre, str. 

.£j . Shenandoah Pa.

D IDZIAUSIa

.e Lietuviszka
-1.

GERIAUSIAS. L1E-
TUVISZKAS- TyRIAU 
CZIUS
A. BUJAUCKA S

jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah 
pfl. • ■

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa

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

-Ilsilankyk! p.ityrsi, kad tai tei- 
ino’as ii geras žmogus.

vyrus laiko

mainieriij

HOTEL!

UGyCJL H * a. A tf-SLęi

pertai, žinote, jog kaipo 
biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Vis 

eik:t pas sayą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. || y

Chas Rettig ir Suims
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a ] a u s, kurs geresnis 
i.ž importavo!ą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

— Na wisi prie alaus

Ar žinote lietusiai kad CHKYS- 
TTA N S11M11 )T() v ra geras alus ii 
galtva nuo jo niekad neskauda. Pat 
Ch. Shinith'a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti 
70 W. Coal str, Shenandoah, Pa.

41 i r 11

J. Czepukaitis
L I E T U V I S Z K A S GRABORIUS p:tr- 
samdo arklius del pasivėžinimo, 
karietos del veseliją, szermeną ir

grabu ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH/ PA.

Gerinus, kaip Klondike
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad

Dailus

Geleži nes lovos

4.is

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

"//Visa eilialovos, springsai visur 
apva džiota, -

Komoda. - - > 4.
13 S. 31 AI N STR.

S IĮ E N \ N no \ H. PA.,
" P.Williaws & Son.

.0 .1 rba New-
243

t ih s

,,Anthracite” all 
Gvara lituotu tikrai czvstas.

Oeri® ir szviezis m
Shenand 

kumpini ir deszros kuonopigiausia.

1 įl i b

Li< tu v isz k

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

Jis perstata geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
psaugojl M : kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis 1113

Jacob Ilentz’o
stati raeiia.

Valgį gali gauti kožną valandą 
GYSTELIA! visokiu kainu. 4. c

Hrs Jacob Hontz daro pui 
kiaušius kvietkus. Ypatingai už- 
steliuotu s vainikus am veselijo 
szertucną ir visokiu tam panasziū

Mrs Jacob Hentz
17 N Main st Shenandoah, Pa.

a’31 2

Altoriaus fjll 
----- GAUSITE PAS — 
BARNSTON Tea Co

uz pigia preke, eik pas

D. E AUST A in 
jo ofisą



»■——awai&lliir'CwwrriHiiiIII MiiiMillTiTWW'iViMri finr iht^bm,
. - ——  ............................... .... —   ■ .1 ■! ■—,.■■■ —.........................   „ .. „ - —  ............... ......................

255

gxistaMnsKJl iwm

W. S10BHSK1,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

©
Mano Dirbtume tapo

ApdowanotaDWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ii' artisti.szką isz 
dirbimą.

KARŪNŲ, SZARI< 4
g KUKARBŲ, ROŽĖTŲ, 

f BERLŲ, MARSZAL- 
t KINIŲ LAZDŲ ir tt.
<jį Turiu už garbe apreikszti guo
lį dotiniems Kunigams ir guodotin.
® Draugystėms, kad asz dirbu wi-
K sus augszcziaus paminėtus daig-

J 
1\

3

9 ir Gcriausei, nes per 30 metų 
jį užsiimdama iszdirbimais įgijau 
*į geriausg praktiką ir cl< 1 to galiu 
i wiską padirbi pigiau ir geriau ne- 
’ gu kili fabrikai.

Su guodone»
[ W. SLOMINSKA, 679 3IIL WAUKEE AV

Banka B ischoiio
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai Citallll te 
New-Y orke

---------- o-----------
Sinnczianie pinįgiis visas dalis svieto pigel, sauge! ir greitai

ningu del iszmainynio, kaip tai:
jos rublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden

Dėlei artesnės žinios ra.sz.yk į »

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL. W
eiiw

*oių į krajų važiuojantiems ir Iszsil inczianiO SZipkOl* tCS 
dėl atvažiavimo isz krajaais į Amerika,

teto

APTIEK A!
uirioj galite gautic visokiu gidno- 
Qkaip senam krajui, ba aptieko l 
rius paeina isz sen j krajaus. Tai-: į 
»s-gi siuneziame giduoles i visas l 
alis Amerikos.
Raszidaini gromatas adresavokit Į

IV. K. Sze/nbOrskis, i
U Green Sir. Worcester. 3Iasn

J. MIELDAZIS, 
120-122 S. Main str. 

Shenandoah, Pa.

■ ZINIA DELSALIUNIKU
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
'.Juozo A. Mandour Tulžiausio ir 
pigiausio kupcziaiis visame paviete. 
Jis pardavinėja taipo<gi daug Įvai 
riu gražiu mažmožiu: parduoda vis

iką už 20 procentu piginus nei kiti. 
Jei netiki, lai pamegik duot jam 
rderi. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteri-zkų drapanų -ztoras 
No 205 E. Centre str.

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUFĄCHA.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalt 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai 
oi< mos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
kai 3.

O ir pinįgus maino irsiunczia iu LIETUVA ir in visa 
alis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
SHENANDOAH

užlaiko puikią restauraciją ir 
pu 11 ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z 

lap o j pasiuva pigiai ir geriau kaip
urvisokias žiemines drapanas. Ta

lpas jį gali gaut visokią rodą ir n u i 
įlįsti į L i e t u v ą p i n į g u s 

įhslpirktl laivakorte. Neužmirszk 
dkale užeiti.

BENZIGEBBKOTHERS

Pirmos kliasos Hotel!
Klaiko scranton'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

‘G'J. Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

»ntgeriausių linijų.
Nepamlrszkite, jog Motelis

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

Y-k- Cincinnati. O. Chicago. Ill
.C 38 Barclay St. 343 Main Str. 178 Monroe S

ISZDIRBEJAI-—

Velavu, Karūnėlių, Žvaigž
džiu, Szarfu, Skrybėlių,

Kepurių, ir visokiu
Uniformų. —

C'

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per p 

am, kas tik pareikalaus. Žinie P^kes ir visus reikalingu 

uim iijsmeilingii sutek



Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May) 1898

Trelnai iszeina isz Shenadorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Havener Pitts

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po plet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 
po pi et.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

Stockton ir Lumber Yard 5.28,7.49,10.14 
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą. 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir 5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.28 po pietų

In Raven Run, Centralia Mt.-Carme! 
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12, 9.23, 
po pietų.

In Mahanoy City, Park Place, Delano 
5.28, 7.49,10.14 ryta; 12.59,2.25. 5.10 po 
pietų.

In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24 
po pietų.

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta, 

4.20 po piet ir ateina in Shenandori ant 
7.49, 10.14, ryta. 12.59. 5.10 po piet.

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville 
St. Clair. New Castle, Morea ir New 
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.

Iszeina isz Pottsville in Shenand oah 
9 45 ryta, ir 12.35. 5.05, 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenan doah 
035, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.

Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy 
City, Park Place, Delano, Me Adoo, 
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir 6.30.

In Lehighton, Slatington, Catasaaqua 
White Hall, Coplay, Allentown, Easton, 
ir Philipsburg. 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia9.35 ryta.
Iszeina isz Ilazletono į Shenandoah 

8.50 ryta, ir 6.27 po piet.

|VI. p.JVIaley
110 S. Main str.

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

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

Dr. P. F. BURKE 

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. ILloyd str. 
Shenandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius
ES

ir ryginus dėl szėrmcnų, vesei-
lių ir 1.1. [36 ir

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER 

šopp k. piiiiaBiiia Fa. 
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, apsau

goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda UHIllU ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies iy insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Pluladelpllijoje ir CamdoilC? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas 

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žino- , 
gų TIK NEPAMIRSKZ > į
2548 Richmond str.Philadelphia.Pa

M. B. CUTTER. Supt. Trasportation 
South Bethlehem, Pa. 

ROLLIN H. WILBER generalnas supe 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

CHAS S. LEE, Gen. Pass. Agentas 
New York, N. Y.

A W, NONNEMACHER. Div. Pas 
South Bethlehem,

MtkkHdilhi.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos.
PrakilnusNew York’okemikas ir mokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas kemikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstu.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas1 
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prtdery te suteikti kenezianezia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis kemikas, 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 liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų", kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų Isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvcngtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodamas 
paežio ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsius vaisia tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu apie 
tai radai m- s laikrasztij.

MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU-
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes 

atsiųsim, ant pa

žiūros kukardas 

ir kepures.

Pigiausia vieta viso
Amerikoj.'

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA
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Anyone sending n sketch and description may 
quickly aseertnin. free, whether nn invention“ 
probably patentable. ('i'n :nunie;iti"ns strictly 
confidential. Oldest agency for securing patent! 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, hut.'st chyuliition of 
nnv scientllic b airi ai. . < , kiy, terne į.r.i-i a year;

I ..*>(i stx months. Specimen copies and HASB 
SBuok ok Pati.n'Ts sent free. Address

MUNN & CO., 
36t Broadway. New York.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SI’ECIJALISTAS CIIR0NI8ZKU IE NERVISZ-

KU LIOU.

Gydo visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, . 
ausų, ir nosies. 1 
ligas pilvo, gerk-Į 
lės, krutinės, kvė. j 
pavimo kelių,dru. j 
galvos ir ant 

įereguliariszkumą ' 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją j 
iga. nevaisingumą, palags sopulius, puk- ,

V vliną, zaisdas, atsivėrusias votis, rožę. 1 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą. rcuralgiją. bronchitis, petog. 
rą. niežulį.uždegimą sniegeliu, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

UŽSIKRECZIA MAS LIGAS abiejų k : 
ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 1 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, 11b 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Kodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
Inos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro- 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos Ir už 
2 c. pacztlnį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir klek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

F. J. K ALLMERTEN, 
TOLEDO, OHIO*

CONWAYS FAMOUS

Conway Famous 5 & 10c . Store 
MAIN STR., SHENAN

5 C'’ 10 c. stori.
102 N . Main str.. Shenandoah, Pa

Pardavimas bus puil 
žiūrėk.

<ns, ateik ir ps

vertos. pas mus.
szl notos 25c. po Kt
puodukas 25c. ,, W
Bliudas 25c. „ 10c
Karpetos 40c. už yardą „ 10c
stiklinė torielka 25c. , 1 1
kavos puodas 25c. ,, 10C
5c.k ir pažiūrėk, kaip visks pig aa


