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Garsas nog sziol iszeidines 
llinersvillej ir Szenadorij. 
Turinti reikalą in spaustu
ve tekriaipiasi ant szioant- 
rrszo:

Gapsas Pub. Go.
■ IVlipepsville, pa.

Szenadoriecziai gi tesi-O

teipia in „Dirvos4, redak
cija ant 108 W. Cherry st.

niokįtiiiinnis 
padaro didi;

Ana metą pasako Jėzus savo 
tipanaszumą: Vienas žmogus 
veczcriją ir suvadino daug. Ir iszsiunle savo 
urną veczerijos valandoje, pasakyki pak/ies- 
nems, kad ateitą, dėlto kad viskas jau yra su
taisyta, Ir pradėjo vienkart visi i.-zsikalbine- 
H Pirmas tarė jam: pirkau sodžių ir reika- 
lingai turiu iszeiti ir apveizdzti jį, praszau 
hvęs, turėk mane per iszkalbetą. O kitas ta- 
rė: pirkau penkis jaueziu jungus ir einu juos 
išbandyti, meldžiu tavęs. įmuk mane per isz- 
kalbetų. O kitas tarė: Vedžiau moterį ir dėl
to negaliu ateiti. Ir 
tai savo vieszpacziui. 
kas tarė savo tarnui: 
štogatvią ir taku, o įvesk ezionai neturtin
gus ir luoszus ir aklus. Ir ture tarnas: Vieš
patie, stojosi, kaip liepei, o dar yra vieta. Ir 
tarėVicszpats tarnui: iszeik ant keliu ir pa-į bos į savo tik lankas, o kad piigulint

Kubai Ispanams to padaryti negalėjo, 
t ligi pakurstė Washington© valdžias: 
jus girdi, atimkit salą nuo Iszpanų — ir 
atiduokite mums.... Geda XIX amžiui!

ant mic-

tvoruj ir priversk įeiti, kad Įjrisipiklytų mano 
namai. O sakau jums, jog nū vienas isz aną 
Tyuj, kurie yra pakviesti, neragaus mano vc- 
czerijos.

Sanvaite nuo sanvaites.
Kas skaito Europos laikraszczius, tas 

patemyjo, juog musų broliai už Atlanti- 
ko žiuri nedraugiszkai ant amerikiecziu 
—dūlei tos ten kares su Ispanija. Turė
kime drąsa prisipažinti, juog kare yra 
vedama be reikalo, ir ne tik be reikalo 
bet dar neteisingai. Ka toki Ispanija pa
dare dėdei Šernui?

— Nieko, Jeigu Amerikos kapitalistų 
susigadino reikalai per maisztą ant Ku
bos, tai tam dar nekalta Ispanija. Kas 
maiszta iszsauke? -Amerika. Kas maisz- 
tą palaike?-Irgi Amerika. Padarus ta 

praszalinti jį! “ Ispanija, atsiuntė naują 
general gubenatarių, ypatoje Weyler’o. 
Weyler kraujegerys - nenorime jo. 
szaukū Amerika. Ispanija praszalino ir

I)uokite Kubai

teikta Kubai, kad ma 
tverti pamatą ir buvo jau

Negirdėtas daiktas! Ispanija valdo Kubą 
jau 400 metų, o ežia ateina koks knybys 
ir varo isz locnu valdybų... Žinom i, kad c y c

sutrempti

Prasidėjus ne isz szio nū isz 
reikėjo iszrasti jai pamatą. Ir 
žmoniszkumas ir civilizacija,'” 
buk Ispanijos, esą priežasezia 
Tuo tarpu tikra prieszczia yra guodumas

Kariaujame vardan žmoniszkumo ir 
civilizacijos!” szauke amerikiecziai. O 
ką jus klausiu, padarūte su indijonais, 
ka darote su nigeriais, lietuviais slavo- 
kais ir lenkais? Ar jus nenaikinate, y 
ir szaudot juos (paveisdan ties Latimer) 
vardan žmoniszkumo ir sivilizacijos. . . .

Kariaujat vardan žmoniszkumo ir civi
lizacijos........... Gerai. Bet tokiu budu
turite kariauti su Anglija, kad iszliusuoti 
Irlandija, Indijas ir kitus prispaustus 
krasztus; su Rossija, kad iszliuosuoti 
Lietuvą. Lenkiją ir t. t — žodžiu su vi
somis vieszpatystemis nes kiekvienoje 
vis atrasime prispautą dalele-.. Teip 
liogiszkai iszeina.

Nemislykite kad tai mano vieno isz- 
vedimas. Ne, teip mano daugumas žmo
nių, o patvirtinimu gali būti, rinkimas 
paraszų Irlandijoje ant peticijos į Wash- 
ingtoną, kurioja airiai meldžia Amerikos 
paremti juos kovoje su Anglija.

Teip tai persistato dabartine kare tik
roje sziesoje. Bet jeigu jau sykį prasidė
jo tai mes kaipo gyventojai szio,, liuo- 
sybes kraszt, turime velyti ir velyjame 
Amerikai laimes, kas mums vienog ne
kenkia kraipyti galvą ir sznabsdeti pa
tylomis: visgi negerai...

Tas negerai primena mana.a. kun. 
Burbą. Velionis norėdamas, ką papeikti 
arba pabarti neiszrasdavo, smarkesnių 
žodAų, kaip,, negarai negarai!..

Bet ne apie ta norm šnekėti... paklau
sykite kas man atsitiko.

Gegužes 25d. nuėjau anksti gilki, bet 
užmigti jokiu budu negalėjau. Varcziau- 
si, snaudžiau, budinausi, vėl snaudžiau 
ir vėl budinausi, L žmigti nū isz vietos... 
Uzpykau. Atsiguliau augsztienįkas, už
merkiau, akis, rankas sudėjau ant kru
tinės ir pasiryžau nesijudinti, kol isz ryto 
neatbusiu, Tuo tarpu girdžiu durys su
girgždėjo..- Durys buvo uždarytos... 
Krūptelėjau, dirstelėjau — ir nutirpau 
per atdaras duris pamaži slido į kambarį 
velionis, patriarka. Storas pavidalas, 
juodas arnotas, kielikas sugniausztas ant



krutinės, biretas ant galvos, įdribęs vei
das su mėlynėmis po akimis sucziaupto- 
mis lupomis----- gyvas velionis Burbą
toks pats, kokį macziau grabe!...

Nutirpau ir instinkyviszkai užmerkiau 
akis.

Nors kraujas musza į galva, szirdis 
dreba, ausise dūzgia vienog aiszkiai 
girdžiu, kad kažinkas artinasi prie lovos.

Drasinuosi, atversiu akis ir...
Stora figūra velionio kun. Burbos len

kiasi ant manęs, kielikas dreba mėlynos 
lupos judinasi ir snabszda:”

Vieszpatie, Vieszpatie!.... Ach!....
Vieszpatie, Vieszpatie!....

Jėzus Marija tai velionio balsas ir žo
džiai!...

Paszokau isz lavos, nežinodamas del 
ko teip darau, ir uždegiau žiburį. ..Tusz- 
czia buvo kambaryje, o durys uzrakytos.

Per visą naktį deginau szviesą ir skai- 
cziau — Lubbacko“ Beauties of Nature” 
Nesupratau, ką skaicziau, bet skaicziau 
nes apie miegą nesapnuoti nebuvo gali
ma.

Dabar kad atsimenu apie tą baisų pa
sirodymą vilionio Burbos ateina man 
į galvą tie visi nesmaguma! kurie pasi
darė po jo mircziai.

Daug daiktų likosi isz klebonijos isz- 
vogta,uzszermenis niekas nenori mokėti 
ir-net szlyksztu darosi-ant velionio tūli 
laikraszcziau nesidrovi drabstyti purvais 
ir pleszti jam garbes...

Gal dėlto a. a. kun. A. Burba ir skun
dėsi man.

,,Vieszpatie, Vieszpatie...
L.

Nauda isz karės.

Kožnam žemesnes luomos žmogui ne- 
atnesza kare jokios naudos; nes ne tik 
kad nuskina nemalonus kardas ar kulka 
pražydusį szalies jaunimą, iszlaisto ne
maž tėvams aszarų ir pralieja ežerus 
kraujo, bet dar vieną ar tai kitą szalį pri
veda prie apsunkinimo mokescziais.

Ar galime mes, Amerikos gyvento
jai, tikėtis geresnių laikų, kad kare butų 
amerikonų ir laimėta?

Negalime!
Prie tokios mislies mus priveda gana 

tikri faktai:
Kare dar buvo nei nepradėta, jau 50 

milijonų dol. liepsnos pragarui- buvo 
pavesta. Toliaus, Balandžio menesije 
komitetas, gaspadoriaujantis kongrese,

meszkeriodamas, kur gauti pinįgų, rei
kalingų del vedimo kares, apdirbo pro
jektą, su kurio pagelba reiks įszsunkti 
apvalius 600 milijonų d61., ir taip:

Akczyžes pakelt ant kiekvienos bacz- 
kos alaus $ 100, isz to pasidarys 35 mil. 
Akczyzė uz įvairias stempas atnesz 30 
mil.. Nauja tricentine akczyze ant ka
vos ir deszimtukai nuo arbatos sutvers 
28 mil. Akcz. ant tabako isznesza 15 
milijonų. Viso 108 milijonai dol.

Prie to prisieis iszimti 500 milijonų 
isz gyventojų kitokiais mokescziais ap
sunkinant vien tik ant uždengimo szian- 
dienyksztes Amerikos su Ispanija kares.

Ar-gi tik del padengimo kares reika
lingi milijonai dol. ?

Ne! Gana turi Suvienytos Valstijos 
dar ir kitokių iszdavimų, dar neesant 
karei užsiliepsnojus, Clevelandas savo 
vieszpatavime isztusztinęs kasą, prisko- 
lino nuo Anglijos milijonierių apie 275 
milijonus dol.; dėlto tai ir darbai Ame
rikoj kas syk žemyn puola, taip kad ge
resnių laikų vargas darbinįkams ir tikė
tis.

Kad apsunkinimas gyventojų mokes
cziais neiszvaduos szalies isz skolų, ga
lima manyti taipogi, nes isz priežasties 
kares, nors ir laimėtos, skola didįsis 
reikale užlaikymo didesnės armijos, bai- 
mijantis bent kurios europįszkų viesz- 
patysczių. Prie palukių, mokamų Ang
lijos kapitalistams, prisidės nauji nuo 
skolų, užtrauktų isz priežasties karės, 
kurių, jei laike neiszmoka, prisidės prie 
senos skolos, su tuomi kapitalistai žy- 
diszkai užaugįs skolą taippat Amerikoj, 
kaip kad užaugino visose Europos viesz- 
patystėse. Prancūzijoj laikuose revo
liucijos užtrauktos buvo skolos publisz- 
kos, kurios, pagal žodžius d-ro Winiar- 
skio, priaugino vėla tiek, kad kas mie
las metas skolos prarijo 1,200 milijonų 
frankų vien tik ant iszmokesties procen
tų.

Milijonieriai, turėdami vieszpatystėms 
iszziczytus pi’nįgus, prilenkia jas prie 
paklusnumo savo norams.

In kapitalistiszkus tinklus įpainioti 
rėdai viegzpatysczių negali jau toliaus 
iszsipainioti isz jų be priespaudos var
guolių, uzkraujant didžius mokesczius. 
Galop ankscziaus ar vėliaus prispausto
ji luomą užžiebia kibirksztį revoliucijos, 
kaip kad sziandien yra Ispanijos, Vo
kietijos ir Austrijos valdybose. Ap- 
malszinimas revoliucijų pagimdo dar 
daugiaus kasztų, kurių nėr isz kur paim-

• . Ihriszka miklumą ir prigavimą. Kambyzes,ti, - ir vela naudojasi kapKolas. jog Egipll0 ». laikoinu bo.
Milijonieriai yra tai tikri žydai šiurio katinas, kurio nevalia buvo užinuszti po 

bėliai, ir kur jie turi iszžiczytus pinįgus,lfflerties bausme, užmanė kiekvieną isz savo 
ten žydiszkai, be jokio jausmo, kąnori!^*7’1! aPve*z<leti su katinu, kurį kiekvie- 
tai daro. f

Reikalai
karės ankscziaus ai vėliaus parody! DesZ0vė į neprietelių, bijodamasis, kad ne- 
kad visokį produktai, kurių daugiausūfcmnsztų katiną, kadangi, taip darydamas, 
sunaudoja darbinįkiszka luomą, turigaf 
na pakilti, nes aiszkiai suprantama, kad1

fe kareivis valandoje autpuolimo ir muszio 
A ...... . , Lnrieteliaus turėjo laikyti priesz savę.
Amcrikiszkai-ispamszhlt,kn 11£. i-- • - • • <•1 I las budus sekėsi gerai — ne vienas egiptie-

kadangi, 
■žengtų ne tiktai vienus 
iszto Įstatus, net ir priesz savo dievu didei

paima, katinais apveizdėta, greieziau apsiim
to) pasiduoti, nė kaip szaudydavo į jąją, 
idneužinusztų katiną - savo dievą.
Į Amerikoje, kaip žinome, m< t ?rys, gražioji 

, iki tūlam laipsniu 
kdieves laikomos. Ispanijos vadovai turė-

imanti vietas, nenorės pats mokėti, bei 
nuo savęs pastūmės tą jungą ant ramių
jų varguolių.

Darbinįkiszkoji luomą, būdama belli*, yra didėjo paguodoje, 
organizacijos ir atspirties, būdama at- 
klanyje tamsos, su nusižeminimu tUrėi|l);ls^alK]()\i !ll)linlD ,)e ir užtai npsody- 

tą viską ant savo nugaros priimti, kaipr

pos ar tai Amerikos, ka su pasiszventi- 
mu iszguldo reikalus kapitolo ir darbo.

kad tai bus laszelis alyvos ant aszies, 
darbu iszdziovįtos, idant necyptų ir ne

Mes-gi lietuvėliai isztremti isz tėvy
nės, tylėdami, ausis suglaudę, galime 
tik tėmyt, kas svieto politikoje destis, 
nes atspirtį tame, kad ir kas zin kaip 
norėtume, nepajiegsime kelti.—

Patarme Ispanams.

atszaukdamas melagystes. Bet dar ir su lyg- 
sziol to nepadaryta. Matyt, nenori sulau
žyt savo liberaliszkumo teisįdama kunį- 
gą.

Bet tikimės, kad ateis laikas 
visuomenė ataduos kiekvienam 
uelnus, ir kum Burbai ir

ir lietuviszka 
pagal jo už

Ten deda jį į tam tinkaneziai pritaisytą 
blėtą ir stumia į raudoną, kaip žarija, 
geležinį peczių. Už valandėlės blėtą 
iszima ir ten vietoj kimo ant jos dugno

jtuns.
A. D.

Deginimas kurni.

k u nūs 
vienog gentės

Pelenus tuos paprastai atiduoda gimi
nėms numirusio,kurie sudeda juos į tam 
tikrą varinį arba sidabrinį puodą - ,,ur
ną’ ir parsivežu namon užlaiko jo gar
bingus pelenus ant atminties.

psavo kariszkus laivus moterims, o nepriė
jus be abejonės nemesi ų i jas savo baisiu 
Įombų, neszautų isz paguodos ir garbinimo į 
■šias. Jeigu vėl atsitiktų susirėmimas kur 
Kaboje ant žemės, tada vėl turėtų ispanai 
Kterislaikyti pricszai savę, nes, teisybę pa
ikius, Ispanijos moters alsiženklina savo lė
mėja nepaprasta drąsa ir vyriszkumu, kad 
Bengė atsirurėti priesz kavalerijos antpuolį 
like paskutinių sumiszimų prie Ebros.
■Taimano patarmė ispanams, admirolams 
Ikivynos ir generolams ant žemės dabai inė- 
■karėje su Amerika- Kitos iszcigos ispa- 

vieniems nelieka, jei >sz niekur negaus 
■dlios, nes ,, Dėde Sum" turtingas 
R tik isz laiko nepasii

Sesltikėdiiinc teisybės dili pro

stip-

Paprastai žmonės numirėlių
Kasa į žemę. Ne visos 
jau ir senovėj kimus į žemę laidojo. 
Persai numirėlius degindavo ant ugnies, 
o nekurtos kitos Azijos tautos neszdavo 
negyvėlių kimus į tyras vietas ir ten pa-

stų arba paukszcziai sulestų. Senovės 
Egipto gyventojai kimus balsamuodavo 
ir suvystė į atsakanezius rubus dėdavo 
i sausas vietas, kur tos, taip vadinamos 
,, mumijos” ilgai ilgai nepagesdavo.

Senovės lietuviai kimus paprastų žmo
nių kavodavo į žemę, o kimus kunįgaik- 
szczių degindavo ant laužų. Krikszczio-

gyvelių laidodavo į žemę. Bet sziame

szczioniszko, neapkęsti ir mainyti, tūli 
ir tą szventą senoviszką būdą laidojimo 
kimų norėtų atmainyti- Taigi pradžioj 
szito szimtmeczio nekurie krikszcziony-

mliūdnas balsas po lietuviszkas Ameri- i numirėlių nereikia kasti į žemę, tik, esą 
^kolionijas apie smertį a. a. kun. Burbos iri lTcrįaus deginti.
uot vieno lietuviszko veido pasirodo asza- 
i Smertis pakirto stipriausią musų tautos

Dalis darbu.
Stambios ir smulkios anglys.

Nuo IS'JO metų reikalavimas kietųjų anglių 
pradėjo pult i ir iki dabartiniam laikui dide
liai vis puola. Minėtinai szįmet didelių, taip 
vadinamų ..lump arba steam coal” iszsiparda- 
ve ant 2 milijonų tonų mažiaus, nei 1890 me
tuose. Bet už tai smulkių anglių reikalavi
mas didinasi. Chesnut coal, pea coal ir egg 
coal motuose 1890 buvo parduota tiktai 8 ir 
pusė milijono tonų, tuom tarpu kad 1896 me
tuose jų pareikalavimas užaugo net iki 13 mi
lijonų tonų. Ar nereiks daryt maszinas, kad 
didesias anglis i smulkias trupitų?

czionais susirinkimą ricieriai darbo - Knights 
of Labor. Tarp kito ko jie papeikė prezi
dentą McKinley už tai, nad dabartės, laike ka
rės, ant ofieierių skiria pa prastai vaikėzus isz 
t urtingų giminių paeinanezius, o menkai ką 
arba nieko n'iszmananczius. Antra, papeikė 
visa Amerikos rėdo sistema, kuri daleidžia 
kilti tokioms yvatoms, kaip Leiter, kurs su
pirko kvieczius ir dar, galima sakyti, patsai

ne

Visi žinome, jog jau beveik du mėnesiai 
praėjo, kaip Suvienytos Valstijos Sziaurinės 
Amerikos veda karę su Ispanija vardan žino- 
niszkumo ir žmogiszkų tiesų, kad taip baisiai 
suspaustus kubieczius iszvaduot isz po ispa- 
niszko jungo, Uranijos ir suteikti jiems nepri- 
guhningą patvaldystę. Vienok iksziol jokią 
beveik pasekmių nei vienoje, nei antroje pu
sėje nematyti.

Amerika, kaip skaitomo laikraszcziuose, 
su pasididžiavimu gyrėsi iszvysianti visus is
panus nu salos Kubos į 24 valandas, vienok 
visai kitaip nusidavė — tie szeliniai ispanai 
neiszsikrausto ir gana. Pagal mano nuovoką, 
ispanams priderėtų pasinaudoti Kambyzo ka- 
riszku miklumu, kytrumu; nors, būdami 
silpnesniais už amerikicczius, ir neįstengti] ją 
apveikti, bet rasi pratrauktų karę ilgiau. — 
Kambyzes, persų karalius, kitados, priesz

akastarp lietuvių.
Irkas gali jo nesigailėt
hutietis neteko gero draugo, kur> suteik

ite jam drąsos bei stiprybės kovoje priesz 
pystes neprietelius. Vargszas darbinįkas 
bogiatjauezia jo utrotą: nesulauks dau- 
fisavo miesteli je kun, Burbos, kurs apru- 
|;joifvasiszkus reikalus ir suramįtų gra-

ri out pastatyti pecziai oei deginimo la
vonų. Kimus sudeginus durnai iszkvla 

ji virszu ir veik nėr jokios smarvės, o lai- I L v J
patuujanezią ypatingai Svliuvllkilo ir Nort- 
humberlando palietuos, buvo laikytai mitin-

naudodamas isz jojo paproezių ir budo. Taip 
dabar ir Ispanijos vadovai, sekdami jo paveik
slą, privalo panaudoti amerikieczių būdą už,

f pamok si u.
kt prisižiūrėkime, kokia garb 
pztąinusų tautieti po jo myrio.

smarvė eina ir uzterszia, uzkreczia orą. 
Taip jie tvirtino. Isz pradžių tokių 
pranaszų mažai kas teklausė, bet pas
kutiniame laike deginimas kimų rado 
daug pasekėjų. Daugiausiai szalinįkų 
deginimo numirėliu randasi pietinėj Eu
ropoj, minėtinai Italijoj. Pirmutinis

doah.kame ėmė daly vumą apart 
nešinau vertelgos Mt.Carmclio, 
llazletono.

Ant jo tapo apsvarstyta: 1)

vietiniu busi-
Shainok'no,

Meisz apraszymų, kaip buvo darbsztus 
[tDaukantas ir kiek turėjo nukentėt už 
Uhrbus ant labo lietuvystės, už ką ant 
^sulaukė, kadmuo savo artyminusio drau- 
|Wo atstumtas atgal o ranka... To pat su
pa, a. kun; Burba nuo savo intymiausio 
RO, kad nenorėjo sifj juom susitikt, ant 
pp^zaukė ji vagim'ir 1.1.
feas” pareikalavo, kad bent po myrio 
Fiszkes laikrasztis, kurio velionis ilgą lai- 
l'jifro szęlpeju, atlygintų jam^už skriaudą,

kokiu budu 
galima but padidįt reikalavimą ir produkciją 
anglių antracito distrikte, 2) uždėt vietinę or
ganizaciją (Board of Trade), kuri rnpįtusi 
kuDczoste augliu kuodaugiaus suverst ant nau-

mieste Milan’e metuose 1876, o szian
dien visoj Italijoj yra jau į 50.

Amerikoj yr tokios kimų degintuvės 
dideliuose miestuose, kaip New Yorke, 
Bostone, Chicagoj. Deginti savę duo
da tik turtingi yankes, nes už sudegini
mą imasi brangiai. Pavargėliai neįsteng
tų užsimokėti. Paprastai norintiejie 
deginti kūną nusiunezia jį į degintuvai.

dos vietiniu gyventoju.

ryt pabaigoje szio menesio Scrantone, ant ku
rio ketina už.<\d<Ii vertelgas isz viso antra-
cito aprubio.

— Jeigu negalėsim nieko padaryt del nau
dos baduojauezių anglckasių, tai bent pagar- 
sįsim svietui apie stovi dalykų anglių aprube- 
se* - iszsitarč p. M. J. Lewler, pirmsedis su
sirinkimo.

Dieve jiems padek! n
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Lietuviai Amerikoj

Minersville, Pa. Sziomis dieno
mis Minersvillėn atvažiavo viena jauna pora 
ženoczių isz Lietuvos, turbut nuo Sasnavos, 
Mariampoles pav. Nepataikė nabagėliai ežia 
gerą laiką. Pamatys tolinus, kaip atsieis.... 
Gerinus, kad jieszkotojai uždarbių, mus lie
tuviai, tūnotų namieje, Lietuvoj.

Pereitam czetverge atsibuvo czionai pagra- 
bas T. Kavaliaucko, kurs nelaimingai pasly
dęs eidamas trepais rado netikėta smertį. 
Apie du metai atgal senuks atvažiavo isz Lie
tuvos pasivieszėt pas savo vaikus, kuriu czio
nai net 5 gyvena.

Shenandoah, Pa. Sunkus laikai 
atsiliepia czionais dauginus, ne kaip kur kitur. 
Žmones pameta biznius ir bėga jieszkot duo
nos.

Taip saliunykas Metkauckas kelios dienos 
atgal4 palikęs paezią ir vaikus, iszdumė neži
nia nė kur. Negalėjo iszsimokėti randos.

Kitas taipogi saliunykas Bubelis paliko ga
liūną ir laisnius už randą.

Cibulskio saliuną uždarė szerifas ir iszlici- 
tavo. Provijosi $ 300, bet neatsirado pirki- 
ko. Sako, jog paskutinis turėjęs daugelį su- 
skolįtų nuo žmonių pinįgų.

— Pereitam czetverge iszkilmingai tapo 
czion atidaryta nauja lenkiszka bažnyczia. 
Paskirtas nuo arcivsskupo kun. Marian Ko- 
pytkiewicz isz Philadelphijos laike joje pir- 
mutinias miszias ir pamokslą. Paroda isz 
lenkiszkų, lietu viszkų ir slovakiszkų draugys- 
czių atiilaikė priesz miszias.

New P h i 1 a., Pa. Pereitą nedėlią vie
tinėj lietuviszkoj bažnyczioj kun. V. Natų 
laitis suvinezevojo jauną porą, Petrą Plikaitį 
su Magdelena Skrinskiute.

Waterbury, Conn. Kun. Žebrys, 
vietinis klebonas persikraustė nuo pereitos 
nedėlios į New Britain. In jo vietą atėjo kun. 
Saurusaitis isz New Yorko. Drauge su kun. 
Žebriu persikraustė ir Redakcija „Ryto”

Korespondencijos

Traverse City, Mich.
Guodotina Garso Redakcija!

Girdėdamas daugelį abejojant apie reika
lingumą paminklo dėl a. a. kun. Burbos isz 
priežasties, jog „Vienybė” apszaukė jį vagim, 
kuris nusuko savo parapijai apie 2000 dol., 
asz praszau Jūsų, garbinga Garso Redakcija, peisuoeziams bernauti; jukgi jie mus apgau* 
patalpįt szį mano atsiszaukimą.

«<■

Tuojaus po myriui a. a. kun. A. Burbos, to 
musų tautos vadovo, ne tik lietuviszkos drau
gystės ir kuopos, bet kiekvienas geras lietuv- 
nįkas skubinosi paskirti kiek kas gali ant pa
minklo, kurį a. a. kun. Burba yra teisingai 
užsipelnęs savo gerais darbais ir gražiais rasz- 
teliais. Asz taipogi pažįdamas velionį ir jo 
gerus darbus, bei guododamas jo rastus, po 
jo persiskyrimo su szia pasaule, buvau pamis- 
lijęs prisiųst keletą centų dėl amžino jo atmi
nimo, ir taiposgi paklabįt savo miesto gerus 
lietuvius ant to darbo. Bet ežia man atėjo 
kita mislis į galvą:

— Kam tam vagiui aukaut ir dėt pinįgus, 
jug jis jau ir taip ikvaliai prisiplėszė nuo 
vargszų žmonelių! „Vienybė” skelbė ir ne
nustoja dar skelbus, kad Plymuh’o parapijos 
pavogė § 2000. Tai ne du doleriai! - pamis- 
lijau sau. - Apart to parapija mokėjo jam al
gas kas mėnesis ir taip dar visokių inėjimų 
buvo tai jau pinįgais apsipylęs!

O kad ir neturėtų, tai argi sąžinė pavėlina 
aukaut ant paminklo vagiams ir lupikams. ?

Taip sau mislydamas apleidau rankas ir lau
kiau, kas toliaus pasirodįs.

Laikui bėgant dagirdau, kad velionio sesu- o 7

te rėkus ir daužiusia po jo szermenų užtai, 
jog velionis jai jokių turtų nepalikęs ir, jog 
po a. a. kun. Burbai likę tik keli nusziuszę 
žiponai ir supuvusios kelvės. Toliaus girdžiu 
— velionio sesutė per p. P. jieszko nuo para
pijos $ 1,000, kuriuos buk jos brolis, kunį- 
gas, buvo parapijai paskolinęs.

Na tau! Kun. Burba pavogė $ 2,000, da
bar jo sesuo atsiims už jį da $ 1,000, tai para
pija patrotįs net 3,000....

Dabar asz dasiprantu kame yr dalykas, už
taigi paduodu ant asvarstymo lietuviszkai vi
suomenei szitokį įneszimą:

Asz misliju pirmueziausiai reikia atlygįt 
„Vienybei” už skriaudas, padarytas jai per 
velionį kun. Burbą, o paskui rinkt aukas ant 
jo paminklo, nes iksziol „Vienybės” pliovo- 
nės ant kun. Burbos daugybę sulaiko nuo 
aukų. Dėlto siekio asz pirmutinis aukauju 
1 dol.

Kas daugiaus?
Su guodone

Jurgis Gaubas.

Pittston, Pa. Turbut, kaip žuvis be 
vandens, taip lietuvys be žydo negali apsieiti. 
Szitai ir mes Pittstone, arba nekurie isz mus, 
bieziuliauja su žydeliais. Turime visokių sa
vo vertelgų, o vienok nekurie isz musų bro
lių vis eina pas žydus pirkti. Neperseniai at
sibastė keli žydai į musų miestelį ir užsidėjo 
sau biznius, ir dabar daugelis isz lietuvių puo
la pas juos pirkti, lyg musės ant medaus. 
Labjausiai eina pas žydą sau drapanų pirkti, 
nors mes turime savo brolį lietuvį, kuris lai
ko drapanų sztorą ir pigiai parduoda. Reik
tų broliai nors sykį susiprasti ir paliauti tiems 

ją, tą patį daro ir czion, vis tai del musų 
supratimo ir tamsumo. Bet kas arszia 
dar, jog nekurie isz musų lietuvių savo ui 
dytus pinįgus nesza pas žydą pasidėti ant 
laikymo, nors be jokios baimes gali pasi 
pas savo brolius, pas kuriuos jam nie 
negali prapulti, nes yra atsakanti vyrai ir 
norį skriaudos savo brolių. Žydas, ii 
tik žiuri, kaip greit galės apsukti tą 
krikszczionį. nes jam jo Talmudas taip 
Kad jus, broliai, žinotumėte, kaip tie piij 
žydai juokiasi isz jūsų kvailumo, tadaneim 
mete pas juos niekados, vengtumėte juos 
saugotumetes, lyg nuo kokios kl 
sztos koszės. Žiūrėkite, kaip tie 
deliai atkuto už lietuviszkus pinigus; turi 
puikius namus ir ikvaliai pinigų, o vis į 
daugiau musų broliai jiems tuos turtussukr| 
ve. Imkime tokius Freeman’us; ar jie nei 
lietuvių prasigyveno?

Pirma jie vaikszcziojo per lietuvmįkus [f| 
levodami, o dabar bagoeziai! Jeigu mesi 
su savo broliais visus reikalus turėtume, li'| 
be abejo ir musų vertelgos prasigyventą 
paskui turėtume sau gerus isz savo tautiecz 
užtarytojus visokiuose reikaluose. Taigi 
žydberniai turi nors sykį suprasti savo kvii 
lystę ir paliauti bernavę žydams dėl savo f 
ro.

V uosi e.

§ Plienas bandosi ugnij, o žmogus nelaimėj 
Musų biznieriai inėjo į ugnį sunkių czesų f 
pradeda tirpti.

§ Bedarbe antracito mainose iszeis ant £r| 
ro lietuviams, nes prispirs juos kibtis prieat| 
sakanezio sau darbo, t. y. u kės.

§ Bostono parapijonai neužganedįti isz vr-| 
skupo sūdo padavė apeliaciją į Chieagos„k|. 
tuvą”.

§ Vienybe gailestauja tukstanezių, sunat| 
dotų ant įtaisymo lietuviszkų bažnyczių. k| 
lytų, kad tie pinįgai gulėtų sulagsziol nenau-| 
doti — tuokart gal ir jai szis tas pritektų.

§ Dembskis per Vienybę apsigarsino ia-| 
duodąs „knįgas teisybes”. Žiūrėsimo ar p 
mines ir tai, jog senatven jis visai apkvailo.

§ ’’Saule” del praplatinimo “mokslingumo’ | 
terp lietuvių, 
savo pasakų.

rengia iszleist suraakį iią|

APIE SZV. RASZTA.

Szventas rasztas arba Biblija turi 3,3- 
66,480 litaras, 773,746 žodžius. Žodį 
i r randame Raszte Szventam net 46277 
kartus, Žodi V i e p a t i s 1855 kartus, 
Apskaitymas darytas lotiniszkame Bib* 
jos vertime.
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Novela isz gyvenimo prizų 

vieziaus.
Vertė Šėlimas.

M. Gavale-

II.
' Tasa. c

Teisp iszsiiylgo, teip jį traukė prie sa
vųjų, o ežia daktarai neleido ir kalbėjo:

— Erikai Matthisen!... . reikia dar 
laukti,kol pasveiksi. Priesz szventes pa
leisime tavę, bet tik ant Joolo, negrei- 
cziau.

Kad juos galas!.... ar tai jis neturė
jo gana sylų arba nebuvo teip stiprus, 
kad ne antims., bet strausams galvas su
kinėtų, jeigu tik jam duotų. Ką jie ži- 

, no!.... Jam namole norėjosi labjau neg 
į dangų., nes danguje buvo visko, tiktai 
Saros, senio tėvo ir vaikų nebuvo.

Pasakė sau, kad jeigu jo gerumu 
neiszleis isz to ligonbuezio, kuriame vi
sur galima buvo tužousti jodoformą ir 
kitas bjaurybes isz aptiekos, tai pabėgs 
pats,ir tegul juos velniai ima!.... Jeigu

nevidonai! >... rekinaa.!,.. . supuvę vė
žiai ! — .

Keikė jau szirdyje, nors ant daktaro 
žiurėjo su guodone ir baime.

Ne ant szvenczių turėjo būti namie!
— Pas savuosius!.... pas savuo

sius! vaitojo jam kažinkas duszioje, o 
naktimis staugė isz nobodumo lyg tai 
ties žibintuvu.

Kad Taam su Wulfu atėjo jį atlanky
ti apsiavę czebatais, kurių aulai siekė 
augszcziau kelių, su vilnoniais kaptonais 
ir žiponais isz burines drobes, permir- 
kytos laukuose, su Kodinėmis kaliausė
mis, kad jam padavė savo storus, kie
tus, lyg žieve apaugusius delnus, sugru
busius nuo szalczio, suraus vandenio ir 
sunkaus darbo, kad atsiliepė į jį frizisz- 
kai, užraudo ir net sukaito, tokį ant jo 
padare įspūdį.

Atsisėdo ant lovos, jis ant kedeles ir 
žiurėjo vieni ant kitų, neisztardami ilgą 
laiką ne žodžio.

Nereikejo jiems to, kad susiprasti.
— Na, ir ką-gi ? - paklausė ant galo 

Wulf.
Matthisenui lupos sudrėbėjo. Tasai 

Wulf tūrėjo balsą stebėtinai panaszų į jo 
tėvo, tokį pat sziurksztų, duslų.

— Niekol - atsiduso.
Ir vėl nutilo. Taam dairėsi po sienas 

ir lubas, judįdamas lupas, kaip gromu
liuojantis jautis; turėjo burnoje naują 
pypkę, Isz kiszeniaus kyszejo jam ry- 
szeliai, obuoliai ir ritinėlis figų, kurias 
nupirko ainiams.

— Tai ir gerai, - bambtelėjo vėl 
Wulf po kelių minutų.

— Namie sveiki? - drįso paklausti 
Erikas.

Taam linktelėjo tiktai galvą ir ranko
mis padare gestą, lyg butų norėjęs pa
sakyti :

— Et, niekai!.... kas jiems galėjo 
pasidryti ? ... .

— Kada grįžtate? - prakalbėjo vėl 
Erikas.

— Rytoj, ausztant orui!
— Rytoj?... ant paežių Kuczių?
Pasėdėjo dar keletą minutų ir prade- 
žiovauti; įgriso jau jiems ligonbuezioj

murai,
— Na, otų, Matthisenai ?-paklausė 

staiga Wulf - hm?.... pasilieki?....
Ant tos baltos sniegines tyros, kaip 

uolinės nuolaužos dčstėsi piramides kei
stos iszvaizdos ir griovėsiai milžiniszkų 
vandeninių krisztolų, kuriuos szaltis su
statė be tauro, iszkėldamas puikius žie
mos rumus.

Laike marių priplaukimų, kurie ūžė 
ir vartėsi ties vakariniais salos krasztais, 
rytinėje jos szalyje, dusyk laike paros 
per tą kiaurą ir susiskaldžiusį uždanga
lą, liejosi beoszdamos vilnys ir apsem
davo ledą; szaltis jas pagaudavo, sukie- 

Į tįdavo ir palikdavo ant virszaus jau esan- 
czių ledų, darydamas Ivtis ir stiklinius 
gomulius, žibanezių saulėje ir skamban- 
czių kažinkokiu paslaptingu balsu ledi
nių Memnoro stovylų.

Tarp vieno ir kito priplaukimo ta sū
rės butų užkriokę ir visos pasmaugtos j sza^usl'a marių brasta buvo laikas pereiti 

nuo Šilto ant kietžemio Szlezvigo.
Pasitaikydavo taip asztrios žiemos, 

kad salinįkai ledu galėjo važinėti rogė
mis tuo paežiu daigtn, kūrino vasarą su-

Matthisen krūptelėjo.
— Eitum su mumis?... kaip misliji?.. 

ledas stovi, szaltis geras, ant paežių Ku
czių būtumei namie. Na?... hm?... 
kaip tau rodosi?...

Parode jam savo geltonus, nuskur- 
džiusius, pajuodavusius dantis placzia- 
me nusiszypsojime ir užgiedojo dainelę, 
kuria Frizų vaikai ragina viens kitą pa
silinksminti :

Ene mene mel, krick, krack, krel,
Ehre mehre gute Freunde, pick, pack 

weg!...
Matthissen tylėjo, taip jam gerklę 

kažinkas smaugė; sprangino jį aszaros, 
galvoje turėjo tokį miszinį, lyg joje ma-Į 

— Kažin!... kažin!.., - vos tik isz- 
sprangino isz savęs.

Taam pasikėlė ir isztiesė sziurksztų fcinėjosi žuvinįkų luotai ir garlaiviai.
delną.

— Iki rytdienos! - sumurmėjo dus
liu, užkimusiu balsu.

— Kažin!... kažin!.., - sznabždėjo 
Erikas Matthisen,-gal iki rytdienos!...

Ir žvilgterėjo per langą, kur toli—toli, 
kaip raudona akis, mirgsėjo prietemoje 
žiburėlis marių žibintuve.

— Na, jeigu turėsi ką namo, tai pri-

mas Wulf Bohn.
Erikas Matthisen stovėjo prie lango 

ir mąstė.
III.

Auszta....
Ties prieplauka Hoyere, atstumo į 

pusadynį geležinkeliu nuo Tonderno, 
sukinėjosi būrelis vyrų ant kranto ap
link pacztinę valtį, trepsėdami kojomis 
ir trindami rankas.

Putė szaltas vėjalis nuo sziaurės, ūžė 
tyliai, szokinėdamos lyg nuo szalczio, 
szmėklos sudžiuvusių szakelių ant virp- 

linijoje, rodydomos saugiausią kelią le
du torp kietžemio ir salos, kuri tolumo
je riogsojo lyg pilka masa.

Dangus isz puses marių į vakarus tu
rėjo [nusziurusią, apdulkėjusią spalvą 
senų burių, kybanczių ant melsvai-baltų 
plotų neapimamos leksztumos, apdeng
tos tamsesnisis pletmais ir sutriuszkusios 
vietose, kur gilesne vandens srove ne-

Atėjus szalcziams judėjimas liaudavo
si, ir tiktai pacztinė valtis, kurią sergė
jo stipriausi ir labjausiai patyrę drąsuo
liai, szliužinėjo po ledą, plaukė per ake
tes ir užlaikė susineszimus su atskirta 
nuo sausžemio sala. Nuo asztuonių iki 
deszimties adynų reikėjo keliauti tokiu 
budu, kartais, jeigu oras nebuvo geras, 
daug ilgiau.

Toliaus bus.



Dr. C. B. Ham
i”n oęa§z Bellea t e Hospital Medical Colle - 

Rodas duoda uz dyka.
o PO VYRUS, MOTERIS ir VAIKU

Jeigu dakiaarai nepažino tavo litrus arba negu 
16 tau pagelbėt, fui rnszyK j as Dra llAM‘A.0 
gausi rodį Jji dahtaras pripažinau tavo ligį 
noiszgydoma, tai staeziai tau pasahys. D-ras 
II am yra teisiu tru.- ir geras žmogus.

Neatidėh b-t tuo! raszvh. idant iicpn.sen.dy- 
tumliga ir nepadarytum mdszgydOma. Adresas 
tolis:

Geri ms, kaip Klondike
iiideKiL savu pinįgus ten, kur jus žinot, kad

stalas

3.7

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

18-D./5//Visa oilialovos. springsai visur 
.5.// apva džiota 
7 // Komoda

S. MAIN STR
SHF.XIN1MHII. l’L.P. Williams & Son.

' BE. C. B. IIAM.
a 708-700 Nrdi< i ai l'jikii Enildii.g, 

Toledo, Ohio.
Kožnas taip sako.

R. D abb ♦š'
o Geriausias Sbenadorij pho- 
gtografas: nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir ncbran- 
iai.

29 £ W\ Centre str.

D 1 DŽIAUSIĄ

Lietuviszka 
lyjęfj'taur aęi j a 

rGeriausi gervinai, užkandžiai uždyka n 
-s ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Tt 
ii visokiu kogeriausia padarytų valg'ų 
epsnsių, oisterių irt. t.

oSmagiausia viela del užeigos. Yr 
.ikig salė kurioj stovi net 9 blliardi 
rPdeitam da kiekviena dailiai priima ir 
rPa reikale duoda.

M. KUPCZ1NSKAS ii’ 
jP. P/WEVICZIUS

GERIAUSIAS LIE- 
TUVISZKAS KRIAU 
CZIUS
A. BUJAUCKAS

Persikraustė į savo nau. 
jus namus ant 
307 W. Coal str. Shenando..h 
Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame namo ant

(>30 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa

Laiko geriausia s z t o r a i g u
saliun a. c *

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei- 
mgas ii neras žmogus.

AMAS KALCZimAS
vyras laiko

mahrieriq

KOTELI
ANT

KETVIRTOS 
(Fourth) Street 
Minersville Pa1

Nuo nauju metų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinigų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

Sjalirnieu
pertai, žinoto, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Vis 

eik R pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

Chas Rettig ir Sunns
POTTVILLE’JE, Pu.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis 
i.ž importavota. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szoimynų.

f,Į a'dM»iuairKn,wi JMCWIB'W tnirii —1 1

.Jei i s z g a i s z ken J Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefons 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

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

S A L 1 L N 1 N K AE
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

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

41 ir U

Neiszspjauk su tabaku «r įiesurukyk 
amžių.

Jeigu nori atslpratytl nuo naudojimo 
abako ant visados ir m.ii Urmas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa 
iegų, gauk No-To-Bąc, stebuklų dary- 
oją, kuris daro isz ligotų drutus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
r10 dienu. Suvirszum 40'1.ouu iszsigydė 
-au. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
rians, po gvarancija. jog iszgydys tave, 
ž'50c. ir $ 1,(10. Knįgute ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

Send model ortk”-h with explanation for free report as to 
patentability. 4' - ?AGE 7.00" FREE. Contains rvrer-ne.-? 
and lull infnnuuti i. 1 iJ-Write for SPECIAL OFFEB. 
H. EJ. WILLSON &. CO , U'Unt Lawye>B, 
Le Droit Buildi:.?, WASHINGTON, D, C

K^aierCo’s 
„Anthracite” alu. 
Gvarantiiota tikrai czvstas.

Naujas lietuviszkas saliunas

A. Rusino.
I

157 Laurel st. Minersville, Pa-

J isai yra geras žmogus irtik 
ras lietu vys.

Užlaiko szalta alu, saldžią 
arielką ir kvepianezius cigarus 
ir labai clailai pavaiszinasve- 

czius

Tikrai gryna

Altoriais Vyną 
---- GAUSITE PAS----- 

BARNSTON Tea Co 
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja i e viso

kias arbatas, kava ir 
’ vyną, v

J. CizepuRziitis
L I E T U V I S Z K A S G KABOMUS par- 
samdo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabu ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:

313 E. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.

i- į A ■ -■ Vi

taiso ir szviezia w
JUDICKĄ

sir. Shenandoah, Pa.
ii lupiai ir de<zr<>s 1< uohorugiausia.

(D. FAUSTA in 
jo ofisą

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa. 
l>as ii gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
psaugoj stj kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis m «
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nvzzkvn^j 1X2 Kli

W. SLOMINSXA— — ■ « Kur- (w w oa us <

’ 679 Milwaukee Avenue, CHICAGO., ILL. ®
Mano Dirbtwive tapo

Apdowanota ®
IDWIEMS MEDALIAIS lOiS f

'ant Kosciuszkos Paro- m?
dos už rūpestingą, tei- 6ĮD
•singa ir arttstiszką isz- ia>
tlirbimą. " tpb

I

g KARŪNŲ, SZARPŲ, g. 

g KUKARMJ, ROŽĖTŲ,^ 
f RER LŲ, MARSZAL- 
g KINIŲ LAZDŲ ir tt. 
f Turiu už garbę apro/kszti guo-

dotžniems Kurrįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi-

<3Į sus augszcziaus paminėtus daig-

-d jo

ir Geriausei, nes per 30 mėty ' Lj 
užsiimdama iszdirbimais Įgijau Fį/j Z 
geriausg praktika ir del to galiu yr fflį įįį 
«wiska padirbi pigiau ir geriau ne- jį||
,gji kiti fabrikai. £q$ įįl

Su guodone 0
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

'«1*J>4£N5W cerew: LNiV<
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Banka Bischoilo
uždėta 1848 meto

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai Cltafill te 
f New-Yorke

-------- o--------
Shincziame pinįaus visas dalis svieto pigel, saugel ir greitai

1}įduodame Szipkortes (laivakortes} ant greicziausių <rft

važiuojantiems ir isZSillllCZiaittO SZipkO] ’

tdėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
Bankoje savo visados laikome dapi-ugyl
ningu del iszmainymo, kaip tai:

8Maskoliuos rilbliIĮ, Vokietijos markių, Austrijosglllden
Dėlei artesnės žinios raszyk Į

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

Nedėlioję Banka.atvira nuo Id iki 12 adynal.

>e

Vienatine Lietiiviszka
APTIEK A!

Kurio] galite gautie visokių giduo- 
u kaip senam krajui, ba aptieko 
rius paeina isz sen j k raja u s. Tai-: 
pos-gi sinnezianie giduoies į visas į 
dalis Amerikos. ’

Raszidami gromatas adresavo kiti
Wz. K. SsembOrskis, i

64 Green Sir. Worcester. 3Iasa I

ZINIA BEL 8ALIUNIKU
IR SZTORNIKU.

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

J. MIELBAZIS,
120 122 S- Main str.

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.>

jMoteri 'zku drtip.inų s toras 
No 205 E, Centre str.

xs* K. Radzewcw
Puikiausia visam Shenandoah

| PESTyĄUPĄGf^
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szv‘ 
jiimos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdin-' 
kai e.

O ir pinįgus maino irsiunezia iu 
a lis svieto.

121 ir 117 E.Centr
Shenandoah, Pa.

užlaiko puikia rest a u r a c i j ą U’; 
p ii 11 ė b e 1 i u s. Jo k r i a u c z | 
lupoj pasiuva pigiai ir goriau kaip 

ur visokias žiemines drapanas. Ta
lpas jį gali gaut, visokia rodą ir n u i ! 
31 ą s t i į Lietuvą p i n i g u s ! 
Išsipliki! laivakorte. Nfiižinirszk 
tikai© užeiti.

Pirmos kiliuos Hotel i
UŽLAIKO SCRANTON’E| 

i P. LIPAVICZIA.
Gerlau8la*uželga ir rodos vieta dėl lie 

Pirmos kliasos visokį gėrymao
I cigarai. Laivakortes taiposgi parduI mt geriausių linijų.I Nepamirszkite, jog Motelis 

iPetro Lipavicziaus, 
■po No. 1837 N. Main Ave.

BENZIGERBR
c R ~ Cjacjnnatj, O. Chicago. Ij.

tt 38 Barclay St. 343 Main Str. j 78 Monroe s

dziu, Szarfu, Skrybėlių, 
Kepurių, ir visokiu

Uniformų, —

Savo didelį illustravotą katalogų atsiųsime per p 

am, kas tik pareikalaus. Žinie Prekes ir visus ^'kalingu 

uimniusmeilingai sutek



R. H. MORGAN,MoksloStebuklaiGeležinkelis Leliisjli ■ Valley
Dirba visokias

ŽIUS IR T.T,

' DEL LIETU-

Dr. p. f. burke
SHENANDOVH. PA

RYT AS

DR. F. J. KALLMERTEN.

p b a

w pę. piaflkliiiiia Pa.
CONWAYS FAMOUS

>31

•f 
iii

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj

102 > . Main str.. 
Pardavimas bus 

žiūrėk.

DR. F. J. KALLMERTEN,
TOLEDO, OHIO*

pas muš 

po 10c. 

„ 10c 

„ IK 
.. 1W

I 
10C

SZARFAS, KEPU*

verto
szl notos 25c

lės. krutinės, kvė. 
pavimo kelių,dru.

n t galvos ir ant 
'•s, nereguliariszkuma 

menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją

Wanted—An idea SSS 
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neya. Washington, D. C., for their $1,80) prizo otic; 
<nd Use of two hundred Inventions wan to'

Shenandoah, Pi 
puikus, a teik Ir p*

SPECIJ AUST AS CHBONISZKU IB XERVISZ-

LIGU.

Gydo visokias

RES, KARŪNAS, 
|| KARDUS, DRABU*

trade marks, 
designs,

COPYRIGHTS &C.
Anvone senclniR n sketch ,uul description tnay 

quickly ascertain, free, whether an invention 13 
probaldy patentable. Conniiunientions Strictly 
coulldential. Oldest agency l<n securiii»’pntenti 
in America. V>'e have a NVasliiugton ofuce.

Patents taken through Munn ii Co. receira 
opeciul notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, lnrK. st ci/ruhdion of 
nny sclentItlc Journal, west. '.term; .y'.J-i a.year; 
fl.fXlslx months. Speeitm n pit and L1AXD 
Book OK PATENTS sent tree. Address

MUNN CO.,
361 JBfoadwav. New York.

pig aa
ISKBk
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M. B. CUTTER. Supt. Trasportatlon 

South Bethlehem, Pa. 
ROLLIN II. WILBER generalnas supę 

rintendontas South Bethlehem, Pa 
CHAS S. LEE, Gen. Pass.Agentas 

New York, N. Y.
A‘ W, NONNEMACHER, Div. Pas 

South Bethlehem,

i •

Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May) 1898 
Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, 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, 5.2S, 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 piet.

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 
ryla; 12.59, 2.25 5.10 po piet.

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 ryta 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.11 ryta;12.59 ir 5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.2S po pietų

In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 0.12,9.23, 
po pietų.

In Mahanoy City, Park Place, Delano 
5.28, 7.19,10.14 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 7,19 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.
□ Iszeina isz Pottsville in Shenandoah
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.

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

8.50 ryta, ir 6.27 po piet.

JVI. F.jVlaley
110 S. Main str.

Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro

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

Vipceptas Dopnapski

Ugnies ir maino pinigus ir siunczia i Sena tėvynę, 
arduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei-

Nori pinįgus iszmainyti?
i, namus, daigtus?

riausius lotus PlliltUlclplkijojė ir CaillfleilC?

J1T. Domaiiski 
gerat pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.PhiladelphiHjPa

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

PrakilnusNew York’o komikas ir mokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas kemikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas isz- 
gidymo džiovos," gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgl kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajty tojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UŽ DYKĄ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstv.

Jo ..Naujas Moksliszkas Gydymas’ 
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos priclery tę suteikti kenezianezia’ 
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 užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjlmais „szirdingų 
padėkg.vouės laiszkų“. kurių czlelds krū
vos yra jo laboratorijo.” 'Aniei'ikoj ir 

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. iLIoyd str.
Shenandoah Pa

Vyrai visi pas geriatiHj

Graboriu
Vincą Minkovicziu 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus dėl sz.ėrrncnų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 

greitą ir neiszveng’tiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum. M. C , 

98 Pine str.. New York, priduodama- 
paczto ir expreso adresu ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos. - v ' ’
3 Kencįdan'ijpjie tegul tuojaus pasinau
doja isž\Mo prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk Savo daktarui, kad tu apie 
tai radai nr s laikrasztij.

TAW.SUNUS LIETUMS 
PO AP.SZW.WICENTO.

UZDZ4.RUGJ893.
shenahdoah.pa.

VISZKU
DRAUGYŠCZIU.

Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiuręs kukardas

nedąlinis szeimynįszkas laikraszti 
Waterbury Conn.
‘RYTAS kasztuoja ant metu lik
tai.......... .................................. S 1,0

Kiekvienai krikšzczionisz.kal szel
- mynai naudinga jį iszsiraszytl.

Antraszas:

Rev. J. Zcbris,
New Britain,Vonn. □

Troszkinima. spaz 
mas. paralyžių, 
dusulį, vandenine 
p u kliu a, reuma
tizmą. “ skaudėji-

įjLmą galvos, akių, 
„-'ausu, ir nosies.

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

liua, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s oga. reuralgiją, brot chitis, petog- 
rą. niežulį,uždegimą smegenų, 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 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, n!» 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Reda už dyka! Dr-as Kallmertenas 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gio- 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

■ J

Bliudas 25c.
Karpctos 40c. už yardą 
stiklinė torielka 25c. 
kavos puodas 25c.
5c.k ir pažiūrėk, kaip visks 

Conway Famous 5 .tlOc. 
?y/AIN STR. - , •>-


