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Evangelija
Ant penktosios nedėlios po Sekminių.

(Mat. V. 20-24.)
Aną metą tarė Jėzus savo mokįti- 

niams: jei nebus didesne teisybe jųsų, 
negu raszto mokįtojų ir parizejų, neįeisi- 
site i dangaus karalystę. Girdėjote, 
jog pasakyta yra seniems: ncužmuszk; 
okasuzmusz, kaltas bus sūdo. O asz 
sakau jums, jog kiekvienas, kursai rūs
tinąs! ant brolio savo, kaltas bus sūdo. 
Okas sakytų broliui savo, raka: kaltas 
bus saneigos. O kas sakytų, beproti: 
kaltas bus pragaro ugnies. Jei tada au
kauji dovaną tavo prie altoriaus, o tenai 
atminsi, jog brolis tavo turi ką priesz 
tavę, palikk tenai dovaną tavo prie alto
riaus, o pirmiau eik susiderėti su broliu 
tavo, ir tada atėjęs aukausi dovaną ta
vo.

Nog szio No sulaikom ,,Garsą” vi
siems, kurie neiszmokėję yra prenume
ratą iki i Sausio 1898 metų. Taigi kas 
nori ir ant toliaus pasilikt skaitytoju 
mus laikraszczio, tepasiskubina prisiųsti 
prenumeratą. Redakcija.

Isz politikos.
W a s h i n g t o n a s. Iki sziani laikui 

Maskolija turėjo Amerikoj tik pasiuntinį. Da
bartės bet nusprendė laikyti Washingtone 
ambasadorių. Ambasadorius yra vyresnis už 
pasiuntinį. Taigi pirmutinis ambasadorius 
Maskolijos, grovas Cassini, atvažiavo į Wa
shing toną 23 d. szio mėnesio ir toj pat dienoj 
matėsi Baltuose Namuose su prezidentu Mc
Kinley.

Maskolijos ambasadorius pasveikino prezi
dentą daug maž taip: Labai, sako, man
smagu pasveikinti prezidentą didelės ir gar
bingos tautos nuo mano taipgi didelės ir gar
bingos tautos, ir labai man smagu, pasakyti, 
kad todvi didelės ir garbingos tautos nieka
dos tarp savęs nesipyko ir vis sutikime gyve
no, tegul vis taip būna, Amen!”

O prezidentas jam atsakė ir maž daug szi- 
taip: ..Labai man linksma priimti pirmuti
nį ambasadorių didelės ir garbingos tautos ir 
didelio valdono caro, su kuriuom, duok Dieve, 
kad vis sutikeziau ir jį sekeziau....” Ant to 
turbūt sziuom tarpu ir užsibaigė.

W a s h i n g t o n a s. Sekretorius kasos 
Suvienytų Valstijų pranesza, kad ,,bonds”ų” 
iszimta jau iki Line 23 dienai ant 157,uOp do
leriu.

V a s h i n r- t o n a s. Suvienytų Valsti
jų rėdąs visgi da negali susitaikinti, ar salas 
Ha vai prijungti prie Amciikos, ar ne.

V i e d n i u s. Austrijoj ta) szią. tai ten 
vėl prasideda persekiojimai žydų. Žmonės 
yra įpykę ant žydų už jų sukimus ir vagystes. 
Isz kitos vėl pusės žydai yra vikresni prekys
tėj ir pramonėj, pertai greieziau lobsta: užtat 
ir kyla užvydėjimas ir neapykanta dėl žydų.

D u b 1 in. Irlandijoj. Airiai sznairiai žiu
ri ant anglų, kurie nori laikytis su Amerika, 
ir, kaip tik įmano, stengiasi tam susiartinimui 
periszkadyti. Amerikos ..airisziai” irtaikįtis 
su anglais nenori. ,,Paliuosuokite - sako- 
pirmiaus Irlandija, o paskui galėsite kalbėti 
apie susitaikymų su Amerika.” O reik pri 
pažinti, kad Amerikos politikoj airiai turi di
delį ženklyvuma.

K y m a s. Pareina žinia isz Rymo, kad Is- 
nijos karalienė Izabella nori atsisakyti nuo ka-

1 raliavimo. Ji telegrafavo tame dalyke pas 
popiežių. Szventas tėvas vienok taipgi per 
telegramą jai atsakė, kad to jokiu budu neda
rytų, nes su jos abdikacija arba atsisakymu 
nuo sosto dabartiniame laike, tikrai kiltų na
minė karė.

M a d ryta s. Provincijoj Barcelona į 17 
tukstanezių kalnakasių, fabrikams sustojus, 
likosi be darbo ir kelia maisztus. Kariumenė 
iszsiąsta, kad juos apstabdytų.

- Ispanai namuose rodos smarkiai užpuola 
ant dabartinio Ispanijos rėdo, ypatingai ant 
pirmojo ministerio Sagasta už tai, kad ispa
nams nesiseka vest kare su amerikiecziai s ant 
Philipinų salų.

Pietinė A m e r i k a. Isz Pietinės ir 
Vidurinės Amerikos miestų girdėti, kad visos 
ten esanezios mažos respublikos žada risztis į 
krūva priesz yankesus, t.y. priesz Suvienytas 
Valstijas. Lauksią pasibaigiant karei, o jei 
tik Suvienytos Valstijos norėtų paimti Kubą 
dėl saves, tai Pietinė Amerika tam prieszta- 
raus, o jei reiks, tai ir kariauti bus pasirengę. 
Mat Kubos gyventojai yra katalikai, kalba jų 
yra ispaniszka, taip, kaip visos Pietinės ir 
Vidurinės Amerikos gyventojų, taigi ir patys 
kubieeziai medians norėtų risztis ir jungtis su 
savo broliais ispaniszko paėjimo, nei ką su 
svetimais yankėmis, paėjimo germaniszko, 
kalbancziais angliszkai.

L o n d o n a s. Londono laikraszcziai ra- 
szo. jog Vokietija davė Ispanijai propoziciją, 
kad jeigu ispanai n'įgalės užlaikyti salų Phili
pinų. kurias amerikiecziai jau taip kaip turi 
apėmę, tai kad Ispanija tas salas parandavotu 
ant 5<) metų Vokietija’. Tada amerikiecziai 
turėtų isz Philipinų atsitraukti arba pradėti 
karę su Vokietija. 'Lai vis politiszkos pink
lės.

Saulaite nuo sanvaites.
d aigi turėsime gal naują - , ,tautisz- 

ką” susivienyjimą. Pabrėžiu tą žodį 
,, tautiszką”, nes tokią prievardę duoda 
buseneziai organizacijai patys jos tverto- 
jai. Jiems mat rodosi, kad dabartinis 
susivienyjimas neyra tautis zkas. Del- 
ko? Jie ir patys kibą nemokėtų tauriai 
atsakyti. Na, gal dėlto, kad Susivieny
jimas nenori pertraukti ryszių su tikėji
mu, kurs nuo tiek szimtmeczių yra sa- 
vasezia tautos, kad tarp jo virszinįkų 
randame ir porą kunigų.... Inknybyno 
sau į galvą musų tūli ,, tautiecziai, jog 
tikru lietuviu-patrijotu gali būti tiktai 
tas, kas neapkenezia dvasiszkijos, baž- 
nyczios ir tikėjimo: ,,progriasistai”, ar
dytojai kunįgų , ,diaspotizmo” ir kitoki 
,, apszviestuoliai”. Na, dabartinis susi
vienyjimas skirtumo tarp lietuvių neda
ro, neapykantų neseja, taigi yra nege
ras....



Busenti ,,tautiszka” organizacija jau 
yra nuzvelgtina dėlto, kad nori pers
kelti lietuvius į dvi partijas, dabartiniam 
Susivienyjimui neduodant tam mažiau
sios priežasties. Isz tiesų žmogui ateina 

ganizacija tveriasi dėlto, kad duoti ke
liems ,,tautiecziams” sziltas sinckuras. 
Tikėkime vienok, jog tvertojai naujo 

žemu siekiu.
v C

Metę į szalį klausymą, delko , ,tautisz- 
ka organizacija tveriasi, nes sunku tai 
įspėti, pereiname isz eiles prie jos už- 

aduotes. Ką-gi ji veiks? Jeigu tą patį, 
ką dabartinis susivienyjimas, tai yra ne
reikalinga;. jeigu užsiims mokslainemis, 
perstatymais ir praneszimais, kaip užsi
mena ,, Lietuva”, tai tegul nesivadina 
,.susivienyjimu”, bet kitu kokiu vardu.

Pats žodis ,,tautiszkas susivienyjimas” 

nauja organizacija imtųsi už ardymo se
no susivienyjimo, butų anti lietu- 
viszkas susivienyjimas. Aiszku, kad ir 
vardas s u s i v i n y j i m a s naujam 
susidraugavimui netinka: vietoje vieny
bes sės (ir sėja jau) nesutikimus.

Matome, kad ir priežastys, del kurių 
,, tautiszkas” susivienyjimas tveriasi, ir

tiszkos.
Užtai drįstu papraszyti ,,Lietuvos” 

(iszrodo ji lyg organu busenezio susivie
nyjimo), kad atsakytų mums aiszkiai ant 
tų dviejų klausymų:

1) Delko tveriasi naujas susivinyįi- 
mas, kitais žodžiais, kuo dabartinis yra 
negeras{

ne. Apskaitė net, kiek ant jos iszeina 
ir tuojau priduria daugreiszkiancziai: u- 
hm! už tuos pinigus gali užlaikyti du 
geru mokitoju. O dabar kas tenai 

ninyszkos... vi- 
szvent...— kad

tavę! kątik neisztariau žodžio, pasemto

mokina?

kankinimai ir tt. ir tt. - tai viskas, ka 
vaikai isznesza isz jos. O i tą paszvin- 
kusią viduramžiais mokslainę,’girdi, ne 
nosies nekiszk, nes yra ten toks sau, ką 
laiko monopolį ir tuojaus duoda... (su
prask per nosį). Kas arszjausia, tas 
monopolistas taip galingas, kad net rei-

kia naujo susivienyjimo, kad paveržti 
nuo jo mokslainę...

Bet szalin juokai. Persakiau savais 
žodžiais ,, Lietuvos” straipsnį ne dėlto, 
kad ją užgauti, gink Dieve! (Jei užga
vau, tai persipraszau). Yra tai nekalti 

kaltais ir nebledingais rugojimai 

o ,, Lietuvos kad ir ant C hicagos mok
slaines. Toks jau mat netikės žmogaus 
prigimimas, kad turi nors sykį pabliuz- 
nyti- ir gana! Jobas bliuznijo net priesz 

žius, ,, Vienybe” apsiėmė mažesnę rolę 

na! o asz, nenorėdamas kartoti to paties, 
ką kiti priesz manę pradėjo daryti, ne
atradau kito daigto, priesz kurį bueziau 
galėjęs pabliuznvti, kaip rimta ,,Lietn-

Bet grįžtame prie mokslaines. ,.Lie
tuva” yra per diskretiszka, kad staeziai 

slaine dėlto, kad joje mokina seserys... 
Ne, ji taip nesako; užmeta tik seserims 
nemokėjimą lietuviszkos kalbos: moks- 
laine, girdi, lietuviszka, o mokįtojos 
— lenkes; užtatai reikia jas praszalinti, 
o ant jų vietos ir tt...

kurių žmogus nematai savomis akimis.

tina, kad su Chicagos mokslai ne neyra

to. Skelbia jos, kad mokslaineje lietu
viszka kalba ir kiti dalykai stovi dabar 
daug augszcziau, nekaip stovėjo prie 
seno mokįtojaus - lietuvio. Beto, ir 
,, Lietuvos” straipsniai yra truputį nu- 
žvelgtini, nes isz jų per aiszkiai musza 
kažinkoks asabiszkas neapkęntimas; ma-

, taigi ir nevisiszkai tei- O
singai.

O

Ne vienas žmonių darbas neyra tobu
las; taigi ir Chicagos mokslainę turi 

tyczia tyli. Negmu mokslaines, bet 
iszmetu Chicagos laikraszcziui vienpu- 
systę, kuri per aiszki.

Pabaiga.
3) Ekonomiszko, ukiszko. Sureika- 

lauta žalia medega, darbas ir pinįgai isz- 
leisti del iszdirbimo ir pirkimo alkoho- 

liszkų likierių, kaipo gėralo, yra turto 
gaiszinimas; toliau dar, publiszki iszda-

czių, ligotų ir persižengelių kriminalisz- 
kų, kuriuos alkoholis gimdė ir gimdo, 
yra dideli, kuriais vieszpatystė bereika
lingai ir neteisingai sunkina visą visuo
menę. 4) Politikiszko. Sugadinimas 
ir nupuldymas ukeso yra be abejo tau-

I tiszka žaisda, nuodėmė O sziandien

veikliu ir ižeidingu faktorių del valdžios,
*- O ’

vadeles, gadina rinkimus ir urednįkus. 
Taigi matome, jog blaivinįkai daug jau 
yra nuveikę del iszvarymo tos nemalo
nios viesznios-girtuoklystes isz draugi
jos namų ir žmogaus gyvenimo, ir to
linus nepaliauja darbavosi visomis pajie- 
gomis, tvirtai tikėdami, jog ankseziau 
ar vėliau atsieks savo garbinga mieri ir 
apdovanos szios dienos prasigėrusią 
žmoniją didele laime, nuvalydami nuo 
josweido ir kimo girtuoklvstes purvus 
ir sriutas. Szjmėt atsibuvo blaivinikii 
tautiszkas kongresas New Yorke ant 
Staten Island, kur tarp kitko liko nutar
ta kariauti visomis pajiegoinis priesz li- 
kicrių galybe ir prekybą, kad visai jai 
uždaryti duris į 20-tąjį szimtmetį, neį
leisti, nors prisieitų ir sermėgas iszsiv’l- 
kus grumtiesi su tuo didžiausiu n e 1 a- 
b u o j u žmonijos ir draugijos. 19 tas 
szimtmetis pana’kino vergybą ir poly- 
gamiją sukriuszo, bet likierių galybė už
augo labjau. Vienok pergalėjimas ir 
isznaikinimas jos yra tikresnis, nekaip 
žemes sukimasis aplink savo aszi - sako 
blaiviuikai - tik reikia suimti \ isus gali- e G>
mus ginklus Į savo rankas ir drąsiai 
žengti į kovą už jos nebuvį- 

jimas ir veikimas yra ant blaivyvumo 
lauko pas kittauczius, mes, lietuviai, lai
ne giliausiai esame paskendę, pasinėrę 
girtuokliavimo baloje, bemaž nieko ne
veikiame, kad savo prasigėrusius bro
lius iszblaivįti, isztraukti isz baisių likie- 
rio nagų. Yra, teisybe, pora menkutė
lių blaivystės draugysezių, susitverusių 
Pittstone ir Waterburyj, bet veikimas 
jų lyg nežymus - per mažos pajiegos, o

Reikia didesnes agitacijos!
Todėl tegul užgema ir tarpe mus toki 

Valanczauskiai, tėvai Matthew, Murphy 
ir kiti ir tegul apskelbia vieszą kovą 
priesz girtuokliavimą!!!

Katalikas.

fi «
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Dalis darbu.
Vf m. P e n n, szalc Szcnudorio, apie 12 

valandą vakare isz panedelio Į utnrnyką, nak
tiniai faerinonai atidengė ugnį szliopoje No 2, 
kuri platinosi su neiszpasakyl u greitumu. 
Dėl užgesinimo jos paszaukta Į l<H» žnionin, 
kurie dirba diena ir naktį, c c

Big AV a i n e, szale Midleporto. Jau 
TDėnesis laiko praėjo nuo nelaimingo atsitiki
mo, kuriame gyvastys (i žmonių krito auka 
neatsargumo. Znionėsant 3 sziftą dirbo per 
tą visą laika del ji] atkasimo, bet su lyg sziol 
pėdsaką nerasta.

A ngl i j o j, Velszią žemėj mainieriai 
prie augliu veik trys mmesini kaip straikuoja. 
Tokio didelio s(raiko da anglekasvklose nie- 

, kad nebuvo. Netoli szimta< tukstaneziu 
žmonių per tuos tris mėnesius susilaiko bedar
bėj. Kasztavo straikai daug abiem pu.-ėm, i 
puspenkto milijono doleriu.

u i

II a z I et on. P a. Nuo pereito pane lė- i 
lio visose aplinkinėse mamose darbai pamigę-1 
rino, ir viltis yra. jog tai]) trauksis ir toliaus. 
Lehigh Valley kompanija dirba -I dienas ant 
nedėlios, Cross (’reek ('o dirbs penkias die-j 
utis, o Pardėjo mamose Lattimer ir Har
wood dirbs visas (> dienas.

Katalikiszkos žinios.
ttskoniuiiikavotiis lenku nepriiriiliningas vyskupas.
Arcivyskupai ir vyskupai katalikiszki Su

vienytu Valstijų apturėjo isz Romos prisaky
mą, jog lenki] kun. Kozlow-ki. (’InTagos die
cezijos, kuris sau prisisavino jurisdikciją vys-' 
bipo (sako, minėtas Kozlowski iszsiszventi-1 
nęs ant vvskupo Szveicarijoje per schizma- 
tiszkns vyskupus) liko ekskomunikavotas Į 
„excoinunica major" t.y. ekskomunika didėji. 
ką reiszkia jog kožnas, žinodamas kunigo I 
tą bausmę, turėtu su juo susinozimus ar drau-1 
auti], Įpuola Į tą ekskomuniką ipso facto. 
Laike mirimo toki iszriszt i gali t iktai su pa- 
felyjiinu popiežiaus. Dokumentas minėtos^ 
ekskomunikos turi paraszą kardinolo Leda- 
chaucko, prefecto szv. kongregacijos ,,de pro
paganda fide” su paliepimu ,-zv. levo Leono 
XIII. Daug blo go gali padaryti civilLzkasi 
imogus. bet daugiams dvasiszkas. Sergėk i 
Vieszpatie lietuviu tautą nuo tos ligos.

Laimingiausia diena -try veninio.
Tiilas žmogus, apsūdytas ant viso amžiaus 

(kalėjimą, buvo užklaustas slidžios, kokia jo 
žyveuime buvo linksmiausia diena. Nclais- 
’išatsakė: ,,Laimingiausia diena mano gy
dime buvo mano pirma Komunija. Tada 
ūbavau ęzystas, nekaltas, it pom-zkdis ant 
^stiebelio. Tada asz buvau laimingas 
*'0sąžinėje, kad kiti ėmė dalyvumą mano 
kimeje. Tada asz buvau laimingas, kada žili
nu Į blizgantį nuo laimės veideli savo bran
to motinėlės, kurios akys reiszkė, jog ji sa 
t()motinos stoną, paszaukimą iszpildė, steng
iasi czystą duszelę savo kūdikėlio del Die- 
Mbėti. Tada asz buvau himingas, kad 
Įsiau szirdingą rodi] suvo brangios moti
fs, kuri manę persergėdavo niekados nuo j

1
Nenuklyst isz kelio.. ..

Kur svelimtauezių jūrėse 
Didžios bangos plaukia.
Ten mus jaunosios gen t kartės. 
Pražuvimas laukia!

JĮ

* .
Taipgi ..nežili“ asz isztarsiu
Broliukams, seselėms, 
Kurios orą atgaivinat 
Lietuvos dainelėms!

Asz visus jusą pokylius 
Gražiai apraszysiu — 
Linksma lietuviszka daina *- u c
Dėl jus sustatysiu!

Tad garbingos dėl tėvynės
I hikrelės užaugsi t.
Tž kiekvieną gražų darbą 
Pagyrimą gausit •. ..

Bus jus vaikszczioti takeliai
V isi surokuoti:
Eilutėms, gražiai straipsneliais 
Laikraszcziuos Brukuoti.

J. Ramanauckas. "
---------------------------♦---------------------------------------

Interesuojanti faktai

8 Pirmutinis geležinkelis buvo tiestas 
1826 m. Trukius vare ne garas, tik 
vežė arkliai.

§ Dabartines adatas pradėta ■vartoti 
1545 m-

8 Kerasinu pradėta žibinti pirmukart 
1826 m.

8 Pirmutinis laikrasztis iszėjo Angli
joj 1588 m.

•| Stikliniai langai atsirado pirmiaus 
taippat Anglijoj 8-me szimtmctije po 
Kristaus užgimimui.

1 Pirmutine siuvamoji maszina, kaip 
prigul padirbta ir užpatentuota, 1846.

Pirmutine garine liokomotyva ant 
Europos kontinento pasirodė 1753 m.

- Peiliai atsirado pirmiaus Anglijoj 
apie 1559 m.

- Briczkomis ant ratu pirmutiniai pra
dėjo važinėt prancūzai 1859 m.

- Apskritai, proporcijonaliszkai imant 
žmogus gyvena ant svieto 31 metus.

- Pirmutinis apgarsinimas laikrasz- 
cziuose pasirodė 1652 m. Taigi iszei
na, i<ad biznieriai savo bizni garsina po 
laikraszczius jau suvirsz 200 metų. Ko
dėl lietuviai isz to iszradimo taip mažai 
naudojasi?

Geriausiai apsimoka garsintis „Gar
se Amerikos Lietuvių”.

kelio doros nepaklysti ir Dievo szventus pri
sakymus pildyti.”

Taip tai atmintis dienu kūdikystė, sujudina 
szirdį didžiausio piktadėjo, daro įspūdį ant jo 
suteptos sąžinės.

Gražus paveikslas del užsistanavijimo kož- 
no žmogaus.

Jaunuomenes garbe.
Vieną karta saulė leidos,
Rasivaikszcziot ėjau:
Pusz\nc buri mergaieziij
Susėdus regėjau. —

Tariau sau: tai svetimtautės
( zionai susirinko,
Linksmiau valandas praleisti 
Vietą apsirinko.

Kur susilpus piHzu kvapas
Va i k szc zi o ja n t ga i v i n a,
Linksmos giesmeles paukszteleliu
Jaunimą linksmina.'

Bet norėdams aiszkiau isztirt,
Ar tai svetimtautės,
Teiravausi szalij medžio,
Klausiau prisiglaudęs.. ..

Kokia kalbat Kokios dainos?
Ar ne lietuvaitės?
Apgieda savo szalelę
Mažiukės mergaitės?

Sztai iszgirdau kelis žodžius
Meilingos dainelės:
..Tegyvuoja muši] tauta.'. ..
Skambėjo aidelis.

Tad net saldu man ant szirdies
T'uom Įnik pasidaro.'
Kad szvelniais balsais mergaitės
(liesinę toliaus vare.

Kuriu žodžiai ir balseliai
Kiekviena pajudis.
Nors atszalusi didžiausiai
Isz miego pabudis.—

/Atsižvelgti į tą sz.-ilį.
Lietuvą mieliau-ią.
Apdainuot link>mom> dainelėms 
lev\ ne brangiausia. » c *

Kas gi czion ja< suvadino?
Kas-gi i ežia kvietė?* v .

Sutaikius gražius balselius,
IMinuoti paliepė

Tasai viskas atsitiko
I Mrbsztumu vadovo....
Sukliūti s mažus vaikelius.
Parodyt zobovą!

Pajodyt jaunas szirdeles,
1 Kasią atgaivint i:
Savo tėvelių szalelę —
Lietuva atminti.

Kad jaunoji mus gentkartė
Szioj szalij nežūtą,
Bet naudinga musą tautai
Amerike butu....

Taigi ,,aeziu'' asz isztariu
Dėl savo vadovo.
Kuris jaunose szirdyse
Taip sukėlė kovą....

Žodžiais savo įkalbėjo
In szirdis vaikelių,
Kad mylėti savo kalbą,
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Pittston, Pa. Czetvergo rytą, 
3 valandą po namais nekurio Miko As- 
tramskio, lietuvio, gyvenanczio 
Pittstone, truko dinamito bomba. Bom
ba buvo padėta tiesiog po tuom ruimu, 
kur Astramskiai miegojo. Astramskie- 
ne gulėjo su pora vaikuczių lovoj, vygej 
gulėjo jauniausias vaikutis, pats Ast- 
ramskis gulėjo prieszineje. Dinamitas 
sudraskė grindis ir viduryj krasztą lo
vos, kėdės, net vygelę, bet isz gyvento
jų nieką nesužeidė. Tokia, matyt, bu
vo Dievo valia. Astramskis atbėgęs 
isz prieszinio ruimo su džiaugsmu veiz
dėjo, kad per Dievo apveizdą visa jo 
szeimyna užsiliko sveika. Pittstono po
licija jieszko kaltinįko, kurs bus sunkiai 
nubaustas.

Pittston, Pa. Pas skvajerį Sof- 
tus atėjo toj pat dienoj po pietų Ast- 
ramskis, o paskui jį [cimpino kažinkokis 
kitas žmogus. Buvo tai Bakcevyczius. 
Bakcevyczius skundėsi skvajeriui,, kad 
Astramskis paėmė nuo jo kadaisia 10 
dolerių ir nenorįs atiduoti. Skvajeris, 
lyg numanydamas, pradėjo kalbėti su 
Bakcevyczium apie dinamitą, o anas pra
dėjo rausti ir nežinojo, ką atsakyti. Ta
da skvajeris paszauke polycmoną ir lie
pė Bakcevyczių nuvesti į lastas. Poli
cija mislija, kad Bakcevyczius bus tas 
pats, kurio jieszko.

Plymouth, Pa. Liūdna naujie
na. Antanas Staskevyczius apsirgo va
kar iszryto staiga, o naktij numirė. 
Daktarai norėjo atgriebti, bet n’įstenge. 
Liga bene tokia pat, kaip ir kad a. a. 
kun. Burbos. Reikia žinoti, kad A. 
Staskevyczius buvo didžiausiu kun. Bur
bos prieszinįku. Jis buvo ant savęs, be 
žinios kunigo, uzsiraszęs baznyczios in
surance, jis labjausiai kunįgą apszneke- 
jo, labjausiai priesz jį varėsi, norėjo isz- 
vyti isz parapijos. Dabar abudu stovi 
priesz Dievo sūdą, kur... rado teisy
bę.—

Pottsville, Pa. Thomas McHale ir 
M. Wills, kurie keli mėnesiai atgal taip at
kakliai įsilaužė į namus kun. Abromaiczio, 
iszvogdami jo dziegorėlį ir kitus brangu my- 
nus, liko apsūdyti per sudžią Bechtel užmo
kėt po $ 25 fainos ir ant vienų metų į džėlą.

Pittston, Pa. Szitai kas atsitiko pa* 
mus Birželio mėnesije: 22 diena pasibaigė 
parapijinė mokslainė ir vaikai gavo dovanų 
po lietuviszką knįsrą, o ant rytojaus buvo pik-

nykas dėl vaikų. Visi vaikai važiavo į girią 
dainuodami tautiszką dainą: ,,Tegul giria 
szlamszczia, ūžia....” ir ant vietos dailiai 
pasilinksmino: Mokslainę per isztisns metus 
lankė į 90 vaikų. 26 dieną ėjo 36 vaikai pir
mu sykiu prie szv. Komunijos, visi buvo gra
žiai aprėdyti, labjausiai mergaitės, baltos lyg 
aniuolėliai, ir prisiekė neragauti iki 18 metų 
jokių apsvaiginanczių gėrynių. Labai buvo 
gražu viskas.

— Mykolui Astramskiui, kurio neseniai 
viens namus apdegino, padėjo po antrais di
namito ir gana gerai namą apdraskė, net kai
mynus labai iszgąsdino szuvis tojo dinamito. 
Pažvelgtas tame darbe yra Juozas Bukevyczia 
kuris likosi suaresztavotas, o kad niekas ne
statė už jį S 1000 kaucijos, likosi nugabentas į 
County jail.

— Antanas Klimauckas bandė nusiskandy- 
ti, bet nenusisekė. Sako, jis buvo biskį pa
kvailus. Paskui jo draugai atidavė jį į Poor- 
House, kur jis tuoj ir pasimirė. Buvo senas 
amerikonas, bet nieko neturėjo, tik giminės 
sudėjo ant palaidojimo, kitaip butų gabenę į 
Phil adei phi ją.

D u r y e a, P a, Czion vėl buvo baisi ug
nis, daug stubų sudegė. Sako, jog tai vėl 
buvo padegėlių darbas. Dirba lietuviai žy- 
diszką darbą, bet nesiseka jiems. Vienas ki
tą tuojau iszduoda, paskui provojasi ir tokiu 
budu laimėtus pinįgus greit iszleidžia, ir ant 
galo netenka nė namų, nė pinigų.

24 Birželio kun. M. Szedvydis palaimino 
moterystės ryszį tarp Adomo Miluszaucko, 
liuterono, ir Kotrinos Velioniukės su paveliji
mu vyskupo.

27 Birželio taipgi palaimino ryszį moterys
tės tarp Simono Balkuno ir Onos Poszkevi- 
cziutės. Veselija buvo graži, be pesztynių.

P h i 1 a d e 1 d h i j o j e, ką buvo užsidė
jęs kumpanicznas sztoras jau subankrutijo. 
Priežastis tos nelaimės buvo ta, jog įdavė va
deles vedimo reikalų minėto biznio žmonėms 
be sąžinės, kurie ne labo kompanijai velijo, 
bet savo kiszeniui. Geras pamokinimas dėl 
kitų. Girdėt ir Senintuose užsideda panaszj 
kompanija. Broliai atsargiai, neįduokit va
delių vadovams be sąžinės!

— Neseniai ant trakto Baltimore Ohio ge
ležinkelis prie Philadelphijos užmuszė 
Petrą Juodaitį. Žmogus neseniai buvo atva 
žiavęs isz Freelando jieszkoti darbo. Kadan
gi pinįgų neturėjo, o draugystėj jokioj nepri
gulėjo, likos palaidotas labai vargingai.

Kitas vėl lietuvis pasimirė Philadelphijos 
ligonbutij; jeigu nemilaszirdystė tūlų brolių- 
lietuvių, kurie sukolektavojo ant palaidojimo, 
but daktarai atėmę į kliniką. Tas rodo, kaip 
mažai mus broliai mislina apie rytojų. Kad 
dirba gerai tai pinįgus meta į visas puses, o 
apsirgę ar numirę lieka jungu dėl kitų. Ar
gi gyvi atsitikimai nemokina mus, jog turime 
risztis į draugystes, kad laike ligos turėti pa- 
gel bą?

Schuylkill Haven, Pa. Ryte 
29 d. Birželio biednujų name numirė lietuvys 
jaunas vaikinas, Petras Zieniukas, isz Miners
ville, Pa.

Sirguliavo jisai neperilgai, priesz smert su
džiūvo į szipulį.

Petras Zieniukas buvo sąnariu bandos, bu
vusios Minersvillėj, pesztukų, į jokią draugy
stę neprigulėjo, todėl ligos prispaustas ir pa
puolė į biednųjų namą. Kitame numerijepa- 
talpįsime placziaus apie pesztukų likimą.

Elizabeth, N. J. Kun. B. Žindžius, 
vietinis lietuviszkas klebonas, iszkeliavo pe
reitą nedėlią į Lietuvą atlankyt savo tėtucziip 
Tuom syk jo vietą užims lenkiszkas kunigas.

Korespondencijos.
Scranton, Pa.

Simonas Seikauckas, kurio szliubas buvo 
12 d. Birželio, iszkėlė puikią veseliją; nuo 
vieno tik Spitzer’io paėmė alaus už S 78,46, 
bet kad reikėjo užmokėti, iszdumė’ su jauna 
paczia nežinia kur. Taip tai supranta dory
bę musų žmonės.

Kaip pagadintą vardą tarp žmonių turi 
Szliupas ir Dembskis (Scrantono lietuviai va
dina pirmutinį Szliupiu, o antrą Ziemskiu), 
gali parodyti szitas atsitikimas. Neseniai 
czionykszcziai lietuviai pradėjo tartis, kad už
dėti bendrą sztorą. Suszaukė mitingą 19 d. 
Birželio, ant kurio atėjo Szliupas ir Deuibs- 
kis. Juodu, žinoma, ir buvo svarbiausiais 
kalbėtojais. Žmonių susirinko daug, bet kad 
reikėjo raszytis prie naujos draugystės, prisi- 
raszė tik 26, pažadėdami duoti ant sztoro kas 
2, kas 4, kas 10 dol. Prezidentu sztoro ap
rinktas Szliupas, sekretorium Dembskis, ka- 
sierium Jonas Poszkus, bet jam, kaip girdeli, 
sunku gauti bail’ą.

Tuo tarpu stambesni ir geriau pasilaikantie- 
jie lietuviai, pamatę, kad ant mitingo didžiau
siomis asabomis yra Szliupas ir Dembskis, 
sutarė užsidėti kitą sztorą; yra jų lygsziol 10, 
ką deda po $ 100 , žadėdami dėti po 150 ir 
po 300 dol,, kad tik sztorą pastatyti ant tikrų 
pamatų. Rodosi, kad antras sztoras greicziau 
įvyks nė kaip Szliupo užmanytas, Dėlko? 
Dėlto, kad Szliupas ir Dembskis neturi tarp 
žmonių užsitikėjimo; o kad neturi, tai patys 
tam kalti.

28 d. szio mėnesio buvo szliubas lietuvisz- 
koje bažnyczioje Viktoro Ziolkaucko (lenko) 
ir Matildos Szmerauckiutės.

Z. R.
Chicago, III'

26 d. Birželio atsiliko primicijos neseniai 
iszszventinto kunigo V. Ambrozaiczio. Nau
jas kunįgas priguli prie Peorios dijecezijosir 
eis už kleboną į Westville, Ill.

K. Baltutis.

Atsiszaukimas.
Mes, Jersey City lietuviai, prigulinti prie 

Szv. Onos lietzviszkos parapijos, atsiszaukia- 
mc į musų guodotinus kunigus, kad kuris isz 
jų apsiimtų būti mus dvasiszku tėvu ir vado
vu. Jeigu kuris isz lietuviszkų kunįgą apsi
imtų atvažiuoti pas mus aut gyvenimo ir stip
rinti mus dvasioja teatsiszaukia ant mus para
pijos prezidento vardo:

Mr. J. Aliszauckas,
185 Bay str. Jersey City, N. J.

Su guodone
Komitetas.
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matytis namuose. Kažinkoks szuva 
staugė toli...

Ant dangaus szvietė mėnuo, iszblisz- 
kęs, szydrus.

Buvo jau arti salos; pusadynį kelio 
turėjo tiktai, bet Taam pajuto, kad 
jam Matthisen sveria kaskart sunkiau 
ant rankų ir kad jį beveik vilkti turi.

Sustojo, atsiduso giliai, diržą suveržė 
pajuostyje ir žiurėjo į prieszakį, lyg 
mislydamas ką daryt; dirstelėjo ant sa
vo draugo ir nuspjovė.

Erikas Katthisen turėjo antakius nu
leidęs, lupas atidaręs, veidą iszblyszku- 
sį ir mėlynus bruožus po akimis; rodėsi, 
kad miega.

— Matthissen, makamausze! - suri
ko sziurkszcziai jam ant ausies Taam, - 
ką tu darai ?... nori, kad mudu velniai 
paimtų?... griebkis man už sprando!... 
na, greicziau!... paimsiu tave ant peczių 
ir nesziu!...

Pritūpė ant ledo, pats uždėjo jo ran
kas sau aplink kaklą, paėmė jį už kojų 
ir pakele augsztyn, kaip javų maiszą.

— Taip dabar bus geriau! - murmte
lėjo ir pradėjo eiti, rinkdamas vietas, 
neužverstas lytimis ir lengvesnes perei
ti.

— Szunes!... kanalijos!... kad jie 
sudegtų! - murmėjo mislydamas apie 
draugus, kurie buvo jau toli ir rūpinosi 
tik apie savę.

— Nekeikk, Taam, nekeikk! - pra- 
szė jo silpnu balsu Matthisen, - Kūdi
kėlis. . . . Kūdikėlis iszgirs!...

Senis stenėjo, prunksztė, spjaudė, bet 
ėjo spėriai, stengdamasis atlyginti pra- 
gaiszinta laika, o G £

Dairėsi tiktai neramiai aplinkui... Po 
kojų szliužinėjo kažinkokios juodos piet
ines ir ėjo nuo jų drėgnas kvapas ma
rių, girdėti buvo pliuškenimas vande
nio ir lyg szilkų szlamėjimas.

— Szit tau!... priplaukimas!... - su- 
sznabždejo senis ir pradėjo skubintis.

Per skyles, plyszius ir aketes lede 
veržėsi vanduo ir liejosi po sniegą.

Matthisen krūptelėjo, pasilenkė, at
vėrė placziai akis ir su mirtinu iszgąs- 
cziu atkartojo:

Priplaukimas!...
Taam sustojo; po kojų turėjo kažin- 

ką klampų, kaip bala; kelias darėsi kas 
kart slidesniu, minksztesniu ir szaltes- 
niu.

Mislijo valandą ir pasuko į deszinę, 
bet kojos jam klimpo prie kiekvieno 
žingsnio drėgname sniege, reikia bristi

JOOL
Novela isz gyvenimo Frizų M. Gavale- 

vicziaus.
Verte Šėlimas.

III.
Tasa.v

Kiti .trise su valczia skubinosi prie 
kraszto.

— Kas tai, įsibedei kaip senas inka
ras? -szauke Taam Jensen; - eik-gi pa- 
dveseli!

Matthisen atsipeikėjo; pasijudino isz 
vietos ir ėjo į prieszakį. Kad susitiko, 
Taam suniurusiai pažiurėjo ant jo:

— Nusilpai?
— Taip!
— Hm!... tai negerai!... nemislijau, 

kad toks menkas. Eiksz, padėsiu tau!., 
dviese greicziau nueisime.

Apglėbė ji pusiau, liepė užsikabinti 
sau ant kaklo ir vedė.

— O ką?... lengviau tau dabar? — 
sumurmėjo.
,— Tegul Dievas tau užmoka, seni!.. 

Tegul Dievas užmoka! — sznabždėjo 
-Matthisen.

- — Dievas!... Dievas!-kalbėjo Taam 
sziurkszcziai, nenoroms - Dievas nepa
ims tavęs ant sprando, kaip asz. Stip
rus žmogus pats sau rodą duos, o silp
nam nė velnias nepadės.

— Duok pakajų, Taam: nebliuznyk! 
tai griekas.
Ee!... pamokslą palikk pastoriui, o pats 
skubinkis, kiek gali, nes nesuspėsime.

Savo gyslingais pecziais laikė jį sus
paudęs, kaip lanku, ir vedė.

Kojos jiems slidinėjo, sniegas po pa
dais muszėsi, vėjas putė i nugarą.

Taam Jensen keikė panosyje, o Mat
thisen ji persergėjo:

— Nustok, seni!... Kūdikėlis iszgirs.
— Tai kas?...
Juk-gi Kuczios!...
Tai kas?...
Murmėjo piktas, apsiblausęs, susirau

kęs, bet draugą rėmė, kaip vaiką, ir 
spaudė prie savęs, lyg jį neszte butųne- 
szęs,

Temo jau, ore szvilpė kažinkasir dūz
geno, žuvėdros sukinėjo dar jieszkoda- 
mos maisto, vakaras darėsi greitai, žie
mos, szaltas vakaras.

Ant salos kraszo pradėjo szokinėti ki- 
birkszteles; žiburiai per langus buvo 

iki keliui, kad ateiti vėl ant kietesnės 
vietos.

Gyva sunkenybė spaudė jam palinku
sius peczius, stenėjo ir keikė, bet ėjo 
dar.

Buvo nuo salos taip netoli, kad galė
jo pažinti stovinczius ant kranto žmones.

— Lipk žemyn! - sustruczyjo staiga 
Taam Jensen, - rodosi, paklydau. Ei
siu jieskoti kito kelio. .. . Laukk ežia 
manęs.

— Bet sugrįžszi, Taamai? - paklau
sė iszsigandęs Matthisen ir perėjo jam 
per galvą, kad senis nori savę gelbėti, 
apleidžia jį, kad kuogreieziausiai iszeiti 
ant salos. Sziurpulys jį perėjo...

Instinktas atbudo jame; susilaikė ant 
valandos ir pradėjo paskui Taamą eiti 
staeziai, žiūrėdamas uoliai, kur ans ei
na.

Senis atsargiai, pamaži, isztiesęs kak
lą žengė dideliais žingsniais, lyg butų 
norėjęs iszsprusti isz pavojaus, kurs ro
dėsi neiszvengtinu; isztempęs akis dai
rėsi po pavirszį ledo ir rinko vietas, dar 
vandeniu neužlietas.

Staiga... dingo isz akių Eriko Mat- 
thiseno: kaito, kaip szeszėlis, ir tik ant 
vietos, kur stovėjo priesz valandą, su
girgždėjo plyszusi lytis ir užbumbuliavo 
vanduo.

Paskui atėjo tyla... baisi tyla smerties
Matthisen apstulbo isz iszgąsczio.
— Taam!... Taam!...-iszsiveržė jam 

duslus balsas isz burnos.
Nebuvo jokio atsakymo.
Isztolo tiktai pleskėjimas vandens, lie- 

janeziosi po ledus, purksztimas sniego 
ir szlamėjimas vilnių, szaltų. juodų per- 
traukinėjo baisią tylumą žiemos vaka
ro...

Vėjas nutilo, dangus užžibėjo žvaigž
dėmis, mėnulis leidosi žemyn ir pabalo, 
kaip medalius, kątik iszėjęs isz dirbtu
vės.

Sniegai pasidarė balti, kaip kreida, o 
ant ledines žievės, ką dengė marias tarp 
salos ir kontinento, tamsios vilnys pri- 
plaukimo mirgėjo dabar, kaip plienas, 
liejosi į krūvą ir judėjo slaptingai, kaip 
gyvatinas sidabrinių slankių,

Nuo salos ėjo garsas žmonių balsų, 
giedanezių linksmai giesmę apie ,, Kudi- 
dikėlį Jėzų” ir įsisvyravęs varpas giedo
jo podraug su jais, lyg szaukdamas po 
žemę ir dangų: Gloria, Gloria in ex- 
celsis Deo!...

Toliaus bus.
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AHAiVlS KALCZ1NSKAS , 
geras t_A 
vyras laiko 

niainierių
fe J KOTELI

ANT
ketvirtos

Jh lSm (Foiirth)street 
u V M ' Minersville Pa’J''"
Nuo nauju metu uždėjo agentū

ra siuntinėjimo pinigu į Lieluvų ir 
visas svieto dalis.

Geri tus, kaip Klondike
Indekit savo puųgus ten, kur jus žinot, kad 

už juc-. vilnai gausite.

Parlor suit 5 -ztnkos — SI s.00.
Kėdė su medžio sėdyne —S0.4r.
Kėdė su nendrine s’'<h i:c — S .75

Williams A. S< n,

Dailus aržuolinis sutrati kiamas 

stalas - $3.1

Geležines lovos - S 3.5

Puik is aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa eilhilovos. springsai visur
a p va džiota - S 3.7

Komoda - - 5.
1:; S. MAIN STR.

SIll’V \ MH> t II. PA..

I G79 Milwaukee Avenue, CHICAGO ILL.
Mano Dirbtuvie tapo

Apdowanota

Sdwiems bedaliais 
f ant Koscinszkos Paro

dos už runestintm, tei-

dirbimą

| KARŪNŲ, SZARPŲ, 
g KUKARRŲ, ROŽĖTŲ, 
| BEBRŲ, MARSZAL- 
i KINIU LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbe a pro 
(lotiniems Kunigams ir

i”o sįjnjz Bellevue Hospital Medical Colle3 

Rmlas du.r.l i uz dyka.
1)0 VYRUS, MOTERIS ir VAIKU

Jeigu dnktanrai nepažino tavo ligos urb i uega 
v tau pagelbėt. tu i raszyg pas D a HAM'A. o 
gausi rolį- -Cli dnhtaras | ripažin n tavo ilgį 
neiszgvdoma. tai stncHai i.-in pasnhys. D-ras 
Ham yra t-isinc i-. ir geras žmogus.

Neatidėh bet tuo! raszih. idant nepasendy- 
tum liga ir" nepa larytum nei-zgy l'Jma. Adr< sas 
ohs:

I)R. C. B. IIAM.
a 7OS-7OO N.nlioJUil Unit n Tuildiug, 

Toledo, Ohio.
Kožnns taip sako.

Chas Rettig ir Sūnūs
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravora Lager alaus ir Porterio, 

taiposgi
B a v a r s k o a 1 a u s, kurs] geresnis 
t.ž iniportavota. Pardavinėja ir bonkū
tėms dėl szeimynų.

R. Dabb *4
o Geriausias Shenadorij pho- 
gtografas; nutraukia paveikslus 
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran- 
iai.

291 W. Centre st r.
S he n an d o ali Pa.

.Jei i s z g a i s z k en j Koks gyvulys 
kravė, arklys ir 1.1., duokite tielofos 
a,Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką Iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresą vok i t pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. 1 —

Neiszspjauk su tabaku ir nesiirukyk 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 1' 
abako ant visados ir būti drūtas, mag- ■ 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa , 
iegų, gaul< No-To-Bite, stebuklų dary-j 
oją, kuris daro isz ligotų drūto- vyrus. Į 
Daugumas pasidaro 10 svarų siinlucsniais ' 
‘10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė | 
-au. Pirk N’o-To-Bac nuo .-avo aptieko . 
riaus. po gvarnncija. jog iszgydys tave, i 
ž'o0c. ir $1.00. Knįgute ir sampelius į 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243i

Naujas lietuviszkas saliunas

A. Rusino.
157 Laurel st. Mincrsville,Pa

Jisai yra geras žmogus irtik 
ras lietu vys.

• Užlaiko szalta alų. saldžia V v V
arielka ir kvepianezius cigarus 
ir labai dailai pavaiszinasve- 

czius

t sus augszcziaus paminėtus daig- 
žj tus P.igiausei, Teisingiausei 
9 ir Geriausei, nes per 30 metų 
3 užsiimdamu iszdirbimais i_iiau 
j geriause praktiką ir d< 1 to galiu 
1 tviska padirbt pigiau ir geriau ne- 
; gu kiti fabrikai.

' W. SEOMINSKA, 679 M!
a ~ 1R kCp. t

Yienanii6 Lietnviszka

D 1 DŽIAUSIĄ

Lietuviszka
J^ęstaiiŲacij a 

rGeriausi gervinai, užkandžiai uždyka n 
-s ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti 
ii visokiu kogeriausia padarytų valgių 
epsns ų, oisterių irt. t.

o ’magiausia vieta del užeigoš. Yr 
Ukig S salė kurioj stovi net 9 biliardf 
rPdeitam da kiekviena dailiai priima ir 
rPa reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir 
p. PHSKEVICZmS

GERIAUSIAS LIE- 
TUVISZKAS KRIAU 
CZIUS
A. BUJAUCKAS

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

SALIU N 1 N KAI.’

— Na vvisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad CT1RYS 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ii 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ii 
baezkutia in namus parsigabenti.

70 W. Coil str. Shenandoah, Pa.
41ir H

JT. CzeimnRiillls
L IE TU VISZK A S GliABORIUS 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.

quickly secured. FEE ĮDUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report as to 
•patentabilitv. 48-PAGE BOOK FREE. Contains refervn<-< ■> 
and full information, it-?;"Write t r SPECIAL OFFER.
H. B. WILLSON &. CO ,
Le Droit Buildins WASHINGTON, D. C

PCaierCo’s 
,,Anthracite” alu 
(knraiiluola tikrai czvstas, a.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną 
----- GAUSITE PAS---- 
BARNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New Yorke.

Importuoja io viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

Geriause ir szvieziara iw
------PAS--------

Juozą JUDICKĄ
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

EĄ DVIRATI (’3'ui u už pigia preke, eik pas

D. FAUSTA in 
'jo ofisą

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

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos 
j-saugojlm kompanijas Apsaugoja nuo ugn eles jau daug Vii 1

tiiT

CHICAGO, 1Lt

Kurioj galite gautie visokių giduo- 
r.kaipsenam krajui, ba tųdieko 
Ims paeina isz setu krajaus. lai-: 
l '-'zi siuneziame giduoles į visas 
Kilis Amerikos.
■Kiszklanii gromatas adresavokit

W. K. SzembOrskis,

Worcester, A!asa

Pirmos kiliuos Hotel!

KLAIKO SCRAXTONE

P. LIPAVICZIA.

DELSALHN1K U

Pirkit -ig:u us u- ,-igaretns nuo 
Juozo A. Mandoiir didžiausio ir 
ilgiausio kupeziaus visa nu1 paviete.

rių gražių inaziii parduoda vis
laus nei kiti.
_>ik duot jam

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

eri-zku drnpniiu -žioras 
No 2<D E. (’('niro -tr.

a

iriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
lr4 Pirmos kliasos visokį gėrymao 

i cigarai. Laivakortes taiposgi pareiti 

intgeriausių linijų.

pepamirszkitc, jog Motelis

Petro Lipavicziaus,
No. 1837 N. Main A ve.

Banka Bischožio
uždėta 1S4S mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHil te 
New-Y ark o

----------o-----------
Siimczianie pinį 1 s visas dalis svieto pigei, sauge! ir greitai

7

/Jluodaiuc Szipkortes (laivakortes) aid g 1 vieži ausiu ga 
\ių į krajų važiuojantiems ir isZsillllCZ ianiC szipkortes 

dėl atvažiavimo isz krajaus i Amerika,

ningu del iszmainvmo, k<
josl'llbiių, Vokietijos markių, Aus

Dėlei arte.-nės žinios rasz.uk į

Puikiausia vi

negram

C) ir pinjgus maino ir siunczia iu 
lis svieto.

giikieij

ouse

) te i p vist lt sza.lt 
szviežia: cigarai ai

BENZIGERBROTHERS
Chicago. Ill 

17s 31onroc S

dzin, Szarfu, Skrybėlių, 
Kepurių, ir visokiu

U ui for mu —

am, kas tik pareikalaus. Žinie Prekes ir visus reikalingu

uimni usmeilingai sutek

rasz.uk


Oelezinkelis Lehigh - Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio ŲWay)i8ę8 

Treinai 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 Haven,ir Pitts

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po'piet.
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 
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 ir5.10 
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 G.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 pie tu.

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 Shenandoah 
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 
Whitehall, Coplay. Allentown, Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.35 ryta. 
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah 
50 ryta, ir 6.27 po plot.

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

202:? n* w w PMeB Pa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakOl’tOS, apsau

goja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiaii

Nori siųsti-kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? * Tai eik pas

.DornansM
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir isz mintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa.1

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

ROLLIN IL WILBER generalnas supe 
rlntendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

JVI. f.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. p. f. burke’
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. iLIoyd str. 

henandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

Wanted-An Idea
“SS list of“two hundred Inventions wanted

MoksloStebuklai.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos,
PrakilnusNew York’o kemikasirniokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gldymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose irabelnai 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 pridery te suteikti kenezianezia* 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
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 neiszvengtiną myrį.

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

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR. F. J. KALLMERTEN,

R. H. MOKGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR LT,

DEL LIETU.

VISZKU

DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes 

atsiųsim, ant pa

žiūros kukardas 

ir kepures.

Pigiausia vieta via 

Amerikoj?

STR.
SHENANDOAH, PA

M. REILY.
Vienatinij Shenandoah’rio katali- 

klszkas pienius ( dairy man ) persikėlė 
nuo W. Cherry Str. ant W. Centr? 
Str., Visi privalo su juomi turėti biz
nį. nes tai teisngas žmogus. Pienas jo 
ir sviestas szvieži be jokių priemaišų.

SPECIJALISTAS CRRONISZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

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

gį, szaszus a ji galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožg, 
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą, reuralgiją, brouchitis,«petog_ 
rą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k 

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl> 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
mes.

Anyone sending a skėteli and description m«y 
quickly ascertain, free, whether an Invention u 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patenU 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, )nrKest ct.xulation of 
any scientific journal, weekly, terms $3.00 a year; 
fl.aO six months. Specimen copies and BASO 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO., 
361 Broadway, New York.

CONWAYS FAMOUS
5 & io c. stun.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj biskį jo 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:

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

102 . Main str., Shenandoah, Pi 
Pardavimas bus puikus, ateik ir pi 

žiūrėk.
vertos. pas mus.

szluotos 25c. po 10c.
puodukas 25c. „ ijc
Bliudas 25c. n iot
Karpetos 40c. už yardą n ioc
stiklinė torielka 25c. , 1 i
kavos puodas 25c. „ 10c
5 c. k ir pažiūrėk, kaip vlsks pig u

Conway Famous 5 ai Oc. Stori 
ZIN PIK .


