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Evangelija
Ant dviliktosios nedėlios po Sekminių.

Isz politikos. Žinios isz pasvieczio.

JUS 
pra 
jus 
jus

Aną metą tarė Jėzus savo mokįtiniams: 
Palaimintos akys, kurios mato, ką 
regite. Nes sakau jums, jog daug 
naszų ir karalių norėjo regėti, ką 
matote, o neregejo, ir iszgirsti, ką
girdite, o negirdėjo. O sztai nekuris 
raszte mokįtas kėlėsi gundindamas jį, o 
tardamas: Mokįtojau, ką darydamas ap
turėsiu gyvenimą amžiną? O jisai tarė 
jam: Zokone kas yra paraszyta? Kaip 
skaitai? Anas atsakydamas tarė: mylėsi 
Vieszpatį Dievą tavo isz visos szirdies 
tavo,isz visos duszios tavo, ir isz visų sylų 
tavo, ir isz visos durnos tavo, o artymą 
savo kaipo pats save. Tarė jam: gerai 
atsakei, tai daryk, gyvensi. O anas, no
rėdamas pats savę nuteisinti, tarė Jėzui: 
Okas yra mano artymas? O atsakyda
mas Tezus tarė: žmogus nekuris ėjo isz 
Jeruzalės į Jerichą ir fpuolė tarp raž- 
bainįkų, kurie aną ir nuplėszė, o ronas 
padarę,praėjo, pusgyvą palikę. Ir atsiti
ko: jog nekursai kuningas ėjo tuomi ke
liu; o paregėjęs aną, praėjo, laipogi ir 
Levitą, būdamas arti vietos, ir regėda
mas aną praėjo. O samaritonas nekursai 
keliaudamas atėjo pas aną ir paregėjęs 
jį, pasigailėjo. O prisiartinęs užriszo ro
nas jo, užpylęs alyvos ir vyno, o užso
dinęs jį ant savo galvijo, nuvedė aną į 
gaspadą ir turėjo rūpestį apie jį. O ant 

I rytojaus iszėmė du grasziu ir davė gas- 
Ipadoriui ir tarė: turėk rūpestį apie aną, 
I o ką tik virszaus iszduosi, asz tau 
Į grįžęs atiduosiu. Kursai tau isz tų
I regisi būti artymu anam, kursai įpuolė 
I tarp razbainykų? O anas tarė: kursai 
I padarė milaszirdystę ant jo. J r tarė jam 
I Jėzus: eik ir tu padaryk taiposgi.

su-

Manila. Muszije po Manila buvo už- 
musztų 13 isz amerikieczių pusės ir 350 isz 
pusės ispanu. Sužeistų buvo: 48 amerikie- 
cziai ir 900 ispanų.

R y m a s. Kardinolas Rampole, varde po
piežiaus, iszsiuntė telegramas vyskupams Ku
bos ir Porto Kičo, kad kiek galėdami gelbėtų 
užvesti naujų rėdą ant tų dviejų salų ir prane- 
szė, kad per protekcijų Suvienytų Valstijų, katu
li kiszkoji bažnyczia nepragaiszins nė vienos 
isz savo privilegijų.

C h i n a i. Anglija vėl pykstasi su Masko- 
lija už įtekmę Azijoj, minėtinai chinieczių že
mėj. Isz Port Artur veda dabar maskoliai 
geležinkelį į New Chwang. Anglai norėjo 
duoti ant vedimo to geležinkelio pinįgus ir 
savo bankų, bet kyniecziai atmetė tų jų pro
pozicijų. Dabartės karalium Chinų yra Li 
Hung Chang, tas pats, kurs užpernai važiavo 
per Ameriką į Maskva ant caro karunavojimo. 
Li Hung Chang visame klauso maskolių. Tai
gi anglų pasiuntinys Sir McDonald siūlėsi jam 
kad anglai gatavi stoti chinus ginti priesz jų 
neprietelius (maskolius), o Li Hung.Cbang ir 
tų propozicijų atmetė ir pagrasino McDonal- 
dui, kad lieps anglų rėdui jį atszaukti, jeigu 
McDonaldas lys prie jojo su tokiomis propo
zicijomis.

Politikieriai nurodo, kad anglų įtekmė Azi
joj vis labjaus ir labjaus puola ir, jeigu anglai 
nenori jų visiszkai pragaiszinti, tai tur tuoj 
pradėti karę. Jau kelias deszimtis kartų an
glai su maskoliais buvo veik susirėmę, ang- 
liszki laikraszcziai grasino, kad jei maskoliai 
nesitrauks, bus iszduota karė, o paskui visgi 
neiszdavė.

Gal vėl neužilgo bus ,,vaina’1.
— Pietinėj dalyj chinų žemės kilo revoliu

cija ant didesnės skalės.
mieriu yra nuversti dabar 
valdžių, o užvesti nauja 
nuo apiekos Europieczių.
jonierių esu chiniecziai pargrįžę isz
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Taiposgi įdeda naujus ar

PbJJ‘a Dental l^ooms,

* // T00 N. Centre Street,
7 ' "p p. T \ Pottsville, Pa.

K u b a- Skobi, užtraukta dėl vedimo ka
rės aut Kubos per ispanus siekia Š 200 milijo
nų. Kubiecziai, užbaigus karę, turės tų sko
lų apmokėti. Aprokuota, kad-ant kiekvieno 
Kubos gyventojo iszeis po § 133,00 Ir vėl aps
kaityta, kad tik procentų kubiecziai turės isz- 
mokėri mots į metų S 10 milijonų. Dėl Ku
bos tai bus nauja vergija.

Austrija. Miestelį >Gkalit, Galicijoje, 
atlankė didelė ugnis, kuri sunaikė į 300 na
mų ir į 1800 žmonių paliko be stogo.

Indija. Liga, vadinama buboniszka plė- 
ga, atlankė vėla Indijos sostapilę Bombai. Pe- 
reitoj nedėlioj buvo nuo jos 103 atsitikimai 
smerties.

G e r m a n i j a. Grovas Herbert Bismar- 
kis, vienutėlis sūnūs mirusio Vokietijos ex- 
kanclerio, sunkiai susirgo.

Italija. Admirolas Candiani, kurs bu
vo andai nusiųstas su italijoniszku szvadronu į 
Columbijos vandenis 14 szio mėnesio gavo nuo 
rando Columbijos užganėdinantį atsakymų 
ant visų savo reikalavimų, pagal kurį Colum- 
bija pristojo ant visų punktų taip vadiname 
Ceruttio atsitikime.

M a s k o 1 i j a. 16 dienų szio/nėnesio di
delė ugnelė atliankė miestų Nižnii Novgorod 
ant Volgos. In 80 stubų puolė jos auka, tarp 
kurių kelios įžymios dirbtuvės. Utrotos ap- 
rokuoja ant pusantro milijono rublių.

V o k i e t i j a. Vokiszkas pardavėjas vy
no buvo neseniai patrauktas po sudu mieste 
Koblenz už tai, jog darė vynų isz maiszinio, 
padaryto isz glečeriuos, vande jo, c<.. u-us ir 
rezinkų, kuriuos importavoja dideliame skait- 
liuje.

R y m a s. Mirsztant Bismarkiui nekurie 
laikraszcziai paleido paskalų, buk ir popiežius 
Leonas XIII taipgi mirtinai serga. Bet tas 
nebuvo teisybė. Dr-as popiežiaus dvaro Lap- 
poni per popiežiaus organų ,,Observatore” 
tas žinias apskelbė už melą.

P r a n c u z i j a. ,,Petit Journal" paduo
da priežastį, dėlko Zola taip baisiai nekenezia 
prancuziszkos armijos. Tėvas mat Žolės, ku
ris kitados buvo poruezniku prancuziszkos 
armijos, 1832 metuose už nusukimą 4000fran
kų tapo iszmestas, patrotijęs rangų oficiero.

A n g I i j a. Pereitų nedėlių buvo taip di
deli karszcziai, jog Londone gavo smertį vie
na diena 150 žmonių.

C h i c a g o. Antanas Kazlauckas, vysku
pas neprigulmingųjų lenkų Chicagoje padavė 
į sudų arcivyskupą Feelan, reikalaudamas nuo 
jo atlyginimo utrotos vertėje 50,000 dol., ku
rių buk arcivyskupas padaręs jo reikalams, 
iszkeikdamas jį vieszai bažuyczioje. Yra tai 
piamutinė panaszi prova, ir visi su akyvumu 
lauks jos nusprendimo.

A n n a poli s. Admirolas Cervera, ku
ris sulyg-ziol buvo laikomas czionai kaipo 
karės kalinys tapo dabur paliuosuotas ir grįž
ta dabar į Ispaniją drauge su kapitonu Emilio 
Diaz Morea. Kiti ispanų oficieriai netrukus 
bus paliuosuoti taipgi.
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gė szitą žemiszką gyvenimą, taip jog 
moterys, katros stovėjo prie smertelno 
patalo, negalėdamos ant to žiūrėti, pra- 
siszalino į kitą kambarį. Priegtam ir 
tas liudija, jog tuojaus po smerties liko

Žinios isz Amerikos.
P o 11 s v i 1 I e, P a. Po 3 metų vedimo 

kontestas terpti republikoniszko kandidato 
T. II. Lyon ir demokratiszko P. M. Dunn 
ant sudžios Schuyjkillo pavieto pasibaigė pe
reitą nedėlią, ir sūdąs neužilgo iszduos savo 
nusprendimą.

P. Dunn 1895 m. buvo apreiksztas iszrink- 
tu ant sudžios daugybe 7G balsų už savo prie- 
szinįką, kurs užmetė ją nelegaliszkumą. Nuo 
to czėso prasidėjo taip vadinamas contest, t.y. 
iszrodymas nelegaliszkų votų, kuris traukėsi 
nuo pat iszrinkimo Dunno iki szioliai. Kon 
testas tas, kurs kasztavo per 40 tukstanczių 
dob, iszrado daugeli nelegaliszkų balsų, bet 
jų buvo danginus isz pusės Lyono, nė kaip de
mo kratiszko kandidato, taip jog Dunno per- 
pervirszinimas dabar skaitysis į 165 arba 89 
daugiau. P. Dunn pildė sulygsziol savo pri
valysią kaipo sudžia.

Reading, P a. ,.Patryota” pranesza, 
kad Lenkiszkos sesers szv. Pranciszkaus zo- 
kono pirko ties miestu Readingu labai gražią 
vietą, vadinamą ,,La Puer”, kur mielina sta
tyti kliosztorių. Tos sesers pirmiausiai buvo 
partrauktos isz Galicijos į M t. Carmius. Jau 
nuo poros metų jos renka pinįgus ant namų 
dėl siratų, kurį pastatys turbūt ant tos 
far mos.

Sanvaite nuo sanvaites.
Mickeviczius atsiradęs ant emigraci

jos, Paryžiuje, matydamas tiktai bar
nius, riksmus, neįvykdįtinius užmany
mus tarp savo tautieczių, paraaze tą pui
kią įžangą į „Poną Tadeuszą”.

Apie ką mąstyt ežia ant Paryžiaus 
bruko ?

Dvasia poeto bjaurinosi vaidais, pur
vais kasdieninio emigrantų gyvenimo, 
veržte veržėsi i tą krasztą kur praleido 
jaunystę, kur buvo laimingas, trauke į 
Lietuvą, į tėvynę. Iszreiszkimu karsz- 
tos meiles, iszsiilgimo gimtinės szalies 
yra poema, kuri davė Mickevicziui vie
tą tarp didžiausių svieto poetų, o Lietu
vą padarė nemirtina.

Kas skaitė „Poną Tadeuszą” (o kas 
jo neskaitė?), tas iszliejo ne vieną asza- 
rą ant tų prastų, o vienok kaip pilnų 
poezijos apraszymų Lietuvos žemės! 
Verkia dar graudžiau lietuvis - iszeivis, 
supranta ir atjauczia tuos gilius pradi
nius žodžius:
„Tėvyne, Lietuva! tu kaip sveikala, 
Kaip tavę reik brangint, tas tik temato, 
Kurs tavęs neteko.... ”

Lietuva - tai sveikata, tai balsamas, 
gydąs visas szirdies žaizdas.... Kas no
ri atsigaivinti, pasistiprinti ant dvasios,

nusivalyti nuo purvų Amerikos gyveni
mo, tegul lekia mislia į tą krasztą, 
kur senas Nemunas plaukia, kur 
gyvena „žmonės daug geresni”, 
kur barniai trumpesni, kur daugiau isz- 
minties ir szirdies....

Pas mus, Amerikoje, kitaip. Pyks
tamės - už dryžas kelines, kaip pasakė 
kartą ,, Varpas”; ginczijamės - d e 1 a- 
na caprina, kaip sakydavo seno
vės žmonės; o pykstamės ir ginczijamės 
be galo, be kraszto, - isz szalies žiūrįs 
žmogus gali pamislyti, kad visas musų 
czionyksztis gyvenimas susideda isz bar
nių ir piktumų... . Psichologui isztiesų 
butų sunku iszaiszkinti, dėlko ramus, 
tylus, nuvokąs Lietuvoje žmogus ežia 
Amerikoje nė isz szio, nė isz to įgauna 
kariszkos dvasios, szokinėja ir ginezija- 
si, daugiausiai be reikalo. Pažinojau 
Lietuvoje porą vyrų, kuriuos laikiau uz 
idealus; tie vyrai atvažiavo į Ameriką, 
o idealiszkų darbų nuo jų nematau; pa
sidarė -et! - tokiais, kaip ir visi: pik- 
cziurnomis, egoistais, pozuojaneziais ant 
didelių tėvynės mylėtojų, nustojo pla
tesnių pažvalgų ant svieto ir žmonių, 
užsidarę siaurose žievėse partijaiiszkų 
siekių ir troszkimų. . . . Ne Amerikoje 
plėtotis idėjoms, iszsidirbinėti princi
pams!

Tvanki atmosfera „ biznesinių”, že
mų norų, nuduoto patrijotizmo, pratar- 
pėjusio individualizmo užmusza kiekvie
ną augszcziau kylanezią dvasią, prikala 
prie žemės ir daro doriszką bei protisz- 
ką liliputą.

Pažiurėjus ant ežio nykszczio musų 
gyvenimo, isztiesų reikia pamislyti, kad 
vienatiniu Amerikos lietuvių siekiu yra 
susiėsti, susi graužti - susinaikinti sveti
mame kraszte...........

Buvau pasiėmęs ant savęs užpildymą 
rubrikos: Sanvaite nuo san
vaites, stengiausi paaiszkinti mano 
skaitytojams bėganezius atsitikimus, rei
kalus, pasistengimus; neturiu preten
zijos prie neklaidingumo ir gal mano ne 
vienai nuomonei galima padaryti užme
timus, bet nieko nerasziau ir nedariau 
su piktu noru. Tuo tarpu mano straip
sniai likosi paskaityti už dalykus, ke- 
lianczius vaidus; nesulaukiau pataisymo 
kur buvo negerai paraszyta, paaiszkini- 
mo pajudįto klausymo, bet tik užpuldi
nėjimus ir prikaisziojimus tokių norų, 
apie kuriuos man nė nesisapnavo... .

Mecziau raszyti....

Dabar, imdamasis isz naujo už plq 
snos, užsakau isz augszto, kad perą 
tinėsiu kritiszkai savo rubrikoje kį

darbą ir atsitikimą. Tokiais-gi raj 
laujancziais vieszo paaiszkinimo ir lq 
kos dalykais yra dabar: nesudavadJ 
reikalų stovis po mireziai velionio Ij 
Burbos ir praneszimai Keliauji 
ežios Mokslo Draugystės Sturmervill 
Pa., kurie buvo priežastim raszyn

Lotos,

Margumynai.

Jeigu Kuba su Porto Rico 
J o

prie Amerikos, gausime apie 3 mil 
nūs gyventojų su trimis vyskupais.

prisipii

mažai tikėjii

liko apkriksztįta vardu ,, Schleyette, 
jau greit turėsime daugybes , ,Shafte| 
tęs”, „Dewevinen", ,, Milesalien etc

[dsznamų. Cezaras iszjuokė ją ir nuėjo 
hsirinkimo senato, kur likosi užmusztas 
lietelių.
įnaunykas Bretter ant susirinkimo psy- 
Ląpraneszė tokius du atsitikimus:
Priesz dieną, kurioje Paryžiuje sudege daug 
du, keturių metų vaikas, iszgirdųs, kad 
ma rengiasi ant labdaringo bazaro, pradė- 
krkti ir rėkti; ant rytojaus atsitiko tas 
ko kad nuvedė jį ant ulyczios Saint Gon- 
Lpradėjo taip klykti, kad užpykusi motina 
kjoapleisti bazarą. In dvi miliutas pas- 
pprasidėjo gaisras. Tą paezią dieną zo
ne Marija Magdalena turėjo nesmagų 

■4; sapnavosi jai, kad stovėjo tarp lieps- 
Į įvažiuodama ant bazaro, kur buvo 
kirtapardavinėti vienoje krautuvėje, buvo 
Iii nuliūdusį i r pasakė seserim: „Jau jūsų 
Ldos nepamatysiu.” Isztiko gaisras ir 
tooįkę sudegė.
rezidentas Lincoln sapnavo savo namus, 
pusžilis gelumbiniais audeklais; paklausė, 
■Domicė, atsakė jam, kad prezidentą m: 
bė teatre. Ant rytojaus apsakė paežiai 
Ii sapną; pati dovanai praszė jo, kad n ie- 
■nevažiuotų; nepaklausė, nusidavė į teatrą, 
|irlikosi nuszautas.
Iivarijos karalius Liudvikas, kaip žinoma, 
ferėežere Stenberg, patraukdamas paskui 
lįdaktarą. Sztai tas daktaras vardu Vau 
l'len priesz iszvažiavimą į Ilohenschwan- 
i sapnavo, kad niuszėsi vandenyje su kažin- 
JĖiižmogum. Pasakė tą paežiai ir abudu 
1‘iiiuokėsi isz sapno, bei neužilgo persitik- 
|),kad tai buvo persergėjimas.
ftr-gi turėtumėme pajautimus, apie kuriuos į Apaistai vėl duoda apie savę girdėti, 
■o nežinome? ale ne isz abazo ir vainos, nes to jie bi

jo matyti. Paprastai jug lavonus atsi- 
ženklinusių vyrų iszstatyta žmonėms ant 
pažiūrėjimo. Taip darė su lavonu gar
saus statmano Gladstone. Garsus ma- 
liorius Sehnback buvo paskirtas nuo 
komissijos, idaut Bismarko lavoną at- 
malevotų, vienok to nedarė, turėjo bai
siai karikaturiszkai veidas iszziurėti po 
tų konvulsijų. Ne vieną tik Bismarką 
tas sutiko; buvo taip visiems, kurie per 
visą savo gyvenimą kovojo priesz baz- 
nyczią szventą: taip buvo su Voltaire ir 
kitais. Koks gyvenimas, toks mirimas-

'O koks mirimas, tokia ir amzinastis.

les į Seinus ant assesoriaus. Permai-

bai atsiliepti ant dijecezijos redo. Nau
jai įsiszventinę kunįgai lietuviai gavo 
sekanezias vietas: A. Pesys - Lazdi
juose, Radžiūnas - Simne, Baltruszai- 
tis - ant Nemuno kranto (vardo par. ko
respondentas nepamena. Red.), Kudir
ka - Naumiestij, Antanavyczius Alytoj. 
Lankeliszkių vikarijuszą kun. Vitkaucką 
kelia į Igliauką, o ateina isz ten kun. M. 
Ilgūnas. Bartinįkuose vietą kun. Grin- 
kevieziaus užėmė kun. V. Dargis.

.American tract society rengia 
iszversti protestoniszką bibliją „King

bą, idant kubieczius katalikus versti į 
protestonus. Gerinus padarytų protes- 
toniszki priezeriai, idant su ta savo biblija 
važiuotų ant missijos į Afriką arba Aus-

Dalis darbu.
P a n a, III. Straikas mainierių, pradėtas 

kelios dienos atgal priima czionai pasibaisėti
ną formą. Daugybė ginkluotų kareivių ir 
deputies saugoja kompanijų prapertes priesz 
kersztą straikierių. Keliose vietose paskuti
niai sudegino namus neprigulinezių prie uni
jos darbinįkų. Nežiūrint ant bado, kuris jiem 
grąsina, darbinįkai anė nemislija pasiduot. 
Kompanija paketino parsitraukt į jų vietą 
juodukus. Jeigu tas bus padaryta, tai pralie
jimas kraujo n’iszvengtinas.

S c r a n t o n, P a. 200 darbinįkų prie 
boylerių kompanijoje, vadinamoje Dickson 
Manufacturing Co. sustraikavo.

F r e e 1 a ml, P a. Rengiama czionai di-

ne> mainierių ties Lattimer. Sekanczio mė
nesio 10 dieną bus lygiai metai nuo laiko, kaip 
szerifas Martin su savo deputatais iszszaudė 

___ _________ I jezujitų missijonieriaus Marquette. Bai- kelias deszimtis darbinįkų ant smert. Ap- 
Kvas žmogų sutverdamas suteikė jam ant šiai iszpludo ant Washingtono senatorių vaikszcziojimo surengimu daugiausiai užsiima 
pėtris gražius daigius: meilų, sapną ir jog jiems dabar reikia savo neprieteliaus organizacija darbinįkų „Lnited Mine M oi-

Katalikiszkos žinios.* f A I

’Keista mergaitė.
Pinu dvideszimts szeszių metų užgimė 

salos Trinidad keista mergaitė. lmwi 
nusistebėjimą daktarus viso svieto. Jos 
das Egatima Tardo. Galima badyti pilsHkė: naudoki 
mis jos kurią, kalti adatas už nagų - ji oi 
nejauezia; galima pjaustyti kūną, deginlil 
szta geležia - ji tik juokiasi. Žaizdosi 
per adyną. Negana to; Egatima yra! 
keista, kad kraujas jai bėga isz žaizdų, II 
ji nori, ir vėl nuo jos valios priguli sui 
dyt bėgimą.

Szaudė į ją keletą sykių, bet kulkos jail 
ko nekenkė. Nesibijo taipgi nuodų 1 
buvo dar maža mergaitė, įkando ją Diifl 
giausia gyvatė, vardu cobra c a pell 
tėvai mislijo, kad mirs, bet Egatima pašl 
sveika, ir dabar bovijasi su gygateniis, W 
jas erzina, kad įkąstų, nes žino, kad nieko 
nekenks. Skiepijo jai mikrobus choleros,

marke ant ppromatos.
plušų gyvenimas, sulyginus su amžinasezia, 
piled isz trijų miliutų: pirma minuta meilė į 
tyra kūdikystė, antra sapnas - jaunyste, j 
fazia verksmas — senatvė. Kas but isz žmo-1 
L gyvenimo, jeigu mes nedatirtum minutosi 
Išles, sapno ir verksmo. Viena tiktai yra
Lilė ir ta doros, vienas sapnas ir tas yra vii- l)1. btasys Matulaitis, į: 
Ihleinanczio gyvenimo, viena suraminanti darai kelis syk krat\darni 
para varguose gyvenimo; po tų trijų minu- vien tik už tai, ką drąsiai 
fcidstoja neiszvengiama giltine. | sockiui (ex-virszinikui Sei

n ,. i mieszczio pavietų, dabar I obolske vietą
Kad Amerikos vyskupai iszleido cirkmia- . ... .
„ ., -iii-i 1 4-; m;,. 1 turis) ir uz savo pravarde, likoisztremp-^nigįdann katalikus būti teisiais 11 geiais, 1 - 1 1
įlėsais dėl savo valdžios bei tėvynes, tai libe-|tAS isz Lietuvos ant metų. 1 a agas,

Daktarai sprendžia, kad pas ją tarp di 
nių jausmo ir dirgsnių judėjimo nėnv šuriį 
mo, ir dėlto ji nieko nejauezia.. Ne krfHd 
riszinėjo klausymą: kaip ji numirsi 8į 
tiktai perkirtimas szirdies, ri.unonų, paffl 
nimas smegenų ar nugarkaulio gali sutrum] 
dienas jos gyvenimo. Jeigu laimingai iszveū 
tų trijų pavojų, galės gyventi kokį tuksN 
metų.

U link savo padonų katalikų, Lai ta pa-,
Spressa minėtus vyskupus vadina judosziais:
H kad nebuvo judosziais dėl savo tėvynes). na7j;QS ^dėdulė 
pu tik tie liberalai it yla isz inaiszo iszlendul • • •'
fasavoanarchistiszkomis pažiūromis!

V . r ' Ivažiavo į Petrapilę ginti savo tiesų. Tas žiau
<>i n

Bismarkio kova valandoje smerties. 
ĮVokiszkas laikrasztis paduoda, jog Bis-

pas mus baudžia visus apszviestesnius. 
prakilnesnius vyrus.

Kun. Antanaviczius neužilgo iszva- 
žiuoja į Petrapilę apimti vietą assisten-

barkis baisiausiose konvulsijose pabai-į to kolegijoj, o kun. Blažys isz Petiapi- ni- Javosznoj.

A k meninė s a n g 1 y s.
Szįmet pripuola sukaktuvės 700 metų nuo 

laiko atradimo akmeninių anglių. 1198 mete 
tūlas kalvis isz Liegc, apygardose Publemant 
atrado dalį juodos 'žemės, kurią vartojo dėl 
kuriuimo, nes tąsyk malkos ir medžių anglys 
ten buvo brangios. Ta juoda žemė buvo tai 
akmeninės anglys, o jog minėtas kalvis vadi
nosi Hulioz - liko pavadįtos prancuziszkai 
houille. Anglijoj pradėjo vartot akmenines 
anglis tiktai XI V amž., t.y. 13-10 m. Tūli 
įtekmingi fabrikantai gavo pavelyjimą kųręt 
akmeniniais angliais, kurie tuomet buvo lai
komi už Medingus dėl sveikatos ir praslinko 
visas szimtmetis pirm neng pradėjo jas var- 

i tot del apszildymo namų. Prancūzijoj taip 
’ Į gi nekasė akmeninių anglių pirm XIV ain

is. Pirmutines kasyklos Roche la Moliero 
J buvo atidarytos 1320 m. Garsios Auzine an

glys buvo atrastos tik 1734 mete. Vokietijoj 
prasidėjo aksimas anglių jau 1200 m., o Aus
trijoj ir Czekuose buvo jos nežinomos iki pe
reitam amžiui. Lenkijoj, pagal Labenckį, 
žinojo apie anglis, kurios randasi Tenczyne, 
1659 m.; tolinus atrado anglis 1780 m. ir bis- 
kį paikiaus, bet jų kasimas prasidėjo tik 1782

Nujautimas nelaimią moksliszkai vadini 
telepatija.

Sztai keletas jos povyzdžių.
Kalpurnija. pati Juliaus Cezaro, sapnaų 

kad jos vyras subadytas peiliais mirė ant i 
ranką. Ant rytojaus melde Julijaus, m

c
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duokime jiems žalczio vietoj duonos....

Lietuviai Amerikoj.

atėję, jei moka skaityt, atliekamose nuo 
darbo valandose nusistveria lietuviszką 
laikrasztį, pasižiūrėt žinių isz tėvynės, 
taipogi kas dedasi aplinkinėse lietuvisz-

kokį įspūdį izsnesza toks nayviszkas jiesz- 
kotojas žinių ir prastūmimo nobodaus

— Cha, cha, cha, tai butų ir szuJ 
po v...........

Bet nespėjo dabaigt, kaip pajuto szla 
pę mazgotę gaspadinės ant savo veidą 
po tam jos kietą kelį prie savo pastai 
galio ir iszlėkė per duris..........

Taigi nesiseka ponui Kuncmanuini

!

lųstif

gėsi į aptieką, pateko prie savo senovi 
biznio, t. y: į buczernę pas p. Beinari 
viczių, Ir sekėsi ežia jam geriau neg 
spaustuvėj, kad ne sziaip atsitikimaskid 
permainė su sykiu situaciją. Pereitojo 
dėlioj Kuncmanuks, kurs apsiėjo sul) 
sziol p'ana tykiai, įsidrąsinęs pradėjo f 
liozofuot ir, kaip visada, paėmė už sul 
jektą savo filiozofijos Dievą.

— Ar tamsta tiki, kad Dievas p 
visur? - klausia ,,Darbinįko" ex-redal 
torius.

rie žiūrime ant jūsų, kaipo ant vadovų? 
Ak, susimylėkime, sakau jau, nors

jas isznesz gero isz perskaitymo ano 
straipsnio? Pasipiktinimą, daugiaus 
nieko; jeigu skaitytojas turėjo sulyg-

pierų. Nusprendė kliubas taipgi, kJ 
visi sąnariai but užsimokėję taksas, da 
to kad ant ateinanezių rinkimų visi turi 
tų tiesą balsuoti.

Waterbury, Conn. Nuopil 
mos dienos Rugpjuczio Ryto iszdavėj 
stė perėjo į kitas rankas, t.y. kun. Šia 
rusaiezio, vietinio klebono.

Girardville, Pa. Iszduoti 
jas ,, Darbinįko” p. Kuncmanas, kur

asabiszkam barniui su kunįgu Krauczu- 
nu. Kaip ten nebūt su Chicagos kasa, 
daleiskim net, jog viskas, ką ,,Lietuva”

Į ”
| __ ~ _____ ..........
g Lietuvių-kataliką’Ameri koje

Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.
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Ii
trotys jį bet ką isz to naudos lietuviszka 
tauta?

Neabejoju nė biskį, jog minėtas strai
psnis sugadys jame pasitikėjimą į kunį- 
giją, bet kad isz to kiltų didesnis pasiti
kėjimas į lietuviszkus laikraszczius (kuo
mi vien galima iszteisyt ,, Lietuvos”

Papiktinimai turi but ant svieto, bet 
bėda tiems, kurie papiktinimą daro - 
pasakė kitados Vieszpats ir but nepro- 
szalį dėl tūlų mus literatų atminti ret- 
karcziais tą bausmę, o gal mažiaus but 
papiktinimų. Pamyti reikia, jog skai
tytojai musų tai ne koki augszto moks
lo arba iszsilavinę vyrai, bet prasti žmo-

,, Lietuvos” apie Chicagos kunįgą ir ka
są. Žinau, kad užkabinus tai suriks vėl 
,,Lietuva” et Co., sakydami, jog parti- 
jiszkumas pas mus stovi prieszai vieszus 
reikalus, jog slepiam kunįgų nuodėmės 
nuo žmonių, kad juos apkvailyt ir tt., 
bet tas, sakau, nė kiek nenubaidys ma
nę isztart tiesos žodį, nes netikiu, jog 
dėlto, kad kas yra kunįgu, tai negal 
bepusiszkai apie kunįgus iszsitart, arba, 
kad kam nors nebūt valia iszreikszt sa
vo mislį dėliai baimės prieszgyniavimo.

Minersville, Pa. Mikas Gra- 
bauckas pardavė savo saliumą Kaziui 
Atkoczaicziui isz Minersvillės. Grabauc- 
kas, kuriam paskutiniu kartu bussines 
czionai ėmė nesisekt, ketina keliantį į 
New Yorką jieszkot ten geresnės laimės. 
Naujas valdytojas apims saliuną tiktai 
nuo 5 d. Septemberio. Yra tai czėsas 
paskirtas nuo korto dėl permainymo 
jaisnų nuo vieno valdytojo ant kito.

tai ir musų literatų papiktinantį būdą 
raszymo. Paskutini] No Chicagos laik- 
raszczio papiktinimas tas taip aiszkus, 
kad jo tik aklas gal nematyt, nes jau ne 
vieną reikalą parapijos kasos arba mok- 
-slainės, bet visą artikulą paszvenczia

mitingas Minersvillės lietuviszko kliu- 
bo. Po atidarymui susirinkimo pir
miausiai priraszė naujus sąnarius. Po to 
prasidėjo svarstymai; buvo paduotas 
įneszimas, kliubo sąnariai, neturinti dar 
ukėsiszkų popierų, kuoveikiausiai pasi
stengtų jas pasirupįti, kame daug gel
bėt apsiėmė pats kliubas. Tada daugu
mas padavė aplikacijas dėl gavimo po-

gu mes, kurie vadinamės tautos vado
vais, turime sunkų ir tikrai erszkėcziuo- 
tą kelią kokiame nors užmanyme dėliai 
stokos paramo liaudės, tai tas daugiau
siai paeina nuo stokos uzsitikėjimo į mus. 
Mes tikime, jog ir ,, Lietuvos” raszėjas 
nemažiau yra bandęs ant savęs kareziu 
vaisiu neužsitikėjimo žmonių, užtai-g 
sakau, paliaukim platinę jo priežastis, 
nevykiai botago, kuris, kitus nuplakus 
grįžsz ant mus szonų. Autorius szio ar
tikulo yra girdėjęs kelis syk tą paezią 
liaudį rugojant isz gilumos szirdies: pa- 
liaukit jus, musų vadovai, vaidinęsi tarp 
savęs, nes jeigu jus szitaip elgėtės, ko

j Hesperia, Cal. Su darbai! 
pas mumis nelabai lengva. Fabribl 
taip kaip nė nėr. o žmonių įvalias. Dirl 
ba daugiausiai lauko darbus. Jeigu-gfl 
kas norėtų važiuoti dėl sveikatos, kaip! 
tai dusulingi, kenezianti reumatizmą ir! 
t. t., tai geriausia vieta dėl tokių yra! 
Hesperia. Žiemos suvis nebūna, oras 
sausas, ir ligonis neimdamas jokių gy
duolių trumpame laike pasveiksta. Tą 
praneszu savo broliams lietuviams, kai-j 
po pats ant savęs patyręs.

Geistina but, kad ir kiti lietuviszki 
laikraszcziai tą pagarsįtų dėl naudos 
serganezių mus vientauezių.

J. W. Gagznos.

M ii 1 Cre e k, Pa. Nedelioj, U d. szio 
menesio, buvo dideles pesztynčn tarp lietuvių. 
Angliszki laikraszcziai raszo ,,big lithuaniao 
fight”. Antanas Ragelis pervertas į smert. 
Du kiti sužeisti: Jonas Janczukas ir Jurgis 
Gutauckas.

7 valandą vakare krūva lietuvių gėrė ialiu- 
ne pas Markeviczių, kurs szjmet į Mill Cree- 
ką persikraustė isz Plymoufho. Girtuokliai 
buvo daugiausia isz Keystono ir trys ibz Ply- 
moutho. Antanas Ragelis, kurs buvęs geras
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Pelke.
Rosny’o novela.

Lietuviszkai perdėjo J. Montvila.
Kada paskui senis, užsimetęs rudinę, 

uždare duris, leidosi jiedu taku vidurij 
kurezios nakties. Szvelni buvo ta balz
gana naktis: puikus rausvas dangus, 
iszleto skriejantis vejalis, dūmai, kylan
ti į virszų, tai susiliedami, tai vėl iszsi- 
skirianti, ramiai galėjo atsimuszti į žmo
gaus szirdį.

Tamsus daigtai dungsnojo szeszelij 
placzių laukų; medžiai ant kalnelio ples- 
de.no lapais, tarytum sznekucziuodamie- 
si; visos bakūžėles buvo apimtos tamsa 
ir miegu. Senis dailiai vedė kūdikį už 
rankos; minksztas kelias neiszdavė jo
kio balso nuo jų žingsnių ir niekas, o 
niekas nematė jųdviejų slenkanczių sze- 
szėlių. Bailinga kūdikio szirdis smar
kiau plakė, perimta pusiau džiaugsmu 
pusiau baime. Be perstojo tėmijo į se
nį spausdamas savo mažyte rankute jo 
sziurkszczius pirsztus. Szeszelij, vidu
rij pilkų laukų apėmė jį koks tai nesu
prantamas jausmas: buvo ramus ir link
smas, užmirszęs dar taip szviežią senio 
piktumą.

Vengė prisiartinimo prie triobų, apei
dami jas isztolo. Szunys vienok suuo
dė juos ir lydėjo savo garsiu, skriejan- 
cziuosi po visą apielinkę, balsu. Senis 
pradėjo nerimaut, pasuko dar toliaus 
į szoną, į laukus, o norėdamas padrąsįt 
vaiką, tarė:

— Pamatysi.... rytoj turėsi gerus 
pusryczius, labai gerus!

— Gerai, tėvuk! - tarė kūdikis, 
apimtas laime ir glausdamasis prie se
nio; pirmu syk dar jam buvo taip ge
rai, taip smagu nuo tada, kaip liko visų 
apleistas sirata.

Ėjo be paliovos. Priėjo mažą gojelį 
ir perėjo per jį. Takas buvo nelygus 
szlapias, kartais vanduo tyrszkiojo isz 
po jų kojų. Lauko gyvulėliai su baime 
bėgo nuo jų ir slėpėsi kremuose. Vai
kas, matydamas apie savę krumus ir jų 
bailius gyventojus, pradėjo saviszkai 
svajoti. Senis kas kart labjau baimėjo- 
si, kada tik pajudino kokią krūmo atsi- 
kiszusią szakutę, o szeszėlis kiekvieno 
medžio nakties tamsoj rodėsi lyg žmo
gaus szeszėliu ir didei jį gąsdino. Kar
tais stapteldavo, dairėsi aplink ir vėla 
mėgino eiti pirmyn. Staiga vienam 
krūme iszgirdo stenėjimą. Senio plau
kai atsistojo, nublanko ir iszvertė savo 
bjaurias akis. Isz krūmo suszlamėjęs 
sparnais pakilo sėjikas.

Iszejo vėla į laukus; toliaus buvo pa
kalne, kur sriuveno vanduo. Kada nu-

ir patogus vaikinas, iszejo apsirengęs pavaka
re isz savo namų, nepraėjo pusės adynos (ga- 
spadorius tvirtina, kad tik kelios minutes), 
kaip ant ulyczios kilo baisus riksmas. Žmo
nės subėgo. Ant ulyczios gulėjo jau negyvas 
Ragelis, ties Markevicziaus saliunu. Apie jį 
stovėjo keli su apvilktomis akimis ir žvėrisz- 
ku veidu lietuviai, kurie apjakę jį, jau negy
vą, musze akmenais į galvą. Jonas Janczu- 
kas, brolis gaspadoriaus, pas kurį a.a. Ragelis 
buvo ant burdo, ir kitas jo draugas Jurgis 
Gutanckas atbėgę bandė jį ginti, bat patys 
tapo sužeisti, sako, Gutanckas ir mirsęs. Pa
matę, kad jų auka jau nekruta, atsipeikėjo ir 
ėmė bėgti, tuom tarpu nieks jų nesuėmė. 
Žmonės isz visų szalių ėmė rinktis. Atėjo ir 
užmusztojo sesuo, kuri parpuolusi ilgai bu- 
cziavo ir glamonėjo užmuszto brolio kūną ir 
jo galvą dėjo ant savo kelių ir glostė, o verkė 
taip kruvinomis aszaromis, kad aplink stovin
ti žmonės, anglai, isz susigraudinimo net pra
dėjo verkti. Kada bežadį Ragelio kūną įne- 
szė į namus, ji nėjo į vidurį, tik aplink namus 
kaip ir pabludusi isz gailesezio vaikszcziojo ir 
rankas laužydama vis verkė.

Kalcziausias toj užmuszėjystėj yra Juozas 
Raczkauckas, nes jis, pesztuks, perdūrė pei
liu Antaną Ragelį. Vienas isz jo druugų aną 
parmetė, o jis pervėrė vieną ir kitą szoną. 
Taip padaręs Raczkauckas nuėjo į miestelį 
Miners Mills apskųst a. a. negyvą Antaną Ra
gelį, buk tas padaręs jam skriaudą, pradėjęs 
jį muszt, o jis tik gynėsi ■ ■ ■ ■ Apskundęs pa
rėjo atgal į Mill Creeką ir nuvėjo vėl į Mar
kevicziaus saliuną, o jį ten geri žmonės tuoj 
suėmė ir nuvedę pasodino į džėlą. Suimti 
taipgi yr’ Raczkauckodraugai: Antanas Pasz- 
kauckas, kurs, sako, Ragelį parmetė ant 
žemės, ir saliunykas Juozas Morkevyczius, 
Juozas Jastramckas, Antanas Skarnulis, An
tanas Stuczka ir Juozas Pctrauckas.

Keystone lietuvių yra į 7 szeimynas ir daug 
vyrų „singelių”. Prie bažnyczios jie niekur 
nepriguli, draugystės neturi, gyvena, kaip 
gyvulėliai, žino vien tik pesztynes. Kitąsyk 
psszdavosi su ungarais, o dabar nuo metų lai
ko pradėjo rautis tarp savęs. Baisiai žemina 
jie lietuvių vardą.

A.a. Ragelis paėjo isz Agarinių kaimo, 
Szventažerių parapijos.

Ant Kongresmano
------- Votuokit uz -------

JAMES W. RYAN-
Pottsville. Pa.

—

Ant raudos.
Saliunas žemiaus garsaus Franey‘s sztoro, 

tarp Main ir Oak ulyczių, kurį pismiaus laikė 
Motiejus Kupczinskas. Kas nori daugiaus 
informacijų atsiszaukit pas:

J- J. Franey,
Shenandoah, Pa. j sileido į pakalnę debesiai menkiaus den-

gė mėnulį ir laukas nebuvo taip baisus.
Ant galo priėjo pelkę. Aplinkui bu

vo suvis tuszczia, kaip kur tik augo lau
kinės nendrės. Liugynas panaszus bu
vo į rusvą szilkinį audeklą, pakraszcziais 
kurkė varlės.

Czia senis sustojo. Vėjas smarkiaus 
putė, vakaruose kilo trisztesnės miglos. 
Senis nusijuosė diržą ir urnai suriszo 
juom vaiko rankutes.

— Nebijok, vaike. . . . pamatysi. . . .
Su surisztomis rankutėmis kūdikis pa

kėlė savo akeles ant senio, kuris mei
liais žodžiais stengėsi jį apramįti. Stai
ga ant pat kranto pelkės pasilenkė, vei
das jo iszrodė baisiai, o rankomis sus
paudė gležnas vaiko rankutes. Ant 
syk supratęs savo baisų padėjimą, vai
kas parklupo ant kelių ir tyliu meldimu, 
lyg pažeistas elnis, pakėlė ant to baisū
no iszbalusę burnukę, o aszaros gausiai 
pradėjo byrėti isz jo akių.

— O, tėvuk, tėvuk!....
Nepermaldaujamas senis pakėlė jį, o 

persigandęs kūdikis blaszkėsi po jo ko
jų, bueziavo jas, praszėsi jo drebanezio- 
mis lupukėmis.

— Asz tau nieko nepadariau, tėvuli., 
nieko nepadariau!....

Bet senis jau stovėjo viena koja ant 
pat kranto pelkės, kada vaikas, kaip 
galėdamas, glamonėjosi, bueziavo ser
mėgą tardamas žodžius be jokios pras
mės.

Ant galo senis pasilenkė, įkiszo vai
ką į pelkę ir panardino jį. Plika kūdi
kio galva dar sykį iszkilo isz po vandens 
Senis sugriežė dantimis, su piktumu pa
nardino vaiką vėla, įspaudė jį dar giliau 
į plovą ir laikė, kaip laiko sugautą pelę 
statinėj. Pamaži vanduo apsistojo, ke
li dar burbulai, iszszokę ant pavirsz 
vandens, truko, iszleisdami paskutinius 
tumulius oro. o

Vienok senis, norėdamas visiszkai 
Dersitikrįt, dar valandą laikė tiesiąją 
ranką vandenij.

Gluosniai iszrodė paniuriai, varlės 
3-audė savo nokturnas, neiszpasakyta, 
tokia tai puiki, pavartauna tyla domina
vo visoj apielinkėj. ir senis ant galo isz- 
sitiesė, isztraukė lavoną, atriszo diržą ir 
szėtoniszkai užsiganėdinęs isz savo pa
sielgimo, atydžiai prisižiurinėjo reiszki- 
mui jo pasmėlusio veido, szypsaneziom- 
sioms lupukėms, ant amžių jau sueziaup- 
toms, ir visam kunui, likusiam po nelai
mingo sutvėrimo, kuris valgė perdaug 
valgė perdaug duonos.

Tuom tarpu ant dangaus tarp debesų 
nusidriekė trys blizganezios žvaigždu
tės.

Galas.



341 *

sn

S A L U M N K A !

71

)

»»• ^vji^^i,vrJiiHLiv.luilEb AV., CHICAGO, ILL. Vj

Vienatine ttttAntanina Zalnieraitiene

riegtam kožrjas lietu vys rodą kiekvienam
e

tai pamegįk duot

Didelis Pik-nikas. t

P. LIPAVICZIA.
242,

va-

APTIEKA!

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras
\ T /•'k/Xfc-TT Z'I

Draugystė Szvento Kazimiero 
Naujam Ycrke kelia devintą meti
nį pikniką 30 dieną Jnlajaus (Suka
toje) Washington Grove parke

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
uvių. Pirmos kliasos visokį gėryinao 

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausią linijų.

Nepamirszkite, jog Hotella

/ką už 20 procentų piginus nei kiti.
jam

Banka Bischofio
uždėta 1848 mete

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

------------------(j-------------------

Siuiiezianie p nį i s visas dalis svieto pigel, sauge! Ir greitai

O ii' pinjgus maino ir si u n ežia i u LIETUVA ir m visa

Dėlei artesnės žinios raszvk į

Bischoffs Banking Houseo
- Centre sir. (Staats-Zeituug Building, New-York

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausų laivų ir £iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

Trustee, arba

Sekretorius:

atsiszaukit

m

k Icrktis

vi le.

ofisų.

ant

(miiniino'

f 9^

onas

te olosark o ir 1.1., duokite
užmokės uz telefoną irA L’1 rich. J s

saldžia

D<-

o resz-

k d bos.

rezidentas:
T- box

Pa.

Kasiems:

io W. Coal str.
41 r U

tai se-

Mass.

kties

taiposgi
yeresnisKavarsko k u r s

Pardavinėja ir bonku-uz ini porta vota.

Vl.'l '
8 .3.7

W. 840HKII679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.
Mano Dirbtuwe tapo 

Apdowanota

DWIEMS MEDALIAIS^
7 ant Kosciuszkos Paro

dus už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbinią.

KARŪNŲ, SZARPŲ7
KUKARDŲ, ROŽĖTŲMAKSZAL-

7A)U ir tt.

KRAJ0WA

85?

Orphans Court Sale!
Sekanti praperte Parsiduoda per

Orphans Court Sukatoj 27 d. szio
menesio (Augusto) mieste Miners-

Sklypas žemės užimanti
lota N 77tant North ulyczios ant
Minersvilles miesto
fronto North ulyczios 30 pėdų ir

TĖVYNĖS SARGAS.

tuvių tautos: szviesos, tikybos ir

Gaunamas Scrantone
niapos nuo) Majn Ave pas Rev. A

tolinus einant iki Carbon str.
Rubežiuojasi nuo žiemių Carbon

ulyczia, nuo rytų lotu N 76, o nuo

ISZ LYGOS P AK D AVIMO:
szimtas procentas nuo pardavimo
turi but iszmoketas tszsyk,
tas į 60 dienu.

Per orderi nuo Orphans Court:

I ottsville,
June 18 1898 I

| D. A. Jonei
advokatas

Piknykas!
27 d. Rugpjuczio, (jei Ii

kanczia po tai) bus didelis pikny
kas darže ant 7 ulyczios, szale lie
tu viszkos klebonijos, So. Boston,

Dėl vaikų prasidės 10 vai.
iszryto ir trauksis iki 3 po pietų, o
del didelių nuo 5 po piet iki 11 na

Grajįs puikiausia Suvienytu Val-

Nepatingėkit pribut, kas tiktai
galėsit.

B. W, Cumming
District Attorney

Benjaminas v\ .
kandidatas ant District Attorney 
isz demokratų pusės yra mokįtas,

atsakantis tam reikalui.
kilio žmonės pasielgė labai iszmin-
tmgai iszkeldami jį į kandidatūrų 
ant District Attorney Ir nėra abe
jones, jog jie padarys tų pati laike
ateinanczių rinkimų Novemberij.

District Attorney ir offisas rei
kalauja žmog
pazitų su

, kurs gerai susi-
ais liaudie

Cumming yra minėtinai tokiu, ku-
4’is eme didelę praktikų isz žmonių
gyvenimo, dirbdamas tarp jų kai
po mainierys per kelis metus Stea-
desvillei, kur jis iszmoko teisybes
ir pažino reikalus darbinįkų. l'aigi
į>, Cummin buvo visada priete-
lium darbinįkų ° ypatingai mai- 
nierių, ka jis parodė daugelij atsi-

žmogus turėjo reikalu, kurį neper
leido Grand Jury, jisn’imdavo nie
ko už savo darbų.

Daugeli] atsitikimų jis neeme
nieko, jeigu mate žmogus n'iszgali
Tokis žmogus tikrai yra vertas
būti pastatytu į District Artorney

Pernykoztis ir už
po 4 dolerio.

Geri uis, kaip Klondike
Inclekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad

Gitas Kettig ir Suims Kėdė su medžio sė

POTTVILLE’JE, Pa.
turi pravora Lager alaus ir Porterio,

lėnis dėl szeimyuų.

i s z kens Koks gyvuly

uz dyka iszvežsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Air. Llrich & Son,

Ashland, Pa. j

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

Dailus aržuolinis suirau kiamas 
stalas

Geležines lovos

$3.7

____________kos —818.00.
Kėdė su medžio sėdyne — 80.45.
Kėdė su nendrine sėdyre — Su.75

Williams &. Son,

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos

I Visa eiliaiovos, 
I a-pva džiota
I Komoda
I 13 S. MAIN STR

SHENANDOAH. PA.

GERIAUSIAS LJ^

A. BUJAUCKAS
Persikraustė į savo nau. 

jus namus ant
307 W. Coal str. Shenan doah

Ar žinote lietuwiai kad CT1KYS- įjy 
r a e rit a r t i*\mn ___ ____ ____TIAN SHMIDTO yra i/^ras alus ir

galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Uh. Shmith'a gali kas nori gauti ii
uaczkutia in namus parsigabenti.

Shenandoah, Pa. j

Pabaigus mokslą ant akuszer-
kos Baltimore, Md., moka priimi
nėt kūdikius su didžiausiu apser
gėjimu. Moterys norinezios likt
sveikos ir laimingos,
prie jos po numeriu 15 N. Mt
t r. Shenandoah. Pa.

A (11'08111

^auio Central. Komiteto
„Tėvynės Myl. Drtes”

Astram s ka
Minersville,

.J.Grioszius, box

M. J. Domijonaitis. box
Broad Brook, Conn.

v vį U

ulckly semred FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Ur free report as to 

f patentability 48-PAGE BOOK FEES. Contains references 
i and full informal!* n Write for SPECIAL OFFER.

H. B. WILLSON & CO , Patent Lawyer..
I Le Droit Buildins WASHINGTON, D. C

Ynthracite
Gvaraiitnota (ikrai czvslas,•/

Naujas lieiuviszkas saliunas

A. Rusino
Jisai yra geras žmogus irtik

arielką ir kvepianezius cigarus 
ir labai dailai pavaiszin.i sve-

ežius

Tikrai gryna

BABNSTON Tea Co

Importuoja ie viso-

Juozą JUDĮGKŽ
1U W. Oak str. Shenandoah, T)

KĄ DVIRATI 
už pigia preke, eik pas 

D. ‘FA1JSTA 
jo ofisą

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

Jis peistato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
Pbaugojim kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelism

Shenandoah, Pa
ugnies.

L'

aprcikszti guo-
I dotiniems Kunįgams ir guodotin. 

Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
SuS augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausei x 
ir Geriausei, nes per 30 metą 
užsiimdamn iszdirbimais įgijau 
geriausg praktika ir dėl to galiu 
wiska padirbi pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

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

!E.

/diuodnme Szipkortes (laivakortes) ant g
ių j krajų važiuojantiems ir ISZSl U1ICZ i time SZipkorteS 

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

Jo) iiiugu del iszmainymo, kaip tai: 
^iMaskolijosrilblil!, Vrokietijos marki if, Austrijos gulden

ZIXIA VĖL SALI LAIKU 1 
IK SZTOKMKU.

1 irkit sigarus ir sigaretus nuoį 
Juozo A. Alandour didžiausio ir j 
pigiausio kupcziaus visame paviete, į 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 

Kui•ioj galite gautie visokių giduo-f rių gražių mažmožių: parduoda vis-! 
u kaip senam krajui, ha aptieki 
rius paei-ia isz sena krajaus.Tai-: 
pos-gi siuncziame giduoles į visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit

1 uikiausia visam Shenandoah

PESTflUPĄGjįfl
vk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalt
Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai

Wz. K. SzcmbOrskis, į

64 Green Sir. Worcester, Masti

UŽLAIKO SCRANTON’E

Petro Lipavicziaus,

Maloniai užpraszome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites, kaip 
New l’orko, Brooklyno, taip ir ap
linkinės susirinkti ant to smagaus 
pasilinksminimo. Pradžia ant 3 
landos po pietų.

Prekė tikieto 25 centai.
Szirdingai užkvieccia

Komitetas,

121 ir 117 E.Centre str, 
__  sii enandoah

yAptapas Ą. Jocis
Office 1312 Filbert str. gyveni™., s,os»

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis ciyilnomis ir kriminaliszkomis plovomis visuose 

soduose. Provos už sužeidimų piiesz kompanijas pajima varyti už dyka 
ir visuose miestuose. Pampina ukesiszkas citizenship) popieras ir 
,,Charters” del draugysczių ir kliubų. Iszdaro visokiusdokumentusma- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at- 
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties ,fire and 
life insurance.)
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Geležinkelis Leliit*h - Valley
Prasidėjo nuo 15 Gegužio {May]i8ę8 

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 pieta.
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, Delaware, 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 pier.
In Mc’Adool Audenrled ir Hazleton 

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

Ln 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-Carmel 
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 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 
White-Hall, Coplay, Allentown, Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia9.35 ryta. 
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah 
50 ryta, ir 6.27 po piet.

,/Vipceptas Dopnapski
REAL ESTATE BROKER

loss INL w piaiieMa Pa.
turi geriausią agonturą, pardavinėja ivakortCS, apsau

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

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

"V. Domanski
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladelphiajPa.^

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

ROLLIN II. WILBER generalnas supę 
rlntendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

P. f. .JVIaley
11 S. Main str.

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

geriausiai gydo visokias ligas 
Gyvena

30 E. Lloyd str.
andoah Pa

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus <161 szSrmenų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

Wanted—fin Idea SSS 
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neys, Washington, D. C., for their 8L800 prizo offei 
And list of two hundred Inventions wanuM*-

MoksloStebuklai
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos.
PrakilnusXew 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, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYKA 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstu.

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prtdery tę suteikti kenczianczia1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczio 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. Jg 
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.
8PECIJALISTA8 CHR0NI8ZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

Gydo visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą. spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuina- 
tizmą, * skaudėji- 

į^mą galvos, akių, 
?^ausų, ir nosies, 

ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru

gį, • szaszus a * 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, bronchitis, petog- 
rą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

UŽSIKRECZLAMAS LIGAS abiejų k ; 

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 1 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl’ 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kali merton'as I 
Inos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
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:

DR, F. J. KA.LL MERTEN
5 ( J j

Ponas Ludvikas Krasienki isz Olcott. 
Vt., labai kentėja nuo rumatizom. Tu
rėdavo baisus skaudėjimus kryžuij, ne- 
negalėjo susilenki, o laikais nevat at
sisėst arba pasijudint*. Nieks negelbė
jo: ant galo nusidavė pas dr. Kallmerte- 
ną ir apie pasekme pats žemiaus raszo

Olcott. At., 21 Grued. 1887 m.
Garbi s Pone dr. F. J Kalmerten!

Daneszu Tamistai, jog sunaudojau 
visus vaistus man prlsiąstus ir pagelbė
jo man ir jaueziosiu sveikas, uz ką 
siuneziu Tamistai savo padėkavonę. 
— Suguodone Ludvikas Krasienski.

Pittsburg, Pa., 20 Sausio, 1808 
Dr ui F. J. Kallmerten

Toledo, Ohio.
Garbus Pone!

Daneszu. jog jau pasveikau ir esiu 
Tamistai Dakta rui labai dėkingas už ge
rus vaistus. Meldžiu man praneszti, 
kiek Tamistai priguli už gydymą, tai 
noriai užmokėsiu. Jei da kado reika
lausiu pagalbos tai kreipsiesiu pas Ta
rn Ista. 

C

Su guodone
Antanas Rakaczy.

Visi augszcziaus paminėti paliudymai 
originale nusiųsti buvo per Drą Kall- 
raerteną redaetoriui ,,Amerikos'

Adresas toks:
Dr. F. J. Kallmerten,

Toledo, Ohio.

MORGAN,
Dirba visokias 

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

' DEL LIETU- 

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiūros kokardas 
ir kepures.

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj!

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA

R. L’alL-^
o Geriausias Shenadorij p ao- 
gtografas; nutraukia paveikshi- 

kokio nori formato, nuo asm 
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir nebran- 
iai.

29| W. Centre str.
Shenandoah Pa.


