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Evangelija
Aut penkioliktosios nedėlios po Sekmioiiį 

(Luk. VII. ii — 16).
Aną metą ėjo Jėzus į miestą, kursai 

vadinasi Nairn; ir ėjo su Juomi jo moky
tiniai ir dide minia. O kad prisiartino 
pas miesto vartų, sztai nesze numirėlį, 
sūnų vienaitį motinos jo, o ta buvo nasz- 
lė: o miesto minia dide su ja; kurią isz- 
vydęs Vieszpats, pasigailėjęs jos ir tarė 
jai: neverkk. Ir prisiartino ir dasilyte- 
jograbo (O tie, kurie nesze, apJ stojo). 
Ir tarė: jaunikaiti, tav sakau: kelkis. 
Irsedosi, kursai buvo numiręs, ir pradė
jo kalbėti. Ir atidavė jį motinai jo. Ir 
apčme visus baime; ir garbino Dievą, 
tardami: jog pranaszas didis kėlėsi tarp 
musų, ir jog Dievas aplanke savo žmo
nes.

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

JAMES W. RYAN
Pottsville, Pa.

Naujos knygos.
Garso spaustuve sziu nedėlą gavo naują 

transportą maldaknygių.
Mažas Aukso Altorius---------  50c.
Maldų Vainikėlis -----------40c
Teipogi mažų ir didelių Szaltinių.

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba:' užlieja skyles labai pigei 
jPhiĮ'a. Pentai Kooms, 

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa.

Žinios isz pasvieczio.
4

A f r i k a. Anglo-Egiptiszka kariuniene 
po vadovyste generolo Kitchener turėjo susi
dūrimą su Kalifo armija 2 d. szio menesio ties 
Omdurman ant Niliaus, kurioje Kalifo armija 
buvo beveik suvisu isznaikinta. Menama, jog 
smūgis tos bus smertinas ir dervisziai ne greit 
vela pasikels priesz Anglijos valdžią.

K y n a i. Li Hung Chang, kynų vice-ka- 
ralius, tapo sziomis dienomis praszalįtas nuo 
savo urėdo. Priežasczia buk tas jog Kinų di
plomatas laikėsi per daug už Maskoliją su 
skriauda Anglijos paskutiniuose reikaluose 
tarpu szitų karalysczių, už ką Anglijos rnini- 
steris McDonald pareikalavo jo dimissijos.

Prancūzija. Laikrasztis ,,Figaro” 
pranesza, jog Prancūzijos Cabinet vienbalsiai 
nusprendė isznaujo peržiūrėt provą kapitono 
Dreifusso.

C r e L a. Mieste Candia ant salos Kretos 
6 d. Septemberio ponavojo tikra anarchija. 
Nesutikimai tarp krikszczionių ir muzulmonų 
yra jos priežasczia, kusie gimė isz to, jog 
Anglija nuo tūlo laiko į visokius urėdus įstatė 
krikszczionis į vielą muzulmonų.

(t e r m a n i j a. Kalbama czionai 
apie naują suokalbį vokieczių su Anglija dė 
protegavojimo szių dviejų reikalų Kv uose ir 
Afaikoj. Toks sutarimas jeigu įvyktų butų 
peiliu dėl maskolių.

M a s k o 1 i j a. Caras kjtras, kaip vilkas. 
Kada pamatė, kad Maskolilai reiks susipeszti 
už Kynus, ve, ką daro. Iszleidzia jis apgar
sinimą, sakydamas, kad nori visą Europą ves
ti prie sutikimo ir rodija, kad visos vieszpa- 
tystės, po biskį savo kariumenę mažy- 
tų pagal abelną sutarimą. Kam kam, ale mas- 
kolijai labjausai reikia ,,pakajaus”. Vainos 
jis labai bijosi. Kubežiai jos platus, sunku ap
ginti. Prieszų paezioj vieszpatystėj daug, ki
lus karei, gali sumiszti...

Vokietija ir Austrija, kaip pa

duoda telegramai, ant tokios Maskoliaus pro
pozicijos atsiszaukia snpritarimu. Ba mat Vo- 
kiecziai bijosi labai socijalistų, kurie paskuti
niuose metuose labai įsivieszpatavo, o Austrija 
vėl bijosi vidurinių maisztų.

Prancūzija užtai ant Maskoliaus 
spjaudo ir rėkia, kad Maskoliai Prancūzus ap- 
gavę. Taigi, gal pairs sutikimas terp maskolių 
ir prancūzų. Jau tam seniai buvo laikas.

Keli žodžiai apie Socijalizma.
Socijalistiszkos doktrinos, nors musų 

szalije ne taip iszsiplatinę, kaip Europoj 
vienok jau ir ežia, ypacz-gi tarp lenkų ir 
lietuvių pradeda atsiliepti garsesniu ar 
tylesniu aidu. Lengvumas komunika
cijos dabanykszcziuose laikuose, paei
nantys isz to bepaliovinis krutėjimas, 
gyva bala visokiiį laikraszczių, knįgų ir 
brosziurLį yra priežasczia, jogiai pažiūros 
vienur iszdygę, tuojaus prigyja kur ki
tur; o jeigu da jos prižada laimę ir rojų 
ant žemes, tai nekeista, kad mines, ap
silpę katalikiszkam tikėjime, menkai ap- 
szviestos, o sunkiai dirbanezios, noriai 
joms pakisza ausis. Svietas, pagal 
mokslą socijalistų, tik nuo jiį gali viltis 
pagelbos savuose varguose ir nelaimėse. 
Pasėkėjai szito mokslo jį vienatinį vadina 
iszganingu, prirengsianeziu svietui vais
tą nuo visų jo vargų, rupesezių, skurdo 
ir nelaimių. Tūlas jų laikrasztis taip 
apie tai raszo: ,, Nekoks iszganytytojas 
jau svietą n iszgelbes; zmon.ja tikt per 
žmoniją turi būti iszganyta ir tai per 
žmoniją dirbanezią.

Socijalizmo pranaszai suvis nesigaili 
prižadėjimu. Liebknecht’as sako, jog 
. , sOcijalizmas tai visuresanti lygių ir liue
sų žmonių draugyste, saugojanti laimes, 
geroves, civilizacijos ir broliszko sąry- 
szio. Stern’as vadina socijalizmą ,,ga
dyne visatines ir tikros laimes”. Pagal 
Marksą busianezioj socijalistiszkoj drau
gijoj ,, isztryksz versmes abelno turtin
gumo ir 1.1.” Toki prižadėjimų rukai ap
suka ir uždega žmonėms galvas; kas-gi 
nemalonetiį geresnes sau kloties, o dar 
tokiose skaiseziose iszlygose, kada visos 
ryksztes, plakusios ir ik sziol plakanczios 
J ievos sūnūs, isznyks arba taip sumažės, 
kad beveik nebus jų žįmu, o vieton to 
iszsilies ant vargstanezios žmonijos vi
sos jūres ramybės ir laimes?

Tai-gi vertėtų pažiūrėti, ar socijaliz- 
mas gales iszteseti, ką yra prižadėjęs, 
ar stengs dalaiky ti žodį, taip neatžvilgiai
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visiem* brukamą. Iszaiszkįdami szitą 
klausymą laikysimesi veikalo, patalpįto 
vokiszkame ,, Theologisch-praktische 
Quartalschrift” ir pamatysime (isztirsi- 
me), jog socijalizmas negali' iszteseti 
savo garsiems prižadėjimams, negi da- 
laikyti žodį, nes tie, ką turi bet kokią 
locnastį, nieko gero nesulaukia nuo so- 
cijaližmo, o vėl tiems, ką nieko neturi, 
socijalizmas niekuomet negali pagelbsti, 
ne likimo ju pagerinti.

I.
Prie pirmosios kategorijos, t. y. prie 

turinczių bet kokią locnastį, priguli pirm 
kitų kapitalistai, bankieriai, diduomene 
ir 1.1., žodžiu visi, kuriems ant szio svie
to vardą ,,laimingų” priteikiame. Soci
jalizmas ant jų smarkiausiai užsikrinta, 
stacziai žadėdamas iszdildįti juosius nuo 
žemės pavirsziaus. Tas aiszkiai matyt 
isz gotaiszko programo, pripažinto 1891 
metuose Erfurte per oficijaliszką. Ta
me programe figūruoja tarpe kitų se
kantis paragrafas: ,,Siekiu socijal-de- 
mokratiszkojo sąryszio ne topelejimas 
kastiszkų privilejų, bet kova su jais, ir su 
jais ir su pacziomis privilejuotomis klia- 
somis. Jisai (siekis) reikalauja lygių 
visiems tiesų ir pareigų, neskiriant luo- 
mos ne kilties”. Aiszkiau, rodos, ne
galima tiems „laimingiemsiems” kovos 
apgarsįti, užtaigi jie nuo socijalizmo nie
ko gero negali ne tikėtis.

Socijalizmas visai dvasiszkijai abelnai, 
o katalikiszkai ypatingai, apmaudą giež- 
damas prapultį žada, todėl pradėjus nuo 
popiežiaus, o pabaigus ant paskutinio 
altoriaus tarno, nieks nuo jo pagelbos 
negali svajoti. Virszminėtasis gotaisz- 
kas programas reikalauja ,, pripažinimo 
tikybos privatiszku dalyku ir uždarymo 
vieszo iždo bažnyczios siekiams”. To 
kiu budu nuspręstas galutinas atskyri
mas bažnyczios nuo vieszpatystes! Be
pig da butų, kad vieszpatystė traktuotų 
tikėjimą, kaipo privatiszką dalyką kiek
vieno ukeso; rods butų tai skaudus smū
gis, bet vis-gi negrumotų galutina pra- 
pulczia. Bažnyczia szv. perleido daugel 
visokių prispaudimų, buvo labai sunkio
se iszlygose, tankiai žmonių jiegomis 
nepergalimose, o bet su Dievo pagelba 
laimingai isz jų iszbrido. Darodymu to 
yra katakumbos, o artymesniuose lai
kuose visoki kulturkampfai. Ak Szvei- 
carijoj, kada nuo katalikų atėmė bažny- 
czias ant naudos senkatalikių, žmones 
rinkosi ne tik privatiszkuose namuose, 
bet kluonuose ir tenais klausė Miszių 

szv., ėjo prie Szvencz. Sakramentų. Tik 
socijalizmas, apsimovęs lyczina indiffe- 
rentizmo, gaivina karczią ir nuodingą 
neapykantą prie religijos. Bebel’is aisz
kiai tą pripažįsta, sakydamas, kad prie- 
lyga vieszpatystes prie bažnyczios tokia 
pat, kaip ugnies prie vandenio. Kaipo 
tuodu gaivalu drauge nesuteikia ir su
jungtu tarp savęs vienas kitą apgali, 
taip niekados nesuteiks socijalizmas su 
krikszczionyste, o lengva dasiprotėti kas 
pagal socijalistų persitikrinimą, bus per
galėtoju, o kas pergalėtu. Kas pasipa- 
žįsta su socijalistiszka literatūra - žino, 
kokiais piktžodžiavimais ir bjauriais už
puldinėjimais ant religijos pripildyti jų 
rasztai. ,,Tikra laimė ir liuosybė - jie 
raszo - tada tik pražydės ant žemės, ka
da paskutinis kunįgas bus pakartas ant 
virvės, nusuktos isz žarnų paskutinio 
kapitalisto”.

Kaip dvasiszkijai socijalizmas nieko 
gero nežada, taip lygia dalia nė vals- 
czionys nieko negali nuo jo viltis. Viesz- 
patystėse visos Europos daugiau, kaip 
pusė yra valsczionų. Austrijoje, pagal 
paskutinį 1890 m. suraszą buvo 13,351, 
379 valsczionų, t. y. 55 proc. visų gy
ventojų. Vokietijoj yra apskritai 25 ir 
pusė milijonų smulkių valsczionų, kono- 
fanatiszkiausiai prisiriszusių prie savo 
mažos locnasties, ant ko skundžiasi so- 
cijalistai. Pas mus Lietuvoj kur kas 
daugiau valsczionų. negu kitų luomų 
žmonių, ką parodys neseniai pabaigtas 
visatinis suraszas. Padėjimas valsczio
nų užrubežije nekoks, ypacz vieszpatys- 
tėse leidžiancziose vaikams dalytis tė- 
viszke į mažiausius sklypelius. Vaikai, 
tėvui mirus, tankiai paveldžia taip ma
žus žemės sklypelius, jog isz jų negali 
turėti užtenkanczio užsilaikymo. 
Lietuvoje administratyviszki spaudimai 
ir persekiojimai daro padėjimą valsczio- 
nio blogesniu, negu užrubežij. Tai-gi 
gal socijalizmas nors szitų varguolių pa- 
gerįs kuomi nors būvį? Gal užvesda- 
mas iždus palengvįs iszsimokėti skolas, 
priverstinai užtrauktas? Rasi apgins 
nuo nemilaszirdingai ekspluatuojanczių 
žydų? Kas tau! Isz to nieko nebus! 
Frankfurtiszkas suvažiavimas buvo ža
dėjęs apsaugoti valsczionį, kaipo ukinį- 
ką, skolinįką ir mokesczius mokantį nuo 
blėdžių, kurios iki sziol atsitikdavo. Bet 
kada apie tai dasižinojo visi socijalistai, 
pakilo toksai triukszmas, jog susivažia- 
vus jiems 1895 m. Vroclave, po smar
kių ginczų, minėti žadėjimai buvo at-

szaukti, nes ,,toksai pasielgimas”, kaip! 
jie sakė, ,,prisidėtų prie pakėlimo vaisi 
czionų, o tuomi paežiu prie sustiprinime! 
privatiszkos locnasties”, kas suvis nesu-] 
tinka su socijalizmo siekiais. Kaustkyl 
vieszai atsiliepė, ,, kad parėmimas kaimo 
ūkės gimdo norą įgyti locnastį. Žino 
musų prieszai, kad mažtureziai ukinįkai, 
tai stipriausia gintuvė privatiszkos loc
nasties, todėl ir stengiasi pagerinti jų 
būvį”.

Toliaus bus.

Sanvaite nuo sanvaites,
Plymouth© Susivienyjimo kuopa ir V.l 

Valanczausko Draugystė parengė 3od.| 
Rugpjuczio balių, nuo kurio pelnas tu-l 
rėjo eiti ant kasztų kelionės delegatų ant! 
seimo; priesz balių buvo užpraszytikelil 
lietuviai su prakalbomis.

Balius nusisekė sziaip-taip, bet prakali 
bos. . . . Užtenka pasakyti, kad tik viel 
nas kun. Žilinskas likosi isz k laupytas.] 
Kitų.... kitų negirdėjo nė areziausia sčj 
dintiejie. Ant galo pasidarė toks ler- 
mas, kad net Juozas Pauksztys turėjo 
nustoti kalbėti, nors rėkė, kaip Jericho- 
niszka triuba.

Taip tai pas .mus, lietuvius/einasi.
Pasitaiko kartais dar keistesni daigtai 

kaip ve:
Tūloje vietoje tūla žmogysta kalbėjo! 

vieszai apie moteriszką klausymą: Pa
sekmė prakalbos buvo ta, kad moterys 
, ,susibuntavojo”, nustojo vyrams virti; 
ar mes, girdi, jūsų tarnaitės, ar ne ly
gios su jumis? Jeigu norite, girdi, val
gyti, tai patys iszsivirkite!

Rugpjuczio 10 dieną, kaip pranesza 
,,Vienybė”, musų d-rą W. Bruožį vo- 
kiecziai pripažino už... beprotį ir nuga
beno į ligonbutį. Visus jo daigtus, ran- 
kraszczius ir pinįgus valdžia sukonfiska- 
vo... Reikia atsiminti, kad d-ras Bruo- 
žis buvo užveizdėtoju ,, Varpo” ir ,,Uki- 
kįko: pas jį ėjo rankraszcziai ir pinįgai. 
Dabar viskas dingo....

Smūgis tai Prūsų lietuviams taip di
delis, kad isztiesų stoka žodžių jo apra- 
szymui.

Jeigu d-ras ir yra beprotis, tai kam jis 
ką piktą padarė, ką padegė, ką įkando?

Taip, piktą padarė, įkando - vokie- 
czius, padegė lietuvius, kad iszsiliuo- 
suotų isz po vokieczių įtekmės, kad rei-

pusę metų stovėjo, pradėjo dirbt pereitą pane- 
del į.

P a na, II 1. Isz 100 ukėsų, kurie buvo 
szerifo paszaukti, idant jam stotų pagelbon, 
prisiraszė tik 10. Isz szios priežasties susi
laikė su pervežimu tukstanezio juodųjų isz 
Alabamos, kurie turės užimti straikuojanezių 
darbinįkų vietas kasyklose Springside ir Pana.

Pirmutinėj isz szių kasyklų dirba tik 7 
„seabsai” po priegloba szerifo pagelbinįkų. 
300 juodųjų randasi Centralijoj ir laukia tik 
paliepimo pribūti į czionyksztį miestą. Strai- 
kieriai daro mitingus, ant kurių priima rezo
liucijas, papeikianezias kasyklų savinįkus.

Green Bay, W i s s. Pabaigę taisyti 
fabriką ,,Green Bay Western“ priiminėja 
dauginus darbinįkų.

N o r t h a m p t o n, M a s s. Darbai pas 
mumis sziuom tarpu taipsau. Dirba szilkų 
ir popierų fabrikėliai, o taipgi ir lentų dirb
tuve: lietuviai dirba daugiausiai ant farmų. 
Amatnįkai turi gerus darbus ir uždirba, o 
sziaip szitiems prastiems darbinįkams mokes- 
tys labai numažintos.

Shenandoah, Pa. Visi laukia pasi
taisymo laiku, o tie ne nemislija taisytis.Dirba 
neva kaip kada po keturias dienas ant nedė
lios, po tris bertainius dienos, pasidarytų jau 
maistą mainiariai, uet kad neduoda uždirbt, 
kiek galėtų, neduoda jiems ik valiai karų ir 
pertai žmoneles vis skursta. Dievas žino ka
da jie sulauks tų ,,geresnių czėsų”.

Autoriui .Kunigijos ir Katalikystes.

hlautų nuo jų sau tautiszkų tiesų. ... Ir 
teito pasiliko beproeziu - akyse vokie- 
k
|Kad būtumėme... žydais, tai galėtu
mėme greitai paliuosuoti musų kankįti- 
t- d-rą Bruožį.
■ Žiūrėkite, kas yra su Dreifussu.
■ Žydas Dreifuss buvo toks sau kapito 
lisprancuziszkos armijos, kurs iszdavė 
Ikiecziams kariszkus Prancūzijos plia- 
1:5, Už tokį prasižengimą isztrėmė jį 
Įiviso gyvenimo aut Velnio salos, 
jjeigu prasižengėliu butų buvęs krik-

zionis, apie jį visi seniai butų užmir- 
; bet kad ,,kankįtiniu Velnio salos” 
i laimę būti žydas - užtai visas svietas 
likimais užsiima,
Tuojaus po isztrėmimui Dreifusso su- 
iėrė žydiszkas sindikatas, kurs pasiė- 
iiszteisinti prasikaltėlį.
Sindikatas nesnaudė. Pernai nurodė 
Esterhazy’o, kaipo autoriaus laiszkų, 

tie prapuldė Dreifussą, bet sūdąs Es- 
pzy iszteisino. Tada pakėlė balsą 
pas rasztinįkas Zola, žydas, mesda- 
Įvieszai į veidą sunkius apkaltinimus 
Lcuziszkos kariumenės virszinįkams. 
Įibuvo dusyk ir abejose Zola praki- 
I matydamas priesz savę kalėjimą, 
Įniko į užrubežį.
iodėsi, kad žydiszka agitacija pra- 
|ė. Bet kur tau4
kai pulkaunįkas Henry prisipažįsta, 
jis tai, o ne Dreifussas paraszė vie- 
liszką, už kurį ,,kankįtinis Velnio 
s" taip skaudžiai nukentėjo. Pul
ką suėmė, nuvedė į kalėjimą. . . . 
py pasipjovė....
lisas Paryžius, visa Prancūzija suju- 
kkriuszo... Kas darosi, kam tikėti, 
Įkaltas ?...
Isujusti yra dėlko.. Po nelaimingai 
Įi 1870 - 71 m. prancūzai visą savo 
tą atkreipė ant kariumenės, jos da- 
I, kaip lėlės savo akies, ant jos dėjo 
Kausiąs viltis - pataisyti pažemintą 
fcsgarbę... O ežia pasirodo, kad ta 
Į-menė savo augszcziausiuose yirszi- 
Bose yra supuvusi, parsidavusi ne- 
leliams!...
Be tiktai Prancūzija, bet ir visas svie 
■laukia pabaigos tos Dreifussiados.

Į Dalis darbu.
gi y m o u t h a s. Darbai ežia jau kiek 
gaisž. Kingstone ir Luzerne Borough jau 
gy mėnuo dirbu gerai.
■ Mkerys vadinamas Nil, kurs veik per 

Labai akyvas straipsnis patilpo ,,Vienybes” 
33 num. „Kunįgija bei katalikyste”, nukaltas 
visai ant protestoniszko kurpalio. Pagal ra- 
szytojo nuomonę žodžiai ,,kunigija” ir „kata
likystė” neturi tarp savęs jokio ryszio. Teisy
be, pas pro tęstomis, kurie atmeta Sakramen
tus apart Krikszto szv. kunįgužiu gali būti 
bilet koks svietiszkas žmogus, beje saliuny- 
kas, redaktorius; todėl nedyvai, jog jie nema
to sąryszio tarp katalikystės bei kunįgijos, 
bet pas mus katalikus tiedu žodžiai vienas be 
antro negali būti vartojami. Jeigu nebūtų 
katalikiszkos kunįgijos, kurią Kristus įstatė, 
tai nebūt katalikystės, ir jeigu nebūt kataliky
stės, tai nebūt kunįgijos, nes sakramentas ku- 
nįgystės yr tarpinįku tarp žmonių ir Dievo. 
Per kunįgystę plaukia gyvas szaltinis mylistų 
Dievo ant žmonių, o tuomi szaltiniu yra szv. 
Sakramentai nežiūrint ant to, kaip sako 
autorius ano straipsnio, ar kunįgas geras arba 
negeras. Jeigu kunįgo negeri pasielgimai, tai 
jis pats užtai atsakys priesz Dievą, taip kaip 
ir kožnas žmogus, bet tas dar neženklina, kad 
per prastą kunįgą paliautu mylistos Dievo ant 
žmonių plaukti.

Toliaus raszo,buk prasti pasielgimai kunįgu 
16 amžiaus, ypacz zokonįkų Dominikonų pri 
vertę Liuterį pagimdyti ereziją protestonų. 
kas link tų visų klausymų, beje: stovis katali
kystės 16 amžiuje? kas tai buvo Dominyko- 
nai? Liuteris? isz kur pakilo ereziją? matyt, 
autorius virszminėto straipsnio neturi nei ma

žiausio supratimo. Girdėjo skambinant, bet 
nežino kur. Kadangi atsakyti ant tų klausy
mų užimtų daug vietos ir laiko, o kuriuos ir 
taip kožnas geras katalikas žino, velycziau 
jam pasiklausti pirmos kliasos gimnazisto tojo 
klausymo, nes ir jauni vaikinai tokių nonsen
sų nedrįstų kalbėti, kaip anas autorius; paimk 
nors etementariszką knįgelę, o ir joje rasi' 
tuos klausymus iszaiszkintus.

Ne pro szalį bus paminėti kelis žodžius apie 
naują reformatorių 16 amžiaus Liuterį, kurį 
raszytojas taip augsztai stato. Isztvirkęs ex- 
zokonįkas Augustijonų Liuteris pastatė sau 
už normą arba axiomą savo naijo tikėjimo: 
,. Wer liebt nicht Wein, Weib, Gesang, der 
bleib Narr sein Leben Lang” (Kas nemyli vy
no, moteries bei dainų, tas liks kvailas visą 
savo amžių).

Na, ir ką? Ar ne gražus antgalvis. kurį 
sau Liuteris ant vėliavos savo tikėjimo pasta
tė, kurį szventai pats visą savo gyvenimą pil
dė? Kaip istorikai paduoda, Liuteris netu
rėjo tos dienos, idant nebūt buvęs po įtekme 
alkoholio; nekartą tame paoksizme muszdavos 
su velniais jau szitame gyvenime. Mokslas 
Kristaus skiriasi nuo nuomonių Liuterio, kaip 
dangus nuo žemės. Kristus paliko gyvenimą 
idealiszką, dvasiszką, Liuteris - žemiszką, ku- 
niszką. Ne dyvai, jog Liuteris gavo tiek pa
sekėjų, ir sziandien jų nestokuoja.

Pralenkęs daug kitų szuniszkų užsipuldinė
jimų ant bažnyczios bei kunįgų, priminsiu tik 
vieną: sako - užraszo už žmonių aukas pas
tatytas bažnyczias ant vyskupų. Isz kur ta- 
mista pasisavini tą monopolių augszcziausios 
iszminties. Pagal tamistos nuomonę, visas 
katalikiszkas svietas yra kvailas, tik tamista 
vienas iszmintingas, nes matai prapultį visų 
katalikiszkų bažnyczių. Tegul bus, jog tam
sta esi iszmintingiausias isz lietuvių, bet ne- 
prisipažįstam, jog pereini kitas tautas, beje 
airių, vokieczių, pranenzų etc; manding jie 
turi dikeziai iszmintingų vyrų ir gerų katalikų 
beje sodžių, senatorių, advokatų, daktarų, o 
jų bažnyczios taippat užraszytos ant vyskupų, 
o vienok tie vyrai nemato jokios prapulties 
savo bažnyczių, nes jie gerai žino, kad baž
nyczia apraszyta ant vardo dijecezijos urėdo 
vyskupo nedings Paklausczau dar tamistos, 
kiek bažnyczių vyskupai ežia Amerike parda
vė? Kiek nuo žmonių atėmė, ar prisisavino? 
Tikras nonsensas ir kalbėti apie tai iszmintin- 
gam žmogui. Ant galo žmogus padavęs kam 
dovaną, nori vėl ją atsiimt; paaukavęs Ką 
ant Dievo garbės, norėtų paskui gaspadoriau- 
ti, kaip jam patinka, o kaip pradėtų visi, nors 
mažą dalelę davę gaspadoriauti, tad pakiltų 
barniai, piktumai ir pagiaus kiekvienas nnrė- 
tų savo dalį atsiimt. Turėtų kiha griauti baž- 
nyczią ir iszsineszioti po plytgalį.

Giltinė.

P i r m u t i n ė Spaustuvė.
Pirmutinė spaustuvė Amerikoj, Suvienyto

se Valstijose, buvo uždėta 1629 metuose, t.y. 
neką daugiau, kaip priesz pustreczio szimto 
metų, o žiūrėkite, kiek dabartės laikraszczių 
Amerikoj!

§ Pirmutinis pacztas Amerikoj yra uždėtas 
1464 metuose.
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Plymouth, Pa. 30 d. Rugpjuczio vie
tinė Susiv. kuopa ir Valanczausko draugystė 
laikė balių. Pirm baliaus buvo prakalbos. 
Atidarė prakalbas p. K. Nienius, kuopos pre
zidentas. Paskui kalbėjo kun. Žilinskas apie 
tai, kad reikia risztis į vienybę, kad dabarti
niame laike visur, kur tik pažiūrėsime, yra 
kompanijos, draugystės, susivienyjimai, visi, 
visos tautos riszasi į krūvų, tik lietuviai kų, 
galime sakyti, vieni blogiausiai yra pairę, tarp 
jų didžiausi nesutikimai. Ragino visus prie 
vienybės. Po to kalbėjo M. Zalevskis paveiz- 
domis patvirtįdamas pirmo kalbėtojo kalbų, 
parodė, kad ten tik stiprybė, kur yra vieny
bė. Po to kalbėjo d-rka Želvienė apie tai, 
kad ir moterims reikia risztis į krūvų, tverti 
draugystes, prigulėti prie Susivienyjimo, nu
rodydama, kad musų Susivienyjimas kas link 
to yra labai progresy viszkas, nes jau nuo 4 
metų moteris į savo eilias priima.

Ketvirtu isz eilios ir paskutiniu kalbėtoju 
buvo kun. A. Kaupas, kurs aiszkino apie nau
dingumų apszvietos ir skaitymų ir nurodė kaip 
reikia skaityti.

Ant program© buvo da užraszyti ant kalbė
tojų p. Mikolainis ir kl. Czepanonis, bet dėj 
stokos laiko ir nekantrumo susirinkusių, tiedu 
szinom žygiu nekalbėjo.

Po visų kalbų, kada jau visi pakilo nuo sė
dynių ir muzykė pradėjo grajįti, nė isz szen, 
nė isz ten atsiranda ant platformos, kaip a- 
puokas isz kanapių, p. Juozas Pauksztys ir 
pradeda rėkti, nė apstabdymo, nė apmalszi- 
mo - rėkia ir gana, nors per 
nieko negirdėjo, kų jis sakė.

Balius traukėsi iki 3 adynai. 
smino labai gražiai.

W i k e b Barre, Pa. 
mėaesio policija suaresztavojo Jonų Kaszubų 
ir Jonų Skinkį isz Grand Rapids, Mich. Pir
ko jie mat ten biciklius, įmokėjo po kelis 
dolerius, o kitus žadėjo iszmokėti mėnesinė
mis. Tuom tarpu mėnesinių į kumpanijų ne
mokėjo, tik iszdumė į Wilkes Barrius. Neži
nojo mat nabagai, kad Amerikos policija yra 
vikri ir juos czion gal rast.

Scranton, Pa. Antanas Serockis yra 
labai pavargęs žmogus; turi paežių ir ketver
tų vaikų, bet vos tik juos gali iszmaitinti. Dar
bai ėjo prastai ir Antanas negalėjo užmokėti 
per tris mėnesius randos už stubą, kuri prigu
li vienam kureziam airisziui - kureziam ne tik 
ant ausų, bet ir ant svetimos nelaimės.

Paskutinį mėnesį Skrockis, gavęs didesnę 
pėdę, nuneszė airisziui $ 5, ir praszė dar $ 10 
palaukti: užsidirbsiu, atiduosiu. Bet airiszis 
nepriėmė penkių dolerių: atiduok, girdi, visų 
penkiolikų, o jei neduosi, tai tavo daigtus su- 
aresztavosiu.

— Negaliu! — Tai konstabelį atsiųsiu....
Ir atsiuntė konstabelį, suaresztavojo daig

tus. Nedaug jie verti, kokių 30-40 dol. Atė
jo licitacija.' ■ Susirinko lietuvių ir anglų, o ar- 
tymiausi Skryckio kaimynai: P. Teleisza ir J. 
Luszaitis pradėjo kalbėti į susirinkusius: „Tu- 1

Isz 44 aplikantų ant ukesystes Suvie
nytų Valstijų Pottsvilles korte pereitą 
subatą 25 buvo lietuviai, daugiausiai isz 
Szenadorio ir Minersvilles. Isz tų vos 
7 gavo popieras, visi kiti turi laukt lai
mingesnes progos- Nepasisekimo lie
tuvių kaltas pirmiausiai nemokėjimas 
angliszkos kalbos ir nemokėjimas Suv. 
Valstijų konstitucijos, bet labjausiai bu
vo kaltas nekoks S, M. Enterline, pri
siųstas tyczia nuo partijos Amerikos Sunu 
(Sons of America) del darymo kliūties 
foreigneriam.
, Pasimokįkime isz to, kas yra musų 
nedraugais ir neužmirszkime apie juos 
atejas rinkimams.

Kitas klausymas aplikantų bus Octo- 
berio mėnesij, ant kurio privalome ge 
riaus pasirengt.

Kas nori žinot ko klaus nuo reikalau- 
. janczių popierų Octoberio menesij tegul 

atsiszaukia į Garso redakciją.
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450 naujų provų iszpuolą ant septem- 
berio sessijos kriminaliszko sūdo, bet 
jas ketina baigt į dvi nedelias. Mat kaip 
visada lietuviszkų provų yra didesne 
puse, o su jom pabaiga labai trumpa, 
lietuviszka prova - tai skundikas ,,pay 
the costs”.

Socijalistų partija padavė pereitų ne- 
delią savo tikietą į Pottsvillę del užtvir
tinimo. Partija parode taiposgi savo 
programą ir kandidatus, tap kurių ran
dasi du lietuvnykąi isz Shenandoah’rio. 
Medelis ant kontrolieriaus ir V. Balcziu- 

nas į legislaturą.

rėkite Dievų szirdije! Ar nematote, kad p 
vargelius nori ant ulyczios be nieko iszmesti 
Kur jie dėsis su ketvertu mažų vaikucziqL

Susigraudino žmonės, niekas per licitaci 
neatsiliepė, niekas nenorėjo vargingų szeimj 
nų palikti be stogo.

Bus dar kita licitacija, o tuo tarpu vargsi 
moteriszkė renka po žmones pinįgus, kad dm 
kaip atsiginti nuo kureziaus airiszio. Duok 
jai, kas kiek galiti nes to praszo aszaros p 
vargelių....

S. Boston, Mass. Darbai pas m 
mis eina ne blogai. Rubsiuviai ir taip labi 
kai gerai dirba, nors ne-kriaueziui ir varg; 
gauti darbų.

7 P jutęs pas mus buvo susirinkimas draug 
stės D. L. K.'Vytauto, ant kurio nutarta bu 
paaukauti kiek ant paminklo a.a. kum Burbo 
Isz draugystės kasos nutspręsta paaukauti 
ir apart to iszrinkti kolektoriai dėl aukųri 
kimo: Jonas Jaroszeviczia ir Petras Geleži 
kurie surinko 8 dol. Szitie drauge su am 
bus iszsiųsti Suviv. centraliszkam kasieriui.

Aukarinkis J. J.

Valakų karalius Humbertas priverstas a 
‘ leisti Komų, dabartinį savo sostapilį.

Taip pranesza telegramos Associated Prf 
į Philadelphijos ,,Evening Buletin”. Kai 
liūs Humbertas apleis Komų ir atidarys ss 
kortų karaliszkame palociuje Turine. Iszpi 
szimas minėto palociaus jau pradėtas, kasztu 
spie $ 4 milijonus. Szita permaina buvo j 
laukiama nuo metų. Quirinalas (taip vadi: 
si tas palocius) yra po ekskomunika nuo 18 
metų, tai yra kaip valdžia Italijos užėmė bi 
nytinę vieszpatystę sau prisisavindama nei 
galiszku budu, o popiežiui nuo to laiko Iii 
Vatikanas, kur jis kenczia it nevalnykas ir d 
nė sykio nuo atėmimo svietiszkos valdžios p 
piežius neperžengė slankszczio savo paločiau 
nes neturėdamas savo locno vaisko bijosi, b 
bedieviai neužpuldinėtų, kaip tai pirmiaui d 
rydavo.

Minėtas bažnyczios interdiktas yra didfi 
nuliudimu ne tiktai dėl karalienės Margarita 
paczios Humberto, kuri yra labai karszta b 
talike, bet ir dėl locnos Humberto duktei 
Klotildos, taipojau geros katalikės, kuri kie 
syk atsilanko Romon n’eina į Quirinalą bet 11 
stoja paprastai hotelije, nes bijos atlankyti na 
mus, iszkeiktus nuo bažnycžios szventos, ku 
riuose gyvena jos tėvas. Tų pat galima pas 
kyti apie kunįgaiksztienę Aostų, paežių Horn 
berto pusbrolio ir busianezių Italijos karalien 
kuri jau keli metai nelanko Komos isz baimės 
kad neįpultų į tų pat ekskomunikų. Prote* 
toniszkas vieszpats nedrįsta lankytis Romoi 
dėl vienatinės priežasties, jog dvi vieszpatau 
janezios j |>otos, popiežius ir karalius, gyvena 
nedraugiszkai politikoje. Austrijos ciecorius 
Pranciszkus Juozupas jau 15 metų kaip nedrį
sta atsimokėti su vizitą Italijos karaliui, nes 
kaipo protektorius Komiszkos vieszpatystO 
nenori lankytis' iszkeiktuose nuo bažnyczios 
dvaruose. Tokiu budu Italijos karalius ir ka-
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ralienė visai apleisti, užmirszti nuo kiti] Euro
pos vieszpaczių. Kadangi ant galo patys Ro
mos gyventojai, ypacz sena aristokracija, ka
da kur karalius ir karaliene pasirodo vieszai 
neturi jokios paguodones ir žiuri ant ji] su ne 
apykanta, kaip ant plesziki], kurie per neva
lią atėmė nuo bažnyczios svietiszką valdžią. 
Ar tai neaiszki apveizda Dievo, geras pamo
kinimas del visą, ypacz liberalą, kurie, it szu- 
niukai žiūrėdami ant menulio loja, užmetinė. 
ja baznycziai visokius nebūtus daigtus, bet tas 
balsas nueina su veju; ir vieszpataujanczios 
ypatos, nors turi didelę galybę, vienok 
lenkia savo galvą priesz Kristaus įpėdinį.

Teisybė, prasidėjus karei Amerikos su Is
panija amerikonais ap^igarsino ant vėliavos ir 
luposes kiekvieno, kambėjo jog kovos už hu- 
manitariszkumą arba žmoniszkumą, bet dabar 
ant nelaimės žodis humanitariszkumas pakrypo 
ant brutaliszkumo, nes tas dabar gan aiszkiai 
pasirodo, kad augszcziausi generolai pasirodė 
didžiausiais brutalais. Milijonus dolerių, ką 
iszmokėjo Suv. Valstiją iždas ant kares kasztą, 
tie karžygiai sunaudojo dėl savęs, nes skundas 
prastą kareivių aiszkiai mums tą parodo:daugy 
bė kareivių iszmirė nuo bado, būdami be jo
kias priežiūros.

Augszcziausias sudžia Washington White 
yra paskirtas į komissiją, kuri prasidės Octo- 
berio mėnesi] link ugadų Amerikos su Ispa
nija; jisai yra katalikas ir pertai apaistams 
nelabai patinka, bet ką daryti, kad liberalai 
neturi tarp savųjų tokio žmogaus, kursai tu
rėtą visą Napoleono kodeksą savo galvoje.

Baraboszius.
Lietuviszkai iszguldė A. K.

Pabaiga.
Apsiauptas didžiu ma

jestotu, stovėjo Tas, kuris numirė ant 
kryžiaus ir buvo paguldytas grabe: Jė
zus Kristus, Sūnūs Dievo gyvojo ir Isz- 
ganytojas svieto! — Tai Jisai, tai Jisai! 
sznabždsjo visi susirinkusiejie.

— Tai Jisai, isztikro!
Negalima buvo apsigauti; Jėzus Isz- 

ganytojas stovėjo vidurij buto taip-gi 
prieszais Kalvariją; Jėzus Baraboszius 
buvo ten taipgi, bet jau nesidžiaugiantis 
isz žmonių pergales, bet muszantįs į kru
tinę ir sznabždantįs:

— Tai Jisai, tai Jisai, tas nukryžiavo- 
tas Jėzus Nazarenietis gyvena!

Dievas apsireiszkęs tarė:
— Pakajus jums!
Szie žodžiai, meiliai isztarti, perbėgo 

per visus susirinkusius ir prieszalinį bu-

— Mokįtojau! - suszuko nudžiugę ( 

mokytiniai - Mokįtojau, tai Tu!
— Taip; tai asz - kalbėjo toliaus Die

vas ir kas kart apsireiszke gražesnėje 
szviesoje.

Ant Jo sąnarių ir szono buvo matyt 
baisios žaizdos, bet isz tų žaizdų veržėsi 
stebuklingi spinduliai ir Jis, pakeldams 
savo ranką, tarė:

— Pakajus jums!
Nekurie iszsigando mislydami, jog 

turi priesz savę dvasią, Bet Jėzus, ži
nodamas jų mislį, tarė:

— Dėlko bijotės? Dėlko tokios mis- 
lys? Dasilytėkit mano rankų, kojų ir 
szono mano ir žiūrėkit; juk dvasia ne
turi nei kūno, nei kaulų, o asz turiu vis
ką.

O kada džiaugsmas ir nusistebėjimas 
neapleido veidų susirinkusių, atsiszau- 
ke Kristus:

— Ar neturite ką nors valgytie?
Atsisėdo dalydamasis su jais valgiu ir 

ragaudamas su jais. Baraboszius neda- 
silytėjo Jo žaizdų ir nesidalino su Juom 
maistu, o vienok įtikėjo. Ir Kristus isz- 
mėtinėjo apasztalams ir mokytiniams jų 
neįtikėjimą ir apszvietė jų protą aiszky- 
damas Rasztą Szventą. Reikėjo, idant 
Kristus kentėtų ir prisikeltų isz numiru
sių, idant prikeltų kitus.

— O tai ir mes prisikelsim isz numi
rusių taip-gi?

— Visi tie, kurie į manę tiki, gyvęs 
amžinai!

— Tikiu, tikiu drucziai, sznabždėjo 
Baraboszius szaliniam kambarij, isz ku
rio džiaugsmingai iszeitų, bet žinodams, 
jog yra nevertas, pasiliko ant toliaus 
pasikavojęs, vienok Jėzaus dirstelėjimai 
puolė net y jo szirdį, taip lygiai, kaip 
pirm trijų dienų, kada žydai szaukė: no
rime Jėzų Baraboszių! nukryžiavok Jė
zų Nazareniety! Ir Iszganytojas tarė 
trecziu kart:

— Pakajus jums! taip kaip mano tė
vas manę pasiuntė ir asz jus siuncziu.

Ir užstojo didelė tyla, Tąsyk tai Isz
ganytojas, pilnas meilės, pasilenkė ant 
apasztalų,kurie buvo jįapsiaupę ir pūste
lėjęs ant jų tarė:

— Priimkite Dvasią Szventą; tiems, 
kuriems atleisite griekus, bus atleisti, o 
kuriems užlaikysite, bus ažlaikyti.

Ant szių žodžių sudrebėjo žmogžudys.
— Dovanojimas suteiktas nusidėjė

liams! - suszuko džiaugsmingai. - Sutei
kė atleidimą ir nėpadarč iszėmimo dėl 
Barabosziaus! Taigi galiu būti paliuo- 
suotas nuo savo nuodėmių?! Pakajus

jums! ir dirstelėjo į manę ir radau ra
mybę. Asz, žmogžudys ir prakeiktas 
galiu atgauti nekaltybę? Jėzus Bara
boszius gali but iszganytas per Jėzų Na
zareniety!

Ir kavodamas savo veidą delnuose 
pradėjo apmislyt savo gyvenimą ir rau
dot, taip, jog jau negirdėjo Dievo žo
džių. Bet perbėgdamas savo liūdną 
gyvenimą daėjo iki tai vietai, kur dirste
lėjo ant jo Kristus, apsūdytas ant smert, 
tada Jėzus neiszduodams balso atsiszau- 
kė jo szirdije sekancziais žodžiais: ^Pa
sakei: idant ytikėcziau į amžiną gyveni
mą, turiu pamatyt Jėzų isz numirusių 
prisikėlusį. Ir sztai, Barabosziau, nu
miriau dėl tavęs ir atsikėliau isz numiru
sių. Tarei: jeigu yra Dievo Sunum tai 
turi būti taip galingu, idant atleistų Ba
rabosziaus nusidėjimus. Ir sztai, Bara
bosziau, mirdams tavo vietoj atpirkau 
visas tavo nuodėmes. Barabosziau, ar 
nori manę mylėt?

Tuojaus pakilo ir metėsi po kojų Jė
zaus. Didelis sujudimas pakilo susirin
kime; visi atsikėlė ir dairydamiesi aki
mis klausė viens kito. Jėzus prie užda
rytų durų isznyko isz tarpo jų, ir nieks 
nežinojo, kokiu budu isznyko isz jų 
akių. Tuokart szventas Petras prakal
bėjo, dėkavodamas Dievui už apdovano
jimą galybe, kokią jam Vieszpats Die
vas suteikė. Ir Baraboszius, negalėda
mas ilgiaus susilaikyt, isztruko isz moky
tinių rankų, kurie jį buvo apsupę, ir 
klaupdamas priesz Petrą tarė:

— Vardan Jėzaus Nazarenieczio do
vanok Jėzui Barabosziui!

— Tai Baraboszius! - suszuko vier- 
niejie.

— Apraudoja savo nusidėjimus - at- 
siszaukė du mokytiniu - ir jis pakavojo 
mus priesz žydų pasiutimą.

— Jėzus dovanojo latrui - tarė Jonas 
kuždėdamas į ausy Petrui.

Tarė tąsyk Petras:
— Barabosziau, kury bucziau norėjęs 

užmuszt, kada tavę iszkilmingai neszė, 
bet dovanojus Jėzui pirmu kart latrui, 
tegul vardan Jėzaus Petras pirm kart 
dovanoja tau. Bet melskis, idant Die
vas užtvirtįtų žodžius mano!

50 dienų paskiaus liepsnos Dvasios 
Szventos nusileido ant apasztalų ir tam 
paežiam gyvenime sudegino Barabo
sziaus nuodėmes, kuris tą visą laiką per
leido ant maldos su Szrencziausia Ma
rija Pana.

(Gazeta Katolicka).
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Ant Controler.
Votuokit uz

H. J. Muldoon
isz Shenandoah, Pa.

W. Marr
isz Ashland, Pa.

Lafaette Butelis
Schmidt Broliu,

50 YEARS* 
EXPERIENCE.

Ant Slidžios
Votuokit už

i1

Tarp 4 ir Sunbery sts.
Minersville, Pa.

Dar tik užsidėjau kriauczių szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro, 
o puikus kriauczius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkocziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt.

I. RICE,
Tuojaus prie People Depot, 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Store ir dastatau į galiūnus alų, 
porterį ir 1.1.

TRADE MARKS, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS A-C.
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an Invention la 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
in America. We have a Washington office.

Patents taken through Munn & Co. receive 
epeoial notice In the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, larKest circulation of 
any scientific journal, weekly,terms $3.00 ayear; 
11.50 stx mouths. Specimen copies and Hand 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.

Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
kalbos.

Gaunamas Scrantone Pa. 1423
Main A.ve pas Rev. AKaupą už 1

Pernyksztis ir užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

S A L I U N I N K A I!
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kadaCHRYS- 
TIAN SHMIDTO yra caras alus ir 
galwa nuo jo niekąd nesKauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baczkutia in namus parsigabenti. 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
_____  41ir 11

Adresai
Nau o Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:

T- Astramskas, box 2G0 
Minersville, Pa.

Kasierus:
^Jg . J.Grioszius, box 113, 

Union City Conn.
Sekretorius:

M. J. Domijonaitis. box 242, 
Broad Brook, Conn.

B. W, Cumming 
ant 

District Attorney
Benjaminas W. Cumming Jr. 

kandidatas ant District Attorney 
isz demokratų puses yra mokįtas, 
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai 
atsakantis tam reikalui. Schuyl- 
killo žmonės pasielgė labai iszmin- 
tingai iszkeldami jį į kandidatūrą 
ant District Attorney ir nėra abe 
jonės, jog jie padarys tą patį laike 
ateinanczių rinkimų Novemberij.

District Attorney ir of tisas rei
kalauja žmogaus, kurs gerai susi- 
pažįtų su reikalais liaudies. Ponas 
Cumming yra minėtinai tokiu, ku
ris ėmė didelę praktiką isz žmonių 
gyvenimo, dirbdamas tarp jų kai
po mainierys per kelis metus Stea- 
desvillėj, kur jis iszmoko teisybės 
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi 
p, Cumming buvo visada priete- 
lium darbinįkų, o ypatingai mai- 
nieriiį ką jis parodė daugelij atsi
tikimų. Taip paveizdan, jeigu 
žmogus turėjo reikalą, kurį neper- 
leido Grand Jury, jisn’imdavo nie
ko už savo darbą.

Daugelij atsitikimų jis neėmė 
nieko, jeigu matė žmogus n’iszgali 
Tokis žmogus tikrai yra vertas 
būti pastatytu į District Artorney 
ofisą.

eri ms, kaip Klondike
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

už juct- vilnai gausite.

\
Parlor suit 5 sztukos — 818.00.
Kėdė su medžio sėdyne — 80.45.
Kėdė su nendrine sėdyne — 80.75

Williams &. Son,
JEI N ORI G A UTĮ GE

ZYk už pigia preke, eik pas
FAUSTA in

jo ofisą 
ANT--------

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

Jis persiūto geriausias, isztikimiausias ir seniausias Ameriko
psaugojim kompanijas Apsaugoja nuo ugneles Jau daugeliam

Ar nori Alaus, Porterio, Degtines ar Vyno
Nuveik pasW. Clnnieliancka

231 W- Centre st, Shenandoah Pa.
O gausi pilną mierą kogeriausių trunku. Saliunykai visi pri
valo nuo jo imti alų ir degtinę, nes tai yr žmogus geras ir lai
ko savo bankuteje puikiausius gerymus.

• GERIAUSIAS LIE
TUVIS ZKAS KRI^_ . 
ežius

A. BUJAUCKA S 
Persikraustė į savo nau. 

jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah 
Pa.

quickly secured. TEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 43-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. B®~Writo for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON A. CO., Patent Lawyers, 
Le Droit Building, WASHINGTON, D. C-

aierCo’s
„Anthracite” alu. 

varantuota tikrai czystas.

Gerdkit

Dailus aržuolinis sutrau kiamas 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $ 3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa eilialovos, springsai, visur 
apva džiota - S 3.7

Komoda - - 5.
13 S. MAIN STR.

SHENANDOAH, PA.,

Tikrai gryna

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

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

NAUJAS S ALIUNAST

K- Atkoczaitis 
nupirko saliuną nuo M. Grabauc 
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.

Alutį pargabenu net isz Prūsų 
tikrą Bavarską, sznapsą isz Masko- 
lijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi* 
Palei strytkarių dypą,

Minersville, Pa.

J



a
, W. SLOMINSKA
? 679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

IDWIEMS MEDALIAIS

■p

KRAJ0WA
/ ant Kosciuszkos Paro 

dos už rūpestingą, tei 
singa ir artistiszką isz 
dirbimą.

1894

<5 KARŪNŲ, SZARPŲ, 4

g® KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, į
BERLŲ, MARSZAL-^y

o 
ZD

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHIl to 
New-Yorke

--------- O----------
Siuncziame p į s visas dalis svieto plgel, sauge! ir greitai

i. Tygrr

KINIŲ LAZDŲ ir tt.
Turiu už garbę apreikszti guo- 

dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
Sus augszcziaus paminėtus daig
ius Pigiausei, Teisingiausci 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktika ir dėl to galiu 
wiską padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodone U
W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV.

i
£

CHICAGO, ILL.

uic»i5Kzc*iaV<;ric*iStf CMSWTTMr

® D įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz us g 
krajų važiuojantiems ir iszsluiicziame SZipkOl’te 
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai: 

MaskolijosniblilĮ, Vokietijos markiu, Austrijos gulden
Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

VienatiiiB Lietaka ZINIA DĖL SALIUNIKU
IK SZTORNIKU.

APTIEKA!
Kurio] galite gautie visokių giduo- 
u kaip senam krajui, 
rius paeina isz seno krajaus. Tai-: 
pos-gi siuncziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit

W. K. SzembOrskis,

Worcester, Mosr

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupcziaus visame pavieto, 

ba aptieko j'Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam 
rderį. Jo krautuvė yra

Puikiausia visam Shenandoah Į Į

PESTAUPĄCJJĄ.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada' szalt 

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

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
elkale.

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visa 
dalis.svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
 SHENANDOAH ei

64 Green Str.

Pirmos kliasos HoteII
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 

avilį. Pirmos kliasos visoki gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Hotelia

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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

E- Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Grabo- 

rius & Speciality.
Sunbury str. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

Jeigu nori geru czeveryku, 
eik pas

PS Centre Str.
Pottsville, Pa.

/\ptapas J. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Prlvatiszkas gyvenimas 240 South Broad str’ 

Philadelphia, Pa.
• Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 
suduose. Proves už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų 
ir visuose miestuose. Parūpina ukesiszkas citizenship] popieras ir 
„Charters” del draugysczių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
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.

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausi] laivų ir iszsiunczia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..



P. p.JVIaley

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio Ųlfay)f8ę8 

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

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po 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’Adooi Audenrled 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 ryta 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 pietą

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 Y’eatesville 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, Moraa 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 
o35, 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, 

!'• 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 piet.

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

ROLLIN II. WILBER generalnas supę 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

11 S. Main str.
Shenandoah, Pa. 

Parduoda naujus laikro
džius ir patąiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E, [Lloyd str.
Shenandoah Pa

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią aganturą, pardavinėja ivakortCS, apsau
goja nuo.ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda namu 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 Philadelpliijoje ir Camdene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiladejphiajPa.

MoksloStebulilai
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomoso
PrakilnusNew York’o komikas irniokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas kemikas T. A. Slocum, isz 
New York'o apgarsino savo metodas is?- 
gldymo džiovos, gerklės, plauczią ir kru
tinės ligą, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokią nupuolimą svei
katos. Kiekvienam mąs skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiąs UŽ DYK£ 
TRIS BONKŪTES savo naujai iszrastų 
llekarstu.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas* 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prfdery tg suteikti kenezianezia' 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis kemikas, kantriai 
metą metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jc 
tvirtinimas, kad plauczią ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingą 
padėkavonės laiszką“, kurią czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiąstos nuo iszgydytą isz vi
są svieto krasztą.

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 
atsiąs vaistą tiesiok isz savo laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vincą Minkevicziu 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szSrmenų, vesei- 
litj ir t.t. [36 ir DR. F. J. KALLMERTEN,

SPECIJALISTAS CIIRONI8ZKU IR NERVI8Z-

KU LIOU.

Gydo Visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą, spaz 
mas, parąlyžią, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, aklą, 
ausą, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelią,dru- 

>1 galvos ir ant

Wanted-An idea BS 
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
neya. Washington, D. C.. for their $1.800 prize offej 
Mid list of two hundred Inventions wanted*

O gal nori 
Tai eik pas

gį, szaszus a 
skuros, ligas motės, neregullariszkumą 
menstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

lina, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą, reuralgiją, bronchitis, petog- 
rą, niežulį,uždegimą smegeną, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą koją, džiovą pil-

, vo ir inkstą ligas, tifą, odrą, kirmėles ir

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abieją k

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

Rodą už dyku! Dr-as Kallmerten’as 
tuos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metą ligonis, atsi skit gro 
matoj biskį jo plauką nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir klek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenklsz- 
kal, angliszkal ir vokiszkai. Adresas:

DR. F. J. RTEN
TOLEDJ.O I I

Minersville, Pa.

110 Sunbury st. Szalia Wolfo sa 
liūno. Minersville, Pa.

Star Clothing Stow.
Puikiausi siutai, overkocziai skry- 

’beles, marszkiniai, czebatai, czeve- 
rykai už pigiausią cienę pas jus se
ną pažįstamą Irszką.

Extra iszpardavimas siutų su lie 
meiliais su skvernais ir be skvernų 
nuo 1 Septemberio.

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!

STR.23 N. MAIN
SHENANDOAH, PA

o Geriausias Shenadorij pho
to grafas; nutraukia paveikslu 

kokio nori formato, nuo ma 
žiausio iki formatui portreto

Puikiai nutraukia ir nebrang 
iai.

291 W. Centre str. 
Shenandoah Pa.


