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Ant szeszioliktosios nedėlios po Sekminių.

Žinios isz pasvieczio. žodžiu,

sisliapia, kad ateinanczioj socijalistiszkoj 
draugijoj nė kalbos nebusę apie kokią 
nors privatiszką locnastį arba amatą. 
Nedaleisdami sziame dalyke ne jokios

y po ir 
, žmo-

pramonėmis, bus locnasczia
Taip mums atpieszia tąją

garlaiviai,
ii komu-

atrasi jų urėdiszkuose laikraszcziuose, 
skelbiancziuose, jog socijalizmas turis 
siekj perkeisti privatiszką locnastį ant

tav garbe priesz draug sedinezius. Nes 
kiekvienas, kursai save iszaugsztina, 
bus . nužemintas, o kursai nusižemina, 
bus iszaugsztintas.

.. d

jus nuo žemės, o baigiant ant paskuti
nės kurpiaus ylos”. Taigi džiaugkis, 
amatnįke! net prietaisų, kokias turi, ne- 

pakol nepaskirs tavęs draugija 
Dabar gal esi

mei sėdėt ant paskucziausios vietos. Bet 
kaip busi pakviestas, eik, sėskis ant 
paskucziausios vietos: idant kaip ateis 
tas, kursai tave pakvietė, tartu tav:

■ .

Ag

t

Aną metą kaip Jėzus įėjo į namus ne- 
kurio-vyriausio pariezejaus subatoje val
gyti d uonos, o anie tikojo jį. O sztai ne- 
kursai žmogus sutinęs buvo po akių jo. 
0 Jėzus atsakydamas tarė zokono mo
kytojams ir Parižėjams sakydamas: ar 

sų asilas arba jautis įpuls j szulinį, ar ne 
tuojau aną isztrauks dienoje sukatos? Ir 
negalėjo jam ant to atsakyti. Pasakė 
taipogi prilyginimą pakviestiems, regė
damas, kaip pirmas vietas už stalo ap- 
renka, tardamas aniems: kaip busi pa_ 
kveistas ant svodbos. nesėskis ant pir
mos vietos, idant nebotu garbingesnis 
už tavę pakviestas nuo jo, o atėjęs tasai 
kuris tave ir aną pakvietė, netartu tav: 

S z v e i c a r i j a. Mieste Geneva 10 d. 
szio mėnesio Austrijos karalienė Elzbieta 
(Amalija Eugenija), pati ciecoriaus Prancisz- 
kaus Juozapo, buvo nužudyta italiszko anar
chisto Luccesi (ar Lauciui) vidudieni] ant ul- 
vezios. Karalienė nedagalėdama nuo tūlo 
laiko atvažiavo cziouai pakvėpuot sveiku! 
Szveicarijos oru, o norėdama but liuosa 
vieokio triukszmo važinėjo incognito. Laike, 
kada ciecorienė su savo prietelka apleidus ho- 
telį ėjo link garlaivio pasivažinėt, italas, kurs 
tykojo ant jos nuo kelių dienų, iszszokęs isz 
Po medžio, po kuriuom buvo užsiglaudęs, 
akimirksni] suvarė sztilietą j ciecorienės kru
tinę, kuri į dvi valandas po tam pasimirė.

Suimtas anarchistas užklaustas, ką blogo jam 
padare anoji moteriszkė: — Nieko - atsake 
drąsiai, - bet tą padariau del paveikslo ki
tiems! — Ir gyrėsi savo darbu. Szveicarijoj 
nėra tiesos bausti smereziu ir anarchistas pa
teks ant viso amžiaus į kalėjimą.

Austrijos žmonės, gavę žinią apie nužudy
mą mylimos savo karalienės, apsirengė gilia 
žėlaba. N eisz pasakytas trinkszmas ir nuliu 
dimas pakilo visoje ciecorj stėje; žmonės ver
kė ant ulycziipkaip maži vaikai, o moters ga
vo spazmus, ir daugumas apmirė. Smarkes
ni vėla užsidegė piktybe ir ėmė gaudyt italus, 
degyt ją namus, o juos paežius muszti iki 
smert. Anti-italiszka demonstracija yjiatin- 
gai apsireiszkė mieste Trrest, kur C> italai bu
vo sumuszti iki smert nuo įtūžusią austr jokr. 
Mieste Gratz vieną italą nul uziavo, o isz 
Vienuos į l,50o valdžia atstatė nuo darbo, bi
jodama kerszto gyventoją.

Italijoj-gi mieste Roma anarchistai iszleido 
manifestą, ant kurio pasiraszęs revoliuc.ijo- 
merią komitetas, kurio prasme yra szitiedu 
szauksmai: „Lai gyvuoja anarchija! Smer- 
tis karaliams!

Ant to pat suvažiavimo p. M. Schis- 
sel taip atsiliepė: ,,Mes norime patrauk
ti j savo pusę ir valdonus mažos locnas- 
ties, bet tiktai pertikrinant juosius, kad 
ateitis jųjų, kaipo locninįkų- proletari- 
jate- Sztai ko valsczionys gali laukt 
nuo socijalizmo! Atėmę žemės gabalė-

Tepamena tą gerai kaimiecziai, nes ir 
jiems galės tie žmonijos iszganytojai 
siulįti aukso kalnus. Teatsimena tada, 
kad toji žadama laimė, tai iszsižac 
nors mažo, bet locno žemės skl 
pristojimas prie proletarijų, t. 
nių nieko o nieko neturinezių.

Po valsczionų-ukinįkų eina, 
1 vo skaitlingumą, amatnįkai. Amatai, 

i nuo lūžima draugijoj svarbią vietą, o suju
dėti savo pamatuose reikalauja dabarti
niuose laikuose jau ne tik pagelbos, bet 
ko ne reformos. Socijalistai kaip ga
lėdami besiskverbia į tarpą amatnįkų ir, 
nelaimė, randa tarpe jų atkakliausius

Socijalizmui anaiptol neru- abejonės, socijalizmo pasiuntiniai Vokie-

pi amatų pakėlimas, nes tai prieszinasi 
jų principams. Berlyniszkasis , ,Vor- 
warts”, organas socijalistų, vieszai gar
sina, kad ,, amatai turi nupulti, nors jų 
merdėjimas gali pakol tęstis”. Kiek 
syk vokieczių suėjime kataliki szkas Cen
trum paduodavo projektus dėl pakėlimo 
amatų, tiek syk socijalistų pasiuntiniai 
tam prieszinosi. ,, Draugija” skelbia 
socijalistiszka brosziura, mąstanti apie 
busianti svieto surėdymą ,, yra tikru ir 
visatiniu tiesdaviu. Tik jiji gali valdyti 

tekši, į 
prie kokio nors darbo.
meisteriu, paskui tapsi prastu darbinį- 
ku, paskiriamu prie visokių darbų.

Net prasti pramoninįkai, pvzd., vežė- 
esi’auiAČTjų ir t.t. nieko ne

gali viltis nuo socijalizmo. Kaip drau
gija prisisavįs produkcijos medegą ir 
prietaisas, taip ir visas privatiszkas pra
mones pati apims. ,,Visas judėjimas 

sucentralizuotą, o kiekvienam paskirtą 
veikmę. Vietą milijonų privatiszkų pra- 
mpninįkų, agentų, faktorių ir 1.1, užims 
didelėsderautuvės, todėl visa prekystė 
ir pramones visiszkai persimainys. Tele
grafai, gelžkeliai, žigunės, 
plia ntai, 
nikacios, 

, kystę su 
draugijos
laimingą ateitį socijalizmo vadai: Bebel,



ežių perlamente vieszai pripažino smul
kius pramoninįkus per nustojusius raci
jos buvimo. Officijaliszka reliacija jų 
frakcijos suėjime 1893 m- pranesza: 
,, Vidutinius draugijos sluogsnius, jau ir 
dabar arti nupuolimo esanezius, neužil
go paglemžes kapitalistai; nekoki vidur
amžiniai vaistai nuo to n’iszgelbės. Lie
ka tik persitikrinimas, kad amatnįkai ir 
pramoninįkai turi pavirsti į proletarijatą 
ir kad iszsiliuosavimui nuo to reikia pra- 
szalinti priežastis nupuolimo ir pažemini
mo darbinįko. Tegul nebus jie socija- 
listiszkoj draugijoj atskyrum luomu, bet 
visgi drauge su kitais gales užganėdinti 
visokius gyvasties reikalavimus.” Aisz- 
ku, jog socijalizmas ne nori, ne žada pa
duoti ranką tiems skaitlingiems pramo- 
ninįkams, nes, pagal jų supratimą, pra
moninįkai drauge su amatnįkais ir uki- 
nįkais turi žūti, o paskui, kaipo proleta- 
rijai, galėsę susėsti prie bendros puotos 
visatines laimes.

Liekasi da urėdnįkai su mokįtojais, 
nes ir jie turi locnastį. Jų dalį socija
lizmas nežada pagerinti dėl tos prastos 
priežasties, kad ateinanezioj socijalis 
tiszkoj draugijoj, surėdytoj ant pamato 
abelnos lygybes, nebusę ne urėdinįkų, 
ne mokitojų. Socijal-demokraaįįa nori 
dama ant visiszko dalykų lygumo, isz- 
naikįtų visas nelygybes; nekęsę ateite 
nė tarnų, ne ponų, o surėdysę broliszką 
draugiją isz žmonių visiszkai lygių”.

Toliaus bus.

Sanvaite nuo sanvaites.

maskoliszką mokslainę dėlto, kad k 1 e- 
b o n a s juos prikalbino taip daryti.

Atvažiavo „czinovnįkas” net isz Vil
niaus ir pradėjo tyrinėjimą. Tėvai vie
nu balsu iszpažino, kad jie patys isz sa
vęs, niekeno nekalbinami, atėmė vaikus 
isz mokslainės. Starszina tada, atradęs 
keletą neteisingų liudinįkų, davė antru 
syk „donosą”, po ko kleboną kun. Ne- 
kroszių iszvežė į Permą, o kun. Kana- 
pecką į Nižnij-Novgorodą.

18 d. Sėjos netikėtai atsibastė į Stul
gius (Raseinių pav.) žandarų pulkaunį- 
kas Semionov ir padarė kratą pas ka- 
mendorių kun. Skinderį. Nieko nera
dęs iszdumė atgal, bet priesz iszvažiavi- 
mą parode popierą, kurioje buvo paliep
ta kun. Skinderį suimti ir nugabenti į 
Tauragės kalėjimą.
Prie tos progos korespondentas ,,Prze- 
glądo Wszechpolski’o” taip raszo:

,,Kun. Skinderis yra jaunu ir apsz- 
viestu žmogum, o podraug nepaprastai 
milaszirdingu. Kitaip suprasdamas 
lietuviszką patrijotizmą, kaip daugelis 
jo draugų, nekursto sodieszių isz sakyk
los priesz Lenkus, negina jiems melstis 
isz lenkiškų maldaknįgių, bet isz tikros 
szirdies darbuojasi dėl apszvietimo žmo
nių, versdamas isz lenkiszko į liet-uvisz 

- - Co
,, Visi kalba, kad kun0 Skinderį aps

kundė valdžiai klebonas Sapala, pinį- 
guoezius ir prietelis maskoliszkų valdi- 
nįkų.

,, Keliasdeszimts kunįgų pavarė jau 
Zemaiczių vyskupystėje nuo vietų kape
lionų prie pradinių mokslainių už tą, 
k&d kalbėjo maldelę lietuviszkai, kitus 
vėl už tą patį nusztriopavo nuo 25 iki 
100 r. O vyskupas Palulionis kenezia 
tai ramiai ir nieko nesirūpina, kad ap
ginti dvasiszkiją nuo persekiojimų val
džios. Kad tik jam nemažintų už baus
mę pensijos, kun. Paliulionis sutinka 
ant visko ir bažnyczios reikalai mažai jį 
apeina. Dėlto tarp dvasiszkijos plati

nasi demoralizacija.
Pavadinti taipgi reiktų demoralizacija 

tulus apsireiszkimus „litvomanijos”, 
kaip pav. pamokslus kun. Juozapavi- 
cziaus Raseiniuose, kun. Balcziuno Kel- 
.rnėje ir 1.1. Vienas kunįgas - nenoriu 
pasakyti jo vardo - atsiliepė vieszai, kad 
,,nedoram ponui ne griekas kokią trio- 
bą padegti.” Kad vyskupui nurodinėjo 
ant tokių apsireiszkimų ir faktų, kun. 
Paliulionis pavirszutiniai pyko ir žadėjo

Organas lenkų revoliucijonieriszkos 
partijos ,,Przebląd Wszechpolski” tur 
gerus korespondentus ne tiktai Lenki
joje, bet ir kituose krasztuose. Gaila 
tiktai, kad tų,,kitų krasztų” korospon- 
dentai, ypatingai lietuviszki, stengiasi 
perkreipti viską ant lenkiszko kurpalio.

No 16 to laikraszczio randame akyvą 
korespondenciją , ,Ze Zmudzi” plunks
nos tūlo p. S-r-s'io.

Dasižinome isz jos, kad kun. Kana- 
peckas, Ilankės (Panevėžio pav.) kamen- 
dorius, pareikalavo, idant vietinėje mok- 
slainėje vaikai kalbėtų maldas lietuvisz- 
kai, už ką jam maskoliszka valdžia už
draudė vaikszczioti ant lekcijų. Iszgir- 
dę apie tai žmonės, atėmė savo vaikus 
isz mokslainės. Starszina praneszė val
džiai, kad žmonės nenori leist vaikų į 

nubausti per daug iszkalbius kunįgus, 
bet isz tikrųjų nė vieno nenubaudė, nes 
pats yra tos veislės litvomanų, kurio pa- 
trijotizmas remiasi ant sėjimo neapykan
tos priesz lenkus”.

Komentarijai nereikalingi, negut tas, 
kad vyskupas Paliulionis visai neyra 
,, litvomanas” ir ta jo ,, nelitvomanija” re
miasi ant sėjimo tarp lietuvių meilės len
kų. Yra juk-gi vienų nuomonių su ve
lioniu pralotu Baraucku.

D-ras Szliupas gąsdina ,,Vienybėje’' 
kunįgus savo ., Keliaujanczia Mokslo 
Draugyste”. Jus, kunįgėliai, girdi, jau 
drebate, kad dar draugystė nepradėjo 
savo prakalbų, bet kad pasiirrsime už 
darbo, tada - oi, oi!... Asz, girdi, kal
besiu apie evoliuciją, o kiti - dar nėra 
žinios apie ką. Užtai isz kalno, girdi, 
maukitės maiszus ir galvas pelenais bar
stykite!...

Tuszti gąsdinimai. Girdėjome juos 
nesykį nuo daktaro, o vienok ant svieto 
niekas neatsimainė: kunigai kokią įtek
mę turėjo, tokią ir turi, tik skaitlius dak
taro szalinįkų susimažino. Bus tas pats 
ir su dabartiniais gąsdinimais.

Tai gi daktaras gali drąsiai sznekėtiir 
apie evoliuciją ir apie revoliuciją ir apie 
ta nori.. Kils isz tų prakalbų keletas 
mažesnių ir didesn’ų nesutikimų, bus 
barnių po laikraszczius, daktaras įgis ke
letą adeptų, kurie gal, kaip turime kele
tą paveizdų, kad parodyti savo progre- 
syviszkumą, szventa dieną eis į girią me
džių kapoti arba drabstys purvais į ku- 
rusai gyvenimus. Daugiau nieko.

Isž didelio debesio vis mažas lietus.

Del visu ligoniu-
Jeigu norite visokių žolių ir szaknų gautie 

isz Europos, tai gal gauti pas manę, kad tik 
pasakys vardą, o nuo kurių jau keli desėtkai 
pasigelbėjo nuo sunkių ligų.

Jus, kurie gyvenat toliaus nuo didesnių 
miestų, kur nesiranda gydytojų, su kuriais 
galėtut susikalbėti ir apie savo ligą apsakyt tai 
turite pasini py t gyduolių su kurių pagelba pa- 
lengvįtumet sau. Raszykit pas

J. M, Brundza,
518 W. Spruce st. Mahanoy City, Pa.

T raj an k a
Naminė gyduolė pareina is Lietuvos, suside
danti isz 70 visokių szaknu, kasztuoja 50 c.

Raszykit pas Brundzą, o visko gausit.
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Blaivyste
lietu-

mato ir seka. Bet jeigu blaivyste jiems 
nuolat butų skelbiama ir jos vaisiai lyg 
pirsztu į akis durtų visur, tada be abe
jones daugumas susilaikytų ir blaiviai 
pradėtų gyventi. Teisybė, kol svietisz- 
ka valdžia pavelys laikyti patentuotas 
karcziamas su apsvaiginancziais gery- 
mais bei visokiais vitrijolais, girtuokly
ste nepaliaus sloginus žmoniją ir visisz- 
kas blaivumas jokiu budu neįvyks, nes 
žmogaus silpnas prigimimas daugiaus 
linksta ant pikto, nė kaip

Ne tiktai mus (gero.
ant

Vienok taip dalykams stovint, 
neturime rankas sunėrę snausti ir 
ko neveikti. Tiesa, jau ir tarpe musų 
pradėjo blaivystes draugystėles tverties, 
kurias turime su didžiu džiaugsmu pri
imti ir numylėti, kaipo daug žadanczias 
mus ateitei ir gerovei. Tacziaus kad 

isz- 
augtų ir taptų milžiniszkomis, neatbūti
nai reikalauja tarpsaviszko susiriszimo ir 
suveikimo, žodžiu, reikalauja geros pa- 
gelbos ir paramos nuo dvasiszkos ir 
svietiszkos inteligencijos. Bažnyczia ir 
kunįgai turi būti vadovais ir žvakėmis 
blaivystes lauke, o mokslas ir apszvies- 
tunai pagelbetojais sudrutintojais! Ir *«vE ocluviszk' Ktmjgai pouraug 
su lietuviszkais apszviestunais vienybė
je pradėtų praktiszkai veikti, kovoje 
priesz girtybę ir platįti blaivyste, tada 
be abejo jų darbai atnesztu geidaujamą 
vaisių, taptų,(nors ne visi,)musų broliai 
lietuviai blaivus ir jų gyvenimo sąlygos j 
greitai pasigerįtu, įgytų gerą vardą ir 1 
guodonę pas amerikieczius ir daugelį 
vargų, nelaimių ir bėdų praszalįtų isz 
savo tarpo.

Blaivystes reikalingumą mus 
viszkai tautai mes visi suprantame ir ma
tome, bet mažai rūpinamės apie jį. Nė
ra pas mus ant blaivumo lauko ne agi
tatorių, ne agitacijų; kaip kada kunįgas 
per pamokslą arba koks laikrasztis paba
ra lietuvius už didį girtuokliavimą ir jo 
pasekmes: pesztynes ir žmogžudystes ir 
tuom viskas baigiasi, o girtuoklyste eina 
toliaus paprastu keliu,
darbinįkai žmones, bet ir biznieriai puo
la aukomis baisios girtuoklystes. Skai
tome savo laikraszcziuose apie bankru- 
tijimus, iszpardavimus lietuviszkų ver
telgų ir karczemnįkų vienoje vietoje dėl 

Įto, jog žmones darbinįkai daug ant bar- 
Igoiszemęir iszgerę neužmokėjo, kito
je - jog pats vertelga nežiūrėjo savo tosios draugystes butų skaitlingos, i 

Įbiznio per daug girtuokliaudamas. 
Teko man pažinti vieną karczemnįką 
Giriniame mieste, kuriam biznis neisz- 
Jasakytai gerai ėjo, tartum visos laimes 
am tarnavo, bet ar isz didžio džiaugsmo 7 o
irisz kitos kokios priežasties pasileido 
aisiai pats gerti ir savo namų visai be
eik nežiūrėti; surinkęs po kokius $ 300 
erpedę važiuodavo kitur, o kaio orą- 
isdavo tuos pinįgus ant kazyrų, bili- 
irdo, girtuokliavimo ir kitų dalykų, 
trgantis grįždavo namon, kur mote- 
iszkė su vaikais kruvinomis aszaromis 
erkdama jo prasižiurejo.
— Nu, ir kas su juom atsitiko?
Pragėrė ir pralėbavo savo gražius na

šus, hotelį, liko iszmetytas su daigtais 
■vaikais ant gatves, o pats, be abejo, 
lirupesczio apsirgo. Reiks vėl lysti

mes 
nie-

Busi redaktoriumi ir sztai keletas rodų, kokiu 
redaktorius turi būti:

1. Privalai rinkti kuodaugiausia žinių, nes 
kas iszduoda laikrasztį, privalo apie visokius 
dalykus szį bei tą numanyti.

2. Vengkie, raszydamas į laikrasztį, tuszczių 
žodžių, labjausiai apskritavimo. Jeigu, da- 
leiskim, žinai ką blogo apie žydą, neraszyk 
tuoj, kad visi žydai yra toki, nes ir tavų patį 
kiti prie kokios nebūk kitos kategorijos pri- 
taikįs ir gales apjuokti.

3. Bukie labai atsargus apraszyme vietinių 
žinių ir vietinių prietikių ir pirm nei ką nors 
apie vietinius dalykus raszysi gerai apmisly- 
kie, kad ką bereikalingai neužgautum.

4. Niekad nedarykie per rasztą bledies (isz- 
kados) kitiems, jų paszaukime, amate arba 
darbe, nes pertai gero padarysi nedaug, o vien 
tik kerszto neapykantą ant savęs užtrauksi.

5. Niekad neraszykie apie kitus isz augszto, 
nes paniekinimas labjaus pykina.

6. Visada bukie apgynėju persekiotų ir nu
skriaustų.

7. Už teisybę visados raszykie drąsiai, nes 
tik drąsus pergali ir apveikia kitus.

Tokias rodąs davė anas Zaltzburgo vysku
pas savo redaktoriui, kurs tą redaktorystės 
urėdą per 50 metų paskiaus su 
sekine pildė.

Giliausi v a n d
Iki sziam laikui jurinikai,

marių dugną, giliausią vietą surado, ant 54 
žinbuTa’vi^Lune kalnų siekia 54 angį, mylios. 
Iszeina, kad augsztis kalnų yr’ didesnis, nei 
gylis jūrių.

didžiausia pa

e n s.
bemieruodami

Reikalingas VARGAMISTRA.
Kursai moku szneket lietuviszkai ir 

lenkiszkai ir mokiti, taipgi rėdyt bažnytinį 
korą pagal tiesas giedojimo.

Atsiszaukit pas
Rev. M. Pėža,

Spring Valley, III.
b žeme anglių kasti, kuomet žmonik
ei gyvendamas, galėjo tapti turtingu 
savo vaikus iszmokįti. Daug yra pa

uzių paveikslų tarpe darbinįkų ir biz- 
ferių, kur sunkus uždarbys nueina ant 
frtybes, kazyrų, bilijardu, bylų ir ad- 
okatų.
Taigi, jei mus lietuviszka Amerikoj 

pugija tokiame apverktiname padeji- 
Rstovi, kuris jai grąsina pražuvimu, 
Mmes neprivalome koncentruoti, rin- 
pvisas savo pajiegas į krūvą ir stoti į 
bvirą kovą su tuoju mus didžiausiu ne- 
[detelium girtuoklyste ir padėti jam

Juk-gi daugelis isz musų brolių 
•ttuvių geria patys nežinodami delko 
*r,a* Juk visi beveik szioje gadynėje 
fria ir gėrymą laiko už pirmutinį vai- 
!ikiekviename suėjime, musiszkiai tą

Katalikas.

Margumynai.

Rodos del Redaktorių.
Profesorius d-ras Schoepf, sekretorius vys

kupo konsistorijos Zaltzburge, apraszo kalen
doriuj a, iszduotame 1898 metuose, tokį atsi
tikima:

Dieną 20 Gegužio 1848 metuose mano vys
kupas, kardinolas Schwartzenberg, pasiszau- 
kė manę pas savę pavakare, tarydamas turįs 
ką svarbų pasakyti. Kada atėjau, jis pradė
jo;

— Zinai tu - sako - kaip sziandien visi per
sekioja ir iszjuokia dvasiszkij^, t. y. kunįgus 
Nieko neezėdija, kad tik juos kuom nors už-’ 
gauti, o prie tam esame be ginklo, nes neturi
me laikraszczio, kuriame galėtume apsiginti. 
Asz misliu iszduoti kasdieninį laikrasztį de 
apsigynimo o tarę aprinkau ant redaktoriaus

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
JPhiPa Dental Į^ooms,

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa.

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

JAMES W. RYAN
Pottsville, Pa.
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nors skaitliuje gal mažesni už mus, politikoje 
iszsidirbo sau augsztą vietą. Sziandien Pott- 
svillės korto audžia, district attorney ir jų pa- 
gelbinįkai yra vokiecziai. Apart ėmimo di
delių pensijų, vokiecziai iszsidirbo sau vardą, 
taip jog kokiame nebūk reikale amerikonai 
turi su jais rokuotis.

Susitvirtinimas politiszko kliubo Miners
villėj ir užsidėjimas naujo New Philadelphijoj 
rodo, jog lietuviai isz naujo pradeda busti po
litikoj. Sunkenybė ta, jog kada kitos *autos

i 
g

Schuylkillo'paviete „foreigneriai” užima 
treczią dalį populiacijos. Nors tas sulyginant 
ne daug, tacziaus imant į rokundą, jog poli- 
tiszkos partijos demokratiszka ir republiko- 
niszka yra taip lygios stiprume, jog pervoži- 
jimas į vieną ar kitą pusę priguli daugiaus 
nuo perėjimo sąnarių vienos partijos į kitą, 
ko balancą polifiszkų vdgų. Tą jab gana ge 
rai supranta amerikonai, užtaigi pradeda po- 
valiai gretįtis prie minėtų foreignerių, kurie 
būdami isz prigimimo geros szirdies, nedaug 
reikalauja nuo politikierių už savo votą.

— Jug man - sako - vis tas pats, vienam 
duosiu ar kitam.

Užtaigi kas pirmiau pakiszo gerą žodį ar 
stiklą alaus, tai tam foreigneris ir nusileido.

Taip buvo sulygsziol, tik neseniaus, kaip 
nuo pereitų metu, pakurstom! per prakilnes
nius vyrus, kurio gerai suprasdami šylą blip 
didelės minios svetimo elemento Szenadorij 
padarė jų suvienyjimą politikoje, kurio vai
sium buvo isznnkimas lietuvio į miesto per- 
dėtinius.

Tacziaus nuo to laik ir vėla viskas aptyko, 
sziandien net tas pats Szcnadoris apart savo 
chiefburgio daugiaus niekuomi negal pasigir- 
girti. Reiszkia tas, kaip dar mes mažai iszsi- 
dirbę politikoje.

Kitaip ją supranta vokiecziai, kurie būda
mi augsztesnio apszvietimo, greit įspėjo ame- 
rikiszkos politikos galybę ir sziandien jie

subrendo ir net isztvirko politikoje, mes dar 
pradedam tik mėgįt; žinoma, jog nuo pradžios 
dar toli iki galui ir daug imsczėso, pakol dar 
mes duosim savę pažįt politikieriams, o ką 
jau sznekėt, kiek ims mums czėso įkiszti ką 
nors savo nors į menkiausią politiszką urėdą. 
Ką paklysta galva turi ataisyt kojos - sako 
lietuviszkas priežodis, kuris labai pritiktų 
praktikoje sziandieniniame musų politiszkam 
judėjime.

Minersvillės lietuvių pasirodymas pereitoj 
pėtnyczioj demonstraci]Oj, darytoj amerikonų 
dėl priėmimo pargrįžusių isz Kubos kareivių 
isz tos priežasties yra labai pagirtinas.

Jis kaip isz vienos pusės sujudįs lietuvnį- 
kus politiszkuose reikaluose, taip isz kitos 
pusės atvers atydą ant mus Amerikos politi
kierių. Žodžiu yra tai pirmutinis mus pra- 
siskynimas į politiszką girią.

Nuožmus perdurimas peiliu moteriszkės, 
kurios vienįteliu prasikaltimu buvo tas, jog 
gimė isz karaliszkos giminės; szaltis ir iszro- 
kavimas, su kokiu žmogžudys įvarė savo smer- 
tiną ginklą į szirdį nekaltos aukos; ant galo 
drąsa, su kokia jisai giriasi isz savo pekliszko 
darbo perima sziurpuliais kiekvieną turintį 
žmogiszkus jausmus. Yra tai vienok nieks 
daugiaus, kaip vaisiai szirdies pagadįtos ne
doru iszauklėjimu, vaisiai bedieviszkų ir anar- 
chiszkų doktrinų. Perbėgau tyczia „Vieny
bę”, žiūrėdamas ką pasakys tame reikale ko- 
rifeus musų anarchistų bei socijalistisų 

... iii__  TA-
tacziaus patyka rengia Pittstone teatrą - Ni
hilistai.

Lietuviai Amerikoj.
Pittston, Pa. Mus miesto majoras 

Benjamin Harding, republikonas, kad lietu
viams prisigerinti pradėjo davinėti darbus 
mainose, kur jo sūnūs yra superintendentu, 
bet lietuviai nuėję darban pamatė, jog sutei
kiami jiems brustai yra netikę, mažai anglies 
ir mažas uždarbys, todėl pametę gryžo atgal 
į savo senuosius pleisua. Mat lietuviai savo 
balsavimu už jį prisidėjo, jog jis liko aprink
tas miesto majoru, o dabar jisai jiems davinė- 
jimu pleisų atsidėkavoja.

— Darbai pas mus dabar eina vidutiniai, 
žmonės uždirba nors ant savo kasdieninio gy
venimo.

Mus teatraiiszka draugystė mokinasi dabar 
loszti ,,Nihilistai”, kad parodyti lietuviam! 
jų darbus Muskolijoje.

Wilkes B a r r e, P a. Pirmoje nedė
lioję kriminaliszko Courto Wilkes Barriuos 
(nuo 12 d. iki 19 Sept.) padėtos ant listos szios 
pravardės, kurias maž daug galime spręst, 
kad yra lietuviszkos:

Skundžia Ant. Brovinski Praną Stadalis 
už užpuolimą ir sumuszimą, D. Baker skun
džia St. Brusoką, Augustas Sands skundžia 
Juozą Gavecką, Jonas Svik skundžia Antaną 
Galių, Ant. Macziulis skunbžia Joną Bolews- 

kį, Michalina Shust skundžia Adomą Dunile- 
viczių už pasimeilinantį užpuolimą.

— Kunįgas Martin, airis, nedėlioj 5 d. szio 
iszvažiavo 7 dieną szio mėnesio į Europą. Pa
eina jis isz Seinų dijecezijos ir lietuviams kal
bėdavo, kad yra lietuvnįku ir kad lietuviszkai 
mokąs susikalbėti, per tai daug lietuvių, ku
rie skaitė savų už pusmozurius, būva prigulė* 
ję prie lenkiszkos parapijos.

Plymouth, Pa. D-rka Želviene tve 
ria Plymouth’e „Lietuvaiczių Draugystę“. 
Mokės kiekviena sąnarka ant mėnesio 25 cen 
tus. Prigulės prie „S. L. A.“. Taigi isz 
sudėtų per metą 3 dol. 2 dol. eis į „Susiv.“,: 
o 1 dol. sziaip ant reikalų draugystės.

— Kun. Tomkiewicz, kurs veik per 7 me
tus iszbuvo lenkiszkoj Plymouth© parapijoj, 
mėnesio praneszė lietuviszkiems Wilkes Bar- 
rių parapijonams, kad bent už dviejų nedėlių 
jie gaus lietuviszką kunįgą. Vyskupas buvo 
žadėjęs iszszventįti dėl Wilkes Barriecziųklie
riką Kudirką, besimokinantį St. - Vincent 
bet jį szventįti negalėdamas, duos kitą kunį- 
gą-

G 1 e n Lyon, Pa. Lenkų kunįgas Zy- 
chowicz iszeina ant klebono į Scrantoną. Kaip 
dabar bus? Kun. Zycgowicz mokėjo (lai 
sziek tiek lietuviszkai ir nors kaip avis su h- 
šia su lietuviais galėjo susikalbėti. Kų darys 
lietuviai, kad ateis į Glen Lyon parapiją ku- 
nįgas nemokąs nė žodžio lietuviszkai?

M i n e r s v i 11 e( Pa. Pereitą pėtny 
—ia J «-zin mėnesio Minersville? ĮĮetuvisz 
kas kliubas puikiai- atsižįmėjo. Isz priešas 
ties sugrįžimo kareivių nuo Porto Pico Miner 
svillės miestas prirengė dėl jų ovaciją ir vie 
vieszą priėmimą, ant kurio buvo užkviestos ii 
lietuviszkos draugystės. Szią progą tuojau 
lietuviai pagavo dėl parodymo savo politisz 
ko kliubo, kurs dar iki sziol vieszai nebūvi 
apsireiszkęs. In 200 lietuvisskų vyrų iszsj 
liejo ant Minersvillės gatvių, neszdami sav( 
trikampinį sztandarą su paraszais ^Lithua
nian Independent Club”. Llewellyn benas 
pridavė jiems parodos vaikszcziojime, taip, 
jog kittaucziai negalėjo atsistebėt isz gražu
mo lietuvnįku bei ją skaitliams. Amerikonisz- 
kos karūnėlės puoszė sziuo kart jų krutinės, 
nes ėjo varde Amerikos ukėsų, norincžių imti 
dalyvumą pagerinime, ateitis savo antros 
tėvynės.

John Smith & Co
Laiko kopuikiausią buczerng visokios mė

sos.

Siunczia taipgi pinigus į visas dalis svieto, 
o per jį siuncziami pinįgai meprapuola.

Parduoda szipkortes ant asztuonių garlaivi- 
nių kompanijų. M. BORUCH, Mng.
137 Sunbury str. Minersville, Pa-



Zyvila.
Mickevicziaus apsakymas isz Lietuvos veikalų 

Iszguldė J. Montvila.

Graikai ir Rymo istorijos raszėjai ga
na medegos mums suteikia apie doras 
ir kuone vyriszko pobūdžio materiszkes, 
o ir mus Lietuvai panaszių nestokuoja, 
kad tik kas patėmyti ir auksine plu nks- 
na užbrėžti jas norėtų, bet matydamas, 
kad nieks nieko apie tai nemislyja, pasi
ryžau kiek galėsiu, trumpa apysakėlę, 
iszimtą isz senovės knįgų, tiesmukai 
jums perstatyt.

Apie 1400 m. Novogrudke, Slomine 
ir Lydoj vieszpatavo didis ir galingas 
kunįgaiksztis vardu Korijatas; jis turėjo 
dukterį vienturtę, labai patogią merginą, 
vadino ją Zyvila, tai yra Diana, kadangi 
stebėtinų savo szvelnumu lyginosi anai 
dievaitei, ir abelnai buvo sprendžiama 
kad apie moterystę mislijo su pasibjau
rėjimu, nes kada kunįgaikszcziai ir ga
lingi ponai isz tolimų szalių siuntė 
pirszlius, visiems stacziai atsakydavo; 
isz to ir pasklido -gandas, kad panystėj 
nori likti iki pabaigai savo gyvenimo. 
Vienok suvis kitokia tų atsakymų prie
žastis buvo. Kunįgaikszcziutė Žyvila nuo 
tūlo laiko slapczia mylėjo lietuvį Pora
jų, vyrą su karžygiszka szirdžia, kurs 
per savo drąsius atsižymėjimus ant kares 
labai buvo patikęs kunįgaikszcziui Kori- 
jatui, kuriam prasiszalinus, valdė visa 
vieszpatyste, o pertai lengva jam buvo 
slapczia susiveiti su savo mylimąją, my
luotis su ja ir džiaugtis.

Atsitiko, kad neužilgo sugrįžo isz ka
rės Korijatas ir nemažai nulindo, maty
damas taip didę atmainą mylimoj savo 
dukrelėj. Jos aszaros, jos dūsavimai, 
jos nublankęs veidas, jos baimė ir nuo
latinis drebėjimas priesz tėvą,atvedė jį 
prie dasiprotėjimo.,, Duktė nedora -suszu 
koantto atvedė tave pasileidimas, kad ant 
visados uždėjei juodą plėtmą ant namo 
tėvo, szalin eik isz mano akių, ir tu, ir 
kas tavę ant to pritraukė mirsite baisia 
smerezia!” Tuojaus užszaukdino po 
visą miestą, kad jeigu kas danesz apie 
kunįgaikszcziutės mylimą, arba nors 
sziokį tokį jo pėdsakį parodys, liks gau
siai apdovanotas. Bet užszaukdinimas 
isznyko ore, kadangi n'atsirado tokis, 
kurs apie slaptą jų meilę butų žinojęs, 
arba žinodams Korijatui butų dane- 
szęs.

Kunįgaikszcziutė Zyvila buvo labai 
mylima visų tarnų ir ukėsų, o ant kar
žygio Porajaus, kurs pasislėpęs verkė, 
o susirinkimuos mokėjo pasirodyti link
smu, nieks nė nepamislijo.

Matydams tad Korijatas, kad visi ty
rinėjimai ir jieszkojimai buvo bepasek- 
mingi, užsipuolė ant dukters labai jai 
grąsįdams; bet ta tylėjo. ,,Tėve - 
kalbėjo - prisipažįstu, kad labai nusi
kaltus, bausk manę, sztai esmi, žinau, 
kad neverta tavo susimylėjimo; bet ki
tą nekaltą drauge su savim prapuldyt 
negaliu, kad dar labjaus n’užrustįti die
vų”. Kunįgaiksztis tada truputį sumin- 
ksztėjo, pradėjo su ja szvelniai, slėp- 
dams piktumą, kalbėti, žadėjo jai nuo
dėmę jos dovanoti, kad tik vardą kalti- 
nįks iszgauti.

Zyvila tylėjo, tik aszaromis ir dūsavi
mais atsakydama. Tada kunįgaiksztis 
dideliai užpykęs, paliepė savo vienturtę 
apkaustyt retežiais ir į kalinį po sargy
ba įmesti, isz kur neužilgo turėj’ but 
vesta nužudyti.

Ir kas gal apraszyti gailavimus, nu
liūdimą ir verksmą, kokis pakilo visam 
mieste? nes kunįgaikszcziutę Žyvilę 
žmonės, nei dievaitę, guodojo, nei mo
tiną mylėjo, kadangi ji szelpė vargszus 
žmones, o asztrius kunįgaikszczio įstatus 
minksztino.

Ėjo tad žmones pulkais dvaran kunį
gaikszczio, kareziai verkdami ir 
melsdami susimylėjimo ant nelaimingos 
kunįgaikszcziutės. Vienok nieko iszpra- 
szyt negalėjo.

Tuomi-gi laiku parubežėj kilo kova 
kunįgaikszczių Gudijos su Lietuva. Jo
nas surinkęs daugybes kariaunos apgu
lė pilis, su ugne ir kardu žengė pirmyn; 
taip, jog kol apie tai žinia pasklido, dau
gelį žmonių nužudė ir daug nekalto krau
jo praliejo, o smarkiai traukdams susto
jo netoli mus miesto.

Buvo tai diena priesz szventę perkū
no; ant rytojaus rengėsi žudyti kunįgai
kszcziutę Zyvilę.

Porajus Korijate su saujale karžygių 
buvo siųstas, kad kokias kliūtis neprie
teliui padarytų, kol tinkanezią atspirtį 
spės prirengti. Tas, nors su daug skait- 
lingesniu ir nuožmum prieszu turėjo su
sitikti, vilties vienok nenustojo ir ant 
žmonių jo, be tvarkos einanezių, su to
kiu pasiryžimu ir smarkumu užpuolė, 
kad juos visiszkai sumuszęs, įvijo į to

kias kilpas, kad tądien but myris visiems 
rusams buvęs, jeib tamsi naktis neper
traukia muszio.

Porajus nieko netrukdams, prieszų ka
riauną savo karžygiais apstatęs, pats į 
pilį su linksma naujiena nubėgo. Pada
rė pilij iszkilmę didę. Korijatas prie- 
szais’Porajų su karžygiais iszjojo, viso
kią garbę jam suteikdams ir apgynėju 
savo vadįdams, į savo rumus ant puotos 
užpraszė, o kada likos tik patys duvie- 
nu, Porajus, kaip ilgas, puolė kunįgaik
szcziui į kojas, placziai savo viernumą ir 
atsidavimą apsakydams: ,,Taigi kunį- 
gaikszti ir vieszpatie mano, smarkiai 
sumyniau asz prieszus tavo, ir daleis 
gal dievai isznovyti juos ik vienam, per
tai už dovaną gausią geidžiu to, kad 
vienturtę savo dukterį nežudytum, o man 
ją isz savo malonės už moterį duotum, o 
už tą tavo mylistą krauju ir visoms savo 
pajiegoms tarnausiu!” Kunįgaiksztis 
vietoj gerumo ruseziai pažiurėjo ir to
kiais žodžiais tarė: , .Porajau, pripildei 
manę linksmybe ir liudnumu; džiaugiuo- 
siu matydams taip didį patarnavimą, bet 
užtai geidi daugiau, nė kaip yr’ mano 
galėj. Anie szventi ir didi pranokėjai 
musų, Lietuvos kunįgaikszcziai, žinai, 
kad dukterų savo už savo padonų nelei
do, ir bloga tam buvo, kurs nepaisy- 
dams savo kraujo skverbėsi per aug- 
sztai, o taip-gi ir tam, kurs pasekmingai 
į puikybę kyla ir daug augszcziaus, kaip 
tinka, siekia; o duktė mano, kunįgaik
szczių kraujo, namą musų suterszė!.... 
Tikėt nebenoriu, kad tu ant to jąbutum 
atvedęs. Kitaip, isz kurgi taip staiga 
link tos iszdykėlės tavije meilė but ėmu
sis?.... Nesuprantu. Pertai ir nuo 
szių pažvelgimų turi nusivalyti; tuom 
tarpu pažiūrėsim, kasu tuom daryti.”

Po tokios pasznekos atsiskyrė tary
tum szvelniai, abu piktumą viduj suturė
jo ir užslėpė. Porajus nedėkingumu 
pono lyk gyvam perimtas ir, kaip per
kūno trenktas, pajuto, kad bausmė ant 
jo kabo, kersztą pertai, giliai szirdij 
dengdams, gaivino. Kunįgaiksztis-gi 
manė, jog per prigavimą dukters ir per 
pasekmes kovoje sostą savo pono nori 
įgyti. Dėlto-gi tai misli’o, kaip anam 
gyvastį atimti; bet dar to padaryt nega 
Įėjo, kad nesumisztų jo žmonės, kurie 
Porajų iszgeibėtojum szaukė, o dar prie 
iszgujimo prieszų Porajaus ranka buvo 
reikalinga.

Toliaus bus.
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Ant Controler.
Votuokit uz

H. J. Muldoon
isz Shenandoah, Pa.

W. Marr
isz Ashland, Pa.

Ant Sudzios
Votuokit už

Schmidt Broliu,

t

Tarp 4 ir Sunbery sts.
Minersville, Pa.

Dar tik užsidėjau kriauezių szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro, 
o puikus kriauezius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai 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 sabinius alų, 
porterį ir 1.1.

50 YEARS* 
EXPERIENCE.

TRADE MARKI, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS Ac.
Anyone sending a sketch and description may 

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully Illustrated, largest d.'culatlon Of 
any scientific journal, weekly, terms 13.00 a year ; 
>1.50 six months. Specimen copies and ELAND 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.

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

Gaunamas Scranton g Pa. 1423 
Main Ave pas Rev. AK aupą už 1

Pernyk&ztis ir užpernyszksztis 
po i* dolerio.

SALIU N INKAI!
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kada(JHRlzS- 
T1AN SHMIDTO yra ircras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti. 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41 ir 11

Adresai
Nau o Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas:

T- Astramskas, box 200 
Minersville, Pa.

Kasierus:
t 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 pusės 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 
ateinanezių rinkimų Novemberij.

District Attorney ir offisas 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 teis^įįės 
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi 
p, Cumming buvo visada priete- 
lium darbinįkų, o ypatingai mai- 
nierių, 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 Attorney 
ofisą.

eri ins, k aip Klondike
Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

už juc: oilnai gausite.

Parlor suit 5 sztukos — 818.00. 
Kėdė su medžio sėdyne — 80.45. 
Kėdė su nendrine sėdyne — $>(>.75

Williams &. Sou

už pigia prekei eik pas
D. EAtJSTA in 
jo ofisą

--------ANT---------

JEI N O RIGA UTĮ GE

Ar nori Alaus, Porterio, Degtines ar Vyno 
Nuveik pas

W. Chmieiiancka
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.

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 daugelism

GERIAUSIAS LIE 
TUVIS ZKAS KRI/-X . 
CZIUS

A. BUJAUCKA S
Persikraustė į savo nau. 

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

PATENTS
qnlckly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Bend model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 48-PAGE BOOK FBEE. Contains references 
and fall information. Jt-iy-Write for SPECIAL OFFER. 
H. B, WILLSON & CO., Patent Lawyers, 
Le Droit Building, WASHINGTON, D. C-

Gerkit

aierCo’s
,,Anthracite” alų 
varantuota tikrai czystas.

Dailus aržuolinis sutrau kiamas 
stalas - $3-7

Geležines lovos

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa eilialovos, springsai, visur 
apvadžiota - S 3.7

Komoda - - 5.
13 S. MAIN STR.

SHENANDOAH, PA.,

Tikrai gryna

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

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

NAUJAS S ALIENAS"

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

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

Minersville, Pa.
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W. SLOMINSKA
! 679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL.

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

DWIEMS MEDALIAIS»
1 ant Kosciuszkos Paro

dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbinią.

PMSZKMA1HSTIMA

KRAJ0WA

1899-

5:si

iSi

i;si

i
KARŪNŲ, SZARI’Ų, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,^ 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbg apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
8us augszcziaus paminėtus daig-

sb ir Geriausei, nes per 30 metų
® užsiimdama iszdirbimais įgijau

> geriausg praktiką ir dėl to galiu
wiską padirbt pigiau ir geriau ue-

E gu kiti fabrikai.
■' * Su guodone

W. SEOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

Til

o 
ce

Banka Bischotfo
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CltaHll te 
New-Yorke

-------------O--------------
Siuncziame p į s visas dalis svieto pigel, saugei ir greitai

■'(

©i U duodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez us g 
Šalvių į krajų važiuojantiems ir iszsiuiicziame SZipkorte 
® dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

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

jMaskolijos rublių, vokietijos markių, Austrijos gulden
. Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

Si

Si
!SI

Si

Vienatine Lietuva
APTIEKA!

Kurio] galite gautie visokių giduo- 
11 kaip senam krajui, ba aptieko 
rius paeina isz senj krajaus. Tai-: 
pos-gi siuncziame giduoles į visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit

IV. K. SzcmbOrskis,

U Green Str. Worcester, Muša

Pirmos kliasos IIotelĮ
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZIA.

ZINIA DĖLSALIUNIKU
IR SZTORMKU.

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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

E- Hummel.
Pigus Forniezių sztoras, Orato

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

Minersville, Pa.

Puikiausia visam Shenandoah

BEST7wp/\cjjA.
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalt 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai 
ji 1 mos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
e’kale.

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

121 ir 117 E.Centre str
SHENANDOAH ei

/tytapas /\. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str' 

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnonris ir kriminaliszkomis provomis visuose 

soduose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajiniu varyti už dyką 
ir visuose miestuose. Parūpina ukčsiszkas citizenship] popieras ir 
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas ab 
jicszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia Į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and 
life insurance.)

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
Qvių. Pirmos kliasos visoki gėrymao 

cigarai. Laivakortes taiposgl pardu 
ant geriausių linijų.
Nepamirszkite, jog Motelia

Petro Lipavicziaus,

Jeigu nori geru czeveryku, 
eik pas ,u-

Fogarty Bros.
4 S Cen t re Str.

po No. 1837 N. Main Ave.
Pottsville, PaJ Taipogi parduoda lai va kortes ant geriausią laivų ir iszsiunczia 

pinigus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..



375

Minersville, Pa.
i

N. MAINd

Tai eik pas

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj /

KARDUS, drabų-

RES, KARŪNAS,

Wanted-An Idea
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neva, Washington, D. C., for their 81,800 prize otlei 
<nd list at two hundred Inventions wanted

SZARFAS, KEPU-

ž

m

ji

J

ft

Geležinkelis Leliiąh - Vaiky.
Prasidėjo nuo ij Gegužio (May)r&98

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

ton, 5.28, 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 piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

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

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.38, 
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 pietų.

TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta, 

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

Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville 
St. Clair, New Castle, Morea ir New 
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po 
piet.
IZ 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 
Whjte Hall, Coplay, Allentown, Easton, 
!’• 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.

MoksloStebuklai

MORGAN,
Dirba visokias

IR T.T.ŽIL’S

" DEL LIETU-

V1SZKU
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes

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

ROLLIN H. WILBER generalnas supę 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

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

PrakilnnsNew York’o komikas ir mokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyka.

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E- ILloyd str.
Shenandoah Pa

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir ryginus del szčrmenų, vesei- 
lių ir 1.1. [36 ir

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 abelnal 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 tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery tę suteikti kenczianczla1 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis kemikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J< 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos lludyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnosza 
greitą ir neiszvengtlną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C , 
98 Pino str., New York, priduodamas 
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaista 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.

Star Clothing Store-
Puikiausi siutai, pverkocziai skry
bėlės, niarszkiniai, czebatui, czeve- 
rykai už pigiausią ci<*nę pasjusse- 
na pažįstamą Irszkų.

meiliais su skvernais ir be skvernų 
nuo 1 Septemberio.

110 Sunbury st. Szalia u oi f o 
liūno. M i nėr.-vi lie, Pa,

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortOS, apsau
goja nuo.ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda uaillll 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 Pliiladelpliijoje ir Camdene? 1 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

Domanski
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Phi!ade|phia,Pa

W.SUMI1S LIETUW0S 
PO AP.SZW.WICEUTO 
UZD.Z4.RUG.I893. 
SHEHANDOAH.PA.

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS CIIKONISZKU IK NERVI8Z-

KU LIGŲ.

Gydo visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszkinimą. spaz 
mas, paralyžių, 
dusulį, vandeninę 
pu k liną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk- 
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru. 
galvos ir antszaszus

skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę, 
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

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k 

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

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as 
luos rodą uždyką. Apraszyklt ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsl skit gro 
matoj blskį jo plaukų nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį Ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima Ilgą iszgydyt, ir klek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angllszkal ir voklszkai. Adresas:

DR. F. J. KA.LLME RTEN, 
TOLEDO,0 I I

atsiųsim, ant pa
žiūros k u kardas 
ir kepures.

O Geriausias Shenadoriį ph- 
tografas; nutraukia paveikslu 

kokio nori formato, nuo ma 
žiausio iki formatui portreto

Puikiai nutraukia ir nebraag 
iai.

29į W. Centre str. 
Shenandoah Pa.


