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Didelis
ISZLIIIMI111 IS!
Rudeniniu drapanų

Czetverge, petnycziei ir su- 
batoi Septemberio 29 - 30 ir 
Octoberio 1 d. sziu metu.

Ypatingi D. P- S.
Rudens sezono mažmožiai,
Atadarius musų rudeniniai sezonui niekas 

neturi praleist progos neužėjęs pažiūrėt musų 
„display“, kuris lyginasi gražume daigtų Eu
ropos dideliems miestams, o pigume juos pe
reina

Szitame sezone mes iszparduosim 125 skry
bėles paskiausio stiliaus yo 8 l,oo nuo sztu- 
kos pigiau, negu jų tikra czienia, paveizdan:

Tie visi daigtai gules ant vidurinių stalų ir 
aiszkiai bus matomi.

25 skrybėlės U U O 8 3,50 UŽ $ 2,50
25 99 95 4,00 9 9 3,00
25 99 5 ' 4,50 99 3,50
25 5 9 9 9 5,00 9 9 4,00
25 55 9 9 6,00 9 9 5,00Kotai jeKes siutai etc.

Musų moteriszki drabužiai nereikalauja vi
sai iszgyrimo, nes pereina stilium viską, kas 
yra gražiausio moteriszkame sviete.

Dresses
Szits departamentas didinasi ir auga diena nuo 
dienos, dėlto, jog prekės mažesnės kaip kitur

Tik neužmirszit atei o nesigrandysit.

Dives, Pomeroy &
Stewart,

N. 100. 102 ir 104
S. Centre st. Pottsville, Pa.

f* . t ' ’

C. Geo Miller Mng.

Isz politikos.
-------- e .. —

Pasibaigus karei su Ispanija Amerikai gra
sina nauja karė su paežiais kubiecziais. Nes 
szitie anaiptol nekantanti isz pasielgimo su 
jais amerikonų.

— Mes, sako jie, visai ne už tai kovojame, 
idant nuo vieno protektorato iszsiliuosavę pa
pulti po kitu, mes reikalaujame neprigulmy- 
bės, ir jei Amerika nenoiės mums gražumu to 
suteikt, tai musų ginklai dar neatszipo — ne
padėsime jų, pakol n’įgausime patvaldystę.

Pagal praneszimų „New Fork Sun” Ameri
ka gatavoja neužilgo iszsiųsti į Kubų nuo 60 
iki 90 tukstanezių kareivių.

Kubieczių vadas Gomez iszleido atsiszauki- 
mus j visus Kubos gyventojus, idant vienytų- 
si tarp savęs dėl atsispyrimo priesz Ameriką.

Philipinuose taipos-gi negeriau Suvienytum 
Valstsjom sekasi — apart pavojaus įsikiszi- 
mo į karę su Vokietija, kuri vis dar savo 
protektorato Philipinuose neatsisako, grąsina 
jai taipogi buntas vietinių gyventojų.

In 15,000 philipiniszkų pasikėlėlių stovi su- 
lygsziol po szarvais, kuriuos jiems kitados 
Amerika prieszai ispanus suteikė, grųsįdami 
dabar paežiai Amerikai.

Pasikėlėlių vadas Aguinaldas laikė neseniai 
kongresų Manilos mieste, ant kurio likosi nu
tarta ne priimt ant savęs jokio protektorato 
nuo Suvienytų Valstijų, nes kovoję, kaipo ir 
kubiecziai už neprigulmybę. Amerikonus 
Aguinaldas didei garbinęs už jų žmoniszkumą 
ir padėjimų jiems apsiginti nuo ispanų, ta- 
cziaus tikisi, jog už tų savo patarnavimų ame
rikonai nereikalaus dauginus jokio atlyginimo 
ir atlikę savo užduotę grįžsz atgal Amerikon. 
Jeigu-gi amerikonai nenorėtų pasikraustyti 
isz Philipinų, tai jis suszauksęs visus salų gy
ventojus dėl jų iszkraustymo*

Taip politikuoja Aguinaldas ir kiti karszti 
Philipinų patrijotai,tuokart kaip lėtesni isz jų 
drauge su Manilės arcivyskupu reikalauja 
kompromiso su vakarinėmis Europos vieszpa- 
tystėmis, tvirtįdami, ne be pamato, jog phili- 
piniecziai dar n’įstengs pats savimi valdytis.

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

JAMES W. RYAN
Pottsville, Pa.

Keli žodžiai apie Socijalizma.
Tąsa.

Reikes-gi vienok kam nors produkci
ja valdyti ir padalįti gerovę tarpe tų 
liuosų ir lygių ukesų? Žinoma; bet tuo
sius virszinįkus iszsirinksę sau patys dar- 
binįkai ir praszalįsę, jeigu jiems nepa
tiks. Iszrinktasis nebus tai perdetinis, 
galįs kitus bausti, tik draugas, vietoj 
fiziszko darbo atliekąs rolę užveizdėto- 
jo. Ilgainiu, organizacijai iszsitobuli- 
nus,ir pakilus apszvietimui, visi paei
liui galesę atlikti funkcijas virszinįko.

Tokiu budu, praszalinus priežastį visų 
nelygybių - nelygų apszvietimo laipsnį, 
socijalistai praszalįsę ir urednįkus su 
mokįtojais. Tada kiekvienas liuosasis 
ir su visais lygus ukesas, turesęs būti 
kiekvienoj valandoj pasirengęs atlikti tą 
darbą, prie kurio draugams patiks jį 
paskirti.

Pagaliaus gal sakys kas, kad socija- 
lizmas, isznaikinęs visus luomus, gins 
ir topeles szeimyną, kaipo pamatą drau
gijos. Bet ir czionai apsirikimas: szei- 
myna gali szį tą nustoti, todėl ir jai so- 
cijalizmas prieszinasi. Kuomi organiz
me protopliazma, trioboj - pamatas, 
tuomi szeimyną draugijoj. Ant josios 
remiasi draugijiszka tvarka ir naturalisz- 
kas būtinumas reikalauja josios užlai
kymo. Bet užlaikyti szeimyną, tai už
laikyti dabarnykszczią draugijos tvarką. 
Socijalizmo pasėkėjai, gerai tą supras- 
demi, suvis nesiprieszina savo princi
pams ir pažiūroms, kovojant prjesz szei
myną. Patys nenori prie to prisipažin
ti, bet mes aiszkiai tą galime matyti isz 
kėsinimosi suardyti jos (szeimynos) pa
matą - neskirtingumą moterystes ir vai
kų auklėjimą. Programas socijal demo
kratų reikalauja absoliutiszkos lygybes 
moteriszkes su vyriszkiu, t. y. daleidžia 
vyrui ir moteriszkei eiti savais kėliais, 
o tokiu budu palieka szeimyną be gal
vos. Negana to. Pagal Bebel’į, Ster- 
n’ą, Engel’į ir kitus, moteryste tai pa- 
praseziausias kontraktas, prie kurio ne-
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reikia ne tik kunįgo su dviemis ar trimis 
liudinįkais, bet nė civiliszko urėdnyko. 
Pats su paezia tik patol su savim gyve
na, pakol jiems patinka. Bebel’is tie
siog nemoraliszku vadina gyvenimą vie
no su kita meilei atszalus. Aiszku, jog 
su tokiu zooliogiszku moterystės supra
timu negali nė szeimyna užsilaikyti.

Svarbiausia moterystės užduotis - vai
kų iszauklėjimas, tik tada galimas, ka
da tėvai drauge gyvena ir bendrai apie 
juos rūpinasi; be szitos išlygos auklėji- 
jimas bus ydingas, o tankiai suvis isz- 
tvirkęs. Ar-gi socijalizmas, uždrausda
mas tėvams auklėti vaikus, o pavesda
mas tą draugijai, nesikėsina ant szeimy- 
nos?

Isz visko virszraszyro matome, jog 
visi, szį-tą turintiejie, nieko gero nuo so
cijalizmo negali laukti. Liekasi prole- 
tarijatas, turįs ypatingą malonę pas so- 
cijalistus. Pažiūrėkime, ko gali nieko 
neturintiejie laukti nuo socijalizmo.

II.
Nieko neturinczių (proletarijų) padė

jimą socijalizmas negali pagerįti.

be lauko, be namų, be ypatiszkos loc- 
nasties, gyvenanczius vien isz darbo sa
vo rankų. Priguli prie jų darbinįkai 
fabrikuose, kasyklose, miestuose, dva
ruose, bernai, samdinįkai ir kiti. Prie 
proletarjjų, nors inteligentiszkų. galime 
priskirti dalį literatų, reporterių, kores
pondentų, rasztinįkų etc. neturinczių al
gų, o mintanczių tankiai isz menko už- 
mokesczio, gaunamo už savo darbą. So- 
cijalizmas garsiai žada tiems beturcziams 
paduoti ranką ir reikalauja už tą žadamą 
pagelbą atiduoti ir iszsižadeti ant visa
dos visokios galimos locnasties. Taip, 
jei darbinįkas per kelis ar kelioliką me
tų užsiczedijo sziek tiek pinįgų, socija- 
lizmas viską tą paima, o nieko už tai ne
duoda. Taippat su ypatiszkomis tieso
mis, įgytomis už kruviną skatiką, pvzd. 
darbinįkas atiduoda metinę arba mėne
sinę duoklę, idant pasenus, susirgus ar 
nelaimei kokiai atsitikus turėtų pagelbą; 
socijalizmas ir to protingo apsiaaųgoji- 
mo nedaleidžia. Jeigu darbinįkas įgis 
bakūžę, žemes lyselę nors taip mažą, 
,,jog szuo didis užgulęs uodega užklotų’ 
turi ir tą draugijai atiduoti.

Maža to; socijalizmas žada uoliai pa
dėti proletarijams ir saviszkai apie juos 
rupįtis, tik apart iszsižadejimo locnasties 
ypatiszkų tiesų, reikalauja iszsižadejimo 
katalikystes. Liaukitesi buvę kriksz-

i, ža- 
mažai

Sanvaite nuo sanvaites.

su anarchizmu, —visus daktaro tautisz- 
kas veiklumas, — žmonijai abelnai, o 
musų tautai ypatingai gali turėti ir turi 
tiktai negatyviszką svarbą....

,, De mortius aut nihil aut bene”, sa
ko lotyniszkas priežodis. ,, Vienybe" 
vienok laikosi maksimos: ,,de mortuis 
nec nihil, nes bene, sėd male”, kas pa- 
irodo ant nelaimingos uodos a. a. kun. 
Burbos. Tiesa, sako ji, buk po smer- 
cziai kunigo buvusi pasiryžusi tylėti, tik 
,,Garsas” (nedorėlis!) patraukęs ją už 
liežiuvo.

Na, jeigu ,, Vienybė” pasiryžusi tylė
ti, o kad ,, Garsas” pasiėmė j ehabilituo- 
ti sutersztąper ,, Vienybę” velionio var
dą - tai jam to niekas už blogą nepas- 
kaitys. Jeigu
prie to, kad kun. Burba buvo negeras, 
tai, tai jukgi negalima jos priversti prie 
kitos nuomonės, kaip negalima privers
ti neregio stebėtis isz Rafaelio Madon- 
nos. Mes isz savo pusės reikalaujame 
tiktai, kad ,, Vienybė” neprimetinėtų sa
vo vienpusiszkų pažvalgų visuomenei....

Ne apie kunigą Burbą man ėjosi ana-

Vienybe jau užsispyrė

nenori 
ant jų

verczia

czionimis, meskite szventus Sakramen
tus, iszsižadėkite visų malonių nuo Die
vo per bažnyczią apturimų, krikszczio- 
niszko palaidojime, užsiginkite kryžiaus, 
paniekįkite viltį amžino gyvenimo, jei 
ne žodžiu, tai darbu atiduokite duszią 
velniui, o tada, tada rasite ant žemes ro
jų - socijalistiszką!

Nemanykite vienok, kad socijalizmas 
nieko užtai nežadėtų. Pries: 
da tris labai smagius daigtus:
dirbti, 2) drabingiai gyventi ir 3) liue
su būti. Gaila tik, kad ant tų žadinių 
viskas ir pasibaigia.

Toliaus bus.

D-ras Szliupas nori būti antru Lute- 
riu. D-ras Szliupas važinėja su prakal
bomis. Daktaro mažai kas klauso. Dak
taras turi mažai szalinįkų.

Isz to iszeina, kad d-ro Szliupo pra
kalbos yra abejotinos vertes arba žmo
nes jau tokie n’iszmanėliai, kad 
klausyti net to, kas yra sakoma 
naudos.

Daktaras vienog visą bedą
ant — kudįgų. Mano prakalbos, girdi, 
yra geros ir žmones geri, tiktai tie , ,pa-

Įima patėmyti, kad silpnas tas apsigyni
mas, kur bedą už nepasisekimą prisiei
na versti ant treczios ypatos.

Daktaras taip daro - tai-gi silpnas jo 
iszsiteisinimas.

Trumpai ir aiszkiai sakant, daktaras 
yra pats kaltas už savo uepasisekimą.

Nereikėjo daktarui kisztis į teoliogiją 
kurioje neyra specijalistu, nereikejo 
apasztalauti krasztutinių idėjų, kurios bu
vo madoje pabaigoje praeito szimtme- 
czio, bet dabar turi tik istoriszką vertę, 
nereikejo būti.... revolveriniu radikalu.

Nuomones ir pažvalgos daktaro neat
sako ne dvasiai dabartinio laiko, ne dva
siai musų tautos, — dėlto ir neturi pa
sisekimo.

Neužginame d-rui Szliupni darbsztu- 
mo, pripažįstame, kad yra persitikrinęs, 
jog tas, ką skelbia, yra iszganingu Lie
tuvos tautai, taigi neprikiszame jam pik
to noro, bet sakome, kad stovi jisai ant 
klaidaus kelio; ne to trokszta mus tau
ta, ką daktaras nori užmesti1

Platinimas sudiskredituoto ateizmo, 
žengianczio į grabą materijalizmo ir 
krasztutinio socijalizmo, rubežiuojanczio

,, teisybes žiurinezius” laikraszczius.
,, Vienybe” skaito savę prie tokių ir, 
ypatingai kas link kunįgų tankiausiai 
,,žiuri neteisybes”, jeigu priminsiu tik 
jos užsilaikymą žinomame atsitikime su 
kunįgu, kuriam vargamistra norėjo už
mesti savo kaltes.

Žinomas taip gi yra szposas, iszkrės- 
tas ,, Vienybei” Pittstono vyrų, kurie 
norėdami persitikrinti, ar ,, Vienybe” 
visados raszo teisybę, tyczia parasze me
lagingą korespondenciją. ,, Vienybė” 
ją patalpina ir — niekados neatszaukė... 
Faktas kalba pats už savę.

Bet ne apie tai einasi. Vienas kunį- 
gas pardavė bažnyczią, pastatytą už žmo
nių pinįgus, kitas pardavė daigtus, nu
pirktus isz parapijos kasos, treczias li
kosi suspenpuotas, — raszykite, kiek 
tik norite, — tie yra peiktini darbai. 
Bet jeigu kunįgas, ragindamas isz sa
kyklos žmones prigulėti prie parapijos, 
priminė, kad juos gali sutikti smertis 
visur ir kiekvienoje valandoje, o ,, Vie
nybes” koresbondentas parasze, buk 
kunįgas, keikdamas neprigulinezius prie 
bažnyczios, pasakė, kad jis melsis, idant 
tokius atszalelius fabrikuose užmusztų 
arba perkūnas nutrenktų, - tai klausiu, 
keno ežia peiktinas darbas; ar kunįgo,
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ar korespondento, ar laikraszczio, kurs nok ik szioliai dar neatszauke ir, turbut, 
tokius dalykus talpina? - neatszauks niekados, nes, anot jos, ku-

Peiktinų darbų koresvondentų ir 1 aik 
raszczių yra daug ir mes tik priesz juos 
varomės, o jeigu giname abelnai kuni
giją, tai tik dėlto, kad ,,Vienybe abel 
nai ant jos užsipuola. Tegul atsimaino 
,, Vienybes” tonas, ir mes kitaip raszysi 
me. Kiekviena akcija negali apsieiti 
be reakcijos; o kad ,, Vienybes” akciją 
laikome už blėdingą, už tai tuosmarkiau

nįgas, kaipo kunįgas, negali ir neužsi
tarnauja ant gero vardo, reikia ant jo 
tik purvais drėbti. Matyt, jog ,,Vieny
be” tik vienų valnamanių nuomones 
guodoja, o katalikų ir katalikiszkų ku- 
nįgų mindžioja po kojų ir rėkia: peikti- 
darbai! nedori kunįgai!

Dorybę, mat, tik tada ,, Vienybe” ku- 
nįgams pripažįtų, kada jie žmonėms

- Algos prezidentų.
Didžiausią algą ima prezidentas Prancuzi-

jos; jo metine alga isznesza 600,000 frankų, 
arba 120,000 dol., o antra tiek ateina jam isz 
szalies. Mažiausią algą gauna prezidentas 
respublikos Andorap [Pirinejų kalnuose]; al
ga jo isznesza 25 rublius ant metų, bet užtai 
prezidentauja iki smert.

Suvienytų Valstijų prezidentas gauna 50 
tukstanczių dol. algos, o kita tiek turi inei- 
gos. Szveicarijos prezidentas gaun, algos 15 
tukstanczių frankų arba 3000 dol.

Humbug’as.
reaguojame.

Kas mums nepatinka ,, Vienybėje” tai
vietoje Kristaus evangelijos skelbtų In- 
gersolio, Markso ir Bakunino evangeli-

tonas: isz jo veržte veržiasi neapykanta 
kuuįgijos ir — ba! — tikėjimo. Mes 
priesz tą tona ir kariaujame, o kovoje 
priversti esame griebtis tų paežių gink
lų, kuriuos vartoja musų prieszai...

Palieku ant kito sykio pasielgimą mu
sų ,.teisingų” laikra-zczių su korespon
dentais ir nesuspenduotais kunįgais.

„Vienybei"

Labai jau man nusibodo kas numerij 
..Vienybes” skaityti straipsnelius apie 
,.peiktinus kunįgų darbus”,- vis tik 
peiktini ir peiktini kunįgų darbai, bet 
dar neradau tujų peiktinų darbų iszrody-l 
:ų; ir todėl negaliu suprasti kokius ten 
.Vienybė” kunįgams peiktinus darbus 

siūlo ir prikaiszioja, ar tie peiktinj dar
bai visų mus lietuviszkų kunįgų be isze- 
mimo lytisi, ar tik kelių? Jeigu ne vi
sų, tai maloniai melscziau p. ,,Vienybes” 
paduoti lietuviszkai visuomenei suraszą 
vardų ir pravardžių tujų kunįgų, kurių 
peiktini darbai lytisi ir kokius kiekvie
nas isz tų neaprubežiuotų peiktinų dar
bų yra papildęs arba dar pildo, idant 
paskui mus broliai lietuviai žinodami ga
lėtų nuo tokių kunįgų apsisaugoti ir ne
priimti į savo tarpą.

O jeigu ,, Vienybė” į tuos savo keis
tus peiktinus darbus visus mus lietuvisz- 
kunįgus ima ir talpina, tai, tiesiog sa
kant, maluoja, nes asz pats pažįstu daug 
kunįgų, kurie isz visos szirdies lietuviam

jas, kurių be abejonės pati da nėra skai- 
cziusi ir visai nesupranta, tik aklai į juos 
tiki.

Tai mano nuomonė apie ,,Vienybę”, 
jei jijė visiems mus lietuviszkiems kunį
gams drebia peiktinus darbus į akis; o 
jei ne visiems, tada noriu žinoti ir ma
loniai meldžiu p. ,, Vienybės” aiszkiai 
parodyti, iszskaityti tuos nedorus kunį- 
gus ir jų peiktinus darbus, kad visi ži
notume ir galėtume apsisaugoti nuo jų. 
Teisybė, jau ,,Vienybė” keliems kunį
gams vagystę primetė, bet vėliau pasi
rodė, jog tai jos paezios ir jos kores
pondentų iszmislyą, kitiems primetė 
svetimas paleistuvystes, kurių teisybei 
sude pasirodžius ir kaltinįkui paežiam 
prisipažinus, vienog neatszauke.

Todėl, jei ,, Vienybė” tokius tik peik
tinus darbu ir nedorybes kunįgų iszro- 
dinės svietui, tai bus begėdė, melagė ir 
nieko neverta, ir asz netikėsiu, nei bu
siu užganėdįtas savo reikalavime.

Szeszkas.

— Ar žinai knįgą po vardu: „Kaip reikia 
gyventi, idant sulaukti szimto metų”?

— Žinau, ir ne tik knįgą, bet ir jos autorių 
pažinojau, tiktai ką nabagas neseniai numirė, 
sulaukęs vos 30 metų.

Daili m a d a,
Valstijoje Paraguay kada vyras buna per

statytas (supažindįtas) kokiai moterei, turi ją
pabueziuoti.

Del visu ligoniu.
Jeigu norite visokių želių ir szaknų gautie 

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

Jus, kurie gyvenat tolinus nuo didesnių 
miestų, kur nesiranda gydytojų, su kuriais 
galetut susikalbėti ir apie savo ligą apsakyt tai 
turite pasirupyt gyduolių su kurių pagelba pa- 
engvįtumet sau. Kaszykit pas

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

Reikalingas VARGAMISTRA.

Trajanka
Nam ine gyduole pareina is Lietuvos, suside
danti isz 70 visokių szaknu, kasztuoja 50 c.

Raszykit pas Brundzą, o visko gausit.

velija gero ir dirba del visuomenės labo 
tik ne pagal ,, Vienybes’’ sukrypusį kur
palį ir netikusias nuovokas, už ką, tur
būt, ,, Vienybė” juos taip skaudžiai bara 
ir peiktinais darbais apdovanoja.

Linau, jog ,,Vienybė” jau daugeliui 
kunįgų yra nuplėszusi szlovę. apjuodi
nusi juos, priraszydama jiems ar pati ar 
per savo korespondentus nebūtus daig
tus ir iszmislytas nedorybes, kurių vie-

Kursai moka sznekčt lietuviszkai ir 
lenkiszkai ir mokiti, taipgi rodyt bažnytinį 
korą pagal tiesas giedojimo.

Atsiszaukit pas
Rev. M. Pėža, 

Spring Valley, Ill.

Ant Sudzios
Votuokit už

W. Marr,
isz Ashland, Pa.

Ant Controler.
Votuokit uz

H. J. Muldoon
isz Shenandoah, Pa-

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei
P»hil‘a Dental Į-gooms,

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa.

John Smith & Co
Laiko kopuikiausią buezerne visokios mė

sos.

Siunczia taipgi pinįgus į visas dalis svieto, 
o per ]į siuneziami pinįgai meprapuola.

Parduoda szipkortes ant asztuonių garlaivi- 
nių kompanijų. M. BORUCH, Mng. 
137 Sunbury str. Minersville, Pa.
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„eHIWgO. LIETUVIU”
Nedėlinis laikrasztis, paszvęstas reikalams! 

Lietuvių-katalikų’Amerikoje

_______ -xxwvavxWK.
Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.
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3 PInįgus ir visokius ranKraszczius reikia siųsti 
gant szio adreso:

I Garsas Pub. Co.
| MINEIiSVILLE. PA

s i

Rinkimai prasidės szįmet 8 dieną No- 
vemberio; del galėjimo votuot reikia, 
idant taksos butų iszmoketos 30 dienų 
priesz rinkimus. Kadangi tiesos reika
lauja, idant kiekvienas iszsimoketų savo 
taksas, pasiskubįk nuveit pas taksorių ir 
Iszmokžt jas kaip greit gali.

Kas nepadavė aplikacijų link ga
vimo antrų popierų iki pereitai petny- 
cziai - turi laukt net kito klausymo.

Paskutinis priesz rinkimus klausymas 
aplikantų bus 1 d. Octoberio. Kits 
klausymas jau prie rinkimų negiliuos.

Isz Lietuvos 
5 —IV—98.

Slinki pradžia Vysk. Baranauckui Seinuose. 
Dar metų nėrą, o jau kelis kartus tėko bjau 

riai su maskoliais susikirsti.
1. Gen-gub. Imeretinskis,iszgirdęs,kad vys

kupas rengėsi lankyti dieceziją, o ypacz tų 
krasztą, kur yra unitai, pasiskubino pertarti. 
Ir atliko tą darbą tikrai kaip ma‘koliszkas 
politikas — ne tiesog, tik iszpaselų. Iszsiuntė. 
savo įmokytą urednįką Vujeikov’ą. Szis Vys
kupui pasakojo, kad per anksti lankyti diece
zijų ir prasergsti Vyskupą, kad Seinų diecezi
jos yra du pavietai, kur unijotai gyvena, Ro
si joj esanti tokia praktika, kad tokiuosi pavie. 
tuose vyskupai nevažinėja lankytis. Paveisz- 
dan Lublino vyskupas, kursai netik po tokius 
pavietus nesilanko, bet ir po tokias parapij a», 
kurios rubežiuojasi su tokiais pavietais. Ir 
tokiu budu nevizituojųs didesnės dalies diece
zijos. j - > - U - •

Vyskupas Vnjeikov’ui ant to iszvužiavimo 
atsakė, kad jam visai negalvoj, kaip kiti vys
kupai elgiasi; jis turi žiūrėti savo pareigų.

Pirmucziausiai pareiga vyskupo yra pažįti sa
vo dvasiszkiją, jų elgimąsi ir pildinimą parei
gų; pažįti liaudį, jos doriszką stovį ir koki 
vieszpatauja palinkimai;reik peržiūrėti bažny- 
czias ar viskas yra pagal kononiszkus įsta
tymus, kaip einasi maldenybė ir 1.1., ir pa
gal tai vyskupas davinėja savo paliepimus ir 
tik tokiu budu iszduoti paliepimai turės vertę 
o kitaip — įsiversz visokį suklydimai ir ne
tvarka. Bet jeigu gen.- gub. sako, jog per 
anksti yra lankyti Augustavo ir Mazavecko 
pavietus, tai jis apsiimu, nevizituoti tuom 
tarpu iki ne apeis visą dieceziją t. y. szįmet 
ir kita mėtą,o paskui, girdi, pažiūrėsim.

Czia maskolius isznetyczių, parodė savo 
nagus, „A, tai gerai”,— atsiliepė Vnjikov’- 
as — todėl meldžiu duoti paraszą jeigu apsii- 
mat tų dviejų pavietų nevizituoti”

—„Kaip tai? -taria Vyskupas, Tamsta pra- 
szai žodžiu, o nori gauti atsakymą ant raszto? 
Kaip bus pareikalavimas Gen.-gubernatoriaus 
per rasztųtai ir asz atsakysiu per rasztą.”

Nekantrus maskolpalaikis užsidegęs netik 
nagus parodė bet jau ir savo yltis iszkiszo.

— „Tai vyskups ketini su mumis vesti Vai
ną? Gaila... juk žinai tamista, kad visuomet,, 
tiesa drutesniojo.”

Ir pastatė savo stiklines akis, lyginai kaip 
tas, kursai savo prieszui yra uždavęs pas
tarąjį smūgį priesz kurį negelbi jau niekas.

Bet vyskupas, kaip didžiavj riui tinka, nė- 
kiek nekarszcziuodams, ramiai atsakė.

— Asz su jumis vainos kelti neketinu, ne8 
neturiu ant to vieko. Bet jei jus užsimanysit 
kariauti su kardu „drutesniojo,” tai man nė- 
kiek pikto nepadarysit Asz tąmet busiu dar 
liuosesnis, nereiks vizituoti. Ar-gi Tamista 
manai, kad tai labai mielas lankymas parapijų. 
Reikia trankytis su savo žmonėms ir gyvuliu, 
po visokius kelius, szluostyti kitų, kampus, 
su žmonėms rietis... Tai visi smagumai.”

Ant to pasibaigė visa sznekta. Vyskupas 
visai n’iszsižada vizituoti tųdviejų pavietų, bet 
pabaigus visus kitus. —

Katalikiszkos žinios
1 .

Vėl vaisiai musų amžiaus socijalistų bei a- 
narchistų,kurie szaukia pilna gerkle - mokslo, 
mokslo! - bet kokio mokslo? - ugi mokįtis, 
kaip krikszczionystę naikinti, bei krikszczio- 
niszkas vieszpatystes griauti. Pradžioje Sep- 
temberio pasklido žinios, buk Maskvoj mėgi
no maskolių carų nužudyti, bet nepasisekė; 
vietoje caro užmuszč jo adjutantų su paczia ir 
apie 40 ypatų sunkiai sužeidė. Mat plianas 
nužudyti carų buvo paskirtas ant minutų. bet 
kad caras ant 20 minutų suvėlino pravažiuoti 
tų vietų, tai nužudė caro oficierų. Nesaky- 
cziau nieko, jeigu anarchistai tiktai ant caro 
tuos spąstų* darytų, nes jis ant to užsitarnau
ja, savo despotiszka ranka spausdamas mili
jonus žmonių. Bet eikim toliaus. Pereitų 
gųvaitę Holandijos karalaitei sukako 30 metų 
ir ji sėdo ant savo sosto; tų dienų, kaip pa
prastai, padonai po visų vieszpatystę isekil- 
mingai apvaikszcziojo.

Ir czionai anarchistai kiszo savo gylį, kad 
karalaite Wilhelmina važiavo i*z vieno mi«a-

' ♦•T f '-n'--n - •' 

to į kitų, koks ten anarchistas bandė nužudyti, 
szovė isz levorvelio,bet vietoj karalaitės užszo- 
vė greta sėdinczių kamerfraulein. Ir ką jie 
norėjo nuo tos nekaltos duszios, kuri dar lyg 
sziol visai neparodė savo mierių rėdyme kara
lystės? Reikia ir tų žinoti, jog Holandijoj 
žmonės naudojas didžiausia liuosybe; kultūra 
ir literatūra stovi ant augszcziausio laipsnio. 
Anarchistams dar ir to negana ir dėlto ta tik
rai daro, kad vieszpatystė yra krikszczionisz- 
ka.

Septem bėrio 10 d. ateina vėl telegramas, 
jog Austrijos ciecorienę Alzbietų ant keliones 
Genevoje anarchistas su sziletu nudurė. 0 ką 
tie neprieteliai nuo tos moteries norėjo, kuri 
tiktai Dievui duszią kalta buvo. Gal tiktai 
dėlto, jog buvo pagarsėjusi Kaipo didžiausia 
philantropka, kuri už katalikystę visur galvą 
guldė. Nerasi Austrijoje didesnio miesto, 
kur ji but nepasirodžiusi savo milaszirdingais 
darbais, uždedama gražias milaszirdingas ins
titucijas, namus prieglaudos dėl kenczianczios 
žmonijos. Todėl krikszczionys, iszgirdę apie 
jos netikėtą smertį, ne tiktai Austrijoje, bet 
ir visose krikszczioniszkose vieszpatystėse pa
grimzdo į didžiausį nuliūdimą, netekę savo 
brangios užtarytojos, kuri ne vienam ant szios 
žemės nuszluostė aszaras vargų ir prispaudi
mu.

Isz visų tų atsitikimų galime drąsiai spręs
ti, jog mieriu anarchistų yra naikįti tas visas 
ypatas, kurios stovi jiems ant kelio ir neda- 
leidžia naikinti krikszczionystę. Taip buvo 
Prancūzijoje 17 amžiuje; nužudę vieszpaczius, 
kurie prilaikė krikszczionysrę, apszaukė Pran
cūziją respublika; tada pasidarė baisi anar
chija, arba taip vadinama prancuziszka revo
liucija: žmonės nežinojo ko klausyti, vardus: 
Dievo, krikszczionystės iszmetė isz vieszpa- 
tystės konstitucijos, kaipo persenusias ir ne- 
sutinkanczias su jų amžių bažnyczias pavertė 
į teatrus, ant altorių, kur pirma buvo S. Sa
kramentas, pastatė mergas - aktorkas, paleis
tuves, ir taip jas smilkįdavo, kaipo dievaites 
proto.

Tokiu budu tie philozophai, atėmę žmo
nėms viltį kito gyvenimo, atėmė viską, žmo
nės pasidarė piktesniais už gyvulius, nenorėjo 
nieko dirbti, o gerai gyventi, kad jų korifeu- 
szai negalėjo žmonių užganėdįti pakilo baisus 
nesutikimai, chaos, anarchija, pradėjo savo 
vadovus vienus karti, kitus pjauti, treczius su 
kirviais kapoti, taip jog trumpame laike pra
liejo upes kraujo. Vos praslinko keli 
mėnesiai religija proto pasirodė nepraktiszka, 
apszaukė vėl krikszczionystę, t y. religiją ti
kėti į Dievą. Kokius vaisius atneszė minėta 
revoliucija? labai apperktinus. Pasekmės re
voliucijos dar ir sziandien, po szimto metą, 
graudžiai atsiliepia Prancūzijos szirdyje, bai
sus moraliszkas nupuolimas ją slogina; mels 
į metą jos gyventojai mažinąs, tuom tarpu 
kad kitose szalyse dauginasi.

Tokį tai žemiszką rojų mums taiso ežios 
dienos auarcnistai. Ar tų nuveiks? Ar jie 
dasieks savo pageidautų mierių? Ateitis pa
rodys. Tiktai ant nelaimės ta pikta sėkla jau 
pradėjo po biskį skverbtis ir į lietuviszka ele
mentą, bet kadangi dar jie nepribrendę negali 
daug nuveikti. Todėl katram dar brangi 
krikszczionyntė, katras dar turi kibirksztėlę 
tikėjimo, neduok užgesti nuolatos melsdamasi 
„Nuo pavietrės, bado ugnies ir vainos ir nuo 
bedieviszko socijalizmo ir anarchizmo išgel
bėk mus Vieszpatįe.” ;• i v u nsJ. £ (



Žyvila.
Mickevicziaus apsakymas isz Lietuvos veikalų

Iszguldė J. Montvila.

If Buvo tai priesz szventę Perkūno; ry
toj turej’ but nužudyta Žyvila.

Jonas tuo tarpu pergalėtas ir apsiaub
tas prieszais, lauke paskutines valandos, 
nustojęs jau vilties, aimanavo nežino- 
dams, kurion pusėn kreiptis. Tuo tar
pu sargai jo iejo ir lenkdami galvas sa
kė, jog karžygis kokis, juodai apszar- 
vuotas, į abazą joja ir su kunįgaikszcziu 
nor kalbėti.

Paliepė įleist jį; įėjęs jis tarė: ,,Ku- 
nįgaikszti Jonai, esmi asz Porajus, kurs 
karžygius tavo du kart pergalėjau ir ta- 
vę dabar laikau apgulę*, o sztai ateinu? 
atiduot tau pilį su jos kunįgaikszcziu ir 
visoms gėrybėms. Bet turi prislėgti, 
prisiega didele, jog žmonių ugne ir kar
du nenaikįsi, ir kunįgaikszcziutę tūlą, 
pilij suimtą, už paezią man atiduosi’’.

Jau auszra auszo priesz szventę Per
kūno, ir tądien Žyvilę ketino žudyti.

Staiga baisus triukszmas ir riksmas 
pakilo pilije. Smarkesni ukėsai, viską 
atmetę, griebėsi už ginklų, kitus apėmė 
baimė ir pilį turėjo prieszams atiduoti.

Porajus įsiveržia į kalinį ir randa (gė
da sakyti) savo numylėtą, nublankusę, 
pusgyvę, ant menko ir kieto paklotuvo 
pamestą. Pamaczius Porajų apalpo.

Iszneszė ją laukan, kad ten atgaivįti 
ir dvasią jos atszaukti. Gelbėjo, bet ji 
to nejuto; subėgo ir žmonės ir szaukt 
Cmė balsiai, bet tas nepagelbėj’. Ant 
galo bailiai akis pravėrusi, stebėjosi dik-

Tai tardama su vardu ant artymų prie
szų užpuolė; žmones smarkiai pakur
styti, nustvėrę kas ką galėjo, su gink
lais ir kardais puolėsi ant gudų, kurie 
to nesitikėjo. lazgrudo jų daugybes, 
kitus suėmę į kalinį kimszo. Žyvila, 
pribėgus, kur tėvas, nuo prieszų isztru- 
kęs, stovėjo: ,, leve!" suszuko ir puolė 
be dvasios.

Palaidojo jąją po Mindaugo kalnu, 
kur pylimą pylė ir medžius sodino. Se
neliai, dėkavodami visocralino'am Viesz- o O
paežiui Dievui, Kad jų ant gėdos ir ap
juokime prieszų nepaliko, kartoja vai- 
kucziams vardą Žyvilės.

Galas.

Draiifin Suvažiavimas.
— Komedija viename akte. —

Paraszė Z. Przybylskis, verte Šėlimas.

YPATOS:
Ponas Tarnas Rastauckas.
Jadvyga ) . ,_
Teresa f 1° anukea
Vladas Mernickas, Teresos vyras.
Edvardas j
Adomas !
Juozas j Vlado draugai isz gimnazijos,
Robertas J
Ponia Katarina Kornalskienė.
Klimciutė )
Melciutė
Malei utė
Matauszas
Magde
Veikalas atsilieka Mernicko dvarelyje.

Scena perstato kambarėlį mažame dvarelije 
- vyriausias įėjimas per stiklines duris, maty
ti verenda in sodą; po deszinei pusei langas ir 
keletas durių - kvietkos, paveikslai, ant sta
lelio gilumoje guli griežinė.

M a g d ė-
Kvailas esi - kas tau darbas, laikyk burną 

uždaręs. Cyt! ponia eina. (Ineina Teresa, 
Magdė artinasi prie jos). Et, ponia, su An
tanu nieko negali padaryti, arklių vis dar nė
ra.

Teresa (bėga prie lango).
O tai kora Dievo su tais iszdykėliais!! - An- 

tan, Antan, važiuok ežia greitai - ponas bai
siai pyksta. Reikėjo ankseziau pakinkyti - 
pasivėlysi ant stacijos. (Magdei). Te tau rak
tus, eik su Matauszu i skiepą, atneszk vyno 
ir alaus, o saugokitės, kad bonkų uesudaužy- 
tumėte (bėga prie lango). Antan - ką tu szią- 
dien darai, dėlko nevažiuoji? (Magdei) Mag
de, pasakyk gaspadinei, kad tuojaus ateitų. 
O kur panelė?

M a g d ė.
Panelė skina kvietkas darže.

Teresa (greitai). .
Paduok tas dvi kreses, reikia jas pastatyt 

prie stalo. Taip, taip, gerai. Na, eikite į 
skiepą. Tuojau, tuojau, ką tai asz norėjai* 
pasakyti, arba ne - eikite jau į skiepą. Mag- 
dute, atneszk paduszkas isz mano kambario 
ant virszaus - ir tą kaldrą, ką guli ant kreses. 
(Magdė ir Matauszas iszėjo - įbėgo Jadvyga* 
sėdosi ant kanapkos ir daro bukietus) Du gu
lės Vlado kambaryje, Vladas ežia ant kana
pos, du patalpinsime ant virszaus, o vieną 
vaikų kambaryje. (Jadvygai) Vaikai su auk
le gulės pas tavų, o tu pas manę.

J a d v y g a.J o

Gerai, gerai - kaip reiks, tai gulėsiu ir pa- 
gūbryje. Man vis tiek. Ar Vladas jau isz- 
yažiavo?

Teresa.
Neda. Jis dar pasivėlįs per 4ą isztvirkėlį 

Antaną, (bėga prie szalinių durių). Vladai, 
vladai - skubįkis, jau didelis laikas!

J a d v y g a.
Butų daili istorija, kad pasivėlįtų ant gele

žinkelio. Ką sau pamislytų, jeigu arklių ant 
stacijos nerastų.

SCENA ANTRA.
Teresa, Jadvyga, Vladas, Magdė.

ežiai, matydama priesz savę tiek svieto 
IFtiek prieszų vaisko. Tada Porajus 
priėjęs jai tarė: ,,Pamesk savo baimę, 
mieliausia, yra tai ežia karžygiai Jono, 
skriaudos mus atmonytojo, kurs bus dar 
mus globėju”. Žyvila tai iszgirdus, vos 
tik neapalpo, paskui bet, staiga kardą 
Porajaus nutvėrus, taip smarkiai jam 
smeige į szirdį, kad pervėrė ruszcziai 
tardama: „Iszgama, taip mažai verta 
jau tėvynė, kad ją už tą mažmožį par
duodi! Žmogau be garbės, tai taip at- 
ntokėjei už mano meilę? O-gi jus, ukė- 
sai, ko stovit, lyg but ne į jus tai kalbė
ti? ar n’užsidegsit piktumu ir noru at- 
□ r'. f - '

Wonyti prieszams?”

SCENA PIRMA.
Teresa, Jadvyga, Magdė, Mateuszas. 

(Pakėlus uždangalą ant verendos už durių įbė
ga Magdė, Matauszas — po valandai įeina Te
resa, ant galo gilumoje Jadvyga, neszdama 
žiurkszte kvietkas ir lapus).

Magdė (rėkdama ant Matauszo).
Matauszai, bijokia Dievo! Ponas tavę isz- 

bubys, kad arkliai da nepakinkyti.
Matauszas.

Tegul bubyja Antaną, man ne galvoje ark
liai, o ką szaukiau, tai viskas, jis nė 
tos, tiktai pypkę ruko, szvilpinėja ir 
bus kas, bus kas.

Magdė,
Oi, duoeziau asz jam pypkę - tai 

rūktų isz pakauszio. Jau jam ponas 
szvilps- kad net szokinės!

O jau ir vakar tai tokia pekla namuose, kad 
nė valandėlės atsilsėti - varo ir varo žmogų, 
kaip ratelį. Tai ežia, tai ten.

isz vie- 
szneka:

jam už- 
ten pa-

Vladas.
Užvažiavo?

Teresa.
Dar ne. Gaiszina jau visą adyną - tas ne- 

jiėgėlis!
Vladas.

□ Po szimts velnių, asz jį sziandien į surugu- 
sį obuolį sumusziu. lezvarysiu jį dar szian
dien !

Jadvyga (bėga prie lango).
Jau užvažiavo - jau užvažiavo!

Teresa.
Mano mielasis, tiktai nepykk ir nekeikk, ži

nai, kaip asz to nemėgstu - ir tas pagaliau 
kenkia tavo sveikatai,

Vladas (bueziuodamas paezią).
Sudiev, sudiev, mano brangioji. - O Žiūrė

kite, kad ko nepritruktų.

Tolinus bus.
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NAUJAS S AL1UNAS.

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

Alutį pargabenu net isz Prūsų 
I tikrų Bavarskų, sznapsą isz Masko

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

Tikrai gryna

Malis lyną
-----  GAUSITE PAS-----

Ii jos, o cigarus isz paczios Turki
joj. Ateik paragaut, o pamatysi. 
Palei strytkarių dypą,

Minersville, Pa.

TĖVYNĖS SARGAS.

tjreri uis, kaip Klondike
1 netekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

už juct vilnai gausite.

Parlor suit 5 sztukos — S18.00.
Kėdė su medžio sėdyne — S0.45.
Kėdė su nendrine sėdyre — S .75

Williams &. Son,GERIAUSIAS LT 77 
TUVISZKAS KRL. j 
CZIUS
A. BUJAUCKA S

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

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie

tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 
klibos.

Gaunamas Scrantonę Pa. 1423 
Main 4 ve pas Re v. A Kaupų už 1 
dolerį.

Pernykbztis ir užpernyszksztis 
po i dolerio.

Dailus aržuolinis sutrati kiamas 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

I
Visa ellialovos, sprlngsai, visur 

apva džiota - 8 3.7
Komoda - - 5.

13 S. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA.,

Gerkit
J\ aierCo’s 
,,Anthracite” alų. 
varantnota tikrai czystas.

S ALI U N I N K Al!
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad^UHRYS- 
T1AN SHMIDTO yra caras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir 
baozkutia in namus parsigabentų 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41 ir 11

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

J perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amcriko 
psaugojhn kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelisin

Schmidt Brobu,
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
itai ar overkoeziai stovi kaip nulie- 
*ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat 
tai ateiki pažiūrėt.

I. BIGE,
Tuojaus prie People Depot, 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

iStore ir dastatau į galiūnus alų, 
^porterį ir 1.1

B. W. Cmiiiiiiiig
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 teisybės 
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi 
p, Cumming buvo visada priete- 
lium darbinįkų, o ypatingai mai- 
nieriiį ką jis parodė daugel i j atsi
tikimų. Taip paveizdan, jeigu 
žmogus turėjo reikalų, 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 
ofisų.

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

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.

Geriausia ir didžiausia

Kriaucziu
*x ZX/Xz*x / \ ZX z X XX Z X--X./ XXX. ZX X*VZXX‘ <Z X ZX/X/X/ Xz X/\ XX/ X XXXX z~v/ X_, -X. /x zxz XXXuZ X_Z" K/'' ZXz X _/x^z •

szapa visoj Minersville, Pa, W. Sunbury Str.

JONO J. UŽUPIO.
kur drba daugelis vyrų ir moterų.

Dirbame visokias drapanas, pigias ir brangias, labai ge
rai tinkanezias ir vis dviem ar trimi doleriais pigiau kaip pas 
kitus kriauezius, nes dar neseniai ežia užsidėjau savo biznį ir 
noriu kuogeriausia intikti kiekvienam mano kostumeriui. Jei 
norite turėt puikų siutą, ateikit pas manę, o pamatysit. Gero 
velijantis jums jūsų vientautis JONAS J. UŽUPIS.
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332

679 Milwaukee Avenue,
I

A

CHICAGO., ILL.
Mano Dirbtmoe tai

Apdowanota

DWIEMS MEDALIAI
ant Kosciuszkos Pare 
dos už rūpestinga, tei 
singa ir artistiszką isz- 
dirbiiną.

POWSZfCHH AW YST AWA \
KRAJ0WA

189?

f KARŪNŲ, SZARPŲ 
į KUKARDŲ, ROŽĖTU 

IŠBERTŲ, MARSZAL 
ŪKINIŲ LAZDŲ ir tt.
n Turiu už garbę apreikszti guo- 
•į (lotiniems Kunįgams ir guodotin.
* Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
jj sus augszcziaus paminėtus daig-
2 tus Pigiausei, Teisingiausei 
) ir Geriausci, nes per 30 mėty 
« užsiimdama iszdirbimais įgijau 
j geriausg praktiką ir dėl to galiu 
į wiską padirbt pigiau ir geriau ne- 
, gu kiti fabrikai.
} Su guodone
j W. SEOAIINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

ICMSWMCMaV

Banka Bischofio
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CitaHll te 
New-Y or k e
-------- o---------

ųiinuzianu* p į s visas dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

i*' įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greiez us g 
aivių į krajų važiuojantiems ir isZSillllCZiiHlie SZipkortC*” 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai: 
Maskolijosrubliu, Vokietijos markiu, Austrijos gulden.

Dėlei artesnės žinios raszyk į 

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.ok. Riidzevicziiis
Vimto Lie luziszka

APTIEKA!
orioj galite gautie visokių giduo- 
kaip senam krajui, ba aptieko 
b paeina isz sen j krajaus. Tai-: 
)s-gi siuneziame giduoles į visas 
ilis Amerikos.
hszidami gromatas adresavokit

J4Z. K. SzembOrskiSy

IGreen Sir. Worcester, Masu

Pirmos kliasos Hotelį

ILAIKO SCRANTON'E

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
fy Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 
ui geriausių linijų.
hp»mirszklte, jog Hotelis

Petro Lipavicziaus, i

>No. 1837 N. Main Ave.

ŽINIA DĖL SALIUNIKU

IR SZTORNIKU.
Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegjk duot jam 
rderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų
No 205 E. Centre str.

Puikiausia visam Shenandoah į 

PESf/lUPĄCnĄ.
Tris syk aut dienos karszti užkandžiai o teip visada szak 

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

E- Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Orato

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

Minersville, Pa.

Mus American koni- 
niszkai paauksuoti 
dzi( gareliai yra ger
iausi už pinigus.
PaduoKite mums savo va
rdą ir autrasza, o mes pri 
siutini per ekspresą C. O. 
D. dziegorėli už J 3,50 su 
privilegija isztyrimo pirm 
negu mokėsite viena cen
tų. Yra tai puikus 14 kar. 
paauKsuoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moterisz 
ki Gvarantuoti už gera 
laikymu czeso, neprasezi- 

au už J 3.1.00 dziegorius. Jei patiks užmokėk ek 
spresmonui ® 3.50 ir kasztus ekspreso, odzi gore 
lis tavo. Mes slucziame drauge ir paliudijimą, 
jog musų daigtus galimu grąžyt per metus jei ne
patiks. j >4 pirKsi 6 gausi viena už dyha. Adresas 
THE DIAMOND JEWELRY CO.
225 Dearborn st. Chicago, HI.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
ei kale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ii m visa 
dalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str
__________________________________ SHENANDOAH ei

^ptapas fk. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str‘ 

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis ei vilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

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

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų ir iszsiunozia. 
pinįgus į visas srieto dalis greitai ir pigiai..


