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Geležinkelis Lehigh - Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May)T8ę8

Treinai iszeina Isz Shenadorio į Penn 1 
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 
popiet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap Ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

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

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.28 po pietų

In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 
Ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 0.12,9.23, 
po pietų.

In Mahanoy City, Park Place, Delano 
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25. 5.10 po 
pietų.

In Yeatesvllle 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.

Iszeina Isz Pottsville in Shenand oah 
9 45 ryta, ir 12.35, 5.05, 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 
035, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pietų,

Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy 
City, Park Place, Delano, Me Adoo, 
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir 6.30.

In Lehighton, Slatington, Catasaaqua 
White Hall, Coplay, Allentown, Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir 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 IT. WILBER generalnas supę 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER, Dlv. Pas 
South Bethlehem,

MoksloStebuklai
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos.

4

P. f. .]Vlaley
11 S. Main str.

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

geriausiai gydo visokias ligas 
Gyvena

30 E. ILloyd str.
Shenandoah Pa

Vyrai visi pas geriausių 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

PrakilnusNewYork’okeniikfts irmokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams' už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas isz- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokiiį nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UZ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstv.

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas1 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta 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 komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo 
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės lalszkų“, kurių czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

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

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

Hartman, Prop

Minersville, Pu

Star Clothing Store
Puikiausi siutai, overkocziai skry
bėlės, marszkiniai, czebatai, czeve- 
rykai už pigiausia cienę pas jus se
na pažįstama Irszkų.

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

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

Wanted-fin Idea BS 
Protect your Ideas: they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
neys. Washington, D. C., for their 81,800 prizo offej 
<ud list of two hundred inventions wanted-
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DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS CHRONISZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

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

M galvos ir ant

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią aganturą, pardavinėja ivakoriCS, apsau
goja nuo.ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyt'P 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Philadelphia oj e ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą zmo- 
gų . : TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.PhiIade|phia,Pa

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

liną, žaislias, atsivėrusias votis, rože, 
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. Nereik gėd tls, tik gydytis, nl 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
Inos rodą uždyką. Apraszyklt ligą, pa
sakykit klek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj blskį jo plauką nuo galvos ir už 
2 c. pacztlnį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliazkai ir vokiszkal.

MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

res, KARŪNAS,

KARDUS, DRAB

ŽIUS IR T.T.

' DEL LIETU
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

Adresas:

RTEN

1AW.SUHUS LIETUMS
PO AP.SZW.WICENTO.

UZQZ4PUGJ893.
shenahdoah.pa.

23 N. MAIN

Raszikite, o mei 
atsiųsim, ant pa 
žiūros kukarda 
ir kepures.

Pigiausia vieta visi 
Amerikoj /

.2:
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Žinios isz pasvieczio.

Rudeniniu drapanų

batoi Septemberio 29 - 3( 
Octoberio 1 d. sziu metu.

ir

Rudens sezono mažmožiai,
Aludarius musų rudeniniu! sezonui niekas 

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

paskiausiu stiliaus yo £ I,or 
bos pigiau, negu jų tikra czjenia, 

už‘25
25
25

nuo s d,50
„ 4,00

4.50

nuo sztc 
•a veizdan:
t ‘2.50

3,00

4,00
25

Tie visi daigiai gu 
aiszkiai bus matomi.

ir

3

STR.
SHENANDOAH, PA

o Geriausias Shenadorij ph- 
tografas; nutraukia paveikslu 

kokio nori formato, nuo ma 
žiausio iki formatui portreto

Puikiai nutraukia ir nebrang 
iai.

29i W. Centre str. 
Shenandoah Pa.

Kotai jeKes siutai etc.
Musų moteriszki drabužiai nereikalauja 

jaiiszgyrimo, nes pereina stilium viską, 
yra gražiausio moteriszkame sviete.

VI

Isz Pekino danesza, kad Chinų 
ciecorius likosi nunuodytas ir mirė 21 d. Rug
sėjo. Czang Yen Hun yra pažvelgtas nimuo 
dyjime ciocoriaus ir suaresztavotas, o Li Hung 
Czang įgyja vėlų valdžia, kuri pirmiaus buvo 
nuo jo atimta. Isz to galima numanyti, kaip 
siūbuoja Chinų imperija ir kokia netvarka jos 
rėdyme. Ir kaip ežia guli ramiai ant to žiū
rėti besotės kaiminkos - Maskolija ir Anglija?

K y m a s. Anglija, Maskolija, Prancūzija 
ir Italija susivienyjų nori iszriszti Kretos klau
symų. Sultonui bus suteikta ultimatum, kad 
liuosnoringai sutiktų anl vieszpatysczių reika
lavimo, nes prieszingai, jis bus priverstu tai 
padaryti. Vieszpatyszczių laivynės koncen
truoji si Dardaneluose.

M a n i I a. Aguinaldo ant seimo įneszė 
projektų, kad uždėti mokestis ant Philipinų 
gyventojų dėl užlaikymo savo kariumenės. 
Priesz tų projektų užprotestavojo delegatai 
isz Painpang ir llocis provincijų, kadangi liau
dis tujų provincijų yra tos nuomonės, kad re- 
voliucijonieriai numes visas mokestis, o ne 
uždėstinės jas. Gyventojai turtingiausių pro
vincijų salos Luzon neužsitiki Tangalams ir

stijų. Ispanai dar pamiršto juos del savo loc- 
uo intereso, norėdami pertikrįti Europos dip. 
lomatus, kad Philipinų reroliucijonieriai nėra 
perstatytojais nuomonių visos Philipinų liau
dies.

Szits departamentas didinasi ir au^u diena 
dienos, dėlto, jog prekes mažesnes kaip kitur

Tik neuŽDiirszkit ai cit o nesigraudysit.

nuo

P r a n c u z i j a- Isz priežasties Dreifuso 
provos czionai gali aieit iki naujai rcvcliuci 
jai. Žmonės labai sujudo ir ne tik jau vienam 
Dreifusui, bet ir visai lygszioliniai Prancūzi
jos armijai grųsina persekiojimą^. Grobas 
Esterh’iry pabūgęs, idant jį Dteifuso likimas 
nesutiktų, pabėgo į Angliju.

Isz tų nesutikimų naudojasi monarchistai 
(lėliai savo mierių. Orleano kunįgaiksztis isz- 
leido neseniai atsiszaukimų į Prancūzijos liau
dį. kuriame sunkiai nubara szioluikinį ran
do pasielgimų, kviesdamas žmones vardan 
Prancūzijos gero imtis prie pataisymo dalykų 
stovio, kitaip, sako, grųsina Prancūzijai pra
pultis.

S.Centre st.

Tąsa.

Pagal Bebel’io iszrokavimą socijalis- 
tiszkoį draugijoj darbinįkas dirbs į parą 
dvi valandas ir dvyliką miliutų. Ar-gi 
tai galimas daigtas? Teatsako faktai, 
ne svajonės. Pagal naujausią statisti
ką Vokietijoj prie gelžkelių tarnauja 

170,000 
Visi 
Tai- 
vie- 
dar-

110,000 visokių určdinįkų ir 
darbinįkų, iszviso 280,000 žmonių, 
jie dirba po 10- 12 valandų į parą, 
gi dabar pamislykime, kiek reikėtų 
noj Vokietijoj prie vienų gelžkelių
binįkų, jeigu jie dirbtų tik po 2 adynas 1 
parų. Reikėtų vietoj 280,000 net pus
antro milijono ir visa ta žmonių minia, 
atlikus savo dvivalandinį darbą, nesirupį 
tų apie kitą, nes isz to medegiszkos nau
dos neturėtų, o kitokios nesuprastų. 
Ką-gi ant galo tie ,,darbinįkai” veiks 
atliekamame laike? Palikime tą iszrisz
ti socijalizmui. Lygia dalia reikėtų tri-

nių, telegrafų, ligonbuezių, tramvajų, 
garlaivių, redakcijų, spaustuvių ir t. t.. 
Kur socijalizmas gaus tiek žmonių? O 
neminėjome da nieko apie produktyvisz- 
kus darbinįkus: apie dirbanezius ukese, 
fabrikuose, kasyklose, apie amatnykus 
ir kitus. Riektai reikėtų žmonių mėsz- 
lavcžei, arimui, sėjai, rugepjutei, kūli
mui etc., jeigu visi dirbs tik 2-3 valan
das. Socijalistai sako, jų vieszpatystej 
nebusią ,,tranų” be darbo, nebusią dau
gumo isz sziandieninių užsiėmimų.

negu darbinįkų, o socijalis-mažiau yra,
tams reikės 3-4 syk tiek negu dabar dar-
binįkų. Jeigu busianezioj draugijoj ir 
nebūt tūlų užsiėmimų, tai bus kiti, ku
rių dabar nepažįstame, o tokiu budu dar- 

vis nepriteks, ir reiks dirbti, kaip

mus geras prabingus gyvenimas, 
gausumas gerovių ir - svajonė. Jeigu 
dabar, dirbant visiems (tranus iszsky- 
rus) nuo gaigystesiki sutemų, toli brasz-
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Sanvaite nuo sanvaites.

Bara-

Sauru-

vakari- 
,, Lietu

,, Rytas” pranesza, kad Waterbury’o 
klebouas, kun. Saurusaitis, įgijo net ke-

daugiausiai gerus darbus, mesdami į 
szalį piktus.

Garsinimai nedorybių retai atnesza 
naudą, gerų darbų - visados...

Ant Controler.
Votuoklt uz

H. J. Muldoon
isz Shenandoah, Pa.

Ant Slidžios
Votuokit už

W. Marr,
isz Ashland, Pa.

Reikalingas VARGAMISTRA.
Kursai moka sznekėt lietu viszkai ir 

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

Atsiszaukit pas
Rev. M. Pėža,

Spring Valley, Ill.

A
iŠ

ka iki prabingiam gyvenimui, isz kur 
jau paskui paims tuos lobius, dirbant po 
2-3 adynas, ir tai dirbant be jokios į 
darbą skatinanezios pajudos? Dabar 
reisalas, noras paežiam pakilti, vaikus 
iszauklėti ir kitos be galo pajudos ragi- 
pa žmones prie darbo, o paskui? Ba
das ragįs prie darbo, užtai novoms neno- 
roms visi dirbs, kiek reikia badui nus
tumti, bet ne daugiau. Isz kur-gi czio- 
nai tas gausumas lobių, tas geras, pra- 
bingus gyvenimas be darbo, be prakai
to. Vien tik vadų vaidentuvėj galėjo 
tas iszdygti.

Pagaliui pažiūrėkime, ar galės socija- 
listiszkas proletarijatas naudotis isz ža
damos visatinės liuosybės. Dabar kiek- 
viens isž mus turi didesnę ar mažesnę 
liuosybę: darbinįkas gali pasirinkti sau 
darbą, koks jam patinka arba daugiaus 
uždarbio duoda, gali gyventi kur ir, 
daug mažiau, kaip nori, vesti namus pa
gal savo supratimą ir 1.1. Socijalizmas 
atims ir tą lit osybę. Tiesa, sako pas 
juos galėsę gyventi kur kam patinka, 
užsiimti kuomi kas nori. Taip sako, 
bet ar taip galės būti, tai kas kita. Jei
gu jau taip butų, tai vienose vietose, 
sveikesnėse, dailesnėse susirinktų tuks- 
taneziai, o į nesveikas nieks nosies ne- 
kisztų. Kas-gi jasias apdirbs? Bebe- 
lis su Stern u kategoriszkai atsako, visa
da atsirasę vyrai su pasiszventimu dėl 
idėjos užgyventi tasias vietas. Taip jie
du tvirtina, o visi szypsosi isz to, gal nė 
judviejų n’iszkyrus.

Toliaus bus.

Delko aukos ant paminklo kun. Bur 
bai nustojo plaukti ir delko tūlos 
ypatos ir draugystes net pažadėtas au
kas atszaukė? Dėlko?

i dėlto, kad tuojau po kun. Burbos 
smereziai nesusitvėrė komitetas rinki
mui aukų; teisybę sakant, buvo iszrink- 
tas komitetas susidedąs isz penimų ypa
tų, bet Susivienyjimo prezidentas užsi 
geidė, kad rinktų visuomenė.

Rinko, rinko ir— nieko neiszrinko: 
siųskite, girdi, aukas pas Susivienyjimo

karsztai nukalta, visai atszalo...
1. dėlto, kad atsirado laikraszcziai’ ką 

nesidrovėjo terszti velionio garbę net po 
jo smerezia. Prie tokių laikraszczių pri- 
skaitome pirmueziausiai ,,Vienybę”, ku
ri garsindama vienoja vietoje, kad prii
ma aukas ant paminklo, kitoje vietoje 
perstato kun. Bnrbą tokioje szviesoje, 
kad niekas tų aukų duoti nenori. Kei
stas isz tiesų dalykas!... Raginti prie 
aukų ant pastatymo paminklo užsitarna
vusiam lietuviui Amerikoje ir tuo paežiu 
tarpu atkalbinėti nuo aukavimo, tai yra 
toks szposas, kurį gali iszkrėsti tiktai - 
,, Vienybė”.

Ant garbės užtatai ir nuoszirdžios pa- 
dėkavonės užsipelnyįa geras darbas Bos- 
tonieczių, kurie nepaisydami ant virsz- 
minėtų szposų, renka ant paminklo kun. 
Burbai. Tegul visi jų pavyzdį seka!-..

Tarp dviejų draugdirbių , ,St. Peter- 
burgskija 'Viedomosti”, Safonovo ir 
Holmstreno, kilo neseniai polemika apie 
tai, ant ko turi remtis rusifikacija.

Holmstren yra prieszingas dabartiniai 
Rossijos politikai. Ne spausti reikia 
svetimus gaivalus (taip jis sako), ne už- 
muszinėti jų tautiszką individualiszkumą 
bet dar jiems dapadėti, naudotis isz jų 
kulturiszkų nuopelnų, o nuo savęs duoti 
tą, ko jiems stoka...

P. Holmstren savo straipsnį užbaigia 
szitokiais žodžiais: ,,Stebėtina! Užda
rinėja Užkaukaziniame kraszte daugy
bę mokslainių, tukstaneziuos mokslainių, 
tukstanezius mokįtojų palieka be kąsne
lio duonos, kovoja su lenkiszka kalba, 
spaudžia lietuviszką literatūrą ir skundžia
si, kad tarp svetimtauezių platinasi soci- 
jalizmas!”

Ir tarp maskoliszkų literatų yra su- 
prantanezių vyrų!...

kalbėjęs ir paraszęs angliszkam laik- 
rasztije apie senumą lietuviszkos kalbos 
ir jos svarbumą philologams.

Geras darbas yra visados pagirtinas, 
ir mes dėkavojame vieszai kun.
saieziui už jį.

Tas pats kunįgas iszsirupino 
nę mokslainę lietuviams, o kad
va” atidavė jam už tai prideranezią gar-
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Antras susikirtimas vyskupo 
naucko su maskoliais buvo už gudiszką 
kalbą, kaip jau buvo raszyta 32 ,,Gar
so” numeriį.

Vyskupas užprotestavojo priesz mini
sterijos pareikalavimą 14 valandų mas- 
koliszkos kalbos kas nedėlia, kad pro
fesorius butų maskolius, ir kiti profeso
riai kad butų su žinia gubernatoriaus sta
tomi.

Tame proteste beveik szitaip teisinasi 
vyskupas:

,,Buvo egzamenas priesz vakacijas ir 
ant jo pribuvo pakviesti: Gubernato
rius, naczalnykas direkcijos ir Vujei- 
kovas, gen.-gub. urėdnykas dvasiszko 
skuriaus. Visi pripažinome, kad penk
tas kursas visai gerai atsakinėjo ir suly
ginant su pirmamecziais labai didelį 
progresą padarė. Todėl visai bereika-

ežios garbes, tik kad žmones klausytų 
jo geruose užmanymuose.

Mes isz savo puses sakome, kad žmo
gui už gerą darbą visados pripuola gar
be, kuri gal gerai daraneziam iszrodyti 
ir tuszczia. Tiek juk-gi turime nedorų 
darbų, kad geras yra pas mus isztiesų 
baltu varnu! Garsinkime užtatai kuo-

užtenka. Kas link profesorių visos se
minarijos, tai tas dalykas iszskirtinai tu
ri prigulėti nuo vyskuvo. Szitam daly
ke reik sekti povyzdį Kristaus. Jis, 
renkdamasis mokįti-visą pasaulę, pasiė
mė dvyliką prastų, nemokįtų žveių ir 
juos pats iszmokino, visai nereikafcu- 
dams nuo svieto jokios pagelbos. Tai-gi

if visatiniszki susirinkimai, kaip antai 
Tridente ir kitur, auklėjimą dvasiszkijos 
ataduoda vyskupams. Ir konkordatai 
tarp Rymo ir Rossijos — viens ir kitas 
pripažįsta, kad už seminariją atsako vys
kupas. Todėl aiszku, kad nekoks vys
kupas tos prievolės iszsižadėti negali.

Beveik pavymu vyskupas Baranauc- 
kas apturėjo gromatą nuo g.-g. Imere-

nemandagumą apsieinant su civiliszko- 
mls valdžiomis, nesą visokios valdžios, 
važinėjant vyskupui po dijeceziją, ata- 
duoda garbę, jį vizituodami, o vyskupas 
viską tylėjimu nudedąs. Taip buvo su 
Seinų pavieto naczalnyku. Szis buvęs 
pas Jo Vyskupiszką Mylistą irsulygsziol 
jo vizitą pasiliekti be atsakymo. Būda
mas Suvalkuose nežinia delko tik pas- 
kjtinią dieną atsilankė pas vice-guber- 
atorių, o truko kelias dienas etc.

avojo Imeretinskui, kad duoda jam pra
mogą, visą tą reikalą paaiszkinti per 
isztą, nes sziaip buvo rengęsis pasima
uti su szviesiausiu kunįgaikszcziu ir pa
kalbėti apie nemandagumą administra-

Pirmiausiai aiszkina vyskupas, kad 
tatymai jam liepę sudėti vizitą tik gu 
ernatoriams ir vice-gubernatoriams ir 
iltie privalo tą paezią dieną revizituoti. 
odei vyskupas n’iszpranta, dėl Ko vice- 
iberoatorius iki sziam laikui nemislija

Seinų naczalnykas, tiesa, buvo pas 
yskupą, bet vieszpatystės prisakymai 
ieverezia jį revizituoti. Vyskupas pa- 
ręs dar virszaus, kaip reik, nes da-gi, 
ipo kaimynui nusiuntęs savo bilietą. 
Kas link vizitų važinėjant po dijecezi- 
, tai vyskupas visai ant to neturi laiko 
5 atliekąs savo darbą, ypacz kad 
rieto įstatymai neverezia. Bet ir ki- 
ip uegali būti. Kiekvienoj vietoj vys- 
jpą vizituoja po kelias ir kelioliką ypa- 
p pavieto naczalnykas, jo pamaezny- 
is, zemskių naczalnykas, bulmistras, 
derentai, lovinįkai, vaitai, sekretoriai, 
lino rasztinįkai etc. Kada-gi juos 
eiti visus ? Todėl vyskupas užgana 
daro, jei jiems paduoda ranką, papra- 
osesti, sznekina ir iszleidžiant iki du 
pavėdi.

Lietuviszkas knįgas parduodu kopigiausa. 
Ipraszant jų kataliogą reik įdėti į gromatą 
tfkę už 5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi 
?Utravotoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis, 
TILSIT, Ostpr. Germany.

Num. 36

Korespondencijos.
Traverse City, Mich.

26 Rugs. 1898.

Reikaluose lietuviszkos parapijos Chica- 
goję.

Laikrasztis ,, Lietuva” jau antras mė- 
nesis, perkratinėdama reikalus lietu-

denciją isz Traverse, nubaranezią P. R. lietuviszkos parapijos Chicagoj, kaltina 
. ’’T“ 1' ..Vienybes nepažinęs kun. jyf. Krauczuną, buk anas padaręsG., kurs I2 num. ,,

tikro Traverso lietuvių gyvenimo netei
singai apraszė perstatydamas juos labai 
tamsiais ir aklais, neiszmanėliais, kas 
yra, žinoma, neteisybė. Traverse City 
yra gana vaikinų ir apsiszvietusių vyrų 
sulyginant su kitoms lietuviszkoms ko- 
lionijoms. Tą aiszkiai parodo skaity
mas gerų laikraszczių kasdieninis 
apsiėjimas. Nežiūrint ant taip mažo 
skaitliaus visi gražiai gyvena ir supran
ta savo tautos mierius, žinoma, iszsky- 
rus kelis mulkius, ką paaiszkįsiu žemiaus. 
,,S. L. A.” kuopa yra uždėta czionai nuo 
1896 m.; kas link pagelbinių draugys- 
czių, tai tų mums trūksta, kadangi dar 
permažai czion randasi musų brolių.

Ponas P. R. G. perstato nekuriu laik
raszczių skaitytojus neiszmanėliais, sa
kydamas: ,,kada mes tik vieną laikrasz- 
tį ,, Vienybę” skaitėm, tad visi vienybėj 
gyvenom, bet sziandien, pridygus dau
giaus laikraszczių, vieton gavimo geres
nio mokslo ir lengvesnio suėjimo į vie
nybę, nekurie neiszmanėliai pradėjo

nedateklių parapijinėj kasoje, net ant 
kelių deszimtų tukstanezių dolerių.

Kadangi apkaltinimai virszminėtame 
laikrasztij tęsiasi jau per keletą nedėlių, 
ir laikrasztis ,, Lietuva”, apkaltįdamas 
kun. M. Krauczuną, giriasi, jog remiasi 
ant rokundų iszduotų per patį kunįgą ir 
per kunįgą patvirtįtą komitetą.

Kadangi vėl, visoki apkaltinimai, už- 
mėtinėjimai, ypatingai pinįgiszki para
pijiniai, kenkia liet u viszkai 
v i s u o m e n i a i, jau ir taip barniuo
se paskendusiai, o kun. M. Krauczunas 
iki sziol tuose vieszuose apkaltinimuose 
okio vieszo iszsiteisinimo da neiszdavė, 

ir lietuviszkają Amerikos visuomenę iki 
sziol palieka abejonėj.

Amerikos lietuviszkose parapijose, 
paprastai, visur parapijos yr rėdomos 
taip, kad rokundos kuoaiszkiausiai, vie
szai yra iszduodamos parupijonams ir 
niekur nėra slepiamos; taigi

mes, lietuviszkiejie kunįgai, skaityda
mi tuos nuolatinius apkaltinimus isz vie
nos pusės per laikrasztį ,, Lietuvą”, o ne 
žinodami kaip ten tie dalykai tikrai sto-

sinįkų ir t. t.” Asz gyvenu Traverse 
City nuo pat apsistojimo czion lietuvių 
ir esu skaitytojum kebų laikraszczių, bet 
dar pirmą syk iszgirdau apie tas partijas, 
kada perskaieziau 12 num. ,, Vienybės” 
Toliaus ar bus man daleista paklausti, 
isz kur T-ta pasėmei aną mokslą, kurį sa
kaisi turys. Jeigu isz ,,Vienybės” mela- 
gysezių ir ginezų, tai toks mokslas nėra 
jokiu mokslu.

Taiposgi klaida, ką p. R. G. raszai, 
buk Traverse City skaitytojai negavo 
23 num, ,, Garso”. Isz kur tą T-ta gali 
žinoti nebūdamas Garso skaitytojum ?

Už neteisingas žinias yra ir turi but 
kaltinami pirmueziausiai korespondentai 
kaipo žmonės menko charakteriaus, ta- 
cziaus ir redakcijos turi but atsargesnes 
talpinime straipsnių.

Geistina butų, kad ,,Vienybė” mažos 
vertės isz mus miestelio straipsnelius vi
sai netalpįtų, o ypacz nuo p. R. G., ku
ris visados nesilaiko teisybės, bet nau
dojasi laikraszczių dėl apdrabstymo pur
vais savo draugų ir brolių, nes tas netik 
jokios naudos neatnesza, bet sėja nesu
tikimą ir duoda yrankį szartalanams, pa- 
nasziem R. G. kėlimo intrigų ir propa- 
gacijos bedievystės, ką aiszkiai parodo 
No. 19 ,, Vienybės”, kur plunksna R. 
G. pagimdė 4 liuosnorius.*

Aukautojo Draugo Brolis.

* Paminėczia jų vardus, bet dar ne-

kad abejones kuoveikiausiai butų isz- 
sklaidytos per antrąją pusę ir kad kunį
gas M. Kravczunas per vieną isz lietu-

rapijos rokundą ir tokiu bildu pra

Jeigu norite visokių žolių 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 
galėtut susikalbėti ir apie savo ligą apsakyt tai 
turite pasirupyt gyduolių su kurių pagelba pa 
engvįtumet sau. Raszykit pas

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

Trajan ka
Naminė gyduolė pareina is Lietuvos, suside 
danti isz 70 visokių szaknu, kasztuoja 50 c.

Raszykit pas Brundzą, o visko gausit.

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
£>hil‘a Dental Rooms,

row 
Txia 
81QN.

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa,
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Kad „Vienybė” neapkenczia ne vien 
blogų kunįgų, tiktai perdėm visu ka- 
talikiszku kunįgų, apie tai nė kalbėti 
nereikia. Nors da atvirai prie to nepri
sipažįsta; czvierinasi.

Kartais gana yra pakalbėti su žmogu
mi pusę adynos, kad pažinti jo charak
terių, dvasią; tuom labjaus pažym ant 
raszto: gana perskaityti vieną laikrasz- 
czio numerį, kad pažinti to laikraszczio 
pakraipą ir dvasią — „Vienybė” per
dėm, skersai ir iszilgai yra dvasios anti- 
kunįgiszkos, tikėjimą taip gi kartais 
kliudo, bet labai atsargiai. Raszo ji, 
buk „Garsas” nenorėdamas jai pritarė, 
kad kuįgija nereiszkia tą pat, ką katali
kystė ir džiaugiasi - girdi - „nenorėda
mas”... Taigi mes atsakome „Vienybei”, 
kad „Garsas” tą pasakė norėdamas; 
„Garsas” jau pernai raszė tą pat, ką da
bar raszo, kad pirmutine, artyma „Vie
nybės užduoczia yra kovoti prieszais ku
nigiją, ją niekinti, peikti, žeminti (ba mat 
žemindama kunįgus „Vienybė” gali gin
tis, kad da tikėjimo nekliudo, (politika 
gana iszmintinga).

Užtai žeminime kunįgijos (tą rolę lo- 
szia nuo laiko, kad susipyko su a. a. kun. 
Burba) „Vienybė” daėjo „ad perfec- 
tum”. Raszo ji, daleiskime, apie tokį 
ar kitokį dalyką, žmogui nė ant mislių 
kunįcas neateina, bet „Vienybei” tik 
sztai kur buk, kur ne buk kunįgas ir yr’ 
(žinoma, isz blogos pusės perstatytas). 
Raszo, duokim sau „Vienybė” apie isz- 
trėmimą Pilviszkių daktaro Matulaiczio

(dalykas tautiszkas) ir tuoj neužmirszta 
pridurti, kad jį Pilviszkių kunįgai ar ku- 
nįgas nepatieszijo (dalykas privatiszkas), 
nepatieszijo ne ukinįkas Antanaitis, kurs 
yra kokio ten Seinų kunįgo 
brolis (dalykas privatiszkiausias). 
Seinų vyskupas neszventina tūlą klieri
ką ant kunįgo, tik pirma szventina ant 
dijakono (taip paprastai yr’ katalikisz- 
koj bažnyczioj) ir ,, Vienybe” tuoj apgai- 

klieriką, ką nebuvo įszventįtu, tik vy- 
kupą. Tokių dalykų, kartais suvis nay 

yra pilna kiekviename numerije. Ren
ka „Vienybė” tokias ant kunįgų žinias 
grupuoja, klijuoja, lopo, kaip gali.... Ir 
džiaugiasi ,.Vienybės” rasztinįkai isz to
kio savo darbo, didžiuojasi, sziausziasi: 
„Kuom - ve - buvom tuom buvom Lie
tuvoj, o Amerikoj, ve, ir kunigus ir vys
kupus kritikuojame, o ką jie mums!”

„Garsas” gerai „Vienybei” rodijo, 
kad prisilaikįtų sziokio tokio davado 
(bent dėl svieto akių), kad raszytų isz- 
mintingai, idealiszkai, taip kaip kad kitų 
tautų laikraszcziai daro; bet ką-gi, „Vie
nybė to padaryti nemoka ir negali, ba 
tulžis neatleidžia. įnirtę „Vienybės” 
raszėjai ant kunįgų taip, kad kunįgai 
jiems ir ausyse skamba ir akyse rodosi.. • 
o visi, kiek jų kur kada matė, apie ku
riuos kada kur skaitė, girdėjo - visi 
brudas (taip tu man ir pasitaikyk!).

kad ji nors kartą mums idealą lietuvisz- 
kojo kunįgo nurodytų, kaip ji numano. 
Gal kuris isz mus kunįgų ir užsimanytų 
jį sekti ? Prie to idealo nupieszimo, man 
rodosi, labjausiai dėl ,, Vienybės” tiktų 
.,Dembskis”! Ar ne? Žinoma priesz 
svieto akis gal ginsiesi, czvierysiesi, sa
kysi - ne, bet szirdij tarsi, kad taip.

Lietuva nuo pradžios szio szimtmeczio 
nedaug turi idealų ant tautiszkai lietu- 
viszkos dirvos. Lietuviszkuosius szio 
amžiaus rasztinįkus galima ant pirsztų 
iszskaityti. Pons p. Szliupas, vienas 
isz dabartinių ,, Vienybės” koresponden
tų, yra juos suraszęs, viso 35, o tarp tų 
net pas Szliupą randasi 17 kunįgų, o 
daugelis kunįgų rasztinįkų yra apleista 
(vysk. Giedraitis, Vienožynskis, Gim- 
žėvskis), todėl negalima sakyti, kad Lie
tuvos kunįgai butų da taip blogi. Dėl 
mus, net vien kaip dėl lietuvių, kiekvie
nas isz jų yra idealu.

Czion Amerikoj „tarp tų musų ku
nįgų, puolanczių vienas po kito į purvy

ną” (,, Vienybės” žodžiai), gerai, be tul 
žies prisižiūrėjus, ir da, man rodos, nt 
taip daug but purvo, o daugelis, dauge- 
lis gal pasirodytą suvis czystais. Žino
ma, kas purvyno jieszko, kaip kac 
,,Vienybe”, tas visur jį randa.

Apie a.a. kun. Burbą ,,Vienybė” pat 
kelissyk iszsitarė, kad nori tylėti. Kari 
tylęt? Kas ant ko užsitarnavo, tą jau 
reikia atiduoti, Sziandien kun. A. Bur
bą visa Amerikos Lietuva apgailistauja 
kiekvienas jauczia dėl jo dėkingumą ii 

džiausiu idelu Amerikos 
lietuvystės, o žiūrėkite, kaip 
„Vienybė” priesz pat kunįgo smertį ant 
to mus visų idealo drabstė bjauriausiais 
purvais, matė, žmogus jau mirszta, da 
drėbė. Ne kunigas Burba buvo purvi
nas, tik „Vienybė” turėjo purvus ir ant 
kun. Burbos metė. Dabar sako, nori
me apie kun. Burbą tylėti. Nereikty
lėti! Sakykite viską, ką priesz jį turite, 
paklausysime, o jei nesakote, tai bent 
papasakokite svietui, isz ko pas jus tie 
asabiszki nesutikimai kilo ir kaip jie isz- 
ėjo į publiką, kad istorija žinotų (nes 
kun. Burba yra istoriszka asaba), kad 
žinotų psichologai, kaip tai galima žmo
gui plėszt szlovę ir užduoti visokias kr 
tokias szirdžiai ir jausmams žaizdas, kur
styti priesz jį visuomenę visokiais ap- 
juodinimais, ant senatvės, ligoj, norėt 
iszveržt kąsnį duonos, ant kurio užsidir
bo; ir paskui, tuoj ant rytojaus, viltvy- 
liszkai rinkti aukas ant to paties žmo
gaus paminklo už jo garbę ir užsitarna- 
mą. Ar tai nėra tycziojimasis isz pama
tinių doros principų? Ką sakau, tas yr’ 
prieszais visokius principus ir prieszais 
gamtą.

Tai-gi mat, „Vienybės” dora! terszk, 
niekink, plėszk szlovę, kaip tik įmanant; 
numirs, duosi pusdolerį ant garbės pa
minklo ir jau sąžinė czysta!

John Smith & Co
Laiko kopuikiausią buczernę visokios mė

sos.

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

Parduoda szipkortes ant asztuoniq garlaivi- 

nių kampanijų.
137 Sunbury str.

M. BORUCH, Mng.
Minersville, Pa.
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Draiigū Suvažiavimas.
Przybylskio komedija

Verte Šėlimas.
Tasa.v

Teresa.
Nieko nepritruks. Nesirupįk - nieko ne

pritruks - asz atsimenu apie viską.

O vaikai aprengti?
Teresa.

Pamatysi. Aptaisiau juos kaip lėles. Via
dukas iazrodo kaip aniuolėlis tojo baltoje suk
nelėje. (Kalba kaip mažas vaikas). O taip 
klausinėja, kas tai bus — koki svecziai.... O, 
jau tie vaikai, neturėsi gėdos.

Vladas (spausdamas paežią).
Tikras esu, kad ir tavęs neturėsiu gėdytis. 

Ir kad jiems pasakysiu pasididžiuodamas: žiū
rėkite - tai mano pati! Kiekvienas nulenks 
galvą isz nzsistebėjimo. (bueziuoja ją tankiai). 
Esi dora, gera, o gaspadine per visą pilvą.. .. 
Likkis sveika, sudiev, Jadvyga, - atsimink, 
kad kavalierių turėti eibį - bus net vienas po- 
ta, o tu mėgsti eiles.

Teres a.
Važiuok-gi jau, važiuok — nesznekėk niekų 

Leisk manę, nes man suglamžysi visas drapa
nas. E, Vladai, nebrajyk.

J n d v y g a (juokdamasi).
Kad jau jums nė nenusibosta vis bueziuotis. 

Man tas į kerėtų.
Vladas.

Važiuoju (iszbėga).
SCENA TRECZIA.

Teresa, Jadvyga, Magdė, Matauszas, Tarnas. 
(Matauszas atnesza kraitę su vynu, Magdė 
įeina vaškui jį. Ponas Tamas įeina isz savo 
kambario, žilas, ūsai dideli, su pilku žiponu, 
turi gazietą rankoje ir akinius).

Matauszas (murmėdamas).
Neszk vis ir neszk. (balsiai) O kur tą nu

mesti?
Teresa.

Nuneszk kraitę į valgomąją. Ar gaspadine 
atėjo?

Magdė.
Laukia kuknioje - o paduszkos ir kaldra 

jau ant virszaus.
Teresa.

Gerai. Eikite su manim.
[Teresa, Magdė ir Matauszas iszeina].

Tarnas.
Kiek ežia riksmo, kiek ežia riksmo!

J a d v y g a.
Gal diedelis prie manęs atsisėsi ir man 

dėsi, 
sveczių.
plaktuku. Nori diedelis persitikrinti?

Tarnas [sėdasi greta Jadvygos] 
Plaka tau szirdelė, nes tikiesi pamatyti jau

nų ii gražių vaikinų.
Jadvyga.

Lyg tai asz prie vaikinų bueziau pripratusi! 
Ar-gi yra ežia koki vaikinai? Ant nago juo-

pa-
Viskas tas priėmimui musų brangių

Isztiesu man szirdis plaka, kaip su

dymo nerasi. Asz jau net užmirezau, kaip 
vaikinas iszrodo....

Tamas.
Na, na, tiktai nemeluok. Asz žinau, kad

das iszvažiavo ant stacijos. Negalimas daig 
tas. Asz nieko negirdžiu.

Tarnas.
Asz tai kur ežias... taip-gi nieko negirdžiu.

ponas 
net ekono-

Vin-

Ar žinai,

ežia visi seni diedai — asz senas, 
cas senas, kunigas klebonas senas, 
mas senas.

O tai diedelis neteisybę sakai,
diodel — vienas Vlado draugas eilias raszo. 
Teresos bibliotekoje yra du tomai jo poezijos, 
daug jų moku isz galvos... ir vis isz jų grožė
juos!. O vienų vėl jo draugų labai gerai 
menu.

at-

ar

Tarnas.
Negali būti. Isz kur tu jį atmeni ? 

Jadvyga.
Atvažiuodavo pas mus ant vakacijų, du

tris sykius. Jis manęs turbūt nebeatmena! 
Buvau maža, o jam jau ūseliai bėrėsi. Gal 
turėjo asztconioliką metų. Visados ateidavo 
į mano kambarį - nes tenai buvo Pranė, siu
vėja, ir praszydavo, kad jam kepurę pataisy
tų.

Tamas (juokdamasis).
Ir Pranė jam tų kepurę taisydavo?

,J a d v y g a.
Drauge taisydavom. Norėcziau žinoti, ar jis 

tų amins.

Jadvyga.
Bet asz gerai girdžiu. Gal koki netikėti 

svecziai.
Tarnas.

O tai jums į laiką butų iszsirengę.

Ugi važiuoja ponia Kornalskiene su viso
mis poniomis lyg vienai, visa krūva.

Tarnas.
Visa krūva!.. Tai jums pataisė balių. Turi 

velnias žiponą. Kad tos bobos visų baltą die
ną turi valkiotis isz kampo į kampą.

Teresa.
Ai Dieve! ką mes su jomis dabar darysime? 

Kaip nuo jų atsipraszyti? Mano Dieve, die-

T a m a s.
Ant tų bobų nėra vaisto. Iszvarysi jas per 

duris, sugrįžsz per langą.

Tegul diedelis pasako, kad Teresa serga.

Nėra joms jokių ligų. Kolera, džiuma, ti- 
fus, szkarlatina neiszgąsdys jų. Sakau jums, 
bobos suuostė laiszką, dasižinojo, kad važiuo
ja pas jus jaunikiai, ir lekia dabar, kaip var
nos ant maitos.

Teresa (nežinodama ką daryti).
Ale asz jų neturiu net kuom priimti. Ką 

O tai tikras klapatas.
J a d v y g a.

Vladas taip j u nemyli.
T a m a s.

Girdite jas? (už scenos girdėt moterų bal- 
O kas to velnio ncpamįtų! Kęsti jos nega- saį), Arkaniuolo triuba ant paskutinio sūdo 

Įėjau. Kas tai buvo do sutvėrimas!...
J a d v y g a.

Ji dėl jo isz galvos ėjo. Turėjo net jo fo
tografiją. (nuduodama guvernantką) ,,Ak, 
kokia miela vaikina — ak, kokia linksma vai
kina — charmant garcon...” O nosį taip krai
pė, kaip triuszis...

Tarnas (juokdamasis).
Kaip triuszis? O gal ir ji jam kepurę taisė?

ką?

Tarnai.
Geriau jam tos adatos ir tos kepures nepri

mink.
Jadvyga.

O, o! asz jam galėcziau daug daigtų pri
minti, nes ir man padarydavo nemaž szposų. Iasz 9U jomis darysiu. 
Užkiszo man syki už apikaklės dvi trindes.
(juokdamasi) O diedelis atmeni mano guver- 
nantką — tų prancūzę, Perichon ?

Tarnas.

J a d v y g a.
Nežinau, diedel, nežinau... bet, ką nosį krai

pė, kaip triuszis - tai kraipė (juokiasi abudu).
SCENA KETVIRTA.

Jadvyga, Tarnas, įbėga Teresa, paskui Magdė.
Teresa.

Ko diedelis taip juokiesi?...
Tarnas.

Gi kad ežia man Jadvyga apsakinėja nebū
tas istorijas apie guvernantką, triuszį ir kepu
rę. Gali numirti isz juokų. Tai koks szel- 
mis. Tegul tik jį pamatysiu. Tuojaus jam tą 
taisymą priminsiu.

(už scenos girdėti ratų dundėjimas).
Jadvyga (klausydama)

Važiuoja!..- Girdėt trenksmas vežimo!
Teresa.

Tai negali būti, nėra da beržinio kaip

nebus taip garsi, kaip ta Kornalskiene. 
SCENA PENKTA.

Teresa, Jadvyga, Tarnas, Magdė, Kornals
kiene, Klimciutė, Malciutė, Melciutė. 
Kornalskiene (dar už scenos).

Klimciut, Malciut, Melciut, iszvarykiro 
visztas isz darželio, nes gražiausias kvietkas 
sumindžios, (visos) a sztisz, a sztisz - kaip 

|galima visztas leisti į darželį... (įbėga). Bran
gi, mylima, vienatinė ponia Vladienė, visados 
meili. Nedarykite su mumis nė kokių cere
monijų, asz to nemėgstu. Klimciut, nuimk 
man skrybėlę, pamaži, nes manę už plaukų 
patrauksi, dar man kasa nulėks. Malciut, 
imk skarą, o! kaip szendien karszta. Melciut, 
duok man vėjyklę. Mylima Vladiene, mes 
tiktai ant trumpo laiko atvažiavome pas ta
nkistas [visi sveikinasi].

T a m a s (į szalį).
Na, tai Dievui dėkui, kad ant trumpo laiko. 

Kornalskiene.
Pasiliksime pas jus tiktai ant pietų, - o po 

vakarienei tuojaus grįžszime namo, kad mus ir 
gvoltn norėtumėte sulaikyti.

Tarnas (į szalį).
Te tau!... Ir ji tai vadina trumpa valandė

le.
Vla- Toliaus bus.



Geležines lovos

TĖVYNĖS SARGAS.

JEI NORI GAUTI GE

M JONO J. UŽUPIO

SALIU N1N KAI!
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lieluwiai kadjCHRYS- 
T1AN SHMIDTO yra varas alus ir 
2falwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baozkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir 11

Tarp 4 ir Sunbery sts.
Minersville, Pa.

Pernyksztis ir užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

2SX už pigia prekę, eik pas
FAUSTA in 

jo ofisą
ANT--------
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Tikrai gryna

Altoriaus Vyną 
----- GAUSITE PAS-----  
BABNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

GERIAUSIAS LIE 
TUVISZKAS KRI/-_ 
CZIUS
A. BUJAUCKA S 

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

aierCo
Anthracite” alų. 

varantuota tikrai czystas.

Schmidt Broliu,

Dar tik užsidėjau kriauezių szapą 
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro, 
o puikus kriauczius Adomas Ki- 
czas pasiuva taip puikiai, kad siū
lai 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 saliuuus alų, 
porterį ir 1.1.

NAUJASIS A LIŪNAS.

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

Alutį pargabenu net isz Prūsų 
tikra Bavarską, sznapsą isz Masko- 
Ii jos, o cigarus isz paczios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi. 
Palei strytkarių dypą,

Minersville, Pa.

- S J 8.00.Parlor suit 5 sztukos
Kėdė su medžio sėdyne —So.45.
Kėdė su nendrine sėdyre — 8".75

Williams &. Son,
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.

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

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

B. W, Cmnining
ant

District Attorney
Benjaminas W. Cumming J r. 

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 zlttorney 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 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 
Tokia žmogus tikrai yra vertas 
būti pastatytu į District Artorney 
ofisą.

oen uis, kaip Klondike
inclekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

už juo: lilnai gausite.

Dailus aržuolinis sutrati kiamas 
stalas - $3.7

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

I
 Visa eilialovos, springsai, visur 

apva džiota - .? 3.7
Komoda - - 5.

13 S. MAIN STR.
SHENANDOAH, FA.,

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

J perstatų geriausias, isztikimiausias ir seniausias Ameriko 
psaugojim kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelism

Ar nori Ataus, Porterio, Degtines ar Vyno 
Nuveik pas

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 Lankutėje puikiausius gerymus.

Geriausia ir didžiausia
Kriaticziu

szapavisoj Minersville, Pa. W. Sunbury Str.

kur dirba daugelis vyrų ir merginų.
Dirbame visokias drapanas, pigias ir brangias, labai ge

rai tinkanczias ir vis dviem ar trimi doleriais pigiau kaip pas 
kitus kriauczius, 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.



POWSZKCHHAWYSTAWA
KRAJOWA
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Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CltaHll te 
New-Yorke------- 0--------

Siuneziame p į s visas dalis svieto pigel, saugel Ir greitai.

C*iS\V

W. SLOH«A, 

679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.
Mano Dirbtuve tapo 

Apdovanota 

DWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos nž rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

| KARŪNŲ, SZARl’Ų, 4
* KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, . 

BERLŲ, MARSZAL-^ j
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę aprcikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
SuS augszcziaus paminėtus daig-

ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais Įgijau

j geriausg praktiką ir dC4 to galiu 
į wiska padirbi pigiau ir geriau ne- 
' gu kiti fabrikai.

Su guodone
I W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV. CHICAGO, ILL.

ViBflatiae IMviszka
APTIEKA!

orio] galite gautie visokių giduo- 
kaip senam krajui, ba aptioko 

paeina isz sen j krajaus. Tai-: 
j-gi siuneziame giduoles j visas
b Amerikos.
beidami gromatas adresavokit

W\ K. SzembOrskis,

Green Str. Worcester, Masu

Pirmos kliasos Hotelį
LAIKO SCRANTON’E

etro Lipavicziaus, 
No. 1837 N’ Main Avc.

CNiVTICNiY!

ZINIA 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 pamėgįk duot jam 
rderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų
No 205 E. Centre str.

E- Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Grabo- 

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

Minersville, Pa.

P. LIPAVICZI1
kilusia užeiga ir rodos vieta dėl lie 
]■ Pirmos kliasos visokį gėrymao 
durai. Laivakortes taiposgl pardu 
Wgeriausių linijų.
Wrszkita, jog

Mus American koni- 
niszkai paauksuoti 
'Izi< gore-iai yra ger
iausi už pinigus.
Paduokite mums savo va
rdą Ir antras/a, o mes pri 
siuslm per ekspresą C. O, 
D. dziegorėli už ? 3,50 su 
privilegija isztyrimo pirm 
negu mokėsite viena cen- 
į. Yra tai puikus 14 kar. 
paauKsuoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moterisz 
ki Gvarautuoti už gera 
laikymą ezeso, neprasezi- 

au už | 3a.oo dziegorius. Jei patiks užmokėk ek 
sp»".-inonui | J.50 ir kasztus ekspreso, o dzi-gore 
lis tavo. Mm «luc lame drauge ir paliudijimą, 
Jog maių laigtus galima grąžyt per metus jei ne
patiks j. i pirXsi A tau.i viena už dyha. Adresas 
THE DIAMOND JEWELRY CO.
tti DearWni st. Chicago, Ill.

i»
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zdliodailie SzipkortCS (laivakortes) ant greiez us g 
vių į krajų važiuojantiems ir ISZSiUBCZiame SZipkOl’t 

dėl atvažiavimo isz k ra jaus į Amerika,
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos 1’111)1111, Vokietijos markių, Austrijos guldei!

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.K. Radzevicziiis
Puikiausia visam Shenandoah^ Į

RĘSTĄ U RACIJĄ.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalt 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai al! 
jitmos kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodajkiekvienam 
elkale.

O ir pinįgus maino irsiunezia iu LIETUVA ir m 
dalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str
SHENANDOAH ei

Į •

/\ptapas f\. Jocis.
OfftCC 1312 Jb ilbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str' 

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų 
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 a>- 
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 kortes ant geriaueų laivų" ir iezsiunczia. 
pinigus į visas srieto dalis greitai ir pig’ai..
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Geležinkelis Lehigh • Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio {May}i8g8 

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

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po plet.
In Laceyville, Towanda, Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Falls Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 
po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.

In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston Ir Beaver 

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

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

In Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą 5.10 po piet.
In Scranton 5.28, 10.14 ryta;12.59 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; 1.486.12, 9.23, 
po pietų.

In Mahanoy City, Park Place, Delanc 
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.

Iszeina isz Pottsville in Shenand oah 
9 45 ryta, ir 12.35, 5.05. 8.10 po piet.

Iszeina fsz 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.pietu,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant 
8.40 ryta ir 5.35 po pintu.

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, Allent own. Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

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

Vipceptas Ęopiapski
REAL ESTATE BROKER

loss n. fhiiadeMa Pa.
turi geriausią ag/mturą, pardavinėja ivukortCS, apsau

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

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

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

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

ROLLIN H. WILBER generalnas supe 
rlDtondentas South Bethlehem, Pa 

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

A W NONNEMACHER, Div. Pas 
South Bethlehem,

p. f. .palsy
11 S. Main str.

Shenandoah, Pa 
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir _   . r ._- ~ .i "KTO mim— — 
Dr. P. F. BUME

geriausiai gydo visokias ligas 
Gyvena

30 E. iLIoyd str.
Shenandoah Fa.

Vyrai visi pas geriausią 

Graboriu 
Vinca Minkevicziu, 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

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

Wan t sd-An Idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth , 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi | 
ceya, Washington, D. G.. for their Sl.S’JO prizo offa> 
and llat of two hundred Inventions wuuUA

•o a ‘m oioN i m s v aa ^«ipi<na ««>a 
ta/MHicw ‘GOV NOSU IM a H 
■aa.<ūO "IVI33CS W nonBauqjuj yn; pun

swuo-iapj suimuop 3335 3OOS ZBVJit Al!Uqu)uajvd 
oj stl jjod.u J“J uoTjuuuplxa u-jim ų .piąs jo tapom pnog 
G3NIV1S0 lUJ.LVd SUQ 33J paJuws Xppinb

MoksloStebuklai.
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomoSa
PrakilnusXew York’o komikas ir moksliu- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, is? 
New Y'ork’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui. 
kurs paraszys pas jį, jis atsiųs UŽ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
liekarstu.

Jo „Naujas Moksliszkas Gydymas' 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery tg suteikti kenczianczia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczio vaisto.

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

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C . 
98 Pine str., New York, priduodama^ 
paežio ir expreso adresą ir jisai dovana“ 
atsius vaista tiesiok isz savo laboratori 
jos.

Kencziantlejie tegul tuojaus paslnau 
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

Pasakyk savo daktarui, kad tu aph 
tai radai nu s laikrasztij.

DR. F. J. KALLMERTEN, 
8PECIJALI8TA8 C1IROXISZKU IR NERVISZ- 

KU EIGŲ.

Gydo visokias 
užsenėjusias ligas 
Troszklnima, spaz 
mas, paralyžių, 
dusui’, vandenine 
p ikiiną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru.

gį ;;. szi • . x galvos ir ant
skuros, ligas motės, neregullariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

lina, žaisdas, atsivėrusias votis, rože, 
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. Nereik gėd tls, tik gydytis, nl 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj blskį jo plaukų nuo galvos Ir už 
2 c. pacztlnį ženklelį, tat tuoj gausit at
sakymą, ar galima liną iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kal, angliszkai ir voklszkai. Adresas:

DR. F. J. KALIME KTEN,

W a slfin g ton Hotel,
Hartman, Prop r.

Minersville, Pa.

Star Clothing Storo-.
Puikiausi siutai, overkocziai skry
bėlės, marszkiuiai, czebatai, czevo- 
rykai už pigiausia cienę pas jus se
na pažįstamų Irszkų.

Extra iszpardavimas siutų su lie 
meninis su skvernais ir be skverną 
nuo 1 Septemberio.

IrszkuSe
111) Sunbury st. Szalia AVolfo sa 
liūno. Minersville, Pa.

B. H. MORGAN,
Dirba visokias

KARDUS, DRABU-

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS,

ŽIUS IR -T.T.

VISZKL
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardas

WJW1S LIETOMS
POAP.SZW.WICtHTO.
UZD.Z4.RIG.I893-
5HEHAHD0AH.PA

I’m iaii.-ia vieta viso

SHENANDOAH, PA

R. Dabb*^
o Geriausias Shenadori ph- 
tosrftfas; nutraukiu paveikslu

kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto

Puikiai nutraukia ir nebrang 
iai.

291 W. Centre str.
Shenandoah P


