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MoksloStebnklai

Minersville, Pa.

B. H. MORGAN,
Dirba visokias

KARDUS, DRABU-

DEL LIETU-

VISZKU

DRAUGYSCZIU.

23 N. MAIN

PrakilnusNew York’o kemikas ir rnokslin- 
czius ką siūlo mus skaitytojams už dyka.

TAW.SUNUS LILTUWOS 

PO AP.SZW.WICEHTO. 

UZD.Z4.RUGJ893. 
SHENANDOAH,PA.

, ligos ir džiova 
enam klimate, 

„szirdingų

HO Sunbury st. Szalia Wolfo sa- 
liuno. Minersville, Pa.

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. .Lloyd str.
Sh nandoah Pa

RES, KARŪNAS,

Star Clothing Storo.
Sziose dienose pargabenau dau 

ies paskutines mados

PATENTS
ŽIUS IR T.T.

Wanted—An idea SSS 
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
noya, Washington, D. C., for their $1,800 prise olle) 
*n<# list-- 'wo hundred Inventions wanted

SZARFAS, KEPU-

M. B. CUTTER. Supt. Trasportatlon 
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,

DR. F. J. KALLtfOrSV 
TOLEDO,0 I

Geležinkelis Lehigh - Talley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio {May) 1898

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

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

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

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

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

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po piet.
In Mc’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 G.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.

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.

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomoso

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

Vyrai visi pas geriausių

Graboriu
Vincą Minkė v i ežiu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ry ginus dsl szčrmenų, vesei- 

lių ir 1.1. [36 ir

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

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

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

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

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

Kenczlantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation for free report as to 
patentability. 48-PAGE BOOK FREE. Contains references 
and full information. XJGgF*Write for SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSON &. CO, Patent Lawyers, 
Lc Droit Building WASHINGTON, D. C

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakortes, apsau
goja nuo-Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda liaiDU ir visokius reikalus atlieka kuotei- 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmainytP 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Philadelpliijoje ir Camdene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

O gal nori 
Tai eik pas

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszmintingą žmo
gų TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond. str.Philadelphia^Pa

DR. F. J. KALLMERTEN,
SPECIJALISTAS CIIRONISZKU IR NERVISZ-

KU LIGŲ.

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

gį, t-71 szis i X galvos ir ant
1 skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąja 
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. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
luos rodą uždyka. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenklsz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

Washington Hotel,
JVliltop Ludwig

Ovepkocziu!
kurie tinka kaip steliuoti; o siutai 
skrybėles, szeverykai czebatai ko. 
pigiausia.

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

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj!

STR.
SHENANDOAH, PA

O Geriausias Shenador i p 1 
tograf as; n u tra u k ia pa ve i ks 1 u 

kokio nori formato, nuo ma 
žiausio iki formatui portreto 

Puikiai nutraukia ir nebran< 
iai.

29£ W. Centre str. 
Shenandoah, Pa.
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Žinios isz pasvieezio. Žinios isz Amerikos. Sanvaite nuo sanvaites.
M a s k o 1 i j a. 17 Lapkriczio numirė 

a kalėjime Paryžiuj Mikalojus Gurka, sūnūs 
buvusio gen-gubernatoriaus Varszavos apskri- 
czio. Brolis jo atlankė jį kalėjime diena 

■ priesz smertį ir visi tikrina, kad suteikė nuo
dų, bet gydytojai tvirtina, jog mirė natu- 
raliszka smerezia, Gurka buvo suaresztavo- 

1 tas už užpuolimų ant maskoliszko konsulio 
Polovcevo Monte Carliuj, Moteli j Mikalojus 
atėmė nuo konsulio pinigus ir vos nenužudė 
jį- Mat vaikai vis smarkesni už tėvus. Senis 
Gurko dailiai vogė lenkų ir lietuvių pinį
gus, nieks jį negulėjo už tai skųsti, o sūnelis 
smarkesnis ir ėmė pinįgus per nevalių.

V o k i e t i j a, Laikraszcziai raszyda- 
mi apie atsilankymų Iszpanijoj ^Vilhelmo ap
siriko. Vokietijos ciecorius grįžta namo su
vis neužsukęs į Ispaniją. Tai-gi ir visos re
daktorių teoriios ir politikierių mąstymai pa
sirodė tuszcziais.

P h i 1 i p i n a i. Philipiniecziai dar vis 
’ Lieapsimalszina. Nenori jie mat būti prikerg

tais prie Suvienytų Valstijų. Admirolas De
wey daneszė, kad sutarė su vienu fabrikantu 
isz Hong Kong apie iszėmimų ir pataisymą 
ispaniszkų laivų, kuriuos paskandino Gegužio 
mėnesi]. Pataisymas jų kasztuos į pusę mili
jono dolerių. Laivai tie yra labai dideli — 
buvo geriausi Ispanijos kareiviszki laivai: 
,,Isla de Cuba“, ,,Isla de Luzon“ ir ,,Don 
Juan de Austria“.

Berlynas. Ciecorius Wilhelmas su
grįžo į Poczdamą, aplenkdamas Viednių ir 
Berlyną. Vokiecziai neuzgadėdįti tuom nes 
mato ciecoriaus atszalimų link Austrijos, o jis 

" vėl nevažiuoja tiesiog į Berlyną bijodamasis, 
‘ kad neiszkeltų prieszais jį demonstracijos.

K u b a. Admirolas Sampson, virszinį- 
kas 'komisijos Havanoje, apturėjo daugelį 
laiszkų su praszymais pagelbos dėl baduojan.

- ežiu kubiecziu. Vargas ant Kubos dar di
desnis, kaip kad buvo prasidedant karei, ir 
Sampsonas atsiszauks, kad butu suteikta pa

tiems, dėl kuri i; apgynimo pradėta ka
rė. Gavo jis laiszkų taip gi nuo Gomezo, ku
riame szis atsiszaukia vardo naszliu, naszlai- 
cziu ir sužeistųjų ir varde visu szeiminu, ku
riuos tuoj aplankys giltinė, jei negaus pagel
bos, ir isz kuriu daugelis jau dabartės mirszta 
isz bado. Gomezas raszo, kad visi žmones 
džiaugiasi, kad ant galo užstojo sandara, tik

it - tai gvoltu szaukiasi prie Suvienytu Valstijų.
kad gintu įuos nuo bado.

Gomezas dar daduria, jog nieko nerrika- 
lauja dėl savo kariumenės, tiktai meldžia duo
nos dėl nalaimingu, kurio negali savęs gelbėti.

J e r s e y C i t y, N- J. Lapkriczio 18 
dieną ant Pensylvanijos geležinkelio atsitiko 
baisi nelaimė. 12 geležinkelio darbinįkų liko 
užmuszti trūkio- Bedirbdami jie pamatė 
ateinanti trūkį, nuo kurio prasitraukė ant ki
tų relių. Tuom tarpu isz kitos pusės ėjo 
expresinis treinas ir visus juos užmuszė- 9 
likos užmuszti ant vietos, du numirė bevežant 
į ligonbutį, o vienas ligonbutij- 7 isz už- 
musztų yra lenkai; lietuviai ten nedirbo.

W a s h i n g t o n a s. Prezidentas ir sek
retorius karės po pasirodavyjimų nesprendė, 
kad neatbūtinai riekia padaugįli skaitlių ka- 
riumenės ramiam laike. Abudu stengsis, 
kad kongresas priimtų jų įneszimus ir nu
spręstų padaugįti skaitlių kariumenės ramiam 
laike iki 100,000 ir tai dar bijosi ar nebus per 
mažas skaitlius prie dabartinio stovio dalykų. 
Pirmiaus buvo mislijama, kad užteks 75,000 
kareivių, bet po apsirokavymo nutarta laiky
ti dar daugiaus. Neatbūtinai reikalinga lai
kyti daug kariumenės naujai įgytose kolioni- 
jose, o taip-gi ir paeziose Suvienytose Valsti
jose, kadangi darbinįko stoviui kas kart ei" 
nant blogyn, neužilgo gal but reikalinga ka- 7 B O O
riumenė dėl apstabdymo vidurinių inaisztų, 
labai greit galinezių pakilti.

Pana, III. Kaip žinoma, ežia nuo se
niai tęsiasi baisus straikai. Kampanijos į 
vietą straikieriu parkvietė murinus, su ku
riais baltiej'e darbinįkai kovoja už duonos 
kąsnį. 17 d. Lapkriczio vakare buvo didei 
susirėmę juodiejie su baltaisiais. Visi apsi
ginklavę. Deputy szerifas I. Waats liko pa- 
szautas grįžtant isz kastyniu. Szovė isz krū
mu ir nukirto jam ranką, kurią turės nupjaut. 
Mat szerifas eina isz vien su kumpanija, tai 
baltiejie jo neapkenezia. Kapitonas Butler 
pareikalavo nuo gubernatoriaus daugiaus ka
riumenės, kad apstabdyti maisztą.

N e w p o r t, Ore. Laivas „Atlanta“ 
užėjo ant pavandeniniu uolu ir susimuszė. Isz 
27 žmonių tik 2 iszsigclbėjo, o 25 prigėrė. 
Laivas iszėjo isz Toeoma užkrautas kviecziais 
ir buvo gerai apžiūrėtas, bet į uolą susimuszė 
į ti’upuczius.

B u f f a l o, N. Y. Streikas darbinįkų 
,,Bingham & Taylor“ dirbtuvėje likosi už
baigtas. Laimėjo darbinįkai. Dabar kiek- 
viens dar bin įkas gaus po $ 2.25 ant dienos. 
Kontraktinis darbas, arba, kaip sako, darbas 
nuo sztukn, liko panaikįtas. Visokius nesu
pratimus kumpanai užbaigs su unijos komi
tetu ■

Netiktai lenkiszki ir maskoliszki, bet ir 
musų lietuviszki laikrascziai užsiima likimais 
kun. Bilekevicziaus. Nežinomas pirmiaussu- 
kudęs, pavargęs kamendorius — asceta szv. 
Traicės bažnyczios Kaune iszaugo į didelį 
žmogų, apie kurį visi szneka, nė isz szio ne 
isz (o — už mažą daiktą: už truputį sziurksz- 
tų nubaudimų užlaikytojos paleistuvystės na
mų. Kaip galima bausti moteriszkę užtatai, 
kad prilaiko pas savę pasileidusių mergų, 
kuri gyvena be szliubo su .... ženotu masko
lium! Tai neapkentimas pravoslavijos!’ — 
riktelėjo „Sviet“, tai viduramžinis fanatiz
mas! — pritarė „Vienybė“, tai inkvizicija! — 
negalėjo susilaikyti neiszitarus „Nauja Drau
gija“, tai „krawczuniszkas“ pasielgimas! pri
baigė „Lietuva“....

Vienas tik „Garsas“ turi nelaimę paduo
ti tikriausias žinias, semtas isz lupų liudinįko, 
kurs matė savomis akimis ir kun. Bil. ir „ink
vizicijos įrankius“, kuriuos vartojo prie bau
dimo paleistuvių, girtuoklių ir kitokių griesz- 
nįkų.

Kad antikatalikiszki maskoliszki, o pro- 
gresyviszki lenkiszki ir musų laikraszcziai ne
sigaili purvų kun. Bil., vargingas kamendo
rius szv. Traicės bažnyczios Kaune atrado 
karsztus užtarėjus pas iszmintingesnius ma
skolius ir net pas .... Algirdą!

Nemislykite vienog, kad tas Algirdas yra 
buvęs ir jau seniai supuvęs Didysis Lietuvos 
Kunįgaiksztis. Ne, yra jis „Przeglųd’o 
AVszchpolski’o“ korespondentas, ne katalikas, 
ne pagonas tik protestonas. Galite suprasti, 
kad vardas; Algirdas — tai pseudonimas.

Sztai szitas Algirdas, kurio negalima ap
tarti už vienpusystę, raszo į 20 No „P—o 
W—o“ karsztą apginimų kun. Bil—iaus. Pa
gal jį kun. B. nebuvo jokis fanatikas nė inkvi
zitorius, tik žmogus Dievo Apveizdos siųstas 
į Kauną. Kaunas, reikia žinoti, nuo laiko 
įsteigimo ten drūtumos (fortecos) labai pasi
leido. Privažiavo daug maskolių, katalikai 
likosi priversti jieszkoti kur kitur uždarbio, o 
kur atsiranda per daug maskolių, ton palei
stuvystė ir girtuoklystė turi įgtftifcSĮiarnus. 
Ir įgijo- ’

Jaunam, karsztam tarnui Į)\wo '^tjirisi- 
ėjo nieko kito daryti, kaip kariauli^į^LgJi to
kį pasileidimą. Ir kariavo smaijk'iifto^nu’tais 
gal net ir per smarkiai, bet paiw#ro£c aplink? 
kybėse smarkumas yra lengvai iszteisinamas. 
O kad darė gerai, tą parodo kad ir tas daly
kas, juog kun. Bil. buvo guodojamas ir ]o visi



noriai klausė, nieko nesakydami net priesz di
džiausias pakiltas*

Apie plakimus, velnius „ugnį isz burnos 
leidžianczius“ ir kitokius „inkvizicijos įran
kius“ ne kalbos būti negali, nes ant tyrinėji
mo to neiszrado, o net pats prokuratorius 
(maskolius) apskundė „Svietą“ už garsinimą 
tokią melagysczių.

Taigi pasirodo, kad „Sviet“, ,,Prawda“ 
(žiur. straipsnį A. Swiętochowski’o), „Nauja 
Draugija“ ir tt. yra daugiau „fanatiszkesni“ 
nekaip kun. Bilekeviczius. Tas bent taisė 
dorybę Kauno katalikų, o tie laikraszcziai ku
nigo darbų papeikė. Dėlko papeikė — ne
sunku įspėti. Policijos ne svietiszkos valdžios 
už nubaudimų piktadarių nebūtų peikę, bet 
kad kunigas drįso eiti į pagelbų svietiszkai 
valdžiai ir baudė žmones už tokias piktadary
stes, kurias valdžia toleravo, — pssiliko neto- 
lerantu, fanatiku, inkvizitorium. Kokių tio 
sų turėjo kunįgas neužkęsti doriszko supuvimo 
savo parapijonų, kokių tiesų turėjo bausti pa 
leistuvius ir girtuoklius?! .... Akise liberalų 
—- jokios.

Ant to ir baigiu raszymų apie kun. Bile 
kevieziaus trukszmingų „fanatizmų“. Isz 
mmtihgas žmogus supras,- ką norėjau pasa
kyti.

Isz Lietuvos.
. l C ji x.- .. .

Pakuonis. (Marijampolės pa
vieto). Apie rugsėjo menesį pas kun. 
Szmulksztį buvo krata. Krėtė labai 
smarkiai, net kunigui į kiszenius, už an- 
czio ir į kelines lindo. Nieko nepeszė, 
tik raszytus kunigo pamokslus paėmė. 
Matyt užskųsta buvo. Paprasze atida
ryt szepą. Kunįgas atidarė. ,,Ne, sako, 
ežia mes žinome, kad nėra, ale atidary- 
kit sztai szitą paslaptinę szepoj vietą“. 
Sienoje mat buvo įtaisyta paslaptine 
vieta, kurios žandarai be daneszimo ko- 
kio-nors žinuno negalėjo žinot. Kas 
daneszė, toliaus gal dasižinosime. 
Mena vieni ant to, kiti ant kito. Ale 
tikrai nėr žinios, tai ir tylime apie anų 
pravardes.

Simne (Suvalkų gub.) nese- 
nei buvo krata pas vieną karabelniką. 
Atvažiavo žandarai su pusprokuratorium, 
rado tą žmogelį ant kiemo. ,,Ar turi, 
sako, laikraszczių ir knygų?“ ,,Kny
gų — taisai atsakė — turiu, o laikrasz- 
cziųgflfgažįstų! “ Tiesa, nuėjo į grin- 
caiąMr rado pusėtiną skrynutę knygų, 
kfįis šzimtus paveikslėlių ir da keletą 
Anijonų ant užlangės. Paveikslėlius 
noreįo,Qpusprokuratorius atiduot, bet 
žandarai nedaleido: „gerai ir už tuos, 
sako, koroja!4* Protokolą buvo pradė
ję raszyti, kad „padarė kratą ir rado“ 

ir tt., bet pusprokuratorius liepė raszyt, 
kad žmogus pats be kratos prisipažino 
ir atidavė. To žmogaus nepaėmė.

Ežis.

Suvalkų gubernijos vienoj vietoj 
netikėtai patekau papraszytas į vieną lie- 
tuviszką susiėjimą. Susirinkusiųjų bu
vo 8 vyriszkiai ir 4 moteriszkos asabos. 
Kalbėjo apie tai, kokiu budu galima but 
praplatint lietuvystę, koks turi but lie- 
tuviszkas laikrasztis jiems parankiausias 
ir tt. Apsiėjimai draugystės kuonopui- 
kiausi, be jokių vaidų; draugai, matyt, 
rimti skaitytojai lietuviszkų laikraszczių; 
užvis smagiausią įspūdį padarė mergi
nos. Jau kad tik musų merginos pra
dės susipras!, tai lietuvystė isztikrujų 
ims daug didesniais žingsniais tolyn 
žengti, neg dabar. Rodiju visoms isz- 
mintingoms merginoms imtis už skaity
mo lietuviszkų laikraszczių ir knygelių!

Sapalių Žvakė.

Kaunas. Žinomas lietuvių ne
prietelius, Kauno gubernijos žandarų 
virszinįkas, pulkaunikas P. V. Szatov’s 
tapo perkeltas isz Kauno net į Ufos 
miestą palei Siberiją. Taigi ir szitas 
maskolių misijonorius, kaip ir jo drau
gas Vonsiackis, pasiliko nubausti.

Jau du metai Kaune yra įtaisyta vi
sos prietaisos dėl apszvietimo miesto 
elektra: yra elektriszka stacija su maszi- 
nomis, yra pastatyta stulpai su dratais, 
bet elektriszkos szviesos suvis nėr. 
Kodėl?

Mat tą dalyką apsiėmė padaryti ko
kia tai belgiszka draugystė, miestas 
jai pavedė tai. Bet augsztesnė valdžia 
ir komendantas tvirtynes Kauno nepa
velija svetimos szalies draugystei ap- 
szviesti Kauną elektra.

Ar ne navatni maskolių . parednai? 
Miestas ir ta draugystė sukiszo į tą da
lyką apie milijoną suvirszum rublių, vis
ką užbaigė, valdžios vis nieko nesakė, 
o ežia, kada viskas jau pabaigta, neduo
da szviesą paleisti!

Szį rudenį iszsikėlė isz Kauno du 
pulkai. 111-tasDono pulkas perėjo į 
Marijampolę iszbuvęs Kaune 30 metų. 
Jisai duodavęs Kaunui pelno [nuo 150 
iki 200 rublių kasmets. Dabar žinoma, 
tie pinįgai persikels į Marijampolieczių 
kiszenius. Pertai Kauno žydeliai turi 
gailestį isz to. Kiekviens dalykas, pa-, 
sak galvoczių pasakos, turi gerą ir blo
gą pusę. Taip ir su kareivija, kurios 
dar knibždėti knižda Lietuvoje. Teisy

bė, kad ji yra pagelba platint maskoly- 
stei, kad ji isztvirkina mus krasztą, bet 
isz kitos pusės, vėl ta daugybė kareivių 
duoda daugybei mus žmonių uždarbį ir 
pakelia isz dalies kraszto gerovę.

Ar.
Isz P i 1 v i s z k i ų. Aure va

gis buvo pavogęs Jurkszų Žilinsko po
rą arklių su vežimu. Jisai, atvažiavęs į 
Pilviszkius, pasiliko savo arklius už Sze- 
szupės tilto, o vagis nusitaikęs pasigrie
bė ir lėkė su Žilinsko arkliais ant Mari
jampolės linkui. Žilinskas urnai apie 
tai dažinojęs, tvėrė arklius savo pažįsta
mų ir paėmęs prie savęs da keletą vyrų 
padurmui vijosi vagį. Nulėkę į Mari
jampolę užeina į vieną kiemą ir žiuri — 
stovi patvoryje pavogtiejie arkliai ir pas 
vežimą atsistojusios dvi merginos. „Ar 
jus tie arkliai“, paklausė Žilinskas. 
„Ne, dėduk, mus tik pavėžino“, atsakė 
jiedvi. „O kur pats vežėjas“, toliaus 
klausė. „Botago nusipirkt nuėjo“, vėl 
atsakė. Sztai į tą tarpą pasiszmigoda- 
mas nauju su nendriniu kotu botagu 
ateina ir pats vežėjas: tuojaus vagį nusi
tvėrė, atidavė policijai. U-gi policija 
sztai nepalieka nė tų mergaiezių: suėmė 
ir jas podraug nugabeno į kalėjimą ir 
tik ant rytojaus paleido, padarę sziokį 
tokį isztyrimą. Sako, toms mergaitėms 
szitas netikėtas atsitikimas padarė labai 
daug baimės, daug buvo verksmo ir ne
kaltų aszarų. O tai mat, kaip buvo; jug 
jos arklių nevogė, nė vagiui jų neiszda- 
vė, bet tik pasitaikė tą dieną ir į tą tar
pą eiti paplente Marijampolėn su reika
lais. Vagis, jiedvi pavyjęs labai malo
niai pasikvietė sėsti vežiman — tai pa- 
vėžisęs į patį miestą. Taip ir buvo, su
sėdo ir nuvažiavo. Dabartės vagis 
jiedviem sako, kad jisai eisęs apsireika
lanti į miestą nusipirkti botago, „o jud
vi mergaitės, sako, gal, taippat ilgai ne- 
užgaiszytė, apsireikalaukite greieziaus, 
tai urnai grįsziu ir judvi namon parvėžį- 
siu“. Mergaitės paklausė ir pertai atė
jusios pas vežimą laukė, o joms nė mo- 
ais, kad su vagim važinėja..

(Isz Ukinįko). Bilvytė.

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
JPhiPa JDentai JĮ<ooms,

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa.
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Margumynai.
Popiežius paskyrė prancūzą Le- 

shappelle arei vyskupą New Orleano 
apasztaliszku delegatu ant Kubos ir ki
tų per Ameriką užimtų salų. Amerika- 
nizatoriams ypacz airiams kibą tas labai 
nepatiko,katrie svetimtauezius visai nori 
ignoravoti.

Neseniai Parižiuje susirinki
me ambasadorių yvairių vieszpatysczių 
kada Prancūzijos prezidentas Faure kal
bėjo su tulu ambasadorių prancuziszkai, 
prilindus nemandagiai Amerikos amba
sadorius užklausė prezidento , ,Doyou 
speak english Sir“? Ant to pertinentisz- 
ko užklausymo atsake prezidentas: ,,En 
France on parle Francais, monsieur, et 
on attend qu'on vous adresse la paro-

Kanclidatas ant ciecoriaus.
Napaleonas IV, menamas kandida

tas ant ciecoriaus Prancūzijoje, sziandien 
pulkaunykas maskoliszkos kavalerijos, 
yra sūnūs Hieronimo Nopoleono ir 
Klotyldos, duktes buvusio Italijos kara
liaus Viktoro Emanueliaus. Vyresny
sis jo brolis Viktoras atsisakė nuo pre- 
tensijų prie trono, velydamas sau ver- 
cziau naudotis gyvybe ir ,, ūžti “su drau
gais, kaip sunkįt sau galvą kokiomis ten 
napoleoniszkomis idėjomis. Kandida
tas yra 34 metų ir yra didej guodonej 
Maskolijos dvare taip, kad net kalba 
apie jo ryszį su elide kunįgaikszcziute 
Alena. Dvi gana turtingos jo giminai
tes: buvusi Prancūzijos ciecoriene Euge
nija ir kunįgaiksztiene Matylda Bona-

Dinamito iszradejas;
Dinamito iszradčjas Liudvikas No

bel didesnę dalį savo nemažo turto už- 
rasze ant premijų del dirbanezių viso
kiose szakose visumenes iszsitobulini- 
mo. Tarp kitų užraszų ,,Ligai ramu
mo“ paliepta iszduoti 10 milijonų frakų 
kaipo preimum tam, kuris padarys dau
giausiai del ramumo. Dabar anoji,, Li
ga ramumo“ nusprendė tą premium pa
dovanoti carui už įneszimą abelno gink
lų sudėjimo. Kiek tai visoj szitoj isto
rijoj nekonsekvencijų! Iszradejas bai
siausio materijolo, kuriuom tiek pralie
ta kraujo — užraszo su kraujais įgįtus 
pinįgus pirmutiniam ramybes tvertojui. 
Vela caras, kurs nieko ant svieto taip 
nebijo, kaip dinamito, gauna dovaną

e". (Liet. Prancūzijoje kalbasi pran
cuziszkai ir laukiasi, kada liks užklau- 
tas.) Amerikonai katrie negali ar ne
dori iszmokti kitos kalbos mislina, jog 
risas svietas turi jų kalbą mokėti. Toks 
anatikas kibą nuvažiavęs į Afriką ir 
lottentotą užkalbintų angliszkai.

įntgubernatoriaus minėtos valstijos ap- 
pnko žydą. Nedyvai, nes jenkis ir žydas 
iznije tai richtig broliai. Tikimės greit, 
[■jog ant prezidento Suvienytų Valsti- 
turesime Mauszą kokį kandidatu.

Paskutiniuose laikuose į Phila- 
plphiją kas žiu isz kur atsiblaszke 
klios lietuviszkos paleistuvingos poros, 
arp visų kitų didžiausiai pekliszkas orgi- 
L naktimis daro namuose po No. 1336 
į Front, ir 48 Almond str. Girdėti, 
įg koks iszmintingas lietuvis praneszęs 
pietas paleistuvystes tainai policijai, 
Įatra trumpame laike reikia tikėtis pa
lis netiktai tuos vanagus, ale ir gaspa- 
Įorius namų, katrie tokius piktadejus 
jis šavę laiko. Reikia žinoti, jog val
tie! miesto ,,for keeping disorderly 
louses“ mažiausiai ant 5 metų siunczia į 
■mus pataisos. 

————
I Turkų Sultonas padovanojo Vo- 
l-cziu kaizeriui Wilhelniui laike jo vi
lo Palestinoje namus Marijus Motinos 
levo, katruose Ji ant žemes būdama 
Iveno, o kaizeris tuojaus vėl padova- 
Įjo vietiniams katalikams gražius pa
lipius norint protestoniszko valdono. 
Ims paveikslas del sekimo kitų viesz- 
1-taujanczių ypatų ypacz Italijos, katras 
|dnt katalikas (tiktai isz gimimo) ne
itai jog nieko gero nedaro del bažny- 
fošj ale gatavas but viską atimti.

parte szelpia jį pinigais.
Matydamas jis silną dabartinį Pran

cūzijos rėdą skverbiasi prie prancūzų. 
Abelnai yra mislijama, kad jis tuoj at
sisakys nuo tarnystes Maskolijoj ir ru- 
pįsis vietą Prancūzijoj. Jaunas kandi
datas yra labai panaszus į Napaleoną I 
ir tik tas jam suteikia populiariszkumą.

Bažnyczios tarnas seka savo poną. 
Neseniai palaidojo a. a. kun. Krauczuną, 
kleboną Brooklyn© parapijos, o 3 dieną 
Novemberio liko teipogi palaidotas Phi- 
ladelphijoje buvęs Brooklyno parapijos 
dudorius Justinas Daudsik (?) abudu mi
re ant džiovos. Tegul abiem ta szalta 
Amerikos žemele buna lengva.

Stebuklingos (lidnoles Liekarstwos
Pokariu tukstanezei ligoniu iszsigydo no visokiu 

ligų, siųsdami szirdingas padėkavones no saves ir 
žmonių už iszgydin'mą sokanezią ligą:

Plaucziu džiovva, dusulis, gumbas, patrūkimas, pa- 
puczkal. dysenteryje, apmirimas, pažandės, pūsles, 

karbos, strėnų skaudėjimas, gerkles liga, romatyz- 
mas, kaulu gėlimą, skurbatą, galvos užima svaiguli, 
meszlingi, epilepsy, perszalima, kad dantis užlaikyt 
no puolimo in keletą miliutu iszgydoma, skau įėjimas 
galvos, deglių, slogos, uszkurtimas austi, užstojimas 
viduriu, žaidulei ir užsisenejusios runas, iszvarimas 
kirmelu vajkams ir suaugusiems, užsikrėtimas viso
kiu ligų ir t, t, del koznos ligos ira giduole naudin 
gausios isz Europos ir visu ktasztą Ameriko, suta 
šita por garsingiausios gydintojus ir naudojamos gi 
dinycziose Europoj ir Ameriko. Taipos-gi turiu viso
kiu gidomu szaknu, žiedu, ir žolu, o ir stanauninko 
(pamaezniokas) isl Europos užlaikau Susipažinęs su 
visokiom kompanijom pigiau del savo taetiecziu galu 
parduot. Turiu giduole del slenkancziu plauku, viso
kiu diržu ir daigtu reikalalingu del sveikatos. Ne 
vienas jau ira patrotijes wilti iszsigydinimo nes galit 
naudot iszvirsz minėtu giduolu, o r.esigraudisit nie
kados! Keliaudamas po svietą su Dievo pagelba 
daug patiriau praktiko antligouiu Irtikancziu gfduo- 
lu. L'ukstancziai ligoniu iszgijo ir koznasduoda tik- 
paliudinima. Turiu vilti kad Lietuvei savo tauticczio 
n e paniekins: Norintiejc atsiszauktie praszau apra- 
szitligair kaip ilgai sergate o dastosit gera rodą su 
naudingom tinkaneziom giduolem.

Gero velijantis visiem lietuviam just tikras vien
gentis, MAHANOY CITY, PA.

J. M. BRIWZA. 

nuo dinamito iszradejo. Ar nesudrebes 
grabe nabasznykas Nobel dasižinojęs 
apie likimą savo 10 milijonų?

$100 Nagrados $100
Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo išgy

dytas isz ligą įgytą per jaunystės iszdykimą 
(ono trizmą) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS. 
Teip iszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant 
nervą turi apsilpnytas lytiškas dalis kūno 
per onnonizmą ar paliuciją, kenti galvos skau
dėjimą, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, 
ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziąn- 
dien pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokią 
>at ligą kelią metą kentėjimo. Apraszymą 
prisiusią užpecztytame koperte ir apie tavo 
gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę ir 
raszyk pas:

Fred Wilkson
Kenosha, Wis. Box D 3^6

John Smith & Co
Laiko kopuikiausią buezerne visokios mė

sos.

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

Parduoda szipkortes ant asztuonią garlaivi 
nią kompaniją.
137 Sunbury str.

M. BOIiUCH, Mug.
Minersville, Pa.

Mitingas.
Petnyczioj 25 Lapkriczio bus susirinki

mas lietuviszko kliubo 7 vai. vakaro ant p. 
Smaidžiimo salės 46 First str. Visi kliubo są
nariai privalo ten susirinkti.

PREZIDENTAS.
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Grinius su savo teatraliszka trupa loszč 
teatrą ,,Genovaitę“ pobažnytinej salėj. 
Žmonių buvo dikcziai ir pelnas ne
mažas.

Darbai eina gerai ir mokestis ge
ra, todėl svietas daugiau geria ir pesza- 
si. Pittston’e lietuviai — girtukliai pa
pratę su Duryeos lietuviais girtuok
liais eiti lenktynen pesztynese, ir todėl 
kas pėdę važiuoja į Duryeą muszties, 
kurie katruos apveiks. Tai baisi geda 
ir nedorybe!

8 d. szio men. užtroszkino gazas 
Antaną Bruneiką, lietuvį 28 metų am
žiaus, ženotą su velszka, perėjusia į ka
talikų tikėjimą; a. a. Antanas prigulėjo 
prie szv. Juozapo dr, ir todėl liko iszkil- 
mingai palaidotas.

Szv. Baltramiejaus Blaivystes dr. 
draugai elgiasi gražiai, laikosi tvirtai 
jr didinasi. Puikiai apvaikszczioįo gim
tinę dieną S. Daukanto, mus istoriko. 
Garbe jiems už tai.

Mus miesto majoras B. Harding, 
uždare visus saliunus nedeliomis ir lai
ko sargiai, lietuviai važiuoja nedeldie- 
niais gerti kitur, kaip va, į Duryeą ir 
Stomervillę, ir tokiu budu didelę skriau
da daro vietiniams saliunįkams, kurie 
turi mokėti brangius laisnius. Reiketu 
visame paviete Luzernes taip padaryti, 
tada nebūtų niekam skriaudos.

Pittstonietis.

Shenandoah, Pa. Pas mu
mis sziuom tarpu nieko ypatingo dar 
nėra. Susitvėrė ežia vėl nauja draugy
ste ,, Laisves Lietuvių.“ Draugyste 
turbut bus vientik pagelbine. Sunku 
jau butų ir suskaityt kiek ežia yra tų pa- 
gelbinių draugysezių; taigi, man rodos 
ir szi nauja draugyste ne yra neatbūti
nai reikalinga. Vietoj jos prakilnesnie- 
jie tautiecziai vereziau butų sutverę ko
kią nors tautiszką draugystę, kaip antai 
nors ,,Tėvynės M. Dr. “ kuopą, kurios 
pas mumis suvis nėra, arba, bent, pasi
žiūrėję ant kitų miestų lietuvių, but su
tverę ,, Blaivystes“ draugystę, kuri ne
atbūtinai, ypacz Szenadorij, yra reika
linga.

Elizabeth, N. J. Pargryžęs 
į Elizabeth’ą isz plytnyczių tūlas senas 
žmogelis su savo senais prieteliais besi- 
linksmįdamas pusėtinai užsigėrė. Mo
kėdamas saliunykui už „drinksą“ neju
to, kaip iszleido isz rankų 20 dolerinę, 
kurią viens isz jo draugų paėmęs iszejo 
namo. Saliunykas mate ano nedorėlio 
darbą ir ant rytojaus pasakęs apsiasza- 
rojusiam žmogeliui, suaresztavojo jį. 
Iszgirdus pati suaresztuoto atbėgo į sa- 
liuną ir užpuolus ant žmogelio pradėjo 
skalbt jį per žandus, buk tai už neteisin
gą apvaginimą. Bet tuom tarpu palyc- 
monas atvede į tą pat saliuną suareszta- 
votą ir su kumszczia kirtęs į krutinę bo
bai, atgyne senį. Anas-gi prisipažinęs 
kaltu, atidavė seniui paimtą 20 dol. Tą 
pat dieną kitame vėl lietuviszkame sa- 
liune užsipylęs akis žmogus skėtriojo po 
saliuną rodydamas visiems kelias doreli- 
nias. Mat jam buvo ,,unaras“, kad tu
ri pinįgų. Tuom tarpu priselinęs isz 
užpakalio ,,bomas“ iszlupo jam isz ran
kų tuos paskutinius jo pinigus ir iszdu- 
me per duris. Žmogelis dar suriko — 
hei! — bet ,,bomas“ jo neklause. Isz- 
begę isz saliuno vyrai jo jau nemate. O 
nuo ko tas viskas paeina? Ar ne nuo 
girtybes? Blaivus nekaiszios savo pi
nįgų kiekvienam po nose ir nedasileis, 
kad kas isz jo rankų atimtų, arba neme- 
tys saliune ant grindų, o kits blaivus vėl 
nebegs per duris pagriebęs savo draugo 
pinįgus, ypacz dar žinodams, kad jo va
gystę mato. Bet tokių nėr ką ne ap- 
gailystaut. Yra ežia blaivystes drau
gyste — teinsiraszo į ją, temeta girtuo
kliavimą, o tada nepatiks jų panaszios 
nelaimes. Bet dar toki labjausiai juo
kiasi ir tycziojasi isz blaivinįkų. Gera 
už tat jiems!

Philadelphia, Pa. Pas mu
mis tuom tarpu nieko ypatingo negirdė
ti. Darbai eina gerai; tik tinginiai gali 
skųstis ant bedarbes. Bet, ant nelai
mes, musų žmones nesinaudoja isz tų 
gerų laikų: visos nedėlios uždarbį pralei 
džia subatomis ant girtuokliavimo ir ap
mokėjimo žydiszkiems konstabeliams už 
arestavojimus, taip jog jau oanedeliais 
valkiojasi su tuszcziais kiszeniais. Del 
paveikslo priduriu ežia du pereitos su- 
batos atsitikimus. Vienuose namuose 
musztynej atsižymėjo garsus pesztukas 
Talubelis, o kituose Senkus; abudu ada- 
tinįkai. — Nėra to pikto, kad neiszeitų 
ant gero — sako priežodis. Taip ir su 
tais pesztukais. Kadangi nedeliomis 
szapose nedirba, o jie pats gerai adata 
moka valdyti, tai jie turi laiko sumusz- 
tas savo galvas lopyti. Bravo vyrai! 
Gal tuoj pereisite ungarus kas link skal 
dymo pakauszių, o tada gausite po bul 
vinį medalių!

Korespondencijos.
Waukegan, Ill. 10—XI—’98.

Praneszu guodotinai ,,Garso“ Re
dakcijai apie mus miesto darbus ir lietu
vių judėjimą. Darbai pas mumis eina 
neblogai. Visos dirbtuves dirba visas 
dienas pilną laiką (10 vai. ant dienos).! 
Dratų dirbtuve dirba ant dviejų atmai
nų laiko. Cukrinyczių nors dar nevisos 
maszinos surengta, bet jau jose dirba į 
500 vyrų. Gerai darbams einant privan 
žiavo ežia daugybes lietuvių. Girdint, 
kad szen ir ten lietuviai kuom nors atsij 
žymi ir musiszkiai nelieka užpakalij kitų, 
bet stengiasi dar labjau pagarset; ka-j 
dangi kitu kuom pasirodyt negali, tai 
kelia vardą nors pesztynemis. Nedė
lios vakare vienoj stuboj taip sumuszd 
tūlą vyrą, kad net smegenys galvoj bu
vo matyt, o vienam numusze rankos 
kaulą. Sužeistą tuojaus nuveže į ligon- 
butį, o aną razbainyką pasodino į cypę, 
bet užstaezius belą likos paleistas, pakol 
ans truputį susveikęs gales stot į sūdą. 
Tai tokios naujienos pas mus!

Su guodone M. V.

Traverse City, Mich.
P. Tenbuvis 36 num. ,, Lietuvos“, 

raszydamas apie musų miestelio lietu
vius, neužtylejo apie jųjų užsilaikymą. 
Už ką geri tėvynainiai isztarem jam 
aezių. Kad ir ant visų rasze neiskyr- 
damas nei gerų, bet nedarantiejie taip, 
nepyksta ant jo, dar isztaria aezių. Tik-
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tai tamsunų gaujai labai nepatinka, už
pykę nežinojo nei ką daryt. Kad but 
galėję, tai but sumuszę ,,Lietuvos“ re
daktorių su visa drukarnija. Ale kaip 
viši susėję isztusztino keletą bonkelių, 
sumislino kitaip daryt: pirma užmuszt 
Tenbuvį. Bet nežinodami, kur jis yra, 
pradėjo visą bedą verst ant dviejų 
vaikinų, kurie jiems dažnai kalbėdavo 
apie jųjų negražų elgimąsi, ir ragindavo 
prie skaitymo laikraszczių bei knygų. 
Bet tikrai nežinodami katras, keta abiem 
givastį atimt. O rėdystėms už talpini
mą į laikrasztį apie jųjų szlikszczius dar
bus, nusprendė teipgi atkerszyt. Kaip 
prenumeratos laikraszczių iszsibaigs, tai 
toliaus jokio IjJLriszczio neskaitys tie, 
kurie per tų vaikinų priekalbi buvo užsi- 
raszę ,, Garsą“ ir ,, Lietuvą“.

Paskui nepirks knygų, nesiūs pini
gus per rėdystę, vėlink per žydelį. Tai 
matot, garbus ,, Garso“ skaitytojai, kad 
visur netrūksta tamsunų. Jie nesigaili 
tiek szeso tamsybėj pramiegoję, bet ve
lija sau dar dgiaus tamsybe apsidengę 
miegot. O

Guodotini mano susiedai, meldžiu 
asz T-tų nepamest tų poros laikraszczių 
skaiczius, bet dar daugiau gerų laikrasz
czių užsiraszyt, ir knygų parsikviest. Ir 
taipgi atliekamame nuo darbo laike ne- 
tinget skaityt. O kaip iszmoksit gerai 
skaityt, suprasit, ką skaitot; tada jūsų 
akys atsidarys. Nereiks rankų tept su 
savo brolių krauju.

Suprasit, kas yra gero ir blogo. 
Vienybės troksztantis pasilieku su guo- 
donė.

Susiedas.

Worcester, Mass.
Lietuviszkai lenkiszkoje bažnyczio- 

je buvo laikomos missijos nuo 2.d. Lap- 
kriczio iki 7 d. Lapkriczio dėl lietuvių, 
o potam dar 4 dienas dėl lenkų. Dėl 
lietuvių pamokslus sakė kun. Milukas 
isz Szenadorio ir kun. Saurusaitis isz Wa- 
terburio. Iszpažinties klausė per missi- 
jas apart tiedviejų kunįgų dar kun. Mo- 
lekaitis isz Albany’s lenkiszkos parapi
jos ir pats vietinis klebonas kun. Jaksz- 
tis. Keli szimtai lietuvių atliko missiji- 
nę iszpažintį ir reikia tikėtis jog mokės 
sunaudoti pirmų savo bažnyczioje missi- 
jų vaisius ir užlaikys ant visad gerus sa
vo prižadus. Klebonui kun. Jakszcziui 
prigul padėka nuo parapijos už parūpi- 
mimą tokio prakilnaus dalyko (missijų).

Ant placzių užklotų rikėmis kvie- 
czių laukų užėjo vasaros tyla.

Ten kur toli per tamsos uždangalą 
prasiskverbė pažaro szviesa, tartum 
siųdama ,,labą-nakt“ vakariniam žemės 
pasilsiui. Czia vėl krisdamos miglos 
susilieja į rasą ir vėjas paskleidžia kvaps
nį nupjauto szieno.

Atsirėmęs į kvieczių rikę stovi pa- 
alsitas kirtikas, c

Drūtas jo kūnas nespėjo dar atsil
sėti po ilgo ir sunkaus darbo; perimta 
verdanti szirdis neduoda jam užmigti.

Isz suspaustos jo krutinės veržiasi 
žodžiai:

— Nėr tame teisybės — kaip babar 
viskas yr ant svieto! Negali tame but 
teisybė. Ar tai teisingai, kad szimtai 
dirbtų ant vieno? Negali taip būti, kad 
vienas turėtų daugiaus, kaip szimtai 
kitų!

— Negal but, kad žemė, kuria mes 
ariam, kurią užsėjam, kurią nuvalom, 
kad ir ji nebūtų mus!

— Tas negal but!
— Dėlko kvieczius tik viens susi- 

krauja į aruodus, kada szimtai per iszti- 
są metą tik prisidirba?

— Mums atiduoda aus tiktai dalelę 
— mažą, smulkią, reikalingą dalelę!

— Duoda mums dalelę to, kas mu
sų! — Nes tas viskas mums priguli — 
man ir mums.

— Asz žinau, kad mano kūnas turi 
tiesą turėti szią duoną; ne tas tur naudo
tis jaja, kas paliepinėjo, bet tas, kurs 
dirbo.

— Kūnai szimto žmonių netur but 
įrankiu vieno, czia turi slėptis kokia bai
si prigavystė — didelė sena prigavystė!

■— Už to visko negaliu gauti sau 
ramybės!

— Veltu jis kalba, kad žemė jam 
priguli, kad jam gali prigulėti — jam 
tik vienam.... Veltui! Ne jis apie ją 
trusia, ne jis vargsta ant jos. Kodėl-gi 
ji j°?

— Ir dėlko niekad negrįžta man 
mano darbas? dėlko grįžta vis tiktai da
lelė — maža, smulki dalelė?

— Tu amžina, szventa motina že
me! ar tai ne kiekvienas isz mus tavo 
tau lygiai mylimas kūdikis ? Tai ir tu 
tik vienam gera motina, o szimtui kitų 
tik moczeka? Ar ne vercziau mes 
galime vadįtis tavo vaikais, mes, kurie

vaikszcziojam apie tavę, nė kaip tie, ku
rie niekad tavęs nepažino? Ar tu ma
žiaus myli savo tarnus, kaip ponus?

— Mes gauname tik apgrausztus 
kaulelius, arba ir visai nieko. Mums su
teiki vien tik nelaisvę, amžiną vargą; 
mes atiduodam tau musų kūną, o tu vis 
mus atmeti, dovanoji savo vaisius vie
nam mylimam savo vaikui. Dėlko ir 
tu, galinga Motina Žeme, ir tu lenkiesi 
priesz ponus? Ar ir pas tavę jau nėra 
taisybės! Nėr lygybės?

— Ir žemė neteisinga, ir žeme.... 
ir ji bloga motina!....

* **
Ir žemė sujudėjo ir tarė savo rau- 

dojancziam kūdikiui. O žodžiai jos, lyg 
griausmas gaudžia, garsiai, ūžia, dunda 
placziai, ilgai.

— Asz galinga, didė, szventa Mo
tina Žemė. Kas drįso pasakyti, kad 
Dievas tik jam priguli, arba kad saulė 
jo locnastis? Kas toks drąsus, kad ma
inant pavidino savo locnasczia?

— Kas do drąsumas iszcįalįti mano 
kūną į sklypelius ir pasakyti: ,,Szitas 
sklypas mano!“

— Mirsztantis sūnūs žmogaus, isz O 1
dulkių i pelenų sutvertas, dulke ir pe
lenai grįžta į mano vidurį ant amžino 
atsilsio; koks drąsuolis gal pasakyti, 
kad žemė, isz kurios jis nulypdytas, į 
kurią jis sugrįžsz dulke, kad ta žeme jo?

— Žmogui priguli prakaitas nuo 
kaktos jo. Jeigu laszai jo po sunkaus 
darbo nuvarvės, priimu juos asz ir ati
duodu juos atgalios tavo kunui kvieczių 
grūduose. Kvieczio grūdas, tai laszas 
nuo tavo kaktos prakaito!

— Tavo prakaitas, žmogau, tai ta
vo savastis, bet žemė ne tavo! Mets į 
metą grąžinu tau vaisių tavo prakaito — 
grąžinu lygiai kiekvienam isz jus. — Ir 
pakol žmonės nesupras to, patol nebus 
laimės tarp jūsų. Nebus laimės nė 
menkoj bakūžėlėj, nė ponų rūmuose.

— O ką jus, silpni gaivalai, pridir- 
bot tarp savęs ponų ir tarnų, tai jus da
lykas! O man neclrumskit mano ra
mybės! Asz galinga žemė visų žmonių, 
visu žmonių grabas!

v * *
Nutilo griausmingas balsas žemės, 

ir aprimo sužeista kirtiko dvasia.
— Taip, taip! Viens žmogus gal 

ponaut ant kito, apsukrus ant lėto, bet 
nieks negal but ponu žemės. Laszas 
mano prakaito gimdo kvieczio grūdą; o 
mano darbas man priguli. Tik žmonės 
drumsezia viens kitą geležine didele me
lagyste — bet žemė — Motina Žemė, ji 
neprigaudinėja!

Puolė ant kelių ir pabueziavo žemę.
Pakilo ir iszėjo į svietą — apaszta- 

las naujos taisybės.
(Svoboda).
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^R. H..MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPU

RES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T.T.

DEL LIETU-
VISZKU

DRAUGYSCZIU.

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

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj!

Star Clothing Store.
Sziose dienose pargabenau dau

bas paskutines mados

Ovepkocziul
kurie tinka kaip steliuoti; o siutai 
skrybėlės, szeverykai czebatai ko- 
pigiausia.

Irszkiis,
HO Sunbury st. Szalia Wolfo ga
liūno. Minersville, Pa.

Schmidt Broliu,
Tarp 4 ir Sunbery sts.

Minersville. Pa.

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, PA

Ar žinote lietuwiai kad'CHRYS- 
TIAN SHMIDTO yra p-aras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baczkutia in namus parsigabenti.

70 W. Coal str. Shenandoah, Pa,
41ir H

Washington Hotel,
JVIiltop Ludwig

Propr.
Minersville, Pa.

GERIAUSIAS LIE
TUVISZKAS KRIA j

L ežius
• A. BUJAUCKA S

Persikraustė į sąvo nau.
j jus namus ant

307 W. Coal str. Shenandoah
Pa. _______

• Ų--qcuuf lįii

B. 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

SALIUNIN KAI!

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO

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

už jucį )ilnai gausite.

Parlor suit 5 sztukos — Si 8.00.
{Kėdė su medžio sėdyne —S0.45.
■Kėdė su nendrine sėdyr e — Sj.75

Williams &. Son,

ŽINIA DĖL SALIUNIKU 
IK SZTORN1IT.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis- 
kų už 20 procentų piginus nei kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 
oderį. Jo krautuvė yra

x 211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų sztoras 
No 205 E. Centre str.

Centennial House
Užlaiko puiku alų, sznapsa ir cigarus. 

E. MASCOT prop.
314 Second str. Elizabethport, N. J.

Agentas Californijos vyno, San Fran
cisco — New York.

A. MARSCHALL & Co.

Neil Cavan
CAFE

186 kirst str. Elizabeth, N! J.

Dailus aržuolinis sutrau kiamas- 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $ 3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa eilialovos, springsai, visur 
apva džiota t S 3.7

Komoda - 5.
13 S. MAIN STIL

SHENANDOAH, PA.,

JEI N ORI G A UTĮ GE
RĄT|VT>aW (BAISIUVlllAll KELI
už pigia prekę, eik pas
D. FAUSTA in
jo ofisą

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

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies, 
perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Ameriko

psaugojiin kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelism

Ar nori Alaus( Porterio, Degtines ar Vyno
Nuveik pasW. Clunieliaucka

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
szapavisoj Minersville, Pa. W. Sunbury Str.

JONO J. UZOPIO.
I

kur dirba daugelis vyrų ir merginų.
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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.' Szipkortcs (laivakortes) ant greiez

W. SIOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO, ILL.

Mano Dirbtume tapo
Apdowanota

1DWIEMS MEDALIAIS fc
/ ant Kosciuszkos Paro

dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką isz-

■■

KARŪNŲ, SZARI’Ų,, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ," 
BERLŲ, MARSZALA 

KINIŲ LAZDŲ ir tt.

S Turiu už garbę aprėikszti guo- 
dotiniems Kunigams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi-

< f sus augszcziaus paminėtus daig
oj tus Pigiausci, Teisingiausci 
D) ir Geriausei, nes per 30 metu 
(JI užsiimdama iszdirbimais įgijau 

j geriausg praktiką ir dvi to galiu 
į wlską padirbt pigiau ir geriau ne- 
' gu kiti fabrikai.

Su guodone
W. SLOMINSKA, 67 9 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

)

Banka Bischožib
uždėta 1848 mete

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rubliu, Vokietijos markių, Austrijos gulden

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

szipkort
Taip-gi

S. Mack,
laiko

Agentūrą siuntimo pinigų į 
visas dalis svieto ir parduoda 

es ant Jvisų linijų, 
parduodu lotus ir stu

las ant iszmokesczių ir už 
ash.
/• -t.

2 12—214 First str. t-sss. ' • • - ■ . •
——*—-asau HMSsror>rn ELIZABETH, N. J.

T r a j a n k a.

I E- Hummel.
I Pigus Fornicziij sztoras, Graho- 

. rius A S] iečiai it y.
) Sunbury sir. Bow 4th str.

Minersville, Pa.

Mus American koni* 
niszkai paauksuoti 
(Iziegorelial yra ger- 
iaus'l už pinigus.
I’svlnoxite tutino savo va
ria ir iintro-za, <> utvs pri 
siusim p*ir ekspru-a C. O. 
D. d i-'X'>r<'-ll už •Sa.ro su 
t>ri\ib-glja is/.tyriuio pirm 
negu mokėsite vienu cen-

1 Yra ta i puiku- N kar. 
ij .1 uk - u a i ga ru užsuka

mi ir garu varoiul biikro- 
deli!t j vyri-z.ki ir m< >t<‘i-inz 
l;i (..va ra lituoti už gera 
iaiky uni cz-v.' o, n-'prasezi-

»<i uz e j .. i/ie u iu< .]< i patik- užmokėk <-k ' 
iuI $ 3.5t ir knsztus ekspreso, < Ųjroro 

" U*i u - . one drati •« r p. liudijimą.
',<■>» ■ Hi-ii d> £ g dima . r.'ž; t |>> r ni-tt.- .!■ i nu- 

o — - lt1 r i r K - i u g:. -1 v 'ui už dy ha. Adresu*
THE m AMONI) JEWELRY CO-
224 Dearbern st. Chicago, HI.

Puikiausia visam Shenandoah

j PESTABRACJJA.
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai 0 teipj visadafszalt 

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

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
ei kale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETU VA 
dalis svieto.

121 ir 117 E.Ccntre str
__ ____________________ SHENANDOAH ei

T^ptapaŠ Ą. Jocis.
Office 1312 Filbert str. I’rivatiszkas gyvenimas 120 South Broad str* 

Philadelphia, Pa.
Fžsiima visokiomis cit dinomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

smiliose. Provos už >u/.cidim;t priesz kompanijas pajima varyti už dyka

zaknti, dailiuose bl< kini'ios>

D-r nori geros Trajanko -Jeigu taip, 
pi pirk LEHWO LIEPI A ISZK.i 
VRAJASK.i, susidcdancz.ia isz ežy stą 
Lilį ir s 
raukuose sudėtą, 5o c. baksnkas. >>«•
prie lletuviszki sztornykai laiko, ai na, 
pu nelaiko mos prisiųstai poapDirėji 
pil pirma užmokesezio.
ĮGaltau plaukai slenka arba nori dik 
r! plaukus turėt? Jei taip, tai ra-zyk 
L mus, o gausi rodą, kaip įšyli, A- 
ratiį reikalaujam visur, Adresas.
I rSsiji

. W.BIERSTEII2 & 60.

S. Main St. Shenaaidoah, Pa.

parduodu ji('sz^°

i Ųromalų markę už
■ i c. :popierini:ti pinigai siuneziasi 
regi-t ravotoj gromatoj. Adresas: 

W. Kalvaitis, 
TILSIT, Ostpr. Germany.

NEW POINT HOTEL
J. A. Kohienberger, Prop.

333 - 339 Trumbull str.
Elizabethport, N. Y. 

Telefonas 665.

irsimose miestuose. Parūpina uke-i-zka- citizenship] popieras ir
1,,Charters” Jei draugysezin ir kliubip Jszdaro visokius dokumentus,j)a- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at-

> parduodi ir iszr;indavoje namus, szlorusfarmas ir iszrenka ran
das. Inlraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fireand 

‘ life insurance.)

Taipogi, parduoda laiva kortos ant geriausią laivų u* iszaiunozia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..


