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Entered

as second class mail matter at the

Evangelija
Aut devynioliktosios nedėlios po Sekminių.

(Mat. XXII. i — 14).
Aną mėtą Jėzus sakė augsztesniems
kunįgams ir Parizčjams per prilyginitpus, tardamas: prilyginta yra dangaus
karalyste žmogui karaliui, kuris padarė
svodbą suoui savo. Ir nusiuntė tarnus
savo vadinti pakviestus ant svodbos, o
nenorėjo eiti. Vėl nusiuntė kitus tar
nus, tardamas: pasakykite pakviestiems:
sztai pietus mano patiekiau, jauezai -ma
no ir penėti daigtai yra pamuszti, ir vis
kas gatava: eikite ant svodbos. Anie-gi
apleido ir nuėjo, vienas i kaimą savo,
kitas-gi ant prekystės savo, o kiti suga
vo tarnus jo, ir gėdą jiems padarę užmuszė. Iszgirdęs-gi karalius užsirūsti
no, ir nusiuntęs karumenę savo iszžudė
anuos žmogmuszius, ir miestą jų sude
gino. Tada tarė tarnam savo: svodb?,
tiesa, gatava yra, betkurie buvo pa

kviesti, nebuvo vertais: eikite tada ant
perskyrimo kelių i-r kuriuos norint rasi
te, kvieskite ant svodbos. Ir iszėję jo
jo tarnai ant kelių, 'surinko visus, ku-f
riuos rado, piktus ir gerus; ir pripildyta
buvo svodba sėdineziais. lėjo-gi kara
lius, idant pamatytu sedinezius, ir iszvydo ten žmogų, neapvilktą svodbos ru
bais. Ir tarė jam: privteliau, kaip ežia
įėjėi neturėdamas svodbos rūbų? O a.
nas nutilo. Tada tarė karalius tarnams:
suriszę jo rankas ir kojas, [meskite jį į
virszutinias tamsybes: tenai bus vėrks-

mas ir dantų griežimas. Nčsa daug yra

pavadintų, bet maž iszrinktų.
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Žinios isz pasvieczio.
Mineapolis,
M i n e s o t a.
Pranesza isz ežia apie sukylimą indijonų.
Maisztas kilo isz to, jog Suvienytų Val
stijų reprezentantas suaresztavojo indijoną už kokį ten prasikaltimą — bet ki
ti jo draugai užstojo už saviszkį ir isztraukč jį isz teisybės nagų.
Nekokis
Artur Pegler New York’o „Journal’e”
raszo. jog generolas Bacon su visu savo
regimentn isz 80 žmonių žuvo auka inirszusių Indijonų. In pageltą vietiniai
kariumenei iszsiųsti du pulkai vaisko isz
Mineapolis.
Prancūzija. Suvienytų Valsti
jų komisijonicriai susirinko czionai drau
ge su seprezentantais Ispanijos del da
rymo paskutinių derybų kas link susigadinimo tarp Ispanijos ir Suvienytų Val
stijų.
Harrisburg.
Didelį truksz
mą padare czionai suaresztavojimas

Mattew S. Quay, Suvienytų Valstijų
senatorius ir jo atmaus už neteisingą su
vartojimą $ 100,000 valstijos pinįgų ant
savo prlvatiszkų siekių. Senatorius užsistate belą s 5,000 ir dalykas bus leis

1808 m.

Metas V

Minersville, Pa.,

W zoiffli apie SoGljalizm.
Pabaiga.

Tą patį ir apie pasirinkimą darbų ga
lime pasakyti. Dabar dirba kas už ką
geresnį pelną gauna, o paskui, liuosybei
įvykus, - kas kam bus smagiau.
To
kiu budu skaldyti paplentėse akmenis,
szluoti miesto gatves, karuoti mėszlBS,
valyti tupyklas ir 1.1, vargu kas apsiims
galėdamas turėti lygų pelną už daug
lengvesnį ir smagesnį darbą.
Sunku
tik iszmanyti, isz kur tie socijalizmo va

dai pasems tą pasiszventimą gyventi nesveikiausiose vietose, atlikti neszvankiausius darbus. O prie to turi but pa
sirengę; visatine lygybė reikalauja, kad
visi (ir vadai) lygiai lygius darbus dirb
tų. Todėl vieną sąvaitę reikės meszlas
vežti, kitą actas (uksusas) fabrikuoti, ki
tą czebatai siūti, da kitą būti perdetiniu,
paskui duoną kepti, paskui korespon
dencijos raszyti, o ant galo ir į vieszpatystės dumezių suolą reikės pakliųti. Prie
to turės pasirengti ne vieni praszcziokai,
bet ir ,, vadai’’, ne tik vyrai, bet ir mote
rims teks.

Isz visko virszmineto matyt, jog sociį jalistiszkas rojus - gryna svajonė: sva
tas į provą.
jonė žadamas trumpas darbas, gausu
Kinai.
Naujausi lelegramai pranesza isz ten, jog kinų imperatorius mas turtų, lobių, tai beveik badas, o vi
Kas ne
sugyvena didžiausioj sutaikoj su naszle satinė liuosybė - baudžiava.
karaliene ir, jog 7 konsultoriai, kurie ra svajonė, o tikra teisybė, tai didelis skait
gino ciecorių prie reformų, tapo smer- lius prigautų socijalistiszkomis svajonė
mis, pasirengusiųjų prię busianezių drauczia nužudyti.
P r n n c u z i j a.
Dreifuso prova gijiszkų permainų. Mislijant apie juo
isznaujo prasidėjo Paryžiaus Kassacijų sius nenoroms atsimeni iszviliotus į Bra
t
ziliją darbinįkus: manydami rasę užma
sude.
Pottsville, Pa.
Wm. Wil rėję aukso kalnus, paliko tėvynę ir ką
liams, demokratas, paszaukė ant vieszų joje turėjo, o rado vargą, sielvartus, nodisputų kongresmonų Brumm, republi- bodumą. badą. Malonėtų nabagai at
koną.
Disputuosę apie tai. auksas ar galios sugrįžti į tėvynę, bet nėr už ką.
sidabras turi but priimtas už normų pi Gaila jų, nes kenezia už savo n’iszmanyma, lengvatikyste.
Ji
Į
,
nigo.
jeigu socijalizmas, kaip matėme, pa
A n d e n r i e d, P a. Szvento Patriko
angliszka bažnyczia sugriuvo į mainas, sirėmęs ant svajonių žada savo pasekė
esanezias po apaezia ,taip jog negalima jams laimę ant mėnulio, tai vis negali
ma nepripažįti isztvirkimo dabartinių
joje daugiau laikyt dievmaldystės.

£
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Jumis svarbesnių naujienų isz senos tė gęs; sako, 16 metų vaikinas jau paeziuovynes prisiųsti.
tas.
Viso gero velijantis del Jūsų redakci Tas yra ,,fast life”. Laimes gyveni
Cleveland, O.
mo nėra, yra tiktai laime mirimo, ka
jos pasilieku
Su guodone
393
dangi gyvenimas yra mirimas. Svietas
Jūsų skaitytojas
Guodotina ,,Garso” Redakcija!
iszrodo, jog gali apsaugoti užasekuruoPovylas Giedraitis.
Meldžiu patalpįti žemiaus paduotą atdraugijiszkų sąlygų. Matyt tas isz bega
miesezionys ir senukas nenumanydamas
ti žmogaus gyvenimą, isz ko daro pisiszaukimą į Jūsų garbingą laikrasztį.
lo iszsiplatinusio socijalistiszko krutėji
suktybių ir padūkimo miosezionių, tarėnįgus ir mirszta ant jų. Bažnyczia yra
Katalikiszkos
žinios.
Mes ,,Lietuvos Sūnų Kareivių Dr.”
mo. Vokietijoj pvzd. per paskutinius
nesząs jiems su savim alyvos szakelę, ir
smerties assekuracija, kurioje mirszta,
Clevelande, trokszdami matyt musų
Protestas
vyskupo
nusisekė.
Minisrinkimus į suėjimą socijal demokratai
kad pamatę savo probaszczių, kursai per
Italija pagarsėjo kaipo didžiausias lizdas idant amžinai gyventi. Žmogus gyve
brolius
susiriszusius
į
draugystes
del
sė

gavo 1,786,738 balsus, t. y. beveik. 3201^ns p. Goremykin davė atsakymą, kad tiek metų ramiai juos valde, vėl viskas
Prancūzijos prezidentas na, idant mirti, krikszczionis mirszta,
mimo tos naudos, kurią draugyste pa anarchistų.
tukstanezių daugiau, negu katalikiszko-1 palikti viską, kaip pirma buvo ir lekci- nurims. Butų gal viskas ir nurimę, jei
vieniams sąnariams atnesza, taipgi turė Carnot, Ispanijos ministrų prezidentas idant gyventi. Priežodis sako: žmogus
įi partija - Centrum.
y. kad vyskupas butų iszsipildę visi norai miesezionų,
dami knįgyną, kuriame randasi į 200 Canovas ir ant galo Austrijos karaliene ant svieto tiktai sykį gyvena; tuom no
Ale lietuviai jau nesidavė ir pertikrino
egzempliorių visokių naudingų knįgų ir Elzbieta, likosi nužydyti Italijos anar ri iszreikszti: linksmai gyvenkit, nes
nijoį, Suvienytose Valstijose kyla soči-1kam liežiuviui).
linksmai gyventi yra linksmai mirti.
kun. Bartlinską, kad jie taip-gi katali
ąlietuviszki nedelįniai laikraszcziai dėl chistų.
jalistiszkos partijos, ant kurių turi atsi
Koki maskoliai klasteriai ir kaip gau- kai ir turi tiesą bažnyczioj saviszkai gieBe abejonės pažinai žmones, kurie links
naudingo praleidimo laiko parėjus isz
žvelgti kiekvienas politikas. Tokspra-Įdo ant kiekvieno žodžio, tai galimo ma■ doti. Kada lankydamas vyskupas at
Aguinaldo, kuris prisisavino titulą mai gyvena, bet ar pažinai nors vieną,
darbo, užkviecziame visus brolius lietuvįovas remiasi be abejonės ant pozityvisz- tyti kad ir isz szitokio atsitikimo:
važiavo į Lazdijus, pakilo toks lermas
nįkus pristot prie musų draugystes. prezidento Philipiniszkų salų, turėtų but kurs linksmai mirė?
kesnio pamato, negu sociįalistų žadėji
Vyskupas, vizituodamas Lomžoje, bu ir'barnis, kad juos vyskupas vos sutaikė.
Musų draugyste, trokszdama labo del dėkingas už savo užauginima zokonymai, remiasi ant klaidingos būtinai pa vo pas gubernatorių p. Korfą ant pus- Bet senukas kanaunykas taip tuomi persavo brolių tėvynainių, numažino įstoji kams jezujitams, pas kuriuos mokinosi
taisymo reikalaujanczios draugijiszkos ryczių. Buvo ten ir daugiaus žymesnių siėme, kad ant punkto vyskupo vizitos
mą tai yra; kiekvienas lietuvys užsimo trejis metus. Dabar vienog reikalauja,
tvarkos. Pamatu socijalizmo - prole- uredinįkų. Skirstantėsi prezesas , ,To- gavo sumiszimą.
Vis rėkia: ,,Atva kėjęs vieną dolerį įstojimo gali prigulet idant visi katalikiszki zokonykai liktų
tariįatas, todėl sociįalistai aiszkiai pripa
warzystwa Kredytowego Ziemskiego” žiuoja isz Seinų razbainykai, manę už- prie mus. Tas bus dar iki Naujų Metų. iszvyti nuo Philipinų salų. Jau tai pa Laiko kopuikiausią buezernę visokios mčžįsta, jog vislab, kas į proletarijatą ve
Taigi brangus broliai lietuviai, nesnaus prastas dalykas ant svieto: už gerą vis so h.
da, tinka sociįalizmui, kas nuo protetari- praszė vyskupą ant rytojaus ant pietų, musz! etc.”. Net ir ranką iszsisuko.
kite, nepraleiskit taip geros progos, piktu užmoka.
jato atitraukia, prieszinasi sociįalizmui. kuriuos kėlė sąnariai tos draugystės.
nes po trijų menesių reiks mokėti pagal
Krikszczioniszkai-konservatyviszka so- Iszpuolė praszyti ir gubernatorių. Bet
Užlaikymas baznycziu.
Siunczia taipgi pinįgus į visas dalis svieto,
Pitmas
amerikoniszkas
institutas
ant
cijaliszka politika turi kaip galėdama gubernatorius nė isz szio nė isz to užkastatus nuo 3 iki 4 dol..
o per ]j siuneziami pinigai meprapuola.
ginti draugiją nuo susiproletarizavojimo, Į kabino vyskupą tais žodžiais,
Musų ,, Lietuvos Sūnų Kareivių Dr.” Kubos, t. y. mokslainė be religijos liko
t. y. turi rupįtis nedaleisti locninįkus
Ne vienas katalikas, o tankiausiai ne liko savo mitingus szv. Petro bažnyti- atidaryta 15 Septemberio. Nelaimingi Parduoda szipkortes ant asztuonių garlaivi
Jeigu
vyskupas
pakelsęs
toastą
gupakliūti į eilias proletarijato, o prieszin.
.
.
.
kubiecziai!
gai, proletarijams aprupįti locnastį. Me- diszkoj kalboj už sveikatą ciecoriaus prigulintis prie parapijos, skundžiasi, igj salėj 2-rą nedeldienį po pirmam
nių kompanijų.
M. BOBUCH, Mng.
degiszkas ir dvasiszkas pakėlimas tų Į Mikalojaus II, tai ne tik busęs, bet dar jog perdaug turi mokėti kas metas ant iekvieno menesio.
Liuosybė ir lygybė pas m 11? Ameri- 137 Sunbury str.
Minersville, Pa.
Daug daugiau
luomų būtinai reikalingas.
Prastas pats užgersęs sveikatą vyskupo tuojaus užlaikymo bažnyczios.
’koje vieszpatauja, bet tik amerikiszka,
rotokolų sekr.
darbinįkas turi visados turėti užtikrįtą tuojaus po ciecoriaus sveikatai.
Visi, negu katalikai, turi mokėti Amerikos
jeigu eina apie mokestį; milijonierius ir
protestonai
ant
užlaikymo
savo
eretižinoma nusimini, kad nabagą vyskupą
| taksonus lygias karės taksas moka; miJeigu norite visokių želių ir szaknų gautie
gi turi persitikrįti, isz busianezių drau- stato į taip nesmagią poziciją, ir kaip
Bratleboro, Vt.
!
lijonierius
ir
ubagas
gali
tam
pat
vagone
isz Europos, tai gal gauti pas manę, kad tik
giįiszkų partijų nieko nelaimesęs.
iszrodys vyskupas laikydams kalbą per
Laikrasztis ,,Independent” paduoda
jlygiai užsimokėję drauge važiuoti. Bet pasakys vardą, o nuo kurių jau keli desėtkai
Galas.
Garbinga Redakcija!
pietus lenkų-ukėsų.
suraszą visokių įėjimų protestoniszkose
i ant nelaimės ant mokėjimo amerikiszka msigelbėjo nuo sunkių ligų.
O vyskupas isz palengvo taip guber bažnycziose laike ISęąmetų. Tame suSziomis dienomis isz netyczių gavau liuosybė ir lygybė ir baigiasi, o kur rei. Jus, kurie gyvenat tolinus nuo didesnių
rasze yra visos sektos apart unitarijų.
iszką isz Lietuvos, kviecziantį manę kia gauti, tai jau vargszas pasilieka už- miestų, kur nesiranda gydytojų, su kuriais
Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo iszgy- natoriui atsake-.
galėtut susikalbėti ir apie savo ligą apsakyt tai
dytas isz ligų įgytų per jaunystės iszdykimą
Apskritas įėjimas visų bažnyczių iszlįžtįir senąjį tėvelį darbe užvaduoti, pakalij.
, ,Asž papratęs į savo aveles kalbėti
turite pasirupyt gyduoliųsu kurių pagelba p*(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS. tokioje kalboj, kokioj jos supranta, ir neszė § 87,901,655.
Įtaigi praszau nog sziol man savo garSuma toji buvo
engvitumet sau. Raszykit pas
Teip iszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant
ngą laikrasztį sustabdyti.
ežia negaliu kitaip, kaip tik lenkiszkai. sudėta nuo 10,767,686 parapijų sąnarių,
Žmogaus gyvenimas.
Gyvenimas
nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kūno
Prie szios progos pranesziu tamisto- 1 a pradžia mirimo; kasdieninis gyveniper onnonizmą ar paliuciją, kenti galvos skau Bet jeigu gubernatarius nori pakelti to arba kiekvienas sąnarys davė $ 8,16.
518 W. Spruce st.
Mahanoy City, Pa.
is szį tą apie musų krasztą.
1
Daugiausiai moka ant bažnyczios unidėjimą, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą, astą, tai pripažįstu, asz menkas vysku
Musų szteite darbai eina gęriaus negu .gyvenimo yra galas mirimo. Tiktai kas
ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziąn- pas szale ciecoriaus visai netiksiu, velyk versalistai, kurių kožnas sąnarys mokė
dien pas mane, o asz atsiąsiu tau apraszymą
tuose artimesniuose szteituose. Kiek- gyvena gali mirti: dėlto mirsztam, kad
jo net $ 32,18; protestoniszki episkopagyduolė pareina is Lietuvos, suside
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokių Leono XIII, tai bent bus hamonija - du
tnas darbinįkas norintis dirbti gal len- gyvenam. Gyvenimas yra neiszgydo- Naminė
lai mokėjo po $ 20,70 kiekvienas; kondanti isz 70 visokių szakuu, kasztuoja 50 c.
pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszymą didžiausi valdimieriai.”
i
gauti
darbą
su
gera
mokesezia.
Raszykit pas Brundzą, o visko gausit.
ma
liga,
nuo
kurios
visi,
pirm
mus,
žmo

gregationalistai po $ 18,44; sziauriniai
prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavo
iriausi pas mus darbai tai lentų pjovy- nes mirė, o nuo tos ligos tiktai per smerIsz to buvo tokia pasekme, kad ne presbyterijonai po $ 15,47: mažiausiai
gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę ir
ir prie lauko darbo. Musų szteite tį gali but iszgydytas. Sako: nuo smer
Isztraukia dantį be jokio
reikėjo ne to, ne kito toasto, nes gu- mokėjo afrikoniszki methodistai, tiktai
raszyk pas:
laisnų ant sznapso nė ant alaus per ties nėra žoles. Neteisybe! gyvenimas
skaudėjimo.
bernatorius ant rytojaus neva su savo po $ 2,70 kiekvienas, o kumbcrlandiszFred Wilkson
'pas mus visi blaivus ir sutikime gy- yra žole, kuri auga del smerties, o smerreikalais iszvažįavo į'Vyzną.
Taiposgi įdeda naujus ar
Kenosha, Wis.
Lietuvių szteite Vermont labai tia need' kitos žoles. Musų proseniai
ba užlieja skylea labai pigei
Mus lietuviszkose katalikiszkose bažai,,
o.
mieste
Bratleboro
apart
manęs
gyveno
ilgai,
ilgai
turėjo
laukti
smer

Ant Sudzios
ko ne nebuvo, užtaigi nė žinių apie ties. Dabar žmones gyvena trumpai;
JPhil‘a Dental Į^ooms,
Liudna ii garsi naujiena.
Kun. ka- nycziose daug mažiau moka: kaip kur
Votuokit už
Uszka lietuvių judėjimą iki sziol į Ju- gerai sako angliszkas priežodis ,,a fast
naunykas Bartlinskas, prabaszczius Laz szeimyna moka ant metų $ 6,oo, o pa
100 N. Centre Street,
o kitų tautų; life”. Patriarkas Matusalem turėdamas
dijų parapijos, gavo pamaiszymą proto. vienis S 4,00 ir dar* turi savo suolą, ku
jenomis nenoriu užsiimti.
160 metų tiktai apsivedė, o ‘sziandien
Gaila žmogaus, gero kunįgo, bet per rio niekas negali užsėsti, kitur vėl mo
Pottsville, Pa.
60 metų žmogus jau. savo amžių pabaiisz Ashland, Pa.
lėto, kursai ant savo nelaimes davėsi ka szeimynos ir pavieniai tik po $ 3,00
vadžioti už nosies miesezionims. Del jų ant metų taip vadinamų mėnesinių.
jisai daug įsipyko lietuviams ir trukdė
Vienok ponia ,,Vienybe” ir jos kori
jų reikalavimus, isz ko kilo baisus bar fėjai tame mato lupimą žmonių; vargin
Votuokit uz
niai ir pesztynes net bažnyczioj.
Lyg gą ir skurdo pilną gyvenimą lietuvių
taxi® i)
prijausdamas savo nelaimę buvo persi priraszo bažnyczios ir kunįgų kaltei.
isz Shenandoah, Fa. kėlęs į Serijus, bet isz ten parmaldavo

Korespondencijos.

Isz Lietuvos.

■r
! a ■,

John Smith & Co

Del visu l'goniu-

$100 Nagrados $100

.. J. M, Brundza,
Trajanka

■t

Ant Controler.

H. J. Muldoon

•r

t .
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musų draugijiszko gyvenimo, tai nedaug
Lietuviai Amerikoj.
The Lithuanian Weekly
ims atrasti ją dar bledingesne. Niekam
Shenandoah, Pa.
Pereitą
neyra paslėptas faktas, jog girtuoklis ir
vagis tai sinonimai. Jis nunesz nuo bu- nedėlią parvežė isz Plattsburg’o, N. Y.
PUBLISHED EVERY MONDAY
czerio, nunesz nuo sztornyko, nutrauks kareivį lietuvį Antaną Sudonį kurs mi
— AT —
nuo bažnyczios, o užgana padarys savo rė nuo geltonojo drugio. Draugai ir
Miner eville <€ Shenandoah, Pa.
pažįstami iszkilmingai jį palaidojo.
troszkimui.
Rates of Advertising
B a 1 t i m ar e, M d. „Kardas” ir
Užtatai saliunai musų tai prieiga del
One inch once
—
0,50c.
visakių nedorėlių ir svieto patrankų, nes „Galybė” persikelia į amžinastį — atsi
One inch one month
8 1,00
One inch per year
—
— 8 10,00
visokį sąžines kirminą abel nai nesza už- sveikina savo draugus truputį pabarda
mi už skriaudas jiems padarytas. Lai
liet į saliuną.
Ten jis greieziausiai ras sau panaszių mingos keliones!
„QHWSHNo LIETUVIU”
nedorėlių, kurie iszties jam prieteliszką
New Philadelphia,
NeNedėllnis^ laikrasztis, paszvęatas reikalams!
Lletuvių-katalikųjA menkoje
stiklelį, ten prie smuiko ir merginą gaus delioj lietuviszkoj SS. Szirdies Jėzaus
bažnyczioj bus paszventinimas Varpo 5
užganedinimą žemų savo palinkimų.
Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.
O barniai ir nesutikimai, taip bjauri valandą po pietų, Kun. P. Abromaitisisz
I
,
nanti musų tautą, kurie tiek pinįgų iszse- Szenadorio atliks ceremonijas paszveni| Plnįgus Ir visokius raniraszczius reikia siųsti
tinimo, okin. Pautienius pasakys pa
§ant ežio adreso:
3 mia isz lietuviszkų kiszenių, pripildyda
ir tukindami tukstanezius svetimtau- mokslą. Apie 24 poros aplinkinių lie
f
Garsas Pub. Co.
g mi
tiszkų lojerių visokių partijų ir tautų, tuviszkų biznierių užkviesti yra imti daMINERSVILLE. PA
|
lyvumą pakriksztijime naujo Varpo, ku
keno yra kalte? Ar ne saliunų?
Žmogus, prisitraukęs visokių svaigi- riam dar vardas neiszrinktas.
nanezių trunku, kurie tankiausiai yra
M i n e s v i 1 1 e, Pa. Trys Mil
Jeigu yra liga, pūdanti geriausias dalis su yvairiomis nuodingomis priemaiszo- nersvillės saliunykai Rice, Lietuvnykaa
musų draugijiszko ir ekonomiszko kūno mis, ateina į stoną,, kurį galima pavadįt ir Ambrazevyczius liko apskųsti Pottsį
tai taja liga yra neatbūtinai girtuoklyste pasiutimu — jis ne daugiaus yru atsa villčs korte už pardavinėjimą nedėlioja
Pagal apskaitymą „Ryto” Amerikos kantis už savo veikalus kaip dyka kate ir mažiems. Detektyvas Toole isz Szel
lietyviai prageria į 3 milijonus dolerių už užpuolimą ir iszdraskymą akių szale nadorio figūruoja kaipo skundikas. Prol
kas met. Ką mes negalėtumėm nuveik einaneziam. Saliunykai pats tankiausia va turėj but pereita panedelį, bet užpyl
ti turėdami tą sumą, o norėdami apverst ėdasi tarp savęs, nes kadangi tzinkavi- lūs pinįgais tapo atidėta ant toliausi
ją ant tautiszkų dalykų: kokių puikių mas atnesza geriausią ir lengviausią už Gandas nesza, jog senesniejie biznieriai
bažnyczių (brr! užmirszau visai apie tai, darbį, prie jo puolasi kiekvienas, pila neužkęsdami rivalizacijos naujesnių parl
jog mes, pagal „Vienybę”, jau ir taip pinįgus lojeriams, sudžioms, o įsigavę į trauke detektyvą atsakaneziame laikei
perdaug sukrovę esame ant bažnyczių) biznį stoja kaulu gerklėj kitiems, kurie užmokėdami jam gausiai už kelionę.
kiek mokslainių, knįgynų — muzejų ga nuo seniau stovi tame užsiėmime.
Isz Tą dažinoję apskųstiejie užsidegs keri
lėtume iszbudavoti, kiek mokįtojų, se to rivalizacija, neapykanta, skundai, o sztu ir tikėtis galima, jog vietoj trijil
serų (irvėl suszuks ,, Vienybe”), kiek re nekarta ir pesztynčs. Paveizdan, tūlas provų bus septynios.
dakcijų ir redaktorių galėtume užlaiky saliunykas Minersvillej laike ant savo
Ak papinįgvus, papinįgaus Pottsvillel
ti, jeigu, sakau, mes negertume. Tą kaszto visą szaiką razbalnįkų,' kuriuos lojerukai nuo Minersvillės lietuviszkil
syk neturėtų reikalo ne musų rasztinįkai kada norej užsiųsdavo ant sprando savo biznierių.
skųstis ant lietuviszkos visuomenes, jog sądraugų b ižui j e. Paskui vienog tie
P i t t s b u r g ,hP a. XIII Susiviel
jie pradirbę akis, sveikatų bedirbdami pat pesztukai, gavę nuo kito daugiaus nyjimo L. A. Seimas bus laikytas Pittl
del pakėlimo savo brolių — patiekti ant „trytinimo” užpuolę ant pirmutinio su sburge u it 12 d. szio mėnesio. Kai
senatvės be prieglaudos. Tąsyk nerei daužė jo barą, o ir jis pars ledva ką cielą dangi tą pat dieną pripuola taipgi susi!
kėtų musų kunįgams ant pavidalo ubagų kailį isznesze- Isz to kilo visas rčdas važiavimas didžiausios Amerikoj massol
valkiotis nuo stubos į stubą del iszkvo- provų Pottsvilles korte.
nų organizacijos, tikietus ant visų linija
szimo keliolikos centų ant bažnyczios,
Žiūrint ant to visko pavydas tiesiog geležinkelių gaiima gauti už pusę pra
tąsyk musų Susivienyjimas (arba kitos ima, jog mes neap sigyvenom szteite kės. „Garso” redakcija linki KUISeil
tautiszkos įrednes) turėtų s>vo namus Vermont, kur, anot musų koresponden. mo delėgatams laimingų nutarimų.
spaustuvę, kasoj milijonus dolerių ir t. L o žodžių, nCra laisnių, užtai visi šutiki. " ;j .1 •
•
- »G •
' .
Bet kas ir iszrokuos tą visą laimę, ko me gyvena.
IIIKNYGUin
kia butų ant musų lietuviszko svieto, jei Tikiu, jog musų valstija ant paveiks
nebūtų, tiesiog sakant, saliunų.
lo gero gydytojo suteiks mums kada Lietuvisakaa knįgaa parduodu kopigiaiu
Bet dabar yra saliunai, užsaigi netu nors tiesas, panaszias toms, kokios vieša- Užprašzšnt jų kaialiogę reik įdėti į gromal
rime nieko — esame pliki ir paniekinti, patauja Vermont, Maine ir kitose vaka markę ui I c, ;popiariniai pinįgni siuncci
Adresas:
a kas arsziausiai moraliszkai nupuolę ne rinėse provincijose ir iszsyk praszalįs regutravotoj gromatoj.
mažiaus kaip ekonomiszkai.
priežastis ligos.
Bet pakol tas įvyks
alvaitis
Ir po teisybei jeigu prisižiurėt isz ki retavokime pats savę, įsteigdami blavyTILSIT, Oatpr. Germany. _
tos puses kokią įtekmę daro saliunai ant stės dtaugystes.
n

i

£

Garsas Amerikos Lietuviu

i

W. K

1
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Draugu Suvažiavimas.
Przybylskio komedija
Vertč Šėlimas.
Tasa.
c

Kornalskienė.

Jauni?
Teresa.

Turbut.
•Kornalskienė.

Gražus?

M e 1 c i u t e.
Du juodplaukiai.
Malciutė.
Trys juodplaukiai - vienas baltaplaukis.
Klimciutė.
Vienas szatinas su ūsais!
Kornalskienė.
Ir vienas plikis! Norėcziau žinoti, dėlko
toks jaunas žmogus galėjo nuplikti, kaip kiauszinis- O nesistumkite ant manęs, man jau
szonai skazda! Mergaitės, mosuokite skepe
taitėmis! Dieve! Kad isz to nor kas iszsimosuotų- Klimciut, pataisyk plaukus!
Melciutė.
Visi gražus - net tas plikis nieko sau.
Klimciutė.
Kad tai mama nepadaro pas sarę tokio
,,draugų suvažiavimo”.
Kornalskienė.
Ir jie man kalbės, kad czia nesieina apie Jad
vygą. Tegul tą kalba kvailiams. Mergaitės,
laikykitės tiesiai, pataisykite drapanas, juok
tis dailiai, vat taip [rodo].
*
Melciutė.
Iszlipo isz vežimo.
Kornalskienė.
Aha - ir plikis iszszoko. Eina czion.
J a d v y g a [Tetesai, imdama ją už rankos].
Ai, kaip man gzirdis musza!

Teresa.
Jadvyga (Tarnui).
Nemacziau jų niekados.
Diedel, ant visos dienos pas mus kvatierą
Kornalskienė.
paėmė!...
Turtingi ?
Teresa,
Kornalskienė (bėgdama prie Tarno).
Isz kur-gi asz galiu žinoti?
Brangus diedeli, visados szustrus, visados
greitas, visados mėtas — tai ne taip, kaip ma
Kornalskienė.
no vyras.
Kokiais dvejais metais jaunesnis,
Kaip tai? įleidžiate į namus jaunus vyrus,
o nė lygintis negalite. Visados koks norints nežinodami ar yra jauni, gražus, turtingi?
reumatizmas, tai jam strėnas skauda, tai jam prie to visko turėdami ant iszdavimo panelę?
kur diegia. Užvakar Klimciutė, Malciutė ir
Tarnas.
Melciutė turėjo jį visą nuo virszaus iki apaBet ežia neinasi apie Jadvygą.
cziai trinti skruzdėlių spiritu, taip jam kau
Jadvyga.
lus laužė. Man jau isztiesų nusibodo tie nuo
Tai yra svecziai Vlado.
latiniai tepimai, nes kas man tai per vyras —
"
K o r n a 1 s k i enė.
pats ant lovos apsiversti negali, tiktai reikia
Asz taip-gi tą patį mislijau, bet Mingailie
jį vis vartyti...
nei nė neužsimink. Padarė jau isz to visą is
Tarnas (į szalį).
toriją. Tai vis tai}) yra. Kaip tik namuose
Kad tai jai sziandien strėnos nesusopo!.. ..
j ra jauna — ten vyriszkio koja slanksczio
Klimciutė.
peržengti neprivalo. Vis kažinkoki nužvelTėtis turėjo didelį norą pas tamistas szian gimai, dasiprotėjimai, sznabždėjimai.. .. Kas
dien atvažiuoti.
tai, neturiu trijų dukterų? Dveji metai atgal,
Melciutė.
isuleido man Klimciutę už vyro, o pas MelLiepė tamistas perpraszyti ir pasveikinti.
ciutę matė žiedą ant pirsztų. - - - Mergaitė tu
Malciutė.
rėjo vis deszimts pirsztų rodyti.. SCENA SZESZTA.
Bet ateiuanczioje nedėlioję, tai tikrai drau
Teresa (į szalį)
Teresa, Jadvyga, Tarnas, Kornalskienė, Klim
ge atvažiuosime.
Man jau galvą skauda.... o Dieve!
ciutė, Malciutė, Melciutė, įeina Vladas, Ado
Kornalskienė.
Tamas.
mas, Juozas, Edvardas, Robertas.
Su mumis be ceremonijos. Kaimyniszkai.
O tai girnos!
Visi [įėję ant scenos, duryse - sykiu].
O, ežia ant kanapos bus man gerai. Panaitės,
Magdė [įbėga]
Pagarbintas!
bovykitės su Jadvyga- Taigi vakar atvažia Ponai važiuojat Ant vieszkelio dulkių be
vom į miestelį, nes tai kaip pats žmogus ne- mieros. [Girdėt pliauszkimas botago].
Tarnas.
nupirkai, viskas niekam neverta, o namie,
Visi [paszoka]
Ant amžių amžinųjų amen, [valandą visi
dar prie serganezio vyro, visados ko nors sto
tyli]. Sveczias į namus, - Dievas į namus. O
Važiuoja!
ka. Taigi susitikome pardavinyczioje su
Kornalskienė
ypacz svecziai taip mieli ir taip geistini, kaip
Mingailiene ir Kupstiene, szneku-szneku, ir
Norėcziau juos pamatyti.
jus — draugai ir prieteliai Vlado. Sveikina
tą ir kitą, tako, kad pas jus turi atsilikti kamo jus musų namuose, sveikiname isz visos
Teresa (Kornalskienei)
žinkoks kavalierių piknikas.
Tai draugai jaunų dienų mano vyro — turi szirdies (visi sveikinasi).
Teresa.
Vladai.
Isz kur-gi vėl. Nieko nežinome apie jokį me juos priimti nuoszirdžiai. Praszau, labai
praszau....
Setai mano szeimyna: pati, sesuo, diedelis.
kavalierių pikniką.
Kornalskienė.
Tuojaus jums perstatysiu mano vaikus.
Klimciutė.
Eiekszete
panelės
prie
lango
—
mosuosime
Kornalskienė (pikta).
Kad pas tamistas atvažiuos patys jauni ka
skepetaitėmis.
Klimciut
’
duok
man
skepetai

Ar matė kas tokį daigtą! vaikus lopszyje
valieriai.
tę.
norisi jiems rodyti, o apie mus užmirszta!
Melciutė.
(kosti) hm. .. hm....
Isz visokių szalių svieto.
Klimciutė.
Czia yra, mama.
Malciutė,
Vladas [piktas - į szalį].
Net isz Amerikos.
K o r n a 1 s k ienė (ange).
Nereikalingai įlindo man czia tos bobos,
Aha - jau važiuoja ant kiemo - visas veži [balsiai]. Ponia Kornalskienė.
Kornalskienė.
Žinoma, bobosįkisztnosės, tuojaus suuodė. mas prikimsztas kaip silkėmis, [skaito]. Vie
Kornalskienė [artindamasi].
Asz tai apie viską ant galo dasižinojau. — Pa nas- du.
Katarina Kornalskienė - artymiauaia kaisakė, kad koks tuzinas vyrų pas jus suva
minka ir nuossirdžiausia prietelka tų namų.
Malciutė.
žiuos.
'
* ’
Mano dukterėlės — tai tos, ką mosavo skepe
Trys.... keturi.
Tarnas [Jadvygai],
x
Melciutė.
taitėmis ant pasveikinimo tamistų.
Nesakiau, ked varnos ant maitos sulėkė - - • •
Penki.... szeszi.
Robertas [į kitus].
Teresa.
(Klimciutė, Malciutė, Malciutė, KornalskieKažinkoki žąsų pulkas (Kornalskienei). Nenė
spaudžiasi
prie
lango,
viena
kitą
stumia.
Viskas, ką tamista girdėjai, yra liežiuviai.
uisipelnyjome ant tokios tamistų malonės,
Vladas tikisi isz tiesų keleto musų draugų, Prie durų eina pamaži: Jadvyga, Teresa, Ta
K ornalskienėbet apie jokią zobovą ir szokius nė kalbos mas).
Och ... kas tai vėl [duoda jam ranką]Klimciutė.
nėra.
Man tas plikis patinka.
Parodykit man juos - kur yra? Tegul ir
.. . •
Tarnas.
Tolinus bus.
jiems prisižiūrėsiu.
Kaip atvažiuot, taip iszvažiuoe.
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NAUJASIS A LIŪNAS.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

----- GAUSITE PAS-----

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.
GERIAUSIAS LIE
TUVISZKAS KRI^ >
CZIUS

K- Atkoczaitis_

Geri ins, kaip Klondike

nupirko saliuną nuo M. Grabauc už juo?
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
Alutį pargabenu net isz Prūsų
tikrą Bavarską, sznapsą isz Maskolijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi.
Palei strytkarių dypą, ’ 1 -_ i
Minersville, Pa.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lietuvių tautos: szviesos, tikybos ir
kalbos.

indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad
vilnai gausite.

Dailus aržuolinis sutrau kiamas
stalas
S3.7
Geležines lovos
Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos
$ 14,00
Visa eilialovos, sprlngsai, visur
apva džiota
g 3.7
Komoda
5.

Parlor suit 5 sztukos — 818.00.
Kėdė su medžio sėdyne — So.45.
Kėdė su nendrine sėdyr * — So.75

13 S. MAIN STR.

Williams &. Son,

SHENANDOAH, PA.,

JEI NORI GAUTI GE

Gaunamas Scrantonę'gPa. 1423
Main Ave pas lUv. AKaupą už 1

A. BUJAUCKA S

“A

Pernyksztis ir užpernyszksztis

<BAg

/vk už pigia preke, eik pas

Persikraustė į savo nau. po i dolerio.
jus namus ant
SALIU

|)d. Į a usta

307 W. Coal str. Shenandoah
Pa.

fe.

jo ofisą

NIN KAI!
— Na wisi prie’alaus —

CH. SHMIDTO

Gerkit

Į>ęaierCo’s
,,Anthracite” alų.
varautiiota tikrai ežys tas

Ar žinote lietu wiai kad’CHKYSTIAN SHMIDTO yra t/oj-aa alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

41ir 11

Tarp 4 ir Sunbery sts.

Minersville, Pa.

Dar tik užsidėjau kriauezių szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo
ms pargabenu net isz seno kontro,
o puikus kriauezius Adomas Kr
ezas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
taį ateiki pažiūrėt.

Tuojaus prie People Depot,
Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į •aliuuiiB alų,
porterį ir 1.1.

Pa* jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies,
perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Ameriko
psaugojtna kompanijai

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelism

Ar nori Alaus, Porterio, Degtines ar Vyno

ant

W. Chmieliaucka

Benjaminas W. Cumming Jr.
kandidatas ant District Attorney1"
isz demokratų pusės yra mokįtas,
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai
atsakantis tam reikalui.
Schuylkillo žmonės pasielgė labai iszmintingai iszkeldami jį į kandidatūrą
ant District Attorney ir nėra a be
jonės, jog jie padarys tą patį laike
ateinanezių rinkimų Novemberij.
District Attorney ir of tisas rei
kalauja žmogaus, kurs gerai susipažįtų 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 Steadesvillėj, kur jis iszmoko teisybės
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi
p, Cumming buvo visada prietelium darbinįkų, o ypatingai mainieriiį ką jis parodė daugelij atsi
tikimų.
Taip paveizdan, jeigu
Žmogus tarėjo reikalą, kurį neper
leido Grand Jury, jisn’imdavo nie
ko už savo darbą.
Daugeli] atsitikimų jis neėmė
nieko, jeigu matė žmogus n’iszgali
Tokis žmogus tikrai yra vertas
būti pastatytu į District Attorney
ofisą.

-p

■ i ■.

•<s»

Shenandoah, Pa.

Nuveik pas

£

I. RICE,

120 S. Jardin str.

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

B. W. Cumming
District Attorney

Schmidt Brobu

.
L

m

■ <

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
szapa visoj Minersville, Pa. W. Sunbury Str.

JQNO X UŽUPIO

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 ištikti 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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Banka Bischoifo

M2K3'

W. SIOMINSKA,

$ 679 Milwaukee Avenue,
>
&
■» r
n. •

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CitaHlI te
New-Yorke
--------- O---------Siiipczianie p į s visas dalis svieto pigel, saugel ir greitai

CHICAGO, ILL

Mario Dirbtuwe tapo
Apdowanota

3>

KRAJ0WA

1894

9

j KARŪNŲ,

DWIEMS MEDALIAIS

Q
cc

ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.

SZARPŲ,

į KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
BERLŲ, MARSZAL-^'l||t

įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz us g
šalvių į krajų važiuojantiems ir iszsiuncziame SZipkOI’tC
c
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
į Bankoje savo visados laikome daugybe pi>
ningu del iszmainymo, kaip tai:
^Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden

KINIŲ LAZDŲ ir tt,
Turiu už garbg apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wi9us augszcziaus paminėtus daig1 tus Pigiausei, Teisingiausei
1 ir Geriausei, nes per 30 metų
į užsiimdama iszdirbimais įgijau
J geriausg praktika ir dėl to galiu
i wiską padirbt pigiau ir geriau ne’ gu kiti fabrikai.
Su guodone
i

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House

J

2 Centre str. (Staats-Zeltung Building, New-York

,

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

9

j W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.
r-n / n r-n Z rurxizrvrry
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PESTAUPĄGJĮA
Puikiausia visam Shenandoah^

Vienatine LieWiszka

ZINIA DĖL SALIUNIKU

APTIEKA!

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 pamegįk duot jam
rderį.
Jo krautuvė yra

IR SZTORNIKU.

irioj galite gautie visokių giduobip senam krajui, ba aptieko
tpaeina isz senj krajaus. Tai-:
I ji siuncziame giduoles į visas
h Amerikos.
hzidami gromatas adresavokit
IV. K. SzenibOrskis,
IwnStr.

Worcester, Musa

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.
Moteriškų drapanų ; •
No 205 E. Centre str.

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada^ szalt
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai(al
□ii mos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodajkiekvienam
elkale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA iriu
dalissvieto.
*

Aptapas

SHENANDOAH ei

Jocis.

Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420

South Broad str*

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
suduose.
Proves už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dyką
Pigus Forniczių sztoras, Graborins & Speciality.
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir
Pirmos kliasos Hotelį
Sunbury str. Bow 4th str.
^Charters’' del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas atMinersville, Pa.
LAIKO SCRANTON'E
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
Mus American koni- das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
niszkai
paauksuoti life insurance.)
dzkgoreliai yra ger

E- Hummel.

P. LIPAVICZIA.

iausi už pinigus.

pusią užeiga ir rodos vieta dėl lie
Pirmos kliasos visokį gėrymao

pral. Laivakortes taiposgi pardu
r geriausių linijų.
plrszklte, jog Hotel!*

pro Lipavicziaus, Į’
■J

I

i

Paduo.lte mums savo va
rdą ir nntras7a, o mes į rl
siuslm per ekspresą C. O.
D. dzlcgorėli už 8 3,50 su
privilegija isztyrimo pirm
negu mokėsite viena cell
tv. Yru tai pulkus 14 kar.
paauKsuotl garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moterisz
ki Gvarantuoti už gera
laikymu ezeso, neprašėli

au už S Ito.oo dziagorim. Jei patiks užmokėk ek
sprvtmonfli J Z.K) ir kasztus ekspreso, o dziegore
lis tavu. M•# šiuo;lame drauge ir paliudijimu,
jog m«»l Saigta* galima grąžyt per metus jei ne
patiks J»i pirksi 8 gaust viena už dyhu. Adresas

THE DIAMOND JEWELRY CO1837 N. Main Ave. į 225
Dearborn st.
Chicago, HL
ii

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausg laivų ir iszaiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai..

Geležinkelis Lehigh - Valioj.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May) 1898

MoksloStebuklai

M. B. CUTTER. Supt. Trasportatien I
South Bethlehem, Pa.
ROLLIN H, WILBER generalnas supę
rlntendentas South Bethlehem, Pa
1CHAS S. LEE, Gen. Pass.Agentas
New York, N. Y.
A W, NONNEMACHER, Div. Pas
South Bethlehem,

Trelnai iszeina isz Shonadorio į Penn
Haven Junction, Mauch Chunk, Le
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Havener Pitts
ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5.10 po 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 plet.
In Lambertville Ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver
Meadow 5.28 ryta; 2.25 po plet.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
Stockton ir Lumber Yard 5.28, 7.49,10.14
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po plet.
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; 1.48 6.12, 9.23,
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place, Delano
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25. 5.10 po
pietų.
In 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, 3.35 po
piet.
Iszeina Isz Pottsville in Shenand oah
0 45 ryta, ir 12.35, 5.05, 8.10 po plet.
Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah
o35, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.25,
7. piet.
NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl 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, Catasaaqna
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
PrakilnusNew York’o kemlkas Ir mokslia -

ežius ką siūlo mus skaitytojams už dyką.

p. f. .JVlaley

Žinomas kemikas T. A. Slocum, isz
New York’o apgarsino savo metodas Iszgldymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligų, taposgl kosulio, kataro viduFluose pelnaivisokių nupuolimų svel;
’
katos.
Kiekvienam mus skajtytojui,
Parduoda nairin<a 1 ai V rn - kurs paraszys pas Jį, Jis atsiųs UZ DYK£
rarauoaa naujus laikro - TRIS bonkutes%&vo naujai iszrastų
džius ir pataiso
visokius nekarštu.
„ , „
1
Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas*
daigtus isz aukso ir sidabro iszgydė Jau tukstanezius savu laiku var2* ’.°
.
,
.
tojusius tą vaistą Ir jis laiko už savo pro
kaipAai -. Žiedus*, Špilkas IT fesijos pridery tg suteikti kenezianezia’
—H-pTn——— žmonijai progą pasinaudot Isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
geriausiai gydo visokias ligas
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
Gyvena
tarnauja ant vardo naujo genijaus. J««
tvirtinimas, kad plaucziu ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvl e u am klimate,
Bzlrdingi,
yra patvirtįtos lludyjimals „ezlrdingų
padėkavonės laiszkų“, kurių czlelos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz viI sų svieto krasztų.
Balsi džiova, nepasiliaujantl, atnesza
Vyrai visi pas geriausią
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 vaista tiesiok isz savo laboratori
jos.
230 W. Centre str.
Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Shenandoah, Pa
savo daktarui, kad tu apie
Užlaiko geriausius arklius taiPasakyk
radai m- s laikrasztij.

11
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S. Main str.
SheiiandOah, Pa. |

____

Hartman,

Dr. P. F. BURKE

30 E. ILloyd str.
Shenandoah Pa

Graboriu

ir ryginus del szSrmenų, veseilių ir 1.1.
[36 ir

Star Clothing Store.
Puikiausi siutai, overkocziai skry
bėlės, marszkiniai, czebaUi, czeverykai už pigiausią cienę pas jus se
ną pažįstamą Irszkų.
Extra iszpardavimas siutų su lie
meniais su skvernais ir be skvernų
nuo 1 Septemberio.

HO Sunbury st. Szalia Wolf o sa
liūno.
Minersville, Pa.

B. H. MORGAN,
Dirba visokias
SZARFAS,

DR. F. J. KALLMERTEN.
8PECIJALISTA8 CHKONIBZ.KU IR NHRVI8Z-

Wanted-An Idea BS
Ideas: they may brtog
bring y
you-wealth
Protect your Ideas;
---- Write JOHN WEDDEBBURN ft CO., Patent AtU»
neya, Washing ten, D. C., for their etUXi
offffl
wdll&t of two hundred Invention® wanted.
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REAL ESTATE BROKER <
____

/

goja nuo-Ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę,
perka ir parduoda namu ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus isemainytP
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
WT
' t
•
• . 1• <
-v w v •
• • .
riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene?
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir is*mintingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ : -Z

2548 Richmond str.Philade|phia,Pa

Propr.

Minersville, Pa.

Vinca Minkevlczlu

•Vipceptas Dojnapski
__

Washington Hotel,

RES,

KEPU

KARŪNAS,

KU LIGŲ.

KARDUS, DRAB

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

; szi >
i- u galvos
ir antį
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
jarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, krutinės, s ogą, reuralgiją, brouehftis, petog.
rą, niežulį.uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir
UŽSIKRBCZUMAS LIGAS abiejų k

ŽIUS

IR T.T,

VISZKU
DRAUGYSCZIU.
Raszikite, o mi
LIĖTŪTOS
' PO ARSZW-WiCtUTD.
IW4RUGJ831

SMEMAHDOAH.RA

atsiųsim, ant p;

žiūros

kukard;

r ir kepures.
Pigiausia vieta vii
jffl Amerikoj/

23 N. MAIN STR.
SHENANDOAH, P/

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai a
greitai. Nereik gėd tls, tik gydytis, nl
užvilkima* atnesza apvwlrtfcnas pašei
m 68.
Rodą už dyka! Dr-a« Rallmerben'as
luos rodą uždyką.
Apraszyklt ligą, pa
sakykit klek metų ligonis, atsi skit gro
phmatoj blskįjo plaukų nub galvos ir už o Geriausias Shenado
tografas; nutraukia paveiksią
2 c. pacstlnį ženklelį, tai tuoj gausit at
kokio nori formato,ę nuo ma
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir klek i
žiausio iki formatui portreto
kasztuos vaistai. Galimi raszyt lenklszPuikiai nutraukia ir nebranj
kal, angliszkai Ir vokiszteal. Adresas:

iai.

D-ft. F. J. K ALIUVIS & T EN,

•29 £ W. Centre str.
S henando/ h

