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as second class mail matter at the

Evangelija
Ant drideszimtoHion nedalios po Sekmlnlij.
(Jon. IV. 46 —53).
Aną metą buvo vienas karalelis, ku
rio sūnūs sirgo Kafernaum’e. Tas kaip
iszgirdo, jog Jėzus atėjo isz žydų žemės
į Galilėją, nuėjo pas jį, ir melde jį, idant
užeitu, o iszgydytu jo sūnų: nes pradė
jo mirti. Tarė tada jam karalelis:
Vieszpatie, užeik pirmiaus pakol nenu
mirs sūnūs mano. Tarėjam Jėzus: eik,
sūnūs tavo gyvas yra.
įtikėjo žmogus

d. (OCTOBER) SPALIU
Post-Office

at

Ant Oontroler.

m.

Metas V

Minersville, Pa.,

Žinios isz pasvieezio.

Prancūzija. Prancūzijos rėdąs
nori iszbraukti majorą Ferdinandą W.
Esterhazy isz; skaitliaus sąnarių garbin
gos legijos.
Buvęs tiesos ministers
Travieux pasakė ministrų prezesui Bris
son, kad jis protestuojąs pries neteisų
laikymą kalėjime pulkaunyko Picquart,
kuriam nedaleista yra matytis su drau
gais ir advokatu.
Jeigu vyriausybe ne
kalbai, kurią jam pasakė Jėzus, ir ėjo. apsieis su juom szvelniau, Travieux pa
0 kad jis jau ėjo, užtekėjo jam tarnai ir kels szį klausymą senate.
•pasakė, tarydami, jog sūnūs yra gyvas.
Paryžiaus vyriausybe bijosi, kad ne
Klausč tada nuo anų apie valandų, ku
pakiltų sumiszimas.
Nors dar ženklai
rioje jam gerinus stojosi. Ir tarė jam:
maiszto niekur neapsireiszke, bet valdžia
jog vakar sekmoje valandoje apleido jį
parkviete isz provincijų į Paryžių 10,000
karsztis.
Pažino tada tėvas, jog ana
kareivių ant atsargos.
valanda buvo, kurioje jam sake Jėzus:
M a s k o 1 i j s. Nors maskolių ca
tavo sūnūs yra gyvas! ir įtikėjo pats' ir
ras užmanė ir apreiszke svietui, jog reik
visi jo namai.
sumažįti kariumenę ir liautis ginkluotis,
Ant Sudzios
bet pats ne nemislija prie savo užmany
mo rengtis. Kaip galėdamas ginkluo
Votuokit už
jasi ir didina savo įlotą.

isz Ashland, Pa.

1898

Suvienytos Valstijos apszaukdamos karę Ispanijai, visa gerkle
reke ,.free Cuba!”, bet dabar jau užmirszo apie tai, ir jau Amerikos angliszlaikraszcziai raszo: ,, Porto Rico belongs
to us, and Cuba, too”.
Matome, jog
sziame laike visur dominuoja egizmas,
kiekvienas tik savęs žiuri, apie savę tik
mislija ir sau tik gero velija.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIU
AMERIKOJE.
Pittsburgh, Pa.
Spalių 11 - 98.
Szįmet XIII Susivienyjimo Lietuvių
Amerikoje Seimas, pagal nutarimą pernykszczių delegatų, buvo laikomas 11 ir
12 d.’Spalių men. Pittsburgh’e, Pa. baž
nytinėj Szv. Kazimieriaus salėj ant Carson str.
Seimą atidarė Susivienyjimo
prezidentas kun. Jonas Žilinskas ant 9130
ryte.
Atidarydamas Seimą preziden
tas trumpai iszreiszkč stovį Susivienyjima nuo pereitų metų. Po to prasidėjo
suraszas delegatų, kurie persistatė szitaip;

1. Pittsburgo szv. Juozupo dr. - Juo
zas Petraitis ir Jonas Žolynas.
2. Vytauto dr. - Julius Vitkauckas ir
Jonas Miklunas.
3. Kuopos - Juozas Juodiszius, Jonas
Vitkauckas ir Jonas Grajauckas.

4. Homestead kuopos - Juozas -Au
džia ir Petras Kazuczonis.
Votuokit uz
5. McKees Rocks kuopos - Jonas
H. J. Muldoon
Paliunas ir kun. Sutkaitis.
Kinai. Žinia, jog Kinų ciecorius
6. Clevelando - Nikodemas Olszinsisz Shenandoah, Pa. likosi nužudį'.as pas:rode neteisinga. Ki kas ir Mikas Saceviczia.
nai susgriebč ir niekam nenori dabar pa
7. Hazleton kuopos - Jurgis Kazakepelyti gaspadoriauti savo vieszpatystčje. v yczia.
Mato jie, kad ne maskoliai, nė anglai
8. Maganoy Plane kp. - V. Stagaras
Į nevelija gero jiems, tik mislija patys isz
ir K. Radzevyczius.
to turėti naudą. Delto-jie ir plakėsi prie
------- Votuokit uz ——
'
r
9. Mahanoy City kuopos - kun. S.
kinų. Bet dabar kiniecziai pats sukilo
priesz juos ir stengiasi juos isz savo Pautienius.
vieszpatystes iszvaryt.
10. Baltimore szv. Kazim, dr. - Br.

\-

' JAMES W. RYAN
Pottsville, Pa.

■>

Ispanija. Ispaniszki pasiuntiniai Mažeika.
del priėmimo iszlygų nuo Amerikonų
11. Minersville kp. - T. Astramska
nesusitaikč dar su paskutiniais.
ir kun. V. Matulaitis.
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12. Northampton kp. - V. Žukautskas.
13. Pittston kp. - M. Klimas ir Tepliuszis.
14. Plymouth kp. - kun. Žilinskas ir
T. Križenauckas.
15. Philadelphia szv. Juozupo dr. kun. Kaulakis ir Dudas.
16. Shenandoah kp. - V. Chmieliauc-

1) Forest City, Pa. Sveikinu guoNauji Susiv. virszininkai.
dotinus delegatus ir linkiu geriau
sio sutikimo.
Kun. Kuras.
Prelidentu kun. J. Žilinskas.
2) Baltimore, Md. Delegatam Sei Vice-prezidentu Tepliuszis isz Pittsto
mo linkiu kuogeriausios kloties. Te no.
gyvuoja Seimas ir jo delegatai.
Sekretorium Tr Križanauckas isz PlyKun. Lietuvnįkas.
moutho.
Kasierium K. Radzeviczius isz She
3) Minersville, Pa. Lai gyvuoja
nandoah.
Peržiūrėtojais kasos: M. Klimas isz
mas! Garbė ir dėka prezidentui kun.
Žilinskui už jo rūpestį ir darbsztumą! Pittstono ir V. Stagaras isz Shenandoag, Pa.
Jonas Montvila
J. Ramanauckas, V. Marazas.
Kitą met Susivienyjimo Seimas bus

Po suraszymo visų delegatų kilo klau
symas, kiek kiekviena kuopa gali paskir
ti delegatų. Pagal iszaiszkinimą perei
to Seimo, nuo 10 sąnarių gali but vienas
laikomas, pagal delegatų nutarimą, WaIr laiszkas isz Cincinnati, Ohio.
delegatas. Pittsburgo kuopa, suside
Mes, sąnariai draugystes Szv. Ka
danti isz 24 sąnarių, atsiuntė penkis de
zimiero, siuncziame pasveikinimą kun.
Szįmet liko pakelti du Susivienyjimo
legatus. Minersvillčs kuopai pasiprieŽilinskui, kun- Sutkaicziui ir visiems sąnariai į ,,garbes” sąnarius:
szinus Pittsburgho delegatus norėjo pri
guodotiniems delegatams ir linkime
1. Kun. J. Žilinskas, Susivienyjimo
skirt juos prie McKees Rocks kuopos
kuogeriausios kloties.
prezidentas, už jo nenuilstantį darbsztuBet tam įneszimui vela pasipriesziJonas Dubauckas, Martynas Masolas, mą ir
no kun. Žilinskas ir Kazakevyczia, iszVincas Trauckas.
2. Kun. A. Milukas už aukas vertės
rodydami, kad nei vienas negal pats susimislijęs pasiduoti delegatu kokios ne Ant to ir užsibaigc pirma sersija, ir de S i5°būk kuopos, bet kad kuopos turi nuo sa legatai liko paleisti ant piet įki 2 valan
vęs siųsti delegatus ir iszduot jiems pa dai.
liudijimus. Tada suszuko kun. SutkaiSESIJA ANTRA.
kaitis: ,,Vyrai, einam lauk, tegul jie
Ant 2:30 prasidėjo antra Seimo sesi Ant Distrikt Attorney
vieni daro Seimą!” ir norėjo jau iszeit. ja. Tapo skaityta ir perstatyta ilgas rė
Votuokit uz
Tada N- Olszinskas pakilęs drutu balsu dąs laiszkų su įneszimais ir praszymais
tarė: „Broliai lietuviai, jeigu mes szi- visokių kuopų ir draugysczių, isz kurių
S. B. EDWARDS
taip elgsimės, tai toli neisim. Susirinko vieni po trumpam perkratymui liko at
me ežia mes ne del vaidų, bet del aps mesti, kiti priimti del ilgesnio apsvars
isz Fotstville, Pa.
varstymo savo tautos reikalų....”
tymo. Tas užėmė iki penktai valandai
Nuo to visi aprimo.
Nuo deszimts vakaro, tada nuvargę delegatai gavo 20
sąnarių buvo daleista būti vienam dele miuutų antrakto.
lni Biednuju Direktoriaus
I
TRECZIA
SESIJA.
gatui, iszskiriant Homesteado kuopą,
kuriai pavelyta buvo turėti ant 17 sąna Ant 5 pm. prasidėjo trecsia XIII Sei
Votuokit uz
rių du delegatus delei apstabdymo bar mo sesija.
nių. Po perkratinejimo delegatų pra
1. Pirmas Įnė-szimaš priimtas dėl aps
dėjo rinkti virszinįkus ant Seimo. Ant varstymo apie priėmimą į Susivinnyjimą
sąnarių virsz 50 metų daugumu balsų li
K. Radzevyczius ir M. Klimas; Olszin- kosi atmestas.
skas gavo 14 balsų. Radzeviczius 10 ir] 2. Ineszimas link Susivienyjimo spau
Klimas 2. Prezidentu liko N. Olszins- stuves likosi suparedkavotas taip: Gerai $100
Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo išgy
kas.
dytas isz ligų įgytų per jaunystės iszdykimą
Sekretoriais vienbalsiai iszrinkti: V. damas locną Susivienyjimui spaustuvę, (on onizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS.
kada kitos lietuviszkos spaustuves arba Teipiszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant
Stagaras ir T. Astramskas.
visai atsisakė nuo spaudinimo ,,Tėvy nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kūno
Marszalka Julius Vitkauckas.
nės”, arba reikalavo už tai dideles pre
Užėmęs savo vietą prezidentas pir- kes. ,,Tėvynė” pasilieka ant toliaus per onnonizmų ar paliuciją, kenti galvos skau
dėjimų, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą,
mucziausiai paprasze iszsirinkti peržiū Susivienyjimo organu ir spaudinasi loc- ir kitas tam panaszes silnybes, raszyk sziąnrėtojus knįgų. Iszrinkti T. Križenauc- noj spaustuvėj savo kasztais. Del su dien pas mane, o asz atsiųsiu tau apraszymą
mažinimo iszdavimų ant spaudos užkvie- kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokių
kas ir M. Sacevyczius.
Po to buvo skaityti įneszimai, prisiųsti cziami yra lietuviszki vertelgos duoti į pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszymą
nuo įvairių kuopų ir draugysczių, isz ku- Tėvynę apgarsinimus savo biznių, taip prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavo
tių vienus atmesta, kitus liepta paženk- gi kiekvienas Susivienyjimo sąnarys vi gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę ir
sokius drukoriszkus reikalus steliuotis raszyk pas:
lyti kaipo vertus ilgesnio apsvarstymo. Susiv. spaustuvėj.
Po to sesija buvo uždaryta.
Fred Wilkson
Paskui buvo, perskaityti gauti su linKenosha, Wis.
Toliaus bus.
kejimais telegramai:

JOHN F HORGAN,
isz Mahanoy City, Pa.
Nagrados $100

■
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Asztęus Bromas.

smarkesnes audros ir antpuoliai. Ne
Gyvulių amžius
prieteliai, matydami atvirą szalį, kas Didžuvė (velioribas)
1,000 m.
(Isz , ,Kurjer Polski”)
kart drąsiau pradėjo lysti. N ekartą pa Slonius
400
vojus
smarkiai
papurtė
ir
paezią
sostą,
Gulbė
300
Ką panaszaus į Asztrų Bromą sviete
pilę, beveik beginklę. Tuomet Vil Arelis
100
niekur neteko matyti.
Varnas
100
Koplyczia su altorium užima skersai niaus vyskupas Vaitiekus Taboras, vyrs Verbliudas
100
visą ulyczią augsztumoj sulyg pirmutinių nesulygintinas dievotume, tėvynės mei- Levas
70
ej
ir
mylėjime
teisybes,
pirmas
užmanė
Arklys
augsztų. Apaczioj jos pereinamas mu30
Didžiam Lietuvos Kunįgaikszcziui Alek Karvė
20
sandrai reikalą apriesti miestą mūrais.
Meszka
20
visuomet ir visiems atkilus, eina ir va
20
Metuose 1498, panedelij, 23 Balan Elnis
liuoja daugybes svieto.
Bet ypatin
Kiaulė
20
giausią tai tas, kad ežia kiekvienas, ar džio, dienoje szv. Vaitiekaus, vyskupo Szuva
20
bus katalikas, žydas, ar maskolius, eina patrono, perėjo procesija tais daigtais, Lapė
15
kur
ketino
statyti
murus.
Pats
vysku

15
Katė
su nudengta galva. Pamėgink atsistoti
pas
Taboras
su
pontifikaliszkais
rubais
Avis
10
pas kokią kitą szventinyczią kokios nori
Kralikas
7
iszpažinties, tai regėsi kas treczią, o jau po brangum baldakimu ėjo su procesija.
bent kas penktą praeinantį nekilstelejus Paskui vyskupą žengė D. Kunįgaiksztis
kepures — szits atszalęs tikėjime, ans Aleksandras. Ties kiekvienu kuoru
riguli prie kitokios bažnyczios, treczias kun. vyskupas szventino kampinius ak
sepatemijo ir užmirszo nusiimti kepurę, menis. Iszkilmingiausiai buvo paszvenLaiko kopuikiausią buezernę visokios mė
ies asztrum bromu galite žiūrėti per tyti Vartai Medininku, kuriuos nuo pa
sos.
lauras nedelias ir menesius, o nepate- matų isz naujo pastate, pastūmėjus nuo

John Smith & Co

ysit ne vieno žmogaus, kursai dar iszolo neparodytų garbes stebuklingam j lioliką rykszczių. Prie szitų vartų pro- Siunczia taipgi pinįgus Į visas dalis svieto,
I 1Įcessija užtruko visą bertainį valandos...
anos Marijos paveikslui.
Žmonės vio per jj siuncziami pinįgai meprapuola.
Nuleido
į
duobę
kampinį
akmenį,
į
kių luomų, visokių religijų akylai užiko tą paprotį. Tas destisi, žinoma, kurį sudėjo szventujų relikvijas, pinįgus Parduoda szipkortes ant asztuonių garlaivi
Buvo du
geros valios — apie jokią prievartą sidabrinę blekę su paraszais.
nių kumpanijų.
M. BORUCH, Mng.
pamokslai:
vieną
sake
karmelitas
lenlane kalbos nėra. Bažnyczia, kuriai
137 Sunbury str.
Minersville, Pa.
riguli szita koplyczia, statyta del kliosz- kiszkai, o kitą bernardinas lietuviszkai.
riaus kunįgų karmelitų-basujų i/tame Vyskupas ir Didis Kunįgaiksztis sėdėjo
ižiuj (1626 - 1654). Yra tai brangi ant sostų; isz armotų paleido 106 szuJeigu norite visokių žolių ir szaknų gautie
chitekturos liekana isz tos gadynes, vius.
undatorium jos yra Stepas Pacas, Pie Vyskupas Taboras buvo visų didei isz Europos, tai gal gauti pas manę, kad tik
vos kanclerius; paszventino ją Vil gerbiamas ir mylimas. Gulėdamas ant pasakys vardą, o nuo kurių jau keli desetkai
pasigelbėjo nuo sunkių ligų.
iaus vyskupas Jurgis Tiszkeviczius.
smertinio patalo tas didžiavyris turėjo tą Jus, kurie gyvenat toliaus nuo didesnių
Bažnyczia susisiekia su vartais, kita paguodą, kad karalius, luomai ir mies miestų, kur nesiranda gydytojų, su kuriais
is vadinamais Kerevo (nuo vieszkelio, tas siųste jam iszreiszkimus paguodones galetut susikalbėti ir apie savo ligą apsakyt tai
danezio į Kerevą), baigiantesi XVI a. ir dėkingumo per ypatingas delegacijas, turite pasirupyt gyduolių su kurių pagelba p»
Odininkų (nuo vieszkelio, vedanezio į taim tyczia iszrinktas. Atėję magistra- engvitumet sau. Raszykit pas
Odininkus, kur buvo rūmai Lietuvos tiniai ponai rado vyskupą besėdintį ranrundza
inįgaikszczių), o galutinai praminta kenuotoj kėdėj, apsirengusį su szv. Pran518 W. Spruce st.
Mahanoy City, Pa.
sztrum Bromu (Ostra Brama, Porta ciszkaus abitu, su ražanczium rankoj.
dalis). Tas vardas, kuriuomi paskuj Meilingai, su aszaromis akyse atsake
raminę ir ulyczią, einanezią ant Rotu- prakalbėjusiems delegatams. O kad p.
!s, paimtas nuo Asztraus Galo (Ostry Mykols Otoczenka, priklaupęs pas vys Namine gyduolė pareina is Lietuvos, suside
bniec - smaigalys), nes ten miestas kupo kojas, prasze, kad pavelytų pasta danti isz 70 visokių szaknu, kasztuoja 50 c.
Raszykit pas Brund;ą, o visko gausit.
Gilinasi, arba nuo priemiesezio ,,Ost- tyti jam paminklą amžinai minavonei,
[•", kursai susisiekia su tais vartais. Tie atsake bucziuodams į kaktą vaitui: ^Sti
artai yra statyti dtauge su miesto sie priausiu paminklu bus man szitie murai,
Isztraukia dantį be jokio
kinis, t. y. apriecziant miestą muru vartai ir kuorai, kuomet jus ir jus ainiai
skaudėjimo.
(97- 1506 rupesezia, o dar labjau isz- dabos juos cielybej, gindami nuo naikiTaiposgi įdeda naujus ar
plium vyskupo Vaitiekaus Taboro.
nanczio laiko ir nevidonų. Man numi
ba užlieja skyles labai pigei
Apie pastatyma miesto sienų ir sykiu rus duokite 33 skatikus pavargėliui, ku
JPhiTa Deniai Kooms,
praus Bromo taip apraszo Teodoras ris pirmutinis po mano smercziai įeis į
miestą per Medininkų vartus. To tiktai
hrbutas savo istorijoj:
Centre Street,
„Apėmus Aleksandrai (Kazimieriaus nuo jus praszau ir reikalauju.”
Pottsville, Pa,
Toliaus bus.
kelionio sunui) Lietuvos sostą isztiko

Del visu l'goniu.

J. M. B

Trajanka
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Isz Brooklyn© gavome telegramą,
kad prabaszczius vietines lietuviszkos
bažnyczios kun. V. Krauczunas numirė.
Laidotuves buvo petnyczioj.
Kun.
Krauczunas nuo seniai jausirguliavo, o
[paskutiniame laike liga jį taip silpnino,
jog ledva galėjo vaikszcziot.
New Philadelphia, Pa.
Czionykszcziai lietuviai , .susibuntavojd" priesz saliunykus, ypatingai pries'7
lietuviszkus. P— ‘
.
vienoj nedelioj ten su
sitvėrė BiaivystSs Draugyste.
Iszsyk
prisirasze į draugystę 3ovaikinų.
Prezidentu draugystes yra p. Juozas
Križenauckas, kasierium Jokūbas Jokubynas, sekretorium P. Szvilpas. •
Kita vėl organizacija (nežinau, kaip ją
užvadįti) visiszkai svaiginanezių gerymų
neatsižadejo, tik užsidraude lankyti lie
tuviszkas karezemas. Matyt, jau jiems
saliunai įgriso. Sustraikavus gerti gal
pesztis liausis.
PittstonoPa. Blaivystės drau
gyste nutarė iszkilmingai apvaikszczioti dieną gimimo Simano Daukanto, ku
ri pripuls 28 d. Oct. Tądien lietuviszkoj bažnytinėj salėj bus laikomos ir lie
tuviszkos blaivinįkų prakalbos.

Margumynai.
Branginykas.
Tūlas Paryžiaus ponas pareikalavo
nuo teplioriaus nupaiszyti paveikslą.
Tepliorius bemat nupaisze ir paduoda
mas anam ponui paveikslą, pareikalavo
1000 frankų už savo darbą.
— Tai per brangu! - suszuko ponas
- Tamista nupaisziai jį į 5 minutas.
— Taip, mano pone, - atsake teplio7
rius - bet 30 metų mokinausi, kaip
jį nupaiszyt į 5 minutas.

Vienas prancuziszkas laikrasztis nese
niai atspaudino Varszavos gen. gubern.
Imeretinskio raportą Mikalojui II, ku
riame iszguldinęja Lenkijos stovį ir ko
kius vaistus jis iszranda praszalinti pavo
ja
Stovia Lenkijos szioje gadynėj esąs
baisus ir pavojingas, ne kiek nerames
nis, kaip buvo priesz paskutinį maiKova plunksnuoczių.
sztą. Juos erzina daugiausiai szios prie Dar neseniai Makedonijoj buvo gana
žastys:
keistas dalykas: paukszczių kova. Isz
visų szalių sulėkė daugybes garnių,
1. Atimtos tautiszkos mokslaines,
ant kurių užpuolų minia erelių. Po il
draudimas prigimtos kalbos.
gai visos dienos kovai ereliai gavo vir
2. Katalikiszka dvasiszkija, atstatyta ažų; žeme buvo užklota lavonais perga
nuo auklėjimo mokįtinių, nerimsta ir ne lėtų ir pergalėtojų. Žmones, spręsda
siliauja gąsdinę žmones priesz prapultį mi isz to apreiszkimą didelių karų, už
religijos ir doros, kuri matomai sklįsta kasė po žeme visus puolusius kovoj
isz gimnazijų ir universitetų.
plunksnuoczius.

3. Visi vyresni urėdai uždrausti len
kams ir jie pabaigę mokslus keikdami
traukiasi nuo savo tėvų ir giminių ir ei
na į gilumą Rossijos, isz kur leidžia gromatas pas savuosius iszrodydami rosijonų silpnybes. O vėl į Lenkiją veržiasi
visoki nepaszaukti urednįkai, kurie laiko
mi už niek ir reikpripažinti, jog teisingai,
nes jiems ežia atėjus rodosi, kad jie po
nai ir gali , .miatežnykus” lupti ir ulevoti, paleisdami gerkles iki gal ir visiems
pasakodami: ,, ja russkij pravoslavnyj
czeloviek”.

B i s m a r k i o plaukai.
Tūlas plaukų kirpikas, kurs kirpdavo
plaukus nabasznykui Bismarkiui, iszsirupino paliudyjimą, kad nukirpęs Bismarkio plaukus nenumesdavo jų, bet
padėdavo pas notarijų del užlaikymo..
Dabar, mirus Bismarkiui, apdirbinčja
jis po tris jo plaukus į auksinius temelius ir pardavinėja po visą Vokietiją.
Skaitlius gyventojų.
Apskaitymas gyventojų, atliktas Amerikoj
1880 metuose, parodė, kad Suvienytose Vals-

co pridėkim, jog ir kampuose po Skaitlius szeimynų Suv. Valst. 9.945,916
8,955,842
Prūsų ir Austrijossvaldžia lenkai, įszirdę Namų arba gyvenimų
ant savo persekiotojų ir skriaudėjų žydų Ant kiekvienos szeimynos pripuola žemes
lS6į
Galicijoj, gali sukurti ugnį, kurią ne akrų
Ant vienos keturkampės angliszkos mylios
lengva bus užgesįti.
pripuola asabų
18
<

Naujas Laikrasztis.
Ilgai mastydams apie tą pavojų, kur
Mieste St. Louis rengia iszleisti laisai negali likti niekais nudėtu, pasiryžau
užmanyti Jūsų Imperatoriszkai Didybei kraszti 12 Kalbų!
vaistus, kurie galėtų praszalinti nelauktiną audrą:
1 Sugrąžinti lenkams tautiszką moksLietuviszkas knįgąs parduodu kopigiausa.
lainę ir atiduoti urėdus.
2. Kunįgus prileisti prie auklėjimo Ufcpraszant jų kataliogų reik įdėti į gromatą
jaunimo.
markų už I c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi

3. Statyti kodaugiausiai cerkvių.
Ant to visko ciecorius pasirasze:
,, Impossible" taip negal but.

regUtravotoj gromatoj.

Adresas:

W. Kalvaitis,
TILSIT, Oatpr. Germany.
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dosi, kad tai sapnas, kad mes vėl krūvoje esa asinorum. Sznabždėjote, mėtėte korteles,
diktavote, taisėte ir taip sau kažinkaip visas
me...
kliasas perlindau.
Juozas
Przybylskio komedija
Vladas.
Deszimts metą, deszimts metą — nuo laiko
Ir nežiūrint ant to, vedei pirmucziausias isz
Verte Šėlimas.
kad iszsiskirstėme į visas puses svieto. Dalaikėme vienog žodžio iszkilmingai, jeigu pas musą.
Tąsa.
Robertas [rimtai].
(Klimciutė eina prie Edvardo, Melciutė prie kirtoje dienoje susirinkome visi, kad sudrutįti
Taip — apsiženijau ir to visai nesigailiu.
ryszius prietelystės ir broliszko prisiriszimo!
Adomo, Malciutė prie Jurgio)
Turiu bobą sveiką, drūtą, greitą, turiu ketu
Adomas.
Teresa.
Tegyvuoja miisą. prietelyste! Ir tegul nie rias krautuves anglių ir.... penketą vaiką!.,,
Bukite tamistos kaip namie. Kol pietus —
Visi [juokdamiesi].
kados nepasibaigia!
paliksime tamistas vienus.
Ką tu sakai? penketą vaiką?..
Edvardas.
K o r n a 1 s k i c n ė (į savę)
Robertas.
Ar žinote ką? mes net mažai ką persimai
Nori nuo musą atsikratyti.. . •
Kaipnulipyti— penki bambalai, visi ber
noma. Asz tiktai truputį storesnis pasidariau
Tamas.
Bet žiūrėkit, kaip Juozas iszpruso, ir koks niukai, ir į manę panasząs, kaip du laszu van
Žinoma — neperiszkadykime jiems, Tegul
isz jo pasidarė dailus vaikinas! Ūseliai augsz- dens. Kas mots vienas, o vienus metus du pasilinksmina, pasiszneka— eime.... (Jad
dvyniai. Ei, nesijuokkit, kaip tie rėksniai
tyn, veidas szustrus.
vygai). Na ir ką, pažinai tą, ką jus jam ke
nuo ryto pradeda baubti — tai žmogui plau
Juozas.
purę taisydavote?
kai stojasi ant galvos.
Rodosi tau tiktai... Giri manę.
J a d v y g a (rodydama ant Roberto).
Vladas.
R o bertas.
Diedel - man rodosi, kad tas - bet baisiai
Koki plaukai?..
O man plaukai visai iszlindo. zltsimenate
persimaino... niekados jo nepažineziau, o tas
Adomas.
juodplaukis - matai diedeli - tai poetas -. • . mano szarpius garbenius, papeszėte juos, kaip
Oi, vėjvaikis buvo isz tavą. Bet geras nuo
linus, kratėte į visus szonus. Pasilikau su
teisybė, kad gražusširdus vėjvaikis. Ant jauczio odos nesuraJuozas (Vladui rodydamas ant Jadvygos) pliku pakausziu. Kas veda - tas atsimaino. 1
szytum
visą tavo szposą. Linksmos tai buEdvardas.
1
Ar tai tavo sesuo ?
Juk ir asz esu vedęs, o plauką man ne sto-1 po valandos. Atsimenate musą gėrimus,
Vladas.
I Puo^8^ Sardinkos, duona ir bavariszkas
ka. Regimai priguli nuo to, ar pati... (pesza
(_
Taip - Jadvyga.
plaukus).
I1alus. Kartais kepti visztukai, nuo Vlado te
J u o z a s.
vą.
Adomas.
Labai daili! Ai, esi laimingas — turi na
Visi ežia — jau esame vedę.
.
°bertasmuose dvi dailias esybes: paezią ir saserį. Asz
Arba kumpis, kurį ponas medikas [klonioneturiu nė vienos.
' r f. b’ .
jasi Adomui] atneszdavo. Visados atsiduoNe
visi
vargszas
Juozelis
vis
da
pasilieka
L
o ;odoformu>
Vladas (juokdamasis).
,
4
Ar tai turi reikszti, kad su tavim pasidalį- mergiszkame — norėjau pasakyti kavalierisz- j
8.
Klaucziau? O kaip dar pamatysi mano vaikus, kame padėjime, [musza jam Į petį].
Bet visados jį prarydavai.
apetitą
syk -- kada tu vesi?
sakau tau, apstulbsi.
kaip vilkas. Reikėdavo viską nuo tavęs už
Vladas.
Juozas (į savę).
darinėti, rakįti ant keturią spyną.
Nėra
kito
kelio
—
mes
jį
apženysime
Vienog ji labai daili....
T amas.
sĮ Ten ant troezio gyvenimo, mažame kambaAtsimenate
—
kaip
jis
visados
dūsaudavo
L-ėlije,
atsimenate. Rodėsi mums, kad visas
Praszau tamistos... turime pasitraukti nuo
pleciaus... (į szalį). O visoms boboms žiba prie mėnulio, žvaigždžią... Ką nekartą juoką Į gyjetas mums priguli. Sargas atneszdavo virskys kaip katėms prie pieno. (Kornalskie- turėdavaul... Vieną sykį kažinkas jam pri
nei) Buk tamista maloni - eisime į sodą ant sisapnavo ir traukė manę ant kapinių,.. O ar
Robertas.
raszai dar eiles?
agrastą ir serbentą (duoda jai ranką).
Asz jį visados užstatydavau.... Pripažin
Vladas.
K o r n a 1 s k i e n ė (Robertui).
kite, kad dumdavau į jį isz visą spėką! O kas
Ar
jis
eiles
raszo?
Te
tau!
Kaip
tai
neži

Mes pasimatysime — prie stalo praszau at
jums plaudavo stiklus? ką? Asz!
nai? Ne tiktai raszo, bet ir spaudina. Iszlei'|
Adomas.
sisėsti greta manęs.
do jau du tomu eilių...
Robertas.
Dievo! ir apie ką-gi mes nesznekėdavome,
Edvardas.
Labai meiliai. (į savę) Ką ta boba nuo ma
prie kokią darbą neužsidegdavome! Asz tanFiu, fiu! žiūrėkite tiktai... Poetas, - Na kiai alkanas ir suszalęs atbėgdavau pas jus,
nęs nori 1
tai duok buezią (bueziuojasi). Asz, tiesa, dalinotės viskuo su manim, kaip su tikru broKornalskienė.
su poezija nieko neturiu. Prie užsiėmimą su pu. Vaiką mokinimai ne visados užganėdįKlimciut, Malei u t, Melciut. eikime (žiuri fabriką sunku apie tai mislyti. Bet pirksiu
davo, ir kad no jus, nežinau, ar bueziau pasi
piktai ant Jadvygos, kuri sznekasi su Juozu) tavo poezijas, kaip tavę myliu...
likęs tuom, kuo eau. [guviai] O atsimenate
jeigu tamistos norite, kad eitume skinti agres
musą griežinę?
Robertas...
ini ir serbentus.
J uozas.
Tai taip, kaip ir asz. Jam tai vis kaip isz
Musą numylėtą griežinę!
Teresa.
rankovės ėjo, pyksz pokszir sonetas guli aut
Vladas.
Jadvyga, eikszl...
Griežinė? [griebia nuo stalelio griežinę]
stalo, prie ko tik nori... Manę galėjote su(Ponios ir Tamas iszeina).
kulti inazdzieriuje į smulkias dulkes, o nebū Žiūrėkit, yra!
Visi [užsidegę].
tumėte iszspaudę nė vieno rimo.
SCENA SEPTINTA.
Yra musą griežinė! musą brangi griežinį!
Vladas
(juokdamasis).
Vladas, Robertas, Juozas, Adomas, Edvardas.
Edvardas.
Na,
jau
tu
prie
poezijos!...
(Ant scenos tarnas atnesza bonkas su vynu ir
Na, Adomai, imk už smieziaus.... Turi

Irano Suvažiavimas.

stiklelius. Iszėjus ponioms visi eina viens
prie kito, sveikinasi ir 11.)

Robertas.

Nori pasakyti - kaip jautis prie karietos!...
Turi tiesą, neturiu jokios pretenzijos. Asz
Brangus, mylimi draugai! Kartais mauro- prie visko buvau patentuotu asilu. Asinus

griežti!

S

it

■■S

Vadinome tavę musą Barceviczium!

Griežk, griežk!
Tolinus bus.

A

į ,

;
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NAUJAS S ALIUNAS.

Tikrai gryna

Altoriaus
Vyną
----- GAUSITE

K- Atkoczaitis_

Geri ius, kaip Klondike

nupirko saliuną nuo M. Grabauc už
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
PAS-----Alutį pargabenu net isz Prūsų
tikroj Bavarską, sznapsą isz Maskolijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi.
Palei strytkarių dypą, '
Minersville, Pa.

juos

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

Dailus aržuolinis sutrau kiamas
stalas
$3.7

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.
GERIAUSIAS LIR
TUVISZKAS KRI/-. ,
CZIUS

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

Gerkit

Ž aierGo’s
,,Anthracite” alų.
varantuota tikrai czystas

Schmidt Broliu,
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 kriauczius Adomas Ni
ežas pasiuva taip puikiai, kad siu
tai ar overkoeziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
tai ateiki pažiūrėt.

I. BIGE,
Tuojau? prie People Depot,
Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
Store ir dastatau į saliunus alų,
porterį ir 1.1

TĖVYNĖS

Geležines lovos
Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos
$ 14,00

SARGAS.

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lie
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
klibos.

Visa eillalovos, sprlngsai, visur
apva džiota
8 3.7
Komoda
5.

Parlor suit 5 sztukos — S:8.00.
Kėdė su medžio sėdyne — S >.45.
Kėdė su nendrine sėdyrc — 8 .75

13 S. MAIN STR.

Williams &. Son,

SHENANDOAH, PA.,

Gaunamas Scrantonę’^Pa. 1423
Main Ave pas EGv. AKaupą už 1

JEI NORI GAUTI GE
■41WI

Pernykbztis ir užpernyszksztis
po I dolerio.

k už pigia prekę, eik pas

p. FAUSTA in
'io ofisą

SALIU NIN KAI!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kadjCHHYSTIAN SHMIDTO yra tr^ras 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 U

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

Ea,

Shenandoah, Pa.

t 20 S. Jardin str.

Pas jj gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies,
persiūto geriausias, isztikimiausias ir seniausias Ameriko
psaugojim kompanijas

Apsaugoja nuo ugneles jau daugeliam

Ar nori Alaus, Porterio. Degtines ar Vyno

B. W. Cumming
ant
District Attorney
Benjaminas W. Cumming Jr.
kandidatas ant District Attorney
isz demokratų puses yra mokįtas,
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai
atsakantis tam reikalui.
Schuylkillo žmonės pasielgė labai iszmintingai iszkeldami jį į kandidatūrą
ant District Attorney ir nėra abe
jonės, jog jie padarys tą patį laike
ateinanezių rinkimų Novemberij.
District Attorney ir offisas rei
kalauja žmogaus, kurs gerai 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 pnetelium darbinįkų, o ypatingai mainierių, ką jis parodė daugeli] atsi
tikimų.
Taip paveizdan, jeigu
žmogus turėjo reikalą, kurį neper
leido Grand Jury, jisn’imdavo nie
ko už savo darbą.
Daugelij atsitikimų jis neėmė
nieko, jeigu matė žmogus n’iszgali
Tokis žmogus tikrai yra vertas
būti pastatytu į District Artorney
ofisą.

‘“u

Nuveik pas
TIKT

©

BO

B

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

KriauGziu
szapavisoj Minersville, Pa. W. Sunbury Str.
n

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.

xvra

Banka Bischofžo

XV ra U XV ra

W. SIOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue,

©

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CitaHl] t©
New-Yorke

-------- o--------

CHICAGO, ILL.

Shincziame p į 8 visas dalis svieto pigel, sauge! ir greitai

Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

DWIEMS MEDALIAIS™!

ant Kosciuszkos Pare- V
dos už rūpestingą, tciSZARPŲ,
’^
singa ir artistiszką
isz- %
dirbimą.

KARŪNŲ,
B KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
| BERLŲ, JHARSZALjlĮ KINIŲ LAZDŲ ir tt.

įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
us g
Livių į krajų važiuojantiems ir iszsiuiicziame SZipkOFttT
;
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

d) Turiu už garbei apreikszti guo(j| dotiniems Kunįgams ir guodotin.
* Draugystėms, kad asz dirbu wiSus augszcziaus paminėtus daig-

Bankoje savo visados laikome daugybe pi*
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!

) ir Gcriausei, nes per 30 mėty
5j užsiimdama iszdirbimais įgijau
į) geriausg praktika ir del to galiu

Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House

;į wiską padirbt pigiau ir geriau negu kiti fabrikai.
Su guodone

2 Centre str. (Staats-Zeltung Building, New-York
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 Iki 12 adynal.

j: W. SLOMLNSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

K. Ratewiiis
j Į

Puikiausia visam Shenandoah^

BESf/UjpĄGJJĄ.

Vienatine Lietnviszka

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 viską už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
rderį.
Jo krautuvė yra

IR 8ZT0RNIKU.

Curioj galite gautie visokių giduoQ kaip senam krajui, ba apticko
rios paeina isz seno krajaus. Tai-:
pos-gi siuneziame giduoles j visas
alis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit
W. K. Szemborskis,
U Green Str.

Worcester, Masa

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

E- Hummel.
Pirmos kliasos Ilotelį
UŽLAIKO

SCRANTON'E

Mus American konluiszkui naauksuo i
izi< goreliai yra ger
iausi už pinigus.

P. LIPAVICZIA.
Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
rdy.
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu

snt geriausių linijų.
Nepamirszklte, Jog

Petro Lipavicziaus,
»No. 1837 N. Main Ave.

Pigus Forniczių sztoras, Graborius & Speciality.
Sunbury sir. Bow 4th str.
Minersville, Pa.

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada [szalt
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai aj
oix mos kliasos,
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga roda“kiekvienanį
elkale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m
dalissvieto.

121 ir 117 E.Centre str
SHENANDOAH ei

/\ptapas Ą. Jocis.
Office 1312 Filbert str. Prlvatlszkas gyvenimas 420 South Broad- str'
Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
sūdriose. Proves už sužeidimą priesz kompanijas pajima varyti už dykų
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras if
„Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at,
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
life insurance.)

Paduokite mums savo va
rdą Ir untrasva. o mes pri
siusim per ekspresą C. O.
D. d/.iegorėli už 8 3,50 su
privilegija iHztyrimo pirm
•tegu mokėsite viena centį. Yra tai puikus 14 kar.
•uauKsuoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moteriai
ki Gvnrantuoti už gera
laikymą ezeao, neprasči

au už 8 bū vu ktiegoriua. Jei patiks užmozek ek
apn-imonui I X.W ir kasztus ekspreso, o drlegore
tam !<«« .inc-ianae drauge ir paliudijimą,
i ’,li<
Jog mun
galima grąžyt per metus jei ne
f patiks -i pi--'»i 8 |»««i viena už dyha. Adresas

THE 3I_LS#!fD JEWELRY CO.
225 r^rbuzn 8t.
Chicago, UL

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausų laivų ir iszsiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pigiai,.

Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May) r 898
Treinai iszeina isz Shenaderio į Pen'll
Haven Junction, Mauch Chunk, Lo
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 plot.
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 5.16
po piet.
In Belvidere, Delavarc, Water Gap Ir
Stroudsburg 5.28 ryta; 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
Ln 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 pietą
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
Ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6'12,9.23,
po pietų.
In Mahanoy City, Park Place, Delano
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.25. 5.10 po
pietų.
In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24
po pietų.
TREINAI ISZEINA.

Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta,
4.20 po piet ir ateina in Shenandori ant
7.49, 10.14, ryta, 12.59, 5.10 po piet.
Iszeina isz Shenandoah, į Pottsville
St. Clair, New Castle, Morea Ir New
Boston 7,49 ir 10.14 ryto, 12.59, 2.25 po
piet.
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.

M. B. GUTTER. 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,

MoksloStebuklai
Plaucziu liga ir džiova
iszgydomos,
Prakilniish'ew York’o komikas ir inokslinczias kg siūlo mus skaitytojams už dyką.

11

S. Main str.
Shenandoah, Pa.

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
dnigtus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir

geriausiai gydo visokiai ligas

Gyvena

30 E. .'Lloyd str.
Shenandoah Pa

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vincą Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus del szSrmenų, veseilių ir t.t.
[36 ir

NEDELINIS TREINAS
Iszeina In Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.49 ryte
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin In Shenjidorl ant
Protect vour Idoaa; they may bring yon wealth
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.
Write JOHN WEDDKRBUBN 4 OO., Patent Attoi
neys,
Wajihingtr>n, D. C-, for tbelr &L800 prize ollta
Isz Shenandoah į Yatsville, Mahanoy md Use
of two hundred inventions wontedCity, Park Place, Delano, Me Adoo,
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
^ipi^a »>o*a
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk o -a 'moadnihsvm
■cja.Cx'xi
' OO "V NOSTI IAA S 'H
9.35 ryto ir 6.30.
WHO TVIOMS
■’W-F®
notjvaumuj nnj ptre
In Lehighton, Slatington. Catasaaqua pooihuoj.m >nr)inu<o ZTtLi 3003 3OV£-9» AJlpąvnmivd
o, sro podaj ckmj joj nirtjvu«|4xo
u-a-.-Y11
[opotn puoa
White Hall, Coplay, Allentown, Easton; ■arnnviao lasiva mthw ana axi
p<utux» jppntui
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.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
New York’o apgarsino savo metodas iszgldymo džiovos, gerklės, plauczią ir kru
tinės ligą, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose Ir abelnai visokią nupuolimą svei
katos.
Kiekvienam mąs skaitytojui,
kurs paraszys pas jį, jis atsfąs UZ DYK^
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų
liekarstu.
Jo ,,Naujas Moksllszkas Gydymas*
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos prfdery tą sutelkti kenczianczla’
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanczlo vaisto.
Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, Ir szls didis komikas, kantriai
metą metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs'tarnauja ant vardo naujo genijaus.
J<
tvirtinimus, kad plaucziu ligos Ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimals „szirdingų
padėkavonės laiszką“, kurią czielos krū
vos yra Jo laboratorijose Amerikoj ir
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
są svieto krasztą.
Balsi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą Ir nelszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
98 Pine str., New York, priduodama-paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesiok Isz savo laboratori-

REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja ivakoirCS, apsau
goja nuo.ugnies ir maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę
perka ir parduoda uaiUU ir visokius reikalus atlieka kuotei
rirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus išmainyti
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daiktus
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene
O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas
gerai
gų

Bomanslii ‘

pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir isemintingą žmo

TIK NEPAMIRSKZ :

<2548 Richmond str.Philadelphia^Pa.

JViiltop Ludwig
Propr.
Minersville, Pa

to Clothing Store-.
Puikiausi siutai, overkocziai skry
bėlės, marszkiniai, czebatai, czevorykai už pigiausią cicnę pa* jus se
ną pažįstamą Irszku.
Extra isz pardavimas siutą su lio
meiliais su skvernais ir be skverną
nuo 1 Septemlierio.
110 Sunbury st. Szalia Wolfo sa
liūno.
Minersville, Pa.

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu api
tai radai m- s laikrasztij.

Dirba visokias

DR. F. J. KALl.MERTEN

SZARFAS,

SPECUALISTA8 CHRONI8ZKU IB NEBVISZ-

Wanted—fin idea

Vipceptas Dopiapski

Washington Hotel,

RES,

KEPU-

KARŪNAS

KU LIGŲ.

gg

• izšib
'

■’
A

"/’Ik /
A. \jr

*

KARDUS, DRABU

Gydo visokias
užsenėjusias ligas
Troszkinlma, spaz
mas,
paralyžių,
dusui’, vandeniną
pukliną, reninątlzmą, skaudėjigalvos, akių.
lr nosies,
ligas pilvo, gerk^s’ krutinės, kvė-'
pavimo kelių,dru

gį
s->:
ž; szit
SZis
>; h galvos
ir ant
ligas motės,
motės
skuros, ligas
nereguliarlszkumą
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožg,
žarnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą, reuralgiją, brouchitls. petog.
rą, niežulį,uždegimą smegenų, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą kojų, džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

DRAUGYSCZ1U

NOKUS UETUHDS
po ap.szw.wicehto.
UZnZ4,RL'GJ893.

atsiųsim, ant pa
žiurus

kukardas

: SHENANDOAH,PA.

Pigiausia vieta viso

Amerikoj/

U.ŽSIKRECZIAMAS LIGAS abiejų k
ežių (įgytasarba prigimtas) gydo tikrai o
greitai. - Nereik gėd tls, tik gydytis, nl
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
-mes.

Rodą nž dyka! Dr-as Kallmerten’as
Inos rodą uždyką.
Apraszyklt ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsl' skit grb
matoj biskį jo plaukų tino galvos ir už
2c. pacetlnį ženklelį, tai tubj gausit at
sakymą, ar galima ligą Iszgydyt, Ir klek
kasztuos vaistai. Gallma'mišžyt lenklszkal, angliszkal ir vokiszkai. Adresas:
DEL F. J. I£lLL At^'ft? T'EN,’

o Geriausias Shemtd o
h
tografas; nutraukia paveikslu
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto
Puikiai nutraukia ir nebraflg

