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mą: prilyginta yra dangaus karalyste 
žmogui karalui, ’kuris rnorejo skaiezių 
daryti su savo tarnais. O kad pradėjo 
skaiezių daryti, buvo jop atvestas vienas 
kuris jam buvo kaltas dvideszimtį tuks- 
tanezių talentų. O kaip neturėjo isz kur 

jo moterį, ir vaikus, 
ir atiduoti. G paq 
meldė jį, sakydama 
dėl manęs, ir viską tav atiduosiu.

anas tarnas

jį ir skolą jam dovanojo. Bet anas tar
nas iszėjęs rado vieną isz savo sandrau
gų, kuris jam buvo kaltas szimtą graszių, 
ir nutveręs smaugė jį, sakydamas: ati
duok ką esi kaltas. Parpuolęs gi jo san- 

kantrybę Jei manęs, o viską tav atiduo
siu. O jisąinenorėjo, bet nuėjo ir įmetė

kai nuli’) ’o, i jinyc op

Tada 'pavadino 
jįvieszpats jo ir tarė jam: piktasis tar 
ne, visą skolą tav’ dovanojau, kadangi

jo pasigailėti savo sandraugo, kaipo ir 
asz tavęs pasigailėjau i* Ir užsirūstinęs 
ję'vieszpats, padavė jį kankįtojams, iki 
užtnokėtu visą skolą. Taip ir mano le
vas dangiszkas padarys jums, jei neat
leisite kiekvienas savo broliui isz szir- 
dies jūsų.

Aleksa n d r~i j a (Egipte). 17 d. 
szio menesio ežia liko suaresztavota 15 
anarchistų; visi italai. Prigulėjo jie 
prie dideles draugystes, turinezios 
sieki nužudyti ciecorių Wilhelmq ir ka
ralių Humbertą. Pagal pirmutinį planą 
rengėsi jie mesti bombą į ciecoriaus ka 
rietą ant siauros Kairo gatvės, kuriaja 
turėjo ciecorius važiuoti. Kada-gi cie
corius Vilhelmas suvis nevažiavo į Egip
tą, nusprendė ji nužudyti Jeruzolimoj

L o n d o n. ..Atlantic Transport 
Co. " apgarsino kad petnyczioj susimu- 
szus garlaiviui ,,Mohegon" iszgelbeta 
liko 1 t pasažierių ir 39 matrosai. Sura
do lavonus 10 pasažierių ir 14 matrosų.

so. Po szio apgarsinimo 
kūnai pasažierių. Iszgelbė

ąr o

do žvejus. ______ ■—
P a r v ž i u s. Senatorius Agoncii

lipinieczių redo, pribuvo 1 Paryžių ir ap
sigyveno Continental 
Vyvena ’sua.

nekokį Wanovicziu, pas kuri rado szti- 
letą ir pusėtinai pinigų. VVanoviczius 
pribuvo ten isz Amerikos, ėmė dalyvu- 
mą anarchistų susirinkimuose ir skelbė 

į anarchistiszką propagandą.

I I a v a n a. Generolas Wade iszda

SUSIYIENYJIK8 ’ LIETO F1U

Pittsburgh, Pa

3. Ant įneszimo kun. Žilinsko kas 
link paminklo kun. Burbos, nuspręsta 

ežius, jog kiekvienas paaukajantis nors 
25 c. ant paminklo velionio k. 13. gaus 
už dyką Susivienyjimo kasztais spaudin- 
tą knįgelę ,, Kun. Burba — jo gyvenimas 
ir darbai".

rasztų isz-
_u.

varas ir Kazakeviczia.

jimą. jiem mokėsis nuo kiekvieno su- 
kolektavoto dolerio 25 c., o nuo knįgų

Centraliszkas komitetas.
6. Kas lik priėmimo naujų sąnarių, 

tai ant pirmo czvertinio susirinkimo turi

7. Kun. Žilinskas už savo darbus pa
keltas j Garbes sąnarius, taipgi ir kun.

.le'gu taip, tai pirk LIK- į Vms aficieras suternus neitų ant
.VU -1 •/-/I \A . suside . 1 1 4 1'1 isz 1 roelio hotelio.

21 d. szio menesio iszplaukč
ą garlaivis ,,Colon’, paėmęs 1,500

Ar nori poros l'rajankos? .
IKJW‘O LIETUEISZKA TEA-IA^KA. .........

1danezią isz ezystų žolių ir s'/aknų.‘dailiuose bleki-. 
aluose baksukuose sudėta, 5o e. baksukas. Nekurie j 
lietuviszki sztornykai laiko, arba, jeigu nelaiko mes į :• 
prisiųstai po apturėjimui pirma užmokosezio.

Galt.au plaukai slenka arba nori diktus p’aukus 
.lurėt? Jei taip, tai raižyk pas mus. o gausi rodą.

kaip įgyti. Agentų reikalaujam visur, Adresas.

P. W. Bif.rsteie & 60.
107 8.

miesto mui knįgų ir lit-arų vertes $ 150 pagal 
konstituciją

N B. Prie szio buvo isztarta garbe del 
tų kun. kurie darbuojasi del Susivienyji-

Main St. Shenandoah, Pa.

davoti atskyrų ligonbutį, kuriame laiko
mi but tik sergantiejie geltonuoju dru-

darbuoa.•<

nuo fondo del Emigrantų Namo, nus
pręsta negrąžyt aukautojams, betapver-
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Galt.au


Sanvaite nuo sanvaites.

Ta

u

*

Ant Sudzios

Votuokit už

W. Marr
isz Ashland, Pa.

Ant Controler.
Votuokit uz

H. J, Muldoon
isz Shenandoah, Pa

AI. BORUCH, Mng.
Minersviįle, Pa.

■
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John Smith & Co
Laiko kopiiikiausių buezerne visokios mė

sos.

siuKu^/TuopręsiaL zcuupa- arba draugys
te atėjus Susiv. Seimui gal siųsti vieną 
delegatą nuo kiekvienos deszimtes są
narių. Daugiaus kaip puse deszimtes

I

Asztęus Bromas. 
(Isz , ,Kurjer Polski”)

užlaikymo ramybes ant užimtų

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

dytas isz ligų įgytų per jaunystės iszdykinų 
(ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS.
Teip iszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant 
nervų turi apsilpnytas lytiszkas 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 apraszyroą 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokių 
pat ligų kelių metų kentėjimo. Aprnszvir 
prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavo 
gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę ir 
raszyk pas:

Nuo Radakcijos
T. R. Gaubas, Traverse City, Mieli, 

mistos atsiszaukimas nebus talpintas, nes pe 
ilgas. Kas link iszsitarimo apie liuosnoriui 
tai mes neg alėjome suprasti - laisvamanius i 
liusnorius.

Fred Wilkson
Kenosha, Wis. Box D 386

Siunczia taipgi pinįgus į visas dalis svieto, 
0 Per JĮ siuneziami pinįgai ineprapuola.

Parduoda szipkortes ant asztuonių garlaivi 
nių k u m pan i jų.
137 Sunbury str.

In penktą dieną po priėmimui miesto 
Punch’ą” arbi lelegacijos kun. vyskupas Vaitiekus Ta

uras pabaigė gyvastį 1507 m.
Ant szitų Auszros Vartų (Asztraus

szv. Kazimieriaus ir katedros brangeny
bes iszvežė į Czenstakavą, paveikslas-gi 
Asztraus Bromo likosi Vilniuj 
stebuklu sudraudė szvedus.

'ALi Toliau s bus.

saw L” c k
M t

Del visu ligoniu-
Jeigu norite visokių žolių ir szaknų gautie 

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

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

J. M. Brundza,
M8 AV. Spruce st. Mahanoy City, Pa.

T r aj anka
Naminė gyduolė pareina is Lietuvos, suside 
danti isz,70 visokių szaknu, kusztuoja 50 c.

Kaszykit pas Brundzą, o visko gausit.
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sti juos ant tautiszkų dalykų. Ant isz- 
leidimo Lietuvos žemlapio apversti isz 
tų pinįgų $ 100.

9. Poniai Miliauckienei, paežiai buvu
sio Susiv. kasieriaus, nuspręsta dovanot 
procentą iki June ir sumos iki tam lai
kui nereikalaut.

Popietine sesija prasidėjo ant 2 pm.
10. Kas link pakvitavonių nuspręsta: 

kuopos, kurios norės turėt pakvitavo- 
nes, prisius savo orderius į Susivienyji- 
mo spaustuvę ir pakvitavones bus spau- 
dintos.

11. Iszjieszkojimas tikro lietuviszko 
dažo palikta Centraliszkam Komitetui.

12. Turi but garsinti vardai naujai 
prisirasziusių ir suspenduotų sąnarių.

13. Naszlei Kukieaei isz New Britain 
prisudįta iszmoketi pilną posmertinę.

14. Terailienei isz Waterbury nus
pręsta iszmokėt « 30, kaip ir pereitas 
Seimas nusprendė, o jeigu nebūt užga
nėdinta, tai neduot nieko.

15. Du rankraszczius gramatikos, pri
siųstus ant Seimo, pavest perkratymui 
raszliaviszkos draugystes.

16. Kas link skaitliaus delegatų, ku-

Nors ,, Varpas” skelbė kadaisiai, kad 
Baltimorės ,,Kardas” turi ateitį, bet už- 
mirszo pridurti, kad ji bus trumpa; kai- 
oogi (anot Daukanto) nepraėjo ne trijų 
metų, o ,,kunįgų peilis” atszipo: ,,Kar
das” persikėlė į amžinastį, patraukda
mas paskui savę jauną savo dukterį 
,, Galybę... Dvi mirtys ant syk! du 
smogiai pataikinti tiesiog į szirdį kardi- 
nįkams, kunįgofragams ir velniamaniam 
— sakau: tiesiog į szirdį, nes su ,.Kar
du” pasibaigė sziuo tarpu ultra-anarchis- 
tiszki ir ateistiszki laikraszcziai.

Stovėdami ant ,,Kardo” grabo, kokį- 
gi jam nekroliogą paraszysime? Koki 
jo buvo siekiai ?

Sztai ,,kunįgų peilis” buvo organu 
saujalės paklydėlių, ką neužkentė Die
vo, baznyęzios, jos tarnų, o buvo szali- 
nįkais dinamito ir sztileto; neužkentė 
instinktyviszkai, neiszaiszkindami net 
ppp &^au priežasezių neapykantos, lai- 
k< .xxi'enistiszku idėjų, jų visai nepa
žindami. Buvo ateistais ir anarchistais 
ne dėlto, kad keliu liogiszkų protavimų 
butu tokiais pasidarę, bet dėlto, kad pa
naikinę savyje jaunystes idealus, o ne- 
pajiegdami jų užvaduoti kitais, griebėsi 
negacijos ir naikinimo. Naturaliszkas 
apsireiszkimas. Gaila tokių iszejusių

17. Link ,.Tėvynės” redakcijos nus
pręsta, jog Susiv. prezidentas, bus drau
ge ir redaktorium Susiv. organo.

18. Link padidinimo sekretoriui al
gos nuspręsta palikti tą paczią iki iszrin- 
kimui jo, o jeigu iszrinktas neapsiims,

Po to duota 20 minutų antrakto.

lietuviszko humoristiszko laikraszczio is; 
bėdos užvaduodavo
,,Puck’ą”.

Yra tai jo vienatinis nuopelnas.
Abelnai musų velniamaniszkiems (gi Iromo), kurie iszlaikė per keturis am- 

nkie Dieve! ne valnomaniszkiems) laik- jUS) 
raszcziams nesiseka. Numirė ,, Liet.
Balsas”, ,,Nauja Gadynė”, 
ta”, ,, Perkūnas”, ,, Darbinįkas”, na, ( 
dabar parėjo galas ir ,,Kardui” su sa 
vo vienatine ,,Galybe”.

Requiem jiems!... Requiem tegu 
buna ir ,, Naujai Draugijai”, ką ketini 
iszeiti (jau iszėjo, bet mes neturėjom ląi 
mės ją matyti. Zec.) ant vietos 
do”.

Paiszant Asztraus Bromo abrozą var
tota jau dažai aliejiniai ir imta terra 
de sienna, deginta ir m i n i j a, 
pasirodo tikrai, kad jis yra vėlesnis už 
XIVamžių, nes virszminėti dažai XIV 

(amžiuje da niekam nebuvo žinomi. Vi
sokios istoriszkos aplinkybes verezia 
pripažinti, kad Asztraus Bromo paveik
slas nupiesztas apie 1500 m.

Ant paveikslo aiszkiai matyt įtekmė

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

JAMES W. RYAN
Pottsville, Pa.

yra abrozas Szvencziausios Ma
jos Panos, musų globėjos ir užtaryto- 

Apszvie* (5. Szis paveikslas perstato Panelę 
įveneziausią. kaipo motiną milaszirdy- 
Jsir malonės. Veidas Panelės Szven. 
įkritai pailgas, galva palinkus į deszi- 
;pusę, rankos sukryžiavotos ant kru- 
ifs, lyginai glaudžianezios prie savo 
otiniszkos szirdies mažuczius, kurie

,Tar- iaskubinas jieszkodami pagelbos pri- 
audimuose. Ant veido matyt iszsi- 
jusią dangiszką ramybę, majestotisz- 
rimtumą ir galybę, kaipo karalienės 
szpatės ir drauge matyt neiszpasaky- 
saldybė, kuri priduoda žiurineziam 
ugybę vilties, su savo gerumu atim- 1 
ma nuo žmogaus visą piktybę ir inir- 
mą. Tikrai, kas tik turėjo laimę re- 
:itą szventą paveikslą, pripažįs, kad 
patį žiūrėjimą jauezia savo persimai- 
ų geryn ir doryn; tarsi per tą pa
lšių dangus nusileidžia į žmogaus 
dįir pakelia gilumoje duszios norą 

duoda

būti koks zokonįkas pargabentas į Vil
nių isz Krokavos, pareikalavus vysku
pui Taborui. Paliudija tą du paveikslai 
Krokavoje bažnyczioje Szvencziausio 
Sakramento szaliniuose altoriuose ties 
grotelėmis presbyterijaus. Abudu to 
paties darbo, ką ir Asztraus Bromo, o 
vienas net tą patį reiszkia. Parodo jis 
Panelę Szvencziausią su galva taip-gi į 
szalį palinkusia, su nuleistomis akimis, 
su prasieziaupusiom lupom, o veidas vi
sai panaszus; visas skirtumas yra tiktai 
tame, kad Krokavos paveikslas turi ran
kas ne kryžium sudėtas, bet susiėmu
sias. Vilniaus katedroje yra to paties 
autoriaus paveikslas Iszganytojaus.

Stebuklais pragarso tas paveikslas 
XVII ir XVIII amž. Legenda 
kad užpuolus szvedams (Karoliui , /I) 
prie Augusto II vyskupas Brzostovskis

RICHARD H, KOCH, tarnaujantis Pott- 
svillės sude per 13 mėnesių kaipo sudžia Sch. 
pavieto, paskirtas nuo gul ernatonaus Has
tings, dabar yra aepublikoniszku kandidatu 
ant sudžius. Taigi nuo mus priguli paylgint 
dienos jo tarnystės dėl gerovės Schuylkillo 
pavieto. Garbingas Rychard H. Koch gimęs 
yra Middleporte ir per kelias deszimtis metų 
laikė praktiką Schuylkillo paviete, kaipo vie
nas isz geriausių ir gabiausių advokatų. Po
litikoje jis nesilaiko jokių pariijų kaip ir pri
guli sudžiai. Užtaigi kiekviena navet demo- 
kratas balsuojant už jį nepaklys ir neapsigaus 
Imant gi ant atydos jog Pottsvillės sude taip 
daug randasi provų, jog visada reikalaujamas 
yra į pagelbą svetimas sudžia, kuriam mokasi 
po 8 10 ant dienos, idant visiszkai nenuvar- 
gint musų pavieto, mes turime turėt 'jauną, 
smagų vyrą, kokiu yra p. R. H. Koch.

Ant randos.
Skustburzdžiui [Barber shop] kur buvo 

George Cohil. Sunbury str. Minersville]; 
kur yra pirmos kliasos vieta paežiam vidu- 
rij miesto; atsiszaukit pas

D. A. Jones.

Neapkentime tikėjimo ir bažnyczios 
prieidavo net prie apsurdo. Tokio be- 
sensinio pamphleto, kaip ,, Krituliai 
szviesos” nerasime jokioje literatūroje, 
kibą žemiausioje prancuziszkoje. Reikia 
isz tiesų turėti kvaitulį galvoje, kad skel
bti svietui, buk paminklas Giordanui 
Brun, tam pasileidusiam ir isz pasileidi- 
mę įgpusiam bedievių dominikonų zo- 
konyKui, gali sugriauti valdžią popie
žiaus !

Arba tas paveiks las pakvailusio apa- 
isto Westono (Krituliai szviesos)! Pa- 
pieszė netikęs tepliorpalaikis keletą 
galvų negražių žmonių ir raszo po apa- 
czia: Dievas sutvėrė žmogų ant savo 
paveizdo, žiūrėkite, girdi, kaip Dievas 
iszrodo! Czia jau toks nonsensas, kad 
žmogus isz nežinių klausi, ar ,,Kardo” 
iszleistuvė norėjo pasijuokti isz skaity
tojų, ar isz savęs. Kibą isz savęs!..,

,,Kardas”, apskritai, buvo daugiau 
komiszkas, nekaip pavojingas: kenkė 
tiktai sau ir savo szalinįkams, bet visuo
menė isz to juokėsi; galutinai neesant
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Ant Distrikt Attorne
Votuokit uz

s. B. EDWARDS
isz ille. Pa.

Ant Biednujn Direktoriau
Votuokit uz

JOHN F. HORGAN, 
isz Mahanoy City, Pa.

ir nauju

Margumynai G

Isztraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei 
jphil‘a Dental Rooms,

100 N. Centre Street,
Pottsville, Pa.

Washington*? valdžia nutarė trumpam

vus. Kasztuos jie $ 40,000,000. g

lolai danguje.
įveiksiąs papiesztas aliejiniais da- 
ant aržuolinių lentų colio storumo, 

o turi tris uolaktis ir vieną colį; plo- 
■ dvi uolakti ir septynioliką colių, 
įgalvos, apdengtos nusileidžianczia 
yn uždanga, eina į visas puses auk- 
li spinduliai, tarp kurių žiba žvaigž- 
?S; kaklas uždengtas balta skepeta, 
tas piesztas su tamsiaja rauda sumal
ta su braunsotu ; rankoves geltonos 
plona balta apivada ant galų; kirejas 
Utinis tamsus su geltona apivada ir 
tapamuszalu. Dugnas durpinis. Taip! 
odo pats paveikslas, bet dabartės 1 
'•aparėdyta su gloria, karūnomis ir 
voleliais, paveikslas apvilktas taip va
ntų metaliniu rubu, kaiszytu auksi j
kvietkoms, o paties paveikslo ma-Į 

tik veidas ir rankos.
takur tas paveiksią s yra atsiradęs, 
p ir kiti visi senovės stebuklingi pa
talai, nėra ant to jokių parodymų ne 
Rszkų ne metrasztinių, ne archivi- 

ir vien isz pieszimo ir dažų vartoji- 
galima numanyti, kokioj gadynėj 
padirbtas.

Dėl
salų amerikonai turės laikyti kariumes 
Manilėj 20,000. Porto Rico 12,500, 
Kuboj 60,000. Pirm kares Amerika 
turėjo reguliariszko vaisko tiktai 25,000 
Sunkenybe užlaikymo minėto vaisko 
puls ant žmonių darbinįkų. Tai tau ir 
humanitariszka karė.

Komisija, iszsiųsta i Paryžių del san
doros, su Ispanija, gaus sekanczias al
gas ant dienos: kožnas isz penkių ko 
misionierių ant dienos ima po $ 150, 
sekretorius 75 dol., pagelbinįkas sekre
toriaus 50 dol., talkai po 25 dol,: iszvi- 
so ant dienos jiems iszmoka 5 1025.
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One Inch per year

Iva,w.tu.aja ant nieku tik $ 1,20.

S

Business mens excursion j New Yor-

Gerinus

isz Pottsville, Pa.

f

Pereitame ne- 
pagarsino isz 
tveriasi Blai-

Am CORONER
Votuokit už

I
si lįsti1*;

i
Rates ov Advertising •

One inch once — <— -

Garsas Amerikos Lietuviu^
PUBLISHED EVERY MONDAY

— AT —
Minersville <fi Shenandoah, Pa.

0,50c.
8 1,00

8 10,00

I

Lietuviszkas knįgas parduodu kopigiausa. 
Užprasziuit j g kataliogą reik įdėti į gromatą 
markę už 5 o. ;po pi ariniai pinįgai siuncziasi 
registrą v otoj gromatoj. Adresas:

W. Kalvaitis, 
TILKIT, Ostpr. Germany.

LIETUVIU”
Nedėllnis laikraaztis, paszvęstas reikalams^

LietuvIiį-katalikigA merijoje £

o vaikams $ 1,35. Tikietas geras ik
28 Oct. ant bile vieno L. V. treino isz- t - - A * , - • « w
imant Black Diamond Express.

Kas nori platesnių žinių tegul atsi-

Plrųgus ir visokius ranKraszczius r< 
ant szlo adreso:

Garsas Pub. Co.
MINERSVILLE. PA. |

Nedaug ežia y r 
nqirelbines

411

£

i ■ i ti
ft. K®

Lietuviai Ameri koj.
M t. C a r m e 1, Pa. Visur lietu

viai kilota, darbuojasi, VvAai mus mieste 
tuni, kaip apkerėti. Isztikro, czion lie
tuvių yra gana didelis skaitlius, o tau- 
tiszkuose dalykuose apie juos niekad 
nieko negirdėti. Kituose miestuose ir 
miesteliuose yra kuopos Susivienyjimo 
L. A., Mt. Carmiuose apie Susivieny- 
jimą nieko negirdėti, apie vienybę, apie 
tautos labą jie neturi jokio supratimo. 
Kituose miestuose yra kuopos Tėvynės 
Mylėtojų draugystės; Mt. Carmeliecziam 
užsimįk, tai jie nežinos net kas ta ,,Tė
vynės Mylėtojų Draugystė”.

Tveriasi szįmet, girdėt, kitur blaivys
tės draugystes, Mt. Carmiuose nė blai- 
vystė neturi vietos. Tveriasi czion da- 
bar Jaunikaiczių draugyste. Bet pagal 
mano menką numanymą, czion tos drau
gystės suvis nereikia.

HėttivLh n Ir taip )<»»
draugystes 4u tais mieriaiš, šU kuriais 
szi nauja draugyste tveriama.
mes, vyrai, uždėtumem blaivystės drau
gystę, kaip kad yra kituose miestuose. 
Ne vis-gi jug pijokausime. Arba jei tos 
neįsteigiame, tai uždekime kuopą Susi- 
sivienyjimo, darbuokimės dėl tautos, 
dėl apszvietimo. Jau laikas dėl mus 
akis prakrapsztyt.
Scranton, Pa. Pas mus pradžioj 
szio mėnesio susitvėrė Blaivystės drau
gystė. Labjausiai rūpinosi apie uždė
jimą p. Szilingis, kurs pasiliko preziden

tu musų draugystes. P. Szilingis su ki
tu draugu atsilankė pas Susivienyįimo 
prezidentą kun. Žilinską Plymouthe, 
kad pasiteiraut apie prigulėjimą mus 
draugystes prie Susivienyįimo. Persta- 
czius visą reikalą draugams, visi vien
balsiai nutarėme prigulėti prie Susivie- 
nyjimo ir isz ten paimti charterį. Lai
kykimės, vyrucziai, visi iszvien, o blai- 
vystė kils augsztyn.

Plymouth: Pa. 
dėldienyje mus kunįgas 
ambonos, kad Plymouthe 
vystės draugyste. Uždėjimu draugys
tes užsiima p. Jurgis Stepanaviczia. Isz 
pat pradžios iszreiszkė norą pristoti prie 
blaivinįkų io sąnarių; nedelioj kunigui 
pagarsinus da keli atsiszaukė. Ateinan- 
czioj nedelioj 23 Oct. laikysime mitin
gą ir kalbėsime apie konstituciją ir kitas

Brooklyn, N. Y.
i”5Bhą 14 Oct. palaidojo kun. Vincą 

Krauczuną, Brooklyn© kleboną. Ant 
laidotuvių pribuvo szie lietuviszki kunį- 
gai: kun. B. Žindžius, kun. Žebris, kun. 
Saurusaitis, kun. Jaksztis, kun. Kaula- 
kis, kun. Milukas, kun. Szedvydis, kun. 
Kaupas ir kun. Kuras. Pamokslus sa
kė kun. Žebris ir kun. Jaksztis. Liūd
na 1?' ^priminti apie kitus atsitikimus 
laike szermenų. Nežiūrint, jog bažny- 
czia buvo prigrūsta dievobaimingais 
žmonėmis, nebuvo jokios sumos už na- 
basznyko duszią. Mat velionis, kaipo 
nemokantis angliszkai buvo labai panie
kintas ne tiktai nuo dvasiszkos airių val
džios, bet podraug ir nuo nekuriu savo 
parapijonų, kurie laike vadeles parapi
jos savo rankose. Pasakoja, buk buvęs 
koks airių kunįgas paskirtas su miszio- 
mis, bet užmirszęs neatėjo, o lietuvisz- 
kiems vyskupas uždraudė, nežiūrint ant 
to, jog ant szermenų pribuvo tikri draugai 
velionio dar isz Lįetuvos, kaip kun. Jak
sztis. Sarmata airių kunieram^ tokį

pasielgimą. Tą pat galima 
pasakyti ir Brooklyno lietuviams, Ne 
viena draugystė nepasirodė? iri corpore 
bažnyczioj, idanr atiduoti paskutinį pa
tarnavimą savo ganytojui. Nesakau, 
jog visi parapijonai butų tokiais atsza- 
lusiais, nes matyt, jog viską tą isztaise 
tie, kuriems Dievas ir bažnyczia negal
voję. Skaudžiausią smūgį visiems už
davė nepribuvimas velionio tikro brolio 
kun. Kravczuno isz Chicagos, nes jeigu 
but buvęs brolis be abejones but buvus- 
geresnė tvarka. Jeigu svetimi kun. isz 
tolo pribuvo ant szermenų, tuom labjaus 
vertėjo pribut tikram broiiuį.

Tenbuvis.

Atsiszauklmas.
Meldžiu guod. „Garso'1 Redakcijos putai 

pįti trumpą atsakymą ant užmėtinejimų pries 
manę, patilpusių ,,Lietuvoje1'

Delegatas atsibuvusio Seimo Philadclpbijo 
sako: Vienatinia kalte, jog Susivienyįimo ka 
sięrius subankrutijo, yra prižiūrėtojų Kasos 
jie-, sako, žinojo stovį kasos, bet ant Seimo tj 
Įėjo. Teisybė, prižiuietojai žinojo pagal kn 
gas, kurios buv® peržiūrėtos du kartu aut mc 
tų ir viskas iki cento sutiko su peržiiirėjim 
knįgų laike Seimo Philadelphijoje, o ar kašii 
rius pinįgus turėjo pas savų, ar tu naudojo jut 
ant biznio - tas no musų dalykas, krniaoj 
prižiūrėtojai tiktai knįgas peržiūri, o piūig 
skaityti jiems niekas neduoda. Jeigu Šeirei 
butų nutaręs perskaityti pinigus, tai ir tą b 
tum padarę; todėl tuszczias užpuldinėjimą 
Tolinus raszo, jog vainikas laike Seimo |Pt 
ladolphijoj buvo suteiktas tiktai nuo vietiii 
draugysezių, o Susi vienyjiirio kasa užmokėj

Philadelphijos lietuviai pinįgų nepraszė; 
jeigu Seimas nutarė užmokėti isz Susivieny] 
mo kasos, tai Philadelphijos lietuviai gali p 
sakyti delegatams „aeziu'.

Num. 41 „Lietuvos" nekoks Vietinis pi 
kaiszioja man kokius ten susineszimus su j 
Jociu. Kas link to, buk Tamsta Vietini r: 
mus, nes asz tiek reikalų turiu su p. Jocit 
kiek ir su Tamista. Apie kokius ten Joc 
aresztavojimus asz pirmu syk dasižinojau i; 
Lietuvos, todėl negalėjau už ji užstatyt bei; 
o kad ir norėcziau už ką užstatyt bėlą tai at 
galiu, nes neturiu prapertės. ilelscziau Vi( 
tinio panaszių daigtų man neprikaiszioti. n< 
kitaip busiu priverstas kreiptis j ..Lietuvos 
redakciją pareikalauti tikros pravardes* Je 
gu būtum teisybę apie manę raszęs, nesiged 
tum pasiraszyti tikra pravarde.

Kun. J. Kiuilakis.
N B. V ei y tina butų visoms liet, redakcijom 

būti atsargiai su korespondencijoms, kurii 
autorini dengiasi pseudonimais.



Dwq Simziaws.
Verte Šėlimas,

V

Na

Ant sinerties

Teisybę sa-
įsjo

o sode kar- 
jot niekur

E d v n r d a s.
kail) susirlrutino rysziai musų

Užtikrinu, 
ir susilauksi 
kaip asz. ..

ant
Ka-

Mol-

Ir sztai 
prietelystes — niekad nepertraukiamos, ant 
smcrties ir gyvasties! . ..

kanapos, o 
[paduoda vėjyk-

Bravo! bravo musų Barceviczius! [bucziuo- 
jn Adomi}, Jadvyga ir Tarnas nueina nuo sce
nos].

(Adomas ima griežinę. visi sėdasi klausydami 
jo griežimo. Ant verendos pasirodo Jadvy
ga, Tamas, Juozas žiuri ant Jadvygos).

A d o m a s.
Ne - isztiesų negaliu toje valandoje . .. Ne- 

r«ikalau kite.
B o b erto s.

At czia. nesijaudink - tiktai už smuiko ir 
griežk. Drožk isz visų spėkų, kad žmoguje 
duszia susijudintų ...

A d o m a s.
Negaliu, isztiesų, isztiesų, man sunku, žiū

rėkit, drebu man rankos.
V i s i.

Draugai, iszsigerkime!
K o b e r t n s...

Iszsigerkimo! | mėgindamas].
kant, prie to vyno galva suvisai nesvaigsta — 
ir kad jus pertikrinti, kad turiu augsztame 
laipsnyje išplėtotus lingvistiškus gabumus - 
pasakosiu du iszmintingu lotyniszku priežo
džiu: „Bis repetita placet" ir ,,Omne trinum 
perfectum".

Pakelkime Robertą!
R o b e r t » s.

Cyt! duokite pakajų, neužmirszkite, kad 
esu paterfamilias tns taip gi lotyniszkai.

V 1 a d a s.
Juozai, Juozeli, poete! ką tu taip apsiblau

sęs - vietojo džiaugtis su mumis ir bovytis. 
Sukinėjiesi taip neramiai, lyg tau ko truktų.

Juozas
Nieko man nėra.

E d Va rd a s.
Gal eiles dėsto. Vyrai, nutilkite, klauso

me.
J u o z a s.

Duokit man dabar pakajų!
R o h u r t a 8.

Paraszyk odą ant garbes mano keturių 
krautuvių anglių, o auksu tavų apipilsiu.

Vladas [kelia stiklelį].
Jūsų sveikatą!

Ado m a s.
Visų sveikatą!

Edvardas.
Juozo sveikatą! Kad szįmet apsiženytų.

Robertas.
Ir manę į kumus užpraszytų! 

kad turėsiu laimingų rankų -. •. 
neužilgo toirios pat paguodos -
Penketas - kaip nulipyti [buoziuojs Juozą].

SCENA ASZTUNTĄ.
Tie patys, Įbėga KJimciutė, paskui Melciutė 
ir Malciutė.

K J i m c i u t 5.
Mama paliko kažinkur vėjyklę,' 

szta [jieszko po sceną]. Negaliu 
rasti • • •'.

Vejyklė, kaip kultuve, guli ant 
ji vaikszczioja, kaip neregė, 
lę] Czia yra - tegu! mamutė pasivėdina, kad 
jai szilta. . . (į savę) Ir man pradeda darytis 
szilta!.. ■

K 1 i m c i u t 5 (dėkavodaroa).
Labai gražiai dėkavoju .... Pasakysiu ma 

mai, kad tamista ją savomis rankomis atradai 
Mama taipgi praszo, kad tamista maloningai 
ateitumei į sodą.

K o b ertas (kaip augszoziau).
Ko ta boba nori nuo ' -^ha! gal no

ri nupirkti pas manę anglių am ^žiemos, 
tai gerai, einu, ir taip reikalauju szviežio oro. 
[duoda rankų KlirnciuteiJ. Tamistos turite 
daug pecziųf

Klimo i n i č (nusistebėjusi).

R o b e r t a s.
O gal rūksta / ką? Paskui viską meta 

anglinįkų, o tai tankiausia,’ ^"’^Aamino. 
minai visados turi būti gerai-rėti, 
džiu tamistos (iszeina su Klimcfute].
[Melciutė ir Malciutė jau priesz valandą 
ant scenos tarp vyrų].

V 1 a d a s (piktas).
Kad jas!..-. Negalėjo jau išturėti, o kas 

tai do ikirios merginos!
M u 1 c i u t ė. (Edvardui, kurs padi 
krepszelį).

Tamista toks mandagus, jau kątik 
kinti - mislijau, kad prapuolė.

E d v a r d a s.
O!., butų buvę labai gailu, tokis didelis 
szys!..

M a c i u t fe (k’oniodamasi).
Pati jį siuvau ....
M a 1 c i u t ė (Adomui baigdama kalbėti).
Mes norėtume pažaisti cerco, taigi ir tamis- 

tas praszome į kampaniją.
N 1 a d a s.

Neatsikabins — tai tikros dėlės. Eime į so
du, po piet iszvarysiu jas ant keturių vejų. 
Na, o tu Juozai, neisi su mumis?....

J u o z a s.
Atsilsėsiu valandą.. .. Tuojau pas jus atei

siu.
Malciutė [eidama su Edvardu).

nover-

lų prie liampos, taipgi pati siuvau.
Edvardas.

Pauksztelius! Kokia tamista maloninga!
[Visi iszeina apart Juozo].
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SCENA DEVINTA.
Juozas, po valandai Jadvyga nosza kraitėje 

vaisius.
Juozas.

Kaip gi rodžiai norėcziau pamatyti tų ste
buklingų mergaitę. Vesti? hm... koks tė
vas drįs atiduoti dukterį poetui? 
mė po mano pusei!

J a d v y g a.
A'., perpraszau.. ..

Juozą s.
O, nebėgk tamista, pamislysiu. kad tai nuo 
manę!

Turiu išrinkti vaisius pietums...
J u o z a s.

Asz tamista i pad ošiu.
J a d v y g a [sz\ psoduiuasi).

Nemokėsi tamista. reikia pasipažinti aut 
vaisiaus — asz tai tuojaus pažįstu: tiktai pri
siliesiu obuolio arba gruszios jau žinau ar 
priėjęs.

J u o z a a.
Pamėginkime. Rinkime abudu.

J a d v y g a.
Tamista užtai dailias eilias raszai. Moku 

daug poezijos isz galvos. Moku ir tamistos. 
Vladienė, nors iszrodo szdjy — taip-gi poe
ziją myli. Asz visai szalta iroju.

J u o z a s.
Nes tamista turi suviję grožę jaunystės ir 

turbūt aukso szirdelę.
J ° d v y g a.

Taip sau esu paprasta sodietė ■ • •
.1 u o z a s.

Ir asz sodietis — myliu be galo sodžių, nors 
eiles raszau.

.J a d v y g a.
Isztiesų? Och, pas mus labai dailu, dva

relis nedidelis, bet ne kiek, o ne kiek neturi 
skolos. Vladas tai vis su pasididžiavimu sa 
ko! Sodo yr viena didelė alėja su kalneliui 
priegulo. Nuvesiu tamista kad mėnulis užte
kės. Stoviu ten nekartą visomis adynomis. 
Gaila, kad nemoka raszyti eilių, galimu butų 
statyti visas poemas! (juokdamasi), 
kas gi norėtų skaityti mano poemas — 
gus Dieve! Kiekvienas turi imtis 
darbo; man priguli visztos, pienas, 
niai (kloniodamasi). asz gaspadinė, o mėnulis 
ir žvaigždėtus dangus tai dalykas poetų... Bet 
asz turiu jau eiti, nes pietus nebetoli, tamistos 
turbūt alkani (juokdamasi). Nelaukk tamista 
kito suvažiavimo už deszirates metų, bet prn- 
szau pas mus ankseziau atvažiuoti (truputi 
užkaitusi) ir asz pasidžiaugsiu .... Asz isz vi
sų džiaugiuosiu . • • • Kuslink-gi alėjos, tai nu 
eisime, kaip tiktai mėnulis aiszkiai užszvies.

SCENA DESZIMTA.
Jadvyga, Juozas - ant verendos stovėjo 

priesz valandą: Vladas ir Teresa žiuri ant jų 
szypsodamiesi.

Vladas.
Ir jeigu asz pavelysiu (eina prie Juozo, Te

resa prie Jadvygos). Tu balamute . ..

Toliaus bus.
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Tiktai, 
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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

A. BUJAUCKA S
Persikraustė į savo nau. 

jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah 
Pa.

NAUJAS S ALIUNAS.___

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

Alutį pargabenu net isz Prūsų 
tikra Kavarsku, sznapsą isz Masko- 
lijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi. 
Palei strytkarių dypų, 1

Minersville, Pa.

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotas laikrasztis. 

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

Geri xus, kaip Klondike
x U ■ I !!■ i ų ■ I ■ ■ II ■MjyMMimn——

Indekit savo pinįgus ten, kur jus žinot, kad

Parlor suit 5 sztukos — 818.00.
Kėdė su medžio sėdyne —80.45.
Kėdė su nendrine sėdyre — 8.1.75

Williams &. Son,

Dailus aržuolinis sutrati kiamas 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $ 3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa eilialovos, springsai, visur 
apva džiota - S 3.7

Komoda - - 5.
13 S. MAIN STR.

SHENANDOAH, PA.,

Gerbkit,

aierGo’s
,,Anthracite” alų. 
varantuota tikrai czyslay

Gaunamas Scrantone^Pa. 1423
Main A.ve py Rov. ?. AKaupų už 1 
dolerį.

Pernyk&ztis ir užpernyszksztis 
po 4 dolerio.

SAL1UNINKA1!
— Na wisi priealaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad’CHRYS- 
TIAN SHMIDTO yra eraras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Cb. Shmith‘a gali kas nori gauti ir

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

psaugojtm kompanijas Apsaugoja nuo ugneles jau daugelisni

Lafaetie fotelis

baozkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

_ _ _ _ _  T
B. W. CuiiiininF'

ant
District Attorney

Benjaminas W. Cumming Jr.

Ar nori Alaus, Porterio, Degtines ar Vyno
Nuveik pas

Schmidt Broliu,
Tarp 4 ir Sunbery sts.

Minersville, Pa.

kandidatas ant District Attorney 
isz demokratų puses yra mokįtas, 
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai 
atsakantis tam reikalui. Schuyl- 
killo žmonės pasielgė labaįjszmin- 
tingai iszkeldami jį į karv^frttmų 
ant District Attorney ir nėra abe 
jonės, jog jie padarys tų patį laike 
ateinanezių rinkimų Novemberij.

District Attorney ir offisas rei- Į 
kalauja žmogaus, kurs gerai susi- j 
pažįtų su reikalais liaudies. Ponas 
Cumming yra minėtinai tokiu, ku
ris ėmė didelę praktikų isz žmonių ' 
gyvenimo, dirbdamas tarp jų kai- j 
po mainierys per kelis metus Stea-į

231 W- Centre st, Shenandoah Pa.
O gausi pilna mierą kogeriausių trunku. Saliunykai visi pri
valo nuo jo imti alų ir degtinę, nes tai yr žmogus g-eras ir lai-

J v O C J O

ko savo Lankutėje puikiausius gerymus.

1 ■■ »wj «.!—*•■» įbt-. _  r- •—■*’ —. T - --  —

Geriausia ir didžiausia

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

Tuoj aus prie People Depot, 
Minersville, Pa.

Laikau taipgi Wholesale Liquor 
Store ir dastatau į sali ubus alų, 
porterį ir 1.1.

desvillej, kur jis iszmoko teisylies 
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi 
p, Cumming buvo visada priete- 
lium darbinįkų, o ypatingai niai- 
nierių, ką jis parolė daugeli] atsi
tikimų. Taip paveizdan, jeigu 
žmogus turėjo reikalų, kurį neper 
leido Grand Jury, jis if imdavo nie 
ko už savo darbų.

Daugelij atsitikimų jis neėmė 
nieko, jeigu mate žmogus n’iszgali 
Tokis žmogus tikrai yra vertas 
būti pastatytu į District Attorney 
ofisų.

iszapa visoj Minersville, Pa W. Sunbury Str.

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

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



679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL, 
Mano Dirbtuve tapo 

Apdovanota

BEDALIAIS
it ant Kosciuazkos Paro- 

M dos nž rūpestinga, tel- 
* singa ir artistiszką lsi> 

dirbimą.

KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, dS
BERLU, MAESZAL-4ft 

' ft 1

z t

KINIŲ LAZDŲ ir lt.
Turiu už garbg apreikszti guo- 

dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
Sus augszcziaus paminėtus dalg
ius Pigiausei, Teisinglausei 
ir Gcriausei, nes per 30 metų 
užsiimduma iszdirbimais įgijau |01
geriausg praktika ir dėl to galiu W1* /*; Lįfįį /rtS M 
wiska padirbt pigiau ir geriau ne- /A
gu kiti fabrikai. fijjj

Su guodone u ft
W. SEOMINSKA, 670 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

j Banka Bischofto
b uždėta 1848 mete
b ame Staats—Zcitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszal CltaHIl te
d New-Yorke
p --------- o--------- ’
P Slunezlame p į 8 visas dalis svieto pigel, saugei ir greitai

įduodame Szipkortcs (laivakortes) ant greicz us g 
gatvių į krajų važiuojantiems ir iszsiUHCZiaiUC SZipkorte 
(I dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
į| Bankoje savo visados laikome daugybe pi- 
B ningu del iszmainymo, kaip tai: 
gMaskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei! 
M3 Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

CM .V VI CM M.V

Vienatine lietnviszka
APTIEKA!

Kurio] galite gautie visokiųgiduo- 
u kaip senam krajui, ba aptiokc 
rius paeina isz senu krajaus.Tai-: 
pos-gi siuncziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit

K. SzembOrskis,

Ml St. Clair Str. Cleveland, Ohio

ZINIA DĖL SALI UNI KU
IR SZTOBNIKU.

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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriškų drapanų •
No 205 E. Centre str.

•»r 1 r'imu h....... "r ~ . -■

Puikiausia visam Shenandoah

PES-T/UJ PĄeŲĄ.
Tris dienos karszti užkandžiai o teip visada J szalt 

lyka. Goriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigaraifa] 
aiimos kliasos,

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam

O ir pinįgus maino ir aiunczia iu LIETUVA 
lis svieto.
121 ir 117 E.Centre str

SHENANDOAH ei

/tytapas Ą Jocis.
Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad str-

Pirmos kliasos Ilotelj
UŽLAIKO SCRANTON'E

P. LIPAVICZH

Petro Lipavicziaus,
po No. 1837 N. Main Ave

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

Pigus Formczių sztoras, Grabo- suduose. Provos už sužeidimų priosz kompanijas pajima varyti už dykų

Sunbury str. Bow 4th str.
Minersville. Pa.

Mus Aciericaa koni-
CB nlszkui paauksuoti)]^ jnsuriineej 

iLzu-gorftliai yra ger-1 '
* i.'iu.c už pinigais.

Paduokite mums savo va
rdu ir auiruam, o me> ; ri 
siusim per ekspresą C. O. 
I). !.i< L’orėli už j 3,f0 su 
■rivilegijn 1'/tyrimo pirm 
lefiu mof 
u Yra lai puikus J4 kur. 
aauKsuoti garu užsuka

mi ir guru varomi laikro
dėliui vyri-’zki ir moterisz 
ki GvarantuoSi už gera 
laikymu ezeso, neprasezi-

I au už >5 Om.uu u/juperius. Jei patiks užmozek ek 
1 sptrcflinonui $ S.fO ir Kujztus ekspreso, o drirgoxo I 

4 'listrtvs. Ms. airuGaim.-drauge ir paliudijimu, I 
] jog rausą tfp.i.ma grąžyt per metus je-i ne- į
:] patiks z»i ei ? ąau.i vit-ua už dyba. Adresas | 
j JiiTFKLBY CO-n--------  . .... 1
j

Goriausia užoiga ir rodos vieta dėl lie 
'iviiį. Pirmos kliasos vlsoki gėrytnao 

cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 
ant geriausių linijų.

Nepamlrszklto, jog Kotelis

ifearlwri) s’.

n- vienu ceu-

Chicago, III.

ir visuose miestuose. Pampina ukesiszkas citizenship] popieras ir 
,.Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at 
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus fermas ir isz renka ran- 

■ das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fireand

Taipogi parduoda laiva kortos ant geriausų laivų ir iszsiunezia 
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig:ai..



MoksloStebuklai

liūno.

B. II. MORGAN,

' DEL LIETU-

DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes

•Vincentas Domanski
ir kepures.

.-t].DR. F. J. KALLMSR TEN

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj

rAv»_su«’js lietwos 
PO AP.S2.W.WICEUT0. 
UZŪZ4J?UGJ833. 
shesaudoah.pa.

KARDUS, DRABU-

SZARFAS, KEPU-

Wanted—Ifi sdss j
PrcHcot PTnr tdeap; Ctsev may baring you wealth '

RĖŠ, KARŪNAS,

415

Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo zj Gegužio (AfayjlSęS

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

ton, 5.28, 10.11 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; 13.59 5,10 
po piet.

Jn Belvidere, Dolavaro, 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 plot.
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 
1.00 ir 7.28 po pietų

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

In Mahanoy City, Park Place, Delano 
5.28, 7.49, 10.14 ryta; 12.59, 2.35. 5.10 po 
pietų.

In Yeatesville 5.28, 10.14, ryta; 2.24 
po pietų.

TREINAI ISZEINA.
Tsz Shamokin 7.10 9.30 ir 12.10 ryta, 

1.20 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, 6.37, 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, Catasauqua 
White Hal), Coplay, Allentown, Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

In New York ir Philadelphia 9.35 ryta. 1 
Iszeina isz HazJetono į Shenandoah 

50 ryta, ir 6.27 po piet.

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

ROLLIN H. WILBER genoralnas supi 
rl n tendon tas South Bethlehepi, Pu, 

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

A W. NONNEMACHER. Dlv. Pas 
South Bethlehem,

Plaucziu liga ir džiova 
iszgydomos.

p. p..JVIaley
11 8, Main str.

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

gerinusiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 S. ;Lloyd str.
Shenandoah Pa

Vyrai visi pas geriausių 

Grab ori u 
Vinca MiiikevkzhJ 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ryginus del sz5ri;?enu. vesei- 

lių ir 1.1. -<5 ir

hundred

0*11 U BSDtCll W-JXU. »' i < *■' rv | r a t rw vj

putentability. 4B-PAZ?® BOCTK FELE4L ('’nu*Ans 
and full inihrmation. p jy* Write f»u* 8P3C1AL OPPRIt 
H. B. WILLSON i CO > "nt L wy u.

Droit Ii.ntd.nA WASHINGTON, D. C

, apsau
goja nuodugnios ir maino p-inįgus ir siunezia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda IUHIHI ir visokius reikalus atlieka. kuotei- 
rirgiausiai.

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pin įgus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bazmyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentalisekus rasetus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Phlladoipllljoje ir CamdeilO? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

®> JLJL Jtlik JH
gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir isemintingą amo- 
gų TIK NEPAMIRSKZ :
2548 Richmond str.Philadelphia Pa

FmkJlnus5ew York’nkemihax irmokslin- 
czius kg širdo mus skaitytqjsdns ai dyką.

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

Jo ,,Naujus Moksliszkas Gydymas1 
iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery tę suteikti kenczlanczia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz Jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus sta- 
buklus, ir szis didis kemikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jt 
tvirtinimas, kad plaucziu Ilgos ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos liudyjimais „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“. kurių ezielos kro
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.| » t ' & 6 - C'

Tik paraszyk pus T. A. Slocum, M. C , 
98 Pine str., New York, priduodamas 
paczto Ir espreso adresą ir jisai dovanai 
atsiųs vaistą tiesiok isz savu laboratori
jos.

Kencziantiejie tegul tuojau? pasinuu- 
I duja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

DR, F. J. KALLMERTEN,
i 

8PECIJAT.ISTA8 CIIKONISZKU IK NKRVISZ I

LIGŲ.

(.lydo visokias 
užsenėjtįsias ligas 
Troszkinima. spaz 
nias, paralyžių, 
dusui', vandeninę į 
pukliną, reuma- | 
tizmą. skaudėji- | 
mą galvos, akių. ' 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk- 1 
lės. krutinės, kvė- į 
pavimo keiių.dru- j 
galvos ir ant 

nereguliariszkumą
g j. u; f-zi f h 

skuros, ligas motės, 
menstruacijų, kraujo tekėjimą, baltąją 
igą, nevaisingumą. pulags sopulius, puk- 

lluą, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę. 
;arnu ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą, reuralgiją, b'rouehitis. petog. 
ra, niežulį.uždegimą smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą kojų. džiovą pil
vo ir inkstų ligas, tifų. odrą, kirmėles ir

UŽSIKRBCZIAMAS LIGAS abiejų k 

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 
greitai. Nerelk gėd lis. tik gydytis, nl 
užvilkimas atnesza apverlreinas pašei 
mes.

Hsxbi už dyka! Dr-as Kallmertenas 
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj biskįjo plaukų nuo galvos ir už 
3 c. partinį ženklelį, tai tnoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztnos vaistai. Galim* raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

JVIiltop Ludwig
Tropr.

Minersville, Pa.

Stfir Clothing Storo-.
Puikiausi siutai, overkocziai skry
bėlės, marszkiniai, czcbabii, ezevo- 
rykai už pigiausią cienę pus jus se
ną pažįstamą Irszkų.

Extra iszpardavimas siutų su lie 
meninis su skvernais ir be skvernų

Z rs^kus, 
įbury st. Szalia Wolfo sa

Minersville, Pa.

Dirba visokias

ŽIUS

SHENANDOAH, PA

atsiųsim, ant pa
žiurus kokardas

o Geriausias Shenado h 
tografas; nutraukia paveiksią 

kokio nori formato, nuo ma 
ėiaasio iki formatui portreto

Puikiai nutraukia ir nebrang 
iai.

29 i AV.


