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Žinios isz pasvieczio.

E g i p t a s. Gana asztriai susikirto 
| pereitą nedelią prancūzai su Anglija už 
| kavalką žemes ant upes Nile, kuria ang- 
I likai neseniai užkariavo. Prancūzija tei- 
Į posgi turi pretensiją prie to sklypelio, 

sakydama, jog jie, pirm negu anglikai, 
I užėmė minėtą szalį, Mat kada dervisziai 
I buvo užimti kare su anglo-eeriptiszka 
I kariumene, prancūzų majoras Marchand 
I su devyniais, kaip jis, narsuoliais užčmč 
I vietą, vadinamą Fashada. Taigi kada 
I generolas Kitchiner su savo kariumene 
Į pergalėjęs derviszius apėmė jų szalį, jie 
I netikėtai užtiko ten prancūzus, kurie 
I pretendavo sau tiesas locnasties, kaipo 
I pirmi ją užėmę. Anglikai naturaliszkai 
I nenori atiduot nč jokios dalies užimtos 
I provincijos, kuri jiems tiek triūsos ir 
Į kraujo kasztavo. Isz to nesutikimai — 
Į kurie dar nežinia kaip pasibaigs, nes pui- 
Į kus prancūzai teip-gi nemislija apsileist.

pTra n c u z i j- a. Prancūzai gana 
triukszmingai perleido pereitą sąvaitę, o 
tai vjs isz priežasties žydo Dreyfuso. 
Mat dabartinis rčdas norėjo atnaujįti be
veik jau užmigdytą provą, priesz ką pa
sivarė antisemitai ir davede iki £am, jog 
dabartinis randas buvo perbalsuotas, 
kaipo neužsitikčtinas, daugumu 296 bal
sų priesz 243. Po to visa ministerija su 
pirmsčdžiu Brisson atsisakė nuo tarny
stes. Antisemitiszkos demonstracijos 
buvo keltos isz tos priežasties, kuriose 
suaresztavota į 150 ypatų.
Philadelphia, Pa. Seniai 

rengiama paroda isz priežasties užbaigi
mo karčs arba taip vadinamas jubilejus 
pakajaus (Peace jubilee) buvo laikyta 
czionai pereitą nedelią su iszkilme, ko
kią tik vieni amerikonai iszdaryt gali. 
Prezidentas McKinley su paezia pribuvo 
ant vietos parodos ir pridavė jai formą 
nacijonaliszkos szventes, kuri gal bus at-1 
naujinta kas metas. Taip tai moka ame 
rikonai paminevot savo garbingas dienas 

Paryžius. Sandoros su Ispani
ja dar tebetraukiasi. Svarbiausiu punk
tu, trukdaneziu taip ilgai užbaigimą de
rybų yr skola užtraukta ant Kubos lai
ke paskutines karčs, kurios ne viena pu
se nenor ant savęs prijmt.

Pittsburgh, Pa
Pabaiga.

Po antrakto buvo perskaityti telegra
mai :

Phenandoah, Pa. Szimtąkart te- 
gyvuoj Lietuva ir jos geri sūnūs! Te- 
gyvuoj Sus. ir Seimo delegatai! Sza- 
lin Susiv. prieszai, ypacz, ką kanda 
isz pasalų!

Elizabeth, 
legatai XIII

eiles nuo 
pasveikan-

buvo užk-

Kun. A. Milukas.
N. J- Lai gyvuoja de- 
Susiv. Seimo!

Kun. S. Žindžius.
Ir telegramas p. K. Nieniaus isz Ply

mouth©.
Paskui buvo perskaityta 

Newarko kuopos p. S. P., 
ežios Seimo delegatus.

Pabaigus visus įneszimus
Įausti peržiurčtojai knįgų apie stovį kasos 
bet tie dar buvo nepabaigę jų suvedimo. 
Tuomsyk tapo įneszta per kun. Matu
laitį reikale lietuviszkų iszkalų, ar nega
lima but paskirt kiek pinįgo arba įtai
syt konkursą dčl paraszymo antros po 
elementoriui knįgos.

Po to buvo rinkimas virszinįkų, kas jau 
garsįta užpereitam nu merij, apart knį- 
giaus, kvriuom liko kun. Sutkaitis.

Ant rytojaus 13 Oct. kun. Žilinskas 
iszdavč Susiv. knįgiaus rokundą. Ka
dangi kun. Burba liko kaltas Susiv. už 
ženklelius ir Kražių brosziurą, posmerti- 
nč jo palikta Susiv. kasoj kaipo atlygi
nimas. Tada-gi įnasze p. Astramskas, 
kad ženkleliai stovėtų pas kasierių ne 
pas knįgių. :

P. Astramskas pasiprasze trumpai pa
kalbėti apie virszinįkų priderystes, ką ir 

pavelijo. Laike kalbos apturėjo garsų

Po to buvo perstatyta stovis kasos.
Salę del ateinanczio Seimo pavesta

Protokolai Seimo turi but suraszyti į 
knįgaa ir skaityti ant Seimo ners pasta
rojo Seimo,

Buvo padekavota Seimo prezidentui 
už gerą vedimą Seimo ir kun. Sutkai- 
cziui ir visiems Pittsburgo lietuviams už 
parodą ir pavaiszinimą.

Ant užbaigos včl kalbėjo p. Astram- 
skas, po ko p. Kazuczonis užkvietė de
legatus į Homestead pažiūrėti didžių

Pittsburgiecziai priemE delegatus jtai-

nusisekė puikiai. Ant parodos 
atsižymėjo Juozas B. Mickeviczius, lie- 
tuviszkas kareivis, sužeistas kovoj# 
ties Santiago. ’ ’

Pasveikinimas
Delegatų 13 Susiv. Seimo nuo p. S, P.

Newarko kuopos.. w t

Seimavokit, mieli broliai, 1 ’• 
Seimavokit už mus! . 1 , ’ .
Kur-gi rasit kitus tokius, 
Kaip mes esam - tinginius? 
Nes kada Seimas po szonu
Buvo arti,,palei mus: t . ,f
Brooklyne ir včl Philadoj, 
Sakėm: ,,Apseisirbe mus”.
Lai bun’ sutikims ant Seimo! •- 
Lai kiekviens tame pritars!
Tegul viens priesz kitą neina!
Tegul niekas nesibars!
Kas negero - pataisykit, 1
Kas klaidingo - iszmeskit!
O tik vaidus isznaikifikit, 
Viską teisingai veskit D 
Atveskit ant kuogeriausiai
Sutaisinto jau kelio, 
Tada nieks priesz jus nezaunys, 
Tik sakys: ,„Prie tčrelio



Prisiglauskime visi, 
Kaip vieno tėvo vaikai. 
O tu mus vis užlaikysi 
Ir nepagaus mus vargai. 
Dėl Tėvynes ką nuveikkit, 
Dėl mus Lietuvos brangios! 
Visi vienu keliu eikit, 
Tad Susivienyjims augs, bujos. 
Lai Lietuvos sūnūs gyvuos!

Atsiszauklmas.

Philadelphia, Pa.

Afrikoj) užtėmijau 29 ,,Garso” numeri- 
je straipsnį neteisingai manę apvaginan
tį ir aptęrszįantj mano vardą, Turbūt 
tas nors turėdamas ant manęs piktumą Į apg;1|,:..e ang]ikus suteike amerikonams' 

uį nę§ ąsz neapsivogęs ar kąi iįUOsybe nereikalaudami jokio atlygini-

jmo už savo narsumą pargrįžo atgal į Eu- 
|ropą; bet ne taip dar amerikonai pasu 
elgia su philipiniecziais. Jų neapeina 
liuosybė prispaustųjų, bet amerikonisz- 
kas bussines; jie dabar nori mus arsziau 
skriausti, negu ispanai”.

Aguinaldas, norint anarchistas, bet ta
me dalyke turi teisybę, nes ne jis vienas 
bet visas svietas mato prastą pasielgimą 
amerikonų ne tiktai link užimtų salų gy
ventojų, bet navet link savo locnų ka
reivių.

Ispanija nors tiek padarė, kad Ko
lumbo kūną iszgabeno isz Havanos 
katedraliszkos bažnyczios katakombų ir 
nuvežė į Ispaniją, o amerikonai nė ne
prieštaravo tam.

Phil’a, Pa.

ne- 
ko-

e.Mskriadęs isz ten iszvažiavau, bet su vi į 
sais dailiai atsisveikinęs. Tenai asz už
siėmiau vertelgyste ir turėjau gerą var
dą ne tiktai tarp Lietuvių, bet ir tarp 
svetimtauezių, ir jokio žmogaus nesu 
apgavęs, apie ką taipgi gali paliudyti p. 
Juozas Gonczauskis, kursai drauge su 
manim isz tenais parėjo ir dabar drauge 
gyvena. Su guodone

Pranas Urszinskis,
3260 E. Edgemont st.

P. S. Sziame reikale mes nieko 
žinom, padavėm tiktai tą, ką musų 
respondentas pranesze. Red.
— —w į',--------------------- t

5^ įsitraukia dantį be jokio 
skaudėjimo.

Taiposgi įdeda naujus ar
ba užlieja skyles labai pigei

100 S. ©titre Street,
Potted P«-

Art Mzies

Votuokit uš

Isz Ashland, Pa.

Ant Controler.
t

Trtaoklt m

H. J. Muldoon

Margumynai.
Naujausi telegramai pranesza buk 

Zola, garsus prancuziszkas rasztinįkas 
ir apgynėjas -prancuziszko kapitono 
Dreifuso, nori likti katalikiszku kunįgu. 
Zola savo veikale ,,Lourdes” iszj 
stebuklus katalikiszkos bažnyczios. 
atsivertimas ir likimas katalikiszku 
nįgu but didesnis stebuklas, negu 
stebuklai atsitikę vietoje Lourdes.

Bet 
ku- 
visi 

Atsiszaukimas insurgentų vadovo ant
salų Philipinų, Aguinaldo, taip skamba:! daug randasi provą, jog visada reikalaujama,

,,Mes laukėm amerikonų, kaip savo
iszgelbėtojų isz po Ispanijos jungo taip,
į>ąįn padare prancuziszkas generolas La
fayette į-jęi lietuvis Kosciuszko, kurie

Ant Biednuju Direktoriaus 
kaip Panamos kanalo klausymas. Pasi-I Votuokit UZ

rodo, kad ir czionai didžiausi urėdnįkai JOHN F. HORGAN, 
ioM. dalyvumą tame neteisybių purvyne. I 
Nelaiminga Prancūzija, teisingai pasakė ISZ MshmiOy City* 1 

Orleano hercogas, taip toli prie kara---------------------- ------------------------------------
liaus bei ciecoriaus prancūzų pagedima $100 Nagradoa $100 

da* Užmokusiu kiek vienam, kurie tapo iezgy- 
gal .dytM isz ligą įgytą per jaunystės iszdykimą 

Na- (on onizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS.
Taip iszsigydyti ne galima bet jeigu kenti ant 
nervą turi apsilpnytaa lytiszkas dalia kūno 
per onnonizmą ar paliuciją, kenti galvos sk&B- 

j°g Į dėjimu pilvo užkietėjimo, miegot negalejimę, 
ir kites tam panaazee silnybes, mazy k aaęD- 
dien pas mane, o asz atsilsiu tau apraszymę 
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku iiz tokią 
pat ligą kelią metų kentėjimo. Apraszymę 
prisiusią užpecztytame koperte ir apie tavo 
gromatas nedužinos. įdėk už 2c. markę ir

nebūtu siekęs. Matyt, Prancūzija, 
nepribrendus prie respublikos, kuri 
neilgai laikytųsi: reikia tiktai antro

Rūkymas tabako.
Kiekvienas atjauezis ir supranta, 

tankus rūkymas tabako kenkia žmogaus 
sveikatai; neretai galima isrgirsti, kad 
ten ir ten toks ir toks jaunas vaikinas 
numirs nuo tankaus rūkymo tabako.

silpnina jis ir protą. Dideli pypkoriai, 
■kundriasi ant stokos atminties, ant sun
kumo galvos; szirdis jų tankinus plaka;

RICHARD U, KOCH, tarnaujantis Pott- 
svlllės sude per 13 menesių kaipo sudžia Sch. 
pavieto, paskirtas nuo gubernatoriaus Has
tings, dabar yra republikoniszku kandidatu 
ant sudžios. Taigi nuo mąs priguli paylgint 
dienos jo tarnystes del geroves Schuylkillo 
pavieto. Garbingas Rychard II. Koch gimęs 
yra Middleporte ir per kelias deszimtis metę 
laikė praktiką Schuylkillo paviete, kaipo vie
nas isz geriausią ir gabiausią advokatą. Po
litikoje jis nesilaiko jokią partiją kaip ir pri
guli sudžiai. Užtaigi kiokviens navet denio- 
kratas balsuojant už jį nepaklys ir neapsigaus 
Imant gi ant atydos jog Pottsvilles sude taip 

yra į pagelbą svetimas audžia, kuriam mokasi 
po § 10 ant dienos, idant visiszkai nonuvar- 
gint muši] pavieto, mes turime turėt jaunę 
smagu vyra, kokiu yra p. R. II. Koch.

Ant raudos,
Skustburzdžiui namas|[Barber shop] kur bu

vo George Cohil. Sunbury str. Minersvillej; 
kur yra pirmos kliasos vieta paežiam vidu
rį j miesto; atsiszaukit pas

D. A/Jones,

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

JAMES W. RYAN
Pottsville, Pa.

Ant Distrikt Attorney
Vot i’okit sz

S. B. EDWARDS 
isz Pott Pa.

Fr*4 WUtam
Kenosha, Wifl. Boz D SSC



Asztęus Bromas.
(Isz , .Kurjer Polski”)

Szvedai 5 balandžio 1702 m.

„apgarsino praz'utį dvasiszkijai, o lab-

sitikimas, kursai tikru ir aiszkum buvo 
vartus 
neda- 
priesz 
patys

stebuklu. Pastatyti pas tuos 
szvedai ant sargybos negana kad

paveikslą szventas giesmes, bet 
paniekĮdami Paneles Szv. garbę, paleis- 
luvingai dainavo. Tai-gi 14 d. balan
džio netikėtai geležines durys tų vartų 
su dideliu triukszmu pargriuvo ir du ka
reiviu ant smert užslogino, o kitu du 
!a nunesze į ligonbutį f abazą už 
tat ir tie du veikiai pasimirė.
Paskui szitą stebuklą, kursai nubaudė 

ritas stebuklas. Antanas Novosielskis, 
Jetuvos dvaro sargas, (t709 m. pakel- 

'anelei Szvencziausiai stebuklingam pa- 
eiksle Asztraus Bromo, drąsiai su men- 
0 savo pulkeliu įsiveržė per Asztrų 
fouia į Vilnių, szvedus ten abaze sugu- 

izskerdęs pats su savo pulku pargryž^ 1 
ekliudytas, nors prasiblaivė szvedaį 
ii gana Į juos szaud* Kareiviai, 
ikavodami už ’tą stebuk);} u2kabin0 
itabroz^ votum — didelę sidabrinę 

su paraszu: ,, Minavonei už ste- 
|Jk-lingą apgynimą".
■ Dabar Asztraus Bromo parapija skai-
■ 5,000 žmonių. Yra du kunigai: kle- 
lonas kun. V. Franckeviczius ir kun. 
■ikaras.
I Neskaitant paprastų bažnyczios szven-

^kilmingas szventes: 1. Szv. Juozu- 
[0 Globėjo (Apiekos - 3 nenėlią po Ve
pu), 2. Sekmines ir 3 . dienoje Apte
ps Panelės Szvencz. (3 nedelią lapkri
čio. Kiekviena isz szitų trijų szvenczių 
p ypatingą savo apsireiszkimą. Pa- 
psarij Vilniecziai ir aplinkiniai skubi-

Estijai visus ateinanczios vasaros dar-

[kitados turėjo savo ypatybes. Apie 
biką svietas is’z visų pusiu traukdavo 
Kalvariją (Verkus) apvaikszczioti sta-

užėmę

paveikslą Asztraus Bromo. Cieloa mi
nios svieto parpuolę bucziuodavo bruk* 
su graudžiu verksmu ir iszkeltomis į vir- 
szų rankomis garsiai kalbėjo poterius 
del apturėjimo atlaidų.

Bet iszkilmingiausiai ir graudin

Paneigs Szvencziausios. Per isztisą ok
tavą bežnyczia ir ulyczia prigrūsta žmo
nėmis; per litaniją vakare, nežiūrint 
koks butų oras, kasdien pamatysi po ke
lis tukstanezius besimeldžiaocaių. Pi»- 
kutinį vakarą, kada buna laikomi 
tiniai miszparai, beveik visi Vilniaus gy
ventojai iszsipila ant ulyczios, o Vartai 
ir visa ulyczia gausiai apszviesti Įtampo
mis ir iliuminacijos žiburiais. Miszpa
rai buna bažnyczioje. Pasibaigus misz- 

... params vyskupas pontifikaliszkuos ru-
1 buos eina į Asztraus Bromo koplyczią, 

atgieda litaniją su visu svietu prie akom 
paniamento orkestros, Pagiedojus li
taniją vyskupas apsigręžia ir laimina , 
žmones ir visą svietą viduje iszkilmingo 
nutylimo, ant pasilenkusių žmonių gal
vų. Ant tamsaus nakties dugno tarp 
tukstanezių plieskianezių žiburių stuo
muo ganytojaus, laiminanczio žm- 
nuo augszto, iszrodo lytr : ..ones
tarp žvaigždueziu • ’ o 1SZ dangaus
szirdį suram-‘ plaukia į žmogaus 
susir- ..lUimas ir viltis, dūsavimai 

6raudinusių ir szauksmai:Motina mi- 
laszirdystes! — viskas susilieja ir mai- 
szosi su skardžiais balsais orkestros ir 
szventa giesme Panelės Szvencziausios.

so, bet daugybes žmonelių iki vėlyvai 
nakcziai dar vis siuntė maldas į dangų.

B i c z i u 1 i s.

Stebuklingos Giduoles Liekarsftvos
Pokariu tukstanezei ligoniu iszsigydo no visokio 

ligų, siųsdami szirdingas padėkavones no saves ir 
žmonių už iszgydln’mą sekanezių ligų:

Plaucziu džiowa, dusulis, gumbas, patrūkimas, pa- 
puczkai, dygentm yje. apmirimas, pažandės, pūsles, 

karbos, strėnų skaudėjimas, gerkles liga, romatyz- 
mas, kaulu gėlimą, skurbatą, galvos užima svaiguli, 
meszlingi, epilepsy, persz.a nna. kad dantis užlaikyt 
no puolimo in keletą minulii iszgyduma, skau įėjimas 
galvos, deglių, slogos, nszkurtimas ausu, užstojimas 
viduriu, žaidulei ir užsisenejusios ronas. iszvarimas 
kirinelu vajkams ir suaugusiems, užsikrėtimas viso
kiu ligų ir t. t, del koznos ligos ira gidaole naudin 
gausios isz Europos ir vau klasztų Ameriko, suta 
šita por garslugiausius gydintojus ir nan;.ujamos gi 
dinycziose Europoj ir Amerika. Taipos-gi turiu viso
kiu gidomu szaknu, žiedu, ir žolu, o ir sianauninko 
(pamaezniokas) isl Europos užlaikau Susipažinęs su , 
visokiom kompanijom pigiau del savo tae.tie.cziu galu 
parduot. Turiu glduole del slenkancziu plauku, viso
kiu diržu irdaigtu reikalaliugu del sveikatos. Ne 
vienas jau ira patrotijes willi isz.sigvdinimo nes galit 
naudot iszvirsz. minėtu.gfdiioln.’o r esigraudisit nie
kados! , Keliaudamas pu svietą su Dievo pagelba 
daug patiriau praktiko'aiitligoniu irtikam-zių glduo- 
lu. ■ J’ukstaueziai ligoniu iszgijo ir koznasduoda tik- 
paliiidimyia. Turiu vilti kad Lietuvei savo ta.utiecz.io 
n e paniekins: Norinticje atsiszanktie prasz.au apra- 
szit liga ir kafp ilgaK-"Wga^v p dastosit gora rodą su 
naudingom rinkaneziom giduolera.

Gero velijantis visiem lietuvia'nAJusi tikras vien
gentis, MAIIANOY CITY, PA. >

J. M.

Popullariszka® kandidatas
JAMES W.RYAN, demokr. kandidatas 
ant kongresmono yra dyvinai populiariszku 
Schuylkillo pavieto, taip jog jo pergalė prie- 
szinįao laike rinkimų 8 d. Novemberio rokuo- 
janrn tukstancziais balsų.

Po teisybei nėra tos vietos, nėra užkampio 
Schuylkillo paviete, kur vard^į James W, 
Ryano nebūt žinomza. Bonas J. W. Byan 
yra gimęs ir au^s 8zitara pavieto, prlgulj 
prie žmonių vadinunuj nselfm»'u’” į.aj yra 

pasidėkavojam savo energijai ir da»’L r . ..... ouidaėjo iki augsztai pozicijai re- 
^ezotanto pavieto į kongtessą, kokiu szian-

Ginięs isz neturtingų tėvų; Būdamas 9 nu 

isz mažens turėjo prisiriszimą ir eit pikiuoti 
szleitų. Ui m. savo amžiaus atsitraukęs nuo 
mainų pradėjo vėla eiti į Užkala drauge pa- 
tnaczydamas savo tėvui ant farmos, kurią pas
kutinis laikė szale Frakvilles. Pabaigęs isz- 
kalų pasiliko mokįtojum Public School, ku
rioj profesijoj iszbuvės kelis metus liko pri
imtas per Ilon. James B. Railly. kaipo mokį- 
tinis provų 1883 m. buvo priimtas prie Pot- 
tsvillės baro. Uždėjo ofisų Sz^nudorij, bet 
paskui gavęs pasodą pamacznyko szerifo per-

Jo didelė pažintis ir dalyvuniai politikoje, 
taiposgi nepaprasta iszkalba, su kuria nuo 
pradžios gynė dernokratiszką principą padarė 
jį greitai vadu partijos 1892 m. isziinko jie 
jį aut District Alt., 1896 ni. gavo nominaciją 
ant kongrssniono, bet buvo suniusztas per 

szais 'republikonus Tai-gi . szįmet jie 
jau vienbalsiai pastatė jo kandidatūrą ir nėra 
abejonės, jog galingas sulygsziol Chas M. 
Brutu turės apleist savo vietų iszrinktanijam

■John Smith & Co
Laiko kopuikinusią buczer.ne visokios rnė- 

■ Siunez.ia taipgi pinigus i visas dalis svieto, 
o pęr jį simi('ziaini_p.mįgai ineprapuok. '

’ Parduoda szipkdrtės' ant asztuonių garlaivi 
uių kompanijų.
187 Sunbury str.

M. BORUCH, Mng.
Minersville, Pa.

prasz.au
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Neseniai dar blaivyste prasidėjo tarp 
lietuvių, neseniai blaivystes draugystes 
pradėjo tvertis, vienok jų krutėjimas jau 
yra žymus. Blaivystes pradžia puiki ir 
be abejo daug žadanti tautai. Vienok 
reikia daug darbo ir pasiszventimo, kad 

atsakancziai valdyti ir rėdyti, idant, kaip 
daugelį mus naudingų užmanymų nepa
tiktų baisus likimas. Negana to, kad 
blaivinįkai prisižada neragauti svaigi- 
nanczių gerymų, negana ir to, kad kiek 
įstengdami rūpinasi uždėti knįgynus ir 
nekaltas blaivės žaisles užvesti savo pa
silinksminimui, reikia dar neatbūtinai, 
idant savo gerus darbus ir pasielgimus 
pagarsįtų svietui, taip kad kiti matyda
mi galėtų įgyti patraukimą sekti juos. 
O tam tikslui reikalingas yra laikrasztis, 
kuriame blaivyst&s reikalai skelbtųsi. 
Taigi blaivystes draugystes, dar finan- 
siszkai neturtingos, vargiai įstengtų nor 

visas, lyg tikras seseris, risztų į krūvą, 
tacziaus, man rodosi, lengvai tą galėtų 
padaryti apsirinkdamos už organą vie
ną isz kriksaczioniszkų katallkiszkų laik- 
raszczių, kuriame visus savo veikalus 
garsįtų. Blaivystes draugystes yra baž
nytines — turi, pagal savo konstituciją, 
atlikti velykinę isspažiatį ir prižadėti ar 

dvasiai Turęjua miBteb&i p. 85>ivi-

Kaltinami uz blaivystes nebuvimą tarpe 
lietuvių ir dar su ironija pasakyta, jog 
Dievui garbę; didina girtybe. Keista 
man pasidarė isz p. Blaivinįko straips
nio; girdi, bažnyczia ir kunįgai yra kal
ti, kad lietuviai yra blaivus: ana Pitts- 
tono klebonas visatinai nugirdė savo pa
rapijomis ant excursijos etc.
.,-Voa tik spėjo Blaieystės draugystėje 
užsimegzti;. tiiojaus užpuolė jau ant 
kunigų.,.— ■Pirma reiktų pasirodyti 
gerais darbais ir pasielgimu, o jei kunį
gai -peiktų, .’ kliudytų gerus blaivinįkų 
darbu8r tuokart, tiesa, reikėtų jiems isz- 
drožti teisybes žodžius Bet už ką szią- 
dįen.juos niekinti ?- Turbut blaivinykai 
nori lietuviszkuose kuniguose sau ne

B r o o k 1 y n, N. Y. In vietą mi
rusio kun. Krauczuno ateina kun. Žeb- 
rys isz New Britam, Conn., kurią tai 
vietą davažines kun. Saurusaitis isz Wa-;

New Phil’a, Pa. Blaivystes draugy 
sto laike antrą savo mitingą pereito] ne 
dčlioj, ant kurio nuspręsta neimti ats
kyrė charterio, bet laikytis drauge si 
kitoms blaivystes draugystėmis iszvie- 
no. ■-

M i n e r s v i 1 1 c, Pa. Pereitą 
czetvergą lietuviszkas kliubas laike sava 
mitingą ant V. Marazo sales 7 pm. Buj 
vo ketinę pribut ant jo p. Birsztonas in 
p. Vysockis isz Szenodorio, bet paskui 
davE žinią per telefoną, kad negalesprij 
būti. Taiposgi suzvadžiojo demokratai 
Cumming, isz ko daugumas buvo labai 
nekantanti. Ant mitingo nusprendi 
pagal įneszimą kun. Matulaiczio pareil 
kalaut nuo politikierių, už kuriuos ball 
suos 1) kad palengvįtų lietuviams iszčl 
mimą ukeriszkų popierų, 2) idant konl 
testo kasztai nebūt daugiaus mokėti is| 
County, bet kontestuojanezio expensail 
nes tas nuvargina ir įvaro į skolas pal 
vieto kasą. Buvo dar kun0 Matulaicril 
įneszta pareikalauti nuo sudžios už kur! 
bus duoti votai, kad naji del saliuni] 
laisniai atėjus laikui but duoti vien sil 
žinia kliubo, bet tas įneszimas daugeliui 
nepatiko ir nebuvo prijmtas.

Humbuglerius.
Kelios nedėlios atgal gaunu laiszką 

isz Londono nuo savo brolio Jurgii 
Montvilo. kurs tarnauja Maskolijos ka 
riumenej Novgorode. Raszo jis, ka( 
sumuszęs aficierą pabėgo į Angliją ir da 
bar gvoltu szaukiasi pagelbos. Gera 
perskaitęs laiszką dėl nekuriu priežas 
ežių pradėjau abejoti apie jo teisingumu 
Nenorėdamas likti prigautu pasiryžai 
isztirti tą dalyką. Ir sztai dabar p. J. 
Valaitis su p. Petkeviczium isz Londono 
man pranesza, kad mano broliu yta pa
sidavęs koks prigavikas J. Savukaitis, 
kurs dabar po ta pat mano brolio pra
varde prisiglaudė prie ,, Polishmens 
Working Club”. Pargrįžęs jis isz Ame- 
kos pakliuvo į kariumenę drauge su ma
no broliu, o isz ten pabėgęs norėjo iw- 
kirsti man szposą. Szį atsitikimą pra- 

17 ImMioga <•«& įflSM į grawflUnoasu del visuomenei;! kad atsarga- 
SLS oiaiB sa p&n&nriais bro-liais ir nesi-1

W T (bet prigauti.
. CkaJdjuiXOfr) Jomis V. Montv’la.

kis įprotis, kad neužpuolus ir neniekinus 
kunįgų nieko negalima veikti. Tai gry
nas vaikiszkumas ir kvailybe! Ir včl, 
teko man szįmet būti ant Seimo Pitts- 
burge, kur tarp visokių įnesziraų buvo 
statyti Pittstono Blaivystgs drazgystes 
įneazimai. Girdi — reikia praszaliati 
kunįgus ir biznierius nuo vyriausybes — 
Ką sakyti ant to? Blaivinįkai 
turbut skaitė Susiv. konstituciją, kur 
aiszkiai rodo, jog visi Susiv. sąnariai yr 
lygus ir lygias turi tiesas. Ar ne? Ta
sai p. Blaivinįko straipsnis, patilpęs 
,.Vienybėje”, anti-katalikitekam laik- 
rasztije, daug reiszkia ir duoda suprasti, 
jog nors tverianeziosios blaivystes drau
gystes yra bažnytines, katalikiszkos, 
vienok tarpe jų sąnarių randasi visokių 
žmonių. Neabejoju jog lietuviszka 
Amerikos blaivyste paskirs sau už orga
ną ,, Vienybę”; bet tai but del jos dide
lis smūgis. Blaivinįkai, kaipo katalikai 
gali rasti ir kitus laikraszczius, neprie- 
szingus bažnycziai del platinimo geros 
savo idėjos

Ant CORONER

Votuokit už

Dr. C- A Bieiler
isz įFrakville, Pa,

> iMEJJ —J .J^.- iJg.Į^ ■ BUJOjgBEiaUf ■■■ IFU <

DiątuYiszkas knįgna parta&ta k^ptgiwifc

nžtfc o.

C C"

T ; sidejimu iszkrete visas plyszius pas
- - i JurgeHonį. Ant jo puolė nuotar

tis,. buk jisai metęs po kaimus ir klijavęs 
prie stulpų lietuviszkus atsiszaukimus 
ir laiszkus. / Rado tik apie 30 malda
knygių, kurias ir paSmč, ale užtai nedi- 
į(dele bus beda. -• -

V i 1 k a v i s z* k i s. Szvento Lau
ryno-dieną (10 rugpjuczio) vienas apsz-

i Lietuvoje szįmet pavasaris buvo labai 
Į dailus. , Javai sukilo. labai gražiai, tik 
I daigtais ledai apdaužė, Dobilus imant 
; buvo pagada, bet kas turėjo anksžlau i 
j nupjauto szieno, tai supude. Paskiri 

Į. . nuo 7 liepos kad pradėjo lyt, tai ne «e- 
' niausi žmones nępąniųna. tokių lytų ir 

I pavandenų; lijo iki galui menesio,- o jau 
L-.j paskutinių dieną* liepos tai -ne lijo, 1 bet 
I ‘ pilte pyle per visą parą. Jau rugiai bu-

J vo'mandeliuose, kaip kas buvo pamegi- 
topn'ęs vežti, bet vis /Ja džiovino^ o ežia ir 
i ' užsnigo. Ant rytojaus, -kaip tik vėjelis 

11 praputč, ^mončs dar Szlapius rugius Šme 
traukt į pastogę, kad nors sziek tiek 

, ’ nuo bado atsiginti. Neilgai tas buvo, 
nes už pusantros dienos ve) 
tik ne taip smarkiai. Dirvos taip at
mirko, kad vežimai ir arkliai klimpo, 
kaip pavasary;. Ir taip lietus iszlaikč 
visą mėnesį; paskui užstojo giedra; žmo
nes rugius nesze ant kiemo ir džiovino, 
nes pruntuose jau pradėjo szusti.
tai-gi kvieczius ir vasaroją suėmė kuo- 
gražiausiai. Kviecziai buvo gražus, bet 
lietus juos iszgulde ir iszlauže. -Ą Bulves 
beveik visos prigėrė. Liko tik ant kal
nų ir piestose, ir tai ne skanios, kaip 
muilas.

In Krasnoborą buvo perstatytas kun. 
Valaitis, vyresnysis, bet randas atmetė.

Starpoles gimnazijos profeso
rių Vincą Staniszkį valdžia perkele į 
Lomžą užtai, kad laiszke klieriko ^Mic- 
kevieziaus į klesinį Jokūbaitį atrado pa- 
raszyta. kad pas p. Staniszkį nueiti; pa
siklausti rodos. Laiszkas tas pakliuvo 
į rankas gimnazijinių sznipukų, szie-gi 
perdavė jį žandarams. Jame buvo pa
sakyta, kad gerai but įtaisyt kaimuose 
ir miestuose lietuviszkus knįgynus ir 
iszleidinSti litagrafuotą lietuviszką laisz- 
ką, ant galo pagalios raszo tasgklieri ku
ris, kad pasiklaustų rodos apie tuosius 
dalykus pas profesorių Staniszkį, nes jis 
esąs geras žmogus. — Isz to laiszko 
iszčjo tai, kad klieriką Mickeviczių isz- 
varė isz Seinų. 8tos kliasos mokįtinj 
Jokūbaitį neprileido prie egzamenų ir 
pelkele į Kelčių gimnaziją, profesorių 
Staniszkį iarkele isz Lietuvos į Lomžą. 
Profesorius Staniszkis ksguldinėjo gim
nazijoj senovl&zkas kalbas ir Lietuvisz
ką kalbą.

atvažiavo ant Vilkaviszkio stacijos ' ke
liauti trukiu ant Kauno. Ugi, Lvigė, 
jam nusipirkus bilietą, prisiartina žanda- 
ras ir sako, kad jį turįs iszkratyt. , Kaip, 
tik atsitrauks nuo kasos apstojo jį abie- 
szczikas, du žandarai ir zemskių starsza. 
Kratė abiesezikas, norėjo net į kiszenius 
lysti, bet tasai vyrukas nesidavė, ale 

rirszaus visgi cziupineio.
_____ ____  Vaikinukas isztrukęs 
isz nagų nevidonų pasiskubino nudumti 
ten, kur jam reikia, nieku nepamokinęs 
tų burliokų.

(Isz Ukinįko).

) praėjo lyti, czi’JPinSt jSZ vi
• Nerado nieko.

Przybylskio komedija 
Verte Šėlimas.

Pabaiga.

Teresa.
Kur-gi Jadvyga rengiesi be mano paveliji

mo?
J u o z a s (bueziuodamas Vladą) 

Brangus Vladai, nepykk ant manęs.. .. ta
vo sesuo užkerėjo manę....

Tu ®si geriausias vaikinas, tiktai, ant nelai
mes. atsimink, kad eilėmis ptuzios nepavalgy- 
dįsi... Atvažiuok pas mus tankiau. Pakal
bėsime apie tai.

SCENA VIENUOLIKTA.
Jadvyga, Teresa, Vladas, Juozas, įbėga Kor- 
nalskienė, paskui Robertas, Tarnas, Adomas, 
Edvardas, Klimciutė, Moleiute, Malciutė, ir 
Magdė.

K o r n a 1 sk i e n ė [įbėga pikta].
Kastai per žmogus!.... susisznokėti bu 

juo neguli; asz jam apio Klimciutę, o jis man 
vis apie peczius, kaminus, norėjo mm duoti 
adresą kažinkokio kaminą statytojo- Kas cnan 
galvoje statytojas! (Vladui] Praszau tamistos 
kas yra tas ponas Robertas?

Vladai.
Ponas Robertas? Turi keturias krautuvas 

augliu, paesi^ ir pankeli vaikę.
Kornalskienė (užpykuu).

Kągiri&ul... paskatą v&fką! lasjuokimasl 
Otoriota! Tai ff»l ir tuodu taip-gi?...

S i a a a g. Po Petrinių orionai teteC 
darai ir puaprokaratorius su didelių <£*1 

Taip-gi tesanti! (rado cat 'Juom k lyg 
Jadvyga*]. Tm rksM n®ž«n«t»...

gal bos neužilgo ženotas!..

Pabaiga svieto- Kur-gi asz turėjau nosį f 
(azaukii] Klimciut! Meloiutl (įeina visi].
Robertas (veda Klimciutę baigdamas 

iznektą].
O kad traukimą nebūtą, reikia dureles ge

rai uždaryti, nes mažiausias plj eželis daro 
perputimą...

K o r n a La k i e n ė.
Mano duktė nereikalauja lekcijų apie kami

nus ir traukimus pectiuose (tyliau Klimciutei 
su didžiausiu piktumu) Nesznekėk su juo, tai 
anglinįkas au penketą vaiką.

K 1 i m c i u t ė (pasipiktinusi).
Oi! Ką.girdžiu?..

Magdė (įbėga - tyliai Teresai].
Praazau tamistą, pietus jau gatavi.

Teresa.
Praszau tamisty prie stalo.

Tarnas (Kornalskienei).
Meldžiu taurintos.

K o r n a 1 8 k i c n ė.

O, no - negalime pasilikti. Bijausi, kad 
vyrui nepablogty. Turime važiuoti, Klim- 
oiut, Melciut, Maloiut, rengkites. (tyliau duk
terims) Visi ženoti.

Tarnas,

Nedarykite tamistos ceremoniją.

Kornalskiene.

Ne, ne, perpraszom, sudiev tamistoms. 
Robertas [kažinko vis jioazkodams). 
Meldžiu tamistos, ežia mano adresėlis....

Kornalskiene.
Nereikalauju tamistos adresėlio? Eime mer

gaitės [iazboga].
Robertas.

Ne - tai no, tegul joms ten rūksta!..

Vladas.
A! Dėkui Dievai, kad sau iszvažinvol Pie

tus bent romiai pavalgysim©!
T a m a 3.

O per pietas asz jums iezdrosziu kalbą ant 
garbės jusą ,,draugiszko suvažiavimo”.

(Uždangalas nupuola).

Ar nori goros Trajankos? Jelgn taip, ta! pirk LE
WIS'!) LIETUVISZKA THAJAXKA, suside 
daneliu isz czysttj žolių ir szaknq, dailiuose blekf- 
niuoso baksnkuose sudėtu, 5o e. baksukas. Nekurie 
lietuviazki sztornykai laiko, arba, jeigu nelaiko mes 
prlalų»tm po apturėjimui pirma užmokesczlo.

Utį tau plaukai »lenka arba nori dlktus plaukus 
turėt? Jei taip, tai raižyk pas mus, o gausi rodą, 
kaip įrytl, Agentę reikalaujam visur, Adresas.

Bhenandoah, Pa.
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Tikrai gryna

Altoriaus Tyua 
----- GAUSITE PAS-----  
BARNSTON Tea Co

6 BARCLEY STR.
New York’e.

Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir 
vyną.

NAUJAS S ALIUNAS.__

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

Alutį pargabenu net isz Prūsų 
tikrų Kavarską, sznapsą isz Masko- 
lijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi- 
Palei strytkarių dypą,' • ,

Minersville, Pa.

Geri uis, kaip Klondike
Tndekit savu pinįgus ten, kur jus žinot, kad 

už juo-.- vilnai gausite.

GERIAUSIAS LIE 
TUVISZKAS KRIAJ 
CZIUS
A. BUJAUCKA S

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

TĖVYNĖS SARGAS.
Mėnesinis iliustruotasUikrasztis. 

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

Parlor suit 5 sztur.Q* —S18.00.
Kėdė su medžio sėdyne — |>3.45.
Kėdė su nendrine sėdyro —

Williams te. 8on,

Dailus aržuolinis sutrau kiamas 
stalas - $3.7

Geležines lovos - $ 3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

Visa ellialovos, springsal, visur 
apva dŽiota - 8 3.7

Komoda 5.
13 S. MAIN STB.

SHENANDOAH, PA.,

Gerkit

aierCo’s
,,Anthracite” alų. 
varantuota tikrai vystas

Gaunamas Scrantongl^Pa. 1423 
Main lve pas Rav. į AKaupų už 1 
dolerį.

Pernyksztis ir užpernyszksztis 
po i dolerio.

SALIUNINKAI!
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kadjCHKYS- 
TIAN SHMIDTO yra 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

JEI NORI GAUTI GE 

eąd™tI W 
už pigių prekg^elk pas 

jo ofisą
---------ANT----------

in

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

psaupojim kompanija.* Apsaugoja nuo ugnele* jau daugelism

Ar nori Alaus, Porterio. Degtines ar Vyno

Lafaotto Hotalis

B W. Cumming
ant

District Attorney
Benjaminas W. Cumming Jr.

Nuveik pas

8

Schmidt Broliu,
Tarp 4 ir Sunbery sts.

Minersville, Pa.

Kraaucziiis!

kandidatas ant District Attorney 
isz demokratų pusės yru mokįtas, 
gabus ir praktiszkas žmogus tikrai 
atsakantis tam reikalui. Schuyl- 
killo žmonės pasielgė labai iszmin- 
tingai iszkel darni jį į kandidatūrą 
ant District Attorney ir nėra abe 
jonės, jog jie padarys tą pat| laike 
ateinanezių rinkimų November!]'.

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

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

I. RICE,
Tuojaus prie People Depot,- • 

Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor 

Store ir dastatau į pajunųm-r alų; 
porterį ir 1.1.

desvillej, kur jis isznioko teisybes 
ir pažino reikalus darbinįkų. Taigi
p, Cumming buvo visada priete- 
lium darbinįkų, o ypatingai mai- 
nierių, ką jis parodė daugelij atsi 
tikimų. Tai]) 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 Artoruey 
ofisą. . ,

Minersville, Pa. IV. Sunbury Str.

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 bizni ir 
noriu kiTogcriausJa intikti’kiekvienam mano kostumeriui. Jei 
norite turėt puikų siutą, ateikit pas manę,,o pamatysit. Gero 
velijantis-jum>4u?>iį'vi&htautis; _ JONAS J. UŽUPIS?
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ZINIA DĖL SALI UNIKU

P. LIPAHCZIA.

Syji įrilX£Ž:i\!i^^k\sin^MSKįKMSKltXMSK3lr.l.\sk31il\S^

Taipogi parduoda Laiva kortos ant geriaugų laivų ir iieaiuncai* 
pinįgua į visas s visto dalis greitai ir pigiai..

i'f J i I I; H

m

H !ų

E- Hummel.
Pigus Forniczių sztoras, Orato

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

Minersville, Pa.

Geriausia užalja ir rodos vletaj'dėl lie 
irtų. Pirmos kliasos visokį gftrymao 

cigarai. Laivakortes taipoegl p ardu 

cnt geriausių linijų.

Kepaminakile, jog Kotelis

Petro Lipavicziaus,

'.t

S
W. SĖD MINSKĄ, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILK

KARŪNŲ, SZARPŲ, 
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, 
BERLŲ, MARSZAL- 
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

Turiu už garbę apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
8uS augszcziaus paminėtus daig
ius Pigi a use i, Teisingiausei 
ir Geriausei, nes per 30 metų 
užsiimdama iszdirbimais įgijau 
geriausg praktikę ir dėl to galiu 
wiska padirbt pigiau ir goriau ne
gu kiti fabrikai.

0u guodone
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„ W. SLOMINSKA,
679 Milwaukee Avenue, CHICAGO,

Mano Dirbtuve tapo 
Apdovanota

IDWIEMS MEDALIAIS
ant Kosciuszkos Paro
dos už rūpestinga, tei
singa ir artistiszką isz- 
dirbimą.

lEHStt;

KRAJOWA

Vimta Uetnviszka
APTIEKA!

Kurio] galite gautie visokių giduo- 
u kaip senam krajui, ba aptieko 
rius paeina isz seno krajaus.Tai-: 
pos-gi siuncziame giduoles į visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit 

W. K. SzembOrskis,

641 St. Clair Str. Cleveland. Ohio

IR 8ZT0RNIKU.
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

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

Moteriszkų drapanų
No 205 E. Centre str.

Pirmos kliasos Hotel}
UŽLAIKO SCRANTON'E

Mus American koui- 
niszkai paauksuoti 
Jzi< goreliai yra ger
iausi už pinigus.
Paduokite niurni savo va
rdą ir antrai-a, o mes prl 
siuiim per ekspresą C. O, 
D. dziegorėli už •? 3,50 su 
privilegija isztyrimo pirm 
negu mokėsite vienu oen- 
ij. Yra tai puikus 14 kar. 
■aauKsuoti garu atsuka

mi ir guru varomi laikro
dėliai ryriszki ir moterisx 
ki Grurnntuoti už gura 
laikymu ci«uk>, nepra&ozi-

»nuif .. v<> rius. Jei patiks nžmozek ek 
h įprvsraouMi I i.M) ir rrasttus ekspreso, o d tie fore 
f lis tave M— .iuc- .ame drauge ir paliudijimą, 
Į jac ani gahaa grąžyt per metus jei n«-
j patikt .V 5 jiaa.i viena už dyha. Adresas 
g ITK* WaMOMO JE WRLEY CO.
5 Ir* »t. Chicago, HL

Banka Bischoffo
uždėta 1848 meto 

ame Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CltaHIl te
New-Yorke
--------- O----------

Simuzi?B!f p į s visas dalis svieto plgef, saugel Ir greitai

išduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz us g 
Mvių i krajų važiuojantiems ir isZSiUHCZiamC SZipkorte 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos gulden

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynaf.

K. Radzeviczius
Puikiausia visam Shenandoah

PEST/W PĄ6JJĄ;
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip] visada^szalt 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigaraijal 
.m mos kliasos,

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
elkale.

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

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 

suduose. Provos už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų 
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir 
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,pa- 
raszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas at- 
jieszko parduoda ir iszrandavoje namus, sztorus farmas ir isz renka ran
das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and 
life insurance.)
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B. H. MORGAN,
Dirba visokias

DR. F. J. KALLBAERTEN
BPECIJALI8TA8

KARDUS, DRABU-

' DEL LIETU

V1SZKU
DRAUGYSCZiU.

1

STR.

Tai tuk pas

DR. F. J. KkLLteSR TEN

Pigiausia vieta viso 
Amerikoj

W-SDHSUETL’TOS 
PC ARSZW.WWTO. 
UZUZ4J1UGJ893. 
5HEUAHDCAH/A.

ŽIUS IR T.T.

RES, KARŪNAS,

FEE DUE WHEE PASEKT OBTAINED. 
lA-eidi wHh cxplAoatinn froo report M to 

patuntabUtty. feS-CAOS BOCK FBES. OuntaUm scfartHWM 
and tnll ioh>rnia*ana_ tK9~Write far SPECIAL OFFER. 
H. B. WILLSOH 4. CO., 1Mra‘ 
La Dcott BrJlSnA WASHINGTON, D. C

I ■ . 
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Geležinkelis Lehigh ■ Vaiky.
■Puujdejo nuo 15 Gegužio

Trelnai Iszeln* isz Shen&derto į Ponu 1 
Haven Junction, Mauch Chunk, L® 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
New York Ir Philadelphia 5.2$, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Havener Pitts

ton, 5.28, 10.14 ryta; 3.59, 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 plet.

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

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

Meadow 5.28 ryta; 2.25 po plet.
In Mc’Adoo, Audenriod ir Hazleton 

Stockton irLumberYard 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 
!r 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 plot 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 13.35, 5.05, 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 
035, 10,00, ryta ir 12.50, 5.10, 6.27, 8.35, 
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 pietn.

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

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

In New York ir Philadelphia 9.35 ryta. 
Iszeina isz Hazletono į Shenandoah 
50 ryta, ir 6.27 po piet.
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K. B. CUTTIfi. Supi. T/MportitieA 
South Bethlehem, Ft. 

ROLLIN H. WILBER geueralnes eape 
rlt teridentai South B»thl*bem, >« 

CHA8 B. LEE, Gen. Pass. Agentas 
New York, K, Y.

A W NONNEMACHER Div. P»e 
South Bethlehem,

II 8. Main sir.
Shenandoah, Pa. 

Parduoda naujus laikro
džius ir patąiso visokius 
daigtus isz aukso ir sidabro 
kaip tai: žiedus, špilkas ir

gerianktsd gydo vteeklae Ilgši
Gyvena

30 E. FLioyd str.
Sh nsndoah Pa

Vipceptas Doynapski
REAL ESTATE BROKER

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

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus išmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyozią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Philadelphijoje ir Camdene? O gal nori 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?

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

Mok&loStebuklai.
Phmczin liga tr džiova 

tesgydomoft.
PraldhreaRetr Yorkte kenalixs tr mnknlin- 
cdns ką slate mus gkaitytqjams už dyką.

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodus is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plauezlų Ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, lata.ro vidu
riuose Ir abelnai visokių nupuolimų svei
katos. Kiekvienam mus skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį. jis atsiųs UŽ DYKį 
TRIS BO N KŪTES savo nacijai iszrastų 
liekarstu.

Jo ,,Naujas Moksllszkas Gydymus' 
iszgydū jau tukstanezius savu laiku var
tojusius ta vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos prfdery tę suteikti keucziauczia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanezio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo 
tvirtinimas, kad plauezlų ilgos Ir džiova 
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate, 
yra patvirtįtos lindyjimals „szirdingų 
padėkavonės laiszkų“, kurių ezlelos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj Ir 
Europoj, atsiųstos nuo Iszgydytų isz vi
sų svieto krasztų.

Baisi džiova, nepaslliaujantl, atnesza 
greitą Ir neisavengtiną myrį.

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

Kencziantiejie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

piltoji Ludwig
Propr.

Minersville, Pa.

Star Clothing Store.
Sziose dienose pargabenau ditu- 

bes paskutines mados

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

Irsžkus,
110 Sunbury et Szalia NA olfo sa* 
liūno. Minersville, Pa. -

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minkevlczlu 

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ryginus d31 szarmenų, vesei- 

lių ir 1.1. [36 ir
CHHONI8ZK-U H* SBRVI8Z-

KU LIOU.

Gydo visokias 
užsenėjuslas ligas 
Troszteinlina, spaz 
mas, paralyžių, 
dusui", vandeninę 
pukliną, reuma
tizmą, skaudėji
mą galvos, akių, 
ausų, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk-

-lės, krutinės, kvė
pavimo kelių,dru- 

siitzi.s i. > galvo* ir ant

SZARFAS, KEPU-

Wanted-An Idea &SE

g b
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruacijų, kraujo tekėjimu, baltąją 
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk- 

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, roią, 
garnų ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą, reuralgiją, brouehltis, petog. 
ra, niežulį,uždegimu smegenų, sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimu, susilpnėjimu kojų, džiovą pil
vo Ir inkstų ligas, tifų, odrą, kirmėles ir

UŽSIKBRC56L1MAS LIGAS abiejų k 

ežių (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 
greitai. Neteik gėd tis, tik gydytis, nl 
užvilkima* atnesza apverktinas pašei 
mes.

Bodą ni dyka! Dr-as Kallmerten'as 
Inos rodą uždyką. Apraszykil ligą, pa
sakykit kiek metų ligonis, atsi skit gro 
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už 
3 c. paeztlnį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kal, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

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

23 N. MAIN
SHENANDOAH, PA

O Geriausias Shenad o 
tografas; nutraukia paveikslą 

kokio nori formato, nuo ma - 
žiausio iki formatui portreto

Puikiai nutraukia ir nebraag' 
iai.

291 VT. Centre 1 h 
Shenaad • »

lata.ro

