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P a n a, Ill. Neprigulinti prie unijos
Wilkes B a a r e, Pa. 11 d. LapkriM a s k o 1 i j a. Kad susirinks kongre
sas dėl apsvarstymo apie sudėjimą ginklą, czio. Trūkis No 5 Lehihgh Valley geležinke baltiejie ir juodiejie darbinįkai kas kart labapie tai nieks neabejoja, nes caras jau iszsiun- lio susimuszė treczią valandą nakezia su tru- jaus szela; taip pat elgiasi ir straikieriai,kurie
jau nuo seniai ten straikuoja. Kompanija B.
tė užkvietimus, o jug carui nieks nenorės at kiu No 6, kuris 8 valandą vakare
Susidu- kavalerijos isz Bloomington stovi ežia ant sar
sakyti. Ar sutiks visi ant to? Tai kiaušyre jie prie stacijos Newport: užmusze keturis gybos, bet nepaisant to murinai szaudo į kiek
ana pirm laiko sustatyta, humoreska po ant- ' geležinkelio tarnus, bet pasažieriai iszėjo dar vieną, kurs drįsta pasirodyti ją apygardoj.
galviu „Caro konferencija, kurią patalpinome laimingai. Tiktai keturi pasažieriai likosi su Murinai yra gerai apginkluoti per kasyklą
locninįkus; szaudo jie į namus, kuriuose gy
sziame numerije ant 5 puslapio. Joje („Caro žeistais.
N c w Y o r k. 11 d. Lapkriczio slidžia vena straikieriai. Milicija tą viską leidžia
konferencijoje“) trumpai ir aiszkiai persistato
Lawrence prisakė szerifui suaresztavoti An pro pirsztus, o kapitonas Butler, kada nuo jo
politika visą vieszpatysczią.
I s z p a n i j a. Važinėjimas Wilhelmo, drew Carnegie, žinomą inilijonicrią ir, taip pareikalavo atimti giklus nuo muriną, atsake,
Vokietijos ciecoriaus, suteikia daug medegos sakant, karalių geležies ir plieno. Aplikacija kad tai daryti suvis nereikalinga, kadangi
visų szalią laikraszcziams ir galvos laužymo apie suaresztnvojimą Carnegie likos sudaryta szerifas suteiks jiems daugiaus ginkle. Ma
politikieriams. Ispanijos pressa, galima sa specijaliszko asistento kamisoriaus prisaikįtu- tomai milicija viską daro iszvien su szerifu,
kyti, dabar vien tiktai tnoni ir užsiima, ir ją, kurs nusiuntė Carnegie’jui paszaukimą, nepaisydama gubernatoriaus įsakymą.
neapsakomai džiaugiasi, kad ciecorius Wil- kad stotą priesz jį dėl egzaminavojimo ar tiks
B r o o k 1 y n, N. J. Kriaueziu darbai
helmas pribuvęs i Ispaniją atgaivįs jos dvasią ant specijaliszko prisaigįtojo, o Carnegie jo szį rudenį eina neblogiausia. Kurie tik nori
ir nedaleis visiszkai nupulti. Prieszingai, vy nepaklausė. Likosi szaresztav.otu, kaip ne dirbti tai darbą turi. Ir abelnai su visokiais
riausybė tvirtina, kad ciecoriaus vizitą bus klausantis sūdo valdžios.
darbais negalima labai peiktis.
tiktai taip sau draugiszka, neturinti jokio suP 1 a i n f i e ] d, N. Y. 14 d. Lapkriczio
Joliet, III. Darbinįkai ,,American
siriszimo su politika. Liaudis baisiai įerzįta buvo suaresztavotas tūlas Ch. Froelich isz
amcrikieczių reikalavimais: kad Ispanija atsi Newarko. Kasta mat kūną nekokioj. Kelley Steel Co. “ rengiasi prie straiko, jei kompa
sakytą nuo Philipiną Jcigu-gi Amerikie- freitkarij Pcnsyl vanijos geležinkelio ant Wa- nija nepadidįs mokestį. Butą tai didelis straiežiai neatbūtinai to reikalaus, tai Ispanija verly yardo, o anas Froelich, kaip jis sako, kas ir kompanija gal nenorės daleist prie to
praszys užtarimo Wilhelmo ir pabalinus įnesz matęs Kelley priesz jo smertį su revolveriu ir tiks ant darbinįką reikalavimo.
dėl apsvarstvmo tarptautiszkai konferencijai. rankoj, kurį Froelich atėmęs nuneszė nabaszW i 1 k e s B a r r e, Pa. Darbai visam
Anglija kas kart laižosi prie Suvie nyko tėvams.
Luzcrnės paviete eina neblogiausiai, bet dar
nytą Valstiją, nes mato tame sau naudą ir noTėvai tvirtina, kad ją sūnūs turėjo pulti binįkai dar negal puikiai viską susitaisyt ir
lri padaryti su jomis susiriszimą. Suvienytos auka kokią žmogžudžiu, pasikopavusiu ant jo vis vargsta, nes atmoka skolas, kuriu prisi
I Valstijos ir nieko priesz tai neturi matydamos Įiinįgu. Jaunas Kelley, kaip tvirtina tėvai, dirbo laike bedarbes.
| jog susiriszus su Anglija galės nesibijoti visos turėjo su savim apie 8 60, dėl kuriu ir neteko
N e w II a v e n, Conn. Darbai iki
■ Europos ir jai diktuoti tiesas ant vandens.
sziol dar neblogai ėjo ir dabar dar dirba, tik
gyvasties.
A m e r i k a. Žudymas juodują pietiJerscy City, N. J. 14d. Lapkri nežinia, ar ilgai taip bus, nes keli fabaikai
I nėse valstijose atnesza gėdą dėl baltują civili- czio vaikas 10 metu M. Stapleton, gyvenantis nepoilgo ketina sustoti.
I zuotą amcrikieczių ir parodo, kad iszriszimas ant 15 gatvės sukatos vakare bėgiojo ant Eric
S h e n a n d o a b, Pa. Darbai pas mu
geležinkelio relių ties 13 ulyczia. Tuorn tar mis eitą lyg geriau, kaip pirmiau ėjo, bet
Barniai tarp baltują ir juodują trauksis patol, pu ėjo freitkariai. Vaikinei is norėjo užsika žmones vis dar neatsigriebia, nes pirmiaus
kol paskutiniai neapsiszvies, ir pirmutiniai binti ant karo, bet paslydo ir nupuolė po ka prisidirbo skolą, o dabar uždirba tik ant mai
nepripažįs juos lygiais su savim- Liūdna vie- ru. Karai perėjo jam per kojas. Nuvežė jį sto. Saliunykai viens po kitam bankrutija.
nog kad toji neapykanta nesimažimų bet kas dar gyvą į szv. Pranciszkaus ligonbutį.
Pereitą nedėlią Gilbertono niainose užmusze
dar vis didinas ir tai dar isz priežasties
N e w a r k, N. J. Senutė 60 metu May du darbinįku Dambraucką ir Kutczą.
ą, kurie, vietoj rupįtis apie juodują ap Abbott, gyvenanti ant Myrtle Ave. 14 d. Lap
Passaik, N. J. Briežuką dirbtuvėj
švietimą, niekina juos ir žemina ant kiekvie kriczio ties Rosevillės stacija ėjo geležinkeliu
,,Continental Match Factory“ buvo sustraino žingsnio.
Morris ir Essex. Beeidama ji neužtėmijo HacPietinėse valstijose juodasis, nors butą kerttstowno okspressinio trūkio, kurs ir par- kave merginos. Uždirbdavo jos nuo 40 iki
apszviestu, net u r tiesos važiuoti net muszė ją- Inžinierius sustabdė treiną, bet jau 50 c. ant dienos; pareikalavo pakelinio moketone vagone, kurs paskirtas dėl baltują. o nė i buvo per vėlu. Senutei labai sumuszė galvą sties, bet kad locninįkai dirbtuves nepakėlė
enti vieszbutij arba dali j miesto, ku- ir galės pragyventi vos kelias valandas. Au mokesties, jos sustraikavo. Dabar tas straikas jau baigiasi. Visos merginos sugrįžo prie
ka neatsargumo!
darbo, bet nekurtos liko atstatytos.
B o s t o n, Mass. Paskutiniame sezone
Austrija. Anarchistas Luccheni,
Jersey C i t y, N. J. Darbai pas
kurs nužudėAustrijos karalienęAlzbietą, likos žuvu gaudymo nuskendo 82 žvejai, palikdami
^psndįtas aut viso amžiaus į kalėjimą, kur lie ; 23 naszlcs ir 55 siratas. Laivo locninįkai tu mumis eina pusėtinai. Net doką darbinįkai
pia su nieku nė kalbėt, nė matytis, nė susi- ri blėdies į 8 100,000, bet tas bus jiems atly nelabai nuisiskundžhi, o nekurie net gerai užbirba.
ginta apsaugojimo kompanijos.
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Ant Kun. Burbos paminklo.

Zaisles o jaunimas.

,,NaujosDraugijos“ užtenka pa
mo, netiktai galų bet ir privalo žmones ristikai
:
Susiv. Liet. Am. Seimas nutarė, kad staYra jau darodyta, jog blogo mes tupriesz juos persergėti. O ką yra, tai sakyti, kad ji yra isztikima sesute vielio.
tymu
paminklo
a.
a.
kun.
Burbos
užsiimtų
Kaune policija suaresztavojo ir paso
■ rėtumėme ant szios pasaulės kur kas
Centraliszkas
Sus.
Komitetas.
yra, jeigu tik paminėsiu didei.... idijo- nio ,,Darbinįko“.
dino į kalėjimą kun. Bilekeviczių, kaLiūdnos atminties 1892 m., rodosi, tiszkus ,,Szviesos Kritulius“, besensinę
Iki sziam laikui „Sus. L. A.“ kasoj yra mažiaus, kad nebūtų progos dėl papil
--------- o--------mendorių szv. Kryžiaus bažnyczios.
Nevienas prasikaltėlis
ant paminklo surinkta neką per 8 100. Da dymo blogo.
nori sugrįžti atgal. Tuszti, nereikalin- Į knygutę-: „Dievas, dangus ir praga
Apskundė minėtąjį kunįgą tūla mote- per mažai. Keiktų, kat lietuviai su aukomis butų doru žmogumi, kad vietoj progos
Atsiszaukimas.
gi, o savo tormoje neretai szlyksztųs ras“, nemoraliszką pampletą: „Kunįriszke Bernatavicziene. Mat Bernata- pasiskubintų ir poros centų nepasigailėtu del prie blogo, turėtų progą prie pildymo
barniai apsireiszkia kas kart taukiaus; gija moterys ir spaviednyczia“ ir tt.
Garbus Redaktoriau!
viczienė laike pas save Žukauckiutę, to, Kurs tiek del visų Amerikos lietuvių dirbo. gerų darbų.
tas tik dabar užeina skirtumas, kad Arba ar galėjo koks kunįgas, o kad ir
Aukas siųskite ant vardo „Sus. L. Am.“
Tamstos laikrasztyje patilpus žinia isz
kuri gyveno su pasimetusiu su savo paRugojame ant musų jaunimo, kad
,,Vienybė“ ir ,,Lietuva“, kurios pir szeipjau sveiką protą turįs žmogus pa
Brooklyno N. Y. apie tai kad asz va
czia maskolium. Iszgirdęs apie tai ka- kasieriaus. Adresas toks: Mr. Ch. Kadze- praleidžia laiką prie girtavimų karezemiau laikėsi su katalikiszka partija, da girti „Kardą“? Bet pas mus kitaip
viez, E. Centre str. Shenandoah, Pa. Arba
žiuoju į Brooklyną ant vietos a. a. kunįmendorius, kunįgas labai asztrus, pasoant vardo „S. L. A.“ president© kun. J. Ži mose, demoralizuojasi jose, vaidosi ir
bar persikeitė į jos prieszinįkes. Sene dedasi. Tokius , ,Maižiesziaus mok
peszasi.
Toki jaunomenes „ūžimai“
linsko.
lė ,,Vienybė“ per trumpą sulygintiniai slus“ papeikė ir „Vienybė“, bet jeigu
armotos szuvis pakajaus laike. Mano
ežia, o kad ji neprižadėjo iszvaryti isz
Visas aukas pakvitavosime „Tėvynėj“ veda ją ant blogo kelio ir duoda progą
laiką spėjo tapti netiktai kunįgofragisz- tą patį butų padaręs isz sakyklos koks
New Britono parapijonai tą labjausia atLauksime su aukoms iki pavasariui, o pa prie papildymo blogo. Tame yra daug
savo namo paleistuvių, iszmuszėją. Kad
ku bet net anubažnytinm ir anfrehgisz- kunįgas. tada visa klika pseudo _ ap. ;autg, prietogi žinia užgriebė Hartfordo
policija atkako į szv. Kryžiaus bažnyczią vasari]’ pradėsime statyti paminklų, kiek susi ir mus, prakilnesnių, kaltės. Žinome,
ku laikraszcziu ir isz to atžvilgio susigi-1 szviestunų butų pakėlus didelį triukszmą: lietuvius, pas kuriuos tverėme mažą pa- I
žiūrėti, ar teisybę pasakojo Bernatavi rinks aukų, toks bus paminklas. Neužšarma- jog jaunimas turi liuosame nuo darbo
miniavo su a. a. „Kardu“. Nėsykį kunįgai draudžia nuo skaitymo, kunįgai
rapijėlę. Waterburio ir Brooklyno lie cziene, atrado skiepe uždarytą Zukauc- tykime, broliai, patys savęs!
jukgi iszsitarė, buk bažnyczia yra nerei nori uždėti cenzūrą! Argi nematėme to
Boto ,,Susiv.“ iszleido szį mėnesį gražių laike pasilinksmįti, pažaisti, o ar mes
tuviai nemažiaus nusistebėjo isz tos ži- i kiutę. Paliudijus abidvim, kad kun. Bi knįgelę, po vardu „Kun. Ą. B u r b a, j o rūpinamės įtaisyti jiems nekaltas žaisles,
kalinga institucija, o Dievą pavadino prie Taradaikos bylos, kur net didžiausi
nios, tuom labjausia, kad man gyvenant I lekeviezius apsiėjo su jomis smarkiai, gyvenimas i r d a r b a i. “ Randasi gerus pasilinksminimus?
iszmislu tamsių žmonių. Bepartijalisz- musų ,,mylėtojai teisybės ir dorybės“
tarp savųjų ketverius metus daug turi- [ policija kunįgą padavė po sudu bet kad toj knįgutėje 4 puikus paveikslėliai: 1. Kun.
Jaunikaitis, dėl stokos žaislių tinkamų,
(teip jie savę vadina) nesidrovėjo vieszai me prietelių ir neprietelių. Kad taip kunįgas norėjo ant rytojaus pabėgti, pa Burbos fotografija, 2. paveikslas Plymouth©
kur nekaltai pasilinksmįtų, eina į karvą su vienu kunįgu, bando jau pamaži, lginti demoralizuojanezių Taradaikos ta žinia patilpo jūsų laikrasztyje, mel-'
liet,
bažnyczios
3.
kapinių
ir
4.
kaip
kun.
sodino jį į kalėjimą.
czemą ir ten prie girtavimo kelia vaidus
nors atsargiai, užkabinėti visą dvasisz-1 raSztų!
džiu pirmarnjame numeryje po gavimui į Maskoliszki laikraszcziai ,. Sviet“ ir Burbos kūnas buvo iszlydėtas isz bažnyczios. ir pesztynes. Pasekmė isz to kuoblokiįą. Patėmytinas yra straipsnelis p.
Amerika jau gana liberaliszka ir tole- to laikszio pataisyti, kad apie minė „Moskovskija Viedomosti “ smarkiai /Ypart to yra knįgutėje puikiausi skaitymai;
Kas padovanos ant kun, Burbos paminklo giausia. Isz karezemose isztvirkusio jauBiznieriaus: „Dėlko mes negalime ap- rantiszka, o vienog neužkenezia demo- tą perkėlimą žemiau pasiraszęs nieko
užsipuolė ant kun. Bilekevicziaus, iszva- bent 25 centus, tai tų knįga gaus už dykų.
nikaiezio niekados nė bažnyczia, nė vi
siszviesti? (No. 43).
ralizuojanczių arba erzinanezių žmogaus1 nežino, nei negirdėjo sziek tiek patvir- dindami jį maskolių neprietelium ir rei
Jei iszteks, duosime knįga visiems aukau suomenė, nė tauta neturės džiaugsmo
Dėlko? — Na, žinoma, dėlto, kad sąžinę rasztų. Nė vienoje jukgi pub-’ tinancziai tą dalyką.
kalaudami nuo valdžios asztraus jo nu jantiems, jei nepriteks, tai vėliaus aukaujan- nė naudos. Toks jaunikaitis yra žuvu
kunįgai nenori žmonių apszvietimo, — liszkoje bibliotekoje neatrasime tokios
New Britaino Conn, lietuviai, tegul budimo. Bet kun. Bil. prasikalto tiki tiejie negaus, nes knįgos yra iszduota tik 2000 siu dėl musų, o jeigu ir atnesz mums ką,
kitokio atsakymo nuo p. B. tikėtis ne ..Police Gazette“; Jersey City iszmetė tas bus pasakyta ant jų garbes, statoltuo, kad buvo per asztrus, beveik fana- exomplioriu.
tai bent gėda.
Kun. J. Žilinskas.
buvo ir galima. Jie, girdi, draudžia isz savo bibliotekų
skandaliszkus kleboniją, kas yra aiszkiu parodymu,Itikas, neapkęsdavo savo parapijoje paVardus tokių jaunikaiezių labai tankiai
nuo skaitymo, keikia „Lietuvą“ ir ,, World“ ir ,,Journal“, rasztų Suc’o ne kad kunįgą nori užlaikyti isz tiesų; Tasleistuvių, girtuoklių ir kiekvieną prasigirdime civiliszkuos ir kriminaliszkuose
„Vienybę“, prisiegdina bažnyczioje, priima nė vienas vieszas knygynas, o po dalykas man paežiam labai suraminams,įkaitei į smarkiai bausdavo, užduodamas
suduose, o tas jug neatnesza mums garbę.
kad vengs svietiszko mokslo, o paiki nios Wilson apysakas meta laukan — po tam kad nykstanti prieszai, kur-ldideles pakutas. Sako, kad liepdavęs
Advokatas. Tai pirmu syk dar tu
Karezemose, kur jaunimas kelia
žmonelės jų paikų draudimų klauso, ki dėlto kad tendentiszkai užkabinėja ka stomi nedoros Saules“ szaikos neduo-|ožpakutą gulėti kryžium bažnyczioje ir
apskustas už vagystą?
triukszmingus ir bjaurius pasilinksmini
sza, girdi, į peczių netiktai netikusias, talikystę; ir musų ciniszkas ,,Kardas“ da atilsio anei ant valandėlės neperstolpavelydavęs tokį pakutnįką spardyti su
Kaltinikas. Nugi iksziolaik dar, dė- mus, susirenka jau isztvirkę vaikinai, o
bet ir tikusias knygas ir tt.
nerastų vietos Amerikos publiszkose darni be jokios teisybes ir gėdos apmel<ojomis: didesnius prasikaltėlius uždakui Dievui, vis sekėsi.
kiekvienas, dar kad ir geras, papuolęs į
Paaiszkinimui p. Bizn. užteks szitų bibliotekose.
luoti ir vardą mano žemintį priesz visuoi ■ydavęs skiepe po bažnyczia, kur guli
draugiją, stojasi lygus su anais, o tada,
Ir mes turime parnographiszkų ir pju- menę. Klebonija bus užbaigta lig ga^ supuvę grabai seniau palaidotų zokonįkelių žodžių: 1 ,praneszimams laikraszcziu
kad pataisyti tokį, reiktų gal stebuklo.
apie draudžianezius skaityti kunįgus ne- danezių žmones terpu savęs rasztų, ne lui szio lapkryczio menesio. Kalėda; kių su riogsaneziais aiksztėje kaulais;
Daug naudos gal atneszti įtaisymai
visada galima tikėti, nes, kaip praktika kalbant jau nieko apie krasztutiniai vien- be abejones apvaikszcziosime savoji lenorinczius pasitaisyti muszdavęs su Po kuriu tukstanezei ligoniu iszsigydo 110 visokiu
ligų, siųsdami szirdingas padėkavones no saves ir skaitinyczių, loszimai teatrų, daininįkų
parodė, ponai korespondentai tankiai pusiszkus bei tendentiszkus raszalus klebonijoje.
Kun. J. Žebris. botagu arba lazda. Szeip žmogus bū žmonių už iszgydin mą sekanezių ligų:
Tas ir lavįs mus jau
Plaucziu dz.iowa, dusulis, gumbas, patrūkimas, pa- draugystės ir tt.
perkreipia kunįgo žodžius arba įdeda į| d-ro Szliupo ir argi ne yra prideryste
puczkai,
d)venteryje,
apmirimas,
pažandės,
pūsles,
ręs asztrus ir dėl savęs; visus pinigus,
nimą ir suteiks jam smagumą.
Karbos, strėnų skaudėjimas, gerkles liga, romatyzjo lupas tokius sakinius, kokie jam nė (kiekvieno dvasiszko vadovo priesz toBaliai, koncertai tokių draugysczįų
ų turėdavęs, iszdalindavęs pavargė mas, kaulu gėlimą, skurbata. galvos užima svaiguli,
nesisapnavo; 2, patyrimas rodo, jog|kius rasztus persergėti žmones?
meszlingi, epilepsy, perszalfma, kad dantis užlaikyt turi but protegavojami vyresniųjų, o paliams.
no puolimo in keletą minutu iszgydoma, skau įėjimas
Amerikoje uždraudimas isz sakyklos
Bet pas mus, kaip sakiau visai kitaip
galvos,
slogos, uszkurtimas austi, užstojimas czios draugystes tur but po globa tų,
I Už kun. Bilekeviczių užstojo ir tūli viduriu,deglių,
žaiduloi
ir užsisenejusios runas, iszvarimas
skaityti tokias ir tokias knygas arba (yra. Stengkis sustabdyti nemoralisz- Užmokėsiu kiek vienam, kuris tapo iszgyl
kinnelu vajkams ir suaugusiems, užsikrėtimas viso kurie nori suteikt jaunimui ateitę. Jug
,
St.
Petersb.
Laskoliszki
laikraszcziai
:
kiu ligų ir t. t, del kozuos ligos ira giduole naudin
laikraszczius iszduoda visai prieszingą|kus rasztus, szauks tuoj: kunįgai cenzu- dytas isz ligų įgytų per jaunystės iszdykiml
Birž.
Vied.
“
■Vied.
“
„Syn
Otiecz.
“
gausios
isz Europos ir visu ktaszlų Amcriko. sula nuo jaunimo sziandien galime tikėtis
vaisių, t. y. po uždraudimui skaitytojai (rą uždeda! —persergėk priesz ateistisz- (ononizma) NAMINĖMIS GYDYKLOMIS!
šita par garsingiausios gydintojus ir naudojamos gi visko.
Nuo jo priguli ir mus visa ateiTeip iszsigydyti ne galima bet jeigu kentianlĮ: kiti.
dinycziose Europoj ir Amerike. Taipos-gi turiu viso
uždraustų knygų ir laikraszcziu pasidau kus arba antikrikszczioniszkus paiszalus, nervų turi apsilpnytas lytiszkas dalis kūno
kiu gidomu szaknu, žiedu, ir žolu, o ir stanauninko tė, o pertai negalime abejutiszkai žiūrėti
I
Negalima
daug
tikėti
ir
aniems
mas

(pamaezniokas)
isl Europos užlaikau Susipažinęs su
gina; taigi p. Biznierius turi džiaugtis, rėks: kunįgai gina nuo apszvietimo!
per onnonizmų ar paliuciją, kenti galvos skad
visokiom
kompanijom
del savo taetiecziu galu ant to, ko mokinasi jaunimas, kaip žai
koliams, kurie taip baisiai kaltina kun. parduot. Turiu giduolepigiau
del slenkancziu plauku, viso
kad vis dar atsiranda kunįgų, ką drau
dėjimų, pilvo užkietėjimo, miegot negalėjimą
kiu diržu ir daigiu reikalalingu del sveikatos. Ne džia, kaip elgiasi ir kokiose aplinkybėse
■ielikeviczių.
Turi
juk
jie,
norėdami
ir
kitas
tam
panaszes
pilnybes,
raszyk
sziąd
džia skaityti, nes per jų uždraudimus
Sakoma yra, kad vaikai vis iszminvienas jau ira patrotijes wilt i iszsigydinimo nes galit gyvena.
Prie darbo, broliai!
■otriai
nubausti
kunįgą,
iszrasti
didelį
naudot iszvirsz minėtu giduolu, o resigraudisit nie
dien
pas
mane,
o
asz
atsiųsiu
tai)
apraszymj
„ap'szvietimas“ platinasi... .
tingesni už tėvus, nors gyvenime tankiai
kados! Keliaudamas po svietą su Dievo pagelba
kaip asz iszsigydžiau trumpu laiku isz tokiBrasikaltima.u
daug
patiriau praktiko ant ligoniu irtikaneziu giduo
pasirodo adverniai. To iszėmimo vie-

Sanvaite nuo sanvaites.
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Stebuklingos Giilnoles Liekarstwos

$100 Nagrados $1001

Ar gali kunįgas vieszai persergėti sa
vo parapijoną priesz tokį ir tokį laikrasztį arba knygą? Kitais žodžiais, ar
yra musų literatūroje rasztų, kenkiau czių dorybei ir tikėjimui? Jeigu yra, tai
kunįgas, kaipo sargas dorybes ir tikėįi-

pat ligų kelių metų kentėjimo. Apraszym
Ant raudos.
prisiusiu užpecztytame koperte ir apie tavi0
Draugijos“, įpėdinės ,,Kardo“. Nors gromatas nedažinos. įdėk už 2c. markę i1 Skustburzdžiui namas'[ Barber shop] kur buW George Cohil. Sunbury str. Minersvillčj:
ji yra radikaliszku laikraszcziu, vienog raszyk pas:
yra pirmos kliasos vieta paežiam vidunegardžių kraipymus! cirkinio clown’o,
■jmiesto; atsiszaukit pas
Frtd Wilksen
kuriais teip garsingai atsižymėjo jos tė
I
D. A. Jones.
Kenosha,
Wis.
vas ,, Kardas“, atsikratė.
Charahte-

lu. Uukstancziai ligoniu iszgijo ir koznasduoda tikLietuviszkas knįgas parduodu kopigiausa.
paliudinima. Turiu vilti kad Lietuvei savo tautieczio
n e paniekins: Norintieje atsiszauktie prasz.au apra- Užpraszant jų kataliogą reik įdėti į gromatą
szit liga ir kaip ilgai -ergate o dastosit gera rodą su markę už 5 c. ;popieriniai pinįgai siuncziasi
naudingom tinkaneziom giduolem.
Adresas:
Gero velijantis visiem lietuviam just tikras vien registravotoj gromatoj.
gentis. MAIIANOY CITY, PA.

J. M. BRUNDZA.

K

,

W.
alvaitis
TILSIT, Ostpr. Germany.

i
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Lietuviai Amerikoj.

gėrymo jų galvos apsvaigta — stoja
i
plėszosi, draskosi, ką pati
I New Philadelphia, Pa. Dar vilkais:
sumusza ir dar giriasi savo drutu
bai pas mumis truputį pasigerino; dirba ,,Tai, brolyti, kaip rėžiau bonka į g
S
PUBLISHED EVERY MONDAY
po 4—5 dienas ant nedėlios po tris ber— AT —
i
Elizabeth, N. J.
tainius dienos. Lietuviai pradeda ju kuom girtis!
dėt. Sutverėme dar Blaivystes drau
Užtat garbė tebun blaivinykan
Rates of Advertising
gystę po vardu Szv. Stanislovo, prie sumislijo mesti madą gėrymo,
One inch once
—
<0,50c.
kurios ant syk prisiraszė į 30 sąnarių. gali, darbuotis dėl pakėlimo sa\
One inch one month
—
S 1,00
One inch per year
—
— S 10,00
Draugyste yra kartu ir paszalpos drau
Dar truputį apie nedėlios
Morkis seniai buvo piktas
I
LiIEWIVIiT’ I gyste.
Dar vieno dalyko mums stokuoja, be ežio ir kaip žmonės szneka,
“
Nedėlinis laikrasztis, paszvgstas reikalams^ je, Susivienyjimo kuopos, bet tikimės, gynėsi nuo Morkio užpuoli
§ Lietuvių-katalikų’Amerikoje
kad kiek pasidarbavę ir tą galėsime
i įsteigti.
kirtai prieszą — tai tavo
Kasztuoja ant metu tik $ 1,20.
E 1 i z b e t h, N. J. Paskutiniame
laike mus miesto lietuviai, girdėdami, tynęs pas lietuvius.
Pinįgus ir visokius ran«<raszczius reikia siųsti“
kad szen ir ten Amerikos lietuviszko— Darbai sziuor
3|ant szio adreso:
se kolionijose tveriasi Blaivystes drau neblogiausiai, f
|
Garsas Pub. Co.
gystės, pradėjo ir rupįtis apie uždėjimą ną laiką. Bėdai
|
ELIZABETH, N. J.
blaivystes. Pe- eitą nedėlią vietinis kle nėra, jei bent
bonas kun. Žindžius užsakė antrą blai dirbti.
vinįkų mitingą, ant kurio buvo skaito
Praneszame savo paguodotiems skai ma Pittstono Blaivystes draugystės rcn
Instatymus benedaugia '
tytojams, kad ..Garsą“ perkėlėme į konstitucija.
Elizabeth’ą, N. J. ir tikimės, jog jie nu priėmė visus ir žada eiti iszvien su v
manydami kiek tai ima laiko kraustymas, Amerikos betuviszkais blaivinįkais.
ypacz dar į taip tolimą vietą, dovanos
blaivinįkų kasdien dinįtusi, o tad<
už neiszleidimą pereito numerio. At užstotų ir pas mumis szventa ran
sikraustę į pamarę pasirupįsime jį pagal Nes isz girtybės kyla visoki vai
į

1
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„Garsas Amerikos Lietuviu-

1
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pesztynės. Elizabethe nors n7
tikrų pesztukų partijų, kaip tai
te Pennsylvanijos miesteliuc
prisisiurbę alaus mus tauti
tankiai perskelia viens kitam
su stiklais, plytomis, bilėmis p
siog kuolais, o daugiausia
arba nedeldieniais;
Retą’

tą, ką padarysime tuoj po Naujų Metų;
ir stengsimės užganedįti savo skaityto
jus talpįdami geresnes užimanezias apy
sakas, sziaip jau naudingus straipsnius
ir visokias apie tautiszką lietuvių krutė
jimą žinutes. Deltogi užkviecziame ge
ro mums velijanezius savo draugus lai
kas nuo laiko prisiuntineti mums su
rinktas žinias, kurias mes noriai sunau lakupą, tarytum priburta. Nesakau, 1T
dosime.
tai visi Eiizabetho lietuviai butų tok
Raszant į mus redakciją, reikia padėti ,,palaidūnais“, o ne! yra ežia daugv
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Garsas Pub. Co.
82 Bond street
Elizabeth, N. J.
Per anksti
Saule“ užgiedojo
,, requiem aeternam ‘ ‘ dėl,, Garso ‘ ‘. Mat
ji papratus meluoti ir nuo melo negal su
silaikyti. Anuosyk kilnojo lietuviszkus
kunįgus ir porą vaikinų paskyrė redaktariais kokių ten dar negimusių laikraszczių. Dabar marina ,,Garsą“, pa
ti apie tai abejodama. Rodytumėm jai
laikytis principo nesznekėk, ko nežinai“.

jis iszkiszo
c ir vėjas nuneszė
v 'bėriui taip pas nieko nemis^įgą isz vagono.
.
... rado Hadingerį ne'-jusį kraujais. Galva jo bucrskelta, deszinė ranka nulaužta.
užginti, kad yra ir pesztukų. Jeigu ne
Gydytojai atrado, kad dar jis gyvas
norite tam tikėti, tai faktais juspertikrį- ir nuvežė į Badeno ligonbutį, bet atgaisiu. Sztai pereitos subatos vakarą tūlas
tautietis Liudvikas Morkis viename saliune sumuszė anglus, o nedėlioj pats
gavo nuo Kaz. Kuniuczio pilt tiek, kad
turėjo szaukti gydytojų užlopįti skyles Laiko kopuikiausią buezerne visokios mė
galvoje. Tai matote.
sos.
O nuo ko pareina tos pesztynės, ar ne
Siunczia taipgi pinįgus į visas dalis svieto,
nuo girtybės. Labai retai galima kur o per jį siuneziami pinįgai meprapuola.
iszgirsti muszantis negirtus.
Daugelį
tautieczių pats pažįstu, kurie būdami Parduoda szipkortes ant asztuonių garlaivi
M. BORUCH, Mng.
blaivus, buna tykus, kaip erukai, tar nią kampaniją.
Minersville, Pa.
tum žodį gėdinasi isztarti, o> kada nuo 137 Sunbury str.

John Smith & Co

Caras.

Ką dabar valgysim su kiauszinia’
Iszpanija priguli taipgi prie mažų tarė Courbetas. - Neturime ne f
vieszpatysczių, o pertai netur balso!
nė taukų, nė sūrio.
xl
(Mažos vieszpatystes iszeina).
Dairydamasis po grinczią viei
pilę
Caras.
rosas pamatė kabant virtinę džiovįtp^
oelno
Ir taip, kaip bus su sandara?
grybų.
V o k i e t i j a.
Tuoj nukabinę grybus atidavė ,
palocių.
Maskoljja tegul pirmiausiai sudeda pro tempore virėjui, kurs sku
<eli isz kitų ginklus.
biai juos supjaustęs sumetė į skarvadą.
nkę.
Caras.
Trys jaunos juodos moterys, pamas caras MikaNėra kvailių!
cziusios tai, pradėjo baisiai rėkti, puolė
s rodą rėžia kal(Vokietija iszeina).
ant kelių priesz Courbetą ir rodė su
amybes.
Pracuzija.
rankomis ir kažinkao saviszkai rėkdąJso Pracuzija.
Sugrąžįkit mums musą provincijas!
mos. Bet viskas buvo veltui.
c u z i j a.
Caras.
Pautienė bemat buvo iszkepta, padaPalauk, brolau.
cspublika tinka ant visalįta ir suvalgįta. Apraminę pilvus ke
(Prancūzija iszeina).
lėjimo, bet tinka tik taleiviai rengėsi iszeiti, kada tarp durų
Anglija.
ecziai sugrąžįs jai Alzaciją
pasirodė penki juodsnukiai, kurie su
Ar
Maskolija
iszims
savo
kapitolą
isz
Ariksmu puolėsi ant baltųjų.
Buvo tai
Hong Kongo banko?
tėvas ir keturi sūnūs.
Nigerkos vėla
Vilhelmas II.
Caras.
pradėjo dejuot rodydamos vietą, kur
o!
Nikogda! (Niekados!)
kabojo grybai. Laukiniai tuoj suprato,
ridentas sustabdo ermyderį).
(Anglija iszeina).
kas atsitiko, ir su peiliais metėsi ant
Anglija.
Uncle Sam.
Courbeto ir jo draugų. Courbetas iszI ikolija atmes pretensijas prie
Matau, kad visas szis susirinkimas sitraukė revolverį; tą pat padarė ir jo
lių Chinuose?
yra tik humbug’as (iszeina).
draugai. Nusigandę to baisaus ginklo
*
*
•XCaras.
juodiejie apsimalszino, o senis laužyta
Ant
užbaigos
caras
sudaro
kontraktą
mglija ar liausis intrigavojus ryangliszka kalba pradėjo aiszkinti Coursu
garsiu
kanuolių
fabrikantu
Kruppu,
ę Aziją?
betui.
kuris
tą
pat
dieną
gavo
didelius
orderius
Abu klausymai atidėti del apsvarstymo).
Bet koks baisus iszaiszkinimas!
Isz
ir
nuo
daugelio
kitų
vieszpatysczių.
Danija.
burnos ano seno kanibalo Courbetas
Pasirengę esame atleisti kariumenę,
dasižinojo, kad tas, ką jie laikė už gry
Saldus
užkandys.
“T’*M%^tur atiduoti Schleizwig
bus, visai buvo ne grybai, tik... džiovįti
žmonių smegenys, kuriuos senė nigerka
I
XI mas II.
Vienas isz senų Courbeto dradgų pa iszdžiovinus ant saulės pakabino ant sie
pasakojo mums sekantį atsitikimą, ku nos dėl juodos valandos.
io sales.
------------- ---------suveda susirinkimą į
rio teisingumą jisai užtikrino.
tvarką).
Keli metai atgal, kada tonkiniszkas
Isztraukia dantį be jokio
Lenkija.
karžygis buvo dar tik prastu oficieru,
skaudėjimo.
Noriai tinkame sudėti ginklus, bet su- buvo iszsiųstas su szesziais matrosais
Taiposgi įdeda naujus ar
del apžiūrėjimo neužgyventos szalies va
grąžįkit mums tevyszkę!
ba užlieja skyles labai pigei
karinėj Afrikoj netoli Dohomey.
Ke
Caras.
lias dienas vaikszcziojo po tamsius miszLenkija neturi balso!
F^hil'a Urentai I£ooms
įUrni—nrn— 1 ■
*
kus, nesutikdami nieko apart beždžio
(Vokietija ir Austrija jam pritaria).
100 N. Centre Street,
nių, voverių ir drabnų paukszczių. Vie
L i p p e Detmold.
Nieko abelno nenorime turėti su prū ną dieną mažas tas jų pulkelis, nuilsęs,
Pottsville, Pa.
pasirengė atsilsėt didelėj, užklotoj pui
sais!
Austrija.
kia žole, aiksztėj. Tada viens matro
T r a j a n k a.
Atlygįkit mums už Koenigraetz ir So- sas užtėmijo bakūžėlę, taip dailiai už Ar nori geros Trajankos? Jeigu taip, tai pirk ZJEdengtą palmomis, kad isz syk jos nega
dovą!
LIETUVISZKA THA JAX KA, suslde
Caras.
lima buvo įžiūrėti. Inėję į bakūžėlę mus danczlą isz czystų žolių ir szaknų, dailiuose bloki
Mažos vieszpatystes neprivalo kisztis keleiviai rado tris nigerkas. Courbetas niuose baksuknose sudėtą, 5o c. baksukas. Nokurlo
į musų reikalus. Kas nori kalbėti ?
kad prisigerinti anoms trimis juodoms lietuvlszkl sztornykal laiko, arba, Jeigu nelaiko mes
I s p a n i j a.
nimfoms padovanojo po stiklinius ka- prlslųsiin po apturėjimui pirma užmokesczlo.
At’duokit mums Porto Rico, Santia riclius, o paskui papraszė jų duoti ką Gal tau plaukai slenka arba nori dlktus plaukus
turėt? Jei taip, tai raszyk pas mus, o gausi rodą,
go de Cuba ir Philipinus, o tada sudė nors užkasti. Nudžiugę nigerkos tuo- kaip įgyti, Agentų reikalaujam visur, Adresas.
jaus atneszė kiauszinių, kuriuos iszalkę
sim ginklus!
P. W. ierstbie & 60.
keleiviai iszleido ant skarvados ir pake
Uncle Sam.
pė.
107 S. Main St.
Shenandoah, Pa.
Never!
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Caras.
Ką dabar valgysim su kiausziniais? g
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«,
Iszpanija priguli taipgi prie mažų tarė Courbetas. - Neturime ne sviesto,
H umoreska.
vieszpatysczių, o pertai netur balso!
ne taukų, ne sūrio.
New Philadelphia, Pa. Dar
„Garsas Amerikos LietuviuKaip jau žinoma, caras Mikalojus II
(Mažos vieszpatystčs iszeina).
Dairydamasis po grinczią viens mat
*
bai
pas
mumis
truputį
pasigerino;
dirba
PUBLISHED EVERY MONDAY
I po 4—5 dienas ant nedėlios po tris berlapkriezio mėnesij suszauke į Petrapilę
rosas pamatė kabant virtinę džiovįtų
— AT —
tarptautiszką konferenciją mierij abelno
Ir
taip,
kaip
bus
su
sandara?
Elizabeth, N. J.
grybųi tainius dienos. Lietuviai pradeda ju
ginklų sudėjimo.
Vokietija.
dėt. Sutverėme dar Blaivystės drau
Tuoj nukabinę grybus atidavė juos
Rates of Advertising
Ccena
perstato
Aniczkovo
palocių.
Maskolija
tegul
pirmiausiai
sudeda
I gystę po vardu Szv. Stanislovo, prie
pro tempore virėjui, kurs sku
One inch once
—
<—
0,50c.
Visi europejiszki, o dar ir keli isz kitų
kurios ant syk prisiraszė į 30 sąnarių.
biai juos supjaustęs sumetė į skarvadą.
One inch one month
—
S 1,00
szalių
vieszpacziai
yr
’
suririnkę.
Caras.
One inch per year
—
— S 10,00
Draugystė yra kartu ir paszalpos drau
Trys jaunos juodos moterys, pama' Pirmsėdžio vietą užėmęs caras Mika Nėra kvailių!
gyste.
cziusios tai, pradėjo baisiai rėkti, puolė
I „Q/UWSHM. blETHVIU”
lojus, kurs atidarynamas rodą rėžia kal
(Vokietija
iszeina).
Dar vieno dalyko mums stokuoja, beant kelių priesz Courbetą ir rodė su
bą apie reikalingumą ramybes.
Nedėlinis laikrasztis, paszvestas reikalams^ je, Susivienyjimo kuopos, bet tikimės,
P r a c u z i j a.
rankomis ir kažinką saviszkai rėkda
Pagalios praszo balso Pracuzija.
Lietuvių-katalikų’Amerikoje
g
Sugrąžįkit
mums
musą
provincijas!
kad kiek pasidarbavę ir tą galėsime
mos. Bet viskas buvo veltui.
M/nnmr , m„_______ -_xxw\\\\WM^
I
Prancūzija.
Caras.
įsteigti.
Pautienė bemat buvo iszkepta, padaKasztuoja ant metu tik $ 1,20.
Palauk,
brolau.
Prancuziszka
respublika
tinka
ant
visa

E 1 i z b e t h, N. J. Paskutiniame
įta ir suvalgįta. Apraminę pilvus ke
i laike
(Prancūzija
iszeina).
tinio
ginklų
sudėjimo,
bet
tinka
tik
ta

mus miesto lietuviai, girdėdami,
leiviai rengėsi iszeiti, kada tarp durų
3 Plnįgus ir visokius ranttraszczius reikia siųsti'
da, kada vokiecziai sugrąžįs jai Alzaciją
kad szen ir ten Amerikos lietuviszkoS?ant szio adreso:
pasirodė penki juodsnukiai, kurie su
Ar Maskolija iszims savo kapitolą isz riksmu puolėsi ant baltųjų.
ir Lotaringiją.
se kolionijose tveriasi Blaivystės drau
Buvo tai
Garsas Pub. Co
Hong Kongo banko?
pradėjo ir rupįtis apie uždėjimą
tėvas ir keturi sūnūs.
Nigerkos vėla
Vilhelmas II.
ELIZABETH, N. J.
g£> gystės,
blaivystės. Pe; eitą nedelią vietinis kle
pradėjo dejuot rodydamos vietą, kur
Paszėlo!
Nikogda! (Niekados!)
bonas kun. Žindžius užsakė antrą blaikabojo grybai. Laukiniai tuoj suprato,
(Prezidentas sustabdo ermyderį).
(Anglija iszeina).
vinįkų mitingą, ant kurio buvo skaito
kas atsitiko, ir su peiliais metėsi ant
Praneszame savo paguodotiems skai ma Pittstono Blaivystės draugystės
Uncle Sam.
Courbeto ir jo draugų. Courbetas iszAr
Maskolija
atmes
pretensijas
prie
Matau,
kad
visas
szis
susirinkimas
tytojams, kad „Garsą“ perkėlėme į. konstitucija.
Instatymus benedaugio
sitraukė revolverį; tą pat padarė ir jo
geležinkelių
Chinuose?
yra
tik
humbug
’
as
(iszeina).
Elizabeth’ą, N. J. ir tikimės, jog jie nu. priėmė visus ir žada eiti iszvien su visos
draugai. Nusigandę to baisaus ginklo
*
*
•Xmanydami kiek tai ima laiko kraustymas, Amerikos Uetuviszkais blaivinįkais. Dai
juodiejie apsimalszino, o senis laužyta
—
Nekurie
tautiecziai
rengiasi
mokį-l
Ant
užbaigos
caras
sudaro
kontraktą
li
įrėdnė
ir
geistina
butų,
kad
skaitlius
O Anglija ar liausis intrigavojus ryangliszka kalba pradėjo aiszkinti Courypacz dar į taip tolimą vietą, dovanos
tis perstatyti komedija „Amerika pirti-|
su garsiu kanuolių fabrikantu Kruppu, betui.
blaivinįkų kasdien dinįtusi, o tada gal
už neiszleidimą pereito numerio. At
je“. Labai naudingas daigtas del jau-j
užstotų ir pas mumis szventa ramybė.
(Abu klausymai atidėti del apsvarstymoj. kuris tą pat dieną gavo didelius orderius
Bet koks baisus iszaiszkinimas! Isz
i
sikraustę į pamarę pasirupįsime jį pagal Nes isz girtybės kyla visoki vaidai ir nuomenės.
ir nuo daugelio kitų vieszpatysczių.
burnos ano seno kanibalo Courbetas
iszgalę padidįti ir permainyti jo forma pesztynės. Elizabethe nors nėra tam
Pasirengę esame atleisti kariumenę,
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prakilnių ir dorų vyrų, bet nieks negal vo perskelta, deszine ranka nulaužta.
100 N. Centre Street,
nių, voverių ir drabnų paukszczių. Vie
Garsas Pub. Co.
užginti, kad yra ir pesztukų. Jeigu ne
Nieko abelno nenorime turėti su prū ną dieną mažas tas jų pulkelis, nuilsęs,
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dengtą palmomis, kad isz syk jos nega- WIS'O LIETUVISZKA TRAJAXKA, suside
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Lietuviai Amerikoj.

gerymo jų galvos apsvaigta — stojasi
vilkais: plėszosi, draskosi, ką patinka
sumusza ir dar giriasi savo drutumu:
„Tai, brolyti, kaip rėžiau bonka į galvą,
tai tik juka apsiliejo ir parkrito!“ Turi
kuom girtis!
Užtat garbė tebun blaivinykams, kad
sumislijo mesti madą gėrymo, o kuom
gali,darbuotis dėl pakėlimo savo tautos!
Dar truputį apie nedėlios musztynę.
Morkis seniai buvo piktas ant Kuniuczio ir kaip žmonės szneka, Kuniutis tik
gynėsi nuo Morkio užpuolimo0 O gin
tis kaip daugiau gali. Jei iszsyk parkirtai prieszą — tai tavo giliukis, o jei
ne — tai jis tavę parkirs. Tokios musztynės pas lietuvius. Gėda!
— Darbai sziuomlaik Elizabethe eina
neblogiausiai. Dirba visas dienas pil
ną laiką. Bedarbių galima sakyt suvis
nėra, jei bent tie, ką tingi ar nenori
dirbti.
— Czionyksztis lietuviszkas kliubas
rengia įsitaisyti ant pradžių nors neperdidelį lietuviszką kuįgynėlį. Puikus da-j
lykas.

|

Caro konferencija.

Saldus užkandys.

John Smith & Co

P. W. B

& So.
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Tikrai gryna

Altoriaus Yyua

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

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.
GERIAUSIAS LI"7
TUVISZKAS KRI^
CZIUS

A. BUJAUCKA S

NAUJAS S ALIUNAS.

K- Atkoczaitis_

nupirko saliuną nuo M. Grabauc už juo:
ko ir užlaiko jį kogeriausiai.
Alutį pargabenu net isz Prūsų
tikra Kavarską, sznapsą isz Maskolijos, o cigarus isz paezios Turki
jos. Ateik paragaut, o pamatysi
Palei strytkarių dypą,
Minersville, Pa.

TĖVYNĖS SARGAS
Mėnesinis iliustruotaslaikrasztis.
Treti metai stovi ant sargybos Lietuvių tautos: szviesos, tikybos ir
klibos.

CH. SHMIDTO

]>ęaierCo’s
„Anthracite” alų.
varantuota tikrai ežys tas

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

Dailus aržuolinis sutrau kiamas
stalas
$3.7
Geležines lovos

Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra varas alus ir
galwa nuo jo niekad nesaauda. Pas
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str.
Shenandoah, Pa.

41 ir 11

-

$ 3.5

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos
$ 14,00
Visa ellialovos, springsai, visur
apva džiota
Komoda
-

Parlor suit 5 sztukos — Si8.00.
{Kėdė su medžio sėdyne — §0.45.
•Kėdė su nendrine sėdyce — Su.75

S 3.7
5.

13 S. MAIN STR.

Williams &. Son',

SHENANDOAH, PA.,

JEI NORI GAUTI GE

Gaunamas Scrantone ’ Pa. 1423
Main A.ve pis Rsv. AKaupa už 1

Pernyk&ztis iv užpernyszksztis
Persikraustė į savo nau.
po į dolerio.
jus namus ant
307 W. Coal str. Shenandoah
S ALIU NI N K Al!
Pa.
— Na wisi prie alaus —

Gerkit

Geri uis, kaip Klondike

N už pigia prekę, eik pas

|)D. ‘FAUSTA in
7/ i o ofisą
U.,

120 S. Jardin str.

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

Shenandoah, Pa.

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

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelism

Ar nori Alaus, Porterio, Degtines ar Vyno
Nuveik pas

W. Clunieliaucka
Vimfc Litfczto B*
kampanija.

231 W- Centre st, Shenandoah Pa.

Dar tik užsidėjau kriauczių szapą
ir dirbu visokius drabužius; tavo O gausi pilną mierą kogeriausių trunku. Saliunykai visi pri
mis pargabenu net isz seno kontro, valo nuo jo imti alų ir degtinę, nes tai yr žmogus geras ir lai
o puikus kriauczius Adomas Kiczas pasiuva taip puikiai, kad siu ko savo bankuteje puikiausius gerymus.
tai ar overkocziai stovi kaip nulie
ti, o suvis pigiai, jeigu nevierijat
tai ateiki pažiūrėt.

Mes taisome visokias gyduoles nuo
visokių ligų. Musų zoklodas lygina
si su garsiausiomis szpitolemis ir
krautuvėmis Senitarnoms Maskvoj,
Warszavoj, Pragoj, Dorpate, Viedniuj ir kitur. Pamegįk, o apturėsi
pagelba nuo savo seno jau 22 prakti
ka vojusio profesoriaus. Visas groTuojaus prie People Depot,
rnatas ir korespondencijas užlaikome
Minersville, Pa.
Laikau taipgi Wholesale Liquor
sekretnai. Mėgyk raszyt sziandien,
Store ir dastatau į saliomis alų,
nes ryt gal but pervėlu.
orterį ir 1.1.
Jeigu nori atsipratyt nuo gerymo
degtinės arba rūkymo cigarų ar pyp
kės ar papirosų, kas kenkia krūtinei
kur dirba daugelis vyrų ir merginų.
ir plaucziara, raszyk pas mus, o mes
Dirbame visokias drapanas, pigias ir brangias, labai ge
tavų iszgydysime.
Ant atsakymo
rai tinkanezias ir vis dviem ar trimi doleriais pigiau kaip pas
siųsk už 2 c. markę. Visos gromatos
kitus kriauczius, nes dar neseniai ežia užsidėjau savo biznį ir
reikia adresovoti:

Geriausia ir didžiausia

PCriaucziu

szapavisoj Minersville, Pa. W. Sunbury Str.
I

Schmidt Broliu,

Dr. W. F. Sleadmonas.
arba W. K. Szemborskis,
641 St. Clair str.
Cleveland, Ohio.

Tarp 4 ir Sunbery sts.

Minersville, Pa.

noriu kuogeriausia intikti kiekvienam mano kostumeriui. Jei
norite turėt puikų siutą, ateikit pas manę, o pamatysit. Gero
velijantis jums jūsų vientautis
JONAS J. UŽUPIS.

.

Banka Bischofio

W. SIOMINSKA,

jj! 679 Milwaukee Avenue,

uždėta 1848 mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai CltaHll te
New-Yorke

CHICAGO, ILL.

----------------- 0------------------
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ant Kosciuszkos Paro
dos nž rūpestingą, tei
singa ir artistiszką iszdirbimą.
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l| KARŪNŲ, SZARPŲ, a
g KUKARDŲ, ROŽĖTŲ,
| BERLŲ, MARSZAL-^

®
us g.
;ai i ‘ įduodame Szipkortes (laivakortes) ant greicz
<.ivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZianie SZipkorte

KINIŲ LAZDŲ ir tt.

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,

Turiu už garbg apreikszti guodotiniems Kunįgams ir guodotin.
Draugystėms, kad asz dirbu wid? Sus augszcziaus paminėtus daig
ai tus Pigiausei, Teisingiausei
ir Gcriausei, nes per 30 metų
užsiimdama iszdirbimais įgijau
geriausg praktika ir del to galiu
wiska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.
Su guodone

-II

s visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai

Bankoje savo visados laikome daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskoliuos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldei!
Dėlei artesnės žinios raszyk į

Bischoffs Banking House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynal.

W. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE AV., CHICAGO, ILL.

K. Iliidzeviczins

L±iSV;flC*iiV

Puikiausia visam Shenandoah

S. Mack,
laiko

ZINIA DfiLSALIUNIKU
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
Agentūrą siuntimo pinįgų i Juozo
A. Mandour didžiausio ir
visas dalis svieto ir parduoda | pigiausio kupcziaus visame paviete.
szipkortes ant visų linijų. I Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
Taip-gi parduodu lotus ir stu- ką. už 20 procentų piginus nei kiti.
bas ant iszmokesczių ir už Jei netiki, tai pamegįk duot jam
rderį.
Jo krautuvė yra
čash.
211 E. Centre str.
2 12—214 First str.
Shenndoah, Pa.
Moteriszkų drapanų
ELIZABETH, N. J.
No 205 E. Centre str.

PESTAupAGjfA.

Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip* visada szalt
iyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai ai
oiimos kliasos.
Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam
elkale.
O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA
dalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str
SHENANDOAH ei

/^ptapas fa. Jocis.

Office 1312 Filbert str. Privatiszkas gyvenimas 420 South Broad strPhiladelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose
Pigus Forniczių sztoras, Grabo- soduose. Proves už sužeidimų priesz kompanijas pajima varyti už dykų
rius & Speciality.
ir visuose miestuose. Parūpina ukėsiszkas citizenship] popieras ir
Pirmos kliasos Ilotelį Sunbury str. Bow 4th str.
,,Charters” del draugysezių ir kliubų. Iszdaro visokius dokumentus,paraszo aplikacijas arba praszymus ir gromatas. Dalias, skolas atMinersville, Pa.
UŽLAIKO SCRANTON’E
jieszko parduodi ir iszrandavoje namus, sztorusfarmas ir isz renka ran
Mus American koni- das. Intraukia į apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fire and
niszkni paauksuoti life insurance.)
dziegoreliai yra ger

E- Hummel.

P. LIPAVICZIA.

Geriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
avių,
Pirmos kliasos visokį gėrymao
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu

ant geriausių linijų.

Nepamirszkito, jog

Kotelis

Petro Lipavieziaus,
po No. 1&37 N. M-ain Avė.

iausi už pinigus.

Paduosite mums savo va
rdą ir untrasza, o mes pri
siusim per ekspresą C, O,
D. d 'iegorėli už 8 3,50 su
privilegija isztyrinio pirm
n -gu mokėsite viena cenlį. Yra tai puikus 1-1 kar.
•aauKsuoti garu užsuka
mi ir garu varomi laikro
dėliai vyriszki ir moterisz
ki Gvūrantuoti už gera
laikymą c/.eso, nepraseziau už J 80.00 dziegorius. Jei patiks užmozek ek
j.spresnionui $ 8.B0 ir kasztus ekspreso, o dziagore
;Į lis tavo. Mos siuc'iame drauge ir paliudijimą,
;l jog musiį daigius gulima grąžyt per metus jei no
il palias. Jai pirKsi (5 gausi viena už dyha. Adresas

! TUE<BUMOXD JEWELRY CO.
' 225 Dewborn st.
Chieaga, Ill.

Taipogi parduoda laiva kortes ant geriausų laivų ir isziiunczia
pinįgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai..

