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Sanvaite nuo stirnaites.

I

Kare Amerikos su Is
panija.

I neinu staeziai in medias r e s.
Skundėsi neseniai .„Vienybe” ant
— AT —
Minersville <(■ Shemi niloah. J’a.
,, Garso", kad jame esą daug vaidų. Tie
! Pereitą nedėlią iszlieta daugiams kraujo, nė sa, pripažįstu, kad yra; bet kas tam
kaip nuo pradžios lapano-Amerikiszkos karės. I kaltas? Gal piktas noras ,, Garso", kaip
•> One inch one.*
—
—
f.5i)c.
Priežasezia yra tas, jog amerikonui užsimanė
tai prikiszo kadaisiai ,, Vienybe"?
Ono inch one month
—
■" I.do
neatbūtinai
szvęsti
-L,
July
maruose
Santiago.
One inch pt r year
—
— •" lo.t.o
Ne, — tiktai ta pati ,, Vienybe". DėlDėlei ko jie sukoncentravo visus savo kariszkas pajiegas ties Aguadoro I myliose nuo San ko neturėjome jokių ginezų, kol Ply
I
LIETriVICI"
tiago. idant i-z ten drauge isz visą pu-ią už mouth© laikrasztis laikėsi tos iszminNedėlinis lail<ra-zti<. pa<z\rcikalampulti ant ispaną.
tingos maksimos: apie asabiszkus daly
*- Liet uvią-kat all i< ą A moi i i<o je
Generolas Shafter iszsodinęs apie 1600 žmo- kus, apie kuriuos patys nieko nežinome,
----nią ant Kubo- trauke ant ispaną su pėstini- nereikia raszyti.
Jei gerai atsimenu,
?’
1\(! S7.1 U ojtl (Dll Hietu Illi 'fi /,?().
kais ir artilerija žeme. Amerikiszka Įlota,
3
tai ,, Vienybe" pirm susivaidyjimo su
«
susidedanti i-z geriausią Amerikos laivą, rė
mė juos nuo marią, o speeijaliszkas orinis trei- ,,Garsu” uždroždavo kartais kunigams
2? Pinigus ir vi'Okins i ankr.i-zczi1 < !•■•:,<ia <histi
na- (balionas) i-z vir.-zaus dabojo veiklumą (mat žmones mislija, kad vaidai eina
gant szio adre- >:
neprietelią. per telefonus duodamas kuogrei- tik kas link kunigų), o niekas jai to už
o
Garsas Pub. ( o.
I cziausiai žinią apie mažiausią ispaną judėji piktą neėmė. Bet ginezai kilo tada tik,
I mą.
kad Plymouth’© laikrasztis pradėjo tal2 d. July ’pirmutiniai batalionai generolo
pįti melagystes, atkartojame: melagys
Shafter susidūrė su ipanais, apsikasusiais
tes ant kunigų ir ant ne kunigų. Tarp
apielinkėse Morro (’a-tle. porto ginanezio
Santiago.
Kruvina musztynė su mažomis straipsnių, ką mums nepatiko, buvo ir
permainomis traukėsi 2 ir 3 July, kurioje tokių, ką turėjo dalelę teisybes, ber ta
Ant szesztosios nedėlios po Sekminių.
amerikonui pražudė i l.snu užnmsztais. Is teisybė buvo taip sudarkyta ir perkreip
(Mork. VIII . 2-9.)
paną turėjo kristi daug mažiau-, nes juos slė ta, kad -iciszlaikėme, atsiliepėme.
At
Ana meta, kada dide minia laivo *u Jėzumi, pė volai, kuriuose buvo ap.-ika-ę.
siliepimas liko paskaitytas už. vaidą, ir
o neturėk) ką valgą ti. suvadinę-,-avo inokjtiPatrotiję tiek smarkią kaieivią ir ne] adanius. tarė jiems: gaila man minios, nesą szlai rę dėl ispaną daug bledies, amerikonai grižo prasidėjo ginezai, kurie tęsiasi po sziai
tris dienas pasilieka su manimi, o neturi ką atgal ir turės laukt geresnės progos dėl paė dienai, t. y. per dvejis metus.
valgyti; o jei atleiski anuos alkanus i namus mimo Santiago.
Ar juos reikia pabaigti?
Žinoma,
Geresnę vienok laimę turėjo admirolas Sam kad reikia; to tik trokszta ,, Garsas" ir
ju, pails ant kelio: nes nekuric i-z ją i-z tolo
atėjo. Ir atsakė Jani mokitiniai Jo: isz kur son. nesant ,.Fourt of July" padarė V a- ,, Vien) be”, - tai]) bent misliju. Ta tik
kas anuos gales duona pasotinti ezionai girio sliingtonui prezentą i-z viso ispaniszko flot )
bėda, kad szi pastaroji nesiliauja duoti
je^ Ir klausė ją: kiek turite duonos? Ku drauge su genetolu Cervera, kuris norėjęs su
rie atsakė: septynetą. Ir liepė miniai sėsti savo keturiais laivais iszsprust isz Santiago ginezams progos, o ,, Garsas" nenusto
ja skėtrioti...
ant žemės. O ėmęs septynetą duonos, deka- uosto, papuolė Į rankas amerikoną.
— In pagelbą Philipiną nuvargusiems gy
kavojimą darydamas. lauže ir davė savo moPrisižiūrėkime dalykams areziau. Gin
ventojams
ispaniszkas
randas
iszsiuniė
gene

kįtiniams, idant padėtą: ir padėjo miniai. Tuezai galutinai kilo ne dėlto, kad ,, Vie
.lėjo ir žuvelių mažką, ir anas palaimino ir rolą (’amaro su drūta laivyne, kurs jau pere nybe” kadaisiai stambiai pamelavo apie
liepė padėti. Ir valgė ir buvo pasotinti, ir jo Suezo kanalą ir ketina užpult ant genero
kun. laksztį, bet dėlto, kad žmonės —
surinko, kas liko, trupiniu septynias pinti lo Dewey. Szits. kaip girdėt, nedrįsta jai
nes. O buvo tą, kurie valgė, apie keturis prieszjtis ir reikalauja pagelbon daugiams lai- kaip žmones, — spaudintam žodžiui ti
ki, kaip evangelijai, ir melagystę, patil
tukstanezius, ir atleido anuos.
|Vą.
.
.
.
I Atsitraukus Comarui nuo Madrito Ispani- pusią ,,Vienybėje" skaito už teisybę.
! jos rubežiai pasiliko atdari, ką patėmijus Jeigu laikraszcziai butų paskirti tik apNaujos knygos.
Amerikos valdžia nusprendė užpulti ant pa szviestiems ir suprantantiems žmonėms,
Garso spaustuvė szią nedėtą gavo naują ežius Ispanijos ir dėl to siekio iszrinktas ge
tad tokių ginezų, kaip dabar, nebūtų;
transportą maldaknygių.
nerolas Watson. Galima tikėtis, jog persiMažas Aukso Altorius----------50c.
neszus pliaciui karės j Europą ateinanti nedė- bet jų skaitytojais yra beveik vieni pras
tuoliai, ką mislija, kaip anas lenkas, jog
Maldą Vainikėlis----------- ^dclia suteiks mums dar akyvesnią žinią.
Teipogi mažą ir dideliu Szaltinią.
K. V. M.
viskas, kas yra atspaudinta,tai ,,rychtyg
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Neinant Pittstono Szv. Baltramiejaus Blaivystes 1 czemų ir užimti liuosą laiką, o toliau jau
pati namieje susidrutinusi pradės daryti
Draugyste.
agitacijas ir kituose miesteliuose, kur
prastas, vidutiniai iszsiauklenęs žmogus
lietuviai gyvena. Prie darbo ant blai
Nors n’esu sąnariu minėtosv draugysOJ
pamislys, kad kun. Krauczunas isztiesų tės ir nežinau gerai istorijos jos uzsidė- vystes dirvos ir vietinis kun. M. Szedprakeikė svietiszką mokslą, tuom tarpu jimo, vienok kaip apie neiszpasakytai I vydis nemažai prisideda savo tankiais
kiekvienam iszmintingam žmogui aisz- naudinga ir reikalinga darba lietuviams, j raginimais ir visokiais patarimais. Be
kiai musza į akis perkreipimas kunigo noriu szį bei tą apie ją praneszti, kad ir, rods szitai draugystei atsiranda ir daug
intencijų ir žodžiui Ar-gi mat tokiame kiti musų broliai sektų jos pėdomis. prieszų-n’iszmanėlių, bet su laiku, tur
atsitikime neturime tiesos pakelti ir saKiekvienas
Kiek žinau, Szv. Baltramiejaus Blai-. būt, pergalės juos visus.
v o balso, iszrodyti tą perkreipimą? Isz- vystės Dr. užsidėjo 1897 m. 15 d. Lie geras darbas, kaip rodo istorija. rado
rodome tai, o ,
szaukia
pos ir nedaug isz pradžių laimėjo sąnakeliame vaidus.
rių - buvo daug prieszinįkų.
Didžiau
faliu susilaikyti nuo pasakymo, siais agitatoriais, darbinįkais dėl jos bu bus tos draugystės ir suteikk
Vienybe” rėkdama ant „monopo vo keli iszmintingi vaikinai, o pirmuti gams drąsą ir stiprybę, o be abejones
listų” (kunigų), pati nori būti monopo nis Matjoszius Dervinis, kuris yra da mus broliai apturės didele naudą isz jo
‘
~
K.
listu; viskas, mat, ką ji paraszo, tai tei bar josios pirmsėdžiu.
Draugystė da sios.
sybė, o kas jai pasiprieszina, tai nevido bar vis didinasi ir didinasi, žmonės pa
nas.
tys mato, jog daug gero del savęs ir ki
Bet argi viskas, ką „Vienybė” raszo, tų isz jos turi.
Dabar jau skaito į 40
yra teisybė? Atsakome, kad ne. Ne su virszum sąnarių, ir be abejo toliaus
tiktai prieszintis, bet dar leistis juokais sudužęs. Szv. Baltramiejaus BlaivysMes, lietuviai, visi žinome, kad peszprisieina, kaip ji sako, buk „monopoli- tęs Dr. yra podraug ir pagelbine drau tukai yra tai vaisis, kurs nesėj imas dyg
laike ligos
ir smerties.
Kiekvie- sta ir auga; tėvai vaikus ka
ogystė
y
o
ro visuomenei neatnesza.
Stacziai pa nas sąnarys i ją {stojantis turi neatbūti niekad nesitiki, jog jie užaugę bus razsakyti reikia: meluoji!, perskaiezius ta nai prisiegti užsilaikyti visai nuo visokių bainykais.
me paeziame laikrasztvie, kad ,,visi” apsvaiginanezių gėralų per tris apskri
Per laikraszczius praneszama, kad jų
kunįgai nieko nepagelbėjo „Tėv. M. tus metus. Prisiega yra sudedama vie- nestoka Lietuvoje, bet galime tvirtiti,
D. („Vienybė” reginiai užmirszo apie szai bažnyczioje akyveizdoje Vieszpaties kad nestokuoja jų ir Amerikoj.
du kunigu, ką paaukavo draugystei po Dievo. Sztai formula, pagal kurią visi
Ant pesztukų ziur* visi doresni žmo
porą dolerių)....
draugai prisiekia: „Mes draugai (-gas) nės nemaloninga akia, kartais turi lyg
Bet gana to, nes ,, Vienybė” vėl gata Szv. Baltramiejaus Blaivystes Draugy nuo ligos prasitraukt!.
Mylėtojai peszva pasakyti, kad sėjame vaidus; o asz stės prižadame akyveizdoje Vieszpaties tynių, atsižadėję mažiausio szeszėlio
vaidų nemėgstu, ypatingai tokių, koki Dievo, kaipo liudinįko, užsilaikyti per žmogiszkos gėdos ir gerszirdics, jų nuo
dabar tarp musų yra, — d e 1 a n a tris metus nuo visokių apsvaiginanezių monės esti tankiai taip bjaurios, kaip
c a p r i n a.
Kad dar vaidįtumemės gėrynių, beje: sznapso alaus, vyno ir
už kokius principus, už persitikrinimus, kitų, iszimant tiktai kaipo vaistą ir nuo sius yra nesėjamas, kaip kūkalio sėkla,
bet kur tau! Principų neturime, persi daktaro pnraszymą, ir dėl garbės szven- bet ar tik ne arszesnė, prilyginti galime
naikiti gir- tik prie drignės, kurioms, pykdamos
tikrinimu nė"su szviesa neatrastumėme; to troszkulio JJėzaus VKristaus
O
Todėl ant p.ieszų, bobos užszeria.
vaidy’amės tik dėlto, kad vieni kitiems tuokliavimo priežastį ir įproti.
Sviete žmonės kokios bent nuomones
nepatinkame.
Jeigi bartu memes už dėl užtvirtinimo, jog tą savo prižadėjimą
principus, tad nebūtų tų piktumų, pri- su tikru noru ir atvira szirdžia iszpildy- uz principą laiko dorybę, o pesztukai ją
kaisziojimų, kaip dabar.
ienybei”, sime, bueziuoiame Vieszpaties Jėzaus sumindžioja. Isz pesztukų burnos, kaip
pavyzdin, nepatinka kunigai ir stengiasi Kristaus, savo Iszganytojo, kryžių.”
Taigi draugas, sudėjęs vieszą prisie sokios pakraipos pliovones, ir su tuomi
juos pažeminti, bet daro tai su tokia ne
apykanta, su tokiu piktumu, kad jos ga bažnyczioje, jeigu ragautų apsvaigi jie yra drąsus prie visko nepadoraus.
korespondencijas arba įžanginius straip nanezių gėrynių, ne tik nusideda priesz
snius gali su lengva szirdžia skaityti tik savo draugystės įstatus, bet ir priesz
tas, kas myli vienpusystę.
„Garsas”- Vieszpatį Dievą, kaipo liudinįką jo szir- turtingiausias, nes ten gaujos jų suside
Visi sąnariai drau da net isz dviejų partijų: kolstri niu
u v ir
mat „kunigų laikrasztis” - atsimoka dingų prižadėjimų.
„Vienybei” ne prastesne moneta, ir isz- gystės turi taip-gi prigulėti prie Susivie- dzerijokų, kurių galvos perdėm apcieVirszinįkais draugystės kiuotos randais.
eina, kad baramės ne už principus/ bet nyjimo -L. A.
Pirm kokių 8 metų Szenadorije iui vo
M. Der
už ypatiszkus pamėgimus arba nepa- sziuom tarpu yra sekantiejie:
mėgimus. Priežastis barnių yra žema, vinis - prezidentas, J. Martinkaitis - banaa kokių ten Bucevyczių, bet jiems
menka, ir patys vaidai per tatai yra že vice-prėzidentas, V. Martiszius - sekre pranykus vėla jų pėdsaku sekti kiti pra
torius, J. Andriuszius - kasierius.
dėjo, ir tos bandos Szenadoryj sulyg
mi ir neszvarus.
Dabar visi draugai rūpinasi kuogrei- sziol da nepranyko, nes žmonės, nors
Kaip mums toli dar prie principų ir
cziausiai įsteigti dėl savo draugystės neapkenezia jų, bet nuo jų iszsiliuosuot
dealų!...
knįgyną. kad turėti permainą ant kar- nemoka.
jest”; užtatai ir ginezai kyla.
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Pesztukai pavirsta į tokius baisumis tautos, neklausydamas persergėjimo do
-daugiausiai isz mus jaunimo, kurs lei- rų žmonių, pasinėrė isztvirkimo dumble,
sumynė pražydusios, jaunystės dalį ir,
nimo, ir czion atvykę jauni vaikinai sa- jau atsikeli nepajiegdams, amžinai už
merkė akis, palikdamas murziną pėdsa
siaustus barbariszkus tinklus, kuriuose, ką gyvenimo, palikdams svarbią atmintį
nei užkrėstas koleros, besikepuriuojant, randuose žmonių kimo. Ir po jo smert
partijos arba kitos paleistuvingos and- kas jau užsibaigė
ros. Retas pesztukas, geriau sakant, žmonėms galvų”,
razbainykas sulaukia apnokitos amžium! gnn,1b.n Un

gautas jaunystėje.

I mainosę dirbant,, mėgina praszalinti.

vienas

miestas pasi

kų vieni prasiszalino svietui', kiti dar
sėdi cypėje, treti, kad ir randasi mies
te, bet jau saikstytis ant žmonių pasilio-

Tada nusigandę - greit szoki i-z miego,
Apsidairęs aplink nepamatai nieko —
Vien tik puszaites vėjalis sziurvena,

Tuoj visas gyvas, sveikas, linksmas stoji!
Kaip skaniai, linksmai manę užlygavo,
Vėjalis veidus glostydams bueziavo!
Bet kas tie sapnai, ką manę viliojo?
Tai linksmi, szvelnus, tai vėl liūdni stoja...
Lyg mylimoji kalbina, bucziuoja,

'Tenai uždaręs kinkyt manę žada.
Daug duoti vargo ir pamatyt bado!
Sakau, yr* sunku man ir apsakyti.

4

lietuviuo neiszskiriant kataliku nuo vainamanių, suveju į sądarą, užsigeidė ap-

Ir apsakyti daug man laimės nori —
Bet liepia tankiai szią vietą lankyti,Jei nori laimę dėl savęs įgyti,

neprisidengdami ne tėvų, ne

valdžiai,
idaiit ant ]ų, kaipo ant nedorėlių, nežiū kur pasvyra, ten visą save paleidžia,
rint nieko, turėtų akį ir įzebotų juos

it
I

:

i

vi lies.

• alime manyti, kilo isz to: jaunu-

' ' ■
■

Kuris už menką tik nusikaltimą

Daug vargą nelaimią del manęs žadėjo...
Bet jau ir vėl audra liūdnumą nuvijo,
Szirdis meilingą linksmumą įgijo!

miestelio Miners-

A , 't

Jeisziuom laimingu takeliu vaikszcziod
'Tai garbės, laimės vainiką nesziosi;

L
n

v

;ii
■ «...
p

sėdosi pas szitą medeli.

Dazinoje apie tai pesztukai. vieni ant
mitingo pribuvę persiprasze, prižadėda
mi pasiliauti, ir tų pravardės nepasida
vė, bet kiti nors pasiliovė tuom laik ga
vo keletą pritarėjų, ir tie reikalaudami
ioo ar daugiaus dok, žadėjo uzprotestuot priesz miesto valdžią, bet pinigų
nesudedant uzprotestavojimas pasiliko

mėsna žūties, ir įsipainioja toki vaikinėliai į isztvirkimo vortinklius, apsirubeziuoti protą nepataikant, pamandraudami pasilieka visai artymais Afrikos goriliams.

Szis straipsnelis ne isz prasimislijimo

d

bo, o dar labjaus ant tų, kurie pravar-

kada nors

mus

nuo panaszaus isztvirkimo, ir paseks pė
domis tų vaikinų, kurie elgiasi protin
gai, tad jaunimas bus ant džiaugsmo ir

Jeigu kalbėliams neturėsi baimę.
Apie nuožmumą tą, ką prieszai stojos
Apie mylimą, ką su ranka mojos. ■ ••
Spaudė ir szildė prie savo krutinės,
Parodyt jausmus meilės pirmutinės,

Ii!
■

<!

Sukelti mintimi didele karionę!

Nuožmus baisūnas, tai yr valdžia caro,
O mylimiau.'ia, tai Tėvynė mano!
Tą iszrebzkimą pel sapną girdėdama,
'l ankiai dūmojau tarp puszą sėdėdams
Apie Lietuvą, motinėlę mano.

r>. ■
jų name Petras Zieniukas, būdamas dar
sveiku, kaipo sąnarys pesztukų kuopos,
sakė: ,,Du lietuvius isz kliubo turiu
nudurti peiliu ir jiems žarnas paleisti, o
su manim valdžia tad ką nori tegul da-

surengdamas su peilio pagelba nugriauti,
gerovės tautai velijanczius lietuvius, ne
sijuto vaikinėlis, kaip jo jaunystele pa-,

Lietuvys ir puszaites.

ne szalczio. ne sniego.
Ae žiemos laiKe neparuuav meno.
Džiaugės' ją gražumu kiekvienas vaikszczio
dams.

Alpstaneziam keleiviui prakaitą nuszluosto.

kitiems isz szios pasaulės, o vien tik

Nesijunti, kaip užmiegi ant gražios pievelės
Ir kažinką lyg svajoji sapnuoji,
Lyg mylimiausią ypatą bueziuoji.

Pamislijant gaila vaikinelio, nes pirmiaus nebuvo dar razbainyku, gražus
raudonveidis, meilus mėlynakis, žiedas

Kurios ypatos visai nepažysti.. ..
Iszrodo, kad but žandaras, lupikas,
Arba nekaltą keleivių plėszikas!

Saldžiai užmigus per sapną kalia ii
Su mylimiausia savo balandėlė.
'Tėvyne mano - mielą motinėlė!
Apie nelaimes ir vargus didžiausiu

Tolink laimingas lankiau,
Tik tada mano visa viltis žuvo,
Kaip nuo prieszą kirvio puszaites pargriuvo
Užžėlę takai, kuriais asz veikszcziojau,
Isz džiaugsmo linksmas daineles giedojau.
O dabar visas man džiaugsmas pražuvo,
Spindulys temo, kur man szviesa buvo!
Taip ir Tėvynė mąs garbinga žuvo,
Kada po jungu svetimu pakliuvo!
Kalbą brangiausią darkė ir gadino,
Lietuvą mielą pusiau padalino!....

J. Ramanauckas.
raw
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Lietuviai Amerikoj.
i
Pas mus darbai
vis prastai eina, bet mena, kad po 4 July ge
rinus pradės dirbti.
Ant 4 July miestas turėjo iszkilmingą paro
dą, kame ir mus visos draugystės ėmė dalyvumą.
29 dieną Birželio mus mainose atsitiko užmuszimas žmogaus. Tapkolys sumuszė vidu
rius Motiejui Geruliui taip, jog į tris valan
das mirė. Nabasznykas paėjo nuo Pilviszkių,
Starpolės pav.; antru kartu Amerike pragy
veno metą laiko ir paliko paczią naszle. Pri
gulėjo prie draugystės szv. Antano, kuri iszkilmingai velionį palaidojo. Amžiną atsilsį
jo dusziai!

I

I
Į
j

P 1 y m o u t Ii e 28 d. Birželio atsiliko
szliubas Liudviko Grabaucko isz Wilkes Barrių su Rozalija Urbanavycziute isz Bradock.

pavargėlių, likusių be kąsnio duonos,
czionykszczia valdžia pabūgo, kad isz to
gal kilti maisztas, ir parūpino jiems dar
bą, duodama taisyt kelius.
Prie page
rinimo būvio tų nelaimingų prisięėjo ir
kumpanijos aukso kastynių. Apygar
dose Johannesburgo ir Prietorijos prie
taisymo kelių gavo darbą apie 4,ooo
žmonių. Žinoma, menkai jie uždirba,
nes tik 6 szilingms ant dienos, bet nežiurint ant to, žmones isz visų pusių plau
kia ir skverbiasi, kad tik uždirbt sau ant
duonos kąsnio. Taip-gi ir isz mus bro
lių lietuvių nemažas skaitlius ten dirba,
tik, žinoma, ne daigte, bet iszsiskirstę į
V. Vladoski, partijas.

Minersvillės. Bovijesi dailiai gaivindami savo
plauczius szviežiu girios oru po medžių pavė
siais. Keli vaikinai isz Mahanojaus lietuviszko beno puikiai griežė szocus, pakeltinius ir
kitus grynai lietuviszkus szokius. Lietuviszkas palycmonas, su ženklu savo dinsto ant
krutinės ir su paika rankoj, szvaistėsi szian ir
ir ten, tėmydamas, kad užsigėrę mus tautiecziai neimtų skaldyt viens kitam antausius,
atsimįdami nuo kelių metų piktumus. O užsigėrusių buvo keli. Na, kur tau nebus! Jau
kad per pėdę, o da ant lietuviszko piknyko
negalėtum užsitraukt, tai kam da Amerike
gyvent?.... Vienok musztynių nebuvo, ir po
12 valandai nakezia, kažinką po nosia niūniuo
dami, apilsę vaikinai yrėsi prie namų ant atsilsio.

S h e n a n d o a h, P a.
jaunikis 40 metų, besijovydamas su keliais sa
Draugyste, kuri buvo užsidėjus po
vo draugais ant porezių, liko nuo jų numestas
vardu ,,Polonia”, vėl isziro.
ir puldamas nusilaužė nugarą.
Jonas Renczelis, lietu vys, 38 metų, riežeŽodžiu sakant, czion draugystėms ne
notas, besimaudydamas prigėrė netoli Kni- siseka isz priežasties stokos gerų lietuckerbreker kalerio.

Wilkes Barr e. Praėjusioj pėtnyczioj, 1 July, buvo lietuviszkoj bažnyczioj
paszventinimas varpo.
Szventino vyskupas
W m. Pen n. Pereitą nedėldienį nakezia dalykus.
Hoban.
plėszikai įsiveržė į namus saliunyko Benderio
Toliaus norecziau melsti nuo savęs ir
Pittston, Pa. Id. Liepos buvo Sta (lietuviszkas prūselis), iszplėszė jo banką su
kitų, kad garbinga jus redakcija drauge
nislovo Mikutavycziaus laidotuvės, labai isz- dinamitu, iszėmė apie $ 370 , paskui liepę sau
su kitomis apgar šitų savo laikraszcziuose
kilmingos; buvo net trys kunįgai ir bažnyczia gerai užtemdyt iszsidangino. Beje Benderiui,
apie pasielgimą musų kraszto lietuvių ir
juodai isztaisyta. A.a. Stanislovas netikėtai idant jų nepažįtų, iszlupo akis.
persergėtų, kad butų atsargiais su jais.
buvo užmusztas 29 d. Birželio mainose „Mar
ry Brook” ant Sturmervillės; paėjo jisai isz
Korespondencijos.
Pirmutinis Pranciszkus Urszinskis, 24
Kauno rėd., Rasseinių pavieto. Vieszpatie,
metų, paeinantis isz Kauno rėdybos, Pa
Plymouth, Pa.
suteikk jam amžiną atsilsį.
Pereitame nedėldienyje, 26 Birželio, pas nevėžio pav., gimęs Naujamiescziopar.,
Pas mus kaip tik pėdė pereina, tai visur ra mis buvo net dvejos laidotuvės. Palaidojom
o paskui gyveno Smilgių par., nors jį uz
mu, tyku ir spakaina. Laike pėdės vienok, a.a. Motiejų Stadulevyczių isz Milutės, kurį
didis triukszmas, riksmas, klegėsis ir užimąs, 24 d. pereito mėnesio sužeidė mainose ir kaip lietuvį sunku paskaityti, nes glaudžiasi
nes musą saliunykai įprato vienas už kito per tik nuvežė į Scrantoną į ligonbutį, tuoj varg- prie bajorų, bet kaip ežia stoka lenkų, ,
pėdės balius daryti ant savo naudos; kuris szas numirė. Antros laidotuvės buvo a.a. Po- tai prisiplakė ir prie lietuvių. Trys me
neturi vietos, tai iszgriauja ant antro gyveni vylo Staskevycziaus, kurs mirė 25 Birž. stai tai atgalios, kaip jis apsigyveno pas mus
mo sienss ir tokiu budu padaro szokiams sa ga, nėkiek nesirgęs. Kadangi a. a. Staskevyir pasisekė jam iszloszti ant reisų (ark
lę1 O tai vis dėl lengvesnio pardavimo tojo czius szįmet atliko velykinę spaviedį, o nors
Užsidėjo jisai
pradžioje vadinamo skystalo „aqua vitae”, o kalbėti priesz smert negalėjo, paszauktas len lių lenktynių) 200 1b.
dabar po isztyrimo „aqua mortis” - lietuvisz- kų kunigas davė jam Paskutinį Patepimą, to (cart) remizo ir tokiu budu priesz visus
kai: „gyvasties vanduo”, o dabar: „smerties dėl buvo katalikiszkai laidojamas. Viskas at gyrėsi, jog esąs turtingas.
vanduo“.
siliko gražiai, tik ant galų galo, kokis ten
Nekurie isz musų lietuvių padėjo pas
3 d. Liepos Antanas Miliauckas, saliunįkas, mulkis, vardu Simanavyczius, ant kapinių jį po keletą svarų szterlingų, o daugiau,
pasodino Miką Kazakevyczių, Duryeos kara prie grabo iszsižiojo - norėjo mat laikyti pra- kur galėdamas, skolijo, prižadėdamas
lių, į kalinį ant 10 dienų; po to dar bus prova ka bą: „Geriausią mus medelį - sako - ne
kiekvienam laike atiduoti. Taip jisai
už langų iszdaužymą. Duryeos lietuviai, ka prietelius (suprask Dievas) pakirto...” Bet
raliaus draugai, rengia dabar savo szaiką, kad kaip tik spėjo kelis žodžius pasakyti, žmonės prisiskolinęs, vieną gražų vakarą iszduA. Miliauckui atkerszyti už tokį paniekinimą tuoj suriuszo ir norėjo greitai aną pamoksli- me nežinia kur, bet menam, kad į Ame
nįką į duobę pas nabasznįką stumti. Duob riką, nes ten turi savo brolius ir gimi
jų karaliaus.
4 Liepos Juozapinė ir Kazimierinė draugy kasiai, kad jiems kitą kūną neprimestų, grei nes.
Skaudžiai jis daug nukrividijo
stės laikė piknyką ant savo naudos. Piknj - tai pradėjo duobę užkasti, o nepraszytas pa musų brolių, iszveždamas paskutinį anų
kas buvo gana gražus; keletas lietuvių, teisy moksi in įkas per tvorą perszokęs pabėgo. Jei graszį ir palikdamas aszarose be duonos
bė, buvo iki žiaunų prilakusių alinės brogos, ne, tai su juo butų buvę bloga. Strioko žmo
kąsnelio. Pasisekė jam apgaut ir apie
bet to dar neužteko; ant užbaigtuvių susi gus turėjo gana ir kitu kart vargiai iszdrys
tris žydelius, taip jog svetimo labo iszkraustė pas vieną saliunįką, kad pilningai 4tą pranaszauti.
nesze mažiausiai ant 200 Ib. (tūkstantis
July apvaikszczioti. Bravo!
Laiszkas isz Afrikos,
Pittstonietis.
dol.).

lohannesburg 4 - VI - ’98
New Philadelphia, Pa. Subatoj 2 d. Liepos buvo vietinės lietuviszkos pa
Garbinga Garso Redakcija!
rapijos piknykas. Diena buvo puiki: szilta, Viskas dedasi po senovei: nieko gero
saulėta, tyki. Taigi ir žmonės susirinko ne
tik vietiniai, bet dar daugelis suvažiavo isz nesulaukėm, sunku gauti darbą nors ir
Atsiradus daugeliui
aplinkinių miestelių: Cumbolės, Midlepoito,, už mažą iszlygą.

Antras pauksztukas Mykolas Trum
pis, paeinantis taip-gi isz Kauno rėd.
Panevėžio pav., Puknionių sodžiaus,
padare taippat, kaip ir pirmutinis įiszveždamas apie 100 1b.

t
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Taigi su sziuom persergscziu savo
brolius, gyvenanczius Amerikoj, kad
butų atsargiais su anais nevidonais.
Žinoma, kiekvienas apgavikas isz pra
džių stengiasi pasirodyt labai teisingu ir
maloningu, pakol.neprisiartina prie sve
timo kiszeniaus. Jug jie gana gerai ži
nojo, jog czionykszcziai lietuviai labai
vargiai buna, bet nežiūrint ant to nepasidrovejo iszpleszti aniems paskutinį ką
snį duonos.
Nesakau jau nieko apie
sąžinę anų vyrų, nes jei nors kiek butų
turėjęzmoniszkumo, tai taip nebūt pa
davę.
Daugiaus nieko ypatingo neturiu jums
praneszti. Linkėdamas viso gero savo
broliams pasilieku
su guodone
.
Afrikietis.

Dalis darbu.

JOOL
Novela isz gyvenimo Frizų M. Gavalevicziaus.
Verte Šėlimas.

III.
Pabaiga.
O
Galima buvo atskirti plonus moterų
ir vaikų balsus, nors giedojimas plauke
isztolo,
Ties prižiūrėtojo nameliais, ant tilto,
kyszanczio prie prieplaukos, stovėjo
krūvele žmonių: trys vyrai ir viena mo
terį szke.

' Organas dar bin įkų ,,The United Mine Wor
Atsigręžę buvo į marias ir, rodėsi,
kers Journal41 apgarsino, kad darbinįkiszkos
organizacijos ir kiti darbinįkams prijauczian- žiurėjo kažinko neramiai ir nekantriai.
ližmonės nepirktų nieko nuo szių firmų:
— Nematyti jų? - klausinėjo verkda
American Bisciut Manufacturing Co.
ma moteriszke drebancziu balsu.
Toliaus tabako: American Tabacco Co.,
Tylėk, tylėk, Sara! - sznabždejo jai
Gail and Ax Navy, Honest Long Cut, Duke’s
Mixture, Seal of North Caroline, Ivanhoe, seniausias vyras, - palikk tai Dievui!
Greenback, toliaus papirosų: Duke’s, Cameo,
kas turi būti, tas ir bus.
Sweet Caporal, Cycle, Old Judge.
Alaus neimtų nuo szių leidinyczių: Baltz
Moteriszke lauže pirsztus ir raudojo.
Brewing Co. Philadelphia, Pa. Geo Ehret’o
— Kaip-gi jus turėjote sąžinę palikti
liaus, St. Louis Brewers Association, WintirBros, Brewing Co. ir Iron City Brewing juos vienus ant ledo?.... atidavėte juos
Co. Pittsburge, Eberhard ir Obers Brewing ant smerties, ant prapuolimo, atsakysi
Co, Allegheny, Pa.
te užtatai ant paskutinio sūdo!...
Avalynes neimtų nuo Gould ir Walker, isz
— Tylėk; tylėk, tylėk, sakau... Kas
Bostono.
Neduotų apsergėjimų Metropolitan Life In kam žadėta, to neaplenks, - sake jai tas
pats žemas, užkimęs balsas ramiai.
surance Co.
Szinkų ir parengimą saliunuose neimtė nuo
Dujen kiti stovėjo tylėdami ir dairėsi
Rothschild Son & Co.
Sardinkų neimtų nuo W. Brown, Gunrock į visas puses; ant galo vienas isztiese
Packing Co., Eureka, Laurence, Crescent, staiga ranką ir parode į szalį nuo savęs,
Bilks Harbor, Indian Cove, Lubeck ir Machias
kur ant balto sniego judėjo kažinkokia
Me.
Virszui minėtos firmos yra prieszais darbi- pletme. Kitas tempe akis ir susznabžojkiszkų organizacijų, dėlto nei vienas darbi dejo:
ngas neprivalo tokių szelpti ir turi nieko
Wulf!... žiūrėk!... kažinkas ten repnuo jų nepirkti.
Anglių t rustas puola.

— Bet delko vienas?0.. kur kitas?...
nematyt niekur kito.
— Katras isz jų?... Taam Jensen ar
Erikas Matthisen?...
— Katras-gi?... katras?... - aszarodama klausinėjo nusiminusi moteriszke
paeiliui vieno antro, ir treczio.
Ant jos akių lyg rūkas užėjo, negalė
jo pati nieko matyti...
Užberta sniegu ledų žieve slinko žmo
gus ir su iszgąsczia žiurėjo į prieszakį,
nuvargęs, nejausdamas beveik nieko ir
gailiai sznabždejo:
— Kindken Jesus!... Kindken Jesus!
Isztolo girdėjo giedojimą ir balsą var
po; priesz save mate treszkianczias vil
nis, kurios jam kas kart tankiaus gadi
no kelią ir lyg tinklu norėjo apsupti.
Pamaži, atsargiai, tykodami viens kito,
szliauže prie savęs: marios ir žmogus,
smertis ir auka...
Isz vandens szlamejimo, rodėsi tada,
sznabžda smarkiai:
— Smertis! o isz mėlynų žmogaus lu
pų eina atsakymas:
— Kindken Jesus!...
Ir stovėjo taip akis į akį dvi galybes,
medegiszka ir dvasiszka, naikinimo gai
valas ir tikėjimas į Apveizdą...
Ant sniego klūpojo žmogus, rankas
nuleidęs, akis pakėlęs į dangų, su duszia
pilna nuliudimo ir iszgąsczio; atsidavęs
visai ant valios Dieviszko Kūdikėlio,
ant kurio garbes tolumoje giedojo bal
sai žmonių ir varpo Kuczių psalmą.

Staiga pasirodė jam, kad isz to dan
gaus girdi szauksma:
— Halo!... Halo!...
Drumstose vilnyse brastos plauke pa
lioja ant visų keturių, lyg szuva, lyg maži, sunkiai, bet kas kart artyn, valtis...
žmogus.
Trys poros rankų yrėsi, prie vairo sėdė
Wulf Bohn akis primerkė ir dirstelė jo moteriszke.
jo į nurodytą vietą.
Erikas Matthisen buvo iszgelbetas.
O
— Ne szuva!... tai turbūt vienas isz
Galas.
jT
Moteriszke krūptelėjo ir užsikabino
jam už peties.

Cleveland, O. Minksztosiose anglyse taip
vadinamas bagoczių trustas arba susiriszimas
turbūt pairs. Visi anglių kumpanai buvo su
sitarę, kiek imt už anglių pervežimą ant gelžkelio ir, tarp kitko, buvo susznekeje, kad ne
įleis į Sziaurę, t. y. prie Clevelando, Buffalo,
Chicagos anglių isz Virginijos. Bet dabartės
girdėt, kad Baltimore & Ohio kompanija ir
Wheeling & Lake Erie kompanija ir Cleve— Kur?... kur?... parodykit ant mei
and Lorain pradėjo paslaptoms vežt už pigią
>rekę Virginijos anglis.
Pertai ,,trustas” les Dievo!
rampanų turėsęs pairti. Bet ant to ne galas.
— In kairę... ten, kur tos lytys riog
Kitos .,Westų“ kompanijos sako, kad beve
so, kaip garankszcziai!... taip; nekas
žant pigias Virginijos anglis į Ohio ir Illinois
izteitą, visos anglys turi atpigti. Kada ang kitas, tik žmogus!
lys atpigs, kompanijos negalėsę darbinįkams
— Žmogus!... dabar jį pažįstu... su
mokėti tiek, kiuk dabartės moka. O tada - siturėjo, guli ant kelių... o!... o!... kak
girdi — bus vėl didelis straikas Illinojuj, Ohio
tą sau szluosto, rankas kelia į dangų,
irapie Pittsburgą Pennsylvanijoj. Taip paaj lyg Dievą szaukdamas pagelbon!
uszauja.

Pasarga.

del ShenandoalPrio gyventoju
Užstojus sausam laikui, visoms ypatoms,
naudojanczioms vandenį isz vieszų szaltinių,
uždrausta yra plauti boges, peimentus ir lais
tyti ulyczias. Stoka vandenio - priežastis
szio uždraudimo, kuris bus asztriai prižiūrė
tas per superitendentą. Per padavadyjimą
vandenio komitės.
Joseph W. Bell, chairman.
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Geri uis, kaip Klondike

AMANAS KAIMKAS
ge ras
vyras laiko

už juct

Indekit savo piaįgus ten, kur jus žinot, kad
Minai gausite.
Dailus aržuolinis sutrati kiai

inaiiiicrių

stalas

HOTEL!
I

Gelez’nes lovos

KETVIRTOS -

Puikus aržuoliniai ChanilasuiJ
8 sztukos
$ ųJ

įS (Fourth) Street

• Minersville Pa
Nuo naujų metų uždėjo agentuvisas svieto dalis.

Chas Rettig ir Simus

Dr. C. B. Ham
Bellevue Hospital Medical Golleg

Ko las duoda nz dyka.
1)0 VYRUS, MOTERIS ir VAIKU
Jeigu daktaarni nepažino tavi ligos arba imga
č tau pagelbėt, lai rasz.VK pas Dm HA.M A, o
■gausi rodį. Jji daktaras pripažintu tavo Ilgę
nelszgydonia, tai staeziai tau pasuhys.
D-ras
Hum yra teisingas ir geras žmogus.
Neatidėk b‘t tuoj raszyh. idant nepasendytum liga ir nepadarytum neiszgydOmn. Adresas
ohs;

a

DR. C. B. 11 AM.
70S-709 Nulio) ai Union Building,
Toledo, Ohio.

o
POTTVILI.E’JE, Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,

taiposgi
B a v a r s k o a 1 a u s, kurs geresnis
t.ž importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

Jei i s z g a i s z kenj Koks gyvulys
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefos
i, Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. v 1 —

Parlor suit 5 sztukos — SIS.00.
Kėdė su medžio sėdyne — S0.45,
Kėdė su nendrine sėdyne — SU.75J

j Visa eilialovos, springsai visur
apva džiota -

81'

•

11

S. MAIN STR.

Williams X, Son.
( ER1AL SIAS L!1
TUVIS Z <AS KKL
CZIUS

-

j Komoda

SHENANDOAH, PA., .

Naujas hetuviszkas saliunasl

g

A. Rusino

A. BTJAUCKAS

157 Laurel st. Minersville,Pa|

Persi kr; ustė savo nau.

Jisai yra geras žmogusirtik

jus mimus .• u

ras lie tu vys.

307 W. Coal sti. Shenandoah
Pa.

Užlaiko szalta alų, saldžią
arielką ir kvepianezius cigarus

ir labai clailai pavaiszinasveežius

Kožnas taip sako.
S A L 1 U N I N K A 1!
— Na wisi prie alaus —
50 YEARS*
EXPERIENCE.

TRADE MARKS,
designs,

COPYRIGHTS

&.C.

Anyone sendinsi a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invent ion is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a" Washington office.
Patents taken through Munn ft Co- receive
epecial notice in the

Tikrai gryna

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SIIMIDTO yra varas alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith'a £fali kas nori gauti ir

70 W. Coal str.

MUNN & CO.,
361 Broadway. New York.

TĖVYNĖS SARGAS.

Shenandoah, Pa.

41ir 11

LIET U V ISZ K AS G RA BOKI US ptlf-

samdo arklius del pasivėžinimo,
karietos del veselijų, szermenų ir
kriksztynų. Taipgi turi visokių

grabu ir pigiausiai palaidoja numi

Mėnesinis i I i us t motas lai k raszt is. rusius. Adresas:
'TlTreti metai stovi ant sargybos Lie
313 E. CENTRE STB.
tuvių tautos: szviesos, tikybos ir
kalbos.
SHENANDOAH, PA
Gaunamas Scranton e Pa. 1423
Main Ave pas Rev. A Kaupa už 1
dolerį.
Pernyksztis iv užpernyszksztis
Naujo Central. Komiteto
po 4 dolerio.*

Gerkit

Antanina Zalnieraitiene.

T£ aięr Co’s
,,Anthracite” alų.

Pabaigus maksiu ant akuszerIkos Baltimore, Md., moka priimi
nėt kūdikius su didžiausiu apser
gėjimu. Moterys norinezios likt
sveikos ir laimingos, atsiszaukit
prie jos po numeriu 15 N. Market
str- Shenandoah, Pa.

t

•/

Genaase ir szvieziaiise iiissa
Juozą JUDJCya

19 W. Oak str.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

/

EI NORKiAL'TIGE

liĄ DVIRATI TA'lT

až pigią preke

D. FAUSTA in
jo ofisą

200

Jg - J- Grioszius, box 113,
Union City Conn.
Sekretorius:
M. J. Domijonaitis. box 242,
Broad Brook, Conn.

New York’e.
Importuoja ie viso
kias arbatas, kava ir

(Įvarant uola tikrai czvstas. | aviui.

szeip;

Prezidentas:
T- Astramskas,
box
Minersville,
Pa.

----- GAUSITE PAS —
6 BARCLEY STR.

Adresai

..Tėvynės Myl. Drtes”

Altoriaus ?|ii
BAENSTON Tea Co

baezkutia in namus parsigabenti.

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully Illustrated, largest circulation of
nnv scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
ęi.oO six months, specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

qukkly secured. FEE
WKEN PATENT OBTAINED
Šeini model or sketch with oxi lanntiui 1 r free report as to
patentability. 48-PAGĖ BOCK FKFE. < ■ ' ■ : b referen and full inf- nnau n. pj/Wntc i■•r SPECIAL OFFER
H. B. WILLSON A CO ,
Lauyera.
Le Droit Building
W ASH I NGTO N, _D. C

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

as ii &ali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
psaugojim kompanijas

Apsaugoja nuo ugn eles jau daugeli) i
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Banka Biseholio

w. stono

CHICAGO,
Mano Dirbtuve tapo
Apdovanota

B

[679 Milwaukee Avenue,

2

POWSZtCRHAWYSTAWA

KRAJOWA

uždėta 184S mete
ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooldyno tilto, prieszal Cltallll te
New-Yorke
--------- o---------Siuncziainc pin į us visas dalis svieto pigel, saugef lr greitai

DWIEMS MEDALIAIS

A*

!/ ant Kosciiiszkos Vai
dos už rūpestingą, t<
singa ir artistiszką is
dirbinta.
v

l KARŪNŲ, SZARPŲ r.
KUKARDŲ, ROŽĖTŲ, g
BERLŲ, MARSZAL
KINIŲ LAZDŲ ir tt.

ZltiUSlllt- Ogft

iszsi llllCZ it!H1C sziplkOl'teS
dėl atvažiavimo isz k rajaus į Amerika,
<rajų važiuojantiems ir

Turiu už garbę apreikszti gn<
(lotiniems Kunįgams ir guodei ii).
Draugystėms, kad asz dirbu vi
sus augszczi aus paminėtus daik
tus Pigiausei, Teisingiausei
ir Geriausei, nes per 30 metą
uaiimdama iszdirbimais itrijau
Kriaušę praktiką ir del tu caliu
tiška padirbi pigiau ir geriau nė
ra kiti fabrikai.

ningii del iszmainymo, kaip tai:
nhleii

W.SLOMINSKA, «79 MILWAUKEE AV.,

CHICAGO, ILL

wjiieiswi

Mne LietuviszKa

ZINIA DĖLSAIJIMKU
IR SZTORNIKT.

Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPAGJJĄ.

Pirkit <ig:iru- ir -išareiu< nuo Į
Juozo A. Mundi'iir didžiausio iri
pigiausio kupcziau> visame paviete.
‘Iris syk ant dienos karszti užkandžiai o ttdp visada szalt
Jis pardavinėja taiposgi daug Įvai
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas sz\ iežia: cigarai ai
įio]galite gautie visokią giduo- ’ rią gražiu mažmožiu: parduoda vis
jii mos k basos.
itp senam k rajui,
ha aptieko ką už 2u procentu piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegik duot jam j Priegtam kožnas lietu vys r:ts szirdinga r>>da kiekvienam
bpaeha isz setu krajaus.Tai-:
kai e.
rderi.
Jo krautuvė vra

APTIEK A!

Fti sinnczianie giduoles j visas I
p Amerikos.
hidami gromatas adres-ivokit

Moti'fi-zki; drapanų -žioras
No 20.5 p. Centre -tr.

IK. K. SzembOrskis,
hrtnStr.

211 E. Centre str.
Stienndoah. Pa.

O ir pinigus maino ir siunczi.t iu LIETI VA ir m visa
i a lis svieto.

1'21 ir 11/ E.Centre sir,
SHENANDOAH ei

Worcester, ?Ia<a

BENZIGERBROTHEBS
2I:“
C1M 1N5ATJ. O.
A-. 3S Barclay St. 343 Main Str.

Chicago. Ii.i.

įPiimos kliasos Koteli
PAIKO SCRANTON’E

k LIPAVICZIA.
rausia užeiga ir rodos vieta dėl lie
t Pirmos kllasos visokį gėryniao

-n,

Uniformų.

ITirai. Laivakortes taiposgi pardu

F geriausią liniją.
Kiiairszkite, jog Motelis

pro Lipavicziaus,

am, kas tik pareikalaus.

'mniusmeilingai sutek

Ko. 1837 N. Main

Ave.

Žinie prekes ir visus reikalingu

Geležinkelis Lehigh - Valley.
Prasidėjo nuo

Gegužio Ųlfay)i898

Treinai iszeina isz Shenadorlo į Penn
Haven Junction, Maneli Chunk, Le
hlghton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 2.25, 5.10, po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts
ton, 5.28, 10.11 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; 12.59 5.10
po piet.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
Stroudsburg 5.2S ryta: 5.10 po piet.
In Lambertville ir Trenton 7.49 ryta.
In Jeanesville, Lewiston ir Beaver
Meadow 5.28 ryta; 2.25 po pier.
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 ScraiTton 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir5.10
po piet.
In Lost Creek Girardville ir Ashland
4.00 ir 7.28 po pietį)
In Raven Run. Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 11.00, ryta; 1.48 6.12 9.23.
po pietų.
In Mahanoy City. Park Place. Delano
5.28, 7.49,10.14 ryta; 12.59,2.25. 5.10 po
pietų.
In Yeatesville 5.2S, 10.14, ryta; 2.24
po pie tu.
TREINAI ISZEINA.
Isz Shamokin 7.10 9.20 ir 12.10 ryta.
4.20 po piet ir ateina in Shenandori am
7.49, 10.11, 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.
i_ Iszuina isz ’’Pottsville in Shenand oah
9 45-ryta, Ir 12.35. 5.( 5. 8.10 po piet.
Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah
o35. 10.00, ryta ir 12.50. 5.10, 6.27. 8.25.
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir Shamokin 9.19 ryte
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
8.40 ryta ir 5.35 po pietų.
Isz Shenai doah į Yatsville, Mahanoy
City, Park Place. Delano, Me Adoo,
Audenried. Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard. Weatherly ir Mauch Chunk
0.35 ryto ir 6.30.
In Lehighton. Slatington. Catasaaqua
White Hall, Coplay, Allentown. Easton,
Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.
In New York ir Philadelphia 9.35 ryta.
Iszeina isz llazlelono į Shenandoah
50 ryta, ir 6.27 po piet.

M. B. CUTTER. Supt. Trasportation
South Bethlehem, Pa.
ROLLIN II. WILBER generalnas stipe
rlntendentas South Bethlehem, Pa
CHAS S. LEE, Gen. Pass. Agentas
New York. N. Y.
A W, NONNEMACHER, Div. Pas
South Bethlehem,

P. F-.jVlaley
110 S. Main str.
Shenandoah, Pa.
Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
daiktus isz aukso ir sidabro
kaip tai: žiedus, špilkas ir

Dr. p. f. burke"
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. 'Lloyd str.
Shenandoah Pa.

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minkevicziu
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus dėl szėrinenu. veseilių ir 1.1,
[36 ir

MoksloStebuklai.
Plauczin liga ir džiova
iszgydomoSo
PrakilnusNew York’o komikas irmokslinczius ką siūlo inąs skaitytojams už dyką.

MORGAN,
Dirba visokias
SZARFAS,

RE S,

KEff

KARŪNAS,

KARDUS, DRAEC
Žinomas komikas T. A. Slocum, isz
New York’o apgarsino savo metodas is?ŽIUS IR T.T.
gidymo džiovos, gerklės, plauczių ir kru
tinės ligą, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokią nupuolimąsveiDEL LIETU
katos.
Kiekvienam mus skaitytojui,
kurs paraszys pas jį. jis atsius UŽ DY1<^
VISZKU
TRIS BONKUTES savo naujai iszr«stą
liekarstu.
Jo ,.Naujas Moksliszkas Gydymas*
DRAUGYSCZIU.
Iszgydė jau tukstanezius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro
fesijos pridery te suteikti kenezianezia’
Raszikite, ome
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai
gydanezio vaisto.
atsiųsim, ant pa
Mokslas kasdien atranda naujus stažiūros ku kardai
buklus, ir r-z. i s didis komikas, kantriai
metą metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
ir kepures.
tato taip žmonijai naudingo, kad užsi
tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
tvirtinimas, kad plauczių ligos ir džiova
Pigiausia vieta viii
yra isz.gydomos ir kiekvienam klimate,
yra patvirtįtos liudyjimais ..szirdingą
Amerikoj.'
padėkavonės laiszką“. kurią czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytą isz vi 23 N. MAIN STR.
są svieto krasz.tą.
SHEN; \N1)OAH, PA
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvengtiną myrį.
Tik paraszyk pas T. A. Slocum. M. C .
98 Pine str., New York, priduoda nei*
paežio ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesiok Isz savo laboratori
jos.
O Gerinusias
na dori j plioKencziantiejie tegul tuojaus pasinau o’topfral'as; nutraukia paveikslus
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
kokio nori formato, nuo ma
Pasakyk savo daktarui, kad tu apii
žiausio iki formatui portreto.
tai radai nr s laikrasftij.

R. DabW

DR. F. J. KALLMERTEN.
SI’ECIJAI JSTAS CIlKoNISZKf Ill NEKVISZ-

Puikiai imi raukia ir nebraoiai.
2'.'I \V. ('< utre str.

Slmnaniloab Pa.

Kf MGL’.

Wanted-ftn Idea

Protect your Idea?; tbev may bring you wealth
Write JOHN WEDDEBBVRN & CO.. Patent Attoi
nevs. Washington. D. C.. for their
prize cite.
xdu list of two hundred tuventions v.anteA

•Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER
ooa tn. w str. pjiiiaMjji pa.

turi geriausią agentūrą, pardavinėja aivafcortOS, apsau
goja nuo Ug’lHCS ir maino pinigus ir siunezia į Seną tėvynę,
perka ir parduoda uaillll ir visokius reikalus atlieka kuoteirirgiausiai.
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmainyti?
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus?
Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? Norite nusipirkti ge
riausius lotus Philadclpllijoje ir Camdeue? O gal nori
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

'V’e Domanski

gerai pasidžiaugsi, jog suradai gengą ir iszm intingą žmo
gų
TIK NEPAMIRSKZ :

2548 Richmond str.PhiladeĮphiajPa.’1

Gydo visokias
užsenėjusias ligaTroszkinima. spaz
mas,
paralyžių,
dusulį, vandenine
pukliną, reuma
tizmą, ' skaudėji
mą galvos, akią.
a tisą, ir nosies, 1
ligas pilvo, gerk,
lės. krutinės, kvė j
pavimo kelią.dru 1
gį, szaszus
a
h galvos , ir ant.
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą
menstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją
igą, nevaisingumą, palags sopulius, puk
liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę,
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti i
nės, s ogą. reuralgiją, bronchitis, petog.
ra, niežulį.uždegimą sniegeną, sutukimą,
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio
džiuvimą, susilpnėjimą koją, džiovą pil
vo ir inkstą ligas, tifą, odrą, kirmėles ir

UŽSIKRECZIA.MA.S LIGAS abiejų k
ežią (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl,
užvilkimas atnesza apverktinas pašei
mes.

Ponas LudvirU' Kras;, nki isz 01«H
Vt., labui k< nL’ja nuo rnmiitizom. Tt
rėdavo baisus ska
duš kryžulj, M
negalėjo susilenki. o laikais nevat 1!
sisėst arba pasijudini’. Nieks ncge'.bi
jo: ant galo nu>ida\ ’ pas dr. KallnieW
na ir apie pašėku <• |
žirniaus rasų
()lcott. Al. 21 (iriual, 1"7 m.
Garbi s Pone di. 1'. J Kiilniertfin!
Daneszu Tamisiai. jog sunaudoji!
visus vaisius man prijotus ir pagde
jo man ir jaueziosiu sveikas, ui £j
siuneziu Tamisiai savo padėkavott
— Suguodone Lud\ ikas Krasienski.

Pitt'burg Pa.. 20 Sausio,1M
Dr ui P. -J. Kalhnertcn
Toledo, Ohio
Garbus Pone!
Daneszu. jog jau pasveikau ir ei!
Tamistal Daktarui labai dėklngasui«
rus vaistus. Meldžiu man pranesiti
kiek Tamistai priguli už gydymą, U
noriai užmokėsiu. Jei da kado reiki'
Jausiu pagelbos tai krelpsiesiu pas Ti
mista.
Su guodone

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten'as
luos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa
sakykit kiek metą ligonis, atsi skit gro
matoj biskį jo plaukų nuo galvos ir už
Antanas Rakactf
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
Visi augszcziaus paminėti paliudymą
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek
originale
nusiųsti buvo per Drą Kai!
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkiszuierteną
redaetorini
..Amerikos'
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:
Adresas toks:
(

DR. F. J. KALLMERTEN,
T0LE DO,OBI 0-

Dr. F. J. Kallmerten,
Toledo, Ohio

