
f/'

jį. ‘

tn

GARSAS AMERIKOS LIETUVIUt i

No 30 MINERSVILLE, PA., & SHENANDOAH, PA. 1 (1. RUGPJŪTIS (AUGUST) 1898 m. Metas V
T

Entered as second class mail matter at the Post-Office at Minersville, Pa.,

M

i g 
s

?

The Lithuanian Weekly 

„Garsas Amerikos Lietuviu 
PUBLISHED EVERY MONDAY

— AT — 
Mi.tierxvi.lle J Shenandoah, Pa,

Al 
>,

One inch
One indi

Rates of Advebtising 
once — z— 
one month •, —

O.5Oc.

i. One inch per year — — S 10.(10

£

reikalam^

pjVI/l l\.O,n O /I Jčla LllEJ'

Nedėlinis laikra<zlis, pa-zvc-g

į 
t
o

-------—wwWWWOl

F?
, Pinįgus ir vi-okius ran^raszczins reikia šių 
'ant. szio adreso:

f> * •

Ant devintosios nedėlios po Sekminių.

Aną metą, kada Jėzus prisiartino 
Jeruzalės, iszvydęs miestą, verkė 
jo, tardamas, jog kad ir tu pažintumei, o 
tai toje dienoje tavo, kas tav ant paka- 
jaus, bet dabar uždengti yra daigtai nuo 
tavo akių. Nes ateis ant tavęs dienos ir

ant

apgulę tavų, ir isz visų szalių suspaus ta- 
vę. Ir ant žemes iszvers tave ir sūnūs

je akmens ant akmenio: dėlto, jog ne-

i

Kare Amerikos su Ispanija. ■; :

Kubos amerikonai tuomkart užimti per-

likti ta darbu.
C

Žinios isz pasvieczio.

nuošė.

nesunku bus generolui Miles jas už
grobt.

atsitiko. Dewey neįstengdamas paimti 
Maniles laukia atplaukiant ekspedicijų 
su generolu Meritt. Maisztinikų vadas 
Aguinaldo apszauke savų diktatorium 
Philipinų ir tur į,o savo valdžia 20,000

kare su arszesniu neprieteliam nei ispa
nai -geltonuoju drugiu, kuris taip bai
siai amerikoniszkoj kariumenej siauezia, 
jog netoli 4,000 guli ant smertino pata
lo. Del pervežimo Ispanijos kareivių,

imdami uz
;o, o uz

vieszpątauja badas. Visokį valgomi 
yjoaKhiir

zimas mariomis yra pertrauktas. Ame
rikonai tikisi, kad 1 lavana turės neuzil-

aficierus po s 60. Minėti

dideli laivai nuo pradžios kares stovėjo 
Mexikos uostuose, apsiėmė pigiausiai

niszka protekcija. Laikraszcziai skel
bia, jog Kubos sostapilej Havanoj
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riszki laivai apleido Kynų vandenis ir 
plauke, kaip Shanghajaus koresponden
tas mena, link Philipinų. Pirmiaus mat 
arzino amerikonus Philipinuose vokie- 
ežiai, gal dabar tą pati darys ir masko
liai.

Pagal paskutines žinios, rodos, neil
gai kare tęsis, nes ispanai per prancūzų 
ambasadorių p. Camdon meldžia Suvie
nytų Valstijų prezidento sandoros.

užėmimo iszsiunte kelis tukstanezius ka
reivių po vadovyste generolo Miles ir 
gana stiprią laivyne. Porto Rico salos, 
kurias amerikonai rengiasi užimti yra 
vienos isz dailiausių Ispanijos kolionijų. 
Ispaniszkų kareivių ant jos randasi ne

Bran c u z i j a. 
dusio prancuziszko laivo La Bourgone pas 
salas Halifax, kurie laivo skųsti iiž nedavimą 
pagelbos skystantiems, ir paskiau* iszteisįti, 
dabar isz naujo prancūzų minMerrs patrinkę 
juos į sūdą. >

Prancuziszkam novehstui Emilijų Zojai, 
kurį Versaliaus sūdąs nubaudė ųž .aibei” 
...Ji

Legion of Honor".
I t a 1 i j n. Bbd vvZgirmi kare tarp Italijos 

ir Colombijos n publikos. Neseniai I d jos 
randas atsiuntė keturi', kariszkus idant 
priversti Colombijos randų iszmokėt 4 125, 
000 už sunaikinimų turtų italo Cerruti. Ita.ų 
admirolas, jei negaus paskirtos sumos po g0 
dienų, ketina bambardyruot Colombijos uos
tus.

K y n a i. Ilong Kong’o korespondentas 
daneszu. jog C’antono gubernatorius pasigyrė 
apvaldymu pasikėlėlių aplinkinėse provinci
jų ir sugavimu jų vado.

Beri y n a s. Korispondentas laikrasz- 
czio ,,Times” pranesza, jog padėjimas kinų* 
gaikszczio Bismarkio yra kriti.-zkas. Bavari
jos ministeris buvo pas jį petnyczioj, bet ne
buvo daleistas matyt kunįgaikszczio, kurs la
bai blogas.

ežius ir perkanczius anoje, sakydamas 
jiems: paraszyta yra, jog narnai mano, 
namai maldos yra. O jus padarėte anuos 
lindyne razbaininkų. Ir mokino kas dieną 
bažnyczioje.

Reikalaujame zecerio, alga 30 3 
nėšio, bet turi mokėt visokį u- a;. . 
ba..

Tegul atsiszaukia tiesiog 
ve.

t

sL'fe.
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tėvynės sargas.

Pernykaztis iv užpernyszksztis 
po i dolerio.

Antanina Zalnieraitieiie.

į
Juokai.

Elgeta melsdams almuznos 
pas kunįgaiksztį Northumber
land, tare, jog ,,jis tikisi ką 
nors gaut nuo jo, nes jie kai
po paeinanti abudu nuo Ado
mo priguli prie vienos szeimy- 
nos. "Taip, tarė kunįgaiksztis, 
sztai penas del tavęs ir jei vi
si likusiejie tavo giminės duos 
tau po tiek, tai busi kur kas 
turtingesnis už manę.”

Isz Szenadorio.
Pereitą nedėlią urnai numirė J. 

Milaszos pati. Palaidojo ją jos 
pusbroliai utarnįke.„

Utarnyke po piet palaidota ant 
lietuviszkų kapinių Antaną Gobe- 
rį 19 metų. Jis buvo kuomi ten 
prasikaltęs, papuolė į lakupą, bet 
iszsilaužęs isz lakupo, ant freitų 
užsikabinęs su keliais savo bodėms 
atsikliuvo net Indianos valstijoje. 
Ten su kitais 3 anglais apsigėręs 
medinio alkoholio smertį gavo.

Ketverge ant lietuviszkų kapi
nių palaidota (be miszių szv. ir 1 nt 
neszvęstos vietos) Vaitkoniuką 22 
metų, paeinantį iszSeirijų par. Sei
nų pav. A. a. Vaitkoniuks nebu
vo atlikęs velykinės, sužeistas ne- 
siszaukė kunįgo ir numirė ligon- 
butije. Kokis gyvenimas tokia ir 
s m erti s.
f Kun. Tvraucznnas, Brootnj uu 
klebonas, sunkiai serga, jau nuo 
kelių dienų spjaudo kraujais ir la
bai abejojama apie jo iszlikimą nuo 
smerezio. Bažnyczios naujos lie
tu vnįkai dar nenupirko, kibą da
bar, kaip gaus kitą kunigą.

Mėnesinis iliustruotas laikrasztis. 
Treti metai stovi ant sargybos Lie

tuvių tautos: szviesos, tikybos ir 

kalbos.
Gaunamas Scrantone Pa. 1423 

Main Ave pas Rev. A Kaupą už 1

Pabaigus muksią ant akuszer- 
•su^lmore, Md., moka priioii- 

Mus su didžiausiu apser- 
. oterys norinezios \)ikt 

£erai laimingos, atsisaaukit 
numeriu 15 N. Market
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AKTAMS KALCZ1KSKAS
geras 
vyras laiko

mainierių
HOTELI

r *

i ant 
I KETVIRTOS 

įį (Fourth) Street
Minersville Pa1

Nuo naujų metų uždėjo agentū
rą siuntinėjimo pinįgų į Lietuvą ir 
visas svieto dalis.

Parlor suit 5 sztukos — Sis.00.
Kėdė su medžio sėdyne —S0.4F.
Kėdė- su nendrine sėdyro — .75j

Williams &. Son,
Chas Rettig ir Simus 

1‘OTTVILLE’JE, l’a.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 

taiposgi
Kavarsko alau s, kur 
už importavotą. Pardavinėja 
tėins dėl szeimynų.

geresnis 
ir bonku-

Jei i $ z g a i s z kem Koks gyvulys 
kravė, arklys Ir 1.1., duokite telefo s 
£ Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

Adresnvokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. s 1 —

TUVISZKAS KRL.J
CZIUS

A. BUJAUCKAS
Persikraustė į savo nau.

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

— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 

TIAN SHMIDTO yra v^ras alus ir 
gal^a nuo jo niekad neskauda. Pas 

ei__ • - «= r?“"-' “
baezkutia in namus parsigabenti.

70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.
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quickly secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED. 
Send model or sketch with explanation tor free report as to 
patentability. 4S-PAGE BOOK FREE.. Contains reforeni-s 
and fnj! informrnitm. fltcrAYxiU. Xur.^PHCIAI. OFFER. 
Ee WASHINGTON, D. C-

Gerkit

PC aierCo’s
,,Anthracite” alų. 
Gvarantuota tikrai czystas.

LIETUVISZKAS GIIABORIUS par- 

saindo arklius dėl pasivėžinimo, 
karietos dėl veselijų, szermenų ir 
kriksztynų. Taipgi turi visokių 
grabu ir pigiausiai palaidoja’numi
rusius. i Adresas:

313 £• CENTRE STR.
SHENANDOAH. PA.

Adresai
Naujo Central. Komiteto 

„Tėvynės Myl. Drtes” szeip;
Prezidentas: 

T- Astramskas, box
Minersville, Pa.

• Kasierus: 
ijg . J. Grioszius, box 
j Union City Conn.

Sekretorius:
M. J- Domijonaitis. box 242, 

Broad Brook, Conn.

200

113.

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

už juos oilnai gausite.

Dailus aržuolinis sutrau kiamas 
stalas - $3.7

• Geležines lovos

Puikus aržuoliniai Chanila suits
8 sztukos - $ 14,00

I
Vlsa eilialovos, sprlngsai, visur 

apva džiota - S 3.7
Komoda - - 5.

13 S. MAIN STR.
S11EXANDOAIL PA.,

Naujas lietuviszkas saliunas

A. Rusino.
157 Laurel st. Minersville,Pa

Jisai yra geras žmogus irtik 
ras lietuvys.

Užlaiko szajtą alų, saldžią 
arielką ir kvepianczius cigarus 
ir labai dailai pavaiszina sve* 

ežius

Tikrai gryna

— GAUSITE PAS----

BARNSTON Tea Co
6 BARCLEY STR.

New York’e.

kias arbatas, kava ir 
vyną.

 PAS 

Juozą JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27

EI NORI GAUTIGE

k UŽ pigia preke, eik pas
m. BAUSTA in 
'jo ofisą
& --------ANT---------

120 S. Jardin str. Shenandoah, Pa.
Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies. 

Jis perstato geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
Apsaugoja nuo ugneles jau daugeliam] •* J i j t. n Kt n j mi. at-

■ ■ -7 1
-y '

- . ‘
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W. SLOMINSKA
Il 679 Milwaukee Avenue, CHICAGO^ ILL. 1

Mano Dirbtuzoe tapo
Apdowanota

DWIEMS MEDALIAIS®
aut Kosciuszkos Paro 
dos už rūpestingą, tei 
singa ir artistiszką isz 
dirbimą.

POWSZECHH AW YSTAWA

KRAJOWA

1894-

1VW

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

Turiu už garbg apreikszti guo- 
dotiniems Kunįgams ir guodotin. 
Draugystėms, kad asz dirbu wi- 
Sus augszcziaus paminėtus daig-

> ir Geriausei, nes per 30 metų 
| užsiimdama iszdirbimais įgijau 
Į geriausg praktiką ir dėl to galiu 

tviska padirbt pigiau ir geriau ne
gu kiti fabrikai.

Su guodoneSu guodone
IV. SLOMINSKA, 679 MILWAUKEE A V., CHICAGO, ILL.

CMSMSaCMSW

ŽINIA DELSALIUNIKU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo 
Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus. visųmo r>nvi^l^. Jis pardavinėja taiposgi daug ivai 

Kurio] galite gautie visokių giduo- rių gražių mažmožių; parduoda vis-

VienaniiB Mrafci
APTIEKA.!

U Green Str.

Pirmos kliasos Hoteli
UŽLAIKO SCRANTON’E

P. LIPAVICZU.
iriausia užeiga ir rodos vieta dėl lie

Pirmos kliasos visokį gėrymao 
cigarai. Laivakortes taiposgi pardu 

intgeriausių linijų.
Nepamlrszkite, jog Hetella

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

o kaip senam krajui, ba aptieko 
rivs paeina isz seno krajaus. lai-: 
pos-gi siuneziame giduoles j visas 
dalis Amerikos.
Raszidami gromatas adresavokit

W. K. SzembOrskis,

Worcester, Mas d

'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 sztoras 
No 205 E. Centre str.

Draugystė Szvento Kazimiero 
Naujam Ycrke kelia devintą meti
nį pikniką 30 dieną Jiilajaus (Suka
toje) Washington Grove parke 
Newtown L. J.

Maloniai užpraszome visus bro
lius lietuvius ir lietuvaites, kaip 
New Yorko, Brooklyn©, taip ir ap
linkinės susirinkti ant to smagaus 
pasilinksminimo. Pradžia ant 3 va
landos po pietų.

Prekė tikieto 25 centai. I
Szirdingai užkvieceia J

Komitetą* //

319
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'At ‘1

Banka Bischofto
uždėta 184S mete

ame Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prleszai CitaHll te 
New-Yjrke
--------- O---------

Siiniczianie piiiį i s visas dalis svieto pigei, saugel ir greitai '

■

Didelis Pik nikas.

1»(111 0(1 am e Szipkortes (laivakortes) ant greicziausų
,’ių į krajų važiuojantiems ir isZSillllCZianiC SZipkorteS 

dėl atvažiavimo isz k rajaus Į Amerika,
Bankoje savo visados laikome daugybe pi

ningu del iszmainynio, kaip tai:
Alnskol

Dėlei artesnės žinios raszyk į

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

Nedėlioję Banka atvira, nuo 10 iki 12 adynaf.ss K. Radzeiiczins
Puikiausia visam Shenandoah

pESfAURACTIĄ-
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada %za]t 

) oi i'-ius, viskas szviežia: cigarai ai
jii nMs kliasos.

Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą kiekvienam 
e Įkalė.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visa 
dalis sviet).

121 ir 117 E.Centre str,
____________ SHENANDOAH

Aptapas /į. Jocis
Office 1312 Filbert str. Privatlszkas gyvenimas 240 South Broad str' 

Philadelphia, Pa.
Užsiima visokiomis civilnomis ir kriminaliszkomis provomis visuose 

suduose. Provos už sužeidimą priesz kompanijas pajinia varyti už dyką 
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 formas ir isz renka ran
das. Intraukia i apsaugojimo kompanijas nuo ugnies irgyvasties [fireand 
life insurance.)

Taipogi parduoda laiva kortes ant gerinus? laivų 
pinjgus į visas svieto dalis greitai ir pig’ai.
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Lietuviai Amerikoj. Korespondencij os Isz Lietuvos.
S t u m e r v i 11 e, P a. 24 d. Liepos at

keliavo „Keliaujanti Mokslo Draugyste” pas 
mus ir laike prakalbas ant p. Masio sales. Su- i 
aidėjo ji isz penkių paszlemėkų, jau seniai ži
nomų isz savo gerų darbų ir philantropiszkų 
norų. Apie ką jie kalbėjo sziandien neprane- 
szu, tik toliau bus. Mieris jų buvo kalbėti 
apie pagerinimą būvio darbinįko, bet apie tai 
liko užmirszta, nes p. Szliupui ir taip per 
trumpai laiko buvo dėl keiksmo, pliovonių 
ant tikėjimo, popiežių, vyskupų ir kunįgų, 
kad net nekurie klausytojai vemti pradėjo ir 
gailėjosi, jog netur kiauszinių.

Jei tokia tik yra „Keliaujanti Mokslo Dr”, 
tai vęlyk visai kad jos nebūtų, nes tik sarma
tą daro lietuviams. Pittstono žmonės baisiai 
pasipiktino ir kitą syk duos kiauszinių.

Klausytojas.
Plymouthas. Pas mus per buvusius 

karszczius labai daug iszmirė vaikų. Beveik 
kasdien buvo laidotuvės, o kaip kada net dve
jos, kaip antai užpereitą nedėlią.

M a h a n o y C i t y, P a. 27 d. Liepos 
Saulės redakcija apvaikszcziojo 10 metinį ju- 
bilejų savo užsidėjimo. Prie tos progos isz- 
niekino guodotiną velionį kun. Burbą, kaipo 
savO neprietelių, ir kitus lietuviszkus kunį- 
gu's’ o iszgarbino lenkiszkus. Paskui pasigy
ręs isz savo turtų, kurie isznesza, pagal Sau
lės redaktoriaus žodžius į 10,000 dol. praszė 
Dievo sulaukti apvaikszcziot sau dar gražinus 
25 metinį jubilejų. Gerai tam Baczkauckui! 
Lietuvius niekina ir dergia, o anie jam turtus 
kraują.

Dieną 20 Liepos atsitiko du sužeidimai mai- 
nose North west. Adomas Kulys ir Stepo
nas Klukas, paeinanti nuo Žaslių Vilniaus r. 
tapo sunkiai sužeisti ir pataipįti Carbondelio 
ligonbutij.

Lietuvaitė Morta Drumszcziute ėmė szliu- 
bą szv. Antano Forest City’ies bažnyczioj su 
lenku Karoliam Wrobel isz Michigan sztei- 
to.

Kiverstr., Monkey Kun, Simpson ir kitas 
priemiesczio uJyczias lietuviai vadina North- 
West, 'J 
tuviai nuo Žaslių,
sznekanti, lietuviai isz Kauno rėd., lenkai, ru
sinai ir ungarai, mažai anglikų.

Dirba, kaip dabar, gana pusėtinai, bet ir 
darbinįkai pusėtinai nuskurę. Priežastį ran
dame nepaprastam girtuokliavime.

Pėdės dieną kožnas saliunykas daro pas sa- 
vę balių., Saliunykų isz viso yra apie 21. Tie 
pasamdo muzykę, sukvieczia mergas ir bobas, 
duoda salę arba į jos vietą kokį tvartelį - įžan- 

, ga už dyką - tik gėralas už pinįgus.
Sakykit, kas gal atsikratyt tokią pagundą? 

muzykė! mergos!...- Todėl renkasi su pė- 
dėms vyrai, paskui juos mergos, bobos. Szo- 
ka, geria, uliavoja!..........

Pragėrus pinįgus allover’is gėry m ui, 
prasideda balius su barniais tarp gaspadinių,

i sztornykų ir karezeminių szokikų.
> Todėl žmonės ant North-West labai nusku

rę, tamsus. Sznektos tarp jų: asz tiek ir
> tiek galiu iszgerti, asz tiek ir tiek vyrų galiu 

sumuszti. kaip daviau jam per ausį, tai net 
V "Sle^Mm^TaTykaiT^p^e  ̂’Visad 
suimtoje - baliai pas saliunįkus taiposgi su- 
batvakariais, nedėliomis visi saliunai atidary-

Taigi ant to North-West gyvena lie- 
. kiti vien tik lenkiszkai

sidejo czionai politiszkas kliubus, į kurį isz 
syk prrdraszė apie fiO sąnarių. Prezidentu 
kliubo iszrinktas Adomas Paulauckas, vice
prezidentu Juozas Križenauckas, kasierium 
Juozas Filius, sekretorium Antanas Bizūnas. 
Kliubas tas turės vardą „Lithuanian Indep. 
Club, vienok į jį bus priimami jr kittaucziai, 
kurie norės iszvien eiti politikoj su lietuviais.

Kadangi prigulėjimas prie jo kasztuos tik
10 c. ant mėnesio, virszinįkai jo tikisi iki rin- liunu per du metus. Gėrymus ėmė ant sko- 
kimų, kurie bus novemberio mėnesij, skaityti los, ramios mokėjo $45, maitino szeimyną isz 

Tuokart Pottsvillės 7 ypatų, pats ant savęs praleido per sąvaitę po 
$20 ir szįmet pirko lotą ir pastatė namą už 
$ 1800. Nė sėja, nė aria, o naudą krauja!

O kiek surenka kiti 20 saliunykai?
Randasi pas mus vienok ir gerų žmonių, 

kurie ant girtuokliavimo savo brolių žiuri su 
pasigailėjimu. Ar nebūtų jau laikas pasiru- 
pįti tuos popėdinius saliunįkų balius panaikį- 
ti? Ar nebūtų iszganinga melsti kumpanijos, 
kad pėdė subatomis nebūtų mokama?

Bizūnas.

mažiausiai 200 sąnarių.
politikieriai tursįsis priesz polenderius, kaip 
jie ik sziol mus vadina ir praszys jų užtarymo 

K. V.

del Shenandoah‘rio gyventoju.
Užstojus sausam laikui, visoms y putoms, 

n au do jau ežiom s vandenį isz vieezų szaltinių, 
uždrausta yra plauti boges, peimentus ir lais
tyti ulyežias. Stoka vandenio - priežastis
szio uždraudimo, kuris bus asztriai prižiūrė
tas per superitendentą. 
vandenio komitAs.

Joseph W. Bell, chairman.

Per padavadyjimą

draudė ten eiti per kryžiaunas dienas, ir virkdė; ir mus seneliui iszsiveržė isz akių 
studentams dainuoti.

— Taip, taip, vaikeli, raudonkakliai 
studentai czion buvo iki lenkmecziui, asz 
juos maeziau, ant jų geltonų guzikų bu
vo raitelis ir meszka; tuos guzikus da
bar žmones tik į vilnones kelnes sunau
doja; ale ve, asz nežinau, ką tai ženkli
na tas raitelis su meszka, ką ant studen
tą guzikų būdavo.

— Asz, tėvuk, taip-gi apie tai neskai- 
cziau, bet man pasakojo mano tėvas, 
kad tie ženklai yra senovės lietuviszki 
herbai: raitelis - Lietuvos, o meszka -

86 kovo mėnesio miesto sūdąs nubaudė Mar- 
į celę — arba 24 rublius mokėt, arba 7 paras 

sėdėt.
Atsargiaus su 1 a i s z k a i s. Ma- 

riampolės gimnazijos asztuntos kliasos mokį- 
tinis Jokūbaitis priesz Velykas buvo gavęs 
laiszkąnuo klieriko M. isz Seinų seminarijos. 
Laiszke buk buvo paduota užmanymas įtaisy
ti rankrasztinį lietuvisžką laikrasztį ir klau
siama buvo, ar nežino Jokūbaitis tokių vyrų, 
kurie galėtų tą užgimsiantį laikrasztį prilai- 
kyt. Ant galo pagalios laiszke dar buk ir 
priraszyta buvo, kad perskaiezius jį sudras
kyt arba sudegįt. Ale Jokūbaitis laiszką ga
vęs po perskaitymui jo nesunaikino, bet pasi
dėjo.— Ugi sztai per Aprciszkimą Panelės 
Szvencziausios 25 d. kovo mėnesio 1898 metų 
įsiveržė į gyvenimų Jokubaiczio du gimnazi
jos sznipukai neva prapesoriais vadinami, ir 
ėmė Krėsti po visus daigtus Jokubaiczio. Na, 
ir atrado tą nelaimingą laiszką. Keikia dar 
pridėt, kad tasai vaikinas ne internate gyve
na, net nei mokįtinių kvatieroje, bet buvo vi
sai privatiszkai pas p. Fijalkauskienę per ko
repetitorių. Kuo dalykas pasibaigs, nežinia; 
vaikinas dar tebyra gimnazijoj; neužilgo eg- 
zamenai, pabaigimas gimnazijos mokslų, bet 
ar leis jam iszduot egzamenus, labai abejoti
na.

Neapsiėjo ir be juokų. Tarp kitų nekaltų 
knįgų atrasta irgi dideliai nekalta, vienok mo- 
kjtiniams- užginta knįga grafo Leono Tolsto
jaus. Ale ant knįgos apdaro yra paraszas 
„dovana”, įspaustas maskoliszkai auksinėmis 
litaromis. Pasirodė, kad ta knįga keli metai 
atgal buvo duota dovanų vienam mokįtiniui, 
Minkevycziui, toje paezioje gimnazijoje, o da
bar gimnazijos valdžia atima jos dovanotą knį- 
gą ir baudžia-rmy.vį-tTT-ą- laikvma DOS save 
gimnazijinių dovanų. Isz to matome, kad 
Mariampolės gimnazijos valdincziai ne tiktai 
bet dar ir juokingai kvaili. Ne vaikus jiems 

r mokįti, bet zemskiais ir sznipnkais žandarų 
būti. Jau dabar baisu darosi leisti vaiką į 
mus gimnaziją, nes ją valdo pusgalviai, iszt- 
tvirkėliai kacapai, kurie nieko gero negali 
vaikus iszmokįti.

aszaros.
Po pamokslui žmones grūdosi laukan 

isz bažnyczios, ėjo jau ir senukas, o atė
jęs į bobinezių pamate, kad studentas, 
su kuriuom kalbėjo ties melynu.kryžium 
ant kapinyno, stovi nuo vargonų nuli
pęs ir laukia prasi ruimavimo einanezių 
lauk, rengdamasis eiti isz bažnyczios na
mon. Senelis iszejes palaukė, kol stu
dentas iszsigrudo per duris, ir prisiarti
nęs užklausė: c

— Koks tai kunįgas taip dailiai gie
dojo sumą ir kokis taip graudingą sakė 
pamokslą?

Studentas pasakė, kad sumą giedojo 
kunįgas lenkas, Jablonovskis, o pamok
slą sakė kun. Starkauckas, jis tai yra 
garsus pamokslinįkas, beveik tik vienaa 
toks isz visų kunįgų marijonų.

— Ar tai su jumis, tėvuk, sznekėjo- 
mės ant kapinyno po mėlynu kryžium?

— Taip, miels studentėli, asz nors ir 
senas, bet kol gyvas neužmirsziu tą mė
lynąjį kryžių, po kuriuom guli jaunytė 
nekalta mergina nužudyta nedorojo ber
no, bet turbūt ir toji mergina, knri taip 
gailiai ten ant kapo nabasziųkės raudojo, 
yra gera ir tikra tavorszka mirusios, kad 
jos gailėdamasi tiek daug verkia, tiek 
žodžiuoja, kad net svetimam ir nepažį
stamam žiuri ui isz szalies aszaras iszspau-

Vilkaviszkio p a v. Valdžia už-1 
krovė ant valsczių naują sunkenybę. Prie:z| 
Velykas atėjo nuo pa v. virszinįko palie-l
pimas, kad szaltysziai drauge su zemskiaisei-1 
tų ant patrulės „emigrantų” gaudyt. Zem?| 
kiai yra szaltyszių vadovais ir paskiria jieni:| 
vietas, kur reikia stovėt ir dabot praeinan-l 
ežius. Ant patrulės reikia eiti tik naktimis.I 
Dieną daboja emigrantus tik ant stacijų Szel-I 
mių ir Kybartų. Eit „ant patrulės” reikisl 
gana tankiai Kybartų valscziuje szaltysziam»| 
iszpuola vargti kas 3czią naktį. Jeigu h<| 
atsisako eit, tą virszinįkas tnpdo į areszts.l 
Ukinįkas Dubickas isz Bobių kaimo syki dė-l 
lei ligos negalėjo eit ant patrulės ir užtai ji-j 
vo tupėt areszte vieną parą. Zemskiain 
szaltysziais, žinoma sulaiko ne tik emigrantui 
bet ir visus, ką eina per rubežių; tokiu bd:| 
szaltysziara taip-gi iszpuola gaudyti koDiril 
bantus. Už sulaikymą emigrantą arbakow 
trabantų, sako, paskiriamas yra pelnas, beta 
pelną retai kas isz szaltyszių mato, nes zecl 
kiai tą pelną tankiausiai paveržia sau.

Szaltysziai turi dėlei to kęsti didelį vaųl 
Jie ne tik naktimis nemažai privargsta,® 
negali neprižiūrėti prigulinzeiaiūkės, lofl 
dieną Velykų szaltysziai Kybartą vnltcšl 
susitarę paraszė praszymą pas guberDator.l 
kad juos paleistų nuo pildymo tokiostamyj‘1 
Kas isz to bus, nežinau.

Isaviso matyt, kad valdžia neįstengia suki 
kyti emigrantų per savo tarnus ir jieszko® 

■ gelbos žmonių. Vaniai tokio paliepimo® 
skaudus žmonėms: szaltysziai tur gaudyti 
vo žmones, da-gi pažįstamus ir gimiil 
nes tai verezia juos daryt „-lužba” ir pĖj '» 

. žinė draudžia stumti į nelaimu savo artynal .
Beto, reikia czion dar pasergėti, kadtl 

vint ant rubežiaus ant patrulės iszpuola f.l; 
dyt taipgi neszikus knįgų ir laikraszczią. I r

Kiekviens iszmano, kad neszikai knįgyjl 
lietuviams reikalingi, nes jie per knįgasplij 
na apszvietimą. per knįgas dvasiszkas 
ko ir sustiprina katalikystę. Gaudyti L| 
neszikus yra tai bjaurus darbas ir priesail 
lietuvystei ir katalikystei.

Dėlto kuogreieziausia reik rupįtisatsisibfl 
szaltysziams nuo tokios tarnystės, ekipti® 
prieszįtis be paliovos. Jeigu gubernatorl 
neiszpildys praszymo, tuomet skąstisgenai 
gubernatoriui į Varszavą. Jeigu ir tai n® 
betų, tuomet liktų* atsisakyti nuo tarnystei 
eiti ant patrulių- Gaudymas enigrantoll 
yra dalykas parų bezės sargų, o ne žmonų I

Ar I '

moKamoyA Kimus KlamyyvvnM'HnHfY-.z kitus-gi pu?el

ti ir ūžia tenai, kaip bitės avilij.
Nuskurdę žmonės pas mus, nes yra 

įtekme saliunykų, kurių tėvas yra vienas 
jorėlis.

Idant suprasti, kiek žmonės prageria, 
klausykit sekanezio:

Vienas saliunykas randavo j o namą su

Naujos knygos.
Garso spaustuvė szią nedėlą gavo 

transportą maldaknygių.
Mažas Aukso Altorius ----------
Maldų Vainikėlis-----------
Teipogi mažų ir dideliu Szaltinių.

po

pa

ša-

naują

žandarai su zemskiais rado po padode® 
stalo 6 lietuviszkus lementorius ir 2 mald® 
nįges pas karabelnįkę Marcelę ant rinkos 
rabelnikinėj būdoje. Į

Priesz tai tikką buvo derėjusi tuos lemei‘1 
rius ir nesusitaikė kažinkokia boba. Kaip®

50c. ji nuvėjo nuo budos, ugi neužilgo atėjo 
40c* Marcelę žandaras su zemskiu ir tiesiok dul-1 

do po paklode — matyt, ta boba paskundė.!

Mėlynasis Kryžius,
Atsitikimas isz 1865 m.

Sumaizgiojo P. T.

Pabaiga.
Senelis kunigas Vitkauckas, marijo

nas man pasakojo, kad studentai, rau
donkakliais vadinami, didėlėms krūvom 
liepyną lankydavę ir visokios ten atmin
ties dainas dainuodavę; taiposgi per 
kryžiaunas dienas eidavę ten ir žmones 
už užmusztuosius melstis su bažnytinėm 
ceremonijom, ir gale palaidotų didelio 
kapo buvęs kryžius, sziandien jau tik 
liekana to kryžiaus; toliaus valdžia už-

— Vabalėli mielas, viskas ant svieto 
mainosi, mat kaip dar sakei apie lieka- 
neles, esanezias liepyne ir aplink, o man 
Antanas Vidzbara sake, kad ant upelio 
Jievonio link pietų, jam augant, stovė
jus sena vandenine melnyczia, bet jau 
nieko nemale, o dabar ne mažiausio žen
klelio nėra, taip yr’ su viskuom.

— Teiksitės nesupykti - pertrauke 
mergina - jau žmones pradeda eiti baž- 
nyczion, tai eisiu ir asz į bažnyczią.

— Gerai vaikeli sakai, asz po prima- 
rijai mislijau eiti į Kumelionius, bet ne
tikėtai mumis czion teko suveiti ir užsi- 
trukdyti, o kad neužilgo bus suma, tai 
ir asz veliuk eisiu i bažnyczią, o po tam 
į Kumelionius ir isz ten namo.

Kada-gi varpai bažnyczios garsiai 
gausti pradėjo szaukiant žmones ant su
mos, jau if senelis peiejęs pvi sz v Lrn. c^- 

rių įėjo į bažnyczią.
Kunigas Jablonovskis, lenkas, giedo

jo sumą, ir kad taip gražiai skamban- 
cziai giedojo, kad ir poteriauti reikėjo 
sustoti.

Po sumai užlipo ne jaunas bumus ir 
storas kunigas ant pamokslinyczios ir 
pradėjo nuo žegnonės ,,Vardan Dievo 
Tėvo...” Isz syk galima buvo įspėti, 
kad pamokslą sakys puikiai, nes tai žen
klino jo storas ir garsus balsas.

Per pamokslą kunigas nurodė, kaip 
geras yr’ jaunimas, kurs moka savo die
nas jaunystes gražiai daboti, ir kalbėjo, 
kaip tai dora mergina buvo Andriaus 
Zilionio sluginaite, kuri uZ dorybes ir 
jaunystes vainiką per pasiutėlį berną to 
gaspadoriaus, muczelnykiszką smertį 
panesze, bet dorybes nesutersze, ir liep
damas kunįgas visam jaunimui sekti gy
venimą biednos nužudytos mergeles, o 
lenktis ir saugotis tokių, kaip žmogžu- 
dis bernas; ir pamokslų tsip garsų, taip 
puikų pasakė, kad visus klausytojus pra-

gera, 
galiu 

apie ją szneketi, likkite sveiki tėvuli, ei
siu namon, nes kiti studentai laukia jau 
pietų, tai ir asz turiu pasiskubinti.

Senis su studentu persiskyrė.
Senelis eidamas į kumelionius turėjo 

vėla eiti pro kapinyną, ir dirstelėjęs į 
mėlynąjį kryžių susigraudino ant nelai
mingo myrio jaunytės merginos, gulin- 
czios tykioje po mėlynu kryžium vietoje, 
kaip pradėjo kalbėti „Aniuolas Dievo” 
už duszę ten gulinezios.

Senis, pernakvojęs Kumelioniuos, isz- 
siklausinėjęs daug apie aną atsitikimą, 
neiszleisdams isz atminties mėlynąjį 
kryžių, verksmą tavorszkos ir sznektą 
studento parėjęs namo daug pasakojo 
savo aplinkiniams apie kryžių, apie pa
mokslą kun. Starkaucko ir su tuomi vis 
ragino jisai jaunimą prie pratinimosi do
rai elgtis, ką guodoja visi žmonės' o sza- 
lintis nuo pikto, idant nepastotic žo
džiuose ir darbuose panasziais į žmog
žudį berną Audriaus Žilionio Mokoluo- 
se.

uit, tėvuk

Galas.
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Geležinkelis Lehigh ■ Valley.
Prasidėjo nuo 15 Gegužio (May) 1898

Treinai iszeina isz Shenadorio į Penn ( 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua. Allentown, Bethiel-.em, Easton 
New York ir Philadelphia 5.28, 7.59, ry
ta; 12.59 6.25, 5.10. po pietų.
In Wilkes Barre, White Haven,ir Pitts

ton, 5.28, 10.14 ryta; 2.59, 5J0 po piet.
In Laceyville. Towanda. Sayre, Wa

verly Elmira Rochester, Buffalo, Niaga
ra Fails Auburn, Syracuse, Ithaca, Ge
neva ir in Westus 10.14 ryta; 12.59 5.10 
po piet.

In Belvidere, Dejavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 3.98 /ytapo. 10 po, piet.
.Jr Lambertville ir Trenton TUU-xytu.....

In Jeanesville, Lewiston ir Beaver 
Meadow 5.28 ryta: 2.25 po piet.

In Mc’Adoo, Audenvied ir Hazleton 
stockton ir Lumber Ya/d 5.28,7.49,10.14 
ryta; 12.59, 2.25 5.10 po piet.

It. Jeddo, Drifton ir Freeland 5.28, 
10.14 rytą 5.10 po piet.•
In Scranion 5.28, 10.14 ryta;12.59 ir 5.10 
po piet.

In Lost Creek Girardville ir Ashland 
4.00 ir 7.2'- po pietą

In Raven Run, Centralia Mt-Carme1 
ir Shamokin 11.00, ryla; 1.48(5.12, 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 5.26, 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 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 Shenandoah 
9 45 ryta, ir 12.35, 5 05, 8.10 po piet.

Iszeina isz Hazleton, in Shenandoah 
035, 10.00, ryta ir 12.50, 5.10, (5.27, 8.25, 
7. piet.

NEDELINIS TREINAS
Iszeina in Ravep Run, Centralia 

Nhiunt Carmel ir Shamokin 9.49 ryte 
7.25 po pietų,
Iszeina isz Shamokin in Shenadori ant
8 40 ryta ir 5.35 po piety. \

Isz Shenandoah įYatsville, Mahanoy 
City, Park Place. Delano, Me A doo, 
Audenried, Hazleton, Stockton, Lum
ber Yard, Weatherly ir Mauch Chunk 
9.35 ryto ir <5.30.

In Lehighton. Slatington, Catasauqua 
White Hall, Coplay, Alh-ntown, Easton, 
r-Philipsburg, 9.35 ryta ir 6.31 po piet.

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

ROLLIN H. WILBER generalnas supę 
rintendentas South Bethlehem, Pa 

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

A W, NONNEMACHER. Div. Pas 
South Bethlehem.

Iszeina isz Hazletono Į Slięnandoah 
50 ryta, ir <5.27 po pit t.

MoksloStebuklai
Plaucziu liga ir džiova 

iszgydomos,

p. p..|Vlaley
110 S. Main str.

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

PnikilnusNew York’okomikas ir moksliu- 
czius ką siūlo miįs skaitytojams už dyką.

Ponas Ludvikas Krasieukl isz Olcott. 
Vt., labai kentėja nuo rumatizoin. Tu
rėdavo baisus skaudėjimus kryžulj, ne
negalėjo susilenki, o laikais nevat at
sisėst arba pasijudini’. Nieks negelbė
jo: ant galo nusidavė pas dr. Kallmerle- 
ną ir apie pasekme pats žeminus raszo

geriausiai gydo visokias ligas
Gyvena

30 E. Lloyd sir.
Sh andoah Pa

Žinomas komikas T. A. Slocum, isz 
New York’o apgarsino savo metodas is?- 
gidymo džiovos, gerklės, plaucziu ir kru
tinės ligą, taposgi kosulio, kataro vidu
riuose ir abelnai visokią nupuolimą svei
katos. Kiekvienam mąs skajtytojui, 
kurs paraszys pas jį, jis atsiąs UŽ DYK^ 
TRIS BONKUTES savo naujai iszrastų 
nekarsTū.

Jo ,,Naujas Moksliszkas Gydymas1 
iszgydė jau tukstanczius savu laiku var
tojusius tą vaistą ir jis laiko už savo pro 
fesijos pridery te suteikti kenczianczia’ 
žmonijai progą pasinaudot isz jo tikrai 
gydanczio vaisto.

Mokslas kasdien atranda naujus ste
buklus, ir szis didis komikas, kantriai 
metą metus tyrinėdamas, dasiekė rezul
tato taip žmonijai naudingo, kad užs;- 
tarnauja ant vardo naujo genijaus, 
tvirtinimą 
yra iszgydomos ir kie 
yra patvirtįtos liudyjimais

Olcott. At., 21 Grued. 1887 m.
Garbi s Pone dr. F. J Kalmerten!

Daneszu Pamištai, jog sunaudojau 
visus vaistus man prisiąstus ir pagelbė
jo man ir jauczloslu sveikas, uz ką 
siuncziu Tamistal savo padėkavoną. 
— Suguodone Ludvikas Krasienskl.

Pittsburg Pa., 20 Sausio. 18H 
Dr ui F. .1. Kallmerten

Toledo, Ohio.
Pone! 1 

pasveikau ir eslo

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vincą Minkė viržiu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa

Užlaiko geriausius arklius 
ir lyginus dėl szėrmenų, vesei- 
lią ir 1.1. [36 ir

J c 
kad plauczią ligos ir džiova 

e n am klimate,
' s ,,szirdingą 

padėkavonėš laiszką-1, kurią czielos krū
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ir 
Europoj, atsiąstos nuo iszgydytą isz vi
są svieto krasztą.

Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza 
greitą ir neiszvengtiną myrį.

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

Kencziantiojie tegul tuojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.

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

Garbus
Daneszu. jog jau

Tamistal Daktarui labai dėkingas užge
riąs vaistus. Meldžiu man praneszti, 
kiek Tamistal priguli už gydymą, ta! 
noriai užmokėsiu. Jei da kado reika
lausiu pagalbos tai kreipsiesiu pas Ta- 

mista.

Su guodone 
Antanas Rakaciy.

Visi augszeziaus paminėti paliudymai 
originale nusiąsli buvo per Drą Kall- 
uier tena redaetoriui ., Amerikos

Adresas toks:
Dr. F. J. Kallmerten,

Toledo, Ohio-

DR. F. J. KALLMERTEN,

Vipceptas Dopiapski
REAL ESTATE BROKER f

ivakortes, apsau
goja nuo Ugnies ii' maino pinįgus ir siunczia į Seną tėvynę, 
perka ir parduoda liaillU ir visokius reikalus atlieka kuotei-

Nbri pinįgus iszmainyti? 
apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti baznyczią, namus, daigtus? 
Nori padaryti rejentaliszkuš rasztus? Norite nusipirkti ge 
riausius lotus Pliiladelpliijoje ir Camdene? 
sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti? Tai eik pas

MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS,

KARDUS, DRABU

ŽIUS IR T,T.

ir kepures.

STR.

Pigiausia vieta vi;.' 

Amerikoj.'

KES. KARŪNAS,
KU LIGŲ.

Gydo 
užsenėjusias ligas 
Troszklnimą. spaz 
mas, paralyžią, 
dusulį, vandenine 
pukliną, reuma
tizmą. * skaudėji
mą galvos, akią, 

^s-»ausą, ir nosies, 
ligas pilvo, gerk
lės, krutinės, kvė
pavimo kelią,dru

gį, szaszus a > galvos ir ant 
skuros, ligas motės, nereguliariszkumą 
menstruaciją, kraujo tekėjimą, baltąją 
Igą, nevaisingumą, palage sopulius, puk

liną, žaisdas, atsivėrusias votis, rožę, 
žarną ligas, skaudėjimą kryžiaus, kruti
nės, s ogą. reuralgiją. bronchitis, petog- 
rą, niežulį.uždegimą smegeną. sutukimą, 
pūslės ligas, vėžį, dieglius, nugarkaulio 
džiuvimą, susilpnėjimą koją, džiovą pil
vo ir inkstą ligas, tifą, odrą, kirmėles ir

UŽSIKRECZIAMAS LIGAS abieją k 

ežią (įgytas arba prigimtas) gydo tikrai o 
greitai. Nereik gėd tis, tik gydytis, nl, 
užvilkimas atnesza apverktinas pašei 
mes.

Rodą už dyka! Dr-as Kallmerten’as 
Inos rodą uždyką. Apraszykit ligą, pa. 
sakykit kiek metą ligonis, atsi skit gro 
matoj biskį jo plauką nuo galvos ir už 
2 c. pacztinį ženklelį, tai tuoj gausit at
sakymą, ar galima ligą iszgydyt, ir kiek 
kasztuos vaistai. Galima raszyt lenkisz- 
kai, angliszkai ir vokiszkai. Adresas:

Wanted—Un Idea SSS 
Protect your Ideas: thev may’bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBtRN & CO., Patent Attoi 
neya, Washington, D. C., for their 81.800 Prize offei 
»nd list of two hundred Inventions wanteA

TAW.SUHJS LIETUWOS 
PO AP. SZ.W.W1CEKTU, 

UZD.Z4.RUGJ893. 
SHENANDOAH,PA.

DEL LIETU-

VISZKU
DRAUGYSCZIU.

Raszikite, o mes 
atsiųsim, ant pa
žiūros kukardasl

23 N. MAIN
SHENANDOAH, PA

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

2548 Richmond str.Philadelphia Pa.1 DEL F. J. KA.LL MERTEN, 
a< 111 c,< fjo

o Geriausias Shenadorij p no- 
gtografas; nutraukia paveikslus 

kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.

Puikiai nutraukia ir negan
iai.

29| W. Centre str.
Shenandoah Pa.


