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Verkdami giedokim.
Skausmus brolių
Nuo maskolių

Nakties vergas
Klingenbergas
Jau aplietos
Szventos vietos

Daug isz tolo
Už Mongolo
Sziurksztesne smarkybe-

Metas IV

SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 29 d. GEGUŽIO (MAY), 1897 m.

Ir valdonas
Vilniaus mieste sėdi;
Jam nemėgo
Maldų plega,
Jis prisakė bledį.

Kataliko
Bažnyczia ir viera,
Jam nemiela
Musų cziela
“Ano meto
Komiteto
Neardyt paredkų,

musztas. Paskui buvo daleista
kazokams ,,paūžti” per tris
dienas.
Ir ,,uže” tie grynai
kazokiszkai! Kieksumuszė ne

Ir kantrybes

Už armotą
Ir už protą
Daug stipresne viera. .. . mo turto, kiek sugėdino mer
ginų ir moterų — kas tą su
skaitys, įtik ,, ūžė” per kelias
Balsas naujas

Skandalas Mos Senate.
Graikai taikosi su turkais.
kenczia czekų kalbos.

ežia gali raszyt sziuose sun
kiuose laikuose? Ot, neturė
damas ką geresnio r.o ranka,
raszysiu tiesiog kroniką isz
M i nersvillės.
Kronika, ant kiek asz sū

szios dienos turiu dar už reikalų

HĮH
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tojams vieną gana svarbę (bent
dėl mus) žinią, minėtinai, jog
musų parapija nusprendė pir-

lotus iszleisti ant 1 loterijos.
Tikisi, jog tokių bildu ne tikt
ISPANIJA.
ninio gyvenimo. Taigi jaigu atgaus sudėtus savo pinįgus,
Madrite, per senato sessiją,
bet dar uždirbsę szmotelį, o
kilo skandalas. Liberaliszka not, kas įžymesnio dabar de pinįgėliai
dabar taip mums
kuri taip pagarsėjo, kad viso
dasi pas mumis, tai
staeziąi reikalingi....
svieto laikraszcziai rasze apie
dabartines valdžios pasielgimą atsakau, jog protestai.
Vietinis.

Nyksta baime,

Ir szirdis suszyla.
Mes neverti

mai, kur kazokai per kelias Valstijom.
Jenerolas Liūs ko apgarsinimo po laikrasz- Atsakymas „Vienybei.”
dienas ,,uže”.
Kaip paskui Pando prikaisziojo ministe- ezius ano garsaus protesto, supasirodė, bažnyczidj ir ant riams bailumą.
Ir už vierac
Senatorius
C
szventoriaus
buvo
kazokų
sunNeszt apierą
mano straipsnis* ,,Bergždi mus
Canos, profesorius Madrito
Ir pagonų
Tarno, (tėvo vi- užmanymai,” bet taip bjauriai
sutremptų apie 30 žmogystų, universiteto, iszniekino minisBeda, bėda:
Tu Ogeriausias
sudarkytas, kad priverstas esu
apie 40 merginų ir moterų ka
Tie nuszauti,
Atsisėda
Ir Sauldžiausias
zokų iszgedįtų -— nors gal ne
mumis kaip atsiszaukt per kitą laikrasztį,
ne visi atsitikimai yra žinomi.
už „Vienybės” veidmainystę.
Kiti subadyti;
isz maiszo.
Duok stiprybę
Buvo daug žmonių ir į smert’ sze ant žemes.
Nes kada paėmęs perskaiA ą pamatęs
Ir nekalti
Nežinau, ką Garso skaityeziau, o radau tik sziupinį pa
senatoriaus sūnūs
pribėgęs
Meldžiam nusidėję.
Sztai kokios bažnyczios pa
Nei aguonos grūdo.
kirto ministeriui kumsziaįszo- testas, vienok pas mumis kiek- daryta, tai mecziau į kampą,
veikslą
czion
matome.
Jau
pa

Uždengt szviesą,
kad vielik visai ne nematyt, jog
tys maskoliai nedrįso jos griau - ną. Ministeris tuojaus pasidaPaslėpt tiesą
Tegul mums suteikia;
ti, ji ir szendien tuszczia stūk
pavienių ypatų ar draugys- „literatūros, mokslo ir polytiJo visa storo ne:
Tegul tylim,
so. Visas atsitikimas dar ne ir duelių kelti, bet sekundantai ežių, prieszinykas (jai tik mo kos,” laikrasztis taip nelitarapasibaigė ant to: buvo dar ir abiejų pusių iszrado, kad abu ka raszyt) aprėdo tuojaus į tiszkai daro! Nes man ding
DauMaus mums nereikia. prova, tik sūdąssudijo ne tuos,
Už tai kalti,
du lygiai kalti ir duelius esąs formą pro testo ir paleidžia po visui yra priimami rasztai tei
Kad carui tikėjo.
kurie buvo tikrai kalti, t.y. ne
singi, ir kiekvienam galima
nereikalingas.
O
Sutrink
žalti,
maskoliszkus
urėdinįkus,
tik
Mes
varguose,
Naktis, dienas
O
'
GRAIKIJA.
bo pas mumis ligūstas pa nurodyt klaidas, iezkritikavoapsudijo visai nekaltus žmo
Bet
d
'•guose
Nekorok maskolių;
Kožnas vienas
jant jas, o nedaryt taip, Kaip •
Kiti naši rody s!
nes, kitus net gana asztriai
Karė su Turkija dar vis ne protys protestuot, kuri gal alsu mano straipsniu padarėt.
nubaudė. •
Vieros tiesav
Už maskolius,
užsibaigia, tik susitarė tarp sakaneziausiai but pavady t proSutaisė net perkeisdami tūlus
Kito bu
aip už J ''! ‘ :s,
*) Kas nori plaucz.iaus apie atsitikimus savęs paliauti kovėsi per dvi testomanija.
:vo Žodis.
Dang pįj artus b
Žemaitis. Kražiuose pasiskaityti, gali gauti pas
Užtaigi
nesistebėcziau nė žodžius ant savo naudos, o tieApie susilaikymą
mus sekanezias knįgutes apie tai: „Ke sąvaiti.
O
letas rasz.tų apie Kraži ųatsitikimą’’, —
biskį, jeigu ateinaneziam Vie
„Kražių skerdynė.’'—Kankinimas kata- norėjo nuspręsti kitos vieszpanybės
No.
perskaitycziau pakaiij! Tai tas visai neman
dagu
užsia .... ir sau tik
o gėdą
c
dabar be svetimos paszclpos
Kražių miestelij (Kauno rėd.) nij 1891 metuose pasiryžo isz- maskolius būtinai nori sugriau
laiku iszdavusią antsvieto (pa pelnė laikrasztis, bei jo redak
ketina nesigerįti.
ti nors vieną, tai tegul sav
gal nuomonę autoriaus) kudi- torius, talpįdamas vien tik dėl
užsilikusias
griauja jų dabartinę parapijnę
KRETA.
Darbiiiįkų nelaimu.
pažeminimo kunįgijos, o kitą
iszvežti
bažnyczią, kuri yra sena, me
Kada graikų kariumenė su
Mieste Newcassle, Pa. griū
pusę visai iszimdamas, rasi po
oiją,
traukiaoczią
isz
diczėspakliosztorių.
dine,
sutręszus
ir
vos
jau
lai

liudinįkę maskoliszkos barbadamas didelis geležies liejinyczios grįžo nuo Kretos į
savo skraiste norėdamas pa
kosi. Bet kam maskoliai griaus peczius užgriuvo apie 30 darbinį- ant' Kretos vėl kilo nesutikiapliedainos kitus sutarpįta geCastle str. O jau ant tikro ga slėpti tūlų ypatų netikusius
ir visai nugriauti.
tą bažnyczią, kuri ir pati ne kų,
mai
krikszczionių
su
musulmoležia. Visi yra apdegįti ir sužeis
liu spėt, jog tas policijai ne darbus, ir straipsnius, k. tai,
Datyirde apie tai žmonės trukus sugrius. Jie užsispyrė ti, o isz jų apie 6, regis, mirtinai. nais. Baszibuzukai
Kraziuose nuo senų laikų
„P a ž y s t a m o T r u p isugriauti aną dailę murinę Tą paezią dieną betiesiant gele Anglijos ambasadorių Ilarri- praeis už dyka, jeigu asaboj
n ėl i o” „Musų norai.” Po
žinkelio reles Carcade Bark įsmu
minėto
„pollenderio
”
netyczia
kliostoriaus bažnyczia.
Nieko
kliosztorius. Maskoliai, kurie
y
c
ko žemė ir užgriuvę- kelis darbini- s’ą ir į prancūzų laivynės ad
szventai teisybei, tikrai reikė
pakasavojo visus katalikisskus kliosztoriaus bažnyczios ne- j negelbėjo nė praszymai, siun- kų, kuriuos visus pasisekė iszimti. mirolą. Angluos admirolas
bet sieną jų. kurį hiivo užgriuvęs
mo. Sakau, protesto to su jo pakurt kakalį tuo jo piekliosztorius^. kad j.'i^yietnj įtai priautu,—Imt daleistu tiems in 1
nusiuntė
pasikėlėliams
paliepi75 pėdų storio žemė< sluogsnis, jau
lauksim (jei gyvi busim) ne sziniu, arba sunaudot kitoj
syt savo stacziatikiszkus. rude- turėti už parapijinę, o jei jau j gubernatorių, nieko negiliavo iszėinė negyvą.
atbūtinai, nes ant paskutinio reikalingesnėj vietoj, ne tal13os metų nž.iaiiszėjas.
mittingo, laikyto per sąnarius pįt į laikrasztį, bet ne palai
ti.
Tarno VaikųDraugystės nuta- kyt visą jo darbą, kad tik jis
slungtone l>yla (prova) 1.5 os me
AUSTRIJA
vienas raszo per įkvėpimą dva
tą mūrinuko, kursai susibaręs su
sios, užtai negalima kritikavot
savo broliu nuszovč jį isz revolve
turi but neužkabinama. —
rio. Tą padaręs jaunas žmogžudys
sekiojamos svetimos kalbos, ir
Apie parapijos musų reika jo raszto! Ar ne juokai isz
lus nėra ką beveik kalbėt, jie tokių literatų!
Tai jeigu randi taip bjau
svetimais gaiva- užima tiktai labai tolimą vietą
ir jeigu paklaustumėt paežio riai sudarkytą savo straipsnį,
Kriaucziu st l aikas.
sziomis dienomis, kada minis- mus parapijos prezidento, kaip tokia neapykanta paima, jog
turi mesti szalin. O Ką turi
ko krihiiezią prisidėjo dar lietu teris Badeni padavė ineszi- jie stovi, visų tiki iausiai gautu
visz.ki kriaueziai ir ,,tolvnžengiai”
mėt atsakymą: lukterk brolau daryt mus doroji kunįgija, ra
Pažysta
gins tiesas su vokiszka? Maty dabar neturiu laiko, nes užim dus gerbtino
viso straikiioja 23,000.
dami vokiecziai, kad to ineszi- tas protestu prieszai tąjį
M. mo Trupinėlio tokį
Vokiecziii naujokinas.
straipsnį sustatytą. Tikrai tu
mo nepergales, ėmė kone dūk
Reprezentantai
kolionizacijos
pirmsedis apalpo, pasiun
sicilizmo. ri mest į szalį nė neskaiezius
draugystės szv. Mykolo užpirko ti:
visą laikrasztį, nes ir geriau
2470 akrų žemės netoli nuo Scio, tiniai ėmė vartyti štai elius, musze kalimomis, ėmė nepritin- reiszkimą guodotino musų pre- sius darbinįkus ant tėvynės
aut 140 szeimynų. Minėtoje vie
dirvos, taip pažemina........
toj bus tik vieni vokiszki kolionisO tą jo bliedingumą, atsiszautai.
savo prieszus ir metyti į juos tytojai suprast, turiu duoti szioStraikas.
kus per laikrasztį, kad atitai
knįgomis.
Isz Boone, la. pranesza, kad
sytų, visąi paslėpė, vien tik tal
ne deputa’cija iszsiųsta i Pesu žmonėmis.
natomis
24 Geg. sustraikavo apie 1000 an
pina, kas jam tinkama, o ragliakasių ties Milford, Fraser ir trijoj butų absoliutizmas (vien nas atsilankė andai vėla pas
ten, kur ji norėjo prieiti. Visa Klingenbergis liepe atsiszaukLehigh, užtai kad ten darbinįkams valdyste), tai ir joje persekioji mumis ir pirmiausiai kaip ir szėjo straipsnį palieka taip ne
nauda isz to buvo tik ta, kad ti į susirinkusius, žmonės pra- tuom tarpu atjotų kazokai. pradėjo mokėti po 65 centus už to mas kitų, ne vokiszkų, tautų priguli, užėjo pas savo draugą, tikusį ir bejokiostaktikos,kad
Suvilkino taip žmones, kol at- ną iszimtos anglies, vietoj mokėti butų lygiai toks, kaip Masko- o musų prezidentą, kuriam, lygiai taip iszrodo, kaip kad
po 80 c. už persijotas anglis.
kriauezius sukirptų kelines, o
kino iki 1893 metų. Gegužės Liko tik pas altorių kelios deDingo prie darbo.
mėnesį tų metų gobernatorius ' szimtys verkianezių moterų,
m’aiszą savo sicilistiszkų knįC a s c a r e t s sudrutina skilvį, inkstus
Mieste
Fort
Wayne,
Ind.
beužpeczėtijo kliosztoriaus ir ki- Gubernatorius siuntė policiją
Dabar szits paskutinis kurpių. Na ir kaip tada iszir žarnas.
Niekad ueapsilpnina nei gelių.
kasdami griovį vandeninėni pai- skaudulių nepadaro.
Tikrai neiszrodytų
10c. I užsiima platinimų jų ant nau- rodytų?
tų bažnytinių namų duris. Už iszvyti tas moteris isz bažn)poin (rynom) darbinįkai gilumoj
mėnesio po tam parėjo žinia, ežios su nagaikomis.
Tie ir
i dos
tėvynės ir tėvynainių. kitaip, kaip tik paimt ir mest
In bažnyczią prisirinko tuom szeszių pėdų rado palaidas smiltis
Korespondencij
os.
kad caras liepė kliosztoriaus pradėjo kapoti moteris ir su- tarpu dar daugiaus žmonių, ir panėrė jose. Tris iszėme isz tų
Bet kadangi dėlei kietumo
kruvįtas užranku arba kojų
smilezių jau negyvus, o ketvirtas
jo kai bos soči jalizmo knrrifėjus toks, kito ranka perdirbtas
.Minersville (Pa. d. :
Žmones pasiryžo kaip ga- vilkti laukan isz bažnyczios.
nedaug sulygsziol įgijęs turi
ta atsitikima.
gūžio g7 m.
ko szeimynas.
savo szalinykų tarp Miners- lio, jokios vertes neturi, kaip
Užbaigtas straikas.
minios žmonių apie per du j ant szventoriaus vyrus irpraiszvyti žmones isz bažvillės prastų žmonelių, mus tik mest į mėszlyną. ... Ir
mėnesiu dieną ir naktį neaplei-1 dėjo kapoti juos kaneziais ir
800 audieją dirbtuvės Ashley & lietu viszkus laikraszczius ir prezidentas jeigu norės visą tą da.bg naudingiau but buvę vi
sai netalpįt, nė kaip tokį jova
do bažnyczios.
Liepta buvo kardais, kad paženklįti, kurie pasi
Kazokams ne- Bailey, kurie buvo pirma sustrai- plunksna mano gana aprūdi
kavę, sugrįžo prie darbo.
kunįgams slapczia iszncszti isz buvo ten susirinkę, o paskui
jo nuo czėso, kad atsisveiki tą, turės prisidėjęs jų krepszius lą padaryt!
Nes asz buezia radęs vietą
Lietuvnį
Neiszspjauk su tabaku ir nesuriikyk savo nau su „Vienybe
bet žmones nedaleido.
I pasiprieszino:
Iszsitraukę
amžiii.
kų,” palikdamas savo vietą! kas kolionijas. Neabejoju, jog
Jeigu
nori
atsipratyti
nuo
naudojimo
mietus (kuolus') ir statinius kitus Į upę ir ten prigirdė
tabako ant visados ir but i drūtas, magriu s K1 i nge n be rg ’ i s
Daugeli
i
smert
užmusze.
doms. (Szių bjaurių pauk^z- užsiėmimąs Į>araĮ>ijos reikalais Oszeip neacziu „Vienybei”
O C v
Nepasikakidamas
tuom jiegą, gauk No-To-Bac, stebuklų dary ežių taip nekenezių, jog nie taip sunkiose aplinkybėse.— už patalpinimą, tik isztariupatoja. kuris daro isz ligotą drūtus vyrus.
ežią. Paliepė, kad 300 kazokų bernatorius iszsigandęs pasi
Baigdamas savo kroniką peiką už sudarkymą.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais kad nepavelycziau sav tūpti su
Su guodone
į 10 dienų. Suvirszum 100.000 iszsigydė jais į vieną uolą). Vienok jai
Uzmanymus adjaueziantis.
kriezio 01893m], pats dar isz vargonus.
Užėję tę žmones liui nuplakti keletą žmonių jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- gu Guod. Garso redakcija
teiktas titulas taipogi tėvo visą
vakaro atkako. Nenorėdamas reikalavo, kad gubernatorius
už 50c. ir $1,00. Knįgute ir sampelius
Kad papuczkai tavg kankina ir ne
protestantą.
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
smagu
darosi, valgyk C a s c a r e t 3
j tįsią plunksną mėgįsiu vėla
Sterling Remedy Co., Chicago arba New**)
Pas
mus
abelnai
žinomas
po
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi,
su visokiais uredįnįkais ir žan-jkad žveriszkai policija apsiėjo tas daktaras turėjo žiūrėti, kad York.
,
243 ką palipdyt.
Klausymas, ką vardu sicilizmo.
10c., 25c,
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Nereikia ne daug prisižiuri-

nėra
sutarimo ir vienybes,
nėra
*
abelno siekio, prie kurio vi si
iszvien eitų. Amerikos

’’Garsas Publishing Co”

---- AT ---119 E. Centre Str.
Shenandoah, Pa.
&
1012 Carson Str. S. S.
Pittsburgh, Pa.

nant, koki turtingi o neapszviesti būrai, kurie didžiuoja
si savo menka „didybe." niekįdami kitus sav lygius arba ir
vertesnius. Susidėjus iszvien

WPS

Translating & job work in english,
Hthuanian and polish languages
done at reasonable prices.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
g Iszeina 5 kas § subataf

mus
c laikraszcziai niekad nesutaria. Jei ir kas naudingiau
sio bus užmanyta, bet jei tas
užmanymas paeis nuo laikraszczio kitos pakraipos, tai kiti
laikraszcziai nepritars, nors už
manymas nieko abelno su pa
kraipa
laikraszczio neturi.

119 E. Centre str.
Shenandoah, Pa.

Kasztuo j a
Ant visų metų................. 1 dol. ir 20 c.
,, pusės metų...................... ;.... 60c.
,, 3 mėnesių................................. 30c.
Shenandoah’e skaitytojai gali gauti
Garsa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo.
In užmarę su pristatymu iki Maskolių
nbežiul................................... 5 markės.

kraszcziai tos paezios pakrai
pos, kokiam užmanymas pasi
rodė.
Tegul tas pats užmany-

kurie
bet už tai tie, kurie

dabar

dabar ji

Tiesos žodžiai.
įtvių ir soduose me- gųteorijų, mokslainese žinomų
po vardu ,,komunizmas.” Dak
taras Beduszis karsztai iszpa
diktokai persikeite ant pikto.
Nes patemijau, kad mus szven- savo pažiuras stengiasi įczietoj Tėvynėj priviso vagių,
girtuoklių mų. „Savasties nėra ant svie
to” -mokina jisai. Viskas pri
banezių ant Lietuvos pražudy guli dirbantiems. Jeigu tu ne
mo. l urbut isz jų mylistos turi, sako, o jis turi daug, - jis
1 1LIL131 ugd.1

Delko pas mus taip yra?
Delko pas mus reikalus sulaukei!
maskoliszka
partijos stato augszcziaus už
abelnus visos tautos reikalus? , ,kraina"!
Korespondencijos, vijoki rank- Kad didžiuma Amerikos be
raszcziai ir pinįgai turi būti si įm
tines gatvių (ulyczių) radau tą
esdami ant szio antraszo:
rodos niekas neužgins, kas tu paezią restauraciją, murinę,
Garsas (Publishing Co.
ri susirėmimąc su lietuviais. ant dvejų užlų.
fenais tai
Shenandoah, <Pa.
Tai delko- gi lietuviszki lai visokio raugo intelligentai ren
kasi ant pusryczių, pietų ir vi
Siuncziant rasztus isz Europos galima
adėti antraszą:
nems abelnąapszvietimą, sten sokių libacijų. lenais ir asz
Rev. A. M. Milukas,
giasi tik įkalti savo pažiuras? užėjau pasidrutįt. Svetaines
Shenandoah, Pa.
Kas do nauda isz tamsaus savinįkas, su dideliu pilvu vožmogaus,
kuris nesupranta
Entered as second class mail matter
riav skubiai užėmiau.
Belanat the Post-Office at Shenandoah, Pa.
orijų ir taip jas baisiai savotisz- kydamas svetainę ir asz susi
kai iszkraipo, kad net paežiam pažinau su jos svecziais: gir
tuokliais, bedieviais ir kitais
GARSO
reti? Ar ne geriaus butų mokįtais vyrais, kurių eilej
stengtis duot žmonėms bepū randame inžinierius, daktarus,

--- •--Paaukavo:
Garso Redakcija.,. _ .$25.ao-

K. L..................................... $0,25.

Antanas B.................... $0,75.
Jurgis Jaskeviczia. .. . $1.00.
Jonas Montvilla.......... 1.00.
V. Stagaras................ i.oo.
Kun. A. Burba..........................
S50 oo
V. D. Chmielianckas........................ So, 00.
Mahanoy Plane, ,,Snsiv.” kuop. $10.00.

R. Bražinskas.............. 0.50
Tarnas Križinauckas. ... 1,00

cipt* 1C" |

dar urediszkai raszoina

kaip piktą vardą įgyja tas, ku
ris apleidžia tėvą, o prakeiktas
nuo Dievo, kursai erzina mo
tiną. — Akį, kuri tycziojasi isz
tėvo, ii' kuri niekina savo mo
tina, tegul iszkapoja varnai, ir
1

•

-------- o-------Siuncziaine pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugei ir greitai.

•

.7 Palaiminimas tėvo sudrutina
laiko, todėl eik, paimk,
namus, o prakeikiu
'motinos iszgriauja pamatus.

c

Bischoffs Ban k in g 1 onse

Geležinkelis Lehigh ■ Valley

dailus!
— Kodėl tu tokių neturi?
kur man!
— Ta v tie

feller turi įėjimo $1,500,000,
per menesį laiko, arba $50.000
per dieną, ar $2.083 per va
landą. ar S34.50 į minuią, ar

taras: -- o tas ponas dykauja ir

noms.

John D.

Rockefelle-

vakarą eina gult ant 10,3
nakt. paimk tuos arklius!
— Ale kurgi, daktare, kibą vai., kožną rytą, kada atsike
asz duszios neturecziau! - atsa lia, tai jau ant $17,705 bagoke kaimietis.
1 tesnis, ne kai]) buvo eidamas

kia cduszia
u- tiki!

geisdavo mirties ligonio, tame
Mari- interesavoti galėdavo kviesti
ant tikrosios.
Kaip daugelis
dabartiniuo
nes ji sumiszproczių
se laikuose, taip ir anas dakta-

Prasidėjo nuo

zy LajkricyJo

i8()0 vi.

Treinai iszeina isz Nhenadorio į l’enn
Haven .Junction. Mauch Chunk'. Le
auqua, Allentown,

kelia isz užstales i pusę valans dakta-Idos, jau turtingesnis yra ant
i turi du- s i ,041,50. Nedeldienį eina į
pakausz.Į bažnyczią ant dviejų valandų;

’ricinai iszeina
Isz. SlniinoKhi 5 15. 8.20. 12 10 isz .'yto. 3.00, 5 lo
Szenndori n nl 6.03, 9. )o
12 po pii-tu
l l’oilsvillc, 6 03. 7.38
9.05, 1I 05,
2-68, 3.05, 4.15, 6.00

Bethlehem. Easton

■>3, 6.00 po pietų.

nėriau

14 ryta: 12.58, 3.53 po’piet.
In (>uaka.ke, Switchback. Gerhards ir I
1
udsondah* 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, I’itts-

į Sze.iadori 6.00, 7.45
3.00. 5.15, 5.40. 7.15. 10.20

rio į Ii.<7.1«-t<>n. 6.03, 7.?8
0.00, S.42 po pietų.
>11 į Szenndori. 7.35, 10 05
rs te, 3.05, 5.57. 7.56 po pit tu.

N E D E LINIS T R EINAS.

zeina in Raven Run, Centralia
Mount Carmel ir
iiiiokln 9.57 ryto
Iv ir Elmira 6.03, 9.14 ryta: 3.53, 6 oo po I. 49 ir 7.’U po pietį
Ii teina in Sliamo
piet.
1< i n aut 10.55 ryta
8.19 po piet.
In Rochester, Buffalo, Niagara Falls Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
ir in Wost.us 9.14 ryta: 6.00 po piet.
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina in
In Belvidere. Delavare. Water Gap ir Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50. 6,31
po pietų.
In Lambertville ir Trenton 9.14 rvta.
Iszeina in Ashland, Girardville ir
In Tukliannoek 6.03, 9.1 t ryta; 3.53 po
Lost Creek. 7.53 ryta 11.40 po pietų,
piet.
1 n Hazleton. Black Creek Junction
l’enn Haven Juction, Mauch Chunk
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
Allentown. Bethlehem, Easton ir New
6.00 po piet.
York, 9.10. ryta 12.50, po piet u.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53. 6.00 po piet
In Philadelphia 12.50. po pietų.
1 n Jeanesville, Levlston ir Reave
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
Meadow 7.38 ryta: 12.58
53 po piet.
City ir Delano. 9,10, 12.50 ryta; 6.03
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
po pi(‘t u.
9.14 ryta: 12.5S. 3.53. 6.00. 8.42 po piet,
6.24 po pietų.
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
6.03. 7.38, 9.14 Tyta; 12.58.3 53, 6.00 ir
8.42 po piet.
9.40, ryti’ 3.05. po pietų,
Isz Pottsville iu Szonadori 8.45, 10.40
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 i r 6.00
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
po piet.
įtoi.i.iN h. wii.Bi’R gejyera 1 nas_sup<‘rin
-—tn-dBlfžTeboork. Jedd«, IMS
tendiHitas South Bethlehem, Pa
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; P
CIPAS
S.
LEE, gen. agentas
pietų.
Philadelpdia, Pa.
In Ashland. Girardville r
1.50, 4.10 A, W NONNEMACHER, Asst G, P A
6.15, 7.30. 9.10. 11.10 ryta
South Bethlehem, Pa
6.50, 9.15 po pietų.

GARSO Spaustuve
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<e vis res palikt tą turtą ir drauge su
K nepuikiausia ir už pigiai
smarkyn ir smarkyn daktavargdieniu liks užberti žeme.
ras: - Žmogus numirė, ir vis-i
kas pasibaigė!
visokius drukoriszkus
vim nenusinesz ant ano svieto.
— Daktaras kibą ne
<?. jVv o nebijai - žadina kaimietis. i

Iszvlso,.................... $ 100,96. vynainių, triusianezių del labo
*) Nuo žodžių ,,be duszios,” ko nėra, to nebijau.
Lietuvių aukos.......... $360,44 nuvargįtos motinos.
nes jis žmonėms kaldavo, kur su
„Lietuva“ surinko.. $62.00.
Ant pirmutinio akies užme gavęs, tuos žodžius ,,tu be du klius — mirktelėjo į kainiie tijOllO DoilclftiCZiO I’IISZ-

timo miestas maž ką persimai szios.” Žydai poniszkiau isztardo- tį«
Iszviso ant Em. N... $523,40 nė, tik seni budinkai labjausfvo 5? Bezduszis.”

Paskutines-- miszios.
-

uždėta 1848 mete
htlme Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brook lyno tilto, prieszai Citv Ha

New-Yorke

sziac — k
kaimietis.
— Ar pons daktaras, nore-! ežios, tai jau turtingesnis yra
duot jiems iszsirinkti kokią jie Akyviausiu isz visų, geriaus cziau paklausti, duszios netu-,ant
I J° naktin
panorės pakraipa, kada jie pa sakant originalu, buvo dakta ri ?
tys supras, ką daro?
, ar tu durnaroras, pas savuosius vadįtas p.
Ar ne priderėtų apie tai pa laclas
r., - nnesczionys ir
kaimiecziai vadįdavo jį dakta kursai tiek mokslo iszejau, tiek smuiką, tai jau ant $50,000 yra
skaieziau, tikecziau da į turtingesnis, nei buvo ji imdaras Beduszis
tokius
iszmislus,
*. *. 1
r1koLaiszkas isz Senapilės Į Bezduszis.
, ,
.
. .kunigu
.
į nu- mas. 't
lai- matot,
broliai,
kaltus del apkvaitinimo žmo , .
Garso skaitytojus.
, kių yra turczių ant szios pasauBeduszis, arba poniszkai p. njų
i.oenn:
z_____ :..' 1 ės, j o
k i e k v i e n a v a 1 a n d a, ar
Guodotini Skaitytojai! po
pjauseziau, revidavojau, niekur
kelių metų isztremimo velei
nesza
nei vietos neradau, kur duszia
daleista man rastis savo Te- ligonių, kada nebūdavo po ran-

Chas. Pawell....... ............ 0.46.
M. Masolas....................................... 8 5,00.

klcllli/'-ll

Banka Bischoffo

tos kelios kratos pas prakil bes
nesnius tėvynainius, su mažes
nėms ir didesnėms pasek
udinu n/ iihvvi ir.>
cikoi tesj .-tnr grricziailsių garKožnas taip sako.
mėms.
turi būti ant svieto |
krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiamC SZipkortCS
Kariumene. kurios neiszpaI niausią.amžiaus, yra
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
sakyta daugybe talpi naši už
dos skanumą.
miesto ant Deguczių ir Kvie- vo mokslą.
Vienaw C- karta daktaras bedu- panaikina
ck atnesza mus Tėvynei - pa szis grįžo namo nuo ligonio.
Ylaskolijos TllblilĮ, \ okietijos marki IĮ, Austrijos guldenų (qc
didina skaitlių visokių isztvir- Vežino jį kaimietis, pasikinkęs duriu. Nusipirk' baksuką C.K.C. ir pa
Dėlei artesnės žinios raszvk i
mėgink jas sziadien: 10. 15.'>0 centu, vi
porą lusznelių. Užlipę ant su aptlekoriu gva rantuojama.
240
1
Maskoliszkas, mums bledin- kalnelio, jiedu patemijo poną,
2 Centre sir. (Staats-Zeitun<j- Building, New-York.
s, gaivalos taip užtersze
12 advnai.
traukia keturi bėriai. Karieta
Ikigocziausias szios
greitai praszvilpe pro kaimienime iszgirsi vien maskoliszka czio vežimą, net vejas daktaro vertas yra 111 $244.000.000.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; l 16 4 07,
kalbą, maskoliszka būdą regė ausise suszvilpe. Turbut po Pelno turėjo per devynis me
6.46, 9.12 po pietu.
Park- Place, Mahanoy City. Delano
si, net oras maskolių pagadi- no bėriai jam patiko, kad stai nesius £55.000.000., priesz Lai
45. 6.63. 7.3S, 9.1 I r\ta: 12.58.
42, 11.13 po piet n.
tas - visa aplinkine degutu pa- ga kaimieczio užklausė: ,.Ar , į tris menesi us jo uždarbys buvo
Ymilesville 5.45. 7.38, 1
h ta
szvinkus.
6.00. 11.13 po piet u.

Pinįgus reikia siųsti registravotoje
gromatoje arba per „money order“.
Siuncziant nedaugiaus kaip 60c., galima
prisiųsti pacztavoms markėms

FONDAS
del Emigrantu Namo.

Lcl

Kas bijosi
Dievo, - guodoja savo gimdytojus, tarnaus

i viams bažnyczią isztusztįt ir kaip stovi užda
ryti.
Kun. džekonas nelaukė antro paliepimo.
Versta isz lenkiszko.
Nusigrudę per žmones prie antros spaviednyczios, apie kurią kaip siena žmonės stovėjo.
— Tėve, greieziau eikie su miszioms, ki
— (Tasa.) —
taip bus painios! — suszuko staeziai, kvėpuo
Run. džekonas, labai iszbalęs, pasikėlė isz spaviedny- damas ir traukdamas orą.
Senelis palengva baltą galvą atkreipė nuo
czio8 ir pasiskubino priesz tuos ponus. Buikavedys su piktutnu, isztraukęs dziegorėlį isz kiszeniaus, pakiszo jam po langelio.
— - Ar neatbūtinai jau iszpuola taipgreit,
akių.
— prabilo tokiu neskanibaneziu balsu. —
— Miszios prisakytos buvo ant devintos — sumurmėjo,Už pavėlinimų tamista atsakysi! Ir už susirinkimą žmonių Tie vargszai taip meldžia, verkia szitai....
— Tas kartas paskutinis!....
taipgi! O meldžiau nužengtai, negarsįkit, neapsakinėkit.. ..
Tėve, pasiskubįk! Pulkavedys dūksta.
Vargsžas džekonlis stovėjo kaip ant žarijų.
— Szitai. pons pulkavedi, asz niekuom nekaltas: nesa Grūmoję, kad bažnyczią užpeczėtys, kad ir
kiau'nei vienai duszlaų o kad kun» Vincentus pasivėlino.. . liks Szvencziausias Sakramentas, kaip aure
Priminiau jam..;... Szitai tiek žmonių Į spaviednį......... padarė Buiske.
Lzlelsti nenori......
Senelis spaviednyczioj greit atsistojo ir
— Iszleisti nenori? Basipriesziniinas, buntas? Asz drebėdamas, grūdosi per žmonių sieną prie
ežia tuo savo kareivius. >;. ..
džekono, grūdosi per žmones laikanczius jį su
— Szitai ne, tegul jus Dievas sergsti, pertraukė, da verksmu ir dūsavimais, kad iszspaviedotų:
labjau persigandęs džekonas—ne, tik iszsispaviedot nori,
— Manę da vieną, asz deszimtsmylių atė
b kunigų nėra.... B°n, pulkavedy, nopavelijei. nors ir gana jau.
meldžiau....
— Asz ežia kriksztytas, ežia prie pirmos
— Aha, Aha! suprantu: kad da didesnę iszkilmę pada komunijos ėjau.
ryt,
d« didesni
skandalą!
Negana
to,
kas
— Mes ežia szlubą ėmėme, ant tų kapinių
yra! O visam tam tamista kaltas.
Kam reikėjo mislijom galvas padėti.
sėsti į spaviednyczią! Ar asz dėlei to tamistąpaszauVisi raudojo. Rankas senelio laistė aszakiau ? Inventorių suraszyt, kas jus — atsiimti, baznycziąuž- romis. Kiti bueziavo krasztą jo suknios.
peczėtyt, tai tamistos dalykai, o ne iszkilmes daryti! Bet
Jis žengė kaip ligonis svyruodamas ir
jums tik demonstrancijos galvoje, cha, cha! žinau asz jus vi nieko nematydamas. Isz akių jo aszaros rito
sus!
si per susiraukusį veidą.
Pulkavedys karsztavosi vis labyn ir labyn, krimsdamas
Džekonas prisiartino ir padavė savo petį.
ūsą, kaip ylą smailą. Kapitonas pikiai szypsojosi, linguo
— Stiprybės, tėve, stiprybės—kalbėjo.damas galva ant patvirtinimo. Virszinįkas stovėjo sztyvas Valia Dievo.
ir nuobodus. Kun. džekonas pabalęs isz baimės.
— Pripažįstu ją ir garbinu, — atsakė se
Idant sausai iszeiti isz nemalonaus padėjimo, tarė: — ei nelis:
bet sunku. Žinot patys— visągysenu pas kun. Vincentą, kad eitų su misziomis.
nimą ežia perleidau. Iki buvau mus kloszto-,
— Veliju tamistai tuojaus tą padaryti, smarkiai atsilie riuj, ežia manę siųsdavo visad, paskui ežia
pė susiraukęs pulkavedys, vis žiūrėdamas į laikrodėli: - jagu apsigyvenau, kaipo spaviednįkas; o kada mus
už bertainio adynos miszios neprasidės, paliepsiu savo karei- klosztorių uždarė, likau ežiu vienas ir rengiau

Sakalas.

si ežia numirti......... Sztai jau 40 metų, kaip
ežia esiu.
[Viską tą pats džekonas mums papasako
jo, kada mus ant isztremimo atlankė. Ir ro
dėsi mums, jogei priesz savę matėme tą bran
gų, pakajingą paveikslą kun. Vincento, kur
sai jau tąsyk buvo atsisveiknęs su szia aszarų
pakalne. |
Mes tuoiii tarpu buvome ant maldos cho
re, kurio grotos tuokart tik dėlei tų miszių
paskutinių nebuvo užleistos. Pora mus pun
delių, parengtų ant kelionės, buvo ant veži
mėlio. O mes susirinkusios senose sėdynėse,
kurias ant visada turėjome apleisti, meldėmės,
meldėmės......... Nuo tiek metų pirmą kartą
buvome visos be iszėmimo. Krcsėje motina
Eustachija, apglamžyta paduszkomis, su aki
mis užmerktomis, iszrodė kaip numirus. Isz
jos vaszko — veido, rodėsi, paskutinė proszvaista gysasties iszlėkė.
Tik iszdžiuvusios rankos, melsvų gyslų
tinklu apsiaustos, varstė karts nuo karto ražanezi a u s po te r u k u s.
Kresėje atneszė taipgi ir motiną Saleziją.
Sesuo Agnieszka užėmė savą vietą visiszkaj
rami: nesijuokė, neklajojo, — tik ženklą kry
žiaus szv. kas kart dare, bereikalo.
Sykiu atkalbėjome maldas prieszpietines
ir miszparus, •' tai dėlei kelionės, laike kurios
galėjo užeiti periszkada. Laukėme miszių.
P. Pulkavedys uždraudė vargonuot, giedot,
varpuot ir szviesos, apart dvieju žvakių.
Buvome paklusnios. Dvi žvakės todėl nuo
ryto degė ant didžiojo altoriaus. Nuo viszku,
vargonų pats pulkavedys prie savęs turėjo
raktus. Varpai todėl tylėjo. Ir ant syk atsi
liepė vienas prie zokristijos, tykus. Dreban
tys, nusilpnėjęs, sulinkęs szliauže prie alto
riaus kun. Vincentas. Džekonas prilaikė jį.
Mus ba tnyczia taip maža — nuo zokristijos iki altorii ui pora žingsnių. Iszrodė, jog
opereis. Stovėjo, slankiojo, ilsė

GARSO spausi n vėje pigiausia gali nusipirkti visokių knįgų — dvasiszkų ir svieliszkų — smagių ir naudingų pasiskaitinių.
Prisiųsk už 2 c. marke, tai gaus
kalalioga už dyka.
Rasz.ant padėkit adresą toki:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa.
jos, vėl žengė--rankas isztiesė priesz savę,
tarsi kelio arba paramos j’eszkodamas. Pirma
jo ėjo du seneliai pražilę, susirietę, maž jau
nesni už jį. Vienas su balta iki juostai barz
da nesza misziolą. Szitai labjau guodojami ir
sebiausi ukinįkai. Jie tuokart prie paskutiniu
miszių tarnavo už ministrantus. Jie jau ne
sibijo kompromitacijos.
Vienas ilgas atsidūsėjimas perbėgo per
bažnyczią. isz tukstanezių krūtinių iszsiveržė
sunkus vajtojimas.
Miszios prasidėjo.
Mes ant valandėlės akis nuleidome že
myn.
Veidus valionais užsidengėme, palenkė
me juos prie lomkų atramų, malszydamos
gaikszejimą, slėpdamos aszaras.
Juk tai paskutinės miszios.. ..
Kadagi po valandėlei akis pakėliau, man
pasirodė, jog esu sapne. Bažnyczia szvietė
visa szviesa. Visi žirandoliai trijuose bažnyczios skyriuose, liktoriukai ant sienų, žvakės
ant altorių, žodžiu, kas galima buvo užžibįt,
degė, kaip ant procesijos laike Devintinių.. .
Kasgi tai atsitiko?
Ar-gi kas praszalino uždraudimą apszvieti didįjį altorių? Ar
susikalbėjo keli smarkesniKas pirmą žva
kę uždegė? Dovanai jieszkotume, nieks, užtiesą, nepasigirs. Gana, jog per vieną miliu
tą visa bažnyczia nuszvito aiszkia szviesa,
nežinoma ranka padegta.
Vien ant didžiojo altoriaus, prie kurio
riogsojo apicieriai ir kareiviai, spinksojo dvi
žvakutės. Pulkavedys, atsisukęs, pažiurėjo
bažnycz.ios link, ir pažaliavo visas, garsiai už
kriokė, kramtydamas ylinį ūsą ir traukydamas
laikrodėlio szniurelį.
Ilgiau nepaisėme jo.
Akys mus bėgiojo po bažnyczią, bažny
czią taip dėlei mus mielą, veik tokioj stebuk
lingoj szviešoj!

Prie didžiojo altoriaus kun.
tuokart laikė szv. miszias.

Vincentas

IV.
Labai iszpalcngvo laikė jas. Matomai ’
milinosi, klaidžiojo ir iszpradžios skaitė.
In misziolą vis žiurėjo, nes atmintis tur
būt jam atsakaneziai netarnavo ir skaityt sun
ku buvo — akis drebanezia ranka kas karts
krapsztė. Kun. džekonas szale stovėjo, lapus
vertė, drebanezias rankas prilaikė, žodžius
dievmaldystės sznabždėjo. Kas kart senelis
palengviau szv. žodžius tarė.
O, mes tą gerai supratome! Mes gerai
numanėme dėlei ko jam taip sunku buvo tas
paskutinias miszias užbaigt, dėlei ko jam už
baiga ,,Ite missa ėst” taip baisi!
oztai pakylėjimas. Balta kun. galva pa
linko prie altoriaus, varpelis tyliai skamba.
Minios”, susispaudusios bažnyczioj, suju
dėjo kaip vėjo supamos vilnys ir linksta priesz
Visagalintį Vieszpatį.
Drebanti, sudžiūvę senelio delnai kyla
augsztyn. Juose Ilostija szv. — Kūnas
Kristaus. Ir vėl varpelis suskambėjo. Isz
tukstanezių krutinės iszsiverže pailgas, tylus
szauksmas:
— O Jėzau, Jėzau, Jėzau!....
Szitai ant szito altoriaus esi, ant kurio
nuo keturių szimtų metų kožną dieną nuženg
davai — nuo kurio taip ilgus metus, tiektukstaneziams dalinai mylistas savo ir palaimini
mus, szviesa ir iszganyiną.. .. Sztai esi — esi
paskutinį kartą!
Da valanda ir paliausi ežia vieszpatavęs
ir atsitrauksi pavarytas, ir daugiau tnv nebus
ežia valia sugrįžti, tai]) kaip Tavo tar
nams....
----- (Toliaus bus)------

V

kryžiui pritiukanezią parupįti vietą, o aukoms ispildžiau tą, neturedams nieko kito už siekį,
priežiūrą? Žodžiu tariaut, tepasirupin visame kaip vien Vieszpaties Dievo garbę.
platume iszgvildęti, apraszyti ir savo nuomone
A d 2-um. Dėl kokių priežasezių liaudis
renkasi pas tą kryžių ir nuo kokio laiko? —
Szale vieszkelio, tesianeziosi nuo Kalvarijos į protokulą patalpįti.”
ant Vilkaviszkio (Suv. gub.) arti Suduonios
Tardymas.
kokiam szesztam viorste nuo Kalvarijos, stovi
Alvito džekonas, kn. Schro.ettcr, gavęs kas: „kitokios priežasties taip skaitlingam
kryžius, nuo kaimo - „Dėvoniszkių kryžium’ nuo dvasiszkos valdžios delegaciją, paskyrė liaudies rinkimuisi neiszrandu, kaip tik — nes
pramįtas.
Pirmą syk pamaezius, nuduoda tardymui dieną 9 Spalių 1827 m.
Nusiuntė ant tos vietos datiria isztikimiejie aisz.kias Die
kad tai senovės kapinaitės: nedidelis, ketu r paszaukimą Jurgiui Bendaravicziui, to kry vo malones, kurias nekartą atsilanku-ii'ins
kampis plotas, lentomisE-ptvertas, pakraszcziais žiaus fundatoriui, stoti Dėvoniszkių kaime Vieszpats dalina". - L’ždavadijimo dėlei statau
senais medžiais apžėlęs, o ant paties vidurio virsz minėtoje dienoje ant Sos isz ryto.
Bar
matyt senas, nes jau prie aržuolinės szatros tinįkų kleboną, kn. Rzepnickį (Rapnicką) už liūno, ukinįko Smolnicos kaimo; liudyjimas
szerdeksznykais privarytas, bet naujai ir pui kvietė, idadt priimtų Devoniszkiuosna su da- raszytas vaito Rasių gmino. 2) Rozalijos Bukiai apdabįtas vidutinio aukszczio kryžius, vadais ir liudijimais apie datirtas pas kryžių drevycziutės isz apigardinio (ob\vodo\vy)niiesto
Kalvarijos, iszduotas jos locno tėvo.
matyt, statytas 1852m., nes szitas numeris ant
sekanezių ypatų malones: 1 Onos Debraitienės,
kryžiaus iszpjautas.
Svietas tą kryžių per 2 Motiejaus Viliotavycziaus, 3 Jono Kaspara3) Statau ypatiszkai
L u k osz i ų
stebuklingą laiko ir atlankydami, labjausiai vieziaus ir 4 Jurgio Jankeliuno.
M a c h n a v y c z i ą isz Bartinįkų sodžiaus ir
per Sekmines, deda apieras, meldžiasi ir geria
Sav pagelbon džekonas iszsirinko kn. Ro praszau pasiųstųjų priimti jį į protokulą.
isz szaltinuko netoli kryžiaus vandenį, arba mualda - Joną Jievarauską (Javorovski), Paje
Pasirasziusiejie delegatai paėmė minėtąjį
plauja opas, laukdami nuo Dievo stebuklingo vonio prabaszczių.
Lukoszių Machnovicz’ią paaiszkinimo dėlei,
išgydymo.
Tas kryžius priguli Bartinįkų
Protokolą patalpinu žodis į žodį, kaip bu- kursai Įiersergėtas ir užgązdįtas, kad saugotųparapijai.
Bažnyczios archive galima rasti
si melo, o iszpažįtų teisybę — atsakė szitaip:
officialiszkus dokumentus, taip dvasiszkos,
„Vadinuosiu Lukoszius Machnovicz, sav
kaip ir svietiszkos valdžios raszytus, tarp ku
metų
skaitau vienuoliką, esmių katalikas, gy
„Dėjosi Dėvoniszkių kaime 9 Spalių 1827m.
venu
Bartinįkų sodžiuj, Vinco ir Marijonos
rių svarbiausią vietą užima tardymas stebu
„Užganėdįdamas paliepimą, duotą isz ge- Machnavicz’ių sūnūs, — per keturis metus isz
klingumo Dėvoniszkių kryžiaus, vestas, val neraliszkos Konsistorijos Augustavo dijecezi
džiai liepiant, Alvito džekono kunigo Schroet- jos 27 Pjuczio sz. m. No. 783, pasiraszęs dže- nežinomos priežasties turėjau kairęją koją nugedusią nuo kelio iki pėdai vienos ronos skait
ter’io su pagelba kn. Jievarausko, Pajevonio konas pagal tąjį prisakymą pasitelkė sav pa liu, vienuolika, taip didės ir baisios, kad kaulas
prabaszcziaus 1827m.
gelbon J.M.kn. Romualda-Joną Jlevarauska, pro jas buvo matomas; būdams sūnumi beturTave, miels skaitytojau, malonėcziau ar- Pajevonio prabaszczių ir pradėję, pirmiausia, czių tėvų ir neturėdamas isztekliaus ant gydy
cziaus supažįdįt taip su kryžium, kaip ir su nuo apžiūrėjimo vietos,_ kur pastatytas yra mosi, buvau pavedęs tą Dievui. Szįmet-gi dasižinojes, esąs ties Dėvoniszkiais kryžius, pas
rasztais.’
kurį žmonės datiria stebuklingų nugydymų,
Kryžiaus atsiradimas (padavimas.)
kreipiausi ir asz į tą vietą, melsdamas Dievą,
ge su aprinktu sąnariu sekanezius daigius:
Jurgiui Bendaravycziui, Kalvarijos Santai
„Kryžius medinis, įvairiomis žibutėmis idant manę gelbėtų isz tos luoszybes (kalectwo).
kos sūdo voznui (szaukolui) kelis atvejus pri (cackami) papuosztas, statytas, kaip parodo Pirmą kartą nusiplovus tuom vandenių, mano
luoszybė ėmė gyti; antra kart,, kad atsilankiau
sisapnavo, esąs pas žjdą skrynioj poveikslas, paraszas ant paties kryžiaus padėtas,
ir taip-gi apsiploviau, tos skylės mano kojoj
idant eitų, iszpirktų ir pastatęs Dėvoniszkių Ii u 1824 metuose.
užgijo. Delegatai tegul bus malonus ypaeziai
persitikrįti apie tikrumą mano iszpažinimo;
sodžiaus dauboje kryžių, užkabįtų. tai buses di
„Stovi tarp upės Suduonios ir
sztai
dar užgijo skylės, kur buvo opos.
Jog
dele pagelba. Paklausė B. sapno, atrado pas
per
ketverius
metus
buvau
Lozorium,
paduodu
žydą Panelės Szveneziausios abrozą ir, kaip žmonių kaulai.
į liudinįkus: Juozą Marcmkcviczių. Bartinįkų
buvo per sapną įsakyta, pastatęs dauboje, gale
yra pa- ukinįką ir Joną Czernevskį (Černių) taip-gi
savo brolio szniuro, netoli Suduonios tilto,
ukinįką to paties sodžiaus; jie galės, kaipo nuo
kryžių užkabinoapaczioj mukelėstą paveikslėlį. cerskiej roboty) su paraszu ..Salvator mundi” seniai pažįstantį, tą tiesa patvirtįti.”
Pasirasziusiejie, butą vienuolikos opų ant
Tankiai paskui J urgis B. atsilankydavo pas mikairėsės kojos, savo akimis persitikrino
nėtą'kryžių, atsiveždavo pyragaiezių ir kitokių
Kn. V. Schroctter.
smagurėlių, su kuriais viliodavo kaimo vaikus
Paszauktas Juozas Marcinkevyczius, pa
pas naująjį kryžių. Ten liepdavo vaikams pa skarda (bleke) aplink apdengta.
duotas Lukosziaus Machnovicz’iaus į liudinį
simelsti (pas kryžių) ir apsiprausti, arba atsi
„Žeminus tos figūros \ra
kus, ant klausymo: ar aktualiszkai pažįsta tą
gerti isz szaltinuko palei kryžių.
Netrukus
Lukoszių Machnavyezių, ar jis turėjo ant kojos
motinos užtėmijo, kad vaikai, kurie pirma aplink padabįtas,
opas, ir nuo kaip seniai ? Atsakė:
sirgo, greit visi pasveiko. Pradėjo Žmonės ir
,, Esmi tas pats Juozas Mareinkeviczius,
isz tolinus gabenti serganezius vaikus ir suau- Vilkaviszkio ant Kalvarijos kokiais trimi prengusius ligonius.
Datirdami žmonelės stebuk tais:
vieta-oi, kur pastatytas kryžius, turi turįs metų 50, ukinįkas Bartinįkų sodžiaus,
nekokiu reikalu neesmi patrauktas ne-gi pri
lingų nugydymų, kartais n'iszgydomų opų,
kalbįtas, tą, ką žinau ir ką maeziau, apsibūda
greitai žinią isznesziojo po svietą.
Trims su grabėmis, kuriose matyt versminis vanduo, mas, jei kada to reiks, prisiegti, iszpažįstiu
kakus metams, kryžius buvo žinomas netik visokiais medeliais apsodįta.
Lukoszių Marcinkevicz’ių pažįstu nuo paties
„Netoli, penkiais varszaviniais mastais už užgimimo, nes tam paežiam kaime yra gimęs
Suvalkų rėdyboj, bet ir gilumoje Lenkijos,
isz Vincento ir Marijonos Maknaviczių, tas
kaip ir Užnemunėje. Labjausiai pragarso Dė
pats per keturis metus, tik nežinia isz kokios
voniszkių kryžius pradėjus policijai kabįtis. tinis, kuriame vanduo (kaip sako) gydąs opas. priežasties, turėjo ant kairėsės kojos vienuoli
„Atsius nuo Dėvoniszkių sodžiaus dviem ka ronų. per kurias buvo matyt kaulai, o kiti
Mat, Kalvarijos vaitas, pavirszutiniai žiūrėda
mas į-svieto rinkimąsi pas kryžių, susineszė su
smulkesni net iszlįsdavo; kada žinia pasklido
apie stebuklingą kryžių, esantį ties Dėvoniszmastais,
stovi
nuo
sodžiaus
i
rytus.
Kalvarijos apskriezio komisorium ir drauge
kių sodžium, isz paties pavasario nuvyko ten
priskundė kryžių Randavaijai Varszavo Komi
apsiplovęs vandeniu opas,
sijai, buk susirenka pas kryžių daugybė svieto kn. Rapnicką, Bartinįkų prabaszczių ir pavdidėl nepermanomų prrežaszczių, deda aukas
dai matyt, kur butą opų.”
seniai. k^no
be jokios priežiūros, elgiasi ne pagal kataliJuozas Mareinkeviczius,
Kn. V. Schroctter.
kiszką dvasią, nes kart-karėžiais atsitinka dide
Ad 1-uin. Iszpažino. Kaip tik dagirdau
li barniai ir 1.1. Kandavoji Komisija tą skundą
nusiuntė į Augustavo bei Seinų konsistoriją apie kryžių ties Dėvoniszkių sodžium, būtent, niewski, ir užklaustas: ar pažįsta Lukoszių
Maknaviczių, ar-gi jis turėjo ant kojos ronas ir
datyrimo dėlei.
Dijecezijos valdžia pasiuntė
kaip nusigydė? Iszpažino:
Alvito džekoną su kitu kunįgu visą tą reikalą
perkratyti ir viską gerai apraszius, Įiraneszti
„Vadinuosi Jonas Czernewskis, turiu me
tų
56,
gyvenu aut ūkės, Bartinįkų sodžiuj,
konsistorijai. Nuo savęs dvasiszka valdžia da Dėvoniszkių kaiman (kaip mano parapijai pri
gulintį) dasižinotu visų aplinkybių. — Man nunetą Lukoszių Maknaviczių pažįstu nuo pavė džekonni'tokią instrukciją:
kūdikystės, nes jis užgimęs isz tėvų:
„Dėl praszalinimo dar baisesnių pasekmių, užklausus. Dėvoniszkių sodžiaus valsczionin - czios
Vincento ir Marijonos Maknaviczių, visuomet
galinezių atsitikti paskesniame laike, -prisako- keno tas kryžius yra statytas ir nuo kaip seno gyvenanezių Bartinįkuose, — pals maeziau
meJ.M.kn. džekonni, idant, pasirinkęs sav laiko? —atsake, kad minėtas
savo locnoms akimis ronas ant kairėsės kojos
pagelbon szviesų kunigą, nuvažiuotų į tą vietą, lytas Jurgio Bendaravicziaus,
kur yra pastatytas kryžius ir pirmiausia reik
kai]) nuėji) pas kryžių lies Dėvoniszkių sodžium
apžiūrėti: ar patogiam daigte pastatytas( Pas del kokių priežasezių ? — nemokėjo atsakyti. ir apsiplovė ronas vandeniu, ūmam laike užgikui tepakvieczia vietinį kleboną ir tciszkvoszia t:ii tik garsiai apreiszkė, kad ypatingas malovisas aplinkybes, kaip antai: nuo kaip seniai,
patvirtįti, nes tame neturiu nekokio intereso ir
keno ir su kokiu siekių yra statytas tas kry
neesmi prikalbįtas, Ibet iszpažinau mylėdamas
žius? Dėlkoten tajp apstingai renkasi svietas?
Ar tikrai destis nepntikimal? ar deda Km lipie datorių. Jurgį Bendaravyez.ių, ir uždaviau jam
ms, ant kokio daigto ir po keno priežiūra?
kokiu' būdu galima pertarti tiems į minėtą
vietą susirinkimams? bet jei nebūtų galima na apreiszkimą statyti szitam daigte kryžių —
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Žiūrėk koks ratas!

buvęs prie Miners
Ilospitan
Ashland'e. Gyvena 115 N. Jardin
S h o n a n d o a h, Pa,

laika.

Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi ir mes daugiaus.papasa

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo.

Raszydamas prisiųsk ir

Garsą pas mus.

nauja

Middletown, Conn

Geriause ir szviezianse mssa

Lietnviszka Graboriu

----- PAS -------

Vincą Minko vieži u

JUOZĄ JUDICKĄ

230 W. Centre, Shenaniloali
Užlaiko geriausius arklius ir riginus dėl szėrmcnu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

19 W. Oak str.

Nekuriu isz jų laiszkai /.ėmiaus patalpįti.

Sztai kopija Simano Daukanto testamento, jo paežio rau

vanojo seserei Onai Pruszinskienei, kuri jau yra mirus.
3) Varinis katilas nuo 7 gorezių, užkurį S. Dau

■CMAU

R H. MORGAN,

. Istorija Katalikų Bažnyczios. ,T
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
- 81,00
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
....
20c
3. Valtis bei iszguldvmas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvaslszkais skaitiniais.
Pusiąpių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. Kaszt uoje$ .50

Dirba visokias
KEPURES, KARŪNAS,

SZARFAS,

KARDUS,

DRABUŽIUS IR T.T*

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU ■■'"..f
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.
.............. ..i

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str.

Shenandoah, Pa.

PLYMOUTH. PA.

PATENTS

Promptly secured. Trade- Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-flvo years ex
perience. Wo report whether patent can bo
secured or not, free of charge. Our fee notdue
until patent is allowed. 3l3 page Book Frce,
H. B. WILLSON A CO., Attorneys at Law,
9pp. U.S. Pok Office
WASHINGTON. D. C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
•X RESTAURACIJA
ryto iki 12, ir nuo s vakar iki 12,

Juozą

Miliancka

308 W. Centre str.

pfi eka

Ti -

Kepsnių, oisterių irt. t.

;i.lė kurioj

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Priegtam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą
priėmimą ir rodą.

net 9 biliardai

Gali gauti visokių
dalykų Uaietui. "

roda reikale duoda.

) r . ,

.

.

.

. .

[ LieKąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

M. KUPCZINSKAS ir

p. PHČKEVICZIUČ
Kampas Main ir Oak iiliczių,
SHENANDOAH,

Dr. W.J. Beach, savininkas
J’A. I

OFISAS: NAMIJEJE aut 4th & SUKBURY STR.
buvusiam kambaryj ant stalo pas tą pat JM. Vambutą su Ko-

nes — Jurgiui Daukantui, esantį-gi pas tą patį JM. Vambutą
vuosinį stalelį, suglaudžiamą lovą ir paveikslą szveneziausios
Dievo Motinos Asztrių vartų dovanoju JM. panai Aldonai
Vambutaitei. Tas pats kunigas Ignotas Vaiszvila mano Gei
dėjas, pardavės daigius ir knįgas teiksis nusiųsti trisdes^imts
Uproszeni swiadkowie i pieczgtarze.
Dyvorzanyn Dominikowicz Franciszek Kontowtt.
rublių JM. Bubežiniui teisd&riui Ignotui Daukantui StauriPrzytem Intern za swiadka podpisalem sic Dworzanin Kazimierz liuose, kursai man pavedė bylą JM. Kapitonientfs Skrzetus-

drauge suimti neturi szimto rublių vertės; taipgi tokius daig
w st a ne v i njojej by- ius, kaip skalbinius, taip ir drabužius, kaip žieminius, taip ir
iovicza raczy odd a e vasarinius palieku Kunigui Ignotui Vaiszvilai, Administrato-

12 rublių užmokėjo.

Shenandoah, Pa

GALIMA GAUTI SU PRTSTUN-

K ontovt.
1864 roku Mca Nowembra 23 du.
G. Alko kalnas pakelyje ta
Bylom vezvany podezas choroby cięžkiejdos. p. Szimona DovkonTenai senuose laikuose buvęs I yy Imi c Oyca i S y n a i D u e h a Svviętego Amen, ta za swiadka i po opatrzeniu S.S. powiedzial te slotva:
netoli nuo sodžiaus Erstos.
,,Calą moją ruchomošč zostavujg na pelne rozporządzenie W. K
miestas, o tame mieste gyvenęs <(lidei tuitingas žmogus, kulis.
Poleeiwszy duszę moja grzeszną Paini Bogu w Trojcy swietej jedynelaip didei turtingu būdamas . nlu< ;l mając /.drovy rozuin ir twarda pamlęc roblę ostateezne rozporzą- Wojszxvi'le. AVedlug dyspozycyi Mey polecam 1 prosze. Bylom sviadprekėju (kupezium) buvęs,
kiem za 'žycia slow Jogo wdowod ezego stwierdzam podpisem moim
szukuotais linais vietoje kemenų1 (samanų) sienas (rastu tar- 1 dzpnie rzec/.y moicli. klero v ogolnosci i sto rubli nic vynoszą; takowe
irėjo jog viens pats\pilna lai- w*ęc i’z.ocz.v jak bieli/.nę tak i wszelka odziež zimowa i letnią zostawuje
Dworzanin J. Czyz.ewski.”
j W. Ksiedzu Ignacemu Wojszwilo Administ ri torowl košelola PopielansI kiego, ktory ninie raczyjtogrzešč najbiedniej na mogile tegož košcioia,
Sztai lietuviszkas to testamento vertimas:
rzeezy klero zechte sobie zatrzvma, a inc sprzedac i ubogim rozdac ra
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios szventos Amen.
il Kuisiuose.
ežy. Przvlvm tonže W. Ksiitdz.Wojsz.vilo Dobrodziej moj raczy przyjac
1) Virdulys (samavaras), kurį jis prie keliones ir univer- j jeszezo od Kolležskiego "Assessora Wav rzx uea Wambuta 1-o zegarek
Pavedęs
sitete vartojo.*
i stolowy 2-e futroszopowe obnoszone, 3-e podnszki d\ie jedna skurzana,
drnga bez nawleczki obi.- pudiem nasypane, l-e koldra czerwona w pas
atmintį, darau paskutinį savo palaikų paskyrimą, kurie visi
potjedwabna nowa. 5-e skrzynko z ksiegarni będaca u tegož W.Wambuta;

Telszewskiej szkoly uezniowi Jerzemu Dowkontowi, o zas zostające u
Onai Pruszinskienei tegož. W. Wambuta stolik jesionowy, Inžko sktadane i obraz. najswietszej galint ptfaseziaus ant tos pat bažnyczios kapinyno, daigius,
Malki Boz.ej Ost robramskiej darnję W. Fannie Aldonie Wambutownle.
kūrinos norės, pats sav pasiliks, o kitus teiksis iszparduot ir
Tenz.e ksiadz Ignacy Wojszwilo Dobrodziej nwj po sprzedanin rzeezy i

ka, S. Daukanto padovanota seterei
ir dvi cinini torielki.
5) Muka ant medinio kryžiaus, kurią S. Daukantas yra
nupirkęs seserei Onai.
6) Paveikslas isz medžio (plaskorzežba), kaip szv. Ona
Panelę Szv. mokina skaityti. Labai senas daigias.
*
*
*
Kningos jo pas Jurgį Daukantą, jo giminaitį esanezios il
gai būti ir rankraszcziai.
Kalba, kad Tuezių, Sziaulių pavieto, dvare pas p. Kon*

KEATING žiūrėk koks ratas!

Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus ir naudojus ilgą

Wojszwilo przyimie [.-jnszloroczną pensya moją czterdziešcie d va rubli
buk tenai daugel savo knįgų sudeginęs, bijodamas maskolisz- zarok 1861-sz\ w TelszewSwihi lyjiznaczejstwie. Ježell JW. Pasterz ule
chcial zaplacie ksiegarni, to prosze zapiacič z toj pensyi, a za reszt.e w
kos valdžios.
18G3m. per valdžią Tr.czai tapo atimti nuo
rocznicę odprawisz msze svietą za moją dus.., . Takovy mdj testament
Kontrimų, o atiduoti maskoliui Sisojevui.
vlasną reką napisany xv Popiclanaeli 2 Stycznia 1862 roku z ’»rzvcisnieS. Daukantas tankiai susiraszinėjo su visais prakilnesnias niem herbu mojego pieczęci yviasnoręcznie podplsnjg

(o
Dar vienas būrelis isz szventos pajūriais eidamas Klaipė
dos link nutraukė.
Tenai jiems prisiėjo klaidžioti, nerandant
kelio, todėl szią vietą praminė Klaipėda nuo žodžių klaidžioti

Geriausias Shenaiidorij pho
tograplias; nutraukia paveik
sius kokio noii formato, nuo
mažiausio iki formatui por're
to.
Puikiai nutraukia ir m-ltran

4, 7

it

Medefla S. Daukanto Njografijai.

pirk szita

Jei pirksi

varguoliams iszdalįti. Pricgtam tas Įiats JM. Kunigas Vaiszcoma Dowkonioxxi w Stawrvlacli. ktory ninie byl powierzy! sprawe W.
Kapitonovej Skrzet nskiej. w rejestrach moicli znalazlem zanotowane soriaus Lauryno Vambuto Ima stalinį laikrodį, 2 ra padėvėta

skrandą, 3iadn priegalvių, vieną skurinį, kita be užvalkalo,

ti trisdeszimtį rublių JM. Skrzetuskienei, taigi JM. Teisdarys

rublių.
Antra, Zavadzkio knįginyczia Varniuose suskaitė
trisdeszimtį keturis rublius už stacijines knįgas, taigi teiksis
nužemįtai papraszyti JM. Vyskupo Volonczausko, kad teik
tųsi užmokėti Zavadzkio knįginycziai tuos trisdeszimtis ketu
ris rublius. Ant galo tas pats JM. Kunįgas Vaiszvila paims
mano pereitų melų algą keturiadeszimtis du rubliu už 1861
metus isz Telszių iždo.
Jei JM. Piemuo nenorėtų užmokėti
knįginyeziai, tai meldžiu užmokėti isz tos algos, o už likuczius atlaikysi dienoj sukaktuvių szventas miszias už mano
duszią.
Po tokiu testamentu mano locna ranka paraszytu
Papilėnuose 2 Sausio 1862 metų su prispaudimu mano her
bo peczėties savo locna ranka pasiraszau
(vieta peczėties) Kollegiszkas Assessorius Simanas Daukantas,
užkviesti liudinįkai ir peczėczių prispaudėjai.
Bajoras Dominikoviczius Pranciszkus Kontautas.
Prie to buvau už liudinįką ir pasirasziau Bajoras Kazi
mieras Kontautas.
1861 metų 23 dieną Novembėrio mnsio.
Bavau vakar
paszaūktas laike sunkios ligos pas a. a. Simaną Daukantą per
liudinįką, kursapveižėtas Szv. bakr. isztarė tuos žodžius:

Bu
bedzie laskav vrocič joj lub jej sukcesorom te trzydziešcie rubli.
Po- abu j ūkų piltus, 44a raudoną dryžą pusszilkinę naują kaldrą, Vaiszvilos. Pagal savo iszgalėjimą pavedu ir praszau.
vau liudinįku jo žodžių dar jam gyvam beesant, ženklan ko
wluro kslegarnia Zawadzkiego w Worniach naliczyia na ninie trzypatvirtinu savo locnos rankos paraszu
dziešeie cztery rubli za ksiąžeczki stacyjne, viec raczy najpokorniej poBajoras J. Czižewskis.’r
tas kAiįgas teiksis JM Vaiszvila mano geradėjas parduoti ir
prosič JW. Biskupa Woionczevskiego, ažeby raczy! zaplacie ksiegarni
-------- [Tolinus bus]. ---------Zawadzkiego le trzydziescie cztery rubli. Nu koniee tenže W. Ksiadz pinįgįus pavargėliams iszdalįti, o tas knįgas, kurios yra mano
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Kaip ainerikiecziai pra
lobsiu .

SCHLOSSO

ANTANAS LIUM
geras ir teisingas
vyras laiko

Tas teisybe, jog amerikieni:i i iiieriu
cziai moka isz visko pasinau
doti ir isz menkų niekniekių.
H OTELI
Isz tokių mažmožių, kurie Eu
ANT
ropoj nieko negiliuotų, amcKETVIRTOS
rikiecziai moka kartais milijo
(Fourth) Street,
nus padaryti.
Minersville. P.
Paveikslam vienas farmeris
isz valstijos (steito) Maine
negalėdamas tesėti ant apau
tuvų penkiem savo vaikam,
kurių czeverykai labai greitai nedelinis szeimyniszkas laikplyszo, Įsimanė pakaustyti 1 rasztis iszeina Waterbury,
apautuvų padus skarda ( blo
Corm.
ke). Patemijęs naudingumą
..Rytas“ kasztuoja ant metų
tokio pakaustymo, tas gudrus I
įtiktai........................... $1.00.
farmeris užpatentavo tą savo
Kiekvienai kril<szczioniszkai
iszradimą, na ir turėjo isz to
szeimynai naudinga ji iszsiraapie pusę milijono naudos.
Tas apžiurus amerikietis, szyti.
y
kursai iszeme patentą ant špil
Antraszas:
kų, vadinamų ,, draugėmis,”
turėjo apie 500,000 dol. pel
no, nors tos špilkos jau seno
vės laikuose buvo vartojamos.
Didelį turtą susikrovė tas ame
rikietis, kursai patemijo, kad
isz elastiszko szniurelio galima
Markauckas
padaryt gerą mėtyklę (bolę).
—neseniai pirko—
Taipgi labai pralobo ir tas,
katras prisimane daryti viso
K0
I i I IlilJS, 65
kias rankenukes prilaikyti popierom.
Tūlas Crandalle, szendicn pertai, žinote, jog kaipo naujas
biznierius nesigaili savo gardaus
garsus visoj sziaurinej Ame aluezio
ir turkiszku cigaru. Visi
rikoj pastojo milijonierium, įeikit pas savų ant 315 E. Centre st.
tik per tai, kad iszrado vai į Shenandoah, Pa.
||y
kams zobovelę, vadinamą kau
liniu alfabetu.
SALI D N INKAI!
Isz panaszių menkų mažmo— Na wisi prie alaus —
želių, bet daugeliui naudingų,
CH. SHMIDTO
ne vienas amerikietis pastojo
Ar žinote lietuwiai kad UIIRYSmilijonierium. Toki dalykai
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir
tik Amerikoj destis!

S.

GEORG E SH AFER.
Didelė krantin ė, ant South Si
de alaus, degtinės, vino ir visokių
lekierų. Reikalai!jentiems prista
to į namus.
Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
vo vientautį P r a n ų St r av i n s k a, kuris ten dirba. Neužmirszkit atsiszaukt po numeriu:
725 Carson Str., S. S.
Pittsburgh Pa.

Geriausias Drapanų Sztoras,
VYKU IR VAIKU DRAPANOS,
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI.

geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę
Atsiųsk reikalaudams sanipelių.

B vi —- Aptiekos
kur galima susiszekūt lietuvisz.kai,’
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten
randasi, per ka gal’ma gaut broliszka ruda pas ji po tokiu adresu:

P.O.Shilling &Co.,

Povilas Obiecupas

28(H A‘-|ol Penn. Avenue,
Pittsburgh Pa.

APT1EKA
netoli lietuviszkos bažnvezios. \ aistai esti pargabenti isz Europos ir re
ceptai buna iszpildomi kuoteisinoiausiai.
kaipgi turi visokiu patenlavotn vaisi u-

Si. Sarzynskas,

P. Obiocunas
1012 CARSON STR

I

805 (’arson Sir. South Side.

ITITSBI’RGIL Pa

Wanted—An Idea

Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JČI1N WEDDERBURN * CO.. Patent Attoi
neys. Washington, D. (’..for their $l,8U0 prize otTei
and list of two hundred Inventions wanted.

JVI. p. JVIaley,

PITTSBURGH. PA.

PC piA u ežius
siai.

Ant pardavimo.

IR SZT0RNIKU.

NAMAS, LOTAS ir BUCZERNE
Pirkit sigarus ir sigaretus nuo
su visomis prietaisomis. Labai pui
kioje vietoje ant biznio dėl lietuvių,
nes ežia dar nėr nei vienos lietuviszkos buezernės.
Juozo A. Mandour didžiausio ir
Dasižinokite pas
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Juozą Pendoraiti
Jis pardavinėja taiposgi daug Įvai
arba pas
rių gražių mažmožių: parduoda vis
Edward Flannigan
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
J\rew Philadelphia, Pa,
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra

PARDUODA

SAL1UNA

V. Kuprelevyczia ant 30 E.
Centre str., Shenandoah, Pa.,
Czižaucko name, užtai kad nori
persikelt} Washingtono valstijų.

Naujas Baltas prontas
^4=12 Str. 5. 5.

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

Antanas Daniseviczia

2713 Penn. Avenue,'

Reikalingas meisteris

3

1 109 Carson str. South Side
Teleplioii 41 —Pittsburgh, Pa.

BROKER
’H-

ES
S

turi geriausią agentūrą, pardavinėja JaiVakoi’tCS

tą tėvynę, perka ir parduoda 110IHIH ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.
r.?:

Nori siųsti kam laivakortę?
Nori pinigus iszmaii? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią.
E3

S

Norite nusipirkti geriausius lotus Pliiladelpllįjojo
ir Ca indene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar l’inigųi pasiskolįti?
Tai eik pas

Davis Sykes reikalauja meisterio
kursai moka statyti angelskų vėji
nę melnyczių.

Adam Dutkevicz,
Annapolis Junction, Md.

laibai gražios ir pigios
Kalėdų4. zobovėlės.

GERIAUSIAS B Lietuviszkas H KRIAUCZIUS

y tunas Bnjanckas

|i5-5-97|
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KNIGA M0NTT.

NFH5TT1NAS DAJKTAN JLietuwisxkoje kalboje!!

Kus galėjo tikietis kad lictuwiszkoje kalboje pasiroditu tokie
kniga kurioje wysos slapiibes monijimo butu atidengtos del wysu?l
Senowes žmones wadino monininkus raganejs, daranczeis inonua
su pngialba Įtiktos dwasios, da ir szendien daugielis atsiranda to
geriausias ir vienatinis lietuviszkas
kiu ka tajp niislijc ir szniaka. Girdėdamas newieiikart tokios pasa
Kriauezius visoj 31 inersvillej.
kas, pasižadėjau dawest kad vvysas mandruinaS ir iszmintis pacjna isz
Lietuviai, eiki! pas saviszkį. o nesigraumokslo. Deitogi tirinedainas iszradau wyska ir no senoj gieidžema iždisit Gyvena Grabaucko namuose.
dawiau kniga isz kurtos kožnas gal birt moniiiinku. Toje knigojo talpi[8-5-97]
misv daugiau kaip szimtas akiwn pamokinimu irape 50 abrozelu paro
dancziti gana ajszkiej kajp apsyejtie if isz sawo užduotos iszsiriszt.
Toi kniga drticzej ir pujkiej in angliszka audeklu abdaritasu aukso atspaudom ant
........... $1.50
Smagiausia vieta d>d užeigos, jo gėrynių abdaru, kasztMoja tyktaj
Tcjpo-i
turu
ant
pardawimo
wysokius dajktus ir rejkalingas prietajsasprie moniimo,
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
be kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu krautuwiu wysokiu knigu kokios tyktaj liotuC) žmogus meilus ir prietelis bedoje
wiszkoie kalboie iszeio. Turu maszinukies del drukawimo gromatu ir tt.
Plauberij žemiau Readingo geležinkelic
I'ujki popiera dėt ra-zimo gromatu su dailom kwietkom ir drukawotais pasweikinimais. Tuzinas tokios popicros su dailius kopertais kasztuoja 35c„ tris tuzinai $1.00
Turu dėt jaunumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wandno ir padaro daug juoku, prekių 25c.
Kas iž dvdeles fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegu! atsiuneze dydela, asz
isz tosios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu už $l.25c.

Adomas Kiczas

Galinis.

Noriutiem dnžinot ape wysoldcs luiigasarba Kitokius dajktus jrezienes, po aptureimu 2 confines mar
kios tuojau suniežiu drukuotus katalogus.
Adresas in mti ne szitoks:.

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerų, teisingų ir iszmintinga žmogų.

JOSEPH MATUTIS,

Tik nepamirszk;

Anyone sending n sketch and description may
qulcklv ascertain, free, whether an Invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecuring patents
in America. We have a Washington office.
Patents taken through Muitu ft Co. receive
special notice in the

B®@
>: I SALJU N A s

TSTAUJES

v

IjIETUWISZKAS

202 S. Main Str.,

>

K
Shenandoah Pa.

JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiškų cigaru! Užeikit, o ncpasigailesit.
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir l'J]

HVTRATT
U ' lllllll

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully illustrated largest clxiilatlon of
any sci::’.t''.' J Journal, weekly, term; $3.00 a year;
$1.;>0 six months. Specimen copies and ILAX’D
Hook on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

We BUJT I

YOUR order

SCJDA.l v, \ bicycler
NII.lL aild

and

Į

Tt7rTT> i

TANDEMS

PYRAMID {----------- -

Insisziurikite (apsisergekite) pas

David Faust,

120 South Jardin Str Shenandoah,
Ties lietuviszka bažnyczia

Jis perstatų geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanljoas

Insziurina nuo ugneles jau daugelis metų

Brooklyn N. Y.

287 Wythe Ave.,

VYRAI! VYRMV’t\ ns į Ulevebind’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szaito tiiaus, geros arielkos
Ir kvepeucziu cigarų. . . .
Ateik, broli, pamatyti
I r to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visti Cleveland’© lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

Cleveland, Ohio.

MILAUCKO

(užbaisikeu
)
pigia preke, eik pas

They run better and last longer !
and are very attractive. Send for:
our ACCURATELY Illustrated'
Catalogue. It shows you all de
tails as io ....... .

STYLE,
COLOR
and FINISH.

Mason & Mason Company,
No. 587 W. Madison St.,

Chicago, Ill.

R. A- Davenport
— PARDUODA —

VISOKIUS PECZIUS KUKNINIUS IR DEL SZILUMOS.

Cash sta

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaieižiam. -

HlilauckaSr
Sūnūs
10 S. paipstf.
Shenandoah, Pa

[37 ir 12J

—TAIPOS-GI—

Pataiso blokinius stogus ir už
laiko visokius claigtus rei
kalingus prie
kuknios.

Persi k raustė į savo naujus namus ant^^R^:

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

atss k. Ratoiczins

121 ir 117 E.Centre str,

Mahanoy City,

107 Jardin str,
Shenandoah. Pa.

A. Olszevskis,
924 33rd Str.Chicago, 111.

V. IJomEiiisKi

630 W. Centre str.

Mrs. M. F. Schmid’s

laivų, siunezia pinįgus į Lietuva ir visas dalis svieto. Pinįgai
iszsiųsti per ,,Lietuvos“ redakcija greieziausiai suvaikszczioja
kaip isz kitų agentų. ,,Lietuvos“ redakcija teip-gi parduoda
. lotus ir namus Chieagoje aplink lietuviszką bažnvezią ir at
lieka visokius lietuvių reikalus gerai, greitai ir teisingai.
Raszant su bent kokiu reikalu į ..Lietuvos“ redakciją
arba Įu.nįgus prisiuneziant, visada uždėkite szitokį adresą-

Teipgi netoli nuošalumo visoki tavorai szvieži ii* parduda ka
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinĮgus maino ir siunezia iii LIETU Y A ir m visas
lalis svieto.
Liiii-oiii didH^ I.r:i ui uvį import;ivolų VYNO,
LIKIERIU, 1 :i rgnbi'iii ų i>z l’.uropos, taipgi užlai
kau visoki //.(/■
galit gaut butOiais ir
l>a<-7kulėiiiis. užlaikau kb-rky lietuvį.
JONĄ BARDZILAUTSKA- Netižinirszkil
a t sisza ūki po adresu :

Vincentas Domaiiski

savo naujame name ant

Už pigių-pigiausių prekę visoki
vainikai dėl szermenų. Taiposgi
isokios zobovelės isz blekės ir iszdirbimai isz geležies pas

..Lietuvos Redakcija parduoda szi f kortos ant geriausių

KRAUTUVE

Pittsburgh,
Pa.
O '

Pa.
Naujai atidarytas kromas sviesto,
Laiko geriausia s z t o r a ir
kiauszinių, visokia .sūrio, groserės,
namie kepta duona isz geriausių S a 1 i u n a.
kad tai tei
miltų iv gerai padaryta.
ii geras
Neužmirszkit atsilankyti pas p. singas
“
O žmogus.
~
Bert W. Popp.
68 South 12 Str.
Pittsburgh, Pa.

jas ir visus kitus drnkus: lietuviszkai, lenkiszkai ir angliszkai.
Darbą padaro gražiai, greitai ir pigiai, nes savo lomiame naĮ me turi kuo puikiausiai Įrengtą visą spaustuvę.

Pasiskubįkit broliai! nulaikiau nauju materijų isz fabriko, kų dar

J. 31 SCHAFER.

Shenandoah Pa.

dėlto-gi biznieriams geriausiai užsimoka joje apsigarsinti.

1 ris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
.iii mos kliasos.

nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie

J. P. Williams &Son @

Komitetas.

..Lietuva’’ 5ra labjausiai iszsiplatinus po visą Ameriką

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau-

41 ir U

Dr. p. e burke

Kas abu doleriui
užsimoka isz virszaus, gauna puikę knjgoję, vertės 50c., dova
nų. Kas užsimoka $ 1 , gauna knįgelę už 25c. Knįgelę gal
sav iszsirinkt isz musu kataliogo kas kokia nori, kad tik ne
brangesnę per 50c,, o prisiunsime dykai.

KESTAUPACĮIA

i steliuotus siutus pasiuva
/tikt
už $14 mažiauI sios prekes, eina iki £40
o kelnes nuo £3 iki £ 18:

Adomas Pauliukaitis

South Boston Mass. dr. D* L.
K. Vytauto kels balių ant naudos
Emigrantų Namo, ant 31 dienos
Gegužio (Mojaus)
FORNISZirs, PI.IANLS, VARGONUS
Ant sales Caledonija Hali
45 Eliot str. Boston Mass.
Szokiai prasidės nuo 2-ros adyN. Main, Shenandoah, Pa.
nos po piet ir trauksis iki 13 adynai nakties.
PARSIDUODA
Inženga ant baliaus virui £1.00,
o moterimis 50 c.
Užpraszom visus lietuvius ir lie tinkantis ant biznio
New Philadelphia, Pa.
tuvaites isz Bostono ir aplinki
Dasižinokit pas Adomų Sziaudį,
nes. Taipgi yra užpraszomos drau
gystes, kaip tai sz. Kazimiero S.
Bostono, sz. Juozapo Bridgeton'o,
sz. Roko' Brocktono,
idant
geriausiai gydo visokias ligas
pribūtų ant to didelio baliaus ir
pasilinksmitų su mumis isz drau
30 E. Ltoyd str.
ges.
Su guodone.

..Lietuva" kakztuoja ant metų tik S 2.

Puikiausia visam Shenandoah

galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s v a- Ch. Slunitlea gali kas nori gauti ir tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už kų nesigalesit.
r e t s, geriausia skilvio ir žarnų rogulia- baezkutia in namus parsigabenti
toHip____________ ___________________
7 0 W. Coal Hr. H 11 ; i(N i h. Pa.

Balius!

svarbiausiasJir teisingiausias žinias isz Ame
rikos, Lietuvos ir viso pasvieczio.

..Lietuvos spaustuvės pausdina visokias kuįgas, konsti

VIENATINE LENKISZKA

vienatinis lietuviszkas pinigų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis
svieto: i Europa ir t. t. ir pinigai būna kuogreirziaudai iszniokėti per
bankų. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengenti, o ne pas kokį ten
žydų prigavėję.
Gyvenanti tolinus nuo Pittsburgh'o gali pasirodavot
per laiszkų, Įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszkų rodą,
Taip-gi parduoda ir I a i v a k o r t c s ant. visų kelių į visas dalis
svieto.
Offisas (kantoras)

Iszeina Chicagoje Kas subata ir paduoda žmonėms

R. A. DAVENPORT,
27 S- Jardin sir

Shenandoah, Pa,

MOTELIS

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žino
ų. K urie nor szį bei ta dasižinotie Ir szalto alų
ežio taure iszgertG ar clgarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

Juozą Daukszi

