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Žinoma yra, jog kn. Lecher- nemaltų rugių už $1500, kvie- pražūti. Bet kas yra tarp mu
czilipinėdamas szaudyklę netytas važinėjo prie kardinolo czių už $900, maiszu dėl miltų sų brolių tautieczių blogiausia Isz Rio Janeiro pranesza, czia iszszovė. Kulka tokioj
už $600; sudegė taipogi su grū prasiplatinus girtybė, prie ku
London, 18 d. Gegužio, 1897. ezionai Londone, idant įgyti
kad 8 tukstanezius maisztinį- negeroj linkmėj lėkė, kad vie
dais 7 vagonai, kuriuose skaito rios kiekvienas isz musų prie
jo užtarymą.
kų po vadovyste fanatiko Con- nai to vaikėzo seserų perėjo Garbingas Garso redaktoriau!
Praslinkus kokiam laikui ta ant 700 dol , o 5 vagonai su lankus. Kad jau keletą centų
selheiro sumuszė randava per kaklą, o kitai pataikė į
miltais, kuriuose, sakė, buvo kur nutvėrė, tai tuojaus tur
Meldžiame patalpįti Jūsų po iszrinkti nuo draugystes
kariumenė ties Camedo, nors krutinę augszcziau szirdies.
Ant to nežiūri, ar
delegatai pas kardinolą, rodos, 5000 tonu, Ypatingai ta ug- pragerti.
Abidvi
seserys
numirė.
garbingame
laikrasztije
sekanjie narsiai prieszinosi.
yra sveikas, ar ne, ar laimin
kad maldos kn. Lecherto ne
czią
korespondenciją.
.
Darbas dėl 500 d a rAUSTRIJA.
buvo iszklausytos, nesą lietu- rie buvo a|>sigyvenę arti minė gas, ar nelaimingas, tai vis
b i n į k ų.
Czionais gyvena nemažas viaųis prižadėjo duoti reikalin tos ugnies. Labai gynė baž tiek. Kaip ir musų tautietis,
Viedniuj sustraikavo visi
nyezią Szv. Agnieszkos, o zo- susikalektavojęs pas mumis
Mieste Anderson, Ind. pra skaitlius lietuvių. — Atkelia gą kunįgą.
tramvajų [strytkarių] tarnai.
Vokietijos sūdąs isz- Vos keli karai visam mieste dėjo dirbti didelis fabrikas vęs isz Rymo kunįgas Ta- Dyvinas vėl dalykas szis konįkės seserys Szv. Katari $25,51, sulaukęs vakaro vie
moszius Przybylskis užmanė
nos saugojo ir gynė prigulin- noj grinezioj kad gėrė, tai net
teisino Tautsch’a. vaikszczioje, ir tuos tur polici zerkolinių stiklų, prigulintys savo tautiecziams susivienyti yra: seniaus, tai kn. Przybyls- czią
pr e tos bažnyczios niob- ruko dinerkės su alum ir bon„American Plate Glą?s Co.”
kis, iszkeliavęs atgal į Rymą,
ja daboti.
Lietu susiraszinedavo su lietuviais, lainę ir Szv. Juozupo ligonbu- kos su degtine. Broli tautieti!
500 darbinįkų gavo darbą. ir uždėti draugystę.
FILIP1NTSZK0S SALOS.
Vezuvijus prakiuro.
Pradėjus tai dirbtuvei dirbti viams tas užmanymas labai bet paskui nustojo raszęs. Ži tį. Tok is trukszmas traukėsi nenoringai turiu Tamstą biskį
Isz Manilijos pareina priva- turės atpigti stiklai, nes trus- patiko, užtaigi neilgai tas da noma isz tikrų verdenių, jog nuo 2 valandos iki 6 ryto. Su užgauti, bet tikrai teisingai,
Sijamo karalius sveczhiojasi Italijoj. tiszkos žinios, kad ispanai aretas (fabrikantų susitarimas) lykas truko. 6 d. Rugpjuczio kn. Przybylskiui per popiežiaus degus malimui 20 vyru neteko kad tamsta susiprastum, kas
yra bloga ir kas gera, tai su
sztavojo 25 katalikų kunįgus, tada pakėlė stiklų prekę, kada 1896m. tapo uždėta draugyste vikariuszą tapo susiraszineji- darbo.
rinktus centus nepraleistum
kurie buvo prielankus maisz- sudegė dabar isznaujo pradė po vardu „Vienybe lietuvių mas su Londono lietuviais už
GRAIKIJA.
tinikams
Pradėjo į czionais žmonės ant girtuokliavimo, tik apvers
jęs dirbti stiklinis fabrikas^
u
Jir juos
O d gyvus sudegiO
draustas.
Rodos
ir
apie
tai
Turkai su graikais jau liovė
rijos ir szv. Kazimiero“. Jau,
no.
atkakti isz kitų miestų, nes kas tom ant ko naudingo dėl sa
si peszęsi, taigi dabar peszasi
V. Dievui dekavot, sziandien
ANGLIJA.
Su guodone
Goks paleido paskalą, jogAsh- vęs.
(barasi) tarp savęs Europos
Tolesnes
žinios
apie
Vieny

minėta draugyste susideda isz
L i e t u v y s.
Henry Labouchere’ą iszduoTies Christiansburg,
landė pradėjo darbai gerai eiO
'
vieszpatysczių
pasiuntiniai
bę
taps
vėliaus
apgarsįtos.
toją laikraszczio „Truth“ ir iszlėkė į orą liokomotyva ant 130 sąnarių. , Susirinkimai-gi
i;i. Atsiszaukiu į visus savo
(ambasadoriai) besirodavoda- radikaliszką parlamento sąna
Morfolk W estern geležinke atsilaiko lenkiszkoje bažnytautieczius, idant būtumėt sau
Wi 1 k e s-B a
mi, ant kokių iszlygų turi su
rį susitikęs ant gatvės jaunas lio. Trys žmogystos liko už- ezioje, kurios fundatoriumi *) Jau tie mus „broliai“ lenkai gus, o neklausytumet tokių Guodotinas Garso Redaktositaikyti kariavusios tautos.
yra kun. Antanas Lechert’as. visur su lietuviais taip elgiasi. Tas zaunų, nes iszleisite pinįgiis,
vyras kirto kelissyk lazda. musztos.
Turkų pusę labai laiko Vokie
Minėtas kunįgas Lechert’as pats, ką raszo giloJotinas korepon- airiuos turite, o patys turėsi pįti į Jūsų laikrasztį szitas nau
tija, bet Anglija, prie kurios
Ant farmos netoli nuo 5a- yra lenkiszku patrijotu, kurio dentasisz Anglijos, buvo savo laike te daugybę vargo paneszti, nes
ras buvo sūnus metodistų kujienas.
net ir Maskolija ant galo pris
ir Amerikoj, kol lietuviai visiszkai
garupeseziu yra sulenkinimas neatsiskyrė nuo lenką. Prisikankys czion taip, kaip ir visui, žmo
nįgo G. Brooks’o, ir pats pirtojo, nenori sutikti, Kad nevie
rinio
tartoko,
prigulinezio
Ja

Londone givenanezių lietuvių. gana ir Anglijos lietuviai, kol per- nės kenczia varga.
miaus buvo kunjgii. Jisai muežioj kn. Balcziunas 30 d. Geg.
nas krikszczionis nepapultų po
mes
Wolfe.
Du
darbinįkąi
szė iszduotoją laikraszczio už
gyvęs perijodą atsiskyrimo nuo
turkų valdžia.
yra
Sunkiai
sužeisti.
tą ypatą su skaitytojais Garso lenką ir koliai neįsitaisys savo loctai, kad tas apraszė jo nevisai
visi žmones buvo kaip gy
nas,
grynai
lietuviszkas
parapijas.
gražius darbus.
Mat jaunas
ISPANIJA.
vi nematę didelio kriksztijant,
Brangus
(Baltimore, Jvld.
Pereitą utarnįką Chicago’je areziaus supažįdįti.
O
Red,
Brooks’as per penkis metus įvyko didelė ekspliozija p. Šliu Kun. Lechert’as atkeliavo
Garso Redaktoriau! Praszau tai daugelis svieto susirinko pa
Nuo dienos, kada kunįKad
papuczkai
tavę
kankina
ir
ne

vis raszė laiszkus praszydamas
į Londoną isz Pracuzijos su smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s jatalpįt szituos kelis žodelius žiūrėti. Tas naujai kriksztytas
Ogaiksztis Tetuan, ministeris paszelpos nuo ministerių, ku- re fejerverkų dirbtuvėje. Vie
nas darbi n įkas per neatsargu ciela svita ,,braciszkų“ ir „se katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, isz Baltimorės. Perleidom Sek pirma vadinosi Polczius Alvis,
nįgaikszczių ir 1.1, ir tokiu bū mą numetė degantį brėžiukąir selių“.
Atkeliavęs, skubino 10’c., 25c,
minių szventę labai iszkilmin- o po kriksztui vadinasi Juozas
beralų pasiuntinį Canos, Ispa
du surinko $40,000. Už ap
Alvis. Kūmais buvo: Raidas
lietuviams praneszti, jog
nijos ministerijoj ir reprezen
gai,
10
valandą
ant
dievmalKorespondencij os.
garsinimą tų jo darbų, jisai ir iazlėkė į padanges. Daugelis įtaisysęs Londone bažnyezią,
tantų bute nėra tvarkos: lybedystės pribuvo Szv. Kazimiero Brokas ir Rože Brokiene, an
muszė Labouchere’ą. Bet La- darbinįkų buvo iszėję namo;
ralai visai neprisideda prie ro
)r-es Kareiviai, per ką labai tra pora - Antanas KazakeviAshland,
Wis.
Szį
pa
vasa

bouchere’as jo neskundė už 24 smarkiai sužeisti.
bet ir lietuviai susirinkti.
dą. Dėlto ministerių prezesas
Mukiai iszrodė, o ir žmonelių czius ir Marijona Szemes, trerį
musų
mieste
tapo
įvesta
užpuolimą, tik ten pat su juom
Conovas del Castillo pasidavė
drausmė taip kaip ir kituose nemažai buvo susirinkusių. czia pora—Motiejus Stankesusigerino ir ėjo abudu toliaus
vus, Lechert’o užmanymas pil miestuose, jog nevalia vaikams Guod. Kun. J. Lietuvnįkas la viezius ir Agota Alviene, ke
į dimissiją su visu gabinetu.
Cleveland’e, O., nuo pereito nai iszsipildė. K n. Przybyls
sznekuczi uodami.
- Karaliene jų dimissiją buvo
jai gražiai pasakė pamokslą tvirta pora — Petras Sarpalius
panedėlio sustojo dirbę visos
ir Sarpaliene. Apart szių buvo
kis, suszaukęs lietuvius, - liepė resnių po 9 vai. vakaro iki 7
V. Fr.
jiems ant bažnyczios po 1 sva- v. ryto, nes priesz tai buvo no ilgiausiai ant szio sveto. dar net 30 porų.
tino Canovo plenipotenciją.
Works - per tai 1000 darbinį(5 dol.) sudėti, nesą prie vaikų papildyta piktadarystė. Miszparai buvo 8 valandą va
Dabar Canovas ketina paTik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a*
szios bažnyczios busiąs visuo Susirinkę vaikai 12 Kovo szių kare.
r c ts, geriausią skilvio ir žarną regulia
met lietuviszkas kunįgas. Lie metų palei vieną kromeli, iszberalus.
O dabar pranesziu apie dar torių.
ilginus,
Pittsburgh’e, Pa. geležies
tuviai ir ant to sutiko: sudėjo aužė ano duris ir iszvogė isz bus. Kriauczių darbai buk
PRANCŪZIJA.
dirbtuvėj firmos JonestLaugh
beveik visi po 1 sv. sterl. ir ano, kas jiems patiko. Blėdies biskį geriau prasideda, o ką
Naujas kaukįtinis.
kumpanija
Standard
turi
su

lin
straikuojadarbinįkai
visuo

Isz Prancūzijos pareina ži
suteikė kun. Lechert’ui.
padarė ant $300, už ką savinį- fabrikuose, tai suvis nieką5
se skyriuose, iszėmus tik tuos
(Prisiųsta.)
Po iszkeliavimui kun. Przy✓ kas pasidavė į sūdą, o sūdąs darbas eina, ir suvis pigiai mo
darbinįkus,
kurie
priguli
į
pratrukęs debesys užliejo di
bylskio, prižadėjimas pasiliko nusprendė,
jog iszmuszus ka, per tai žmonės nenori dirb P. Boczkauskas už savo die
sus
reikalavimus
iki
ateinan,,
Amalgamated
Association.
”
delį plotą ir padare blėdies
ir
9-nias Rotužės varpui bus ti : vieni iszvažinėjo antfarmų, vobaimingą gyvenimą
czių
naujų
metų.
Straikuoja
apie
2.500
darbinįant kelių milijonų.
zidentas „Vienybės“ p. Anta rasztavotas kiekvienas vaikas, o kiti taip prie lengvesnių dar szventus(?) rasztus „Saulėje“
kų, reikalaujanczių, kad butų
tur but tikisi pasilikti szvenSu guodone
Siuvėju s t r a i k o s. nas Petkeviczia
neturintis 18 metų, taip vy bu dirba.
MEX1KA.
mokestis tokia, kaip pirmiaus
tuoju, ba da ne biskį nesedecherto užklausė: kodėl jisai
siuvėjų
strai
buvo.
Mexike, mieste Pueblo įvynesirūpina apie atgabenimą ties. Bet 12 Gegužioszių me
lietuviszko kunįgo - Lechertas tų vaikai atkerszijo. Susirin Pittston, Pa. Atsilankė Pono Iszganytojaus, kursai ne
Birželio
vakare
susirinko
apie
pliozije ir apie dvideszimts su
jam atsakė, jog jo bažnyczioje kę Imą valandą ryto įsilaužė, pas mumis 30 d. Geg. musų
4000
kriauczių
į
Cooper
LTnion,
virszum žmonių nustojo gy
tautietis Rėklys, kurį szios p. Boczkauskas paperės kaip
1110 pabėgo tūlas Frank Mc kur juos suszaukė jų vadas lietuviszkas kun. visai nereika gėriau sakant įėjo su raktuį
vasties.
Hugh, kurį pavasari]’ 1895 me Shoenfeldt’as ir straiko komi lingas — jeigu, sako, kas spa- Public School aut lllos gatvės
patiko didele nelaime, kad je, tai mažu daugiaus taip ne
VOKIETIJA.
tų apsudijo ant 5 metų sėdėji tetas. Ten strai kuojanezius viedotis nori, tai gali ir len- ant IXtos kertės, paglemžė isz
treinas ant ogeležinkelio nu va- gražiai neraszys. Jau ir dabar,
mo. Jo kambarys buvo ant drąsino, ir jie vargu pasiduos, kiszkai. nesą beveik [?] visi
Dabar žmogus kaip tik po provai, tai tuoj
lietuviai kalba lenkiszkai.
o isz kitų, kurie buvo uždary žiavo kojas.
virszutinio gyvenimo, tad jis
P. Petkeviczia ant tų jo žo ti po raktu nieko nelaimėjo, turėdamas gyvastį, o neture- Dėdės „kriokas“ turbūt nu
ne, policijos, von Ta tsch’o, pasidarė stoge skylę ir tokiu
stipo, ar nuvėjo kur į neszvadžių szeip atsiliepė: „Jeigu tik paglemžė knįgas, kurių
kursai buvo skųstas už krei budu pabėgo. Sjilyg
vertę skaito ant $50, o kurias tinai lankytis pas musų tautie- rias vietas, bet vargu Dėdė
jus
nesirupįsite
pargabenti
lienepasisekė
jo
pagauti.
vą prisiegą, apgavėjistes, par
Mieste Alexandria, Va., už tuviszką kunįgą, tai mes pa rądo iszmestas ant St. Clair czius, o mes, broliai, kurie da jau priimtų atgal savo „kriosidavimą. Sudas jį iszteisino,
ką“, nors tas sugrįžtų ir su
sidegė triobėsiai dirbtuves liausime dėl Jus kolektavoję ulyczios. Ant gelžkelio rado
bet prisudijo ant dviejų mene
t a s a n t su d ž i o s.
)lisztų ar dan- pamesta isz paglemžtų pinįgų musų nelaimingą brolį tautietį, pilnu meszlų maiszu. Jau da
pramanytų meszlų Bryan’o,
sių kalėjimo baroną Luetzow’a,
nepaliausime $3,60 c., kurie buvo suvy nes nežinom, kokia ir mus ne bar Dėdė kaip ne tas, jau ne
griūtų,
Mieste Middle,sboro, Ky., o nuo ten ugele perėjo ant ki gus
nioti szilkinėj skepetaitė], ku laime gal patikti. Pas mumis sidžiaugtų, kad kriokas ir su
iki
nebus
lietnprotestavoję,
locninįkas
bravoro
nuszovė
tų
namų.
Per
asztuonias
ądyir
falch’u už apvogimą kasos
rią visi pripažino, jog yra tos klebonas prakalbėjo keletą žo pilnu meszlų maiszu sugrįžtų.
John’ą C. Colston’ą, republi- nas ugnagesiai negalėjo užge- viszko kunigo”!
sziavojimą kvitų.
džių priesz sumą, kad bus ko
Vai tu Baczkauskėli, Baczkonų kandidatą ant slidžios sįti ugnies. Blėdies padaryta
Lechertas žinodamas, jog mokslainės mokįtojos, nes ant
kunįgą lietuviai neiszkur par anos buvo iszsiuta jos pravar go musų tautieczio — Rėklio, kauskėli! gaila tavęs, bet ir
Miestelis Bondzin, netoli Bell County. Užmuszėjas bu už pusę milijono dolerių.
gerai tav’, nes užsitarnavai ant
gabens, nieko sav isz to gra des 3 Ii taros.
nuo Katovicų, guli ant anglių vo pabėgęs, bet policijai pasi
T v a n a s.
tai
kolektoriai
bažnyczioj
su-'
sinimo p. Petkevycziaus neda Piktadariai dar nesusekti, kolektavojo $ 20,51 c„ guodo
kasyklų. Apaczioj senos ka sekė jį suimti. Visi taip yra
tavę Dievo ranka, mažu dabar
Isz miestelio Jasper, esan- rė, bet per pamokslą dar kai bet mena, jog tai turėjo pada
syklos turėjo pradėt griūti, ant jo įdūkę, kad jį tuoj aus
tinas kn. M. Szedvydis davė susiprasi, kad negerai darei.
nes dalis to miestelio pradėjo lineziuotų, jei tik liaudis pri czio netoli nuo Sioux Falls, S. po lietuvių maisztinįką iszva- ryt vaikai.
5 dol., isz viso pasidarė 25,51c.
Į D., pranesza, kad ten tiek dino.
smukti į žemę. Apie 200 szei- griebtų į savo rankas.
Dangun Žengimo Jėzuso Tai kad kitose parapijose tiek
{
isz
debesiu
nukrito
vanmynų neteko pastogės.
Po nekuriam laikui, t.y. po (27 Geg. ) naktį sudegė ezio sukolektavotų, tai tas musų C a a c a r e t s sudrutlna skilvį, Inkstus
N u s z o v ė s a v o vaikus.
ir žarnas.
Niekad neapsilpnina nei
;, kad geležinkelį Great iszvažiavimui kn. Przybylskio,
10c.
ITALIJA.
Baltimore]’, Md. laiszkų ne
them per kelias mylias atkeliavo į Londoną persekio nai malimas, kurį valdė Ash tautietis galėtų tarp mus ne- skaudulių nepadaro.
land & Mineapolis Jlanor Co.
Isz Neapolio pareina žinia, sziotojas Edgaras Harris nu ilgio užsėmė vanduo apie ant jamas nuo maskoliszko rando
Buvo mat garu varoma, o mi
szovė savo 12 metų sūnų Geor- dviejų pėdų augszczio, tiltai
kad vulkonas Vezuvijus
kn. Liudvikas Vaitis, paeinan nėtą naktį prie liokomotyvos
dėjo mesti ugninę lavą. Plo- ge’ą, ir jauną dukterį Adą, o visi vandenio nuneszti, o pasė- tis isz Gardino rėdybos, dupagedo lempa, darbinįkai ne
' tas 2000 yardų ilgio ir 500 kitą dukterį Eilę sunkiai su
szia ir kimu lietuvys, bet ne galėjo patėmyti, kaip tamsiam
žeidė,
o
antgalo
ir
pats
savę
ploczio yra užlietas lava.
mokąs lietuviszkai.
Vienok kambaryje pagal cilinderį kasGavome szviežiai isz Prusų knįgų po vardu:
mirtinai sužeidė.
Kožnas taip sako.
žin kokiu ten budu užsidegė
E. Harris’as iszėjo isz galvos Cascarets katariszkos cukerkos
gyvenęs, pramoko lietuviszkai medinė siena, o nuo tos grei Pekla arba amžinas pragaras“, „Stebuklai
lius, Chulalongkoin L Italijos isz priežasties paezios numiri niausiąs iszradimas szio amžiau yra
ir laike lietuvių pusę.
Dievo szventose czyseziaus dusziose“.
tai prasiplatino ugnis. Kol
karalius Humbertas pasitiko mo, nes pirmiaus jisai buvo
daro labai gera įtekme ant inkstu, abelToks kn. Vaicziopasielgimas spėjo atkakti ugniagesiai, jau
Prekė tos didelės ir puikios knįgos tik................... 80C.
jį ant gelžkelio ir davė, kaipo geras vyras ir jauslus tėvas.
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują,
savo svecziui, K virinate gyve Nuszovė dvi seseris. panaikina perszalhną, iszgydo galvos
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
viskas isz medžio padirbta.
nimą.
4 d. Birželio Sijamo
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
Taipgi turime ir kitokių knįgų.
Prisiųsk į Gftl’SO re
Penkiolikos metų sūnūs L. mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi Vaitį iszgine, neduodamas jam Ugnis pridirbo daug blėdies:
karalius buvo su vizitą pas
240 nedėlioję ne miszias atlaikyti. sudegė sumaltų miltų už $1100, dakciją už 2 C. markę, o gausi kataliogą.
Schwartz’o isz Greene, la., be- sų aptlekorlų gvarantuojama.
szv. tėvą.

Mai room tanu
susitaikė su turkais.
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Laiszkas isz Anglijos.

Ispanijos partijos dar
vis pykstasi.
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Iszduotojaus ,, Saules,” p. tuvius paversti į lenkus. Bet tai darbai, ir toli ne visi, kun. radaika yra tikrai platįtoja paleistuvysczių tarpe lietuviszkos giminės, tai Su
A.
Miluko,
kurį
p.
B.
vadina
Boczkaucko,
byla
(prova)daug
sakysit:
kas
buvo,
tai
žuvo,
o
vienytų Valsczių advokatas (lojeris) p.
‘ Garsas Amerikos Lietuviu”
uždėta 1848 mete
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kįti užsimezganezias tuom tar dien gyvuojanti Plymouth’e V. straipsnių.
kataliogą
už
dyka.
Raszant
padėkit
adresą
toki:
Ir kad isz szių trijų liudinį- Valstijų ukėsai. Po kalbu iszteisinimo
(Pabaiga ant 4-to pusi.)
pu lietuviszkas parapijas ir lie Voloncziausko draugyste? Vis kų sūdąs persitikrino, kad „Saulės" taIszviso ant Em. N... $523,
Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa

Banka Bischoffo

J

GARSO Spaustuve

Medega S. Dantuoto hijogiafijai.

36.
37.

Pagal M. D. Silvestraiti parasze kun. 2K. Burba,

— (Tasa.) ----25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

„Wielmozneinu Mikolajowi Tryznie Pod.skarbiemu
ziemskiemu W. X. Litewskiego kwit z lidzby Seymowrey Roku 1639”. 9 lapai in folio.
Margunrinai (lingvistika, mitologija, istorija, priežo
džiai, dokumentai, iszraszai isz knįgų ir t. t. vokiszkoje,
lenkiszkoje, lotyniszkoje, lietuviszkoje, prancuziszkoje,
ir t. t. kalboje). 130 lapų in folio.
Laudum Xięstwa Zmujdzkiego wobozie podPloteiami dnia 24 Junii anno 1659 — Jan Kazimierz z Božey
Laski krol polski etc. etc. etc. 10 lapų in folio.
„Del Bažnyczios istorjos medega”. 17 lapų in folio,
ir „List Apostolski Kasp. Borowskiego Bis. Lucko —
Žytomierskiego 1849 r. w Petersburgu”, (Spaudinta).
„Kwitatya P. Podskarbiemu z wydatkow Rptey —
Zygmunt III”, etc. ant 6 lapų in folio.
Otkaz Korola jeho Mifosti na nckotoryje Artykuly
Obiwatelem Ziemli Zomoitskoje w kotorych oni sobie
kriwdy i naruszenie praw i wolnostei swoich rozumicli i
zostawene wo wsem pri starodawnosti 1552 r. 20 Maja,
In folio 6 lapai.
Iszraszai isz knįgų apie etnografiją ir istorijų. In < į nar
to 28 lapai.
Zapis Mat’feja Iwaszkowicza 1558.*) 4 lapai in folio.
Dipliomai priderenti Žemaityje!. 28 lapai in folio.
„Bone Sphortiae reginae Poloniae. Albertus Gastolt
Palatinus Vilnensis Contra dučėm Constantinum de
Ostrog et contra Radivilones”. In folio 16 lapų.
Siužba bojar czerkaskich, Kanewskich i dr.*) 5 lapai
in folio.
*) Originale raszyta gudiszkom raidėm,-

38.

39.
40.

Uchwafaseymu Grodzienskiego r, 1567. In folio 7 lapai.
Warunek Obywatelom W. X. Litewskiego procz pospolitego ruszenia nie iezdzie na woinę tylko jako Koronni. 3 lapai in folio.
,,Fragmenta Historica ex Bibliotheca Comitis Georgii
Plater Mareschalei Roseinensis”.
In folio 13 lapų —
,, Privilegia J ura Immunitates et Libertates Samogitarum”
— Lietuviszkos pavardes.
Fragmenta Historica ex Bibliotheca Comitis Jeorgi
Plater P. M. Mareschalii Rosieinensis. 8 in folio lapai.
Leta božago naroženia 1565 Mca Dekabria 21 —Otkaz
Gospodaria Korolia Eho Msti i w. k. Zigmonta Avgusta i
t. d.*) — 12 lapų in folio.
„Pod lieta Bož Nar. 1529 indkt 1 miesinca Jen\varia
25 dien.. .. Hosp. Korol i W. K. Jeho Miiostžikhimont
i t. d.” 2 kopijos po 2 lapu in folio.
Spis przeižoonych Kai vary i Žmujdzkiej od r. 1824 —
1888. Oraz wazniejszych faktow tego miejsca. — 12 in
folio lapų.
,,Przywilej Lacinski ziednoczeniaWladyslawa Jagielo
Krola, Stanow Korennych z Zygmuntem W. X. Litewskiin z stany AV. X. L. Pieczęci u niego przedtym bylo 7
a teraz 6 sprawiony we Lwowie de dataS. Hegvigis Ro
ku 1432. Stary przywilej”. 2 lapai in folio.
Visoki dipliomai ir medega del istorijos ir t. t. — 120
lapų in folio.
Lietuviszki priežodžiai Daukanto suraszyti. Apart to
yra dar oze jo ranka suraszyta isz priežodžių knįgute.
Visokia medega, kuodaugiausei liet, kalboje, keli arkuszai.
Notatki do herbarza litewskiego (z Metryki litews"
kiej) — 1589 (tūkstantis penkiszimtai asztuonesdeszimt
devini) lapai m folio.
7 7

C7

O

48.

49.

50.

v

41.

42.

43.

44.
45.

46.
47.

*) Originalo raižyta gudiazkom raidėm.

51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.

Lietuviszkas žodynas pagal žemaitiszkos tarmes para
szytas su paaiszkinimu nekuriu žodžių lotyniszkai nuo A
salig Gwitdos. In folio. (Dabar toji medega pas profeso
rių Jablonskį, Jelgavoje, Grosse str. 14).
Lenkiszkas žodynas nuo pradžios lyg į galo nuo A—Ž,
turentis trejose knįgose 1020 lapų in folio, apie 72,632
žodžių.
Czia yra per pusę priraszyti lietuviszki žemai
tiszkos tarmes žodžiai.
„Pasakas Phredro Iszguldę isz Lotyniszkos kalbos į
Žamaitiszką Motiejus Szauklys” — Lapai tikt 26. Ne vi
sas rankrasztis. In folio.
Budą senowes Lietuwiu Kalnėnu ir Žemajcziu. — In
folio 130 lapų.
Paveikslai ant raszimo grometų, dakumentų — Arit
metika in folio 44 lapai. Visa.
Historya Justina (Rimo cecoriaus isz lotyniszkos kal
bos iszguldyta ant lietuviszkos). In folio 202 lapai. Viskas.
Pamokslai kaip Gires kirsti sieti ir dijkti diel Ahvino
Ukinyko paraszia Antanas Dagys metuse 1854— Jn folio
43 lapai. Ne viskas.
Instrukcje del gyrininkistes. In folio 104 lapai. Viskas.
Kajminęs Saugtęs arba Palicijos įstatymas diet skarbo
walstionu, sauliedinosi Gubernijos! arba sritiesi — In fo
lio 12 lapų. Ne viskas.
Pasakojimas apej Weikalus Letuwiu tautos senowe
kuri trumpaj aprasza Jonas Ejnaras metuse 1850.
Non ėst generasorum hominum ros — ai ienas quaere
re, et pati suas per ignaviam amitti. Dyonisius Halicarnasem hist. L. V.
Tur apie 288 arkuszus arba 576 lapus in folio.

Daukanto korespondentai.
K. .Maigio laiszkai.
Kovo 5 d. — Oventai 1845 m

Guodojamas Drauge Olgerde Geradčjau!
Užgavar savo malonum laiszku kaip maiszą vysznių
tai ir neatsiginsi nuo korespondencijų, kad tiktai nenusibostų
— o galtav ir su nauda kitose aplinkybėse— siusime. —Jeigu
tiek paszvenczia Dauggalingas Daukantas: nesu lygintinai
esmi dėkingu už tokį užsitikejimą— kadangi nežinomas, at
tolintas — musų dvasias vienyji. Po teisybei, ta kliasa, bū
dama pamatu ir užsilaikymu, užsiėmimu ir darbu visuome
nes, negalėjo iki szioliai turėti geradejingos pagelbos del už
laikymo brangių tautystes liekanų, — iszgvildyjimo pajiegų
ir pabudžių iszlavinimo — kadangi prigimimas visame kame
neatskyrė ir nenuskriaudė žmogaus prerogatyvų — viena kibirksztele tesianeziosios atminties isz burnos į ausis kaip tik
bleskcna be pridėjimo, suvienyjimo ir iszlavinimo: asz gi nuo
seniai perimtas pasigailėjimu — isz priežasties pripažinimo
jiems Kaino gentkartes (pakalenijos) ir taip ilgos bausmes,
negalėjau ir neturėjau progos parodyti tas jų nelaimes.
Rinksiu, lavįsiu ir gaivįsiu dvasią ir tusztumus dapildysiu
ant kiek pavelys užsiėmimai;.... o jeigu bus Jo mylistos
Dumcziaus mylista, teiksis palikti ainiams paminėjimą mano
darbų tame rankiuje. To praszo Tavo tiktras draugas pagal
užvadinimą.
Kazi s Moygisas

Bus ir prozoj ir eilėse multum. —

Giesme priesz Miszias szventas.

Pulkim antkelių visi krikszczionys,
Trokszdami, Jėzau, Tavo malonės! ir t t.
„Maldas Kataliku pagal Bažniczios S. Rimo iszraszy58.
(Toliaus netalpiname, nes visi lietuviai žino tą giesmę
tas metuose 1842”. — Tur in folio 123 lapus arba 246 pu
ant atminties).
ses. Cenzūrawotai” 11 Julia 1847 goda w AA ilnie.
)
-------- [Toliaus bus]. --------Pagal literų suraszas. Dideli knįga. Index.
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nuogam pasikarti.. .. E-e, kad tu
norėtum ir galų gauti, tai negali —
nes per biednas!.........
Kosminski’o humoreska.
Ir piktume trenkė sugniaužtų
popierų ant apdulkėjusio stalo, ant
Verte Andrius.
kurio gulėjo szmotelis muilo, tru
erskyrimas
piniai duonos, sulaužytos szukos,
Apszvietimas Žemaicziu Vyskupystes.
wAk RADEDU ir asz raszyti apy sudaužytas veidrodys, butelis, ku
sakų. Sziųdien beveik visi szy tų rio kakle buvo įkisztas galelis
144.
aszo, — tai ir asz raszau. Drau žvakės ir daug kitokių menkesnės
vertės biedno mokslincziaus branv
• •
Senovės rasztinįkai, vieni būtinai nieko apie Žemaicziu apszvieti- gija, mat, reikalauja kokios nors gumynų.
atmainos — maino jų užtat isz visų
mų nekalba, o kiti'praminę juos neapszviestais, tamsunais, ir t. t. lio— A! tai szios dienos „Kasdie
y
e pusių.... Kas apysakomis, kas
vesi apie juos szneketi; todėl ir mano apraszymas Žemaicziu apszvie- dainomis, kas dramomis,
o ninės Zinos”! neskaieziau dar jų. - timo trumpas turi būti. Zemaicziai pirmą sykį biskį pramoko, tapę randasi ir tokių, kurie isz to visko — ir paėmęs y rankas atskleidė ir
katalikais, tas vienok mokslas buvo gana mažas, nes per apskritą pen padaro „Saldžių Mikstūrą” ir peni pradėjo akyvai peržiūrinėti apgarkioliktąjį amžių, vos sziek tiek pažino katalikų tikėjimo daigtus. Bet skaitytojus homeopatiszku saiku. sinym us.
Už valandos paszoko ant kojų —
Raszliaviszkų aptiekų turime
kitaip ir būti negalėjo, nes Žemaicziu pirmutiniais mokytojais buvo
kas-kart vis daugiaus ir dauginus - veidas prasiszvietė, o akys pradėjo
kunįgai lenkai, ne žemaitiszkai, ne lietux iszkai nemokantie. Tie ne
o žmonės kaip mirė, taip mirszta žibėti, rodos, kad naujai atgimė ir
įveikdami patys su žmonėmis susikalbėti, mokino juos per iszguldy- nuo.. prietarų.... ir aklumo . .. riktelėjo pats į savę isz džiaugsmo:
tojus ir taip mokydami neįstengė įsikerojusių stabmeldžių greit per Bet užtat meilumas ir szvelnumas
— Yra! yra! tuojaus einu!
versti į gerus katalikus. Matydami tai musų vyskupai, szirdingai no ponų aptiekorių be kraszto....
„Kasdieninėse Žiniose” buvo se
rėjo, idant žemaicziu jaunikaičiai butų kunįgais. Bet toj gadynėj1 vi- nereikia mokėti už kiekvienų vais kantis apgarsinymas:
^hose Žemaicziuose nebuvo nė vienos mokslinyežios, nė seminarijos; to tų atskyriai.... Užmoki kas ber„Reikalingas tuojaus mokyto
tainis metų ar už metus. Prekę tav
jas, kuris butų baigęs augszcziaudėl musų jaunuomenė nieko nemokėjo, o būtinai nemokanezius, kaip
numažina ir turi sav, kas diena,
■ius mokslus ir jei turės atsakangalėjo szventyti į kunįgus? Ne kartų vyskupai iszskirdavo bernelius, kas ncdėlia, ar kas mėnuo vaistus...
czius gabumus ir diplomų, liudykuriuos pas savę laikė, szėrė ir mokino daigių kunįgams reikalingų; nuo skurdumo ir nesmagumo....
janty apie atsiekimų moksliszko
kitus pavedę turtingiems klebonams, liepė mokįti teoliogijęs, o sziek Ar iszgysi? Kam galvoje.. .. Ap
laipsnio, gali pasitikėti prideran
tiek pramokusius ir tarnauti szventai bažnycziai prasilavinusius, szven- tinka neatsako už veikmę vaistų,
ežios užmokesties -- meldžiu atkad
tik
jos
buvo
sudarytos
pagal
tino į kunįgus. llgainiu vyskupams įsikirėjo kartu būti valdamieriais
siszaukti po No. 13 Didžiosios
regulas ir tiesas raszliaviszkos farulyczios”.
vyskupystės ir mokytojais, klebonai taipgi pradėjo rauktis, jog tu r pe makopeos......
nėti ir mokįti jaunikaiezius be jokio užmokesezio, todėl vyskupas Mo Na, gana apie vaistus, - mes no
Musų karžigys nem išlijo nė
tiejus II. 1469 metuose, įsteigė Varifiuos mokslinyczių, kurioj’ patal rime paklausyti tos apysakos.. .. valandos ilginus, pagriebė skrybė
lę ir už kelinto minutų užskambino
pino jaunikaiezius ketinanezius kunįgais būti ir jų mokytoju padarė — Tuojaus:
— Buvo tai vienas jaunas vyru pribėgęs prie to namo, pagal pa
tūlų kunįgų Mykolų. Tokiu budu iszszventyti jauni kunįgai, maž kų
duoto „Kasdieninėse Žiniose” antpatys temokėdami, nedaug galėjo platyt kunįgaiksztystėj’ apszvietimų. kas, kuriam akyse sakydavo, (kas raszo.
tankiai atsitaiko), kad jis yra dide
liai gabus, bet dar apie kury buvo — Czia reikalauja mokytojaus,
145.
sznekama ir už akių, jog yra gabus, baigusio augsztesnius mokslus? —
užklausė tarnaitės, kuri atidarė du
Kataliku mokslinyczios.
(kas retai su kuom atsitako).. ..
Iszdavė jis visus egzaminus — ris.
Szeszioliktame amžije turėjo Zemaicziai labjaus apsiszvesti, nes apturėjo moksliszkų laipsnį, turėjo — Ne, czia reikalauja tik paties
tuokart įvairus didžtureziai pastatė visoj’ vyskupystėj1 29 naujas baž- augsztų kaktų, veidas iszrodė rus mokytojaus — atsakė tarnaitė.
nyczias ir keturias koplyczias. Tos visos greit įgijo kunįgus žmonių tus ir mislijantis, akys protingos,
— Tamista pavelyk, apgarsįta
mokytojus. Toj1 gadynėj’ atsirado Žemaicziuose trys mokslinyczios: - plaukai ilgi, žodžiu, tas vyrutis aiszkiai, jog reikalingas yra moky
pabaigęs augszcziausius
pirmą įsteigė 1507 m. Tauragės miestslij1 bajoras Barloszinas Pal- buvo su szirdžia ir galva, kuris ne tojas,
turėjo isz ko nusipirkti valgyt.... mokslus.........
latsa, bet kas ir ko ten mokino, nežinom: antrų 1530 m. įkūrė JoniszUžsiimdavo mokinimu vaikų, bet
— A, tai asz turiu paklausti
kės klebonas Morkus Lanczkis, kurios mokytojų pats maitino ir algų užsiėmimas nebuvo per sunkus,
ponios, nes asz tik žinau, kad czia
mokėjo. Surinkęs ukinįkų vaikus, mokino raszyti ir skaityti netik že nes jokios lekcijos neturėjo-... reikalauja paties mokytojaus; pa
maitiszkai bet ir lenkiszkai; treczių įsteigė Jurbarke Jurburko klebo Vienatinis jo buvo užsiėmimas - tai laukit Tamista.........
nas Martynas Ilermanaviczia, kurs 1557 m., iszmeldęs nuo karalienės jieszkojimas vietos už mokytojų.
— Szia tav, pusgalvė — murm
Kas
diena
perskaitydavo
visus
ap
Bonos padauginimų klebonijos turtų, pasamdė mokįtojų ir liepė mokį
telėjo kandidatas ant mokytojaus.
garsinyilius visokių laikraszczių
ti vaikus raszyti.
ir.. .. kas diena eidavo gulti alka — Meldžiu tamistos y kambary —
nas, szaltam ir drėgnam kambarė sakė sugrįžtama tarnaitė: — ponia
146
tuojau ateis — rengiasi darios.. ..
li j ........
Ne kataliku mokslinyczios.
Jaunas vyras įėjo y kambary ir
— Na, ateis laikas, kad galų ga
lais isz bado reiks numirti, gyve apalpo matydamas taip puikiai
Visas minavo tas mokslaines įsteigė katalikai dėl katalikų vaikų; bet nant tarp civilizuoto ir mokyto svie įtaisytų kambary.
szeszioliktame amžiuje ir kalvinai su liuteriais davė pradžių kelioms to, — kalbėjo pats į savę musų
Nėr ko stebėtis: kas turi vienus
mokslinyczioms. Ir taip, 1592m. Zopija VnuczkienėPaszuszvienė drau karžigys.
maszkinius, ant kurių net ir pasi
ge su kalvinų kunįgais įkūrė mokslainę Szidlavoj. Pirmam jos mokyto — Ar negeriaus nors syky su karti negalima, ant to turtingas
jui mokėjo 100, antram 40, o trecziara, mokytojui gudiszkos kalbos, tuom atsižegnoti ir sav i kakta papuoszimas didesnį įspūdį padaro.
Musų karžigys, kuriam neduo
30 auksinių algos ant metų. Mokslainėje toj galėjo mokytis kiekvienas, kulka įsmeigti ?.........
A a! kad turėcziau už kų nu da m nė vardo, nė pravardės, žva
kurs tik norėjo. Už Szidlavos kalvinų bažnyczios pinįgus mokinosi
liai pradėjo vaiksztinėti po kamba
dar keturi vaikai, kurie iszėję mokslus, turėjo įstoti y kalvinų kunigus, sipirkti pistalietą. — Nn .... tada
- nereikalinga butu sav gyvasty atim- rį ir nenorom dirstelėjo y veidrody,
arba būti mokytojais. Ta kalvinų nokslainė pragaiszo vienkart su bažj ti, nes turėcziau pinigų.... ir ga- apdarytų y auksuotus rėmus.
nyczia. Didžiūnai Gruženskiai taiposgi buvo įtaisę mokslinyczių Kel : lėcziau pavalgyti... Prisigirdyti?...
Dartės tik patėmijo, kaip ncmėj, bet apie tų nedaug kų žinom. Buvo dar žeimeliuose, Panevėžio ; Negalimas tai daigias, upė užsza- szvariai jis iszrodo.. .. Didžiai appaviete, kalvinų mokslainė, kuri 1674 m. pragaiszo. Ketvirta buvo lus, o mieste nėra szulinio, o kad nesziotas žiponas, sulaužyta ir suRietave, kur kalvinai ir savo spaustuvę turėjo. Kalvinai, toj gadynėj jis isz peklos dugno neiszeitų, ku suodus marszkinių apikaklė, kiauri
gana privisę, turėjo dar savo mokslaines žemaicziu parubežiais, keltu ris iszmislijo del vandenio traukimo batai, kelinės su aptrintais keliais,
pumpų.. -. Mažu pasikart?.... o prie to viso dar pasziauszyti į vi
vos pusėj, kaipo tai: Grežėj, Krasnogiliszkcj ir Biržėj. Biržės moksliBet ant ko?.. .. Ant žipono — fi- sas puses plaukai. Juk galėjo sunyczią, vadinamų gimnazija, įsteigė Krisztupas lladzivilias 1616 m. ziszkai negalima: ant kelinių-... davadyti plaukus nors su tom su
Jos vaidytojom buvo Adomas Rassius, isz Karaliaucziaus Radzivillo sunesziotos didžiai ir gatavos truk- lūžusiom szukom, kurios buvo ant
Galėcziau pasikarti ant apdulkėjusio stalo. — O vienok
pargabętas. Mos vidus Regnetas, vyresnysis miesto kunigas, iszguldė ti....
prusiszkai vokiszkų Martyno Liuterio katekizmų; pagal ta knygų, at- marszkinių, bet kaip? kad tik vie reikėjo persistatyti moteriszkei,
spaudįta Karaiiaucziuj 1547 m., kalvinai su liuteriais mokino Zemai- nus teturiu, tuos, kuriuos ant sa kuri, sprendžiant isz kambario
vęs dėviu, na, tai kibą nuogas tu szvarumo, turėjo prigulėti prie
czius savo tikėjimo. rėcziau kaboti. - - - prie tokio szal- augszcziausios luomos.
----- (Tolinus bus.)-----czio — ale, ant galo, nepridera
(Toliaus bus.)

Zejnaicziu Vyskupyste.
P

XI.

KUR TRUMPA, TEN TRŪKSTA

R. Dbb
Geriausias Shenandorij pho
tographas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo
mažiausio iki formatui portre
to.
Puikiai nutraukia ir n«-luai
gi ai.
29Ą AV. Centre str.
Šilimaiidoali Pa.

Jei pirksi DVIRATI pirk szita

41 ir 24
DAKTARAS

Y. ill, HAMILTON, .D.
buvęs prie Miners
Hospitan
Asliland’e. Gyvena 115 N. Jardin
Shenandoah, Pa,

Žiūrėk koks ratas!

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

V y rai visi pas
nauja

Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi Ir mes daugiaus papasa

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo.

Raszydamas prislųsk Ir

Garsą pas mus.

Keating Wheel Co.

Middletown, Conn.

®
Gerianse
ir
szvieziaise
mesa
Lietuviszlią Graboriu
----- PAS-------

Vincą Minko vieziu

230 W. Centre, Shenandoah
Užlaiko geriausius arklius ir ri,^mus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.
[36 ir 21]

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str.

GALIMA GAUTI SU l’RISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
SI,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai
lietuviszkų bedievių darbus ir podraug
kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
Kasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventų
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su
labai naudingais dvaslszkais skaitiniais.
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
pas
KUN. a BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Promptly secured. Trude-Murks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
secured or not, free of charge. Our fee not due
until patent is allowed. 3‘2ptige Book Free.
H. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law,
Vpp, U.S. Put. Office WASHINGTON, D. C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* BEMACIJA *

Shenandoah, Pa.

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

(27 ir 28

E. H. M0EGAN,
Dirba
SZARFAS,

visokias

KEPURES,

KARDUS,

KARŪNAS,

DRABUŽIUS

IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
7
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kepures.
ffini■inr

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. M ai n str.

308 W. Centre str.

Shenandoah, Pa.

Mahanoy City, Pa.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortcsant geriausių szipų waziuot. Prieg
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwų, Russijų, Lenkiją ir kitas wisas
szahs Europos. Teipgi laikau saliunų, kur kiekviens Lietuvis gaus gerų
priėmimą ir rodą.

Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nu
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti ri visokiu kogeriausia padarytų valg'ų

Kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos.
Yra
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai

Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

P- PJHgKEVICZiag
Kampas Main ir Oak uliczių,

SHENANDOAH,

PA.

OFISAS: NAM1EJE ant 4th <fc SU1\BURY STR.

,,Asz-gi, Marczius Penczyla, to patiesi
Nes kasdien negaliu pribūti pas kryžių o ir tai yra patėmytinu daigtu — ant tos vie
kaimo ukiuįkas, maeziau locnoms akimis, kaip dėl apžiūrėjimo apierų, uždėjau ant to užveiz- tos kitą syk butą kapinių; nors žmonės nepa
tas-gi JAI. Kn. Keturvalakių prabaszczius, du Juozą Kubilių, ukinįką Dėvoniszkių so mena, tacziaus kiekvienas gali persitikrįti,
vaikydamas nuo kryžiaus svietų, užgavo su džiaus, niekame neįžagtų ir neprivyliamų žiūrėdami į byranezius daubon žmonių kaulus.
----- (Tųsa.)-----(podejrzany), kuris suima dienines aukas ir
Davadniausia, atsakaneziausia ir pritinranka besėdinti pas kryžių elgeta —Stanislo po savo užraktu padeda; man-gi į Dėvoniszkaneziausia ataduoti užveizdėjimą visų apierų
Tokios tai priežastys, dėl kurių svietas (Imi) isz visų sza- vų Karanauskų; ant to dedame prie savo pra kius atvažiavus, ataduoda taip karabonų su vietiniam prabaszcziui, kursai, kaip suprato
apieromis, kaipo ir pinįgus, duotus ant miszių me pasirasziusiejie, neyra tam prieszingas;
lių skaitlingai renkasi pas kryžių ir kas dien labyn ir labyn vardžių kryželius:
H
f
Szimas
Szakoczius.
szv.; karabonai apipeczėtyli mano locna pe- tiktai praszo: kad civiliszkos ypatos nekisztų
minių skaitlius dauginasi.
fit Jurgis Grinevyczius. czėtim.
į tai savo nosies, apierų pas kryžių' sudėtų,
Kiek žinau ir pats datyriau, ypaeziai penkioliktų Liepos
fff Liudv. Aliszauskas.
O vėl, kad tas kryžius stovi atokiai nuo per licitaciją, Kalvarijoj apgarsįtą, nepardavi
sz.m., tas .rinkimasis svieto didesniam skaitliuje pas kryžių
111 Baltrus Szuminskas. kaimo, pastaeziau prie jo sargų — Andrių nėtų. Ba tai isztikrųjų toks elgimąsi netinka
111 Jokūbas Aliszauskas. Labanauckų, kuris dienų ir naktį ten buna; prie dvasios dievotumo.*)
prasidėjo nuo pirmos dienos Sekminių tekaneziųjų metų.
111 Marczius Penczyla.
yra tai žmogus, kuris man tarnaudamas sudie ut supra
Kn. Rapnickas.
111
Andrius
Kliuczius.
•
virszum
deszimti
metų,
niekame
neprasižengė;
Kn. V. Schroetter.
Kn. V. Schroetter.
1 + 1 Baltrus Bendorynas. jam tai įsakiau daboti apieras”.
Pasibaigė tardymas.
Džekonas klausy
Kn. V. Schroetter.
Atlikę tų indagacijų, protokoleapraszytų, pasirasziusi-ejie
Ku. V. Schroetter.
damas liudinįkų, gerai matė, kaip neteisingas
Pradėjome pasirasziusicjie klausinėti: ar
Kn. Rzepnicki.
paszaukė, „JašnieAVielmožnegoRokuže, SędziegoZiemskiego
buvo paėmimas nuo kryžiaus karalxmo. Per
apjeras
deda
pas
kryžių?
ant
ko
buna
apvers

Delegatų
uuonione.
tai nuraszė tą paežių dienų pas Keturvalakių
a Dzierzawcę Folwarkow Rzqdowych Janowa i Posudonie,”
tos ir po keno užveizdėjimu liektapicros?
Iszklausinėję
interesuotas
szalis,
delegatai
prabaszszių, kad pristatytų karabonų Bartinį
kaipo artimiausių Dėvoniszkių kryžiaus kaimynų, kuriam
Paszauktas JM. Kn. Rzcpnickis, Bartinį- drueziai apie szitų aplinkybę mųstė: ar nebūt kų klebonui dėl apskaitymo aukų. Keturva
pats kaimas Dėvoniszkiai priguli, — padavė klausymų:
ar kų parapijos prabaszczius, dėl paaiszkinimo galima persznekėti žmones, kurie kasdien lakių prabaszczius kn. Radzinski (Radžiūnas)
nebuvo girdėti apie kokius neprivalumus arba barnius, atsi tos aplinkybės, atsakė ir 'szuažino:
pažemiam skaitliuje renkasi melstisi pas teisinosi, jog negalįs pristatyti reikalaujamo
tikusius pas Dėvoniszkių kryžių?
„Apiera, kurią sudeda pas kryžių, yra kryžių ir kasdien dauginasi, idant liautųsi lan karabono, nes yra nusiuntęs į Kalvarijų pas
Atsakė locnu rasztu, kurį inoriginoli po lit. C' prisegame pažymi — jau pinįgais, jau įvairiais daigiais. kę tų kryžių? galutinai datyrė, kad tas daly apygardinį kamisorių. Antrų kartų prispyrlas,
kas negali jokiu budu įvykti be didžios rekliapriepratokolo,*) jog apie jokius nemandagumus (zdrožnošci) Nuo penkiolikto Liepos sz.m., iki szios die macijos, nes pas tą kryžių renkasi svietas ne kad grąžįtų karabonų, davė szitokį charaktenos datai sumesta į karabonų szeszi szimtai
arba barnius pas kryžių nė girdėte negirdėjo.
tikt isz Lietuvos ir mozūrų, bet ir isz Lenkų ristiszką a t sa k y m ų:
(600) auksinų (lenkiszkų.)
kararalystės; ir sziandien pasirasziusiejie ra
ozaukėme taip-gi ir ukinįkus Dėvoniszkių sodžiaus, pro
Keturvalakiai, 10 d. Spalių, 1827m.
I baigtai:
do
su
virszum
keturis
szimtus
ypatų
pas
kry

kurių akis svietas eina pas kryžių ir nuo jo grįžta, o užklausti:
Daug^alingam JM. Kn. Alvito džekonui,
Linų du szinitu (200) varszavinių svarų. žių, o užsigeidę persitikrįti, ar gi visi tie žmo
ar nematė bei girdėjo apie kokius neprivalumus ir vaidus at
Delegatui prie tardymo Dėveniszkių kry
nės yra isz aplinkinių krasztų? Rado du veži
Vilnų — penkiolika varsz. svarų.
sitikusius pas Dėvoniszkių kryžių, kada ir tarp ko?
mu,
atvažiavusiu,
idant
melstis
pas
kryžių
ir
žiaus (do Delcgowanego do Komissorium
Audeklo visokiais oabalais įvairiu gatunapieras
sudėti,
net
isz
Rosi
jos
vieszpatytės.
Stoję į akis Juozas Kubilius, Szimas Szakoczius, Jurgis kų— apie pcnkiasdcszimts varszavinių mąslų.
pod krzyž Devoniszki)
Perkėlimas
kryžiaus
isz
tos,
kur
dabar
Grinevyczius, Liudvikas Aliszauskas, Baltrus Szuminskas,
Klebonas Keturvalakių parapijos.
Stipendijų ant miszių szv. sulyg sziai die stovi vietos į kitą nėr galimas ir dėl to, kad
Jonas Kreivėnas, Jokūbas Aliszauskas, Adomas Liutkevy- nai — 150.
svietas melsdamasis pas kryžių, turi didelį
Kopia.
czius, Marczius Penczyla, Andrius Kliuczius ir Baltrus Ben
Aukos, sudėtos į užpeczėtytų karabonų pasiklovimą (ufno^e) szaltinio vandenyje ne
„Na uezinione wezwanie przez Wielmoždorynas visi ukinįkai, apsigyvenę Dėvoniszkiuose, iszpažino, yra pas manę.
toli kryžiaus, kur luoszi (koliekos) ir ligoniai
nego Księdza Dziekana z Dewoniszk pod
Audeklų visoki7bėį_.galais sunesztų, kaip plauja savo opas ir skaudamus sąnarius, ir
kad apie jokius neprivalumus arba barnius pas Dėvoniszkių
kryžių atsitikusius, nekuomet neyra girdėję, apart to tiktai, pirmi aus esmi pasakęs, isz dalies jau padali pagal szventos tikybos dvasia — kaip pats dniem 9 Paždziernika r. b. za Num. 171, o
yra pasakęs: „Fides tua salvum te
zloženiu karbony do rak W go Niędza prokų Jo Mylista kn. Prabaszczius Keturvalakių, antrų dienų nau ant Miszių szventų, o isz dalies apvereziau Vieszpats
fecit — apturi geidžiamą veikmę (skutek).
boszcza Bartnickiego: moeno się zadziwia
Pinįgus,
Liepos sz.m. grįždama isz Kalvarijos Į Keturvalakius, kas-žin ant reikalų Bartinįkų bažnyczios.
Pasirsziusių yril nuomonė: figūra VieszPieban Keturwloski, iž juž po zdanym raporkodėl ir dėl kokios priežasties, ėmė vaikyti žmones, susirin sudėtus ant Misziy szv-, iszdalinau kunįgams paties kanezios palikti ant to paties daigto ir
cie na pišmie do przeKvietnego Konsystorza
kusius melstis pas tų kryžių ir paėmęs nusivežė karabonų, dėl atlaikymo.
svietui palikti liuosybę lankyti tų vietą, isz
Kų man reiks padaryti su užpeczėtytu priežasties: kad yra labai pritinkanti, nė ko Jeneralnego, po uwiadomieniu slownem i
kurs buvo prie to kryžiaus geros valios aukoms skirtas.
rzetelnem rzeczoncgo Proboszcza Bartnic
karabonų, kurį pirmiaus suminavojau, lauksiu kiai profanacijai nepalanki, apkasta grabėkiego o zasadnej lokacyi wspomniunej
mis ir nuo vieszkei'o pastatyti bajierai (ožiai):
*j To Bokužes raszto Bartluįkų archive nėra; jis gal būti Seinuose. decizijos.

DEV0NISZK1U KEY ZIPS.

KEATING Žiūrėk koks ratas!

karbony; a jeszcze niewiadomo, gdzie ona
się znajduje? nie trzymam ja jej u siebie;
nie, a ježeli przypadku zaginienia Offerty
z tej karbony lękac się možna, więc gely
tego potrzeba będzie, w odpowiedzialnej i loš
ei kaucyų ziožę i na wlasciwe temų miejsce
odeszle. Nadto zaponmiano mi doręczyc o
takowym punkcie reskrypt przes: Kons.
Ilnego daty27 Sierpniar.b. za Num. 783 jaki dopiero teraz w wezwaniu swojem
Wielmozny Dziekan cytaje; bo przezemnie
otrzymane chva tylko reskrypta majų daty,
jeden 19 Lipca za Num. 695, a drugi daty
28 t.m. N. 705, lecz gdy tylo edyktow na
mojų glowę, abym oddai, i to konieeznie,
majų osobų Proboszczowi Bartnickiemu
karbone, a u siebie jej niemam; napiszę
vvięc prosbę zaraz, (ježeli inaczej tu by<5
niemože) do Wysokiej Komisyi Rsudowej
wyznan religijnych Oswiecenia publicznego,
abylaskawie ona al bo mnie uwolnila od te
go, al bo pozwolila i upowazniia, zložoną
karbonę u YVielmožnego Komisarza obwodu Kahvaryjskiego odebrač i wreszeie Bartniekiem u Proboszczowi oddač.
Prawda,
že iv reskryptach do mnie przez: Konsystarz J-lny nakazuje odebrač karbonę i
oddac, ale nie upowažnia: a ja moją osobų,
jako czlowiek w tern prywatny jurzędownie
dziahic nie mogę; a tu potrzeba konieeznie
urzędownie: uwiadomilem vvszakže najbliž• szų siebie policyą, do ktorej tež najpierwiej
i karbonę przeslalem, že kažą nam jų oddac,
ale že m i nie zvvracają, więc trzeba czekae
decyzyi z gory”.
(L. S.) X. A. Radzinski Pleban parafii
Keturwlockiej.
Džiakono ranka paraszyta:
„R. A by tym spieszniej karboną byla
doręczona albo prob. Bartnickiemu lub mnie.
K. Schr.
(Toliaus bus.)
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(Tąsa nuo 2-ro puslapio.
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GEORGE SI1AFER.

SCHLOSSO

ass K. Eatlzevicziiis

Ir apkaltinimo p. Boczkaucko abiejų szaiių advokatų teisdarys Butler perskaitė
Didelė krantin e, ant South Si
Pittston© Teatraliszka kuo
punktus Suvienytų Valstijų tiesų, irdvyde alaus, degtines, vino ir visokių
lika ukėsų. vadinama Jury, iszėjo įrodos
lekierų. Reikalai! jentiems prista
pa kels teatrą po vardu ,, Bckambarį; nusprendimas atsiliko į 25 mito i namus.
Puikiausia visam Shenandoah
Birželio
nutas ir minėtų dvyliką ukėsų sugrįžę į (liCVlS“ 21 'dieną
Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
teisdarių salę apreiszkė, jog p. Boczkaue- (June) ant Bnttler gatvės baž
vo vientauti P r a n ą St r akas yra kaltas už platinimą begėdiszkų
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neužpaleistu vingų rasztų tarpe lietuviu tau nytinėj salėj.
Tris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už.
mirszkit atsiszaukt po numeriu:
tos. Kaltus! kaipo kibirksztis ugninės
Pelnas eis ant parapijos nau
725 Carson Str., S. S. tyku.. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
perkūnijos perlėkė per visus taradaikos
Pittsburgh Pa. j ii mos k Ii ąsos.
szaliuįkus, taiposgi per visus klausyto dos.
jus. Tada- p. Boczkauckas paregėjęs,
Tikietas 50 c. 35 c. ir 25 e.
geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.
jog neiszsisuks nuo užpelnytos bausmės,
Užpraszome ant to puikaus
Atsiųsk rcikalaudams sampelių.
®s=
meldė sūdo, idant ant jo susimilėtu ir
visus lietuvius,
duotų jam pavelijimą isz naujo varyti perstatymo
kur galima susiszrkėt lietu vis zkai,
provą. Praszymas tapo iszklausytas. p. kaip vietinius, taip ir aplinki
nes Jurms Murautskas, lietuvis, ten Teipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
Boczkauckas tapo pastatytas po §2500
Priegtam kožnas lietu vys ras szirdinga ruda
randasi, per ka gal'ma gaut brolisz no ] ilgiausiai.
kaucijos ir 14 d. Birželio turės paduoti nius.
ka rodą pas ji po tokiu adresu:
kiekvienam reikale.
priežastis, dėl kurių nori isz naujo vesti
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas
bylą. Sudžia Butler galės suteikti jam
naują bylą, paskirs užtarnautą bausme:
lalis svieto.
2801 A2-101 l’enn. Avenue,
------DIRBTUVE------taip tai pasibaigė byla garsaus musų plaPittsburgh Ra.
tįtojo paleistuvystės ir trukdįtojo prisi
kėlimo lietuviszkos tautos. Apart augszV IE N A IT N E L1CX K1ŠŽ K A
[36 ir 9]
SHENANDOAH, PA
cziau minėtos bylos czion galima buvo
cigaru. cigaretu ir tabokos.
patėmyti daugel užimanezių mandagių
ir nemaiPagių apsiėjimų, ypacz isz sza732 Milvaukee Avė.
netoli lietm iszkos bažnvežios. A aislies taip vadinamų musų progress i siu;
szie pastariejie tiek pakėlė alaso. kati
tai esti pargabei-ti isz Europos ir re- I
slidžios priversti buvo pertraukti sessija
eeptai buna iszpildoiui kuoteisin-Į
Ir ta visą armiderį sustabdyti.
X FASfi T1XAS DAJIi'fl'A.S JLĖet
Už pigių-pigiau-uą preke visokį
oiausiai. Taipgi turi visokių patenSzi musų tautieczių dalis, kiek asz ga
Taiposgi
tavotu vaistų.
vau patėmyti, pasirodė, kad geidžia liktai vainikai dėl s.sermenų.
patys vieni ant svieto givęti, o nesutin- isokios zobovelės isz blekės ir iszkanezias su jų pažiūroms ypatas prigir
dirbimai isz geležies pas
dytų vienam szaukszte vandens, jei tik
butų jiems daleista ir galima.
Mrs. M. F. Schmid s
805 Car.-on Sir. South Side.
Jie paregėję savo vadinama neapkenPITTSBURGH, Pa
vienatinis lictuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinigus į visas dalis
cziama priesza negaliodami jam kenkti
ir iszbjaurįti ypatiszkai, nors iszverezia
svieto: į Europą ir t. 1. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
Shenandoah, Pa.
akis, iszkisza liežiuvį. perkreipia burną
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
Ltibai gražios ir pigios
ir vis tai daro dėl ,.progresso" (?!) labo.
your Ideas; they may bring you wealth
Toliams isz prisipažinimo p. Szliupo
žydą jirigavėją.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh'o gali pasirodavot Protect
Write JOHN WEDDF.RBURN & CO.. Patent Attoi
Kalėdųc zobovelės.
tltiiieziu ganu ;
priesz suda kas link ėsibės Dievo taipgi
neys, Washington, D. C.. for their $1.800 prize offei
per laiszką, įdėdami pacztinį ženkleli už 2 centu, o gaus broliszką rodą. and list of two hundred Inventions wanted.
reikia nusistebėti, ypacz girdėjus ii. dak
Toi l.ni" '. »I
taro kalbą, laikytą 18 d. Geguž. salėje
Taip-gi
parduoda
ir
1
a
i
v
a
k
o
ries
ant
visų
kelių
į
visas
dalis
ubdaru,
kasztwoja tykt ij
į>l J
,.Lituania°n independent Club." kur p.
Ttjpgi
turu
ant
pardawimo
wy^-kiu-;
dajktus
ir
ri
‘
jkalinga<
privtajsas
prie
m
uiiiin
,
Offisas (kantoras)
S. didei isz Augszcziausios Esibės tycziogeras ir teisingas svieto.
be kuriu apsiejt negali. Prieg tam turn krautuwia wy^ k n knigu !<■ k.os lyki: j IL-tnjosi. Sztai p. daktaro žodžiai: ..jeigu kuvyras laiko
nįgai sako, kad yra Dievas ant kežuos
wiszkoie kalboie iszeio. Turu niaszinukiis del drukawim > groru-itu ir lt
vietos, tai jis turėtų būti ir manije." P.
niainiciin
Pujki popiera del raszirao gr<matu su dailinu kwietk<mi ir ihuk iw t ;is pns-.veikir.iSzlLupas, kalbėdamas apie padėjimą var
1o12 CARSON STR,
PITTSBURGH. PA.
1
GN.Main
st.
aiais.
Tuzinas tokios popicros su dailius kopertais kf’SZ u ja 35c„ uis tuzinai
00
guolių darbinįkų ant galo su apetitu iszMOTELI
Turu <lel jauuuinenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka ’.van
nicfkino Dievą, iszniekino szv. sakramen
tus, visas brolystes; ražaneziai ir sz.kapShenandoah, duo ir padaro daug juoku, prekie 25c.
ANT
lieriai reikia minti po kojų, szventiejie ir
Kas iž dvdelcs fotografiios norėtu turėt daugiau mažu, t<gut a'suincze dyd<la, a.-a
prakeiktiejte. velniai ir aniuolai, tai yra
( steliuotus siutus pasiuvu
KETVIRTOS
isz
tosios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu uz S ,2^e.
darbas ir iszmislas kunįgų ir kitokio
I
tikt
už
S
II
niažiauNorinticm
dažinet upe wysokies knigasarba kitokius dajktus ir czienes, po apt-.ircimii 2 ceiit-.m s mer
meneziaus storpilvių: irt. t. Visos szios
(Fourth) Street.
I sios prekes, eina iki SJO,
kies tuojau sianezin drukuotus katalogus.
Adresas in niu ne szitoks:
p. dr-o kalbos ėjo ant musų brolių darbinįku labo, sveikatos ir kylancJo pro
Minersville. P.
( o kelnes nuo s 3 iki š iš
JOSEPH MATUTIS,
Parduoda dziegreso.
darau siutus pigiausiai kaiti visur ir darbas būna atliktas kuopuikiauBrooklyn N. Y.
I gori us naujus ir 287 Wythe Ave.,
Tiek tai szendie turėjau pasakyti guodotiniem ,.Garso“ skaitytojams apie ma
j pataiso
v iša
siai.
l’asiskubįkit broliai', aplaikiau nauju materija isz fabriko, ką dar
no patėmijimą.

PESTAUPĄCĮIA

VYRU IR VAIKU DRAPANOS,
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RŪBAI.

SCHLOSS

Dvi

Suinburry str.,
Minersville, Pa.

KRAUTUVE

Atliekos

P.ci Shilling &Co.,

Povilas Gbiecupas

121 ir 11/ E.Centre str,

Rnsiszko ir tniliszko tabako

A PT1EK A

Si. Sarzynskas,

107 Jardin str.

Wanted—fin idea SCwS

Paley,

P. Obiecuuas

Į x PIĄUGZIUS

J. Svefis.

lki us dalyku:
; isz aukso ir si' dabro, kaip tais
žiedus, špilkas
ir kitus.

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

nedčlinis szeimyniszkas laikrasztis iszeina Waterbury,
Conn.
„Rytas“ kasztuoja ant metų
tiktai........................... $1.00.
Kiekvienai krikszczioniszkai
szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Pittsburgh, Pa.

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ka nesigalesit.

Adomas Pauliukaitis

Žydas nėra mus prietelis.
2713 Penn. Avenue,
Pittsburgh, Pa
Tą parodo mums szis atsiti kimąs. Pasirengęs viensiszmųs
brolių Ignotas Amsziejus, ke
liauti į Lietuvą, atėjo pas sa
vo vientautį, Povilą Obieciuną, paklaust, kiek kasztuos ke
lionė nuo Pittsburgh’© ant
Rev. J. Zebris,
Baltimorės, o nuo Baltimorės
kartu į Bremen.
34 John str.
Povilas Obieciunas, pasakė,
X UlllLUUipiUUj X
Waterbury, Conn.
jog kasztuos $37. ir viskas ge
rai, lauke laiko, kada reiks ke
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laiVilkortCS,
arkauckas
liaut. Atsitiko reikalas, jog
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į S
reikėjo keleiviui ir agentui p.
—neseniai pirko—
•nP. Obiec. keliaut į didesnę
lūs atlieka kuoteisingiausiai.
O
dalį miesto su reikalais, taip
mus agentas szneka į keleivį: „Na, isz akyvumo eik pas ži- pertai, žinote, jog kaipo naujas
Nori siųsti kam laivakortę?
dą, klausk, kiek jis rokuos ke biznierius nesigaili savo gardaus
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir
lionę ant to paties laivo, t. y. aluezio ir turkiszku cigaru. Visi
pas sava aut 315 E. Centre st.
ant 2 dienos June (Birželio)? eikit
Shenandoah, Pa.
||y
Norite nusipirkti geriausius lotus 'Philadclphijoje
ogi žydas, ką yra ant SmitliS3
PARSIDUODA
field str. Pittsb; vietoj Szemir Caindeuc?
bergh’o, senam offise pasakė,
Puikus Namas
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįg asis- si
>S3
jog nuo Pittsburgh’© iki Bre- tinkantis ant biznio
kolįti?
Tai eik pas
mu kasztuos $35, jau pora do
New Philadelphia, Pa.
S
lerių pigiau. Taip virszmiuė- Dasižinokit pas Adomą Sziaudį,
tas keleivis parėjęs pas musiszNew Philadelphia, Pa. SS ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų •243
ki agentą ir pąsake viską.
Tik nepamirszk;
Taip mus lietuvis agentas sa
Ant pardavimo.
ko. „Eik ir pirk, jeigu pi NAMAS, LOTAS ir BUCZERNE|
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.
giau gauni, nes ant to paties su visomis prietaisomis. Labai pui
® [r^šj 5JMiS:SI£®SJ3Ej
laivo kitaip negalima parduot, kioje vietoje ant biznio dėl lietuvių,
kaip sakiau, o jeigu žydas ati nes ežia dar nėr nei vienos lietu ■NAUJĖS ' IxIETUWISZKAS B H H
duos už $35, tai turi $2 dadet
isz savo kiszeniaus, labai but viszkos buezernes.
Dnsižinokite pas
gerai.
Juozą (Bendoraiti
202 S. Main Str.,
Shenandoah Pa.
O mislijat, jog ir buvo taip?
arba, pas
o, suvis ne; nes kaip nuėjo ant
tikro, tai žydas užsipraszė jau Edward Flannigan
Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
porą dolierių brangiau, nes
New Philadelphia, Pa.
sznapso ir turkiszku cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.
ėmė teisįtis, jog jis raislijęs, kad
ant kito laivo, nes jis negalįs
Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina.
[37 ir 19]
Naujas Baltas prontas
už tiek ataduot, nes reik'$37.
64-12 Sir. S. S.
Taip mus keleivis iszkoliojo I
žydą ir sakėsi, jog visiems ap- Naujai atidarytas kroimis sviesto,
garsįsęs, kad pas žydus neitų, kiauszinių, visokio sūrio, groserės,
o labjausiai pas tą, kuris yra namie kepta duona isz geriausių
Szembergh’o vietoj.
miltų ir gerai padaryta.
Tai matot, kaip žydai suka Neužmirszkit atsilankyti pas p.
žmones, nes žino, jog apeis vi
Bert W. Popp.
sur, o niekur negaus pigiau,
68 South 12 Str.
tai sugrįžsž pas jį ir užmokės
Pittsburgh. Pa.
tiek, kiek reik, nes jau laikas
— PAS —
bus trumpas, o ežia reik ke
liaut, tai reik pas Szmuilą
1
JL
120 South Jardin Sir Shenandoah,
J. P. Williams &S011
pirkt laivakortę.
Ties lietuviszka bažnvezia
Bet, aeziu Vieszpacziui, ir
-: Pigiausiai nusipirkt
mus broliai liet, jau pradeda i
Jis perstato geriausias, isztikiiniausius ir seniausias Amerikoje apsau
susi prast, persitikrįt, jog su žy FORNISZIUS, PI JANUS, VARGONUS gojimo (insurance) kompanijoas
Insziurina nuo ugnėles jau daugelis metų
du negali broliaut, tai eina pas
IR SIUVAMAS MASZ1NAS.
savą.
'

O

7

i liiiceiiias imaiiski

-M-

S. M

J. M SCHAFER.
Loiicau ilidi-lg krautuve hnportuvotu VYNO,
LIKIERIU, l-'argiibentiĮ i.->z Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU' l',ir galit gaut buteliais ir
baezkutėmis. užlaikau klerku lietuvį,
JONĄ BARDZILAUYSKA- Neužmirszkit
a t sisz.a ukt po adresu:

VYRAI! VYRAI!

Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szalto alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų. .. .
Ateik, broli, pamatyti
Irto visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
&u guodone

NikodemAs Olszinskas,

1 10‘J (.'arson str. South Side
Telephon 11 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

S25 St-Clair str.,

Cleveland, Oliio.

Adomas Kiczas

geriausias ir vienatinis lietuviszkas

Kriauezius visoj Minersvillej.
Lietuviai, eikit pas saviszkį. o nesigraudįsit Gyvena Grabaucko namuose.
[8-5-97]

Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bedoje
Plauberij žemiau Readingo geležinkelio

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visu kelių mariomis
Pini g'US ko greieziausia tiesiok iii namus nuliaidžiam.

•Hl

FfihiictasįSuniis
10 S- JVIaip Stj.

llomaoBlvi

SA LJ U NAs

beautifully illustrated, huKost ci.tulation of
nny scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year;
$1.50 six months. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

MUNN &

David Faust

i

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

BROLIAI MARK

W2 BUIL1. Jhem GĄ’OUR order

£129 Malcolm str. Philadelphija, Pą.

KRIAUCZIUS

5Crc^XTTPersikraustė į savo naujus namus antT3C5^TLTC

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa
S A L 1 U N I N K A 1!

I

— Na wisi prie alaus —
They run better and last longer
and are very attractive. Send for
our A CCURATELY Illustrated
Catalogue. It shows you all de
tails as to ....... .
STYLE,
COLOR
and FINISH.

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

Chicago, Ill.

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad UHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shiuith‘a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal Eli M i j s i c\ s 1 . I’a.
41 ir U

Dr. p. f. burke
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena

Juozo A. Mandour didžiausio ir
pigiausio kupeziaus visame paviete.
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nei kiti.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra

30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa.

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

VISOKIUS PECZ1US KUKNINIUS IR DEL SZILUMOS.

str. Philadel
phia, Pa. Antanas Daniseviczia
Krautuvė degtinės, vyno, lisavo naujame name ant
kierio.
630 W. Centre str.
Klausdami apie prekes raMahanoy City, Pa.
szykit pas pirmąjį agentą:

Dr. Julian Czupka

Juozą Dauliszi

Adomas Duja neką s

— PARDUODA —

428 South

Laiko geriausia s z t o r a ir
s a I i u n ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa

GERIAUSIAS a Lietuviszkas

R. A- Davenport

AR ŽINAI KĄ?

te pas:

CO.,

3G1 Broadway, New York.

137 ir 12

arba geriausia užeiga dėl darbinįkųar szeipžmo
ų. K u rie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alū
ežio taurę iszgert1 > ar eigarėlį parūkyti, ateiki

SCIENTIFIC AMERICAN,

JUR. ? ANCEREWI0ZEUS,

Insisziurikite (apsisergekite) pas

Shenandoah. Pa

Anvone sending a skėteli nnd description may
quickly 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 Munn & Co. receive
special notice in the

— TAIPOS-GI —

25 ♦ 50 .♦

ALL
DRUGGISTS ]

to cure any case of constipation. Cascarets are the Ideal Laxa-i
tire, never srip or sripe.but cause easy natural results. Sam-i
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO., Chicairo, Montreal. Can., or New York.
117.(

Pataiso blokinius stogus ir už
laiko visokius daiktus reikalingus prie
kuknios.

H. A. DAVENPORT,
27 S- Jardui str

Sheniuiduali, Pa,

FOTOGRAFAS

Geiiauses įtaisymas, dar
bas puikus, prekė pigi.

NIKLAS ir PAWLOWSKI,
589 Milwaukee Ave,

Chicago,
o Ill.

