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Anglijos jubilejus pykina 
airius ir Indijos gyventojus.
Austrij oj pavanclene 

uzseme miestą
Kolomija.

Vilhelmas maino 
ministerius.

Paryžiaus „bomai“ 
prigaudineja visa 

svietą.
Teherane musza žydus.

ANGLIJA.

Iszkelmes isz priežasties ka
ralienes jubilejaus savo keliu 
eina toliaus: visokį baliai, kon
certai, atsilankymas deputaci
jų ir 1.1. Anglai su džiaugsmu 
žiuri i tas iszkelmes, bet kitos 
po Anglijos valdžia esanczios 
tautos, ypacz su kuriomis ang 
lai nevisai teisingai apsieina, 
nesliepia neapykantos. Ajriai 
iszkelmes dienose nesziojo po 
miestą juodas gedulingas vėla
vus ir taip elgėsi, kad policija 
kitus suaresztavojo. Indijoj 
vietinius gyventojus dar ar 
sziaus tos iszkilmės įerzino. 
Mat ten badas, maro ligos 
žemes drebėjimas, o ežia tie 
atėjūnai ir priespaudejai kelia 
tokias iszkelmingas szventes. 
Inpykimas vietinių gyventojų 
ant anglų toksai didelis, kad 
jie net perszove mieste Bonu 
bay’uj du augsztu Anglijos ure- 
dinįku, kada tiedu grįžo nuo 
baliaus nuo gubernatoriaus.

AUSTRU A.

Vandenys upes Pruto pa
kilo ant 2 i pėdos augszcziaus 
savo normaiiszko stovio ir užlie
jo miestą Koloniją, kur net 
sugriovė daug namų, o daugy
bę žmonių be pastoges paliko. 
Dar tarp miestų Kolomijos ir 
Tarkos sugriuvo tiltas po tru
kiu, penki vagonai suliokomo- 
tyva įkrito į upę, kur prigėrė 
daug žmonių, bet kiek, iki 
sziol nėra iszjieszkota. Laike 
tos katastropos buvo smarki 
audra su lietum Ir ledais. In 
Kolomiją yra iszsiųsta kari li
menę, kad padėtų užsemtiems 
gyventojams gelbėti lobį.

VOKIETIJA.,

Ciecorius Vilhelmas maino 
ministerius, sako, dėlto, kad 
paežiam suimti valdžią, į loc
ijas rankas. Vietoj kunįgaik- 
szezio 1 lohenlohe paskyrė vie- 
szpatystės kanclerium Buelo- 
w’a, o Buelow o vieta užims 
Klidderlen Waechter’is, kur
sai dabar yra pasiuntiniu Ko
penhagoj.

PRANCŪZIJA.

Pereitą panedelį telegrafas 
isznesziojo žinią po visą svietą, 
kad arnachistai pamėtė bom
bą ties Strassburgo paminklu 
ant Sątaikos piečiams, Pary
žiuj. Bet kaip paskui polici
ja apžiurėjo tą,.bombą,“ tai 
pasirodė, kad tai yra tik gele
žine dūda, pripilta smilcziii. 
Sako, kad ir su prezidentu bu
vo tik szposai: jo nenorėjo už- 
muszti, tik tyczia pagąsdi
no.

TURKIJA.

Kada aną utarnyką konstan- 
tinopolij ėmė szaudyti isz ar- 
motų (kanuolių) dėlei Angli
jos karalienes jubilejaus, tur
kai nežinodami,kas ten dedasi, 
mislijo, kad krikszczionys eme 
turkus pjauti. Dėlto iszbego 
apsiginklavę ant gatves, klaus
dami policijos, ant katrų turi 
užpulti: ant graikų, ar ant ar
mėnu.C

PERSIJA

Teherane, Persijos sostapi- 
lej, fanatikai muzulmonai už 
puolė ant tos miesto dalies,kur 
gyveno žydai. Erne juos 
muszti ir grūmojo, kad iszpjaus 
jei tie žydai nepriims mohome- 
toniszko tikėjimo. Net pa- 
szaukta kariumenč nevaliojo 
apgįti žydus.

S. DAUKANTO KAPAS

paprastas akmeninis paminklas,

ežių, paminklų: paprastas akmuo su iszkirstu paraszu — ir 
viskas. Tik perskaitę ant jo padėtą paraszą, persiimsim guo
done dėl to kapo, nes tai kapas mus garsaus rasztinįko, Si- 
mano Daukanto.

Ant akmenio yra sekantys paraszas: isz virszaus kryžius, o
laikanczios raszymo

Davkontas pirmas isz tarp moki tu virti raszitojas senovės

par sava givenima it vargu pele be palaubos trusieje viena
tinėj žemaitiszkaj rasziti dėlėj naudos vientautiu. Gimė

kapo įsteigiau su antraszu užristi ta akmina Papilės Kleb.
o

nar

Žinios isz Amerikos.
Nelaimė ant geležinkelio.

Ties miestu Missouri City, Mo. 
pereitos sukatos vakare, apie 7 va
landą, visas trūkis iszskyrus tik 
vieną paskutinį vagoną, įlūžo su 
tiltu į upę. Tuom tarpu smarkiai 
lijo ir buvo didelis vėjas. Pir
miausiai gelbėti isz upės nelaimin
gų keliaunykų subėgo aplinkiniai 
farmeriai, o ant rytojaus pasisku- 
paszelpa isz miesto. Per tą nelai
mingą atsitikimą 7 žmogystos li
kos užmusztos, o 19 sužeistų, 
žeistiejie visi pas veiks.

Korespondencij os.
Forest City, Pa.

Guodotinas Redaktoriau! 
Meldžiu patai pyti isz Forest 
City, Pa. sekanezią žinią: Mus 
miestelis ne yra garsus toli, ir 
nežinomas, dėlto kad mažas — 
naujai užsidėjęs, nespėjo ge
ru, atpencz- blogu pagarsėk

publikonų partija, kuri svetini 
tauezių suvis nekenezia ir mus

Sa

Gali būti straikas.

Kompanija “Illinois.Steel Co. “ 
mieste Bay View, nutarė sumažįti 
mokestį visiems darbinįkams, ku
rie gauna (langiaus, kaip $1.10 ant O z t
dienos. Darbinįkų draugystė 
"Amalgamated Ass. Iron and Steel 
Co.,” kurios sęnariai toj dirbtuvėj 
dirba, nutarė, kad ant sumažinimo 
mokesties niekad nesutiks, ir jei 
kumpanija isztikro sumažįs mokes
tį, be abejonės susirk* kuos apie 
1.400 darbinįkų.

Greitos ženybos.

tus centus, o gero de) mus, lie 
tuvių, nieko nedarė, nors pas

dėl jų, o dėl mus neatbutingai 
reikalingo d ai g to, — ati
darymo ulyczios iki mus lietn- 
viszk.ni bažnycziai.

klebonija, o ant ulyczios, kuri

kelmai, žaliuoja krūmai, duo
bėse varlės kumuoja. Tas 
privertė hhh kreiptis prie 
miesto gaspadorių, bet be įui 
sėkmės dėl mus. Todėl pats

(Detroit, Mich. d. 24 Birželio.

narijoje tapo iszkilmingai už
baigti moksliszki metai; tarp

gi kelius ypatos svietiszkos. 
Vietoje serganezio J. M. vys-

pagelbinįkas, kursai po pra
kalbų lotyniszkoje ir anglisz-

n as

viszkos kalbos mokįtinis V 
kliasos J. Ambotas. Ne pro

bavimąsi seminarijos lietuvių

Draugystė, susitvėrusi pradžio-

kaip galėdama stengėsi jį isz-

nors mažas
į advokatų (lojarių) firilą, Tindall

turinti fnrmą $30.000 vertes ir up

vyro ne visai seno ir gabkezio min
dyti farma. Advokatą * paszaukė 
sodinįką AL Downard’ 38 metų 
senumo.
5 minutas,
right," paėmė szliubą f>- nuvaževo 
drangesu nauju vyru į 5. • vo fermą.

Pakalbėjus s*-9juom apie 
įkė ,,all

Siuvi’jii straika-
4

dar vis nesiliau ja. K.'.etas kon- 
stakticrių, kurie jau b vo su dar- 
binįkais susitaikę, veli darė savo 
dirbtuves. Sako, tokiF konstak- 
tierių yra į 400, o apiJ tukstantE 
ar pusantro lukstnnczio (Tarbinįkų 
netenka darbo.

ini ėst o

pats darbo atlikome,

Meldžiame, — saheine — isz 
kaskit grabe dėl nubėgimo 
vandens' ant kerezios kitos

— Atiduo-

mums tuos akmenis, ką aut 
jus lotų guli sukrauti, už tai 
mes viską isztaisysim . — Gu

Medegiszkoi draugystė stovi 
taipgi ant tvirto pamato: kny-

knįgų, nors draugystė pati isz

tiems Tėvynainiams, kaip 
guod. kun. A. Burbai, p. A. 
Olszevskiui — iszdavėjui Lie
tuvos irk., kurie aukaudami

sannrių

apleido seminariją, o vienas 
pribir o, taigi vertėtų būti 9

Naujos kningos.
Aritmetika. Sutaisė S.

g o, III. Kasztu ir spaus
tuvėj ,, L i e t u v o s” 
924 33-rd st., 1897 m. 
Yra tai Aritmetikos rankve-

padalįtas į penkis skyrius. Pir
mas skyrius pasakoja apie 
keturias veikmes su paprastom 
skaitlinėm, kaip ir su stikrau- 
tiniais skaitliavardžiais. Tame

joj ir Prancusijoj ir paaiszkini-

skyrius užsiima paprastais 
,,trupiniais” ir veikmėmis su 
jais. Treczias skyrius mokina 
apie , ,deszimtinius trupinius”, 
veikmes su jais, perkeitimą 
paprastų trupinių į deszimti
nius ir deszimtinių į paprastus

tas proporcijomis ir prilygini
mais.

Paskutinis - penktas skyrius 
paszvenstas ,,proporcijų prie- 
vadmei ”, ’’draugystės prievad- 
mei” ir ,.sumaiszymo prievad- 
mei”.

Žodžių, yra tai kursas arit
metikos tokio platumo, kaip

jose Maskolijos gimnazijų 
klesose. Viskas yra apraszy- 
ta trumpai, nors gana aiszkiai.

aritmeti kos mokslainese, 
paežiam per savę isz tos

metikos iszmokti.

bet

arit

Keletas žodžių apie 
lietuvius ir naudingi 
pamokinimai dėl Lie
tuvos žmonių.' Vilnių-

czioko — varg
bingesnis už tukstanezius kitų kapų, ant kurių pastatyti puikus 
murmurai ar granitai su prakilniais paraszais. Nes tie puikus 
antkapiai pridengia kimus turtingų žmonių, kurie gyvendami 
buvo garsus, bet nesavo locnais nuopelnais, tik nuo tėvų įgy
ti turtai dengė juos savo neteisia garbe. Braeis keletas metų, 
viskadildantys laikas sunaikys tuos puikius paminklus nuo
kapų neteisiai garbingų prie gyvenimo žmonių

kaip durnai, nes tuszczia tų žmonių garbe buvo tik kaip vėjo 
nesziojami durnai.

kantas. Sudildįs laikas ir jų prastus paminklus, bet dėkingi 
jų tautiecziai pastatys jiems kitus, puikesnius, paminklus. 
Drauge su paminklais nepražus atmintis apie juos, nes jie 
vargdami tikrai užsitarnavo ant nemirtinos garbės.

nas Daukantas butų galėjęs vargo nematyti, padaryti

dėl kitu, bevelijo patarnauti savo m) limai motinėlei — Lietu
vai. Vietoj naudotis isz gyvenimo ir jo linksmybių, jis ėmėsi 
už tyrinėjimų, naudingų lietu\ ystei. Važinėjo, dedamas savo 
paskutinius graszius, po visą EuroĮ 
Lietuvos istorijai, kuria paskui ir 
augsztas tarnystes vietas, jug ,, tikro

su
juoin darbuotis ant lietuvystes

nekalbant jau
buvo paniekįta ir isz- 
rus, net lietuviai —

tuojaus užsisiūdavo ant sermėgų j 
dyti, jog jie neprasti ,,chamai', t.

savo gyvenimą paszvente, ir tai

visi
ir visi tą

toki

Toki žmones, kaip Simanas Daukantas, neatsiima 
ln\ tos garbes gv\ i būdami, už tai po pi smereziai

savo 
ta i u

pieros sklypelis, ar koks mažnickulis yra branginamas, kaip 
kokia didžiausia relikvija, kiekvienas didžiuojasi turėdamas 
koki daigteli, kursai pirmiaus buvo savasezia tokio garbaus
žmogaus.

tas prastas akmuo, kurį ant
matome, vien tik dėlto, kad dengia kapą su Simano Daukan
to dulkėmis, užsitarnauja ant to, kad butų photografuotas ir

Tokia didvyrių garbe!

Darbsztns milijonierius.

John Sutcliffe, milijonierius 
mieste Meriden, Conn., nors turė
jo begalinius turtus, pats dirbo iki 
pabaigai savo gyvenimo. Jo tėvai 
buvo neturtingi. Kad jam sukako 
16 metų, tėvasdavė jam $100. At
vykęs su tais pinigais į Meriden'ą, 
pradėjo dirbti szukas isz sloniaus

riam & Co. o toliaus pasiliko pre
zidentu tos firinosT' Kada į senat
vę jau nepajiegė vesti visos firmos

darbinįkas, dirbti szukas. Priesz 
smerti jau taip buvo nusilpęs, kad 
vos po 40 centų ant dienos uždirb
davo. Pabaigoj pereito mėnesio 
numirė, turėdamas 95 metų amžio.

Baisinga viesulą.

vietą, esanezią 15 mylių atstu nuo 
Salina, Kos. Viesulą, sugriaudama 
namą, užmuszė Oną Gezcvirjos

ko gyvas, kad tą valandą nebuvo 
namiej. Sugriovė ir (langiaus na
mu. bet žmonių ten nė vieno neuž- 
muszė. Szturmas buvo toksai di-

nepaliko ne vieno medžio

p

kėjo parapijos mitingo — o 
ant mitingo vieni sako: mums o
reikės tų akmenų dėl iszmuri-

mas sutiko ant atidavimo už

ną po mus mitingui tik velka 
dviem vežimais mus akmenis v

vežti visus, atsivežė

isz rodė 
Mat 

republikonai dėlei mus

nors

lotų akmenis isz krūvos, užtai

durnių kiausziniu.
Ką mums iszį įau

tverkime klubą, kada bus rin
kimai, mes tiems nevidonams

klubas demokratiszkas

te sutiko priim-

jokios mokesties, tada atvirai 
atsisakė nuo prisiraszymo prie

lendoriuj” 1893 metų. Skaity
mai yra visi naudingi, dėlto 
tiems, kurie nėra skaitę minė
to kalendoriaus, yra naudinga

Mahanoy Plane, Pa.
d. 28 (Birželio.

Ne gėda paminėti nors ke-

lio lietuvius, ypacz priklausan- 
czius prie mus S. kuopos.

laikesavo 3-menesinį susirin ki

rio susirinkimo visi sąnariai, 
ąpart vieno tiktai, ir nežiūrint

visi užsimokėjo pripuolanczią

Potam gražiai pasirodavijoapie

mitinga. O ant galo n. J.
O v OI

Vilkaitis (prezid.) ukvatino
visus prie

ramiau

s z y m a 1 1 s z 
žmonių ir visokios 
d o s, Vilniuje,

v e n 1 m o 
r o- 

1893 m.

savij naudingus kalendoriaus

czionais

padeda ant kreigo tarp gėve- 
lių kiauszinį, isz kurio iszrieti 
baziliszkas; tas baziliszkas yra 
toksai baisus, kad nuo pažiū
rėjimo turi žmogus mirti. Vai-

džiu, rodija jam būti baltu, ta-

liszku.C

*
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laikėmės drūtai, isz vieno — 
visi kaip vienas vyras, taip 
kad laike rinkimų vasario įnė-

Taipgi atlankė szturmas
Mo. kur įgadino bied- 
ir namą luoszų bei nu-

Daug blėdies padarė ir nai prapuolė kaip akmuo van
mimui, taipgi viesulą p]enjj ( nė vienas nė ant sėklos

St. Louis, 
nųjų namą 
karszusių. 
beproezių

miestą

Shenandoah, ra., pranesza, kai 
proves kunigų su ,,Saulės" iszleis 
tojum nebus, nes kunigai provą at

užmokėjo, tik p. Bouzkauskas, ir 
da prižadėjo atszaukti, ką neteisin
gai ant tų kuiiįgų buvo ,,Saulėj" 
rasz.ęs. Be los įtart tos prova nebū
tų atsznukt.i. Instabus daigtas, kad 
p. Svetys, žinodamas kiek doldrių 
ir centų kasztų pasidarė, nežino, 
kas tuos kasztus iszmoka.

Tik painėgįk už 10c. baksa C a s c a- 
r e t s, geriausią skilvle Ir žarnų regulia
torių.

«OKWJIH ill II

ateikit pas mus, matysit lietu

ežią,

gražu.

kas sl kliubu — paskui demo
kratų vąldžia. Todėl katra 
partija dėl mus geresnė, ar re
publ. ar demokr. ? katra uly- 
czią pataisė. Bet ji geresnė dėl

gas svetimtaueziams, o atliksi
me milžiniszkus reikalus ir 
vardą pakelsime.
Su guodone Petrauckas.

per ką galėsim palikti naudin-

nei nes tik per mokslą galim 
sulaukti gerovės ir tapti tik-

visas prieszinybes, diąsiai isz 
tartume: lai gyvuoja „Susi

riais!
su

Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk savo 
amžių.

Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, niag- 
netlszkas, pilnas naujo gyveninio ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją. kuris daro isV. ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus. po gvaraneija, jog iszgydys tavą, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutę ir sampelius 
prisiųsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

m a 1 s
11

i e
1 e

b u r t u s.

sutaisė 
m o u t h, I 
v ė j e J.

ra tai

’a. Spaustu-
P a u k s z c z i o,

retos,«. > '

XVI amžij. Isz szios knįgutes 
maža nauda lietuviams, kadą-

niems prietarų žmonėms.

Prie galo szios knįgutes dar

iszimtų isz tokių knįguczių, 
kaip ,,Nowy Bosko” ir k.
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Jau ne nuo szenclien lietu- 
viszki laikraszcziai ragina lie
tuvius, kad pasiskubitų, kas 
tik gali, iszsimti .Amerikos 
ukesystes popieras. Pranesze 
lietuviszkai visuomenei, kad 
amerikiecziai nemalioniai ant 
ateivių žiuri, kad apsunkys 
įėjimą į Ameriką, o tuos atei
vius, kurie jau Amerikoj apsi
gyveno, o dar amerikiszkų po
pierų neiszsieme, visokiais bu
dais spaus. Bet lietuviai ne
labai klausė lietuviszkų laik- 
raszczių persergejimų. Jiems 
rodėsi, kad tai niekad to ne
bus, kad tai tik tuszti gąsdini
mai, dėlto popierų nesiskubi
no iszsiimti net daugelis tokių, 
kurie jas lengvai butų galėję 
o; auti.

S z ta i dabar pasirodo, kad 
tai buvo ne tuszti gąsdinimai 
ir kad amerikiecziai suvis ne- 
mislija su mumis juokus vari
nėti. Dabar Pennsylvanijos 
valstijoj (steite) iszejo nauja 
tiesa, kad nuo kiekvieno 
ateivio, kursai neturi ameri
kiszkų popierų, darbdaviai už
laikytų po 3 centus ant dienos 
ant valdžios naudos, Tas 
skaudus, ypacz sziuose sun
kiuose bedarbes laikuose, įsta
tymas tegul bus mums perser
gėjimu ir pamokinimu, kad 
veikiausiai, kas tik gali, iszsi- 
imtų amerikiszkas popieras, 
nes gali būti uždėti ant sve- 
timtauczių ir kiti pasunkini
mai, kaip ir pats iszsiemimasi 
popierų gali but taipgi apsun-| 
kytas.

Isz scranton, Pa.
Kaip skaitytojai “Lietuvos” 

žino, 9 d. Sėjos, mes turėjome 
lietuviszkos parapijos pikniką. 
Ant rinkimo pinįgų ir pardavi-' 
nejimo tikietų aprinkome ka- 
sieriumi Joną Raulinaitį. Jis 
pats eme pinįgus už tikietus, 
isz ko surinko $40,75: pinįgų 
tų vienok neatidavė, tik iszdu- 1 
me su jais ir paskui parasze 
savo pus broliui isz Brookly- 
no. Scrantone jis daugybę 
žmonių prigavo, taip: už boar- 
dą kaltas$ 55, kitam isznesze 
$10, kitam $5, ketvirtam $25, 
penktam $18; parapijos 
gi pinigų paszlave $40,75. Ta- ■ 
sai vagilius paeina isz Vilniaus !
gub., Traku pavieczio, Stak- 
liszkių parapijos; augalotas, 
ant deszinio veido turi apgamą 
28 metu amžiaus, szeszti metai 
Amerikoj. “Vienybėj” patilpo 
kelios jo koresponcijos. Te
gul todėl kiegvienas nuo jo 
apsisaugos, o jaigu kas ii pa
žintų, praszau man praneszti, 
už ką bus užmokėta $5, o gal 
ir daugiaus. Mano antraszas 
yra szitoks:

Zyvak, 187 Wilber str.
Scranton, Pa.

{Isz ,, Lietuvos”.)
Kožuas taip sako.

Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi- 
nlansias iszradiinas szio amžiaus, yra 
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
daro labai gerą įtekme ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perczystlja žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą. iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką U.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10. 15,50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

Napoleonas Finansų.
Barney Barnato pasiskandino.

Lietuvos žydelio karijera.

Barney Barnato, milijo
nierius, valdytojas deimanto 
mainų ir szeip neapimamų ge
rybių Pietinėje Afrikoj ir Ang
lijoj. prisigirde 15 d. Birže
lio. bevažiuodamas i Afrika. C. L.
Prieteliai jo, matydami kad 
Barnato serga, iszsiunte jį isz 
Londono persivažiuoti ir atsil
sėti. Bevažiuodamas laivu 
,,Scot” Barnato. davaževus 
netoli salos Madeiros, szoko 
nog akroto į vandenį. Vie
nas isz matrosų szoko paskui 
jį gelbėti, bet pats ką tik ne
gavo galą. Laivas buvo su
stabdytas, pagelba paduota, 
bet iszgelbetas tapo tik matro
sas, Barnatą-gi iszeme jau ne
gyvą. Daktarai sako, kad 

Į Barnatas jau nuo kelių mene
sių turėjo proto svaigulį, kurį, 
kaip pripažįsta, ingijo per
daug gerdamas paskutiniame O L
laike.

Kūną to milijonieriaus veža 
dar laivas , .Scot” atgal į Lon
doną, kur jis bus iszkilmingai 
palaidotas.

Viso svieto laikraszcziai pa
duoda szį atsitikimą ir placziai 
apraszo Barney Barnatos gy
venimą, kurs buvo Anglijoj 
vadinamas nauju Krezum ir 
,,karaliumi deimantų”, o po 
smert dabar tūli tiesio?' vadina < >
ji pinįgiszku Napoleonu, nes 
taip kaip Napoleonas, paeinąs 
isz prastos gimines, protu ir 
apsukrumu savo daejo cieco- 
riszkos karimos ir karaliams 
diktavo tiasas; taip lygiai ir 
Barnato isz neturtingo žmo- 
gaus į trumpą laiką daejo ne- 
iszpasakytos pinįgiszkos galy
bes ir vadovavo visuomi Ang
lijos pinįgiszku svietu.

Barnato pralobimas.

Del mus įstabu tas, kad Barnato.
Barney Barnato buvo lietuvi- 
szkas žydelis. Paėjo jis isz 
Augustavo, Suvalkų guber
nijos. (žiūrėk World 17 d. Ju
ne) Tikra jo pavarde buvo 
Barney Wolf Balabecki. Tė
vai jo atsikraustė buk isz Vil- 
kaviszkio. Apsivedė Barney 
Augustave, turėjo tris sūnūs ir 
viena dukteri. kuri dabar gy- 
vena Clevelande, Ohio. Vie
nu ypu kokią 20 metų tam at
gal, Balabeckis, palikęs savo 
paezią ir vaikus, iszbego į 
Angliją, apsigyvendamas mie
ste Bristol. Pati bejieszkoda- 

i ma jį ten surado ir norėjo kad 
| vyras grįžtu atgal ir gyventų 
su ja, bet Barney nog jos vėl 
pabėgo ir užsiimdamas Angli- 

I joj per nekurį laiką kriauezyste,

siuntinėjo paežiai į Augustavą1 Jeigu kurs ir prasimanė keletą
po kelis rublius kas menuo ant 
užlaikymo.

Matydamas, kad isz kriau- 
czystes nepralobs, Barney su- 
mislijo važiuoti toliaus į svietą. 
Iszvažiavo į Pietinę Afriką. 
Apsigyvendamas ten turėjo tik 
kelis dolerius, su kuriais leido- 
į prekystę (kupezystę). Kai
po žydelis, nebodamas ant mo
ral i s z k u m o, i s z p r a d ž i ų p i r k 1 i a v o 
jis ten vogtais isz kastynių 
deimantais, kuriuos paėmęs 
pigiai, parduodavo labai bran
giai. Tokiu budu į trumpą 
laiką padare gerą pinigą. Pa
jutęs esąs pinįgoczium Barney, 
kuris czion isz Balabeckio per- 
sikriksztijo ant Barnato, užve
dė prekystę deimantais ant di
desnes, toliaus ant dideles 
skales; paskiaus pargrįžo i 
Londoną ir į ten perkele vietą 
savo biznio, turėdamas placzius 
susineszimus su Pietines Afri-
kos deimantu kastynemis. Be- L J

būdamas Londone, Barnato
mėtėsi laikas nog laiko ir į 

mas pinįgus isz kur tik buvo 
galima. Rizika buvo mylimiau
sias jo žodis. Jis niekad nebi
jodavo rizikuoti. Klaustas

, .turite
žinoti, jog prekystoj, kaip vi
sur kitur, yra mados, kas me

ir pralobo, kad, 

nes su ^menkesniu kapitalu.
Pasakoja4, kad Londone men- 

gus į Birnatos deimanto kas- 
tynes. | 

ant daugiaus nei puses milijar
do ( ne milijono tik milijardo 
dolerių). Tas turtas da
bar paklius jo dukterei ir ant- 

taipgi paėjo isz prastos gimi
nes.

Barnato skaitė nedaugiaus 
kaip 45 metus amžiaus, todėl 
anų milijonų dasidirbo tik į 20 
metų, c

Barnato buvo žydas, iszke- 
liaves isz Lietuvos tada, kada G
emigracija jau ir tarp mus 
žmonių gyvavo. Mes turime 
daug savo brolių, kurie svietur 
daugiaus jau nei 20 metų gy- 

įvena. O ką jie dasidirbo?

szimtų dolerių, tai kiti jam pa
vydi, kad primanytų, tuoj jį 
prapuldytu, bet kada žydai i 
kelis metus sukrauja tukstan- 
czių tukstanezius, tada lietuvis 
jai tą žydą pažįsta, džiaugiasi, 
rodos jam, kad žydas tik ant 
to sutvertas, kad kupeziautų ir 
pralobtų, o lietuvis kad visad 
varguoliu butu.

Žmones, žmones, kada mes 
daeisime į supratimą, kada isz 
savo szirdžių iszmesime pavy
dėjimą artymui, o ypacz savo 
broliui lietuviui, kada nustosi
me tikėję vien į žydus, kada 
paliausime juosius szelpę, ka
da mes ateisime ant to kelio, 
ant kurio stovi kitos tautos?. . 
Verta susiprasti verta stengtis 
kiek galima pirmyn, kaip svie
tas bėga, tai|) ir mes turime su 
svieteliu eiti lenktynėms, —jai 
nepaspesime, Dievas žino kas 
bus su mumis. ?.

Tilimnio naujas iszmislas.
Senatorius Tilmanas, raszo 

isz \\ ashington’o. užmanęs 
pataisyti emigracijos bilių ir 
vėl kuonogreieziausiai ketina 
jį į senatą įneszti.

1. Jis nori, kad ant kiekvie
no immigranto butų uždėta 
taksa arba mokestis 100 do
lerių, kuriuos tai pinįgus 
ateidamas Amerikon varguo
lis turės įneszti i kasą Suvien. 
Valsczių. Jai 100 dol. neturės, 
i Amerika n’ineis.
V v

2, Kiekvienas ateinantis i 
Ameriką turės prislėgti, kad 
jis n<»ri pasilikti ukesu Suvien. 
Valstijų ir apsigyventi Ameri
koj ant visados.

Ant szito tik jau man rodos 
senatas nepristos!

Požeminiai žmonės.
N«4ik tolimuose nuo civili

zuotų szalių krasztuose yra 
laukiniai žmones. Prancūzų 
laikrasztis Journal des Debats 
pranesza, kad netoli nuo Pa
ryžiaus, tos iki paskutiniam 
laikui civilizacijos sostapilės, 
yra beveik tikri laukiniai žmo
nės. Gyvena jie provincijoj 
(departamente) l’Eure. Gyve
ninius įsitaisę po žemę ir dėl
to, nors gyvena Prancūzijoj, 
nėra jos padonais. l/žsieini- 
mo jie jokio tikru neturi, min
ta, kur ką sugriebę. Valgį 
verda visokiose dėžese, kurias 
randa ant sąszlavynų iszmes- 
tas. Kada pirniiaais netolimas 
kalnas buvo apžėlęs vynme
džiais. jie spausdavo vyną ir 
mainydavo jį ant visokių jiems 
reikalingų daigtų. Dabar, 
kada vynmedžių neteko, jie 
pakliuvo į didelį vargą.

Tie požeminiai žmonės yra 
labai žemai nupuolę. Vaiksz 
czioja visiszkai nuogi, miega 
& it lapų krūvos, luomos mo
terystes pas juos visai nėra. 
Jie yra sunykę ant kimo, kaip 
ir protiszkai žemai stovi. Jie 
baigia nykti: yra gal ’’szviso 
koksai szimtas.

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant. Brooklyno tilto, prieszai City Ha
New-Yorke
---------- 0-----------

Siuncziaine pinįgus į visas dalis svieto pigei, sauge! Ir greitai

Isz(lllO(i<imc Szipkortcs (laivakortes) ’ant greicziausiųl gar
laivių į krajų važiuojantiems ir iszsilincziame SZlpkortCS 

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

ningu del iszmainymo, kaip tai:
Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų et0 

Dėlei artesnės žinios raszvk į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo K) iki 12 advnai.

Praside o nuo 15 Lapkričio i8ę>O ui.

In Raven Run. Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02. 11.05 ryta; 1 16 4 07, 
6.46, St. 12 po pintu.

in Park Place, Mahanov Citv, Delano 
5.45, 6,03. 7.38, 9.14 ryta:‘12.58, 353. 6.0 
8.42, 11.13 po pietu.

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00, 11.13 po piet U.

Treimii iszein .
Treinai iszoina isz Shenadorio į l’enn 

Haven .1 unction. Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall. Cata
sauqua. Allentown, Bethlehem. Easton 
r Weatherly 6.03, 7.38. 9.14, ryta; 12.58

3.53. 6.00 po pietų.
In New York ir Philadelphia 6.0.3, 7.38 

9.14 ryta: 12.58, 3.53 po’piet.
In Quakake, Switchback, Gerhards ir 

Hudsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts

ton, Laceyville, Tovanda. Sayre, Vaver- 
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 oo po
piet.

In Rochester, Buffalo, Niagara Falls 
ir in Westus 9.14 ryta: 6.00 po pmt.

In Belvidere, Delavare, Water Gap ir 
Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.

In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
In Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po 

piet.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.11 ryta

5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In .Jeanesville, Leviston ir Beaver 

Meadow 7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,' 

9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00. 8.42 po piet,
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton 

6.03. 7.38. 9.1-1 ryta; 12.58,3 53, 6.00 ii 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 ir6.00 
po piet.

In Hazleboork. Jeddo, Drifton irFree 
land 6.03, 7.38, 9.11 ryta; 12 58, 3.53 po 
pietų.
6ln Ashland, Girardville r Lost Creek 
.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta 1.50, 4,10 
.50, 9.15 po pietų.

GARSO Spaustuve
®®GXD®________________ __
Kuopuikiausiii ir užpigią^

preke [ezienia] iszpildo^ 
visokius drukoriszkus

darbus.

GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokių kiiįgų — dvasiszkų irsvie 
tiszkų — smagių ir naudingų pasiskaitimų. Prisiųsk už 2 c. marke, tai gaus 
kataliogą už dyka. Raszant padėkit adresą toki:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa

t.-z SlimnoKin 5.15, K.20, 12 10 isz. ryto, 3.00, 5 lo
7 50 po pi< tu ir nu-ina in Szcniulori ant 0.03, 9.1e 
ryti-, 12.58. 3.53. 6.00, ir 8. 12 po pietu

Jszeina isz Szeiiadorii i Pottsville. 0 03. 7.38 
9.05, 1105. isz rUo; 12 58, 3.05. 4.15, 0.00 
8.12 po pietu.

Iszeina isz 1‘oltsville į Szenadori 0.00. 7.45 
10.15, 12.05 nte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15,10.20 
po piet 11.

Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton. 0.03. 7.38 
9.14. ryte. 12,58, 3.53. 0.00. 8.42 po pietu.

Iszeina isz. Hazleton į Szenadori. 7 35'. 1005 
12.52 ryte, 3.05. 5.57, 7.5O po pietu.

NEDELINIS TREINAS.
Iszeina in Raven Run, Centralia 

Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.2.1 po pietu, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet. 
Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina iru 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,3t 
po pietu.

Iszeina in Ashland. Girardville ir 
Lost Creek. 7.53 ryta 11,40 po pietu.

In Hazleton. Black Creek Junction 
Penn Haven Juetion, Mauch Chunk 
Allentown. Bethlehem, Easton ir New 
York. 9.10, ryta 1.2.50, po pietu.

In Philadelphia 12.50, po pietu.
In Yatesvilli1, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 popiet 11, 
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietu.

Isz. Szenadoric hi Pottsville 6,00, 9, lo 
9.10, ryte 3.05. po pietu.

Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietu.

koi.1.in n. wii.buk generalnas superin 
teridentas South Bethlehem, Pa

CHAS S. LEE, gen. agentas
Philadelpdia, Pa.

A. W NONNEMACHER, Asst G. P A 
South Bethlehem, Pa

Meflega S. Daukanto Mjoorafijai.
----- (Tasa.) -----

Mieliausias Kunįgaikszti Vyskupe Žemaiezių! /
Jog Tu esi papykęs ant musų mergaiezių,
Kuom ji tav nusidėjo, Katrė Pilsudzkaiczių,
Ęad vietoj žmogaus, už vyrą, — davei Katilaiczią?
Tokia daili mergelė, niekados niebiegta (nietknięta) — 
Rasi tamsioj kamaroj variu prislėgtą;
Sutverta gimdyt žmones: gimdys Katilaiczius, 
Atsakysi Tu priesz Vieszpatį tinąiczius. Finis.
Pakol pagausiu dauginus, pttrsiųsdamas turiu, už sjįiiagų- 

i-ną parpdytį dįjelę gupdonę, su kokia esmi
Szvįpsiai Pauggalio Pono

Geradėjo
1846 m. Zomiaųsiąs tarnas, ukiuįkas
Vasario, 11 d. Moygis.
^aviesžiszkiai.

* *
Ve

Guodotinas Pone Simanai
Geradejau!

Sztai iszpildau Tavo norą — ir apleisdamas užsitarnautą 
titulą, raszau iszreiszkimus tik draugiszkai szirdžiai tinkan- 
ezius. Siuncziu padėką už prisiuntimą trijų knįgų, pilnų 
darbo ir užsiėmimo, ypacz; dvi naujesnėses; skaitau, po teisy
bei, kaip miesto ,,bakuliarnįkas“, bet suprantu kaip geras 
literatas; jaueziu patraukimą, kokį harmonijiszkas giedoji
mas mokįcziausiojo gal suteikt ypatai tam tikrai atsidavusiai. 
Apart manęs, daugumas mylėtojų praszo tų dviejų, knįgų ir 
ant tolesnės prenumeratos — nors po 10 ekzempliorių kiek
vieno tomo už nedidelę prekę — ir jeigu galima atsiųsti, kad 
tik už transportą nepadaugįti prekės — o pinįgai paežiu tuoj 
butų atsiųsti. Pnegtam turiu daneszti, kad prisiųstos dainos 
yra žodis į žodį iszraszytos, ar isz rankraszczio autoriaus, 
arba-gi isz dainų, užmirsztų jau — o permaina iszsireiszkimų 

/—tai sunaudojimas provincijonaliszkumo — Žemaitijos ir | 
! Lietuvos — bet reiszkimu nesiskirianezios. Asz ant toliaus 
užlaikysiu autentiszkumą, kas sykis daugiaus dagaudamas, 
gal dar geresnių.. .. Pirmiaus nusiųstos eilės apie „Pilsuds
kių Vestuves”, užvadįta darbu Paszkevicziaus, J>et jos yra 
isz tikro paraszytos Jono Kobeckio, Telszių tiesdario, ant 
jų atsakė Dyonizijuszas Paszkeviczius, kurią paduodu:

P as jo m } lis t ą A n d r i ų Ko b e s k į.

Kursai paezios nevedė, jos žiedo neskynęs.
Ar dreb’ anos szakelės? Tas da netur žinios.
Ans vięna mergą plėszia, o kitą įkandą, 
Ir tiktai kaipo kurmis pasislėpęs lando. 
Bet ^iąau, jog jąunikystėj neramu gyventi, 
Vieną kart plauką žylantį ir kad prąded’ senti. 
Asz jau pradėjau žialti, tar’ jau barzda pražilo, 
Tavij’ szaknys nusviro, manij’ atsikėlė.
Brolau! jei mano kalbos nelaikai už tiesą,
Tai kaip paezią parveši — nasztą apturėsi.

Dyonizy Paszkewicz.

Ant k a t e d r a t i s z k o s b a ž n y c z i o s V a r n i u o s 
p a s z v e n t į t o s 1801 m e t u o s. į

Kur Perkūną Olgerdas ir Keistutes garbino,
Kur ugnis negesįtas vestalkos degino,
Kur apieras kruvinas per būdą nedorų,
Ten maeziau, tikrą Dievą garbina altoriuj!

Maeziau kaip vyskups su daugel kunįgų 
Paszventino bažnyczią skaitant ssventą knįgą, 
O giminės krikszczionių meld’ be perstojjmo, 
Mokįtinių Minervos klauso įsakymų.

Senų amžių beprotį ženklą tamsios minios, 
Sutrupusį, iszverstą, sprandą tur primynęs. 
Nėra naminės klaidos — prapuolė amžinai;
Vieszpatie visogalis! Tu valdai ir žinai.

Sugriuvime giminių, varge mąstis buvo, 
Kad priesz tiesą pramonėj suvisu. pražuvo,

Paslėpta baime suims, galiu pasakyti, 
Dieve, Tėve! isztarimus negaliu matyti.

Tavo namuos, Vieszpatie, kiekviens atėjūnas, 
Duos garbę — puls ant kelių, nusilenks karūnos.
Czia kareivis szarvuotas neprietelių ženklus 
Kabįs ir pagarbįs ir Dievą ir ginklus. —

Tu, szviesus keliautojau, jei toj vietoj busi 
Ir jei priesz tą bažnyczią kada atsistosi,
Per iszmintį sakysi „Lietuvai nėr gėda
Savo ženklą statyti prie grekų Peledų”.

Nuo szlovės tikrai žino tą, mokįti vyrai,
Kas ant Peitvės pražuvo, tas ant sziaurės yra,
Rim’s — Elfes —Praxyteles — Rafols — ir Bemini, 
Teisiai sakė, jog Vilniuj stebuklai amžini. Finis.

P y 1 i s a p r a s z y t a u e r e g i a n c z i o 
P r a n c i s z k o S z a c h i n o.

Kur Tėbai? Babilonas? nėra! jau pražuvo!
Visas pasaulis jiemis stebuklingas buvo,
Palminis sutrupįtas, vos ženklas matyti, 
Arabų nemirtinumą žadėjo laikyti.

Tarp gulyklų klajodams, atėjuns isz tolo
■ Klausė: „Kame? kur dingo, regėt pati uola,

< Senų amžių gailėsis, szirdis bus suspausta.
Ant kapų jūsų verkiu, dien ir naktį raustu”.

Tie amžiai dantį griežsz ant amžių senoviszkų,
Veltuo gražių rėdykių, prapuolusių jieszko,
Nėr ženklo miestų didžių, javus tenai sėja, 
Laikas anuos sugriovė, trupinius nesz’ vėjai.

Ir tu! nelaimes junti, griaun*) isz visų szonų,
Sena Pile! Gintu ve! Namai Jagelonų!
Namai Meytos! kuriuos asz maeziau tikrai gerai.
Prapuolė! jau suvisu tobulybės nėra.

Tu mums visad minėjei, kiekvieną valandą,

*) Sugriuvus 1794 m.

Kaip tą kartą kalavyjos kirto Scytų sprandą,
Kaipo drąsus kryžiokas anuos pergalėjo,
Kaip Prut’s, Tyras, Dunoj’s, jų tautas devėja.

Czion Raguva, pakajus sugrįžo isz karos
Didi vyrai, kareiviai, kur buvo už marios:
Czion žemaitis, lietuvis draugystėj buvoja, 
Drauge giesmes pergalės garsingai giedojo.

Dabar, kad Imtis tavo su lenkais lygįta, 
Lygiai tu ir tėvystė tavo sutrupita!
Kad ant laksztų pasaulės nėr lenkų, nėr tavęs, 
Kas tur taip kietą szirdį, kad but nedusavęs?

Gal szale tavęs Nėris (c.b.) upes vadintoja, 
Atves ezionai pas tavę meilų keliautoją, 
Kur tu dabar stovejei, galės jis ilsėtis, — 
Dusaus! o gal ir bažnyczią toj vietoj uždėti.

Tą vietą! tos Tėvystės — atmink sūnūs gerus!
Bet užmirszk tuos privytus — iszgamas nedorus,
Kad pikt’darystes matant nepabėgtum
Ir amžinai tos musų žemės neprakeiktum. Galas#

Graži nata. Isz po Kavarsko (gieda mergos).
P. M o y g^i s a.

Stovi žirgelis kieme pabalnotas,
Su musztukėliu nauju įžebotas;
Eina brolelis, gražioj mandierėlėj
Ir bližga szoblelė prie jo szonelio. —
Reikia man iszjoti ant vainelės.
Ant žirgo sėdau, pakrypo balnelis,
Pro vartus jojau, kepurę pokėliau,

s Tėvui ir motinai „Su Diev” pasakiau. □
Žirgelis nus’prunksztė jojant keleliu,
Ai, mano Dieve! laukiu ant vainelės,
Kaip asz nujojau, kur Pilių kalnelis*)
Verkė tėvelis ir jaunas brolelis:

Manęs jauno gailėjos. (Toliaus bus.)

(c'b.) Vilija. _
#) Kalnas Vilniuj, Įfe,.
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161.
UŽRASZAI, KrAŽIU MOKSLAINEI PADARYTI.

Paskutinis Kražių kliosztoriaus perdetinis, kunįgas Jonas Pilsud
skas 1783 m. užraszė Kražių klebonijai 60,000 auksinų ir įsake, idant 
už tuos pinįgus kas mets vienuoliką neturtingų vaikų leistų į mokslus. 
Po tų užraszų metams sukakus, vėl Pilsudskas 12,000 auksinų užraszė, 
idant už tuos pinįgus leistų į Kražių mokslainę mokįtis. — Apart to 
tuose užraszuose aiszkiai padėjo: lino idant vaikai isz Pilsudskų gimi
nes tuiėtų pirmą vietą tarp kitų. 2do pritrukus vaikų isz tos gimines, 
idant kitus bajoraiczius priimtų. — 3io Kad perdetinis mokslinyczios 
tuos tepriimtų, kuriuos pats geradejas kunįgas Pilsudskis norės patal- 
pįti, o jam mirus, galva gimines Pilsudskių. 4to Jei kuomet kokia 
nors vyriausybe norėtų tuos pinigus ant kito ko apversti, kad tie tuoj 
but sugrąžįti ir iszmoketi Pilsudskiams. Toje pat gadynėj karalius 
Stanislovas Augustas, nuliejęs isz aukso ir sidabro agnasus, iszleido į 
mokslaines ir liepė dalįti mokinantiemsiems vaikams. Vienoj pusėj tų 
agnasų iszspaustas buvo vardas karaliaus S. A. R. (Stanislaus Augus
tus Rex), o kitoj ,,Atidei” (Diligentiae).

Tokius ženklus metuose 1790 davė vyriausybe: Blažiejui Girdvai- 
- niui, Simanui Jagminui ir Jonui Krzentauskui, Kražių mokslaines mo- 

kįtojams. Metuose 1795 atnaujino Kretingos mokslainę. — Pasako
ja, jog Kražiuose tuomet buvo 1.000 mokįtinių. —

162.
Kražiuose mokytojais karmelitai.

Kunįgai karmelitai, turėdami savo zokone daug mokįtų vyrų, pa
norėjo darbuotis apie apszvietimą žmonių- 1791 metuose nepasiliaujan- 
cziam seimui (nieustającemu sejmowi) įbruko praszymą, kuriame pasi
sakė, jog mokįsę 6 vaikus be jokios užmokesties, bile tik butų pavestos 
jiems mokslaines. Suėjimas trukdomas svarbiais daigiais, nespėjo duo
ti jiems atsakymo. Tuotarpu netekom lenkų karalystes. Metuose 
1797 Lietuvos jenerolas valdimieras (gubcrnator) kunįgaiksztis Repni- 
nas įsake apsz vietinio draugystei, idant nekurias mokslaines pavestų 
zokonykams, bile tie be jokios užmokesties apsiimtų mokįti. Iszgirdę 
apie tai Kolainių kliosztoriaus karmelitai tuojaus melde, idant jiems 
biftatiduota Kražių mokslainę, ir prižadėjo mokįti vaikus už dyką. 
Ne daug trukus, vyriausybe atleido vyskupui Steponui Giedraicziui 
rasztą. idant leistų karmelitams mokįti Kražiuose. Tam leidžiant, ka 
naunykas Januszkeviezia kartu su Tolokeviczia asesorių, atidavė kar
melitams ne tik kliosztorių, bažnyczią ir kitas triobas, bet apart to ir 
žemes gabalą su gyventojais^^-^

163.
Karmelitu darbai.

Karmelitai, pasiuntę į Kražius perdėtinį mokslaines ir szeszis mo- 
kįtojus skelbė žodį Dievo, maitino-gi juos pinįgais Kolainų klioszto
riaus. Mokįtojai 6 d. spalių mėnesio 1797m. pirmą kartą atidarė mok
slainę, į kurią tuojaus susirinko 287 vaikai, sekancziam mete jų buvo į 
400. Mokįtojai su tokiu įtempimu vaikus mokino, jog perveizdėtojai, kas 
mets į Kražius atvažiuodami, rasdavo mokįtinius gražiai pramokįtus. 
Metuose 1803 Szviesiausio ciecoriaus Aleksandros I atnaujinta visuoti
nė Vilniaus mokslainę (Universitetas) pradėjo Zemaiczių mokslainėms 
laidinėti įvairius įstatus ir įsakė: Imo, idant mokįtojai vaikų nemusztų; 
2do prigimtų mokslų vaikus mokįtų: 3tio rankiotų žinias apie senovės 
darbus ir žemaiczių liežiuvį; 4to vaikams nemokantiems skaityti, but 
įsteigtos ypatingos mokslaines; 5to, idant mokįtiniai dėvėtų vienokiais 
su židro apikaklėm mundurais.

Visus tucs įstatymus Kražių karmelitai būtinai užlaikė. Ilgainiu ' 
Kražių triobos pradėjo gesti. Kražiuose gyvenanti karmelitai neturėjo 
kuom taisyti, o-Vilniaus vyriausybė nesiskubino duoti pinįgų, nes kar
melitai ketino nieko nuo vyriausybės nereikalauti. Kolainių klioszto- 
rius lygia dalia nenorėjo taisyti, nes maitįdamas Kražių mokįtojus ir i 
be to daug pinįgų kas mets leido. Taip diena po dienai besitęsiant pra- j 
dėjo triobos griūti. Matydami tai karmelitai 1814m- meldė Vilniaus , 
visų mokslaimų perdėtinį Lobenveiną, kad leistų perkelti Kražių mok-' 
slainę į Kolainius. Perdetinis atraszė, kad dar nor vienus metus moki- ' 
tų Kražiuose.

164.
Kražiuose mokįtojais ne kuningai.

Metuose 1817 Vilniaus mokslaines perdetinis Simanas Malcvskis 
pasakė, Kražiuose gyvenantiems, karmelitams, kad apszvietos minis
tras kunįgaiksztis Golieynas liepė jiems apleisti Kražius, o mokslainę 
su trioboms, knįgom. ir kitais daigiais atiduoti Ignacui Doviatui, pi- 
liozopijos magistrui, naujam Kražių mokslaines perdėtiniui. Kaipogi 
karmelitai, skubiai viską atidavę, iszvažiavo į Kolainius. De
vintas su trimis kitais mokįtojais tame pat mete surinkęs$228 vaikus, 
pradėjo mokįti. Isz pradžių no vienam rodės nepadoru, kad žmonės 
paczias vedusiejie, ne kunįgai, vaikus jų mokįtų, bet greit su tuom 
apsiprato ir vėl vežė savo sūnūs į Kražius. Metuose 1818 Doviatas 
pinįgais isz Vilniaus atsiųstais pataisė mūrus ir pastatė daug triobų, 
kuriose patalpino vienuoliką mokįtojų. Nuo to laiko mokslainę pra
dėjo vadįlis tikra gimnazija, kurioj kas mets mokinosi 400 vaikų. 
Didesnė tų dalis iszėjus mokslus Kražiuose, važiavo į Vilnių da augsz- 
tesnių jieszkoti mokslų.

165.
UŽRASZAI PADARYTI MOKSLAINEI.

Invairi didžiūnai, matydami Kražių mokslinyczią vien tik per cie
soriaus mylista geryn einant, ir patys isz savo pusės norėjo jos turtus 
padaugįti. Metuose 1819 Anupras Liutkeviczia atsiuntė mokslinycziai 
107 agnasus. Senovės Kražių mokįtinis, paskiaus Vilniaus mokįtojas, ; 
Zakarijoszius Niemczevskis 30 d. Lapkriezio 1820 m. užraszė 4.266 
sid. rub., kad už tuos pinįgus amžinai but leidžiami į mokslus szcszi 
vaikeliai. Raseinių pavieto mokslainių prižiūrėtojas, vyras geras ir 
mokįtas, Mykolas Chlevinskis, nuliejęs Varszavoj kelias deszimts ag
nasų, padėjo Kražiuose, įsakydamas, kad vyriausybė kas mets mokįti- 
niams po keletą dalytų; užraszė 200 rs., kad perdetinis, nulietųjų pri 
trukus, isz tų pinįgų naujus agnesus nulietų; pagalinus visas knįgas sa
vo pavedė mokslinycziai. Pranciszkus Kontrimas užraszė 1,980 rs., 
kad už tuos pinįgus trys vaikai eitų į mokslus. Ant galo Juozupas 
Volodzko pavedė 3,175 rs. lygia dalia, kad trys vaikai mokįtusi.

166.
MoKLAINE PASTAROJE GADYNĖJ.

Metuose 1831, kilus ligai cholerai ir sumiszimui baisu buvo mokį
tinius Kražiuose laikyti, todėl perdetinis 16 d. Kovo, liepė jiems namo 
važiuoti, ką tie ir padarė. Mokytojai, negaudami algos isz priežasties 
sumiszimo, ko-ne badu stipo. Perdetinis mokslinyczios Rugpjuczio 
mėnesij pirmą sykį sulaukė rasztą nuo maskolių vyriausybės. Tai lie
piant, 1. d. Szilų mėnesio vėl atidarė mokslainę, bet mokįtinių nebavo. 
Apie Kalėdas pradėjo vaikai vėl į Kražius važiuoti, o 1 d. Sausio 
1832 m. jau buvo jų 211. Praėjus visom nelaimėm, vyriausybė pradėjo 
daboti, kad vaikai mokėtų maskoliszkai, apart to da liepė juos mokįti 
ir graikiszkai; isz tos priežasties mokslainę buvo pramįta g r a i k i s z- 
k a g i m n a z i j a, o jos perdetinis direktorių m. Gyveno 
tuom kart Kražiuose 17 mokįtojų ir 500 mokįtinių. Pirmame ir antra
me mokslaines skyriuose buvo dauginus nei po szimtą mokįtinių, todėl 
vyriausybė 1837 m. padalino kožną į dvi dali ir suteikė dauginus mo
kįtojų. 1838 metuose vyriausybė įsteigus du prižiūrėtojus, pati jiem 
algą mokėjo. Mokįtojų tada skaitės į 20, o mokįtinių vos 300. 1840 m. 
uždraudė graikiszkai mokįti ir užsakė, jog Kražių mokslainę bus per
kelta į Rasseinus.

167.
Kražių mokslinyczioj yra įvairiais liežiuviais paraszytos 5,879 knį- y

gos. Pradžią tam knįgynui davė Merkelis Giedraitis, Zemaiczių vys
kupas, kaipogi ir lyg sziol daug knįgų yra su jo paraszu. Paskiaus 
vyskupas Mikalojus Pacas nemaž knįgų dovanojo Kražių jėzuitams. 
Dar paskiaus patys jezujitai apszeziai jų pripirko. Pagalinus vyriau
sybė kas mets daug naujų pristeigė knįgų. Dabar mokslainę turi 315 
įvairių akmenų, atsiųstų isz Vilniaus, ir 840 senos gadynės pinįgėlių.

Keidainiu mokslainę.

168.
Pradžia mokslaines.

Krisztupas kunįgaiksztis Radzivillas, vyriausias Lietuvos genero 
las (Hetman Polny), norėdamas priskubįti apszvietimą Žemaiczių sza- 
lies. 1625m. savo pinįgais Keidainiuose įsteigė mokslinyczią. Per 
ketveris vienok pirmutinius metus nebuvo dar mokįtojų.

Liepos 12 d. 1629 m. susirinkę kalvinų bažnyczių perdėtiniai pa- 
raszė įstatymus, pagal kuriuos turėjo elgtis ne vien mokįtiniai, bet ir 
mokįtojai. Mokslainę padalino į keturias dalis, isz tų ketvirtoje, kaipo 
jauniausioje, liepė mokįti vaikus skaityti ir raszyti; treczioje įsakė mo
kįti lotyniszkos gramatikos, lenkiszkai katekizmų ir aritmetikos, antro
je — lotyniszkos gramatikos ir kalbos, katekizmo, iszguldymą Szvento 
Raszto ir aritmetikos, pirmoje, vyriausioje, — lotyniszkos_gramatikos, 
retorikos, logikos, istorijos, aritmetikos, grikiszk.es kalbor'ir platų ka
tekizmą. Pirmutiniu mokslyinės perdėtiniu ir pirmos dalies mokįtojum 
buvo Priderikas Starkas isz Gdansko. Mokįtojais buvo Szidlovskis, 
Petersonas ir Nikolai, visi teoliogijos daktarai. Pradžioj vos keletas 
tik mokįtinių buvo, bet paskiaus susirinko jų 6A.

169.
P E R M AINOS MOK SLA IN E J.

Metuose 1637 perdetinis mokslaines su mokįtojais, ^negaudami 
algos ir neturėdami kuom misti, iszvažiavo isz Keidainiu. I In jų vietą 
įstojo kalvinų kunigai Matyseviczia, Ostrovskis ir Jokūbas. Taiposgi 
kunįgai Enrikas Martini, .Jurgis Žarnovita ir Mikolaa Funkcijos. Tie 
du kartu per metus keldavo vaikus į augsztesnes dalis; vieną sykį ant 
szv. Mykolo, antrą dieną per Velykas. Matyseviczia, būdamas moks
laines perdetiniu negalėjo visiems įtikti, todėl vyriausybė 1642 m. pa
kėlė į jo vietą Starką, antru atveju į Varnius pargabentą. Keturis 
metus perleidus, vyriausybė liepė Adomui Freitagui, kad mokįtų vai

R. 1 >abb
Geriausias Slienandorij pho 

tographas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui portre 
to.

Puikiai nutraukia ir nebraii
gi ai.

29A \V. Centre str.
Shenandoah Pa.

41 ir 24

DAKTARAS

Y. N, MILTON, .D, 
aivos prie Abners Ilospitan 

Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin
S h o n a n d o a h, Pa,

kus kariauti. Ringijusą padare mokįtojum doro elgimosi (Etikos), o 
Rudzkį slovėniszkos kalbos.

170.
Laimingos ir nelaimingos gadynes.

Kunįgaiksztis Radzivillas, 1649 m. daleidęs mokslainei vadįtis 
.,Szviesia gimnazija", liepė, kad Keidainiuose keletas vaikelių taptų 
kalvinų kunįgais. Pats davė jiems maistą ir įsakė, kad Keidainiu klc- 
bonus Prokulbinskis ne tik juos prižiūrėtų, bet ir mokįtų. Kunįgas 
Szydlovskis pradėja mokįti teoliogijos ir piliozopijos. O įvairi geri 
žmonės gana knįgų mokslainei dovanojo. Susirinkimas kalvinų, 1651 m. 
Vilniuj atliktas, apskelbęs nekurtuos naujus įstatymus, liepė mokįto- 
jams, kad priverstų mokįtinius du kartu ant metų iszduoti egzaminus; 
sykį ant Trijų karalių, antrą pirmoj nedėlioj po szv. 'fraicės. Tuom 
tarpu prisiartino gadynė nelaimingos karės lenkų su maskoliais ir žu- 
vėdais. Užplaukus svetinių szalių kareiviams, kada visi žmonės tik 
žiurėjo kur savo turtelį paslėpti ir gyvais iszlikti, tada ir mokįtiniai 
greitai iszsiskyrstė isz Keidainiu. Radzivillas liovėsi szelpti mokįtojus; 
todėl moslinyczia 1654 m. buvo užrakįta. Szcsziems metams praslin
kus, varganus!ra Orvidoviezia su kanakokiu Lachnickiu, surinkę kele
tą vaikų, vėl pradėjo mokįti. Metuose 1661 kunįgaiksztis Radzivillas 
prižadėjo vėl mokėti algą mokįtojams. Vyriausybė kalvinų Jiažnyczios, 
padalinus mokslainę į 1 ris skyrius, padarė jos perdetiniu Samueliu 
Cirusą, o Minividą su Ihimininskiu mokįtojais. Tuotarpu levai pradė
jo skųstis, jog jų vaikai nieko mokslainėj negal iszmokti. Iszgirdusi 
lai vyriausybė įsakė, kad kas meiiesis mokslus iszdavinėtų. Biskį 
paskiaus pakeltas į perdėlinius vokiety s llassins per keletą metų valdė 
mokįtiniais, kurių tuokart buvo 63. To netekus, perdetiniais viens po 
kitam buvo: Aleksandra Nikolai, Motiejus Krasnovickis ir Krisztupas 
Taubmanas, gaudami algos kas mets po 500 aksinų.

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 

1 yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
Į nam katalikui. Kasztuoja - SI,00

2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar- 
i bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai 
' lietuviszką bedievių darbus ir podraug 
j kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti 

Kasztuoja - 20c
3. Valtis bei iszgnldymas szventą 

I evangeliją ir lekciją ant visą metą su 
■ labai naudingais dvaslszkais skaitiniais. 
I Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
i lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS .50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

UŽRASZAI.

Metuose 1685 kunįgaiksztis Krisztupas Radzivillas, Brandeburgo 
skyrėjas (Elector),keturis Lietuvoj gimusius vaikelius apsiėmė leisti į 
mokslus vokieczių žemėje. Vaikeliai tie, perėję mokslus, turėjo par
grįžti į Keidainius ir būti kalvinų kunįgais. P. Oborskienė 1682 m. 
užraszė mokslainei 2,000 auksinų, kad už tuos pinįgus viens vaikinas 
iszcitų ant tekio pat kunįgo.

----- (Tollauš bus.)------

PATENTS
Promptly secured. Trade- Marks, 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. 32page Book Free. 
H. B. WILLSON A CO., Attorneys at Law, 
Opp. U. S. Put. Office WASHINGTON. D.C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszką
* RESTAURACIJA^

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nu 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 13. Ti - 

ri visokiu kogcrlausia padarytą valg ą 
kepsnių, oistorią 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
P- PJHČKEVICZIUČ 

Kampas Matu ir Oak uliezią,
SHENANDOAH, PA.

arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo 
nią. Kurie nor szį bei tą dasižtnotlc-ir szalto alų 
c o taurę iszgert,<? ar clgarėlį paraikyti, ateiki 
te pas:

12 North Hancock Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

FOTOGRAFAS
Juozą Daukszi

Jei pirksi pirk szita

Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!

Jei i s z g a i s z keno koks gyvulys 
karvė, arklys Ir 1.1., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istlpusį gyvulį.

Adresąvokit pas: Mr. Ulrich & Son, 
Ashland, Pa. (19—6)

,RlYfflAIS‘ 
nedelinis szeimyniszkas laik- 
rasztis iszeina Waterbury,

Conn.
Rytas“ kasztuoja ant metų 

tiktai.......................... $1.OO.
Kiekvienai krikszczioniszkai 

szeimynai naudinga jį iszsira- 
szyti.

Antraszas:
Rev. J. Zebris, 
34 John str. 
Waterbury, Conn.

Ne taip pigus, kaip kiti mažos vertės, bet pigiausias nupirkus Ir naudojus gą 

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

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prlsiąsk ir 

Garsą pas mus.

Anyone sending a sketch and 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 ft Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN,
beautifully illustrated, latKcst circulation of 
nny scientific Journal, weekly, terms ?3.(X) a year; 
fl.50 six months. Specimen copies and HAND 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, New York.

Keating Wheel Co. Middletown, Conn.

Geriąs ir szviezianse mesa
------PAS--------

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

Lietuviszki kumpini ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

R. H. MORGAN,
Dirba visokias

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T. T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU '
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kokardas ir kepures.

whw -----Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa.

308 W. Centre str. Mahanoy City, Pa. 
galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų waziuot. Prieg- 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkiją ir kitas wisas 
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

Lietuviszką Graboriu 
v

Vincą Minkeviczin
230 W. Centre, Shenandoah

Užlaiko geriausius arklius ir ri- 
ginus del szėrmenu, veseiliu ir 1.1.

[36 ir 21]

dalyką j^miet n i. “ t Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

SOHLOSSO
Geriausias Drapanų Sztoras,

VYRU IR VAIKU DRAPANOS, 
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI.

Siutus daro ant orderio
geriausiai tinkanezius už pigiausių prekę.

Atsiųsk reikalaudams sampelių.

SCHLOSS Sumburry str., 
Minersville, Pa. [8-5-97.1

TSTAUJES * IMETUWISZKAS H B H
SA L J U NASK

>2 S. Main Str., Shenandoah Pa.

JUR. $ ANCEREWI0ZEUS,
Magi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
snapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

Žmogus teisingas, su kiekvienu gražiai apsieina. [37 ir 19]

Geiiauses įtaisymas, dar
bas puikus, prekė pigi.

NIKLAS ir PAWLOWSKI,
589 Milwaukee Ave, Chicago, Ill

grikiszk.es


na...ft jin w HjQu muiu.s.

PUIKIOS DOVANOS, Povilas Obiecupas
tarp lietuviu iksziol negirdėtos,

Kurias Garso redakcija iszderejo del savo skaitytoju per ypatingą 
sutarmę su garsia Wedderborn & Co. kampani ja.

Baigiasi puse metų užsimokėjusiems prenumeratą už pus
metį, artinasi laikas ją atnaujįti.

Idant palengvįti savo skaitytojams iszmokejimą skolos 
ir duoti progą uždirbti, Garsas padarė ypatingą sutarmę su 
redakcija garsaus po visą svietą angliszko laikraszczio „The 
National Recorder”, kuris ypatingai užsiima apraszymais 
naujausių mokslo iszradimų ir ir naujų iszmislų, o taiposgi 
padeda iszradejams įgyti patentą ant jų iszradymų.

Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus visų luomų ir 
tautų žmones ,1 he N a t i o n a 1 R e c o r d e r užmanė 
didelį kontestą ir visi, kurie prisius $ 1.50, gaus per visą 
metą Garsu, taiposgi angliszką laikrasztį T h e Kati o- 
n a 1 Recorder ir p a 1 i u d i j i m ą, duodantį jam 
tiesą už dyką imti dalyvumą konteste.

Tiems, kurių yra užmokėta prenumerata, po prisiuntimui 
$ 1.50, siusime laikrasztį per kitus metus, skaitant nuo laiko 
užsibaigimo jų prenumeratos, kaip dabar mus knįgose užra- 
szyta. Norint įgyti tiesą imti dalyvumą tame konteste, rei
kia pasiskubįti, nes szitas ypatingas pasiulijimas yra tik ant 
trumpo laiko:

I GEORGE SHAFER. |
Didelė krautuvė, ant South Si

de alaus, degtines, vino ir visokių 
lekierų. Reikalai!jentiems prista
to į namus.

Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
vo vientauti P r a n ą S t r a- 
v i n s k ą, kuris ten dirba. Ncuž- 
mirszkit atsiszaukt po numeriu:

725 Carson Str.. S. S.
Pittsburgh Pa.

as K. Ratlzet iezius

7-300 dol. bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės lalk- 

szczių. Jis turi tukstanczius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimelije. bet jis nori (langiaus. Nei vienoje szalije. žmonės nėra taip 
palinkę ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. N a t i o- 
nal Recorder yra dideliu pagclbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apsz- 
cziai žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juos apraszo. Idant padidįti savo 
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius R e c o r d e r už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir 
prakilnesnėmis. Dovanų prekė isznesza 3 7.300. Kontestas iszsibaigs 1 d. Lap- 
kriczlo (November) 1897 m. Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesos vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva- 
yantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTA1 TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu............................................................................................ $ 1000
Kelionė po Europa.................. ........................................................................... ,, 000
Kelionė į Kalifmjiija, Mixico..................................................   ,, 400
5 dovanos po 2oo dol. auksu............................................................................ ,, 1000

Kasztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslainėję............................................ 300
loo dovanų po lo dol. auksu................................................................. ..... ,, 1000
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai.. .. 500 
loo dovanų po 1 o dol. auksu............................................................................ „ looo
lo loo-dolerinių dviraezių................................................................................ • • looo
7 o dovanų do 5 dol. auksu................................................................................ ,, 35o
125 dovanų po 2 dol. sidabru............................................................................ „ 250

Trysszimtai dvideszimts penkios dovanos kasz- 
tuoj anezios................................................... $7.300.

Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas. Visas tavo darbas — 
perskaitęs tris ežia padėtus žodžius ..Patent Attorney Weddeiburn" suskaitęs ir

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne Į)as kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot 
per laiszką, įdedami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir laivakortes ant visų kelių Į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecunas

kur galima susiszekčt lietu vi? zkai, 
nes Jurgis AIurautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka gal ina gaut brolisz 
ka rodą pas jį po tokiu adresu:

2801 & 2401 Penn. Avenue, 
Pittsburgh Pa.

Wanted-An idea “iŠ 
Protect your Ideas; thov may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN S CO.. Patent Attoi 
neva, Washington, D. C.. for their §1.800 prize otlei 
and list of two hundred Inventions wanted.

1012 CARSON STR t PITTSBURGH. PA.

LIE T U VIS Z K A S

a

ViiiiTiiUs Domaiiski
R E A L E S T A T E B R O K E R
ooso str. pMMeiga, Pa

turi geriausią agentūrą, pardavinėja lai vakortcs, 
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia i Se 
na tėvynę, perka ir parduoda namus ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai. ►

O ■**

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią, 
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotus Phihulclphijoje 
ir Camdeueš

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinigų pasis-

‘.’1

Puikiausia visam Shenandoah

pEsTAUBAcjjA
'Bris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
jii mos kliasos.

KRAUTUVE
Teipgi netoli nuo saliuno visokį tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietu vys ras szirdingą rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
lalis svieto.

121 ir 117 E.Centre str,
[36 ir 9] SHENANDOAH, PA

gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžių (angliszkai) 
Isz tų literų; kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji j ra tuose 
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tų žodžių 
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o 
kampaniją, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kompa
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimų.

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmokėti 
dar S500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus S 1500 auksu; kitas dovanas 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvumą 
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už GARsą ir National Recorder, viso labo 81,50.

Apturėję tuos pinįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
rą paliudijimą (certificate) su visais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip 
padaryti žodžių suraszą.

Vardai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti ,,National Recorder'ije“; 
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti kąsziame konteste.

Pinįgus siųskit ant adreso:
Garsas Publishing Co.

Shenandoah, Pa.

Atsiszaukimas. Padekavone.

ES

Tai eik pas (

U>oro aia s
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų.

Tik nepamirszk-,

koliti?v

g 2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. į|]

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Paniseviczia
savo naujame name ant

(>30 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
salinu a. v

Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra- 

szykit pas pirmąjį agentą’
Dr. Juliau Czupka 

5129 Malcolm str. Philadel- 
pbija, Pa.

KPipczw.
.   * —     n ..i i | sios prekės, eina iki 840,

i stėliuotus siutus pasiuva
I tikt už $ 14 mažiau-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau- 

aiai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 

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

tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

/ O '

Paley,
1G N. Mai u st. 

Shenandoah,

Parduoda dzie- 
gorius naujus ir 
pataiso viso
kius dalyku: 
isz aukso ir si
dabro . kaip tais 
žiedus, špilkas 
ir kitus.

J M S( H AFER.
L:>iiciu dii|<-U* l.ruiituvį; iniportavotų VYNO, 

LIKIENIU, p.-irixsių isz Europos, tu lpei užla i
kau visokį ALŲ- I<>*r galit gaut buteliai.- ir 

bnrzkutėinis. užlaikau klerka lietuvį,
JONĄ BARDZILALTSKA- Neužniir>zkit 

n i sisz.a ukt po adresu:
1 109 ( arson str. South Side

Tolcphon 11 —Pittsburgh, Pa. [i5-r>-97]

Adomas Kiczas
geriansias ir vienatinis lietuviszkas
Kriauezius \ isoj 31 inersvillej.

Lit-tnviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau- 
įlįsit Gyvena Grabaucko namuose.

[8-5-07]

Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių 
nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bėdoje

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

R. A- Davenport
— PARDUODA ----

VISOKIUS PECZIUS KUKNI- 
N1US IK DEL SZILUMOS.

— TAIPOS-GI —
Pataiso blokinius stogus ir už

laiko visokius daigtus rei
kalingus prie 

kuknios.

R. A. DAVENPORT,
27 S. Jartlin str Shenandoah, Fa,

N 57 ei k T H AS JDAJJ AS Su’d diwiNzkojc jei!

ubdarit, k i 'laoja tyktaj.....................................................................................................$1 "()
Tv j n-i turi! a t p irdawim ’ wvsokitn dajktus ir rejkalingas priettijsas prie m ::’im , 

be kr.r’u a; .-i jt negili, l’rieg tam turu kr.intuw: i wy kin 1:mg i I; k oslyki.tjlic.u- 
,\ iszkoie 1c. l!>oie isz. io. Turu maszi n tikies del d r. t k iv. im> g-om it n ir u

pu: į į,. ■ ie-a di l raszim > g r matu su <lai 1 ■> m k wiet k ai ir <!t ilk a w t lis • asw< ik ii; i- 
iia:s. Tt:zin-is tokios pi picros su <lailai< kopcrl :is kaSZ u ja . t; >< tuzinai 00

('mm <h 1 j iiii’ii! cues junking i kwietka, kni'V, k ula duodi p.itv tio-tių is.;tiszi.a wa.i-

Kas ž dviieles f'tografiirs r.oictn turi t daugiau mažu, t>;ml a'sinmz? dythla, az 
isz tosios trumpam laikie padarisu 100 maž uk’m ir m -iti-u u a S .2 >c.

Noriu: ii'iu d a i not upe u ysokies kai .'n-s ari >a I. i tokius daiktus ir c..i<'nes, po api ir ■•imu 2 cent i iu s mar- 
Kiestuo ausiain zin dnikuotus katalogus. \dresnsju ma ne tlol.s:

JOSEPH WlATUTiS,
2S7 Wytlie Ave., Brooklyn N. 1.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą at keliausi!, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szaito alaus, geros arielkos 
Ir kvepencziii cigarų. . . .

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

dhiriu puikiausių restauraciją isz visų Cleveland’o lietuv 
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

MILAUCkO;;

Forest City, Pa. 2g - Vl-iSqym. 
Guodotinas “Garso” Redaktoriau!

Praszau patalpįti į laikrasztį 
“Garsą” szitą mano trumpų paaisz- 
kinimą kas link Lietuvių apsi- j 
gyvenusių Forest City, prigulin- 
czių į “Independence Club“ — 
idant kožnas pribūtų ant ateinan- 
czio susirinkimo, kaipo ir norintie- 
jie prigulet, tai bus kožnas lietu
vis priimtas į mus organizaciją, ką 
pripuola ant 18tos dienos Liepos 
menesio, ant katro tai susirinkimo 
bus nutarta, idant dubas pasiru- 
pįtų Amerikoniszkas popieras del 
neturinezių, per ką užpraszau vi
sus lietuvius susirinkti, nes žinoma 
yra visiem, jogei pasiliko užtvirtį- 
ta per Legislaturą, kad kožnam, 
neturineziam Amerikoniszkų po- 
pierų, bus numažįta mokestis nuo 
kožnos dienos, po tris centus, o 
mažam gal užstos czesai, ką kožnas 
neturintis popierų bus praszalįtas; 
pertai kam rupi gerbuvys, tai pri
valo storotis isz czėso, kad pas
kui nebūtų per vėlai, o kad ir nie
kas, tai turim storotis dėl pakėli
mo lietuviszko vardo, nes žinoma 
yra, kad jau Forest Crry lietu
viai yra guodojami nuo kitų tautų, 
nes pažiūrėkim isz szalies apie sto 
vį lietuvių Forest City, kurių visai 
mažas skaitlius, o jau vienok sitėj 
[Borough] trim lietuviam dinstus 
paliemonų, o asz mistinu kad ant 
kito meto, bus kiti trys palicmonai 
kaipo ir kitokius dinstus, aplaiky- 
sim, isz mus lietuvių.

Per ką da sykį paantrinu mano 
užpraszymą, idant pribūtų visi lie
tuviai - ant salės p. Walincko, po 
pėdei nedėlioj t.y. 18ta dieną Lie
pos.

Pasilieku su guodone ant visados 
prietelelis Lietuvių

Jokūbas Kreczykas, 
prezidentas Indepen

dence Club.

Mahanoy 'Plane, 
28 (Birželio iSgy m.

Garbus Garso iszdvotojau!

Sziuom mus Susiv. kuopa siunezia Pa
mištai padė.kavonę, už jūsų dovaną, ku
ria teikėtės apteikti mus kuopą, paaukau
dami keliolika naudingų kuprelių į mu
sų skaitinyczia. Dėltogi mes sziuomi. 
vardan visos kuopos, siųsdami szirdingą 
padėkavone, podraug velijame Rėdyto
jui ir iszduotojui laikraszczio ,.Garso“ 
ko geriausios kloties, tvirtos sveikatos su 
linksmybe ir pasekmingo iszleidinėjimo 
Jūsų lainraszczio Garso, kad daugiau
siai turėtų skaitytojų ir pagarsėtų ir 
iszsiplatįtų po visą pasaulę, idant nebijo
tų. kaipo stiprus karžygis, savo prieszų. 
kurie nori apszmeižti ir pasmeruti, ką 
mato iszd uodą utį tikra szviesa ir szviesa 
naudinga kožnam tėvvnalniui. O kuria 
tai szviesa galim naudotie skaitydami 
tikrai Lietuviszkns ir sveikos nuomonės 
laikraszczius, kaipo szitai Garsas, kuris 
yra iszleidžiatnas žmogaus sveiko proto 
ir czystos nuomonės, kuriuom tai yra pa- 
guodotas Run. A. Milukas. Dėltogi 
sziuomi paduodami- viens kitam brolisz- 
ką ranką, tarkim žodžiu: Lai gyvuoja. 
Garsas, lai gyvuoja Garso iszduotojas 
per szimtą metų.

Su guodone Kuopos Sekretorius.

Gromatnyczia. |
Gedi m i n o C I u b' u i, Philada. 

Pa. Jūsų atsiliepimas per vėlai atėjo — 
patilps į kitą “Garso“ numerį.

p. J o h n Gust! n. Roseton, N. Y. 
Pamištai siuneziam Garsą —jei pirmų 
num. negavot, turėjo kas nuo paczto pa
vogti.

p. V. J anus z k e v y c z i u i, At
hol, Mass, Koksai Tamistos ant paczto 
Box as; 1140 ar 1170?

C a s ca r e ts sūdru tina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpniua nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

S ALI U N I N K A 1!
— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad CHLYS
TI AN SHMIDTO yra geras alus ir 
galvva nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti, 
70 W. Coal str. She 1 ai.clcab, Pa.

41 ir U

T. COHN, 
- DIRBTUVE------  

Rusiszko ir litiszko tabako
cigarų, cigaretų ir tabokos.

7('2 Milvaukee Avė.
Chicago, Ill. (S

ŽINIA DĖLSAL1UMKU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

P a s k 11 t i u ė s m i s z i o s (apysaka) 
[15c.

D ė v o n i s z k i ų k r y ž i u s (isztyri
mas apie Dėvoniszkių kaimo kryžių) 10c.

D u broli u (pieszinys isz turkų karės 
su maskoliais.......................................... 3c.

Stacijos arba kryžiaus keliai... 8c.

R i n k i m as vaito (vaizdelis).. 8c.

B a 1 t a s k a r ž i g y s (eilės).......... 5c.

D u o n o s ji e s z k o t o jai (apysa
ka) 35c.

K. D o n o I a i c z i o r a s z t a i (neap
daryta) 40c. (apdaryta)......................  55c.

P a d t- j i m as Ii e t u v i ų t a u t o s 
r u s ų vi e s z p a t y s t ė j (socijolio- 
gszkas pieszinys)..................................... 35c.

Naujas iszradimas.
Ikisziol reikalauta ,,kemiszka 

kompozicija“ dėl iszėinimo plėtnių 
isz drabužių tapo iszrasta per L. 
Kazuną, aptiekorių. Plėtmus vi
sokius iszima ncpalikdams jokio 
ženklo.

Shenadoriecziai galit gaut minė
tą preparaciją 1 i e t u v i s z k o j 
a Į) t i e k o j po No. 107 S. Main 
ulyczios, szale Miliaucko sztoro.

(25-28)

Ilitlžiiiiisia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
Pinigus ko greieziausia tiesiok in namus nuliaicižiam.

MilauctarSms
10 S. JVIaip St[.

Shenandoah. Pa [37 ir į 2

Už pigių-pigiausią prekę visokį 
vainikai dėl szerincnų. Taiposgi 
isokios zobovelės isz blekės ir isz- 

dirbimai isz geležies pas
Mrs. M. F. Schmid s 

107 Jardin str.
Shenandoah, Pa.

Labai gražios ir pigios 
Kalėdų zobovelės.

ANTANAS KALCZB’SKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

niainierin
HOTEL!

ANT
KETVIRTOS 

(Fourth) Street, 
Minersville. P.

S. Markauckas

pertai, žinote, jog kaipo naujas 
biznierius nesigaili .savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

-----  PAS-----

J. P, Williams & Son
- Pigiausiai nusipirkt :-

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Į Main, Shenandoah, Pa.

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 pamėgįk duot jam 
orderį. Jo krautuvė yra

211 E. Centre str.
Shenndoah. Pa.

Iszejo isz spaudos Garso 
spaustuvėj nauja knįga ,, Kris
ti jono D ui jlit'ziio rasz- 
tai.” Preke jos 40c., o už ap
darytą 55 c.

Kad papuczkai tavę kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C a s c. a r e t s 
katarlszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c., 25c,

GERIAUSIAS S Lietuviszkiis @ KRIAUCZIUS

Adom a s II n j a ne k a s
2?2C2C7222C7Persi k raustė į savo naujus namus a n

Dr. P. F. BURKE 
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. Lloyd str.

Shenandoah Pa

Insisziurikite (apsisergekite) pas
120 South .Jardin Sir Shenandoah, 

Ties lietuviszka bažnyczia

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (Insurance) kompanijoas Insziurina nuo ugnėles jau daugelis metų

David Faust,

L. Altjnap
604 S. :!-r<l si.

Pliila.lelpliia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo $12.oo 
iki S65,oo už tuksiantį. Raszykit pas 
garsų agentą:

Dr". J. 0ZUPKA
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.


