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Kurias Garso redakcija iszderejo del savo skaitytojų per ypatingą 
sutarmę su garsia Wedderborn & Co. kompanija.

S 

n

N’eiszspjauk su tabaku »r nesuriikyk savo 
amžių, v

Žinios isz Amerikos.

300 
1000
500 
looo 
looo
35o
250

Keliose myliose nuo miesto Bain
bridge, O. 2 d. Liepos buvo gana 
smarkus žemes drebėjimas. Po 
žeme buvo girdėt smarkus trenk
smas, žemėje pasidarė platus ply- 
sziai, isz kurių ruko dūmai. Plv- 
sziai yra gana gilus. Isz kitur 
negirdėt, kad tą dieną butų buvęs 
žemės drebėjimas.

ant relių, ir atėjęs trūkis pervažia
vo per visus tris. Pravardės tų 
beproezių nežinomos.

Girių gaisrai.

Giriose ties Bushon, netoli nuo 
Lodi, Cal., pradėjo smarkiai degti 
krūmai. Kad sustabdyti ugnį, isz- 
deginotyczia pakeliui krūmas, kad 
nedaeitu ugnis į tokias vietas, kur 
gali daug blėdies padaryti.

Trys patžudžiai.

Ties miestu Wellsville, Mo. nu
sižudė, regis susitarę, trys žmonės. 
Apie pusiaunaktį nuvėję ant •elc-

Uždarytos fabrikos.

Mieste Bay View nuo t <1. Lie
pos uždarė visas “Illinois Steel 
Co. “ dirbtuves ir atidarys jas tik 
tada, kaip susitaikįs su darbinįkų 
Amalgamated Association. 900 
darbinįkų, kurie tose dirbtuvėse 
dirbo, liko be darbo.

Debesio pratrukimas.

Ties miestu Hendenson
toksai baisingas debesio pratruki
mas, kad ant ploto apie pusantros 
mylios užliejo reles geleležinkclio 
Louisville, Henderson & St. Louis, 
taip kad trukiai (treinai) daeina 
tik iki Owensboro.

■

Garsas Amerikos Lietuviu.
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PUIKIOS dovanos,
tarp lietuviu iksziol negirdėtos,

mėtį, artinasi laikas ją atnaujįti.
Idant palengvįti savo skaitytojams iszmokėjimą skolos 

ir duoti progą uždirbti, Garsas padarė ypatingą sutarmę su 
redakcija garsaus po visą svietą angliszko laikraszczio ,, I he 
National Recorder”, kuris ypatingai užsiima apraszymais 
naujausių mokslo iszradimų ir ir naujų iszmislų, o taiposgi 
padeda iszradėjams įgyti patentą ant jų iszradymų.

Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus visų luomų ir 
tautų žmones ,T h e 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, GARsą, taiposgi angliszką laikrasztį The Natio
nal Recorder ir paliudijimą, duodantį jam 
tiesą už dyką imti tlalyvumą 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:

7-300 dol. bus iszduota.
National Recorder įgyjo prakilnu varda tarp mohsliszkę ir pramonės lalk- 

* raszczių. Jis turi tukstanc/.ius skaitytoju kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste Ir kaimellje, bet jis nori danginus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
palinkę ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. N a t i o- 
11 al Recorder yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apsz- 
cziai žinių pridmfda apie naujus iszradimus ir juosapraszo. Idant padidįti savo 
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius R e e o r d e r už
manė Iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir 
prakilnesnėmis. Dovanų prekė isznesza 37.300. Kontestas iszsibaigs 1 d. Lap
kriczio (November). >897 m. Dovaną paskyrimu užsiima prakilnus lieso* vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva- 
rantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu..........................................................................................
Kelionė po Europa............................................................................................
Kelionė į Kalifornija, Mixico........................................................................
5 dovanos po 2oo dol. auksu...........................................................................

KaSztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslai nėję.......................................
loo dovanų po lo dol. auksu.........................     •
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vielai.. 
loo dovanų po lo dol. auksu-... ■ • • • ..................................
lo loo-dolerinių dviraezių.................... .........................................................
7o dovanų do 5 dol. auksu...............................................................................
125 dovanų po 2 dol. sidabru..........................................................................

Trysszimtai dvideszimts penkios dovanos kasz 
tuojanezios.................................................. $ 7.300.

Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas. Visas tavo darbas — 
perskaitęs tris ežia padėtus žodžius ,,Patent Attorney Wedderbtirn” suskaitęs ir 
gerai įsidėjęs literas tuose, žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžių (angliszkai) 
isz tų literų: kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose 
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tų žodžių 
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o 
kumpanija, kad visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kumpa- 
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmokėti 
dar 8500 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 prisiusimo 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 Ilecorder’ije“; 
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti kasziame konteste.

Pinįgus siųskit ant adreso:
Garsas Publishing Co.

Shenandoah, Pa.

Isz Szenadorio.

szimai.
Vietiniai gyventojai 
sukilo priesz anglus.

Pereitą nedelią buvo Sze
nadorio szv. Jurgio parapijos 
mitingas. Parapijonų yisirinko 
apstus skaitlius, dėlto isz dau
gumo buvo visokių: kitų pa-

In 1000 žmonių užmuszU

Vulkonas Mayon pra
žudė 120 žmonių.

Per gaisrus Eigipte į 4.000 žmonių li
ko be pastogės.

INDIJA.

Indijos vietiniai gyventojai 
— mahometonai pakilo priesz 
savo prispaudėjus — anglus: 
dabar ten kruvini sumiszimai. 
Indiecziai seniai neapkenezia 
anglų. "Priežastį sumiszimui 
padarė anglai, liepdami nu
griauti vietinių gyventojų baž- 
nyczias, kurios buvo ne ant jų 
locnos žemės. Potam vietiniai

ant svetimtauezių, iszniekino 
jų moteris, 
ir apicierus. Kariumėnes aug- o

virszinikai buvov
savo vasariniuose

dėlto žemesnie-
tuo m tarpu i 
gyvenimuose 
jie apicierai patys nenorėjo 
asztriaiant maisztinįkų užsipul
ti, isz to vėl szie pastariejie 
didžiuojasi, kad jų kariumenė 
negali įveikti.

Kalkutos priemiestij Chilpo- 
re maisztinikai apsupę 24 vie
tinius policijantus ir taip juos 
sumuszė, kad vargu katras gy- 
o-yvas iszliks. O J

Sumiszimas vis didinasi, vis 
daugiaus prie maisztinįkų pri
sideda. Paskiausi iszrokavi- 
mai garsina, kad jau isz abie
jų pusių žuvo nuo 600 iki 1000

Darbiu įkai laimėjo.

Cleveland’e, ()., pasibaigė strai- 
kas dirbtuvėje ,,Britton Rolling 
Mill Co.” Laimėjo darbinįkai, nes 
kompanija apsiėmė tiek darhinį- 
kams mokėti, kiek reikalavo jų or
ganizacijos nutarimas.

Rengiamas yra didelis straikas 
per ,,United Mine Works of Ame
rica,“ kursai turėtų apimti net 5 
Valstijas: Pennsylvaniją, Ohio, In- 
dijaną, West Virginiją ir Illinois.

FlLll’lNISZKOS SALOS.

Czionais prasivėrė vulkonas 
Mayon, kursai buvo užgesęs 
nuo pradžios septynioliktojo 
amžio. Iszsiliejus isz jo lava 
isznaikino tabako plantacijas 
ir pražudė 120 gyventojų kai
melio Laiboug.

O

GRAIKIJA ir TURKIJA.

Tiedvi vieszpatystės dar vis 
nesusitaikė. Turkų visuomė-

tų prijungta prie Turkijos, o 
Europos vieszpatystės neda- 
leidžia skriausti Graikijos. 
Dėlto tai taip ilgai nesusitai-

sisakius nuo Tesalijos gali pa-

gali tu o j aus
užmokėti

tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais 
į 10 dienų. Suvirsziim 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
rians. po gvaranclja, jog iszgydys tave, 
už 50c. ir $ 1,00. Knįgutę ir sampelius 
prisiųsiu už dyka. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

jonų, kad net mitingas turėjo 
būti pertrauktas ir atidėtas 
ant kito sykio.

Perskaiczius parapijos se
kretoriui protokulus pereito 
mitingo ir nutarimus komitete O
ir užklausus, ar visi ant to 
pristoja, kas buvo perskaityta, 
atsistoję kelios ypatos apreisz- 
kė, kad negali ant visko pris
toti ir. .. . iszvažiavosu tokiais 
klausymais, kurie neturi jokio 
su protokulu susisiszimo. Vie-

mo, ar pristoja ant to, kas 
yra protokule skaityta, la
bai graudingai ėmė, pasakoti 
apie ,, įvezdinimą“ ?kavo pa- 
ežios. Kitas ant to paežio 
klausymo guodėsi, kad jį ku- 
nįgas apie pusiaunaktį nenorė
jo leisti į kleboniją, tik prasi
vėręs duris paklausė, kas jisai 
per vienas ir ko noru Kitas 
užpuldinėjo ant kunįgų, kad 
neuzsakė jų draugystes mitin
go, bet kada -kiti tes paezios 
draugystes sąnariai atsistoję 
pasakė, kad savo ausimis gir
dėjo užsakant, turėjo su geda 
nutilti. Dar vienastužsipuolė 
ant kunįgų, bule jie ne vienas 
nevažiavo į ligonbutį, kur jų 
szaukesi sužeistas lietuvys, 
bet kada kitas lietuvys, kursai 
nunesze kunįgams rasztelį su 
užkvietimu pas ligonį ir kursai

žiuot pas ligonį, dai^dė užpul
dinėtojo melagystę, tas atsisė
do, garsiai sakydamas į visas 
puses savo draugams: ,,Tegul 
jau asz busiu melagis! tegul 
jau asz busiu melagis!“

Tokius ir tam panaszius 
sakymus davė ne vienas 
klausymo, ar tinka ant to,
protokole yra raszyta. Žodžiu

kė: juo toliaus, juo labjaus rė
kė. Tada prezidentas paleido 
mitingą ir visi iszsiskyrstė ne- 
atsirėkę kiek norėjo.

Didžiausiais kaltinįkais to 
riksmo buvo ypatos, kurioms 
parapijos reikalai tiek rupi, 
kiek Chinų politika. Jie ant 
mitingo atėjo tikt dėlto, kad 
atsirėkti ant kunįgų, ant ku
rių turi asabiszką piktumą 
vien už tai, kad jie yra kunį- 
gais. Rodos kad nesimpati- 
zuoji su kokia irėdne, tai su
vis nesikiszk į jos reikalus — 
draskįtojais gali būti tikt be- 
proeziai. Ar gerinus, kad 
paskui iszmeta laukan, kaip 
tai apie su pora buvo ant szio 
mitingo.

Visi tikifti, kad pradės ge
naus dirbti. Szią praėjusią 
nedėlią jau dirbo keturias die
nas.

reikia tik atsidusti iszszirdies: 
„Szviesos, szviesos mums rei
kia!” Būnant tarp svetimtau
ezių ir prisižiūrint kasdieni
niam gyvenimui, reiktų tik, 
rodos, nors kiek mesti savo 
tuos bjaurius darbus, kadangi 
pas szeiminįką to visai neregi. 
Per tat musiszkis visad esti 
paniekįtu, nes negerai pasiel
gia. Susirenka vakarais būriais 
pas vieną ženoezių, kad 
nė į stubą netelpa, ypatingai 
nedėldieniais, tai kad tai jie

Atsiszaukimas

Pereitą seredą rnainose likos 
sunkiai sužeistas lietuvys Mo
tiejus Kielius: nulaužta koja 
ir sumuszta galva. Nelaimin
gą nugabeno į ligonbutį.

3 d. Liepos sugrįžo į Szena- 
dbrįA. Burba, kurį sūdąs bu
vo apsudyjęs ant 3 ir pusės 
metų kalėjimo už perszovimą 
kito ' lietuvio. Burba nuo 
Sausio mėnesio iki minėtai 
dienai ir sėdėjo, kol nepasiro
dė, kad jisai nekaltai yra ap
sūdytas. Mat jisai netikt ne- 
szovė, bet nė revolverio netu
rėjo, tikt jį įkiszo vienas liu- 
dinįkas, kreivai ant jo prisiek 
damas. Pasėdėjo kelis mėne
sius be jokios kaitės.

vargus (kaip paprastai mus 
vargdienių paprotys) ar tarp 
taip kokių gražių pasisznekėji
mų perleistų tą laiką, (asz ve- 
lycziau vienam paskaityti ką 
isz laikraszczio, arba isz knį 
gos ką radus akyvo, o kitiems 
paklausyti), bet atžagariai, jie 
tuojaus klausia: ,,Antanai ar 
Juozai, ar neturi saidės, ar 
mažu alaus parsigabenai?“ Na, 
tai žinoma, kad tas turi visa
dos isztekliaus, tai ir paszau- 
kia „uzboną“ saidės už 15c., o 
jei alų, tai visi sudeda kiek 
savinįkas reikalauja, o tai ir 
maukia už vienas kito, kiek 
katras prigriebė, o paskui isz 
to pakyla vaidai ir pesztynės,

(Philadelphia, Pa.
■ 2g (Birželio i8gym.

Meldžiame guodotinos ’ 
“Garso” Redakcijos, idant pa- 
talpįtumet szį atsiszaukimą.

Sziuomi paduodant dėl ži
nios visuomenei, kad rytų sza- 
lyje miesto 16 Birželio, laikė 
susirinkimą ,, Lietuviszkas Ge-' 
dimino Kliubas”ir laike susirin
kimo liko perskaitytas straips
nis, 
21
kitokioms žinioms isz'Philadel- ■

kuris buvo patalpįtas N. 
Vienybe Lietuvnįkų” su

Sąnariai kliubo persitikrinę 
ir patėmiję tame straipsnij di
delę klaidą, melagingą sukrai- 
pymą suvis neteisingai, todėl 
sąnariai vienu balsu nutarė, 
kad atszaukti tą melagystę 
per Lietuviszkus laikraszczius 
ir paduoti tikrai visą atsitiki
mą.

Prie kliubo priklausė 70 są
narių, bet atsirado 12 sąnarių, 
katrie nesuprasdami kliubo

patys naudotis isz to, bet ma
toma, kad ir kitiems pavydėjo. 
Pirmiausiai pavogė kliubo 
czarterį, mislydami, kad be 
czarterio pasiseks kliubą suar
dyti, potam ant ateinanezio 
mėnesinio susirinkimo sukilo 
tie 12 sąnarių ardyti kliubą, 
buk kliubas nėr reikalingas, 
pakėlė riksmą ir suturbavojo 
parėdką susirinkimo ir norėjo 
iszsineszti kitus dalykus, prigu- 
linczius prie kliubo.

Komitetas ir sąnariai maty
dami karsztus prieszinįkus, 
katrie buvo gatavi kumszczio- 
mis mėgįtis, turėjome pakvie
sti poliemonus. Netrukus 
pribuvo poliemonai ir liepė įsz- 
eiti szalin isz kliubo prieszinį- 
kams ir tuojaus liko iszbraukti 
isz knįgų vardai tų sąnarių.

Bet ne lenkiszku karszcziu 
tie vyrai szilo, todėl aiszkiai 
matoma, kad ir lietuvių karsz- 
cziai yra koczėszpavoingi dėl

kaip liet, papratę), kad atgrę
žia nevieno svetimtauezio akis. 
Kitas farmeris, mylintys blai- 
vystę, nori paleisti tokį niek- 
szą, o lietuvys žino, kad sun
ku bus gauti kitą vietą, pra- 
szosi kiek galėdamas, kad ir 
už mažiausią algą apsiima bū
ti. Ir žinoma, kad ir nelaiky
tų tekius musiszkius, tik tiek, 
kad jie ,.gerai dirba“.

Ilgai 
norint 
darbus, o 
jams pabostų, tai tik tiek pa- 
rasząu ,,Garso“ skaitytojams, 
kad supažįdįti su szios apygar
dos lietuviais, o tolinus gal ką 
dauginus paraszysiu, tai bus 
gerinus suprasti guod. skaity
tojams.

Tik dar turiu pridurti vieną 
neseniai buvusį atsitikimą. 
Vienas lietuvys isz apielinkės 
Broad Brook’o, atvažiavo su 
savo arkliu, (jis turi mažą far- 
mukę) nusipirkti baczkutę 
alaus. Na ir nusipirkęs, įsidė
jo į bogę, o jau prietema. Bet 
kaip ten jam pasipynė koks 
kittautis ir su tokia pat ku- 
melka, na jiedu sutarė mainy
ti savo kumelkoms. Jiems ten 
bemaklevojant, vaikai užmatė 
baczkutę (už $2.00) alaus ir 
nematant iszsirito isz bogės ir 
nusirito į užkaborį; tennis at- 
simuszė ir isztusztino (žinoma 
iszgėrė). O tuodu sumainė 
savo gyvulius ir lietuvys žiuri 
į savo vežimėlį, kad neturi sa
vo alaus, ir kaip pradėjo rėkti

Korespondencij os.
— P road (Brook, Conn. 

Darbai pas mus pusėtinai ei
na, bet dėl norinezių < 
gauti darbą isz kitur negali 
ma, kadangi kiek reikia, tiek 
ežia yra žmonių. Lietuvių 
czionais mažai randasi dirbtu
vėj dirbanezių (vilnonių audi
mų dirbtuvėj žmonių dirba 
geram laike į 275), tiktai 2 
broliai. Aplinkinėse fanuose 
randasi daugumas dirbanezių 
must| viengenezių. Susidera 
ant mėnesių, o mokestį gauna 
kaip visur, taip ir ežia nevie- 
nokia: katrie jau dirba ežio 
nais antri, treti metai, tai gau
na už vasaros mėnesius, t. y. 
nuo pirmos Balandžio iki 
pirmai Lapkriczio po $20, 18, 

o už žiemos mėnesius 
po $15, 12 ir 10. Katrie dar 
nėra dirbę ant farmų, o ypacz 
kad nemoka prie tabako dirb 
ti (nes ežia kiekvienas farine- 
rys sodina tabako nuo 2 akie- 
rių iki 20), tai tokius ima tik 
ant vasaros 3 ar 4 mėn. ii' mo
ka po 12 dol. (o kitas dirba ir 
už 10 dol.). Ypatingai szį 
pavasarį, kaip blogai Pensil 
vanijoj angliakasyklos dirba, 
tai daugumas ežia privažiavo 
darbo jieszkodami, ką maty
dami farmeriai mokestis labai 
menkas duoda. Kitas neturė
damas kur dingti, sutinka su 
farmeriu už 10 — 12 dol. per 
sunkiausius darbus dirbti, kad 
tikt kiek supranta angliszkos 
kalbos.

Tarp tų pavienių yra ii- ve- 
i dusių su szeimynom's, —gy- 

pasiėmę griutelę, 
joks Tie daugiausiai dilba ant die- 

vasaros laike, dirbant prie 
tabako lauke, gauna ant die
nos 1.25 ir 1.50c., pagal ga
bumą žmogaus; žodžiu tariant, 
ežia daugelis lietuvių priedai- 
ko dirbdami laukų darbus.

Dabar pažvelgkime į jųjų 
visatinį apsiėjimą, kaip tau- 
tiszką, taip ir doriszką, tai

at-
ant

zasia. v
Toliaus pakilo vaidai už... . 

lenką. Mat pilnai užsimokėjęs 
ant lietuv. bažnyczios lenkas 
praszėsi, kad jam pavelytų pa
sakyti kelis žodžius lenkiszkai, 
nes jis lietuviszkai nemoka. 
Pakilo baisus riksmas, tartum 
griūtų bažnyczia drauge su 
skiepu, kur buvo mitingas.
Vieni rėkė, kad tegul kalba 17 dol.,
lenkiszkai, kiti rėkė, kad ežia 
ne lenkiszka parapija, o reke 
visi sykiu ir kiek katro kosere 
isznesza. Niekas negalėjo su
drausti, kad liautųsi rėkę, o 
kalbėtų po vieną. Taip pare-

man reiktų raszyti, 
iszpasakoti visus jų 

ir guod. skaityto-

Jau treti metai, kaip mu
sų kliubas gyvuoj’ ir vis kyla 
augsztyn materijaliszkai; iki 
sziai dienai užlaikom puikų na
mą, ir vienas Lietuvis turi dar
bą kliube, katrą laikom del 
prižiūrėjimo.

šiam korespondentui P. .. — 
jeigu neturit ir nežinot dorisz-

czius, turėtumėt nors gėdįtis 
siuntinėti neteisybę ir kolioti 
mumis “Bajorais” ir “Muži
kais”. Su savo tokia kritika

EIG1PTAS.

Eigipte, apskrieziuose Tau- 
tah, dega daugybė kaimų. 
Vietoj, vadinamoj Abu Eor 
apie 3.000 gyventojų neteko 
pastogės, o Mobeish’e virszaus 
per 900 neteko namų.

KUBA.

Provincijoj Pinar del Rio 
pasidavė ispanams kubieczių

dėt skaudėti, aptilo ir, ant 
galo daleido tam lenkui kalbėt 
lenkiszkai. Lenkas prasze

nieko.
Ant galo da pasakom, kad 

musų kliubas nei “Bajorų“

nams taipgi daug ginklu, amu- 
nicijos ir 232 svaru dinamito. 
Vienok kubiecziai gana stip
riai laikosi. Geriausiais jų pa- 
gelbinįkais yra visokios ligos, 
kurios juo toly n, juo labjaus 
naikina iszpanų kareivius. Li
gos taip iszsiplatinę, kad kada 
Weyleris liepė kareiviams isz

durį salos, ėjo beveik tik paki
lę isz lovų ligoniai. Batalijo- 
ne Vegar’o isz 1000 kareivių, 
700 yra serganezių geltonuoju 
drugiu.

szeimynų priguli prie lietu- 
viszkos parapijos, kad jiems 
nedėliomis pasakytų kunigas 
evaneliją lenkiszkai. Ir vėl 
pakilo riksmas. Vieni szaukė, 
kad reikia lenkams pasakyti 
evaneliją lenkiszkai, kiti neno
rėjo ant to apsiimti. Vietomis 
atsistoję po du—tris vienas 
priesz kitą garsumu savo bal
so norėjo pertikrįti opponentą. ! vena kur 
Taip rėkė gal adyną: 
draudymas nieko negelbėjo. I nų 
Kiti įneszė, kad tą klausymą 
atmesti ir toliaus mitingą leis
ti, bet ant to nė viena nė 
kita pusė nenorėjo tikti. Ko
miteto sąnariai, matydami,

damas, bet veltu.
Tai matot, guod. ,,Garso“ 

skaitytojai, kokios komedijos 
atsitinka tarpe czionykszczių 
lietuvių. Kad juos kalbįk prie 
užsiraszymo laikrnszczio, tai 
mikt, ne szeip, ne taip iszsitei- 
sina, arba kad ragini prisira- ' 01

tai ir vėla ima iszmėtineti, kad, 
girdi, jau ežia prisiraszem į tą 
vienybę, tik pinįgų isztrauka 
esant. Tai mat kokių dar 
randasi tarp mus tarnsunėlių! 
Laikraszczių neskaito, o isz 
kur gaus supratimą? Yra ką 
keli skaito laikiaszczius, tai 
tie, žinoma, taip nė nedaro.

Su guodone
JIL Pažystamas.

kol visi atsireks. Bet nesulau-

mi įTOff f rt 11I roast

Lietuvnįkų,'’* kurie laikomės 
vienybes, iszimant tik tuos 12 
draskejų, o kurių skaitlių dve
jopai padidino įstodami nauji 
sąnariai.

To paežio menesio Birželio 
23 dieną buvo kliubo ekstra 
- mitingas ir ant to mitingo li-

Prezidentas 
Vice-Prez. 
Sekretorius

Kad papuczkai tave kankina Ir ne
smagu darosi, valgyk Case arėta 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c., 25c,

Cascar e ts sudrutlna skilvį, Inkstus 
Ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

dencija ir sąnariai ogulniai nu
sprendė, kad tikrai suraszyta 
ir kad paduoti į tuos lietuvisz
kus laikraszczius, katrie yra 
skaitomi musų kliube.

Pasiliekam su guodone, 
Komitetas:

Dom. Barunas. 
Bal. Lunas.

K. Kazokauckas.
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Ant Emigrantų namo paau
kavo p. V. Rudzinskas isz 
Scrantono 1 dolerį.

Delko parapijines sa
vastys turi būti uz- 
raszytos ant vys
kupu, arba jiem 

pavestos?
Musų lietuviszki valnamaniai rė

kia isz visos gerklės ir persavo laik- 
raszczius garsina sviet ui, idant pa
rapijos bažnyczia, klebonija, moks- 
lainėir kapinės nebūtų užraszonios 
ant vyskupo vardo, nes tas, girdi, už 
sinorėjęs gali parduoti arba kitiems 
pavesti, ir tokiu budu lietuvių sun
kiai uždirbti pinįgėliai ir šliaukanti 
ant Dievo namo nueiti gali sveti
miems ant naudos. Taip tai dary
dami riksmų gimdo lietuviszkose 
parapijose nesutikimus, vaidus, ne
pasitikėjimų kunįgui ir vyskupui. 
Kaip visoki kiti užmėtinėjimai, juo
dinimai neturi jokio pamato ir yra 
tiktai iszm’slu neprietelių katalikisz 
kos bažnyczios, taip ir szis užmeti
mas yra be pamato, neteisingas ir 
neliogiszkas, ir kiekvienas žmogus 
su sveiku protu bei pažįstantis prie
tikius katalikiszkos bažnyczos Ame
rikoje turi pripažįti, jog kaip dabar 
yra, taip yra gerai, kad parapijinės 
savastys ant kito neturi būti užra- 
szytos, kaip tik ant vardo vyskupo, 
kitaipgi katalikiszkoje bažnyczioje 
Amerikoj užgimtų anarchia, žemes- 
niai clvasiszkijos luomai nereiktų 
prigulėti nuo vyskupo, ir kunįgai pa 
liautų buvę piemenimis savo avelių 
ir turėtų visame klausyti jųjų, pasi
duoti jų visiems norams irperpir- 
sztus žiūrėti ant visokįų nedorybių, 
kokių avelės dasileisti užsigeistų. 
Pirm negu apsvnrtsysime priežas
tis, kurios privertė dignitarus, su
sirinkusius ant ILIPlenarium Con
cilium Baltiinorense nutarti, idant 
parapijinės savastys butų užraszy- 
tos ant vyskupo, turiu paaiszkįti, 
jog savastys yra dvejopo skyriaus, 
tikra (realiszka) ir nominaliszka 
(isz vardo). Tikras savinįkas gali 
su savo savasezia apseiti kaip nori, 
gali jų parduoti, dovanoti, sunaikį- 
ti arba apraszyti savo giminėms; 
nominaliszkas-gi savinįkas neturi 
tos tiesos ir yra tiktai lyg jos už- 
veizdėtojas, valdo jų, ale dėl savęs 
vieno jų naudoti negali. Tokiais 
tai nominaliszkais savinįkais, juoba 
lyg užveizdėtojais yra vyskupai. 
Žemė ir parapijinės savastys yra, 
tiesa, ant jų užraszytos, vienok 
jiems isz anų nevale naudotis, nes 
yra savinįkais tiktai de nomine 
(isz vardo), tikru-gi savinįku nie
kas kitas nėra, kaip tiktai pati pa
rapija.

Kožnas katalikų būrelis Ameri
koje, nežiūrint ant tautystės, daro 
lyg kokių draugystę, kurios virszi- 
nįku yra parapijos komitetas. Prie 
tojo komiteto priguli vyskupas, 
generaliszkas vikaras, kunįgas, 
taipgi keli svietiszki parapijos są

nariai. Vyskupas, kaip jau vir- 
szuje sakiau, negali pasinaudoti isz 
to ant jo vardo užraszymo para
pijinės savasties, nes yra tik jos 
apekunu, užveidėtoju; be žinios 
visų sąnarių kontiteto nevale jam 
isz tos savasties nieko parduoti, 
užstatyti, dovanoti arba skolas už
traukti. lyginai taipgi parapija be 
jo žinios ir pavelijimo uegali apsi
eiti su savo tavastim, kaip nori. 
Pagalinus, kad vyskupas ir turėtų 
savo ypatiszkas, privatiszkas, sko
las, tai jojo skolinįkai negalėtų anų 
pajieszkoti nuo parapijos. Tankiai 
juk atsitinka, kad vyskupas nu- 
mirszta ir palieka savo gimines, o 
kodėl jo gimines nepajieszko para
pijinių savasezių, kailio turto, savo 
giminės? — nes žino gana gerai, 
jyg Suvienytų Valstijų valdžia 
jiems jų nepripažįs, kadųgi vysku
pas nebuvo tikru, ale tik nomina- 
liszku valdytoju.

Vienok nevienas gal isz vai na
rnamą pasakys: juk jeigu porapiji- 
nė savastis butų ir ne ant vyskupo 
užraszyta, ale ant vienos ar kelių 
svietiszkų ypatų, taipgi jos nega
lėtų prapuldyti, nuskriausti ar 
parduoti bažnyczių. Taip, galėtu 
tą padaryti. Paveizdon prisižiūrė
kime, kas atsitiko su lenkiszka 
bažnyczia New--York'e. Žmonelės 
dėjo paskutinį centų, kad tik pas
tatyti sav szventinyczią, bet apsi
riko baisiai, neužraszydami jos ant 
vardo vyskupo, ir kas stojosi? 
Bažnytėlę atėmė jiems tie, ant ku
rių vardo buvo apraszyta, o jie pa
tys dabar turi landžioti po svetim- 
tautiszkas bažnyczias. Taippat 
atsitiko ir Wilkes Barre’je, kur 
unijotų (rusinu) bažnyczia buvo 
užraszyta ant svietiszkų žmonių, 
kurie perėję ant pravoslavijos, isz- 
vijo isz bažnyczios katalikus ir pa
siėmę popą, carų sav garbina.

Teisybė, sūdąs pripažino bažny- 
czią katalikams - unijotams, ale 
kas isz to, ;kad kasztų pasidarė 
daugiaus, neg visa savastis verta, 
priegtam dar baisybės skolų už
traukta laike ket tiriu metu.

Daug panaszių paveizdų galėtu 
me rasti, ale, man rodos, jog ir tos 
dvi gal -mus ganėtinai pcrtikrįti 
teisybėje! Nedyvai, mieli skaity
tojai, jog mus valnamaniai, nors 
centu prie mus szventinyczią ne
prisideda, vienok rėkia oratos visa 
gerklia, kad mus lietuviszkos pa
rapijinės savastys užraszytos ant 
vyskupų, o ne ant svietiszkų žmo
nių, tėplioja net į Europos lietu- 
viszkus laikraszczius k. a. Varpą 
nupeikdami visų mus parapijų surė
dymą; girdi, jis esųs be tikro pama
to, ir ant galo dar už tų viskų bara 
lietuviszkus kunįgus, nes jiems 
pikta ir nervai gadinasi, jog prie 
tokio parapijos surėdymo jie negal 
įlįsti, įsispraustiį parapijos komi
tetų, negali, kaipo gudresni, savo 
brolių apgauti su apraszymu para
pijinių savasezių ir atsakaneziame 
laike isz anų pasinaudoti.

Yra dar daug svarbesnių prie- 
žasezių, dėl kurių visos parapijinės 
savastys turi būti ant vyskupų už
raszytos — tai religijiszki reikalai. 
Pirmutinis apgavikas, padėkime 
sav, nupelnytų parapijom] malonę 
savo saldžiais žodžiais, perstatyda- 
mas savy kaipo kunįgų ir priesz 
vyskupo valią įlįstų į parapijų ir 
klebonijoje atsisėdęs grajįtų sav 
kunįgo rolę. Vyskupas neturėtų 
tiesos tokio apgaviko ar nelabo 
kunįgo praazalįti, iszvyti, jei jis 
tarpe parapijonų turėtų daug savo 
szalinįkų ir prietelių, nes nebūda
mas savinįku bažnyczios, negalėtų 
jokiu budu jo isz bažnyczios isz- 
mesti. Antra vėl — ypata ar kelios 
ypatus, ant kurių parapijinės sa
vastys butų užraszytos, užėjus ko
kiam upui, galėtų jas apversti ant 
kito mierio, o ne ant Dievo garbės O
ir žmonių dvasiszkos naudos, kam, 
žinoma, vyskupas — nesavinįkas 
isz vardo neturėtu legaliszkos tie
sos perszkadyti.

Lietuvoje, žinoma, yra kitas vi-

sai padėjimas. Tonai tokius nepri- 
gulmingus, kaip lenkai sziandien 
kad turi tarp savęs, svietiszka val
džia imtų nagan; czionaisgi vysku
pas pats privalo su jais kariauti, 
0 jo ginklu toje kovoje yra „deed” 
(apraszas) ant parapijos savasezių. 
Tokiu i būdu nupuolęs, atsimetęs 
nuo vyskupo, ir įžengęs eilėn ne- 
prigulmingųjų, kunįgas, norint ir 
daug isz parapijonų prisikalbįtų 
szalinįkų bei prietelių turėtų, ne
gali ir liesos neturi paimti bent 
parapijos savasties, kuri palieka 
visada katalikams, paklusniems 
vyskupo valdžiai.

Nevienas rasi pasakys, jog ir 
vyskupas gali atsimesti nuo kata
likiszkos bažnyczios, tapti klaida
tikiui ir tuokart permainyti katuli-1 
kiszffas bažnyczias ant bažnyczių ! 
per savę naujos sektos uždėtos ir 
taip nuskriausti daugybę katalikų.

Taip nėra: vyskupas tuolaik yra 
savinįku isz vardo parapijos sa\ as- 
czių, kuolaik turi savo urėdo val
džių, t. y. ikkol buna vienybėje su 
katalikiszka bažnyczia. Vienok, 
jeigu kada atsitiktų, jos vyskupas 
atsisakytu nuo pa klusnumo Popie- j 
žitii ir jis (popiežius) atimtų jam 
urėdo valdžių, tada jis paliauja bu
vęs užveizdėtoju parapijinių savas- | 
ežių, paliauja buvęs prezidentu, 
parapijos komiteto, nes ta lėcyba j 
yra suteikta ne ypatai, ale valdžiai, j 
kurių ta ypata turi. Nustodamas 
valdžios, nustoja jis (vyskupas) Į 
podraug ir tiesos valdymo parapiji
nėmis savastimis, o tiesa ta pereina 
ant jo įpėdinio.

Vyskupai, ant III Plenarium | 
Concilium susirinkę, tų viskų nu
jautė ir, idant iszgelbėti katalikus! 
nuo visokių valnamanių agitacijų, 
idant apsaugoti Dievo namus nuo 
profanacijos, isznaikinimo, nutarė 
ir paliepė visas parapijines savastis 
užraszyti ne ant vardo svietiszkų 
zmonWp ale ant vyskupų,

Tas nutarimas yra tiesa ir dėlto 
kiekviena parapija po bausme 
atskyrimo nuo tikinezių draugijos, 
turi ją pyldįti, jai pasiduoti, nes 
jajų (tiesą tų) užtvirtino Suvienytų 
Valstijų valdžia ir popiežius, todėl- 
gi yra pripažįta nuo svietiszkos ir 
dvasiszkos valdžių.

Ant galo turiu pridurti, jog vi
sai bcreikalo tūli lietuviszki laik- 
raszcziai, pilni valnamanybės dva
sios, užsipuldinėja ant lietuviszkų 
katalikiszkų kunįgų, buk jie dėl 
savo gero būvio rupinantiesi užra- 
szyti .bažnyczias ant vyskupų, o 
ne ant parapjjos vardo, ir savo 
skiltyse net paduoda konstitucijas, 
tiesas ir taisykles pagal kurias lie
tuviszkos katalikiszkos parapijos, 
turinczios'buti surėdytos, valdo
mos ir rėdomos. Kų ant to, mie
las skaitytojau, atsakysi?! Asz 
mislyju, jog ir Tamsta su manim 
podraug gardžiai nusijuoksi isz jų 
arogancijos! Kągi sziųdien lictu- 
viszkas katalikiszkas kuningas gali 
padaryti tame dalyke? Nepasi
duoti dvasiszkai tiesai ir prieszin- 
tiesi y\rskupui! Jei taip, tai vys
kupas nepripažįs jį už katalikiszkų 
kunįgų; jei neapraszys parapijos 
savasties arba bent už trustee jo 
nepriims ir jam „deed“ neduos, 
tai neszventina nei kampinio ak
mens, nei bažnyczios, nei kapinių 
ir tos parapijos ant galo nepripažį
sta.

Taigi asz isz savo pusės vely- 
cziau nuoszirdžiai tūliems lietu- 
viszkiems laikraszcziams, dirban
tiems dėl labo lietuvystės, su ku
ria katalikystė taip anksztai yra 
susiriszusi, vietoje knisinėti jai pa
matus, užsiimti iszmintingesniu, 
pritinkesniu ir jų smegeniniai su- 
prantantesniu darbu; arba ant ga 
lų galo papieszti nubarantį protes
tų visiems buvusiems ant III Ple
narium Concilium Baltiinorense ir 
Popiežių už iszdavimų negerų tiesų 
surėdyme lietuviszkųjų parapijų 
(tada visi aiszkiai supras, ko jie 
nori. Red.). Aa/a/Mas.

Mitiiiffo t
(Prisiųsta).

Nuo poros menesių sznire 
po Szenadorį ,,agentai Szliu- 
po ir Taradaikos,” kaip juos 
žmones vadino ir iszmislineda- 
mi ant vietinių kunįgų nebūtus 
daigtus, visaip erzino žmones.

parsidavę tiems, kuriems rupi,

kad žmones velyk į jų kisze- 
nius nesztų sunkiai uždirbtus 
centus, plesze savo liežiuvius į 
valias. Prieszinįkai bažnyczios

rankas, jog jau pasisekė jiems 
suMumxti žmones ir sukelti O J

ermyderį. Taradaika savo

rio jaunasai kunmas busiąsJ i-O 4,

neva - socijalistas Kuncmanas, 
kuriam labjaus eina apie ken-

viszkame e pirm 
žmones,

vadino ku-

Banka Bisolioffo
uždėta 1818 mete 

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

Siuneziame pinįgns į visas dalis svieto pigei, saugel Ir greitai

laivių į krajų važiuojantiems ir iszsiuiicziailie SZipkorteS 
dėl atvažiavimo isz krajaus Į Amerika, 

Bankojc savo visados laikomo daugybe pi
ningu del iszmainymo, kaip tai: 

Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų

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

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 advnai

labai laukiama szliuptarnių ir
taradaikinių, bet nabagai vie
toje užvedimo lietuviszkoje Į 

^jZZ^c^u^^Acleiitikelis Lehigh - Valley

ežios, nemislija

Prasiite o nuo Lapkričio i8ę)O m.
Treti ai iszeina isz Shenadorio i Penn

8.42,

Raven Run, Centralia Mt-Carinel 
amokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
9.12 po pietų.
I’ark 1‘lace, Mahanoy Citv, Qplano 
6.03. 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 353, 6.0

in 1 eatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
53, 6.00, 11,13 po pietu,

Treinai iszeiu,
Isz ShnnioKin 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5 lo

ežios paredką. Smailabarzdis, 
kurs visaip szimpavo priesz 
bažnyczios paredką, buvo su- į

i highton, Slatington. White Hall, Cata- 
sauiiua. Allentown, Bethlehem, Easton

! r Wealherlv 6.03. 7.38. 9.14, rvta; 12.58 
I 3.53, 6.00 po piet 11.

li l PolKville. R 03. 7.38 
12.58. 3.05, 4.15, 6.00

■ į Sz<»n'uilori 6 00, 7.45 
10.15, 12.05 rite. 12.35, 3.00, 5.15 , 5.40,7.15,10.20 
po pietų.

Iszeina isz Szmadorio 1 nrtzk-ton, 6 03, 7.S8 
9:1 I. ryte, 12.58. 3.53, 6.00, 8.42 po pietų.

Iszeina isz Hazleton į SzenaJori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05, 5.57, 7.56^0 pietų.

keliems neužsimokejusiems ir 
nepil.dantiems bažnyczios pri-

tarniai,” bet ant galo su nulei
stomis nosimis tui 
namo, nes žmones
kad nebus rodos su jais, parei
kalavo užbaigimo 
visi iszsiskirste.

matydami,

mitingo ir

seniai reke, kad kunįgai nieko

vos, dabar visaip niekina Kun. 
A. Miluką, jog szis savo liue
są laiką paszvcnczia prižiurę1 
jimui Garso spaustuves ir re
dakcijos reikalų. Gal kaip 
Szliupas pradėjo pirkti aptie- 
kas, permaine savo pamokslų

ta dabar už gera laiko ir atbu-

Iludsondale 3.53 po piet.
In Wilkes Barre, White Haven, 1‘itts-

ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po

In Rochester, Buffalo, Niagara 
ir in Westus 9.14 ryta; 6.00 po plot.

Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta. 

Tukhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po

Iszeina in Raven Run, Centralia 
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina in Shamo 
kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet. 
Iszeina isz Shamokin in Shenadorl 8.15
II. 55 ryta 
Shenadori 
po pietu.

ir 5.35 po pietų, ir ateina In 
ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31

piet.
In 6.03, 9.14 ryta

6.00 po piet.
Auburn 9.14 ryta: 3.53, 6.00 po piet
Jeanesville, Leviston ir Beaver

In
In

1 Meadow 7.38 rvta: 12.58. 3.53 po piet.
In Stockton ir Lumber YArd 6.03, 7.:

9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet 
In Mc’Adoo, Audenri

6.03, 7.38, 9.14 rvta; 12.f

radaikos tarnai, peikia dabar 
kunįgus už tai, ką jie pirmiaus 
reikalavo, kad kunįgai darytų.

Pagal mano nuomonę, geri 
žmones ir toliaus privalo lai-

kokiam ten bedieviui kisztis į 
bažnyczios reikalus arba daryti 
neparedką bažnyczioje.

(Parapijonas.

Tik painčgįk už 10c. baksa C a s c a- 
r e t s, geriausią skilvio ir žarną regulia
torių.

6.00 ir

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 ir 6.00 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton IrFree 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 
pietų.
-6In Ashland, Girardville
15, 7.30, 9.10, 11.1 u ryta
50, 9.15 po pietn.

12 58, 3.53 po

r Lost Creek 
'1.50, 4.10

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

In Hazleton, Black Creek Junction 
l’enn Haven Juction, Maneli Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9,10, ryta 12,50, po pietu.

In Philadelphia 12.50, po pietu, 
Yatesville, Park Place, Mahanoy 
ir Delano, 9,10, 12,50 ryta; 6.03 
po piet u,

Iszeina isz Hazleton in Szenadorl 9.00 . 
ryta 12.52, 6.24 po pietu,

Isz. Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10 
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 11. wii.BUK generalnas superIn 
tendon tas South Bethlehem, Pa

In
City
6.31

9.40,

Philadelpdia, Pa.
A. W N0NNEMACHER, Asst G, P A 

South Bethlehem, Pa

GARSO Spaustuve

Kuopuikiausia ir užpigiųij 
preke [czienią] iszpildo^ 

visokius drukoriszkus 
darbus.

iJei netiki, tai ateik isztirtipats

G ARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokių kiiįgų — dvasiszkų irsvie 
tiszkų — smagių ir naudingų pasiskaitimą. ITisiųsk už 2 c. marke, tai gaus 
katalioga už dyka. Raszant padėkit adresu toki:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa

Meto S. Baltalo bijoarafijai.
-----  (Tąsa.) -----

Kaip asz nujojau už Nemunėlio,
Verkė panelė, balta lelijėlė, 
Verkė matutė ir jauna sesutė
Manę jaunų su aszarom’s iszleisdami, 

Manęs žėlavodami.
Iszeik tu panele ant vieszkėlio, 
Atsistok po liepele ant kalnelio,*) 
Laukk mano žirgelio atbėganczio.
Atbėgk žirgeli ant manęs laukianczios,

Szi raudosiu per metelius, 
z

Saulelė tekėjo, kaip užmuszė — 
Toj saulelė sėdo, kaip jį kavojo., 
Naujas grabelis — tai mano dvarelis, 
Gili duobė — mano namai amžini, 
Strielbelė — mano tikra prietelkėlė, 
Szone kalipkūlė — tai patiekėlė, 
Skaisti szoblaitė — mano seseraitė, 
Broleliai mano — szitie.pisztalietai,

O barabonas — tai randytojas. Finis.
Tena i-gi gieda. Graži labai gaida.

Ei, matute, matutei.... (arba: Tėvykszti) 
Parduok bėrų žirgelį!

Ei parduok žirgelį, 
Pirkk kietrias triubeles.

Ei leisk sūnelį vaiskelin — 
Duok szoblelę rankelėm

Ei duok szoblelę rankelėn 
Muszt neprietelių. —

Pro vartelius jodamas,

•*) Kauno kalnelis. , ą

Viena triuba triubysiu,
Ei viena triuba triubysiu,
Giesmelę giedosiu.

Antra triuba triubysiu
„Su Diev” pasakydams,

Ei, „su Diev” pasakydamas,
Jumis žegnodamas. —

Treczia triuba triubysiu
Vaiskan įstodamas,

Ei vaiskan įstodamas,
Kareivius sveikįdamas — (žaunierius).

Ketvirta triubysiu
Vyresniuoju būdams,

Ei, vyresniuoju būdamas,

Ei, matute, matute,
Sopa mano kojeles,

Ei, sopa mano kojeles
Nuo tankių žingsnelių.

Ei, matute, matute!
Trokszta mano szirdelė,

Trokszta mano szirdelė
Nuo karszcziausios ugnelės.

Ei, matute, matute!
Sopa mano galvelę,

Ei, sopa mano galvelę
Nuo didžią mislelią.

Ei, matute, matute!
Sopa mano akeles,

Ei, sopa mano akeles
Nuo smarkiąją durnelių.

Ei, matute, matute!
Sopa mano petelius,

Ei, sopa mano peteliai
Nuo sunkią strielbelią.

Isz

Finis.

Nuo tų m e r g a i c z i ų.
Visi brolukai vaiskan iszjojo! 
Tik mano vieno nėra kam joti! 
Tėvelis senas, brolukas jaunas, 
Badai man paežiam reiks iszjoti. 
Turi brolukas tris sesutėles — 
Kaip darže žydi trys lelijėlės, 
Eis’ma sesutės brolio iszleisti, 
Brolį iszleisti — žirgų balnoti. 
Viena raudosme, kita balnosme, 
Treczia sesutė vartus kilnosine. 
Jokk brolukai, jokk raiczinkai, 
Bėgk..,. neprivysi raitų pulkelį.
Už varsnelių pulkų privysiu, 
Numano szirdis, jog nesugrįžsziu. — 
Laukiau metelius, laukiau antruosius, 
Asz nesulaukiau savo brolukO.
Atbėga žirgas — atprunksztuoja, 
Aukso kilpelės szalij biižgiuoja. y* 
Tu, žirgužėli, tu juodbėrėli, 
Kur tu palikai mano brolelį?
Per tris upeles plaukte perplaukiau, 
Per Dunojėlį ir pasinėriau,
Kur plaukte plaukiau — ir iszplaukiau, 
Kur nerte nėriau — ir pasinėriau.

Einame brolukai — sustatomo, Rittto! Ritto etc. 
Einame dvi seselės — sukrauname, Ritto! etc. 
Einame — žirgelį pakinkysimo, Ritto. etc.
Einame dvi — namulių parvęžame. Ritto etc! 
Einame dvi seselės — iszvcrcziame. Ritto! etc. 
Eime dvi — preslelifi sukrauname. Ritto! etc. 
Eime dvi — jaujon sustatomo. Ritto! etc.
Einame visi klojimai! —iszkuliame. Ritto! etc. 
Eime du brolukai — iszvėtomc. Ritto! etc. 
Einame svirneliu suneszame. Ritto! otc.
Einame, brolukai, — aruodai) supilame. Ritto! etc.

Finis.

Isz tos vietos po b an kietu i.

Finis.

tos vietos: „P riesz pjovimą

Keno tie kvieteliai kalne karsza, 
Ritto! ritto! raselė krito.

Tėvelio (ar panulio) kvieteliai kalne karsza, 
Ritto! Ritto! raselė krito.

Einame seselės — nupjauname, 
» Ritto! Ritto! raselė krito.

Einame brolukai — suriszime, Ritto! Ritto! etc.
Einame seseles — suneszime, Ritto! Ritto etc.

rugių.

Kinkykit, sveteliai, žirgelius, 
Metas namulio kopti, 
Vėlįtis — nesivėlįkit, 
Bus jums tamsi naktelė.
Pamylėjau sziandien, 
Pamylėjau vakar, 
Bucz’ ilgiaus mylėjęs, 
Kad baczka tylėjus.
Kaip asz einu per kiemelį, 
Kas kamaroj baras, 
Baczkytėlė uzbonelį 
Apsivertus plaka.
Kaip mes Dievui atsakysim, 
Ažu tą prieziną!
Kad baczkelė su uzbonu
Pliki — be cziupryną.
Cziorkelė butelėlį
Aps’kabinus praszo, 
Anas ginas nebeturįs 
A-nė vieno laszo.

■ [Toliaus bus]. -



Zepiarcziu Vyskupyste.
Rerskyęimas XII.

-----  (Tąsa.) -----
Tuom tarpu mokįtojai Keidainiuose vien mainėsi. Taubmano nete- 

kus, į mokslaines perdėtinius pakliuvo kunįgas Danielius Mikolajev- 
skis, paskiaus Kanntas, po to Bitneris ir Svietlickis. Dvejis metus 
perleidus, perdėtiniu tapo Neimanas, o mokįtojais buvo: Pliuri- 
onas Svidas, Karpinskas ir Girdvillas. Kiekvienas kas metas gauda

vo po 200 auksinų algos. Metu buvo vėl visi mokįtojai permainyti. 
Žinoma, jog kiekvienas mokįtas ypatingu sau budu mokina; todėl taip 
tankios permainos mokįtoju nieko negiliavo, nes vaikai prie vieno dar 
nepripratę, jau kito iszguldymo klausyti turėjo. Supratusi tą klaidą 
vyriausybė įsakė, kad kiekvienas mokįtojas isz eilios trejis metus mo
kįtų.

Radzivillai neb’leido vaikų į mokslus vokieczių žemėje. Vienok 
• Europos kalvinai su liuteriais atleido rasztą pas Keidainių vyriausy
bę, kad keturis vaikelius atsiųstų į miestą Ausburgą, tris į Marburgą, 
keturis į Heidelburgą, du į Prankpurtą ir du į Berlyną. Visus tuos 
vaikelius apsiėmė patys maitįti ir mokįti. Kaipogi Lietuvos kalvinų 
susirinkimas, ne vien tuos vaikus iszsiuntė, bet dar meldė Liudviką 
Karoliną Radzivillaitę, kad už^ jos pinįgus galėtų keletą vaikų mokįti 
Karaliaucziuj. O Danielius Mikolajevskis, augsztas kalvinų perdėti
nis, geidė, kad 12 vaikelių Keidainiuose mokįtųsi į kunigus ir norėjo, 
kad minavota kunįgaikszcziutė suteiktų tam dalykui 40,000 auksinų. 
Bet, rodos, tas neįvy ko.

172.
Pragaiszimas ir naujas insteigimas mokslaines.

Pradžioj asztuonioliktojo amžiaus isz priežasties marų ir karių per 
12 metų nebuvo Keidainiuose mokslaines; Radzivillai būtinai jos iszsi- 

- žadėjo. Vienok susirinkimas kalvinų visados ją szelpė; nežinom tiktai, 
kaip jam per 50 metų klojosi valdyti, nes rasztai tos gadynės kas žin 
kur prągaiszo. Žinomi laikai prasideda nuo 47į^) m., kuriuose kalvinų 
kunįgas Jonas Varakomskis, pakeltas į mokslinyczios perdėtinius, per 
10 metų be paliovos apie ją rūpinos. Mokįtinių tuokart buvo į 90. 
Susirinkimas daugybės kalvinų 1773 m., mieste Bielicoj atliktas, pasky
ręs keletą iszmintingų žmonių, įsakė jiems, kad no vien valdytų viso
mis kalvinų mokslinycziomis, bet dar jas geresnėmis, nė kaip lyg sziol, 
padarytų. Tie įsakė, kad Keidainių mokslinyczios kožname skyriuj 
ne vienas, bet du mokįtojai mokįtų; kad kas dien po 6 valandas vaikus 
mokįtų; kad mokįtojai iszguldinėtų teoliogiją, trigonometriją, fiziką, 
metafiziką ir istoriją szventos bažnyczios; kad mokįtų vaikus ne tik su
prasti, bet ir kalbėti prancuziszkai, vokiszkai, žydiszkai, ir graikisz- 
kai kad gale metų, vaikams mokslus iszduodant, butų vienas isz pa
skirtųjų per susirinkimą prižiūrėtoju. Geri tie buvo norai, bet neisz- 
pildomi, nes kalvinai vos trimis mokįtojams tegalėjo algą mokėti, o 
tryse negalėjo tiek mokslų iszguldyti. P

ber. Mokįtojais yra sziaip jau žmones įvairių tikėjimų. Pirmutiniu 
perdėtiniu buvo iszmintingas P. Jurkovskis, o mokįtinių į 400 kas mets 
buvo.-----

175.

Paszauszes mokslaine.

Jezujitai pradžioj septynioliktojo amžiaus į Paszauszę atvykę, 
greitai įgijo tėviszkes, kuriomis valdyti suėjimas, Varszavoj 1619 m. 
atliktas, jiems daleido. Ten apsigyvenę įsteigė tokią pat kaip Kražiuo
se mokslainę, Beabu, lyg teoliogijos. Pusėj asztuonioliktojo amžiaus 
kas žin dėl ko vos trys mokįtojai ežia liko. Pirmas mokino vaikus 
skaityti ir raszyti, antras mokino retorikos ir istorijos, treczias grama
tikos. Vaikų buvo kas mets į 200. Pragaiszo ta mokslinyczia 1773m. 
kartu su jezujitais.

176.

Kretingos mokslaine.

Bernardinai, vos Kretingoj įsikūrę, pradėjo mokįti vaikus ir įsteigė 
mokslinyczią, kuri ilgai lygi buvo kitoms parapijinėms mokslinyczioms. 
Netekus jezujitų,apszvietimo draugystė 1775 m. įkūrė Kretingoj mok
slinyczią, į tris dalis padalįtą. Kiekviena dalis turėjo savo ypatingą 
mokįtoją. Pirmuoju perdėtiniu buvo kunįgas, kadaisia jezujitas, Kov- 
zanas. Kas mets mokinosi į 300 vaikų, isz tų du: Antanas Przevlockis 
ir Jurgis Zubaviczia gavo sidabriniusagnasus (medalius). Viskam ge
rai klojanties, 1790m. sziokia nelaimė atsitiko: Kretingos dvaru valdė 
kas žin koks bajoras, kurio neapkęsdami žmonės padarė Kretingos mie- 
stelij baisų sumiszimą. Žmonėms besimuszant įsimaiszė mokįtiniai. 
Vyriausybė, raszydama apie tą dalyką Kretingos ponui, vyskupui ku- 
nįgaikszcziui Massalskiui užvis mokįtinius pakaltino. Užpykęs vysku
pas paraszė draugystei apszvietimo, kad mokslinyczią tuoj perkeltų, 
ką ta ir padarė

Pradžioj devynioliktojo amžiaus bernardinai antru syk įsteigė mok
slinyczią, kurią ilgainiu į dvi dalis padalino. Abiemdvicm davė ypa
tingą mokįtoją; tie du vienok nė manyti nenumanė, kaip reik vaikus 
mokįti. Nebuvo tam tikros triobos moksliityežiai, vaikai turėjo vaik- 
szczioti raszyti į szpitolę. Jauniems reikėjo di’augautį su ligoniais ir 
senais szpitolnįkais. Todėl susimylėjęs ant jų Kretingos ponas kunį- 
gaiksztis Zubaus 1809m. pastatė ant kliosztoriaus žemės-gražią medi
nę mokslainę, kuri ir lyg sziol tebėr. Nuo 1820m. persikėlus mokįto
jams, mokslaine geryn ėjo, vaikų kas metas buvo į 200. Ant galo 1836m. 
ciecorystės vyriausybė atleido į Kretingą du mokįtoju, ne kunįgu, 
Kajetoną Rogovskį ir Jurgį Misseviczią, kuriuodu ten pat mokslaines 
trioboj įsikūrę, pradėjo vaikus mokįti daugiausiai maskoliszkai.

Raseiniu mokslaine.

Atsigriebimas mokslaines.

Metuose 1778 kalvinų kunįgai Jloguslavas Bernackis, Steponas Ko- 
pyckis, Mykolas Ceraskis ir Aleksandra Monkeviczia, patys vokieczių 
žemėj iszsimokinę, pradėjo Keidainiuose vaikus mokįti. Viskas klo
josi; mokslinyczioj tuokart buvo 128 mokįtiniai. Tuotarpu 1781 m. 
paaugę vaikai padarė mieste ermyderį: kalvinai susimuszė su katali
kais. Vyriausybė, iszvydusi pavojų, uždarė mokslinyczią nelaukdama 
galo metų, o vaikus namon iszsiuntė. Szilų mėnesij vėl vaikai suva
žiavo, bet vyriausybė paaugusių vaikų nepriėmė, todėl jų mažai teliko. 
Metuose 1784 mokslinyczią lankė 103 mokįtiniai, o mokįtoju buvo 6, 
kurie viską mokino pagal norą Bielicos susirinkimo. Neužilgo ant ru 
syk giltinė į mokslinyczią įsisuko. Dėl mažo reikalo susibarė terp sa
vęs mokįtojai. Mokslinyczios perdėtinis Kopyckis isz apmaudos, ne
laukdamas galo metų, liovėsi mokįti. Inpykę kiti mokįtojai tą pat pa
darė. Taip netekę mokįtoju, vaikai apie sžv. Jurgį priversti buvo na
mon važiuoti. Nepriderantis tas mokįtoju apsiėjimas visiems nepati
ko. Inpykinti tėvai nebenorėjo leisti savo vaikų į Keidainius. Kai 
pogi Rugpjuczio mėnesij 1785 m. nors jau buvo mokslinyczia atidary
ta, Jonas Diakeviczia į jos perdėtinius pakeltas ir paskirti trys mokį
tojai, mokįtinių vienok nei vieno nebuvo. Vos novos per metus suva
žiavo jų į 50./^Motuosc 1789 vyriausybė, pakėlusi į perdėtinius Myko
lą Gali, pargabeno isz vokieczių žemės mokįtą ir labai iszmintingą kal
vinų kunįgą Joną Mollesoną, kurį mokįtojum padarė. Nedoras Gai
lius per penkeris metus savo urėdystės blogai elgėsi su mokįtiniais, to
dėl vos 25 jų kas mets tebuvo. Nuo pradžios 1799 m. perdėtiniu bu
vo Mollesonas, o Bogumilas Monkeviczia, Stanislovas llorkeviczia ir 
protingas Rapolas Dovnaras — mokįtojais. Mokslinyczioj, tuokart 
padalįtoj į keturis skyrius, buvo po 150 mokįtinių.

174.
Permainos musu gadynėj invykusios.

Nuo 1803 m. Keidainių mokslinyczia pakliuvo po valdžia viesati- 
nės Vilniaus mokslinyczios. Ta pastaroji, atleidusi Keidainių mokįto
jams knįgas, liepė pagal tas vaikus mokįti. Davė taiposgi pradžią 
mokslaines knįgynui. Metuose 1809 kunįgaiksztis Czartoriskis, \ il- 
niaus mokslinyczios vyriausias perdėtinis, atvažiavęs į Keidainius, 
peržiurėjo mokslinyczią, užmetinėjo mokįtojams ir mokįtiniams, o isz- 
vaŽiuodamas apsiėmė iszmelsti nuo szviesiausio ciecoriaus, kad kalvi
nų mokslinyczioms kas mets suteiktų paszelpos 2,200rs., ką ir iszpildė. 
Metuose 1810, Vilniaus vyriausybei 
tanas Monkeviczia pradėjo katalikų 
Tuom tarpu atėjo prancūzų metai.
Vittgenstein, su dide minia kareivių atitraukė į Keidainius. Ką iszvy- 
dę mokįtiniai 6 d. Birželio greitai namon iszbėginėjo. Pusėj vienok 
szilų mėnesio 1813m. perdėtinis vėl atrakino mokslinyczią, kuri buvo 
padalįta į keturias dalis. Ketvirtoje kiekvienas vaikas dvejus metus 
turėjo būti; tokiu budu nors tik keturios dalys skaitėsi, buvo vienok 
penkios. Nuo tos gadynės mokslinyczia vien ^eryn eiti 
pradėjo, įgijo didžiūnus globėjais. Pirmu globėju buvo Jo mylista 
Czapskis, paskiaus Juozupas Bialozoras. Padidįtas taiposgi knįgynas: 
perdėtinis mokslainės Mollesonas su Adomu Kujavskiu, Rapolu Dov- 
naru, Grigalium Monkeviczium ir Aleksandru Bernackiu visokių daig
tų vaikus mokino. Kunįgas Benediktas Dereszkeviczia iszguldinėjo
katalikų tikėjimą, ir kitus mokslus, ir kas rytą miszias atlaikęs, skaitė kino bernardinai, užvis nesigailėdami rykszczių. 
perskyrimą Szvento Raszto. Mokįtojai kas mėnuo susieidavo, kalbu- mokslinyczia buvo užrūkyta.
josi, kaip greieziaus galėtų vaikus pramokįti. Viskas ėjosi gerai, nes ką pradėjo iszguldinėti maskoliszkai. 
vaikai, kaip reik, mokinosi.
piktą padaryti. Pajutus tą dalyką ciecorystės vyriausybė 1824 m. už- užrakino.
Takino mokslinyczią. Ant galo ta pati vyriausybė 4835m. vėl įsteigė1 
jKeidainiuoso į penkias dalis padalįta mokslinyczią, kimi ir lyg sziol te-

liepiant, kunigas karmelitas An- 
vaikus mokįti szvento tikėjimo. 
Maskolių generolas, Jo mylista

.Tol is’zgaisz keno koks gyvulys: 
karvė, arklys ir 1.1.,' duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ii 
už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

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

Jei pirksi D VIRATI pirk szita

Žiūrėk koks ratas! KEATING žiūrėk koks ratas!

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

laiką. Yra tai stebuklingai drūtas ratas, lengvai sukasi Ir mes dauglaus papasa

kosime apie jį, jei prisiusi savo adresą dėl kataliogo. Raszydamas prislųsk Ir 
Garsą pas mus.

nedelinis szeimyniszkas laik- 
rasztis iszeina Waterbury,

,,Rytas“ kasztuoja ant metų 
tiktai......................^. . $1.00.

Kiekvienai krikszezioniszkai 
szeimynai naudinga jį iszsira- 
szyti.

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

50 YEARS’ 
EXPERIENCE.

TRADE MARKS, 
DESIGNS,

COPYRIGHTS &c.
Anyone sending n sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an invention is
probablv patentable. Cpmmunlcatlons strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
In America. We have a Washington ofilce.

Patents taken through Muun & Co. receive 
special notice in the

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, lurKest circulation of 
tiny scientific journal, weekly, term! $3.0(1 a year; 
$1.50 six months. Specimen copies and Hand 
liooii on Patents scut free. Address

MUNN & CO.,
361 Broadway, Now York.

T

Geriausias Shenandorij pho 
X)graphas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo 
mažiausio iki formatui portre 
to.

Keating Wheel Co. Middletown, Conn.

Kunįgai pijarai, pargabenti į Žemaiczius dėl vaikų mokinimo, vos 
spėję Raseiniuose įsikurti, 1742m. įsteigė pas savo kliosztorių moks
lainę. Žemaiczių jaunuomenė, norėdama apsiszviesti pagal naują ga
dynę, ėjo į Rasseinius. Kaipogi neilgai trukus susirinko į 200 vaikų. 
Draugystei apszvietimo liepiantį inoks+iHy-cziaMa-, padalįta i tris dalis, 
vadinosi mažesneja. Paskiaus visatinė Vilniaus mokslaine daleido pi- 
jarams padalįti mokslinyczią į szeszias dalis ir tokiu budu susilyginti 
su didesnėmis. Pijarai, taip padarę, pradėjo szcszis vaikelius savo 
pinįgais leisti į mokslus, pripirko gana knįgų ir daigtų mokslinyczia i 
reikalingų. Metuose 1827 valdonas Vilniaus mokslaines Pelikanas 
įsakė, kad mokslinyczia butų padalįta į keturias dalis. Biskį paskiaus 
vėl į penkias padalino ir liepė dar, kad kiekvienas vaikas po du metu 
penktoje butų. Ant galo pijarų Rasseiniuose netekus ir mokslihyczia 
pragaiszo. Metuose 1836 vyriausybė įsteigė ežia parapijos moksliny
czią, Į dvi dalis padalįtą. Pirmais mokįtojais, Vitebske pramokusiais, 
buvo Vicentas Szymanauskis ir Vicentas Žukas. Kiekvienas tūrėjo
••auti po 150rs.

178.

Kalvarijos mokslaine.

Nuo 1644 m. lyg galui asztuonioliktojo amžiaus buvo Kalvarijoj 
parapijos mokslinyczia, j kurių žiemos laike po kelias deszimtis vaikų 
susirinkdavo, 
vo darbą algos

Mokino juos raszto viens dominykonas, nėjokios už sa- 
negaudamas. Devynioliktam amžiui atėjus, ciecorius 

atnaujįdamas Vilniaus visatinę mokslainę, paakvatino 
ą. Nemažai zokonįkų apsiėmė mokįti vaikus be jokios 

užmokeslicB. Ką iszvydęs ir Kalvarijos dominykonas, pirma iszmel- 
dė nuo vyskupo Juozupo Giedraiczio, kad pas kliosztorių mokslainę 
pastatytų, paskiaus, Vilniaus vyriausybei leidžiant, atidarė moksliny
czią, į keturias dalis padalįtą. Pirmuose 4S03m. mokįtinių susirinko 
176, o paskiaus galėjo jų būti mažiausiai 300. Dar dominykonai pri-

niaus mokslaines perdėtinis, matydamas, jog dominykonai tikrai nor 
ko gero vaikus iszmokįti, 1818m. daleido padalįti mokslainę į szeszias 
dalis, kad būtinai susilygįti su taip vadinamoms gimnazijoms. Rei
kia žinoti, jog mokslaines trioboj keturi tik buvo kambariai, todėl dar 
reikėjo dvieju, kuriuose galėtu tilpti penkta ir szeszta dalis. Moksli-
nježios perdėtinis, geras ir protingas kunigas Žukas, Įsakė, kad pasta
rųjų dalių mokįtiniai vaikszcziotų raszyti į mokįtoju triobas, ką tie vi
suomet ir darė- Alėtuose 4825 Vilniaus'mokslinyczios vyriausias per
dėtinis Jo mylista Novosilcovas, dominykonams meldžiant, Kalvarijos 
moksliu}ežia pripažino už tikrą gimnaziją. Pradžioj 1831m. isz prie
žasties kilusiojo sumiszimo perdėtinis mokslinyczios kunįgas Šamo vi- 
czia paleido vaikus nelaiko, o mokslinyczią užrakino. Szilų mėnesij 
daėjo į perdėtinio rankas keletas rasztų, nuo Vilniaus vyriausybės isz- 
leistų. O Lapkriczio 40d- nors mažai tebuvo mokįtinių, vienok atidarė 
mokslinyczia. Nuo to laiko dominykonai, taikydamiesi vyriausybei, 
visus mokslus maskoliszkai iszguldinėti pradėjo. Ant galo ta moksli
nyczia, vyriaus) bei liepiant, 47d. Liepos 1836m.P. Kuczajcvas, Telszių 
mokslinyczios perdėtinis, amžinai uždarė, o popieras mokslinyczios isz- 
leido Į Vilnių. Pastaruoju Kalvarijoj perdėtiniu buvo kunįgas Alek
sandra viezia. —

179.

Dutnavos mokslaine.

Dutnavos bernardinams vos 1796m. draugystė apszvietimo dalei- 
steigti, kaip reikia, mokslinyczią, kurią pirma į tris, paskiaus į 
ūas dalis padalino. Mokįtinių kas mets buvo į 250, kuriuos mo- 

Per apskritus 1834m.
Ermydcriains praėjus, bernardinai vis- 

Viskas ėjosi gerai, nes ką pradėjo iszguldinėti maskoliszkai. Ant galo 15d. Liepos atvažiavo 
Bet besimokįdami susimislijo kas žin ką perdėtinis Keidainių mokslaines P. Jurkovskis ir amžinai mokslinyczią 

Pastaruoju Dutnavos mokslinyczios perdėtiniu buvo kunį
gas Kaszko. —

— Toliaus bus. —■
k

i

roir K H HIF s

gini.
29į W. Centre str.

Shenandoah Pa.
41 ir 24

f. iii. HAMILTON, .D? 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland’e. Gyvena 115 N. .Jardin

S h o n a n d o a h, Pa,

\ 7* o

nauja
Lietuviszką Graboriu

Vinca Minkeviczni
230 W. Centre, Shenandoah

Užlaiko geriausius arklius ir il
ginus dėl szėrmenu, veseiliu ir 1.1.

[36 ii;21]

PAS

JUOZĄ JUDICKĄ
19 W. Oak str. Shenandoah, Pa

Lietuviszki kumpini ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

PAS

! Miliaucka
308 W. Centre stE—Mahanoy C-tty, E 

galima pirkti kuopigiausiai laivakortesant geriausių szipų wažiuot. Prieg- 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkija ir kitas wisas 
szahs Europos. Teipgi laikau saliunų, kur kiekviens Lietuvis gaus gerą 
priėmimą ir rodą.

R. H. MORGAN, 
Dirba visokias 

a SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 
KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU ... ....  "
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures. ”

-Pigiausia vieta visoj Amerikoj/ -

23 N. Main str. Shenandoah, Pa

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 
yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nam 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

3.
20c

Valtis bei iszguldymas sžventų 
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. Trade-Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not. due 
until patent is allowed. 3'2 page Book Free. 
H. B. WILLSON ii. CO., Attorneys at Law, 
Vpp. U.S. Put. Office WASHINGTON. D.C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
•x RESTAURACIJA^
Geriausi gerymal, užkandžiai uždyka nft 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu kogeriausla padarytų valg'ų 
kepsnių, oisterlų irt. t.

Smagiausia vieta del uželgoš. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Prieglam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikalo duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
P. PJHSKEYICZmč

Kampas Malu ir Oak uliczių,
SHENANDOAH, PA.

Juozą

Gali gauti visokių 
dalykų tualetui.

Minersville’je, Pa.
Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4tli «fc SUNBURY STR.

SCHLOSSO
Geriausias DraĮianu Sztoras,

VYRU IR VAIKU DRAPANOS, 
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI.

-- ---------------------
Siutus daro ant orderio —*

geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.
Atsiųsk reikalaudams sampelių.

SCHLOSS Sumburry str.,
Minersville, Pa [8-5-97.]

'NAUJĖS * IMETUWISZKAS B ■ ®

202 S. Main Str., Slienandoali Pa.

-^ JUR. § ANCEREWI0ZEUS,
Magi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijoa 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

y e

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

&

I s" B»^G('lianSeS įtaisymas, dar-
B bas puikus, prekė pigi.

NIKLAS ir PAWLOWSKI,
589 Milwaukee Ave, Chicago, Ill

..



X?aKakaitę.
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CParupyla A, A. .Apanaiczio.

Buvo viens karalius kui- 
czias ir aklas. Isz viso svieto 
daktarai buvo, bet negalėjo jį 
iszgydyti: kaip buvo kur- 
czias ir aklas, taip ir pasiliko.

Taip tam karaliui vieną nak
tį sapnavosi per miegą, kad 
penktoje karalystėje, Kuri yra 
užkeikta, randasi toki rūmai li
tuose rūmuose bėga tokia ry- 
na vandens, tai kad to vande
nio kas parnesztų, o jis akis 
nupraustų, tai praregėtų. Ir 
dvyliktam tų rumiį ymkajtij 
yra tokia pauksztė garde, tai 
kad kas parnesztų tą pauksztę 
pas jį, o jis iszgirstų josios 
cziulbejimo balsą, tai atkurs- 
tų. Pabudęs permislino tą 
sapną:gąl but tai ir teisybė.

Minėtas karalius turėjo tris 
sūnūs: du iszmintingu, o tre- 
czią kvailą. Vyriausias sū
nūs buvo vardu Armauas, an
tras Genrikas, o treczias, tas 
kvailys, buvo vardu Albinas. 
Karalius pasząukęs savo sūnūs 
pas savę, apsakė savo tą sapną 
apie minėtą vandenį ir pauksz
tę.

Taip vyresnysis sūnūs, 
Armanas, iszgirdęs tą savo tėvo 
kalbą apie tokį keiktą sapną ir 
tokius daigtus, atsakė tėvui:

— Tėveli, pavelyk man jot 
tų daigtų jieszkoti, gal atrasiu, 
kitą kart gal but ir teisybė.

Tėvas taip atsakė Armanui: 
— Armanai, netikėk sapnui, 
gal but neteisybė, ką sapna
vau; žinai labai gerai, kad 
mano yra trumpas gyvenimas, 
o po mano galvai ta v liks ka
rūna. O kaip tu iszjosi, tai 
gali kur pražūti.

Bet tėvo meldimas nuėjo 
pro Armano ausis. Pasiėmęs 
aukso ir sidabro iki valei, ne
klausydamas tėvo, sėdosi ant 
žirgo ir leidosi kelionėn. Ka
da Armanas prijojo prie kito 
karaliaus vieszpatystes, tuo- 
jaus davė žinią karaliui, jog 
isz kitos žemės yra karaliui!as 
ir nori gauti pavelyjimą per
joti per jo vieszpatystę, nes 
tur dar keliauti per keturias 
vieszpatystes. Tas karalius 
iszklausi nėjęs apie Armano 

■.tčvą4i. doigjkts d o 
toliaus joti per savo vieszpa
tystę. ;

Taip Armanas padekavojęs 
tam karaliui, ir vėl leidosi to
liaus į kelionę. Kada prijojo 
prie antros karalystės, taipjau 
gi davė žinią karaliui, jog no
rėdamas perjoti per jo viesz
patystę, praszo daleidimo nuo 
szviesaus karaliaus.

Karalius iszklausinėjo Ar
mano,.kur nor joti ir su kokiu 
reikalu. Taip Armauas pasa
kė, isz kokios vietos jis yra, 
kur ir ko joja. Tada karalius 
daleido joti per savo vieszpa
tystę ir dar užsipraszė, kad 
grįžtant namon, pas jį pribū
tu svecziuosna. Taip Arma
nas padekavojęs karaliui už 
gerą szirdį, ką pavėlino joti 
per savo vieszpatystę ir už 
užpraszymą į sveczius,. ątsisvei 
kįdamas prižadėjo sugrįžda
mas pribūti į sveczius.

Botam Armanas leidosi to
lyn į kitas vieszpatystes, Ka
dagį jis atkako į treczią viesz
patystę, taiposgi davė meldi
mą priesz karalių, kad pavelį- 
tų perjoti per savo vieszpatys
tę. Minėtas Karalius iszsiklau- 
sinėjęs viską, pavėlino perjoti. 
Taip Armanas padekavojęs 
atsisveikino su karalium ir už
sėdęs ant arklio, leidosi tolyn 
su didžiu džiaugsmu mislyda- 
m as, jog jau nepertoli, ir tuo- 
jaus prijos prie tos vieszpaty
stės ir galės savo geidavimui 
bei norui užgana padaryti ir 
savo tėvą galės pasveikinti bei 
pataisyti. Bet nelaime dide
lė Arm aną patiko, ir kitaip 
stojosi, nekaip jis mislino. 
Kada Armanas pribuvo j ke

tvirtą vieszpatystę, tuojaus 
davė žinią valdytojui tos že
mės, jog nori perjoti per tą 
vieszpatystę. O lą vieszpaty
stę valdė. moteriszka ypata, 
ant paveizdo, kaip dabar An
glijoj. Taip ta karaliene už
kvietė Armaną pas savę į sve
czius, ir meldė jo, kad pas ją 
apsinakvotu, nes kaip naktį 
nujos, tai negalės rasti kelio, 
o ant rytojaus, dienos laike, 
bus geriau — juk galės prie 
szviesos viską gerai pamatyti, 
kaip kas kur yra. Taip Ar
manas nemislydamas, kad jam 
kas gal blogo stotis, pribuvo 
pas minėtą karalienę svecziuo
sna.

Kada vakarienę pavalgė, 
pavadino karalienė Armaną 
kortomis (kaziromis) loszti, 
Armanas pristojo su dideliu 
noru.

Taip minėta karaliene atsi
sėdus prieszai zerkolą, Arma
nui liepė sėstis po zerkolu.

Pradėjo loszti. Karalienė, 
matydama visas Armano kor
tas zerkole, labai gerai loszė; 
kada Armanas negeras kortas 
tur, tai ji stato daugiaus pini
gų. Armanas nežinojo, ką ji 
mato jo kortas zerkole, tai vi
sada atlaikyti norėdamas, dė
davo daugiau pinigų už ją, ir 
tokiu budu jis visus savo pinį- 
gus praloszė. Ir nebuvo į va
lią loszimo, kad, ant galo, Ar
manas turėjo arklį praloszti ir 
pats savę praloszė ant penkių 
metų į kalėjimą.

Dabar Armaną czionais pa
liksime kalėjime, o grįžszime 
atgal prie jo tėvo ir brolių. 
Tėvas ir broliai ilgai laukė 
Armano, bet negalėjo sulauk
ti. Taip jaunesnis sūnūs Gen
rikas sakė tėvui: tėveli, pave- 
lykie man joti tų daigtų jiesz
koti, tuojau asz gal atrasiu, ir 
brolį kur nors surasiu, jei dar 
gyvas yra.

Bet tėvas nenoi'ėjo^Genriko 
leistų „sakydamas: ,,S tinau 
Genrikai, netrumpįk man ma
no gyvastį! Gerai numanai, 
kad gailestis žmogui gyvastį 
sutrumpina greicziausiai. Pra
žuvo mylimas sūnūs Armanas, 
pražūsi ir tu, mano mylimas 
Genrikai, tad visiszkai turės 
isznykti musų giminė. Ne
klausydamas tėvo, pražuvo 
Armanas, tad turėjau viltį, 
kad tav po manim liks karū
na; bet ir tu nenori manęs 
klausyti, per tai turės isznyk
ti musų vardas. Juk negalė
siu palikti karūną tam kvai
liui.“

(Toliaus bus.)

Naujas iszradimas.
Ikisziol reikalauta ,,kemiszka 

kompozicija“ dėl iszėmimo plėtmų 
isz drabužių tapo iszrasta per L. 
Kazuną, aptiekorią. Pietums vi
sokius iszima ncpalikdams jokio 
ženklo.

Shenadoriocziai galit gaut minė
tą preparaciją lietuvis z k o j 
a p t i e k o j po No. 107 S. Main 
ulyczios, szale Miliaucko sztoro.

(25-28)

Pajieszkojimai.
Pajieszkau savo tikru brolių 

Vinco ir Adomo Pavasarių, isz 
Suvalkų vedybos, Kalvarijos pa
vieto, Rudaminos parapijos, Ru
delių kaimo, jau 15 metų kaip 
Amerikoje. Jus patys ar kas ki
tas teiksis man duoti žinią ant szi- 
to antraszo:

Jonas Pavasaris,
116 Breaker str.

Scranton, Penn‘a.

NAUJA KUKAI
Bwaaaaaa ■
Gavome szviežiai isz Prūsų k u į g ą po vardu: 

„Pekla arba amžinas pragaras“, „Stebuklai 
Dievo szventose czyscziaus dusziose“. 

Prekė tos didelės ir puikios kuįgos tik.... .. 80 C.

Taipgi turime ir kitokių knįgų. Prisiųsk į Gfll’SO re
dakciją už 2 C. maikę, o gausi kataliogą.

Povilas Obiecupas

vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunczia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreicziausiai iszmokėti per 
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėją. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgli’o gali pasirodavot 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

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

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR. PITTSBURGH. PA.

LIETUVISZKAST“
PCFIAMGZIUS J steliuotus siutus pasiuva 

I tikt už $14 mažiau- 
| sios prekes, eina iki $40, 
į o kelnes nuo $3 iki 6 18;

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau- 

siai, Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 

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

tuviams, tikt n’užmirs&kit atsilankit pas manę, o už ką nesigalūsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Pen n. Avenue, Pittsburgh, Pa.

O '

GEORGE SHAFER.
Didelė krautuvė, ant South Si

de alaus, degtines, vino ir visokių 
lekierų. Reikalai!jcntiems prisla 
to i namus. z.

Lietuviai galit atsiszaukt pas sa
vo vientautį P r a n ą St r a- 
v i n s k ą, kuris ten dirba. Neuž- 
mirszkit atsiszaukt po numeriu:

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

Vincentas llomanski
REAL ESTATE BROKER

kssK. Radzeviczius

Dvi Aytiekos
kur galima susiszekūt lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka galima gaut brolisz 
ka rodą pas į į po tokiu adresu:

P.Č. Shilling &Co., 
2801 & 2101 Penn. Avenue, 

Pittsburgh Pa.

Wanted—fin idea SSS? 
Protect your ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neva, Washington, 1). C„ for their $l,8U0 prizo offei 
and list of two hundred Inventions wanted.

(VI. f. jVlaley,

J. M SCHAFER.
Lnikmi didelę l.rmituvę importavotiį VYNO, 

LIKIERIU, piirunbviitiį i.-z Europos, taipgi užlai
kau visokį ALLh l<lir galit gaut butelinis ir 

bnczkuiėinis, užlaikau klerku lietuvį.
JONĄ BARDZILAUYSKA- Neužmirszkit 

atsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. South Side

Teleplion 41 — 1‘iUsburgh, Pa. [15-5-97]

Puikinusia visam Shenandoah

PEsTAUPAGJJA
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada sznlti už 

lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus 
oit mos k Ii ąsos.

KRAUTUVE
1 eipgi netoli nuo galiūno visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinįgus maino ir siunczia iu LIETUVA ir m visas 
Lalis svieto.

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

KNIG-A M01HJ.
X 1’1 Ll TISAS I>AJI4,TAS JLieliswiwzkojc kalboje’!

lawiau km

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu tokia 
kniga kurioje vys s s’aptihes monij nio butu atidengtos det wysn?, 
Senowes žmones wa<lino menininkus raganejs, daranezeis inonus 
su nngiatba piktos dwasios, da ir szvndien dmigie’.is atsiranda to
kiu ka tajp mislije ir szniak <. Girdėdamas newi< nkait t< kies pasa- 

dawest kr.d wysas niand nmas ir iszmintis į aejna isz 
tirinedatnas iszradau wyska. ir n > sene.j gmiCžeina iž-

kinimu irape 50 abroz.clu. paro
danezir. jana njszkiej ka.jp apsyejtie ir i~z saw<> užduotis i-zsiriszt.

Toi k ig i driiczej ir jmjkiej in angliszkn audeklu abdariia su aukso atspnudi m ant
abdarti, casztMoja tvktaj ... ■ . $1 50

Ti ji £ t turu ant l’©l awimo wysokiu< dajklus ir rejkalingas Įn ietajsas prie nu num ’, 
l»e kurii apsi. jt negali, l’riog tain turn kr iutuwin wy- kiti k:t:g i k< !; <>s tvktaj lielu- 
iviszkoi katboie iszeio. Turu inaszinnkies det drukawimo giom.ilit ir tt

turi geriausią agentūrą, pardavinėja Jai Vllkortes,

ną tėvynę, perka ir parduoda liaillUS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.O

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmai- 
nyti? apsaugoti nuo ugnies ir inszipryti bažnyczią,
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius rililadelphijojc 
ir Ca mdene?

O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasis- 
kolįti? , Tai eik pas

»■

•n-

w w pilam pa.
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunczia į Se

•w

I'ujki popiera del raszinio gr< matu su dailom kwietkom ir drukaw.dais pasweikini- 
aiais. T žinąs tokios popiiros su daliais kopertais k::SZ‘u< ja 35e„ (ris tuzinai §1 00

Turu h t jaunumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan- 
duo ir p įdaro daug juoku, jirekie 25c.

Kas i/ dydeles f 4ografii<>s norėtu turėt daugiau mažu, t< get atsiuneze dydeta, asz 
isz tosio t trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusti už $ ,25c.

Norinth m dažinot ape wysokies knigasarba kitokius dajklus iri-zii-nes, po aptureiinu 2 ccntiues mar
kios tuojau sianezin drukuotus katalogus. Adresas in nu, ne szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
287 Wythe Ave., Brooklyn N. Y.

"IT. Domanski
ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingu žmogų.

Tik nepamirszk;
2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

ss [r^j WWWWWil

MOTELIS

i

arba oriausia užeiga dėl darbinįkij ar szcip žino 
nių. Kurie nor szį bei ta dasižinotie ir szalto alų
c o taurg isz.gort G ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa, Juozą Daukszi.

S A L 1 U N I N K A 1!

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad CHRYS- 
T1AN SHMIDTO yra geras alus ir 
galwa nuo jo niekad neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti.
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir H

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- 
phija, Pa.

Naujos Garso spaus
tuves kningos.

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

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

Du broliu (pieszlnys Isz turkų karės 
su maskoliais........................................... 3c.

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

Rnsiszko ir Mszko laMo
cigarų, cigaretę ir tabokos.

702 Milvaukee Avė.
Chicago, Ill. (23—26)

Stacijos arba kryžiaus keliai... 8c.

Rinkimas vaito (vaizdelis).. 8c.

Baltas k a r ž i g y s (eilės)...... 5c.

Duonos jleszkotojai (apysa- 
k a) 35c-

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

Padėjimas lietuvių tautos 
ru s ų vies z p a t y s t ė j (socijolio- 
gszkas pieszinys)..................................  35c.

Už pigių-pigiausią prekę visoki 
vainikai dėl szermenų. 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.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

l IIIII
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas sayą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. ||y

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cukerkos, dyvi-

nlavslas iszradimas szio amžiaus, yra
gardžios ir pale.igvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įceknig aut inkstų, abel- 
nai vidurių, perezystijažmogaus kraują, 
panaikina porszalimą, Iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztligg ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

ANTANAS SALOM
geras ir teisingas 
vyras laiko

mainieriu
KOTELI

ANT
KETVIRTOS

(Fourth) Street,
Minersville, P.

Iszėjo isz spaudos Garso 
spaustuvėj nauja knįga ,,Kris
ti JOllO < DoilCliCZIO rasz- 
tai.” Prekė jos 40c., o už ap
darytą 55 c.

Aitas Kiczas
geriausias ir vienatinis lietuviszkas 

Z
Kriauezius visoj Minersvillej.

Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigran- 
disit. (ivyena Grabaucko namuose.

" _____________________________ [8-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir [Aietelis bėdojo

Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

R. A- Davenport
— PARDUODA — 

VISOKIUS PEUZIUS KUKNI- 
NTUS IR DEL SZILUMOS.

— TAIPOS-GI —
Pataiso blokinius stogus ir. už- 

laiko visokius daigtus rei
kalingus prie 

kuknios.

11. A. DAVENPORT,
27 S. Jnrdin str Shenandoah, Pa,

ŽINIA DĖL SALIUNIKU 
IR SZT0RNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

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.

Dr. P. F. BURKE
geriausiai gydo visokias ligas

Gyvena
30 E. Lloyd str. 

Shenandoah Pa
----- PAS —

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

FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

L. Altynap
004 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo Slž.oo 
iki S65,oo už tūkstantį. Raszykit pas 
garsų agentą:

Dr' J. Uzupka
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.
Mahanoy City, Pa.

Laiko geriausią s z t o r ą ir 
s a l i u n ą.

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

VYRAI! VYRAI!
Kas į Clevelaml’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit — c o
Szalto alaus, geros arielkos "
Ir kvepenezių cigcoų....

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuv
Su guodone
NikodemAs Olszinskas,

825 St-Cląir str., Cleveland, Qhio.

l’iisli storas
Didžiausia vieta Shenandoah

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkiirtOS parduodam ant visų kelių niūriomis 
Pinįgus ko greieziausia tiesiok in namus uuliainžiam.

MilaudrasrSonus
10 S. ]Vlaip Stp.

Shenandoah, Pa [37 ir ]2

GERIAUSIAS H Lietuviszkas H KRIAUCZIUS

Adomas Bnjanckas
^rrcrrx^x:Persikraustė į savo naujus namus ant^^^:

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

DVIRATI ('lusikeli)
JJ I 11LU.11 uz pigia preke, eik pas

D. FAUSTA in jo ofisą
120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

Ties lietuyiszka bažuyczia

Insisziurikite (apsisergekite) pas
TTX • 1 TTTN j 120 Soutii Jardin Str Shenaudoah,David Faust -------------

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanijoas lusziurina nuo ugneles jau daugelis metų

ANDY CATHARTIC

25* SO* DRUGGISTS ' 
fiRRAT HTRIV RTTfiP JHTPIZB t0 cnre anT caseof constipation. Cascarets are the Ideal Laxa., i 
HDOVLUiriLiI UUHIUiniriliU tire, nerer grip or srripe.but cause easy natural results Sam-i i 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY CO.. Chicago. Montreal. Can., or New York. SlJ.i i

CURtCOtlSriPATION


