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REICHSTAGAS ATMETE VAL Žinios isz Amerikos.

Turkai taikosi su
graikais

Keturi ant smert ap
sūdyti.

Maisztininkai 
pergalėjo.

Chinai ne isz to galo pra
deda kilti.

VOKIETIJA
Prūsijos pasiuntimų butas at
metė įneszimą, kad apsunkyti 
susirinkimus. Augsztesnysis 
butas buvo jau tą įneszimą, 
susiaurinantį liuosybę, prie-

TURKIJA.

klausyti įneszimc ~.ų vieszpa- 
tysezių ir priimįi tokią nuo 

gronyczią, 
kokią anos vieszpatystės pa
skyrė. Jau ir kariumenę isz

puses

Gaisrai.

Pereitą panedėlį sudegė didelė 
popieros dirbtuvė. ,, Badger Paper 
Co. “ Blėdies yra už S 250.000. Bu
vo viena isz didžiausių dirbtuvių, 
įsteigta 1864 m.

Mieste Utica, N. Y. sudegė na
mas viesznamip Spring House pe
reitos nedėlios naktį. Buvo jame 
apie 160 sveczių ir 10 tarnų. Nė 
vienas nesudegė, bet visų tokia 
buvo iszgąstis, kad kiti bėgo pasi
griebę kokius menkus niekniekius, 
o palikę pinįgus ir kitus bragius 
daigtus. Kun. G. Reynolds perė
jęs per kelis sveczių pamestus 
kambarius prisikrovė pilnus kiszc- 
nius pinįgų ir visokių brangių 
daigtų, ką, žinoma, atidavė jų loc- 
ninįkams. Kitas drąsunas iszneszė 
11 masznų su pinįgais. Blėdies 
pasidarė už S 200,000.

Mieste Peoria, 111. užsidegė na
mas ,,Peoria Grape Sugar Co.“, 
kur turėdavo 400 darbinįkų darbą.

Mieste Paducach, Ky., užsidegė 
teatras, kuriame tame tarpe buvo 
apie 600 žmonių. Pakilus sumiszi- 
mui apie 50 žmonių apsidegino 
rankas ir burnas, apie 100 susižei
dė, o trys vaikai visai pranyko, 
gal būti sudeo-e.

mylių ilgio yra patvinus. Blėdį 
patvinimas padarė nemažą: iszgrio- 
vė daug namų, iszardė geležinke
lius, prigirdė ir žmonių.

Ekspliozija.

New Haven’e, Conn., dirbtu
vėj ,,Winchester Repeating Fi
rearm Co.“ skyriuj, kur pripildo 
granatas, isz nežinomos priežasties 
pasidarė ekspliozija, kada ten dir
bo apie 150 mergų ir vyrų ir buvo 
prisirinkę daug žiūrėtojų. Eksplio
zija buvo baisinga, bet žmonių^ne 
labai daug užmuszė, nes tik 6, 2 
mirtinai sužeidė, o apie 20 leng
viaus.

Didysis straikas.

Keliaujanti straikieriai, beke
liaudami isz miesto į miestą, pri
kalbino, kad sustraikuotų mainie- 
riai mtesto O’Falion, III

Mieste St. Louis 22 d. Liepos 
1000 darbinįkų nutarė straikuoti.

Visam Bureau County nedirba 
nė viena kasykla. Pamsroy, O., 
700 darbinįkų prisidėjo prie strai- 
kierių.

23 Liepos Spring Vailey, III., 
susirinkę ukėsai rodavojosi, kaip 
geriaus surinkti aukas ant naudos 
pavargusių straikierių. Aplinki
niai farmeriai pažadėjo nuo savęs 
paaukauti 500 buszelių kukurūzų

savoti kietų anglių prekevymu 
(turgum) protauja, ) kad nuo 
szio laiko iki Naujų Metų 
brėkeriai dirbse ant nedėlios 6C-
dienas, po tris bertainius die
nos kasdien.

Toji butu labai gera naujie
na del nualintų mainierių. ,

Užsidegė brėkerys.
Shamokine yel užsidegė 

vienas isz didžiausių brekerių 
,,Coal Run”, dega’jau kelinta 
diena. Kompanija da misli- 
na užgesinti, bet nežinia, ar 
įstengs.

Užpernai czion užsidegė 
,,Luch Fidler” brekerys, likos 
užlietu vandeniu, 
bar nedirba.

Dabar užsidegė

siųsti pirma laiszkus į Varsza- 
vą, kad isz ten paskui draugai 
į užrubežį paleistų.

Pasiremdami ant gautojo 
laiszko, jau pereitam ,,Garso” 
numerij praneszėm, kad mas
koliai suaresztavojo tris bro 
liūs Matulaiczius, paeinanezius 
isz Stebuliszkių (Liudvinavo 
valscziaus, Kalvarijos pav.)

,,Garsas“ buvo veik gatavas, 
galėjome įdėti tik trumpą apie 
tai žinią. Dabar apraszysime 
viską placziaus.

tai da ir da-

antras.

buvęs per 3 
kamisoritu 
..Pottsville

treczio menesio atgal, masko
liai suėmė du jaunesniuosius 
brolius: Andriejų, kursai buvo 
kariumenėj mieste Nuchoj, ant 
Kaukazo, ir Praną, studentą 
Maskvos universiteto. Apie į 
pusantro menesio vėliaus sua- 
resztavojo ir trecziąjį, vyriau-

— Edhem’as pasza, vyriau
sias turkų kariu menes vadas, 
apturėjęs siuntinį, kuris, kad 
norėjo atriszti, ekspliodavo ir 
sužeidė jam ranką, nes tai 
buvo „pekliszka maszina“.

VENGRIJA.

da-Peszt’e byla nuodįtojų: 12 
moterų ir 2 vyrų, kurie per 
c'U metų nunuodino daugelį 
ž“^ •u.'7*Ci^igi«ausiai paeziuotų

kacLpo~įą smert paczios 
atsBnitų bęnefitą. Keturi jų 
likos atft smert apsūdyti, du 
ant amžino kalėjimo, o vienas, 
kurš'ai' Tižfnusze ~AVC) l°c?hą 
motiną, ant 6 metų į cypę.

INDIJA.

Anglijos valdžia nutarė pa
bausti per sūdą redaktorius tų

Straikas.
\

Plieno liėjinyczioj Scottdale’e, 
Pa. straikuoja darbinįkai. Bet atė
jo nauji darbinįkai, kurie apsiima 
dirbti — dėlto gali pakilti sumiszi- 
mas.

Laiminga nelaimi*.

Pereitą nedėldienį grįždamas 
ekskursinis trūkis su keturiais va
gonais isz Zanesville, O., sulaužė 
tiltą ir du vagonai su daugybe 
žmonių nukrito žemyn, vienok taip 
laimingai, kad niekas gyvasties ne
palydėjo, tik susižeidė, kiti gana 
sunkiai, apie 15 žmogystų; priek- 
tam 
ir 0 
sp;

dar vienas vagonas užsi 
o jame važiavusius, 

, iszgell>eti.

Kewanee, Ill., sustraikavo 500 
darbinįkų vien tik isz simpatijos 
dėl straikuojanezių.

Ties Marquette, netoli nuo 
Spring Valley, locninykaskasyklos 
C. J. Derlin’as paliepė savo supe
rintendentui, kad kas dvi sąvaiti 
(nedėli)iszduotųstraikieriam po 50 
svarų myltų, 1 sv. kavos, pusę s^. 
arbatos, 5 sv. jautienos ir 10 svarų 
kiaulienos, nes jis nenorįs, kad jo 
darbinįkai elgetautų [ubagautų] 
pas kitus. Taipgi jisai iszreiszkė 
savo linkėjimus, kad darbinįkai 
laimėtų straiką.

Abelnai dar nematyt straiko ga
lo, nors rūpinasi kiti ir gerumu jį 
užbaigt.

P. Scanlon, 
paskutinius metus 
mi, paduoda į 
Journal”, kad mieste Shenan-
doahrij esą į 4000 svetimtau- 
czių lietuvių, lenkų, slavokų, 
rusinu, isz tų ukes.iis (turin- 
cziais ukesiszkas popieras) esą 
tik į 700, kiti 3.300 turės 
dabar mokėti po tris centus 
nuo dienos, ir taksonams ne
bus valia reikalauti juo jų tak-

ežio daktarą. Maskoliai kal
tina juos už platinimą lietu
viszkų užrubežinių knįgų.

Suaresztavoję sūnūs, masko-

Kožnas taip suko

Parduota kasykla.

Ties Bager City, Ore., locninį- 
kai Geiser pardavė anglių kasyklą 
„Bonanzą“ keturiems kapitalis
tams už $750,000. Priesz porą 
metų ta kasyklą galima buvo nu
pirk! už $100,000.

kesties 50 c.-pinįgų, paskirtų 
ant tautiszkų reikalų,
po 30 dol., kad posmertinė 
butų pilnai iszmoketa.

(Po 15 centų mokant 800, 
pasidaro tik 120 dol., o Susiv. 
iszmakėjo visada po 150 dol. 
posmertines.) Paskaiczius po 
30 dol. ant kiekvieno isz 15I

Taigi matote, kad butų laikas 
pridėti |iau *sz Pennsilvanijos skleisti kiek 

toliaus tokius reikalus.
Vėlytina, kad dusi v. butų susi- 

vienyjimu visų Amerikos lietuvių 
tautiszkuose dalykuose.

Vardan „Susiv. “ kuopos
J. V....is.

Wilke s-B a r r e, Pa. M
pernai metą Susiv. trotijo 4501 nais pakorė žmogžudį Pet. Ve- 
dol. isz pinįgų, paskirtų ant 
tautiszkų reikalų. Tas pats 
buvo ir pirmesnius metus, ka
da kiekvienas iszmetęs pusdo- 
lerį, galėjo vadįtis Susiv. są
nariu, o tuom tarpu tikri Susiv.

e-
e-
a-

v i-

selką. Isz ryto 9-tą adyną kn. 
Balceviczius ant Veselkos in
tencijos atlaike miszias szv., o 
po miszių vedė jį prie kartuvių 
ant smerezio. Szeripas užnari- 
no ant kaklo virvę. Pakartas 
kabojo 20 minutų, potam dak
tarai apžiurėjo ir įdėjo į grabą. 
Paskui graborius p. Pr. Burba 
nuvežė kūną namo. Palaidojo 
tą nelaimingą petnyczioj 23 d.

lietuviszkų Wilkes Barre’io 
kapinių. J. Rėkus.

Tie patys ameriųonai-rėks- 
niai, kurie klykavo pirma isz 
džiaugsmo, jog foreigneriai 
turės mokėtį po 3 centus nuo 
dienos, dabar nuleido nosis, 
nes susimažinus ant; .300 skai
tliui mokanezių taksas mieste 
Szenadorije, likusiejie ne-fo- 
reigneriai negalės si dėti pinį
gų pakaktinai ant is>mokėjimo 
miesto kasztu. v pa -snt už-

V I 1

laikymo mokslainių. (Tricen-

yra

O.irazios ji paleagviiiaiiezibš skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos

niausiąs iszradimas szio amžiaus
ne miesto ka«°'

—i/-
isztiesų teisingai kalbama,

durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sziądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlokorių gvarantuojama. 240

tevą Stebuliszkese, kur, vie
nok, nieko nerado, bet visgi ir 
tėvas yra po policijos priežiū
ra ir jokius laiszkus prie jo ne
prileidžia.

Dūksta maskoliai — duok 
Dieve, kad tai butų priesz ga-

Cascarets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c.

(svetimtauezių) nieko negali 
padaryti, nors po nuveikimui 
darbo pasisziauszęs yankee 
visada parodo ragus savo ge-

Argi Susivienyjimas 
neauga. , _

tie nesąžiniszki neva jų draug- 
nąnariai.

S z į m e t S u s i v i 
n y j i m a s turi per vi 
n u o 1 i k ą szimtų s ą n 
rių, p i 1 d a n c z i ų
sas priderystes, tai
gi trinti szimtais daugiaus nei 
šernai, o apart to turi per tris 
tukstanezius dolerių kasoje, 
<ad pernai buvo tik $"1471.90. 
Taigi klausiu kiekvieno Susi- 
vienyjimo sąnario, ar mes ne
esame daug drutesni szįmet 
ne pernai, ar mes neprivalome 
Duti kantantais isz dabartines 
tvarkos (parėdko) musų orga
nizacijoje? Asz nemisliju, kad 
toki ten Szliupai arba nuo 
Kalvarijos Dzūkai, gali ap- 
muilįti akis suprantantiems 
mus draugsąnariams. Szelauk 
melagiai, ardytojai! tegyvuoja 
Susivienyjimas, tegyvuoja jo 
dabartiniai vadovai ir geri są-

Sziądien palaidojome a.a. Sta
sį Szukį, amžiaus apie 32 me
tų. Prigulėjo prie vietines 
szv. Kazimierio draugystes! 
todėl szi jį, kaip savo sąnarį, 
iszkilmingai palaidojo, ati
duodama jam paskutinę guo- 
donę. Už jo duszią laike szv. 
miszias su ex. Vietinis klebo
nas pasakė szventinyczioj dai
lų pamokslą, podraug iszgir- 
damas nabasznįko karsztą ti
kėjimą ir jo gyvenimą, kaipo 
paveizdą, visiems privedė.

Taipgi kunįgas jį palydėjo 
ant vietinių kapinių, ir prie

tinius gyventojus priesz val
džią, tyczia versdami ant val
džios kaltę už platinimąsi ligų.

URAGUAY’US.

Naminė karė czionais jau 
pasibaigė, maisztinįkai perga
lėjo randavą vaiską; nors da 
savo urėdinįkų nepaskyrė, bet 
patys seniejie urėdinįkai bus 
priversti atsitraukti. Mena, 
kad prezidentu bus aprinktas 
Pedro Jose Ramirez.

ISPANIJA.

Madrit’e ant baliaus, 
mo ant garbės Morety
dergast, liberalų vado ir ex- 
ministerio, pakilo musztynės. 
Vienas isz sveczių asztriai isz- 
sitarė apie pasiuntinį Washing- 
ton’e, kitas gynė jį - isz to pa
kilo barnis ir pesztynės. Ba
lius pasibaigė ant to, kad visa 
kumpaniją iszmetė laukan, ir 
jie ėjo gatvėm szukaudami:

kelia-

Aukso knrsztligė.

Pasklidus žiniai apie daugybę 
aukso Aliaskoj, vis daugiaus žmo
nių į ten traukia. Laivai, kurie 
į ten važiuoja, negali paimti visų 
norinezių važiuoti - tiek ukvatnį- 
kų lengvo uždarbio. Važiuoja dau
gumas tokių žmonių, kurie vos tik 
iszstengia nusipirkti tikietą ant ke
lio. Jei tas ir teisybė, kad ten yra 
daugybė aukso, tai vis, szale vienų 
lobstanczių, daugumas kęs baisų 
skurdą, kaip tai kitados Kaliforni
joj buvo.

Tarifo bill’ns.

24 d. Liepos ant galo priėmė se
natas tarifo bilą; už tarifą (akezyžę) 
buvo 40 balsų, prieszai jį - 30. Po 
bilų pasiraszė pirmsėdžiai abieju

prezidentas jį užtvirtino— nuo tos 
valandos tarifo Bilas stojosi liesa.

DALIS DARBU.

Mainierių Unija.
Organizavymas prasidėses. Mitingas 

Pottsvillėj.

Antracito Mainierių Unijos 
szalinįkai ketina pradėt tvirtint 
savo Uniją szitoj apielinkeį. 
Apie 15 d. Augusto Unijos 
prezidentas Mr. Fahy suszau- 
kia didelį susirinkimą, koks 
kasžin ar buvo kada- antracito 
distrikte.

Terrorizmas Lietuvoj.
Matomai dabar Lietuvoj 

baisus persekiojimai lietuvių. 
Kratos ant .kratų ir be galo 
kratos — nebereikalo „Tėvy
nė“ paskutinij, septintam, nu
merij patalpino net atskyrų 
suraszą kratų, kurios įvyko

ne Workers] nesą, 
ti straiką, tą apsz

neatbuti-

Iszėjo ilgoka litanija, o da, 
kaip pasirodo, ne kelintos da
lies kratų nesuraszyta, Skaity
tojai lietuviszkų laikraszczių

BULGARIJA.

Bulgarijoj prasidėjo prova 
(byla) pulkvedžio Boiczev’o, 
kunigaikszczio Ferdinando ad- vO
jutanto. Boiczev’ą kaltina už 
užmuszimą giesminįkės Onos 
Szeimon. Jisai pats prie to 
neprisipažįsta, bet daugybė 
liūdinįkų tą patvirtina.

CIIINAI.

Atsilikę visame nuo kitų 
vieszpatysczių Chinai, kuriuos 
aną metą sumuszc daug 
juos mažesnė Japonija,
ketina perdirbti savo kariume
nę ant vokiszko budo, net 
szaudykles užsisteliavo Vokie-

Ekspliozija.

Prieplaukoj ties Bridgeport, 
Conn, iszlėkė į orą garinis 
laivo ,,Nutmeg State“, 
eksplioziją tapo užmusztos 
gystos, dvi ypatos sunkiai
tos ir apszutįtos, o daugelis likos 
lengviaus užgautų.

D61 anglių stokos stoja fabrikai.

Per tų 
4 žnio- 
sužeis-

kavotis niainieriais apmoka
mais menkai.

Dabar United Mine Wor
kers Unia turi 
5000 sąnarių.

In Pottsville

nekurio laiko Amerikos lietu- 
viszkuose laikraszcziuose pris- 
toko žinių isz Lietuvos: net 
laikraszcziai, kurie turėjo savo 
korespondentus, visai negau-

nuo 4000 iki

ant mitingo

Isz straiko priežasties daugelis Lehigh, Luzernes ir Shamo- 
dirbtuvių neteko anglių ir turi su-1 p-įno distriktų. 
stoti dirbę.

St. Louis’o
Iron Works“
darbinįkų.

Altona, Ill.
1 namas netenka anglių, 

uz | tarpu negaus, turės pu 
dabar (triszkas apszvietiinas.

dirbtuve ,,Tudor 
turėjo paleisti 150

Tiesos prielankios inainieriains.

olektriszkų žiburių 
ir jei tuoni

naujų laivų. • Vargszai! ne isz 
to galo p-adeda: reiktų pirma 
r ie ąpszvietimą, o

menę.

Taipgi ir 
..Illinois Glass Co. “dėl anglių sto- 
J 1 lt

kos uždaro savo vieną skyrių ir 
paleidžia 100 darbinįkų.

Springfield'e, III-,, pradeda ne
tekti anglių, kitos dirbtuvės ir da
bar malkom kūrina.

Tvanas.

22 d. Liepos baisingas lietus at
lankė miestą Youngstown, O., ir

Legisletura” perėjo 12-tasle- O v L J
gisleturos padavadijimas labai 
prielankus mainieriams Penn- 
sylvanijos kietų anglių ir net 
visiems mažesniems mieste
liams anglių apielinkej. Rei
kia, kad tik gubernatorius ant

tiesa, mes- placziaus apie jį 
praneszime.

Dirbs visas dienas.

Visa pakalnė ant 20 ‘ Isz viso ko biznieriai intere-

Kas pasidarė? — O tai bai
sus maskoliaus persekiojimai 
ir dabojimas visų apszviestes- 
nių lietuvių yra priežasezia, 
kad ir korespondentai turi sau
gotis, kad nepakliūti į barbaro 
nagus. Netik laikraszcziai 
negauna žinių isz Lietuvos, 
bet girdėjau skundžiantes ne
vieną ir sziaip žmogų, kad nuo 
tūlo laiko negauna visai laisz
ko nuo tėvų ir giminių, nors 
pirmiaus gana tankiai susira- 
szydavo.

1 a daugybė kratų ir tas ne
gavimas laiszkų rodo, kad 
Lietuvoj dabar baisus dalykai 
dedasi. Maskolius padūko! 
Neiszofero atsiuntė mum laisz- o # #
ka net isz \ arszavos su žinia v
apie aresztavojimus Lietuvoj. 
Tai tik turbut jau is 
sunku į užrubežį pad 
kad tautiecziai priv

Artinantis Susivienyjimo 
Seimui, pradeda atsirasti F”

raszcziuose įvairių tautieczių 
straipsniai, nurodanti, pagal 
autoriaus supratimą, ypacz silp
nas Susiv. puses. Paskutinia
me laike tūlų neva progressis- 
tų, kurie už kėlimą tikėjimisz- 
kų vaidų buvo iszmesti isz 
Susivienyjimo, ypatingai yra 
užmestinėjama Susiv., jog jisai 
nykstąs dėlto, kad atmetęs isz 
savo tarpo valnamanius.

Kaipo patvirtinimą savo rė
kavimų, anie tamistėlės, no
rinti įsiskverbti į Susivienyji
mą ir gal jį suardyti, skelbia, 
buk, kad, girdi, pernai buvę 
Susiv., sąnarių per du tuks
taneziu, o szįmet nėr nei dvy
likos szimtų.

Pagal mano persitikrinimą, 
žmonės, kurie leidžia per laik- 
raszczius tokias melagingas 
žinias, o net ir redakcijos, ku
rios tas melagystes talpina be 
jokios pasargos, yra iszties 
musų tautiszkojo Susivienyji
mo nevidonais, tykojaneziais 
jį praryti. Kas-kas, o redak
toriai laikraszczių (Amerikos) 
ir jų korespondentai, įsten- 
giantie paraszyti straipsnį į 
laikrasztį, gerai gali žinoti ti
krą Susiv. reikalų stovį, nes 
Susiv. nieko nedaro slaptoje, 
viskas yra garsinama laikrasz
cziuose.

ja ilgiausius 
,-nereik vilkų 

.rie prisideng
dami valnamanyste, progressu 
arba net ir mokslu, norėtų įlįs
ti į mus tarpą ir sukėlę tikeji- 
miszkus vaidus paardyti mus 
brangų Susivienyjimą, kurį po 
tiek vargo pasisekė mums pa
statyti ant drūtų kojų!

Senas (Draugas.

m

sąnarių ant popieros buvo per 
du tukstaneziu, bet tikrų sąna 
rių, mokanezių visas mokestis, 
Seimas Brooklyn’e atrado tik 
apie 800 — tas dalykas buvo 
garsiausias lietuviszkuose laik
raszcziuose. Taigi pernai me
tą, tik asztuoniems szimtams 
sąnarių mokant posmertines, 
kurios buvo, pagal sąnarių 
skaitlių, Susivienyjimas turėjo 
nukęsti nekuriu savo nevidonų 
riksmu, buk per daug iszmo- 
kama posmertines į kasą, 
skriaudžiama sąnarius, o tuom- 
rarpu Susivienyjimo kasa ture-

> iszmoketi isz metines mo-

Kad papuczkai tavg kankina ir ne
smagu darosi, valgyk Cascarets 
katariszkas cukerkas, isz ties pasveiksi, 
10c, 25c,

Korespondencij os.

o-itt’ visus sulygina nė-
inc uitis

sa visi į tą paczi?
me lįsti su kun’
tumas kas hk utiszios.

Northampton, Mass.
Garbus Redaktoriau! meldžiu 

sunaudoti laikrasztij sziuos žodžius:-
No. 26 ,,Garso“ atsiszauke į 

Susivienyjimo virszinįkus Athol, 
Mass. Susiv. kuopa, kad butų lai
kytas Susiv. Seimas Waterburij, 
Conn, nors vienų metų areziau mus. 
Mes, Northampton’© Susiv. kuopa, 
pritariam Athol’iecziams ir gei
džiam to laiko sulaukti kaip galint 
greieziaus. Jau ant szių metų yra 
parodyta vieta dėl Susiv. Seimo, 
o gal butų ir per vėlu kelti į kitą 
vietą, tai nors ant ateinanezio meto 
velijam, kad butų paskirta kiek 
areziaus szio kraszto: ar tai Wa
terburij, ar tai Boston’e ir 1.1. Nes 
reikia žinoti, kad 11 metų gyvuoja 
Susiv., o iszėmus pereitą metą, dar 
nebuvo laikomo Susiv. seimo ki
tam valscziuj (state), vis tik Pen
silvanijoj. Man rodos, kad Pen
silvanijoj lietuviai jau sziek tiek 
pasirodė ir taip svetirntauczių aky
se jei ne gerais darbais, tai nors 
blogais, ir vis jau niaž-daug atskir
ti nuo kitų tautų.

Užtai butų vėlytina laikyti tokį

kaip Connectikuto, Massaehusets 
ar lllinojaus, nes ir tose valstijose 
yra pusėtinai lietuvių, o taiposgi 
ir Susiv. sąnarių.

Tegul iszgirstų szio kampo sve- 
timtaueziai apie kiek žymesnę bei 
didesnę lietuvių organizaciją — o 
taiposgi suprastų lietuviai Susiv. 
vertę, kada savo akia viską maty
tų, nes szendien mums sunku yra 
įkvėpti supratimo dvasią savo bro
liams. Užsiminus apie Susiv., 
gauni greitai atsakymą, kad jie ne
nori statyt saliunų Pennsilvanijos 
biznieriams.

Piknikas!
Draugyste szv. Francisz- 

kaus Minersvillej kelia pikni
ką ant naudos vietines parapi
jos, kursai bus laikytas Fur- 
nace Grove Park, Minersvi
lle, Pa. Maloniai užpraszom 
lietuvius ir lietuvaites kaip isz 
Minersvilles, taip ir isz aplin
kines, kaip tai: isz Shenandoah, 
Mahanoy City ir New—Phila- ' 
delphijos atsilankyti ant tos . 
puikios zobovos. Atsibus 6 
dieną Rugpjuczio [Augusto,] 
7 adyną vakare ir trauksis suba- 
toj per dieną ir nakezia iki 12 
adynai. Muzikantai grajįs kaip 
angliszkus szokius, taip ir lie- 
tuviszkus. Tikietas 25 c.

Uszpraszo komitetas.

Egiptiecziai moliniams Indams paskiria 
pradžią ant 2000 pr. Chr.

Tonas sldabrd kasztuoja $37,704,84.

Pirmutinis laikrodis buvo padarytas 
1476 m.

Fortepijonas iszrastas Italijoj apie 
1710 m.

Auksas Kalifornijoj rastas 1848 m.

Dabartinės adatos pradėjo būti naudoja
mos 1545 m.

Elektra perbėga per sekundą 288,000 my- 
Hų.

Edisonas iszrado fonografą 1877 m.

Didžiausia ant svieto sala yra Australija.

Szturmas nuvaro debesis 36 mylias per 
adyną.

Tonas gryno aukso kasztuoja$602,799.21

Muzikos notos pradėjo būti vartojamos 
1338 m.

jas pradėjo spaudįtil502 m.

Lotyniška kalima pastojo visuotina apie
580 m. ’' L

Pirmutinis apgarsinimas laikrasztij pa
sirodė 1652 m.

Jei arterija prakirsta, reikia užspaust ją 
augszczlau žaisdos.

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a- 
r e t s, geriausią skilvio Ir žarnų regulia
torių.
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Pasakaitę,
Parupyta A. A. A pana i czi o.

(Tąsa.)
Atsisveikinę jojo į kitą vie 

szpatystę. Pirmiausia davė 
žinią taipgi tos žemės karaliui, 
kad jie jau grįžta atgal. Taip 
karalius užpraszė pas savę į 
sveczius. Noringai pribuvo.

Visus tris karalius gerai pa
mylėjo, davė gert ir valgyt, 
žodžiu kalbant, visko buvo, 
tik vieno sviesto nebuvo visoj 
vieszpatystėj: buvo karves 
iszstipę. *Teip Albinas iszsi- 
ėmęs isz krepszio tą tolerką 
su sviestu pradėjo dėti į indus, 
kad jau neturėjo kur padėti, 
o ta tolerka kaip buvo pilna, 
teip pilna, nė ženklo nebuvo, 
kad imta. Taip karalius pa
matęs tokį stebuklą, ėmė pra- 
szyti Albino, kad paskolytu 
tą tolerką su sviestu ant sep
tinių metų, o po septinių me
tų atvežsz tą tolerką su sviestu 
ir 15 tukstanczių vaisko dova
nos už paskolinimą. Taip 
Albinas ir ežia padarė kon
traktą su karalium; paliko 
sviestą ant tiek laiko, ant 
kiek tas karalius meldė.

Atsisveikinę iszjojo. Pas 
kitą karalių atkakę, užtiko 
didelį balių. Taipogi buvo 
ir jie drauge pamylėti. Ka
ralius dėl savo gerų prietelių 
padarė tą balių, mislydamas, 
kad bus paskutinės dienos jo 
karaliavimo bei vieszpatavi- 
mo, nes ant jo kilo septynios 
vieszpatystės kariauti. Maty
damas, kad neturės tokios 
tvirtybės, kad pergalėti savo 
prieszus, turės nustoti savo 
vieszpatystės, tai jau negalės 
kitą kartą balių iszkelti savo 
geriems prieteliams.

Tą viską apsakė Albinui. 
Szits, ramydamas karalių, at
sakė :

von/|o ir vie---  ICįiUl Ultuv ._ i • j, taiszpstystes p
yra pažas - o-<•■>, vis ta\^ 
nei n gales.

Karalius užklausė Albino:
—.Ką, tamista Albinai kal

bi dabar, kad ir visos vieszpa- 
tystęs kiltu priesz manę, tai 
neingalėtu mano kareivių? 
Kokiu budu ir kaip, nes mano 
kareivių yra visai mažas būre
lis priesz kelias vieszpatystės, 
ir kaip mes juosius pergalėti 
galėtume?

Tada Albinas iszsi trauke tą 
kardą, ką rado palocziuje, su 
paraszu: Kas turės tą kardą, 
tai jo nepergalės, kad ir viso 
svieto kiltu vieszpatystės!

Tada tas karalius prądėjo 
maldauti Albino, kad pasko- 
lįtu jam tą kardą ant septynių

lietų, o po’ septynių metų at- 
zežsz tą patį kardą ir 30 tuk- 
itanczių vaisko.

Albinas ir ežia su karalium 
madare kontraktą ir paliko 
kardą ant septynių metų.

Atsisveikindami gražiai lin
kėjo, kad pergalėtu nevido
nus ir iszjojo jau in savo viesz- 
patystę. Arti sostapilės mies
to ir reikėlojoti per upes di
delį tiltą, kurs vadinosi Biu
ruos tiltas. Taip Arm an as ta
rė į Genriką:

— Ar tu žinai, padarykim 
ką mes tani kvailiui Albinui; 
imkim prijoję patverk’m jį už 
kojos ir meskim nuo lito į 
upę ir tegul jam galas pareina 
upėj; nes ka;p parjosime na
mo, tai ne jis bus laikomas už 
kvailį, tik mes. Žiūrėk, asz 
turiu tą pauksztę ir vandeni, 
o kaip parjosime visi trys, tai. 
pasakys tėvui, kad jis parne- 
šzė pauksztę su vandeniu ir 
mus iszpirko isz kalėjimo, ar 
tada nebus mums gėda, kad 
neparneszėme tų daigtų ir dar 
kalėjime sėdėjome per ilgą lai
ką? Per tai turime jį nuskan- 
dyti.

Taip Genrikas tarė Arma- 
nui:

— Atmanai broli! to nega- 
lime padaryti savo broliui, už 
jo gerus darbus o mes turėtu, 
me taip blogai užmokėti? 
Kaip parjosime visi trys, tai 
bus visiem garbė ir gražu.

Bet Armanas, neklausyda
mas GenriKo, prijojęs prie 
Albino, patvėrė už kojos ir 
vertė nuo arklio į upę, o pa 
tys suplakę arklius leidosi joti 
greieziaus namo.

Kada parjojo, tuojaus pa
davė tą vandenį tėvui akis nu
simazgoti. Pradėjo mazgotis 
tėvas, bet kaip buvo aklas, 
taip ir pasiliko, nieko negel
bėjo, o ta pauksztę susisziur- 
pavo ir neeziulba nė biskį; tė
vas pasiliko k u rėžias ir aklas. 
Tadą jis atsiliepė į vaikus:
_ — Ar asz jum nesakiau, 
kad sapnui nereikia tikėti, o 
jus intikėjote mano sapnui ir 
daug turėjote vargo paneszti 
kelionėj, kol parneszėte tuos 
niekverezius; jus da nors su
grįžote per ilgą laiką, bet 
kvailys Albinas — ir jis iszjo
jo jieszkoti — gal kur smertį 
gavo? Ar negirdėjote, kaip 
jojote atgal, kitose vieszpatys- 
tėse apie jį, ar nebuvo tenais 
kur?

— Negirdėjome nieko, tur
būt kur nusibaladojo kitom 
vieszpatystem arba galą kur 
gavo, o ką su kvailu! nelabai 
su kuom jis nor kalbėti, tai 
kas apie jį gal ir žinoti.

Dabar grįžszime prie Albi

no, kuri Armanas nuo tilto 
upėj paskandino. Albinas, 
puldamas nuo tilto į upę, ant 
laimės, pataikė užpulti ant 
dideles žuvies, o ta pajutus, 
kad kas ant jos užpuolė, taip 
smarkiai vertėsi, kad Albiną 
iszmetė ant kranto gyvą. Pa
silsėjęs bei prasidžiovinęs, pa
rėjo į sostapilės miestą, ne na
mo, tik pristojo pas turtingą 
prekėją už prižiūrėtoją krau
tuvių. Per kelis metus tei
singai tarnavo, paskui tas pre
kėjas persitikrinęs, kad Albi
nas yra teisingas, o pats netu
rėdamas savo locnų vaikų, 
prisiėmė jį ir visai už sūnų, 
pavesdamas savo visą prekys
tę po Albino globa. Czia da
bar gerą gyvenimą turėjo, val
dydamas daugybę turtų.

Paliksime Albiną gerame 
gyvenime, o grįžszime į tą pa- 
loczių, kur ėmė tą vandenį su 
pauksztę. Ta pana, ką mie
gojo, tai buvo karalaitė. Pa
budus isž sunkaus miego ne
galėjo ji suprasti, kur dingo 
sviestas, duona ir kardas. Ka
da nuėjo į dvyliktą pakajų, 
nerado ne pauksztes su klėt- 
ka. Ir taip buvo užimta mi- 
slia, kas galėjo czion būti ir 
tą viską paimti. Paskui po 
kiek laiko pasijutus sunkiose 
dienose baisiai rūpinosi, nes 
nežinojo, kas su ja atsitiko. 
Susilaukus kūdikio pastojo ir 
karaliene to.s vieszpatystes, 
nes ta vieszpatyste buvo už
keikta tol, pakol neiszeis joks 
vaisius bei giminė isz tos kara
laitės. Kada karalaitė susi- 
ląukė kūdikio visa vieszpatys
te buvo pripildyta džiaugsmo 
ir linksmybės. Kūdikėlis la
bai patogiai augo. Žinoma, 
kaip mažas kūdikis kokių ke
turių metų, tai jis visur isz- 
landžioja, po kedėm ir po sta
lu ir kiekvienoj vietoj jo pil
na buna; taip.ir tas kūdikis, 
nors ir buvo karalaitis, bet ir 
palindę- buvo kelis kartus po 
stalu, ir vieną sykį užtikęs tą 
laiszką, Albino prilipįtą, at- 

1 c- i s ir atneszėkrapszte su pirszu^^___
motinąi parodyti. Kada mo
tina pamate tą laiszką, tuo
jaus klausė kūdikio, kur jis jį 
užtiko. Atplėszus perskaitė 
taip: ,,Buvo szitame palocziu
je isz penktos karalystės kara
liaus jauniausias sūnūs, vardu 
Albinas; ėmė vandenį, ėmė 
pąuksztę, sviestą, duoną kar 
dą ir ką norėjo, tai darė.” 
Perskaiczius tą laiszką, tarė į 
savo kūdikį:

— Dabar važiuosim tavo tė
vo jieszkoti.

Tuojaus iszvažiavo su dau
gybe vaisko. Kada privaže- 
vo prie los karalaitės, kur Ar

manas su Genriku buvo užda
ryti kalėjime, papraszė, kad 
jiems pavelytu pervažiuoti 
per jos karalystę. Anoji pa
vėlino pervažiuoti. Kada at
vyko į kitą vieszpatystę, tai 
jos karalius vežė tą duonos 
kepalą ir 15 tukstanczių vais
ko, ir visi sykiu važiavo. Ki
tos vieszpatystės karalius vežė 
tą sviestą su tolerka ir 15 tuk
stanczių "vaisko; iszviso jau 
pasidarė kareivių 30 tukstan
czių. Paskutinės vieszpatys
tės karalius vežė sugrąžįti Al
binui kardą ir 30 tukstanczių 
vaisko. Albino visi geidavo, 
kad nors galėtų pamatyti ir 
taip su linksmybe keliavo. 
Kada jau pribuvo prie upės 
BĮ u mos, karalaitė tuojaus pa
liepė dailydėms, kad į kelias 
dienas padarytų naują tiltą ir 
visą deimantais ir perlais isz- 
klotu, sakydama:

— Mano mylimasis Albinas 
atjos per szitą tiltą pasitikti, 
kurio labai geidžiu į trumpą 
laiką pamatyti.

Kad jau buvo viskas įtaisy
ta ir įrčdyta, tada paraszė 
laiszką pas Albino tėvą, kad 
juogreieziausiai Albinas pri
būtų prie upės BĮ urnos. Taip 
tėvas-karalius paszaukęs At
maną ir Genriką, perskaitė 
jiems tą laiszką, bet jie prie 
tėvo nieko nesakė, tik tarpe 
savęs vaidijosi. Genrikas sa
kė:

— Jokie tu, asz tav sakiau, 
kad neskaudyk Albino, nes 
mes nežinom, ką jis ėmė te
nais, o kitą kartą galime į ko
kią nelaimę įkliūti..

Taip jie tarp savęs ilgą va
landą vaidijosi, bet turėjo 
Armanas joti prie karalaitės. 
Kada prijojo prie'upės, pama
tęs tą naują tiltą, didei nusi
minė, regėdamas tokį gražumą 
ir nežinojo, delko taip greitai 
likos padarytas. Greitai jojo 
aplink senu tiltu, nes bijojo 
joti per tą naująjį. Tas kara
laitės kūdikis Klausė mamos:

— Ar szits mano tėtis? 
Atsakė: ne. .
Kada Armanas prijojo prie 

karalaitės, klausė jo karalai
tė:

— Ar tu buvai palocziuje? 
Armaūaš'atsakė; asz.
— Tai ką ėmei, kad tu bu

vai ?
Armanas atsakė: — ėmiau 

vandenį ir pauksztę.
(Toliaus bus.)

Geležinkelis Lehigh ■ Valley

----------o----------
Siuncziame pinįgus į visas dalis svieto pigel, saugei ir greita!

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, prieszai City Ha

s

- i

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 advnai.

Iszdliodaine Szipkortcs (laivakortes) Jaut greicziausiųĮ.gar- 
laivių į k rajų važiuojantiems ir iszsiuiicziame SZipkOl’teS 

dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika, 
Rankoj e savo visados laikome daugybe pi 

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

Dėlei artesnės žinios raszyk i

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

Prašia e o nuo 15 LapkricyJo m.
Treinal iszeina isz .Shenadorio į Penn 

Haven Junction, Mauch Chunk, Le 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem. Easton 
r Weatherly G.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
3.53, 6.00 po pietų.

In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38 
9.14 ryta; 12.58, 3.53 pojpiet.

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 00 po
piet.

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

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, 9.14 ryta

5.53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Joanesville, 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, 7.88, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta, 
pietų.

In Ashland, Girardville 
6,15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta

Nciszspjauk su tabaku >r nesu nikyk savo 
amžių.

Jeigu nori atslpratyti nuo naudojimo 
tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 
jiegą, gauk No-To-Bac, stebuklą dary
toją, kuris daro isz ligotą drūtus vyru?. 
Daugumas pasidaro 10 svarą sunkesniais 
į 10 dieną. Suvirszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvarancija, jog iszgydys tave, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutg ir sampelius 
prisiąsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

In Raven Run. Centralia Mt-Carmel 
ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place, Mahanov City, Delano 
5.45, 6,03, 7.38, 9.14 ryta;‘12.58, 353, 6J) 
8.42, 11.13 po pietų.

In YeatesviHe 5.45, 7.38, 9.14 ryta 
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
__ Jsz ShinnoKln 5.15. R.20. 12.10 isz ryco,*3.00, 5,!o 
7 50 po pietų ir ateinu in Szenadori ant 0.03, 9.1e 
ryte, 12.58, 3.53, 0.00, ir 8.42 po pietų

Iszeina isz Szenndork i Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 1105, isz ryto; 12.58, 3.05, 4.15, 0.00. 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45 
10.15, 12.05 ryte, 12.35, 3.00, 5.15, 6.40,7.15,10.20 
po pietų.

Iszeina isz. .Szenndorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38 
9.14. ryte, 12j«fc.53. 6.00, 8.42 po pietų.

Iszeina isz^nvzleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05 , 5,57, 7.56 po pietų.

NEDELINIS TREINAS
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 Shenadori 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in 
Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,Bl 
po pietų.

Iszeina in Ashland, Girardville 
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.

In Hazleton, Black Creek Junction 
Penn Haven Juction, Mauch Chunk 
Allentown, Bethlehem, Easton ir New 
York, 9.10, ryta 12.50, po pietų.

In Philadelphia 12.50, po pietų.
In Yatesville, Park Place, Mahanoy 

City ir Delano, 9.10, 12.50 ryta; 6.03 
6.31 popietu, 
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų,

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10 
9.40, ryte 3.05. popietu.- __

Isz Pottsville in 
ryte; 1?.'35, 5.1:Y 6.10<po {

ROLLIN H. WILimr"7000^]^ *orlB
tendontas SoutR Rethuot^R Pa 

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

A. W, NONNEMACIIER. Asst G, P _A
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Heiega S. Daukanto Mjoyafijai.
------ (Tąsa.) _

Ko tu czia stovi, 
Ko tu nejoji?

/ Ant deimatėlio tiltelio, 
Tai matutėlė laukia.

Marszkinėlius siuva, 
Ir besiūdama vendą. 
Tegul man’ nelaukia, 
Tegul ša v neverkia!

Žino kad nesugrįžsziu
Nei ruju (?) skirsiu.
Nei marias plauksiu,
Nei mano žirgelio plukdysiu. — 

Cziulba cziulbutė, 
Kalba laksztutė 
Ant putinėlio žiedelio, 
Kur putinėlis žydėjo.

Ko tu czia stovi?
Ko tu nejoji?
Ant deimantėlio tiltelio
Tai brolukas laukia. —

Ir jautelis jungia, 
Ir be j augdamas verkia. 
Tegul nelaukia, 
Tegul neverkia? —

Žino, kad asz negrįžsziu,
Nei ruju skirsiu, 
Nei marias plauksin,
Nei savo žirgelį plukdysiu.

Cziulba cziulbufė, 
Kalba laksztutėS

Ant putinėlio žiedelio, 
Kur putinėlis žydėjo.

• Ko tu czia stovi?
Ko tu nejoji?
Ant deimantėlio tiltelio
Tai sesutėlė laukia.

Ir skarelę siuva,
Ir besiūdama verkia.
Tegul nelaukia,
Tegul neverkia,

Žino, kad negrįžsziu,
Nei r uju skirsiu,
Nei marias plauksiu,
Nei savo žirgelį plukdysiu. —

Cziulba cziulbutė,
Kalba ląksztutė
Ant putinėlio žiedelio, 
Kur putinėlis žydėjo.

Ko tu czia stovi!
Ko tu nejoji?
Ant deimantėlio tiltelio
Tai panelė laukia.

Ir knįgeles skaito
Ir beskaitydama baras.
Tegul nes’bara
Tegul ir laukia,

■ ■ /
Žino, kad asz sugrįžsziu,
Ir ruju skirsiu, 
Ir marias plauksiu 
Ir savo žirgelį plukd

Matutės kiemelis, 
Czia žaliavo žalios mėtos
Baltos lelijėlės.

Atjojo bernelis
Ant szirrno žirgelio,
Czia ganysiu tą žirgelį
Per nedėlios rytą.

Ir iszėjo mergelė,
Balnelį nukėlė.
Kad nukėlei balnužėlį,
Veskis ir žirgelį.

Dieve neregėj’ tavęs
Su tavo žirgeliu, 
Kad ataduotum vainikėlį
Su geru žodeliu.

Geiscziau ataduot ir iszvaduot, 
Jau nenoriu tav’ szirdelei
Gailestį užduot,

r- Gailestį užduot.

4.

Finis.

3.

Statinis darželis,

3.53 IrG.OO

‘r Free
3.53 po

r Lost Creek
1.50, 4.10

GARSO Spaustuve
Kuopuikiausia ir už pigią!

preke [cziemą] iszpildo|jeį ]iey|£Į, ateįl< isztil’ti pats, 
visokius drukoriszkus

darbus. 1
f

GARSO spaustuvėje pigiausia gali nusipirkti visokią knįgą— dvasiszką ir svie 
tiszką — smagią ir naudingą pasiskaitimą. Prisiąsk už 2 c. marke, tai g 
kataliogą už dyka. Raszant padėkit adresą tokį:

Garsas Publishing Co., Shenandoah, Pa

Eina pulkas bernuželią.
Ui, ui, ui! eina pulkas bernužėlių- 

Atsirado isz to pulkelio — 
Asz priplauksiu vainikėlio,

Ui, ui, ui! asz priplauksiu vainikėlio. 
Vainikėlio nepriplaukė,
O mergelė gvoltu szaukė,

Ui, ui, ui! o mergelė gvoltu szaukė. —

5.

Finis.

Vakar, vakar vakarėlį
. Pyniau, riszau vainikėlį,

Ui, ui, ui! pyniau, riszau Vainikėlį.
Siuntė manę motinėlė

\ Pas ežerėlį vandenėlio.
Ui, ui, ui! pas ežerėlį vandenėlio.

Žalio vario naszcziukėliai,
Sausos liepos viedrnkėliai,

Ui, ui, ui! sausos liepos viedrukėliai.
Man vandenį besemianeziai,
Ir burnelę beprausianeziai,

Ui, ui, ui! ir “urnelę beprausianeziai.
Anoj pusėj mari utėlių

Pas tėveli augau, 
Vargą nepažinau: 
Už stalo sėdėjau, 
Per langą žiurėjau.

Kieme szoka jaunimėlis — 
Ir man pasigrožėjo 
Szokt, szokinėti, 
Pjaszau tancevoti.

4
Sav’ asz jauna sesutėlė 
Vargeliu įpuoliau.
Sėdau vežiman, 
Vainik’s nupuolė.

Iszsyk, mano motinėle, 
Paduok vainikėlį.
Vainiką sekdama 
Gailiai suverkė.

Cit, neverkk, motinėle,
Jau asz nesugrįžsziu,
Kad ir ateisiu, kad ir atvažiuosiu,
Pas tav’, motinėle, darbelio bedirbsiu.

Ingi jau bernelį, 
Pažinau vargelį, 
Kaip rūtą darželį prieini 
Jau gailiai nusiverkiu.

--------[Toliaus bus], —
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Zepiaicziu Vyskdpyste.
Perskyrimas XIII.

(Tąsa.) -----

195. C 
Jezujitai apleidžia Kražius.

Metuose 1649 perdetinis Jamialkovskis iszvede pusę kliosztoriaus, 
į rytus apsuktąją ir pastate kitas murines triobas. Metuose 1656, len
kams su žuvedais muszantis, Kražių jezujitai daug ko pikto datyrė. 
Nedori žuvedai suglemže viską, ką tik jezujitų dvarelij Greitiszkėse 
rado; paskiaus, įsisukę į kliosztorių, vėl, kas tik jiems tiko, viską paė
mė.

Zokonįkai, laukdami tokių sveczių, iszbėgiojo ir pasislėpė misz- 
kuose, ir'vos tik du seniai Valerijonas Szczepkauskas su Adomu Alchi- 
maviczia kliosztorių] likosi. Tuodu žuvedai apkaustų iszvarė pėksz-

Metuose 1831, kilus Į ežius į Rygą. Ten sėdėjo kalinyje asztuonis mėnesius; ant galo, per

Nors buvo apsunkįtas visos vyskupystės reikalais, vienok, kas 
dieną klausė iszpažinimo nusidėjimų, niekados į sveczius nevaikszczio- 

. jo, rėdės padoriai, bet nesipuoszė, diena isz dienos szelpė neturtingus.
Metuose 1828, gavęs szv. Vladimierio ketvirto laipsnio kryžių, vos tik 
labai reikiant prisisegdavo jį ant savo krutinės.
ligai cholerai, vyriausybė apstatė sargais Varnių miestelį, kad nieks Į užtarymą Kurszo kunįgaiksezio Ketlero iszleisti, sugrįžo į Kražius, 
negalėtų nė į jį įeiti, nė iszeiti. Tada labjausiai neturinti duonos žy
dai pradėjo badu mirti. Pamatęs tai apicijolas, kaip įmanydamas juos 
szelpė.

Birželio 30 dieną tame pat mote maskoliai, per kiaurą dieną pas 
Pavandenį su lenkais muszesi, atėjo į Varnius ir nevienam daugel 
daigtų atėmė; iszgirdę vienok apie dorumą ir gerumą apicijolo, nei 
vieno jo daigtelio nejudino. Trims metams praėjus, apsenusiam kuni
gui Bonaventūrui pradėjo kas karts labjaus staibiai gelti. Ant galo 
1835 m. sunkiai susirgęs dovanojo visas skolas žydams ir, įsakęs, kad 
kūną jo palaidotų Varnių parapijinėse kapinėse ir priėmęs szventus 
Sakramentus, baigiantis Liepos mėnesiui numirė. Ant laidotuvių su
važiavo daug kunįgų, žmonių ir žydų. Per budynę pamokslą sakė se
nis Rudnickis, kanaunykas. Akmuo, paguldytas ant kapo Gailevi-
cziaus, ilgai dar skelbs žmonėms apie jo dorybę. Sveikas dar būdamas Malevskis, gailėdamasis pinįgų, reikalingų taisymui, 
paraszė ir atspaudino knįgelę po vardu: 
Taiposgi drauge šu kanaunyku Mogieiyi 
Naują į s t y m ą V i e s z p a t i e s 
taus iszguldyti žemaitiszkai.

Dideliai taiposgi kenkė jezujitams maro 1710 metai. Perleidus tą ne
laime, nekokį laiką dailiai gyveno. «• Tuotarpu szv. Tėvas Klemensas 
XIV, įvairią karalių meldžiamas, 1773m. 21 d. Liepos iszdavė rasztą, 
naikinantį visus jezujitus. Ingiję tą rasztą Kražių zokonįkai, vieni į 
sziaip jau kunįgus pavirto, kiti iszkeliavo į Baltgudiją. Taip jezujitų 
Kražiuose neliko.

196.
Griūva ju murai.

Jei i s z g a J s z keno koks gyvulys: 
karvė, arklys ir t.t., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir 
už dyką iszvežsz istipusį gyvulį.

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

nedelinis szeimyniszkas laik- 
rasztis iszeina Waterbury,

„Rytas“ kasztuoja ant metų 
tiktai.....................  $1.00.

Kiekvienai krikszczioniszkai 
szeimynai naudinga jį iszsira- 
szyti.

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

(Žiūrėk koks ratas).

KEATING

Jezujitų bažnyczia nebuvo laimingesnė už savo statytojus. Pri
trukus jezujitų, ji kliuvo sziaip jau kunįgams — mokįtojams, paskiaus 
teko kunįgams karmelitams, ant galo mokslainės kunįgams arba kape
lionams. Pradžioje devynioliktojo amžiaus pradėjo gesti, bet nebu- j 

vo kam taisyti. Sziksztas Vilniaus visatinės mokslainės perdetinis, 3 
.. . 4norėjo pavesti ją 

^Mokslas Krikssczioniszkas". I Kražių klebonui Kondratui, kad tik ans savo pinįgais pataisytų. Tas,
_ ,1 ••• I -RADĘ MARKS?

padėjo vyskupui Juozupui visuomet plikąs, negeidė bažnyczios ir jos taisyti neapsiėmė. Metuose copyric'hts’a

musų J ė Z a u S Kris- 1820, sutrukus virszui bažnyczios, pavojinga buvo ir vidui ios vaiksz- Ąny°ne sending a sketch and description may 4 7 J J quickly ascertain, free, whether an invention Is
... -w,r . • i- v... y i i probably patentable. Communications strictlyczioti. Metus perleidus, vyriausybe amžinai ją užrakino. Metuose confidential, oldest agency for securing patents1 7 J J J 4 in America. We have a Washington office.

1831 varpus, lyg sziolaik kabanezius bokszte, atėmė lenkai, ketįdami apeSitainnoti^e?ntheroUKh Mlum &Co--roceive 

perlieti i kanuolcs. Metuose 1836 vyriausybė nuėmė stogą, o styge- SCIENTIFIC AMERICAN,
v I beautifully illustrated, largest circulation of 

Kunįgas Simonas Gross, vokiszko gimimo, įstojęs į bernardinus H-ems, kuiioms buvo klota bažnyczia, pataisė kliosztoriaus stogą. Pas-
iszmoko lenkiszkai ir lotyniszkai. Ilgai jis mokino bernardinų klieri- ^^aus l<as nekils pradėjo ir sienas griauti. Sziandieną didelė sutrupų v munn & co.,
kus; gale amžiaus, perkeltas į Kretingą, idant galėtų nusidėjimų iszjia- <nPe^a nogsodama, rodo senelių dievobaimingumą, o musų gadynes 
žinimo klausyti, iszsimokino žemaitiszkai. Pagalinus 1835 m. paraszė žmonių užszalimą sziidžių daigiuose Dievo garbės.
K a 1 b o r ė d ą ž e m a i t i s z k o 1 i e ž i u v i o. Knįga ta, labai 197.
gera, ir dabar yra pas P. Marcinovskį Vilniuj, lyg sziol neatspaudįta. Jezujitai Varniuose.

Dar gyvas Varnių pralotas, Akmenės klebonas, ir teoliogijos dak- Nuo 1587 lyg 1614 metų Varniuose buvo pirma du, o paskiaus 
taras Kalikstas Kossakovskis, taipgi paraszė žomaitiszką Kailio rėdą vienas kunįgas Merkelis Daugeliu (Dovgiallo), kurs gyveno didžiuose 
arba gramatiką. namuose per Merkelį Giedraitį, vyskupą, pastatytuose. Jam priderė-

Varnių kanaunįkas, Szaduvos klebonas ir daugelio kryžių ženkli- jo skelbti Dievo žodį katedros bažnyczioj ir mokįti vaikus raszto. 
nįkas Juozupas Rupeika iszguldė žemaitiszkai P. Chodzkos knįgą, va
dinamą: Jons isz Svislocziaus.

Kunįgas Antanas Savickis iszguldė žemaitiszkai Tamosziaus isz 
Kempis knįgelę apie Kristaus sekimą, tik tiek negerai, 
jog vargszas daugelijc vietų nesuprato žodžių Tamosziaus.

192.

Perskyęimas XIV.
Apie Zokonykus.

193.
* —Jezujitai Kražiuose.

Y
Jėzuitai pirmiausiai už visus zokonįkus į Zemaiczius atvyko, todėl 

nuo jų ir apraszymą reikia pradėti. Kunįgaiksztis Merkelis Giedraitis, 
Žemaiczių vyskupas, girdėdamas, jog jėzuitams didei klojasi Lietuvoj 
mokįti žmones, užsigeidė pargabenti juos į savo vyskupyste. Kaipo- 
gi paraszė į Vilnių, kad bent nors du jezujitu jam atsiųstų, o tuom tar
pu, nupirkęs Kražiuose gabalėlį žemės, pastatė triobelę. Tuojaus 
Motiejus Galminas su Merkeliu Daugėlų, abudu jezujitai, atkeliavo pas 
vyskupą, o tas pavedė jiems Kražiuose minavotą triobelę. Jezujitai, 
neturėdami savo ypatingos bažnyczios, skelbė Dievo žodį ir miszias 
laikė parapijos bažnyczioj. Matydamas jųjų neturtą, vyskupas ketino 
pirkti Kražius ir sykiu su Paszvitinio dvaru jezujitams pavesti, _bet- 
nepasiskubines tą padaryti, didei susi r go^ ęgTrhT^š, "Jog mirs, užraszė 
jezujitams 2,000 vengriszl<ųnYf(lOnųjų, kad už tuos pinįgus pastatytų 
Kražiuose kliosgnrfffl’ Giedraiczio įpėdinis vyskupas Pacas lygia da- 

Tiu geidė, kad jezujitai visados Zemaicziuose gyventų; reikėjo tik atsa- 
kanezią vietą jiems paskyrti. Vyskupas norėjo, kad jie įsikurtų Var* 
niuose ir žadėjo pavesti jiems parapijos S. Aleksandros bažnyczią su 
visu jos turtu. Jonas Karolius Chodkeviczia, visatinis Žemaiczių Sto
rasta, traukė juos į savo miestelį Skuodą ir ketino visu kuom aprupįti, 
o kunįgaiksztis Radzivillaę norėjo, kad Kražiuose jiems butų paskirta 
vieta. Didžiūnams taip nesutinkant, atvažiavo į Zemaiczius Jonas 
Argentus, Lietuvos provincijolas su Povilu Bokszu, abudu jezujitai, 
kurie, visas minavotas vietas peržiūrėję, iszrinko vietą pirmam kliosz- 
toriui Kražiuose. Pajutęs apie tai Kražių ponas Mikalojus Krisztupas 
Radzivillas 1613m. dovanojo jezujitams savo namus, muro pamatus 
pilies (palociaus) ir gabalą žemės vidurije miestelio. Vyskupas Pacas, 
paskaitęs Paszvitinį tarp vyskupo turtų, apsiėmė mokėti procentą nuo 
pinįgų, per Merkelį Giedraitį jiems užraszytų. Ant galo Jonas Karo
lius Chodkeviczia užraszė jiems valsczių. Visą tą darbą suėjimas, 1615 m. 
Varszavoj atliktas, patvirtino.

194.
Insikurimas Jezujitu Kražiuose.

Metuose 1616 jezujitas Jonas Jamialkovskis su dviem broliais isz 
Vierzbalavo į Kražius atvažiavo, o devyni jezujitai isz Vilniaus ežia 
atvyko. Visi tuotarpu apsigyveno mediniuose, nuo kunįgaikszczio 
Radzivillo gautuose namuose. Jamialkovskis, kaipo kliosztoriaus per
detinis, po dviejų metų iszvede muro tą dalį kliosztoriaus, kuri stovi ; 
pietus. Metuose 1621 Gegužio 2 d. ant Radzivillo pilies pamatų je
zujitai pradėjo statyti ’murinę bažnyczią. Vyskupas Stanyslovas Kisz
ka, pakviestas jezujitų, atvažiavo į Kražius ir paszventino kampinį ak
menį. Motiejus Kazimieras Sarbievskis, jezujitas, ant atminimo tos 
dienos paraszė lotyniszkai dailią giesmę. Jonas Karolius Chodkeviczia 
jezujitus, dirbancziŲs bažnyczią, pinįgais suszelpo. Metuose 1689, 
pabaigę darbą, jezujitai įsikūrė naujoje bažnyczioje, kurią tame pat 
mete vyskupas Kazimieras Pacas paszventino. Vidurį bažnyczios 
jezujitai papuoszė 12 altorių dailydės darbo. Didžiamjamc pakabino 
gražų paveikslą, nupiesztą Valakų žemėj Leonardo de Vinczi. 
veikslas reiszkia ėmimą į dangų Motinos Dievo. Taiposgi puikų 
veikslą ąprciszki’ io įstatė į altorių draugystė Marijos Tarnų. Vos

Kražių' ’ezujitam, popiežius Leonas XI atsiuntė 
liuko.'kuriuos zokonįl. u, m iszkilme į b;, 

i j ant altoriaus to szveiitgjo.

SO YEARS* 
EXPERIENCE.

Kiekvienas sako: „kaip lengvai jis bėga!“ Jis negal, 
<aip kožnas kitas sukliurti. Jisai slidžiai! kaip visi kiti ratai 
>ėga, ir mes pasakysim tav’, dėl ko jis lengvinus bėga, jei tik 
jaraszysi mums reikalaudamas kataliogo arba norėdamas 
agentauti. KEATING WHEEL CO.

Middletown, Conn.

Geriause ir szviezianse mėsa
JUOZĄ JUDICKĄ

19 W. Oak str. Shenandoah, Pa
Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)

Geriausias Shemindorij pho 
tographas; nutraukia paveik
slus kokio nori formato, nuo 

rv -n • • <■ • 4. ii ... i mažiausio iki formatui portreDaugeliai 1614 m. mirus, per asztuonerius metus nebebuvo jezujitų 1
Varniuose; vienok vyskupystės vyriausybė labai norėjo, kad nors viens u0’ 
gyventų. Vyskupas Stanislovas Kiszka, matydamas ilgai neatvažiuo- Puikiai nutraukia ir nebran 
jant, 16251U. 16 d. Gruodžio paraszė isz Kauno pas jezujitų provincijo- giai.
lą Augustiną Vivaldą, kad greitai dvejatą zokonįkų į Varnius atsiųstų. 29^ W. Centre str.
Kaipogi, tam liepiant ir atvyko du jezujitu, o vyskupas, apsiėmęs mo- Shenandoah Pa
keti jiems 400 auksinių ant metų, įsakė, kad viens katedros bažnyczio 41 ir 24
skelbtų Dievo žodį, antras rodįtų kunįgams, kaip reik apsieiti su 
griesznįkais įvairiuose atsitikimuose. Nuo to laiko lyg 1760 m. visa
dos Varniuose buvo du jezujitu, o nuo to lyg 1773m. keturi, nes tie 
patys buvo mokytojais seminarijos. Ant galo, kada szventas Tėvas 
jezujitus panaikino, ir varniszkiai kas-žin kur iszvažiavo.

Y H V

198.-------- ------- -
Metuose 1619 jau buvo jezujitų Paszauszėj. Stanislovas Beinartas, 

Lietuvos iždo sargas, pastatė jiems murinę bažnyczią 200 žingsnių ilgio 
ir 100 ploczio. Pas ją gyveno dvylika jezujitų lyg pat pragaiszinimui 
zokono; vieni vaikus mokino, o kiti per pamokslus ir per spaviednį 
taisė žmonių iszganymą. y

Metuose 1680 du jėzuitai Židikuose rūpinosi apie iszganimą du- 
szių lyg pat 1773 metų.

Lyg laikui jezujitai įsikūrė ir Lauksodėj, Paszvitinio parapijoj. 
Kunįgas Mikolas Drygneviczia, surankiojęs nuo žmonipinįgiis, pas
tatė bažnyczią S. Alojiziaųs^ Gyyen^rJmvSbUejTyg 1773 m. du je
zujitai kuniend'viens brolis, arba padėtojas.

Dar trys jezujitai gyveno Keidainiuose, vienas Tilžėj, Prūsų žemėj, 
vienas Szaduvoj, viens Alsėdžiuose ir du Joniszkėj. Visi 1773 m. ne
tekę zokono, iszkeliavo į Baltgudiją.

199. 
Bernardinai Kretingoj.

Vyras, garsus per savo narsumą karėse, Jonas Karolius Chodke- 
viezia, turėdamas didžius valsczius paezioj Paprūsėj, pajuto, jog liūte- 
rių kunįgai kas dieną pribuna į Zemaiczius ir vilioja jo žmones katali
kus į savo tikėjimą. Nors ir žinojo Chodkeviczia, jog Zemaiczius ne
lengva iszvesti isz kelio, vienok bijodamasis, kad nors keletas neapsi- 
gautų, sziaip padarė: Pirmiausiai uždraudė, kad tokių sveczių į namus 
nepriimtų ir neleistų nė pernakvoti. O paskiaus užsimanė įsteigti Kre
tingoj kliosztorių bernardinams, kad tie jo žmoneles gintų nuo netikė
lių. Kaipogi Kretingos sodžiuj ant deszinės pusės upelio Akmenės 
pastate medinę bažnytėlę su namais; parvežė isz Lietuvos szeszis myli
mus Bernardinus ir liepė jiems gyventi pas tą bažnyczią, pakol nepas
tatys geresnio kliosztoriaus. Bernardinai veltuo netruko; vieni baž
nyczioj užvis szventomis dienomis katalikus mokino ir iszpažinimo nu
sidėjimų klausė, keli, vaikszcziodami po sodžius, jau szlyjanezius žmo
nes stiprino katalikų tikėjime, o į liuterius pavirtusius vėl į katalikus 
grąžino. Ką su džiaugsmu matydamas Chodkeviczia 10 d. Gruodžio 
1603m. įsakė savo kamisoriui Kunickiui, kad žiemą, ant kiek galėda
mas, parupįtų visus dalykus, reikalingus įtaisymui geresnio klioszto
riaus. Kunickis, nieko netrukdamas, žiemos laiko suvežė gana daug 
akmenų ir rąstų, o pavasari] pradėjo plytas ir kalkes degįti. Metuose 
1605 dailioje ir linksmoj vietoj, ant kairiojo kranto Akmenės padėjo 
pamatus mūriniam ketvirtainiui triobėsiui,o už septynerių metų pada
rė gražų ant dviejų gyvenimų kliosztorių, į kurį bernardinai isz anapus 
upelio persikėlė. Kliosztoriui esant, bažnyczios dar nebuvo. Kad ir 
tos nestokuotų, Kunickis, pargabenęs isz Krokavo murinįkus, suvarė isz 
septynių Chodkevicziaus valsczių žmones ir pradėjo vesti sienas. Nors 
daugelis žmonių brūzdė apie tą darbą, vienok apskritus septynerius 
metus užtruko, t. y. nuo 1610 lyg 1617m. Chodkeviczia naują bažny- 
ežią papuoszė septyniais dailydės darbo altoriais. Zuvedų žemėj davė 
padaryti tokius vargonus, kokių nėra visuose Zemaicziuose, ir 1620 m. 
pargabenęs į Kretingą, sustatė bažnyczioj; tie patys ir lyg szioliai teb- 
graudina žmonių szirdis. Visu kuom aprupįtą bažnyczią, atvažiavęs į

I Kretingą vyskupas Stanislovas Kiszka paszventino vardan Marijos, 
’novo MAunos, Aniolišzkos ir daleido bernardinams valdyti parapiją.

Y. M. HAMILTON, .D, 
buvęs prie Miners Hospitan 
Ashland’o. Gyvena 115 N. Jardin 

Shenandoah, Pa,

nauja -
Lietuviszką Graboriu

Vincą MLinicevicziu
230 W. Centre, Shenandoah

Užlaiko geriausius arklius ir ri- 
ginus del szCrmenu, veseiliu ir t.t.

[36 ir 21]

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 - 20c

3. Valtis bei Iszguldymas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvasiszkais skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad koz.no 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas K U N. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

PATENTS
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. 32 pose Book Free. 
H. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law, ”pp.U.87m.Ofllc" ASHINOTON. D.C.

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* RESTAURACIJA *

1 Dagelis seauves didžiūnų turėjo apskirtą vieną vietą, kurioje laidmosj 
ų visa jų giminė. Už tokią vietą Chodkeviczia apsu baž

aą ’ nyczią, kaipogi keletas jo giminių yra ežia palaidotų.

Geriausi gerymai, užkandžiai uždyka nft 
ryto iki 12, ir nuo S vakar iki 12. Ti - 

ri visokiu kogeriausla padarytų valgių 
kepsnių, oisterių irt. t.

Smagiausia vieta del užeigoš. Yra 
puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai 
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir 
rodą reikale duoda.

M KIIP< ZINSK 48 ir

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS, 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU ..."f
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros 
kukardas ir kepures. 1

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa.

PAS

Juozą

308 W. Centre str. Mahane 
galiT^ pirkti kuopigiausial uiivakortesant geriausius, 
tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenh 
szahs Europos. Teipgi laikau saliuną, kur kiekvieni 
priėmimą ir rodą.

Minersville’je, Pa. .
Gali gauti visokių ) . . . . . ,dalykųjoftietui. y Liekąrstvos - vaistai kuogenausiai padaryti.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4tli & SUNBURY STR.

SCHLOSSO
Geriausias Drapanų Sztoras,

--------—wwwWVVWV ^rrrrmr,,,^

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. [8-5-07.]

TSTAUJES * IMETUW1SZKAS @ @ @

202 S. Main Str.,
—r

Shenandoah Pa. ?

j

Nagi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užeikit, o nepasigailesit.

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

PUJA PINGA!
Gavome szviežiai isz Prūsų k n į g ą po vardu: 

„Pekla arba amžinas pragaras“, „Stebuklai 
Dievo szveutose ezyseziaus dusziose“. 

Prekė tos didelės ir puikios knįgos tik...........80C.
Taipgi turime ir kitokių knįgų. Prisiųsk į Garso rej 

dakciją už 2 C. markę, o gausi kataliogą.



•m:

1000 doleri ii auksu.......
Kelione po Europa.........

MW

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!

Idant palengvįti savo skaitytojams iszmokejimą skolos 
ir duoti progą uždirbti, Garsas padarė ypatingą sutarmę su 
redakcija garsaus po visą svietą angliszko laikraszczio ,, 1 hc 
National Recorder”, kuris ypatingai užsiima apraszymais 
naujausių mokslo iszradimų ir ir naujų iszmislų, o taiposgi

tautų žmones ,T h e National Recorder užmanė

metą GARsą, taiposgi angliszką laikrasztį T he N a t i o- 
n a 1 Recorder ir paliudijimą, duodantį jam 
tiesą už dyką imti dalyvumą konteste.

$ 1.50, siusime laikrasztį per kitus metus, skaitant nuo laiko

szyta. Norint įgyti tiesą imti dalyvumą tame konteste, rei
kia pasiskubįti, nes szitas ypatingas pasiulijimas yra tik ant

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

raszezių. Jis turi tukstanezius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste ir kaimellje, bet jis nori dauginus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
palinkę ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. N a t i o- 
n a 1 Recorder yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apsz- 
cziai žinių priduoda apie naujus iszradimus. ir juos aprasz.o. Idant padidįt.i savo 
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius R e cord e r už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir 
prakilnesnėmis. Dovanų prekė isznesza 37.300. Kontcstas iszsibaigs 1 d. Lap- 
kriezio (November) 1897 m- Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tieso” vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomosni sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva-

SZTAI TOS DOVANOS:

5 dovanos po 2oo dol. auksu....................................................*.......................
Kaszlai ant 1 metu už mokslą

kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslai nėjo................•...................
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..............................................................................
7 o dovanų do 5 dol. auksu............................................... •..............................
125 dovanų po 2 dol. sidabru..........................................................................

• • S 1000 
.. „ 000 

„ 400 
„ 1000

, 300
, 1000
, 500
, l«oo
, looo
, 35o
„ 250

tuojanezios................................................... 8 7.300.
Badas, kaip įgyti vieną Isz tų dovanų, labai prastas. Visas tavo darbas — 

perskaitęs tris ežia padėtus žodžius „Patent Attorney Weddorburn” suskaitąs ir 
literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžių (aigliszkai) 

^lekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, klek syk ji yra tuose 
Aiose (Patent Attorney Wedderburn). Užduodame darbą isz tų žodžiu 

_ - *-" visokius žodžius, norėdami pertai pagafsįt! visur Wedderburn’o 
visi žinotų, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kumpa- 

ausiai parupįs patentą ant iszradlmo.

i & Co. apiicl augszcziau^ paminėte JoVanų, pljžada iszmokėti 
^a’m. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).

urs prisius daugiausiai žodžių, gaus S1500 auksu; kitas dovanas 
sz prisiųstų žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvumą 

' ’.įereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
merata uz Garish^ Nationai. Recorder, viso labo .$1,50.

Apturėję tu^ginįgus, mes prisiusime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
ra paliudijimą (certifi^CTė^yvisais paaiszkinimais apie kontestą ir regulas, kaip 
padaryti žodžių suraszą.

Vardai visų laimėjusių d o r sį t a t i on ai Re c o r d e Fi j e1 ‘;
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziame konteste.

Pinįgus shjskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

JOHN CLARK

vienatinis hetuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis 
svieto: į Europa ir t. I. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per 
banka. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten 
žydą prigavėja. Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’o gali pasirodavot 
per laiszka, įdėdami pacztinį ženklelį už 2 centu, o gaus broliszką rodą.

Taip-gi parduoda ir l a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

P. Obiecunas
1012 CARSON STR, PITTSBURGH, PA.

LIET U VIS Z K AS
-7— TV T 1 j steliuotus siutus pasiuvart JL A U U W I tikt už mažiau-
V * / j sios prekes, eina iki $40,

j o kelnes nuo $3 iki $ 18; 
darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau- 
siai. Pasiskubįkit broliai! aplankiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauczius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalesit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

liiiunliis Doiiiiiiiski
REAL ESTATE BROKER

turi geriausią agentūrą, pardavinėja laivakortes, 
apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Se

Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinigus iszmai-

namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus? 
Norite nusipirkti geriausius lotllS Plllladelpllijoje 
ir Camdene?

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

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą iszininling
Tik nepamirszk;

Sj 2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. į|j

B arba er,ansia ’•žeiga hėl darbinįkų ar szoipžmo
Bm83 a ii B Ii® S II ų, Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų 

H BEI !fc H c o taurg iszgert'e ar cigarėlį parūkyti, ateiki 
H ---------te pas:

| 12 North Hancock Street, 
Welkes-Barre, Pa. I.uoza Daukszi.

Lietuviszka Kollegija del AKUSZERKD Cliicagoj.
Sekantys kursas prasidės nuo 6 d. Rugsėjo szių metų, nes visiems yra žinia, kad skyriai 

sveikatos Suvienytose Valstijose (U. S. Board of Health Association) rūpinasi, kad nebū
tų vartojama svetima kalba daktariszkose mokslainese, kas neužilgo ir gali atsitikti, o dėl 
to naudokitės isz atsakanezios progos.

Lietuviszka Kollegija del Akuszerkų yra vienatine įredne Suvienytose Valstijose, kur 
mokįtinės turi progą praktiszkai mokįtis 2-uose palaginiuose ligonbueziuose.

Szioj Kollegijoj jokiu bildu negalima nusipirkt dipliomo, kiekviena mokįeinė turi mokį
tis ir tai gerai, pirma nek gauna daleidimą laikyti ekzaminą.

Iszdavus ekzaminą, apart dipliomo, gauna ,,State Licence“, tai yra urėdiszką daleidimą 
praktikuoti netik valstijoj Illinois, bet ir kitose Amerikos Valstijose.
Inteligentiszkos ypatos, norinezios iszmokti moteriszkas ligas, turi geriausią progą musų

Vieta dėl neapsigyvenusių Cliicagoj paranki, arti nuo visų gelžkeldvarių (dypų) užsilai
kymą ir gyvenimą galima lengvai gauti lenkiszkuose namuose sulygįtinai labai pigiai. 
Ats-iszaiikit pas:

DR. M. KOSSAKOVSKIS, PREZIDENTAS.
657 Dickson st Chicago, Illinois.

- Naujos Garso spaus
tuves kningos.

Paskutinės m i s z i o s (apysaka) 
[15c.

D ė v o n i 3 z k i ų kryžius (iszty ri
mas apie Dėvoniszkių kaimo kryžių) 10c.

Chas Rettig ir Simus
POTT VILLE’J E, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v u r s k o alaus, kurs geresnis 
už Importavotą. Pa/davinėja ir bouku- 
tėms dėl szeimynų.

S A L I C N I n KA 1!

Du broliu (piesziuys isz turkų karės 
su maskoliais........................................... 3c.

S t a c J J o s arba kryžiaus keliai... 8«.

R Ink i m as vaito (vaizdelis).. 8c. 

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

Duonos jlesz kovojai (apysa* 
O ka) 35c.

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

Padėjimas lietuvi ii 
v i e s z p a t y s t ė j

. 55c.

užlaiko v y n ą, 1 i k 1 e r i u s 
c J g a r u s. Visados szaltas 
šzviežias a 1 u s.

ir
ir

117-V 11--.71

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

2801 & 2401 Penn. Avenue, 
Pittsburgh Pa.

Wanted-fin Idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi 
noys, Washington, D. C., for their $1,800 prize oliot 
and. list of two hundred inventions wanted.

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra

szykit pas pirmąjį agentą:
Dr. Julian Czupka

5129 Malcolm str. Philadel-

T. COHN,
----- DIRBTUVE------ '

Rusiszko ir turldszko laMo 
cigarų, cigaretų ir tabokos. , 

762 Milvaukee Avė.
Chicago, Ill. (23-28)

I. 0.
Puikiausia visam Shenandoah

PESTAUPAGIJA-

ji l mos k Ii ąsos.

szviežia: cigarai alus

Eeipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir paiduda ka 
no pigiausiai. Priegtam kožnas lietnvys ras 
k i e k vi e n a m re i k ai e.

O ir pinįgus maino ir siunezia iu trA ii’ HL visas

JVialey,
16 N. Alai n st.
Shenandoah,

) gorius naujus ir 
pataiso viso-

Ft kins

ir kitus.

J. M SCHAFER.
Laikini didelę krautuvę iinporluvot’iĮ VYNO, 

UKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALU> kur galit gani butelinis ir 

luiczkufėniis, užlaikau klerką lietuvį, 
JONĄ BARDZUAUTSKA- Neužmirszkit 

atsiszaukt po adresu:
1109 Carson str. .South Side 

Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

Adomas Kiczas 
geriausias ir vienatinis liotuviszkas 
Kriauczius visoj Miners villej.

Lietuviai, eikit pas saviszkį, o nesigrau- 
dįsit Gyvena Grabaucko namuose.

[8-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prjetells bėdoje

Plauberij žemiau Re adingo geležinkelic

R. A- Davenport
— PARDUODA ---

VISOKIUS PECZ1US KUKNI- 
NIUS IR DEL SZILUMOS.

—TAIPOS-GI—
Pataiso blekinius stogus ir už- 

laiko visokius daiktus rei- O 
kalingus prie 

kuknios.

R.
27 S. Jardin str

A. DAVENPORT,
Shenandoah, Pa,

INIA DfiLSALIUNIKU 
UTWQRNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaT

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

dėsi g&JsJ e® vsM mž? ■
BAJIiTAS Ibidwwisr.koje kalboje!!

Kas galėjo tikietis kad liehiwiszkoje kalboje pasirodau tokie 
kniga kurioje wysr,S slaptiIk‘3 n.onij mo butu atidengtos del wysu?, 

*-<J~ Setiowea žmones wadino niehininkus r ignuejs, d iranczeis monua 
4^) At su pagialba piktos dwas'os, da ir szemlien daug’eiis atsiranda to- 

•likai t t< kies pasa- 
7I’> ui s | :io>!1;1

kili k a taip n: 
į asižadej: u <

niak . Gii’dedan 
I wvs: s juani! u

<'i žS nnsv daugiau kaip >z mt.is akiu u į .uih k.nin <> •>': |K ^0 abrozvlu paro 
danczii gana •'jszl:i( j k i;‘;> apsycjtie i:' i-z ,;nv > už .imbs i '/■> 1 - zt

Toi nigu (Iruczi'j ir pujkiej in angliszka audeklu ahdarila su aukso atspmid ant 
abdaru kasztwoja tyktaj

rT< jp ri turu ant panlawimo w? s<>kiu> dajktus ir rejkalingns j riei 
be kuri i apsiejt negali, l’rieg ta.n turu krautuwia wy> kiu knįga 
iviszko e kalhoie iszeio. Turu inaszinukies del drukawiiu » gromati

Pujki popiera del raszimo gr .matu su diiilom kwietkom ir dnikaw. tais pasweikini- 
.nais. rl uzinas tokios popicros su dailius kopertais kaSZ.u< ja •>■>(•.. (i is tuzinai $1 CO

Turu del jaunumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi jiawuo-tit, iszfiszka wan

iii l.iiiiv,

Kas iž dydeles fotografiios norėtu turėt (Įauginu mažu, t< gid atsiuneze dydela, asz 
isz tosios trumpam laikie jiadarisu 100 mažiukiu ir nmuusu už. $ .žoe. *

Nori nti cm dužinot ape wysokirs knigiisnrb:i kitokius (Įniktus iri imies po aptureimu 2 rentines umr- 
kies tuojau sidiiczln drukuotus katalogus. Adresas in tau ac szitoks:

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

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausi t,

Szalto alaus, geros arielkos

Ateik, broli, pamatyti

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Cląir str., , Cleveland, Ohio, t

MILAIlOkO 
i'asli sUras

St. Rabikauekas
laiko savo SŽTOREL1 ant

83 Finest., Elizabeth Port, N.J.

nyko Namelio“. (29-32)

JMaudokites!
Gavau szviežią transportų ra- 

žanezių, lietuviszkų bzkaplierių,

tautos
(socljollo-

.. 35c. 103 E. Lloyd Str. Slier

reTkia»

Tanias Križenaucp'

Tegul neverkia:
Žino, kad asz negrįžsziu, 
Nei ruju skirsiu, 
Nei marins plauksiu, 
Nei savo žyrgelį plukdysiu.

Cziulba cziulbuVė,

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

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

41ir 11

Už pigių-pigiausią prekę visoki 
vainikai dėl szermenų. Taiposgi 
isokios zobovelės isz Liekės 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—

ANTANAS KALCZ1NSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

mai ui erių
KOTELI

ANT
KETVIRTOS

(Fourth) Street,
Minersville, P.

Ir knįgeles skaito

Tegul nes’bara 
Tegul ir laukia,

uja knįga ,,Kl‘is-
Doneliczio rasz-

Preke jos 40c., o už ap- 
55C-

Žino, kad asz sugrįžsziu,

Ir marias plauksiu
Ir savo žirgelį plukd

Statinis darželis,

Finis.

Juozo A. Mandour didžiausio ir 
pigiausio kupeziaus visame paviete. 
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai 
rių gražių mažmožių; parduoda vis
ką už 20 procentų piginus nėr kiti. 
Jei netiki, tai pamegįk 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
SIUVAMĄS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

L. Altjnap
G04 S; 3-rd st.

Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 
kų Ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.00 
iki S(>5,oo už tūkstantį. Raszykit pas

5129 M ai uoliu st.

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene. 

rduodam ant visų kelių mariomis
_________ Gausia tiesi o k iii namus nuliaidžiam.

10 S.JVIaip Stp
Shenandoah, Pa

pare! u
PinUuS*ko‘grFT<

[37 ir j2

GERIAUSIAS @ Lictuviszkas H KRIAUCZIUS 

Adomas Ii uja neką s 
^2rxrxx:Persikraustė į savo naujus namus ant^2^^x?

307 W. Coal Str., Shenandoah, Pa

. JJ ’ JL1LLL1JL uz pigia preke, eik pas

D. FAUSTA in j o ofisą
--------ANT ——~

120 S. Jardin str. 
Shenandoah, Pa.

Insisziurikite (apsisergekitei pas
”1 Q TT1 /’“'I Str Shenandoah,

JLvX. JO , Ties lietuviszka bažnyczia

Jis perstato geriausias, isztikimiausius ir seniausias Amerikoje apsau
gojimo (insurance) kompanijoms Inszlurina nuo ugnėles jau daugelis metų

salinu a.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei- b 

singas ii geras žmogus.

Man vandenį besemianeziai,

Anoj pusėj mariuteliq

Antanas Daniseviczia
savo naujame name tint

Mahanoy City$ Pa. 
įtiko geriausią s z t o r

ir atvažiuosiu,

trukėliau

ANDY CATHARTIC

, 25 ♦ 50 .♦
i ABSOLUTELY GUARANTEED 

'«nd booklet free. Ad.

Jau gailiai nusiverkiu.
— [Poliaus bus]. —

-j

□ei uciį,

Pažinau vargelį,


