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GARSAS PADIDINTAS, v

Kas nedelia prie „Garso“ duosis 
priedas, isz kurio per metus 

pasidarys 6 kningutes
> 104 puslapiu.

Iszpildydami savo prižadėjimą p a d i d -į t i G a r- 
s ą, pradedame iszleisti ,,Lietuviszką Knįgyną“, ku
ris iszeis kas nedelia.

,, Lietuviszko Knįgyno“ ypatingu siekiu bus 
praplatįti tarp lietuvių meilę skaitymo ir meilę knįgų 
- o per knįgas apszvietimą. Dėlto talpįsime jame 
(,,L. K.“) geresnes apysakas (originaliszkas ir isz ki
tų kalbų iszverstas) ir tik tokius straipsnius, kurie 
nurodys kelius kaip įkurti toje ar kitoje vietoje skaiti- 
nyczias ir patraukti žmonis prie skaitymo. ,,Lietu- 
viszkame Knįgyne“ patilps ir svarbesni moksliszki 
straipsniai. Iszdavėjų velyjimu yra, kad ,, Lietu - 
viszkas Knįgynas“ pastotų rysziu vienyjaneziu visas 
lietuviszkas skaitinyczias ir draugystes, kurios rū
pinasi apie uždėjimą knįgynų. Dėl veikesnio pasie
kimo to siekio, užkviecziame visus Tėvynę ir Tauty
stę mylinezius brolius sądarbinįkauti su mumis, pri- 
siuneziant trumpas žinutes apie skaitinyczias savo 
kraszte, apysakas ir kitokius rasztus. Už geresnius 
rasztus, mes stengsimės ątlygįti raszėjui mųsų spau
stuvės knįgelėms arba ir pinįgais.

,,Lietuviszkas Knįgynas“ kasztuos Amerikoje ant 
metų 70 c.; 40 c. ant pusmeczio. Pavieniai numeriai 
po 2c.

,,Garso Amerikos Lietuvių “skai
tytojai gaus ,fLietuviszka Kningyna1 ‘ u ž

} d y k ą. , „ ._ . ;
Tikimės, jog-tokia permaina patiks musų skaityto

jams. Atmetę 4 puslapius (virszutinius), jie turės kas 
nedelia po 12 puslapių apysakos ir taip skaitymų, ku
riuos lengvai galima bus susinti ir pasidaryti k a d u 
mėnesiai po k n į g ą 104 puslapių, 
t. y." s z e s z i a s knįgas ant metų, talpinau- 
•czias 624 puslapius puikių skaitymų.

Pilnai užsimokėjusiems skaitytojams Garso redak
cija apsiima už dyką subrosziuruoti užlaikytus jųjų 
•numerius ,, Lietuviszko Knįgyno“; turi pridėti tiktai 
už 6 centus markių dėl apmokėjimo persiuntimo kasz-
tų.

Isz Szenadorio.
Darbai po truputį eina vis 

geryn. Dabar dirba po 5 die
nas ant nedėlios. Po nedėliai 
jau dirbsią visas dienas ir 
mainieriai tikisi, jog dirbs ne 
po tris bertainius, bet pilną 
laiką. Su pasigerinimu darbų, 
pradeda atkusti ir vertelgos.* *

M.

2 d. Rugpjuczio mainose 
Maple Hill nulaužė koją lietu
viui Karaliui Kazlauckui.

'A* “V

Jonui Czekaicziui Vegenio 
mainose sužeidė ranką ir nu
kirto pirsztą iki antram krump
liui. * *

4 d, Rugpjuczio mainose 
No. 3 užgriuvo Juozą Karevi- 
czių, lietuvį. Vienok jį nekliu
dė, tik kelias, kuriuomi reikė
jo iszciti, buvo užverstas ang
limis. Iszbuvo ten be nedau
gio parą, nes likos užgriūtu 
12 valanda (per pietus), o at
kasė jį ant rytojaus 7 adyną 
isz ryto. Padėjimas neužvy- 
dėtinas, ypacz, kad nežinojo, 
ar galės kada jį atrasti, ar ne.

* “ *

•X*

4-tos dienos vakarą, apie 9 
valandą, mus miestelį aplankė 
baisios perkūnijos. Nuo ži- 

bainių ant gatvių buvo szvie- 
su, kaip dieną. Perkūnas tren
kė apie porą sykių ir paežiam 
mieste. Ties Pennsylvanijos 
dypu numusze kampą inžinų 
triobėsio.

* *

4 d. Rugp. pasibaidęs ark
lys p. K. Czivynsko, sutraukė 
plėszkes, sumuszė vežimą ir 
pats locninįkas tik per plauką 
likos gyvu.

Case a rets sudrutina skilvį, inkstus 
ir žarnas. Niekad neapsilpnina nei 
skaudulių nepadaro. 10c-

Gromatnyczia.
„T e v y n e s S a r g o” R e - 

d a k c i j a i. Geistame žinoti, 
delko nėra siuncziamas Jusu laik- 
rasztis p. M. Gaubui, Bx. 779, 
Traverse City, Mich., nors Jums 
už ji pinįgus prisiuntem, padavėm 
pirmiausiai jo adresą No 7 Garso, 
paskui Jaiszke. Taipgi ir kiti, ku
rie per mus nusiuntė Jums pinigus, 
guodžiasi, kad negauna visų nume
rių, o ir mes patys gavome tik 3 
pirmus numerius irszesztaji. Teik- 
kites reguliariszkai siuntinėti tiems 
skaitytojams, už kuriuos mes Jums 
užmokejom.

St. Babikauckas
laiko savo SZTORELI ant

83 Pine st., Elizabeth Port, N.J.
Nepamirszkit atlankyti „Pustel- 

nyko Namelio“. (29-32)

Varavo[tatDS.
Suszaude amerikieti.

Ateivius į kariumene.

Pusė milijono už iszradi- 
ma.

Indijos maisztinįkus ang
lai visur pergali.

Dunojus patvino.

Kretiecziai priimtu autonomija.
MASKOLIJA.

Varszavoj maskolių policija 
kas dien daro kratas ir sua- 
resztavojo daugybę žmonių. 
Tarp kitų yra suaresztavoti 
žinomi aludariai — Jungas ir 
broliai Benisz. Sako, masko
liai užuodę kokį lenkų suokal
bį.

YOKIETIJAu j

Ant gelžkeldvario Poczdame, <z> '
perdėstant paczto siuntinius 
isz vieno vagono j kita, eks- 
pliodavo vienas pakas ir su
žeidė kilnojantį jį urėdinįką. 
Mat, butą su dinamitu. Nuo 
ko ir kam tas siuntinys buvo, 
policija negali susekti, nes 
antraszas ant dėžės yra su
draskytas.

KUBA.

Havanoj sudijo ispanai du 
amerikiecziu, kurie kariavo su 
kubiecziais už jų liuosybę. 
Vieną jų, Manuelių Fernande- 
z’ą, apsudijo ant viso gyveni
mo į kalėjimą, o jo draugą, 
kursai prisipažino, jog buvo 
korespondentu Amerikos laik- 
raszczių, tuojaus suszaude.

BELGIJA.

* Ne tik Amerikoj neužken- 
cziami ateiviai, neužkenezia jų 
visur. Belgijoj pasiuntinių bu
tas perleido tiesą, pagal kurią 
turi tarnauti kariumęnėj visi 
ateiviai, kurie-tik pagyvės Bel
gijoj ilgiaus per metus, Tą 
tiesą įneszė randas dėlto, kad 
atgrąsįti ateivius, kurie įsteigia 
daugybę kolionijųties Brukse- 
liu ir Antverpija. Bet abejo
tinai kad senatas perleistų tą 
tiesa, c

BRAZILIJA.

29 d. Liepos susirėmė ran- 
davas vaiskas su maisztinįkais 
ties miestu Canudos. Randa
vus vaiskas negalėjo atlaikyti 
ir turėjo prasitraukti nuo skait- 
lingesnių prieszų, palydėjęs 
3000 užmusztų; nespėjo nei 
užmusztųjų pasiimti. Dažino- 
jęs apie tą nenusisekimą, pre
zidentas tuojaus suszaukė mi- 
nisteriu rodą ir nutarė nusiųsti L. o v
4000 kariu menės į pagelbą.

ITALIJA.

Jaunas 23 metų italijonas 
Marconi pereitą su batą gavo 
nuo Anglijos kapitalistų 
$60,000 ir $499,000 akcijo
mis už tiesą įvykdinimo jo isz- 
rastojo telegrafo be d ratų ir 
stulpų. Marconi netikėtai už 
tėmijo, jog padedant Ilerz’o 
radi ja torių ant žemės ii suiun- 
giant jį su vertikaliszku Ura
tu ore galima persiųsti elektrą 
žeme. Darydamas mėginimus 
tolinus, jis įszmislijo būdą 
persiųsti telegrafiszkas žinias 
per 12 mylių be jokių d ratų.

Iszradėjas tikisi, jog jam 

pasiseks patobulįti savo isz- 
mislą taip, kad tasai galėsiąs 
užimti vietą dabartinių tele- 
grafų- .

Marconi o telegrafas ypacz 
bus naudingas karės laike; ne
prietelius negalės panaikįti 
telegrapiszkų susineszimų tarp 
dviejų armijų; galima busią 
uždegti ir iszkelti į padanges 
neprietelių parako magazinus 
su pagelba elektros pt r tą 
Marconi’o ap pa ratą.

Mėginimai, kuriuos darė 
Marconi akyveizdoje Italijos 
karaliaus ir italiszkos ministe
rijos, buvę pasekmingi.

INDIJA.

Maisztas vietinių Indijos gy
ventojų vis didinasi, įnirtimas 
priesz anglus auga. 28 Lie
pos maisztinįkai užklupo ant 
anglų kariumenės ties miestu 
Kotei. Szaudėsi visą parą. 
Isz anglų pusės buvo užmusz
tų 13, o sužeistų 43 kareiviai. 
Ant galo anglai iszvaikė mai
sztinįkus, užmuszdami jų apie 
90. Vienok maisztinįkų skait
lius vis dauginasi, 1 d. Liepos 
buvojau į 15 tukstanezių.

Naktį isz ano ketvergo į 
pėtnyczią vėl maisztinįkai už
puolė ant anglų kariumenės 
guolio ties Malakand. Ilgai 
muszesi, ant galo anglai nuga
lėjo maisztinįkus, Visur ap
link guolį degė laužai, tai ka- 
riumenei buvo labai gerai tai- 
kyt į maisztinįkus — anie kri
to, kaip musės nuo angliszkų 
kulkų.

Pereitą panedėlį vėl anglų 
kariumene smarkiai sumuszė 
maisztinįkus, kurie norėjo pa
imti tvirtynę Chakdorą. Isz 
maisztinįkų pusės vėl daug ta
po užmusztų, isz anglų — ne
daugelis sužeistų.

AUSTRIJA.

Rytinėj ir Augsztutinėj Au
strijoj baisiai patvino upės, 
vanduo paežiam Dunojuj kyla. 
Patvinimas padarė daug blė- 
dies, sugriovė daug namų ir 
atėmė gyvastį nevienam žmo
gui. Tik vienam Viedniuj pa
darytą blėdį apskaito ant dvie
jų milijonų guldenų.

KRETA.

Kad apstabdyti sumiszimus 
ant Kretos Europos vieszpa- 
tysezių admiralai nutarė suvis 
neleisti turkų kariumenės ant 
salos. Kada Izmajilui Bey’ui 
apie tai davė žinot, jis pasakė, 
kad klausys sultono paliepimų, 
o ne keno kito. Gali isz to 
pasidaryti naujas diplomatisz- 
kas susipainiojimas.

Kretiecziai jau priimtų auto
nomiją, kurios pirmiaus neno
rėjo.

PRANCŪZIJA.

Isz Prancūzijos telegrafuoja, 
jog Marsilijos palicija užgrobė 
didelę dinamito daugybę na
muose pažvelgtųjų anarchistų.

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

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, kilimi

nius ir dėl szilumos,
Taiposgi pataiso kiliminius stogus ir 

užlaiko visokius daigtus reikalingus prie 
kukn los.

R. A. DAVENPORT, 
27 S. Jardln str Shenaudoah, Pa,

Žinios isz Amerikos.
Saliunįkai straikuoja.

Danville’s Ill. miesto rodą 
pakėlė mokestį už pavelijimą 
szinkuoti iki $ 800. Saltunįkų 
sus i v i e n y j i m as p rotesta v o j o
priesz tai ir reikalavo numu- 
szimo $200, grasįdamiesi už
daryti savo kareziamas. Mies 
to rodai nepaisius jų protestų, 
nenumažino mokesties, pertai 
visi to miesto saliunįkai isztie 
sų susti ai kavo ir uždarė savo 
kareziamas pereitą panedėlį. 
Danville’s gyventojai dabar 
turi eiti į artimesnius mieste 
liūs, arba nors už miesto, jei 
nori paszlapįti savo koserę.

Puodžių straikas.

Trentun’e, N.J. puodžiai ant 
savo susirinkimo pereitą suka
tą nutarė praszyti darbdavių, 
kad per 60 dienų padidįtų 
mokestį ant 12j4 procentų,- 
ant kiek 1894 numažino. Ke
tino puodžiai per szią ne
delia taikįtis su darbdąviais.

Nuszautas straikierių pricszas.

In Scottdale, Pa. kum pani- 
ja „Scottdale Iron & Steel 
Co.“ atsiuntė darbinjkus, ne- 
prigulinezius prie unijos, kad 
jie užimtų straikierių vietą. 
Vadas tų neprigulinezių prie 
unijos darbinįkų, Cumming- 
s’as, su trimis savo szalinįkais 
susibarė ties saliunu su strai- 
kieriais, paskui susipeszė, ant 
galo pradėję szaudytis. Vie
nas szuvis pataikė Cumming- 
s’ui į skruostą ir užmuszė jį 
ant vietos.

Viešnios vaisiai.

Baisi viesulą užėjo ant Mc. 
Dowell’io farmos, gulinczios 
dviejose myliose tolio nuo 
miesto St. Jose, III. Visus 
triobėsius sugriovė, patį Mc. 
Dowell’į ir szeszis joszeimynos 
sąnarius užmuszė į smertį, o 
tris sunkiai sužeidė.

- Aliaskos auksas.

Mieste Indianapolis sudasirė 
kliubas norinezių mėgįti lai
mės su kasimu aukso Aliaskoj. 
20 ypatų sudėjo po $ 1000, o 
kita 20 važiuoja į Klondyke 
ir ten su tais pinįgais darbuo
sis, o kiek bus pelno, visi da
lysis. Gyvastis tų, kurie va
žiuos į kasyklas, yra užaseku- 
ruojama ant kliubo naudos.

Piktadėjų darbas.

Ties Thortown, Ind. iszszo- 
ko isz relių trūkis geležinkelio 
Cleveland, Cincinnati, Chicago 
& St. Louis. Priežaszczia isz- 
szokimo buvo pasibjaurėtinas 
darbas kokių pi k tad ėjų, ku
rie tyczia taip užtaisė, kad 
trūkis turėjo iszszokti. In 
smert užsimuszė keturi žmo
nės.

Pradėjo dirbti.

Philadelphijos priemiestij 
Ogontz pradėjo dirbti fabrikas 
„Haminand Edge Tool 
Works“, kuri porą mėnesių 
stovėjo.

Mellville’’ej, N.J. pradėjo 
dirbti pirmiaus sustojęs cze- 
kiszkas skyrius stiklinės dirb
tuvės Wheaton & Co.

Apie 2000 žmonių gavo dar
bą atsidarius visiems skyriams 
blekių dirbtuvės Clevelan- 
d’e, O.

Stoka anglių.

Pereitą panedėlį paliovė 
dirbus akmeninių iszdarbinių 
Niedringhaus’o dirbtuve, nes 
neteko anglių. 300 darbinįkų 
neteko darbo.

Pralosztas straikas.

Darbinįkai skurinės dirbtu
vės N. W. Mooney & Son 
mieste Kolumbus, Ind. pastrai- 
kavę apie 3 sąvaites turėjo 
sugrįžti prie darbo už senąją 
mokestį. Beveik visi straika- 
vusiejie buvo atgal į darbą 
priimti.

Audros.

Ottumova, loiva, buvo di
delės perkūnijos ir vėtros pe
reito utarnįko naktį. Rock 
Islando pasažierinis trūkis 
buvo sustabdytas per audrą. 
Daugybė nuverstų nuo kalno 
akmenų ant geležkelio priver
tė trūkį sustoti. Visi trūkio 
langai buvo iszmuszti. Gyven
tojams daržovės isznaiky tos.

Castle Rock, Colorado, de- 
pesza sako, kad nemažiau 
kaip 100 tiltų ant upės Plum’s 
tapo nuneszta.

Didysis straikas.
Straiko galo dar nematyt, 

nors turėjo savo konferencijas 
ir darbinįkų vadai ir <l-ul>d; - 
viai.

29 Liepos PitUbnrgli’e bu
vo suszauktas d id < lis milin
ėms, ant kurio aiėjo 5.000 
straikierių. Kada ^traikierijii 
ėjo paskui darbinįkus, eina^n-

į Plum 
juos prikalbįti austraikuot,sze 
rifo pagelbinįkai į, juos szovė. 
Straikieriai nieko ąnt to ne
atsakė, nes jų vadai dar priesz 
mitingą įpraszė, kad jie užsi
laikytų tyliai ir neperžengtų 
jokių įstatymų.

Ant mitingo buvo darbinį
kai isz Sandy Creek, bet po 
mitingui vėl visi pr’e darbo 
sugrįžo. Straikieriai neper- 
iszkadijo jiem.

Liepos 29 d. 400 straikierių 
isz Minonk, Wenona,- Toluca, 
Kingley ir Streator užklupo 
ant kasyklų miesto Roanoke, 
111. ir privertė jų savinįkus 
prisižadėt, kad pertrauktų dar
bą kol pasibaigs straikas.

1 d. Liepos kas žin kąs su
degino tiltą ant geležinkelio 
Wheeling Lake Erie tarp 
Dillonvale ir Long Run. Me
ta kaltę ant straikierių, bet tie 
ginasi.

2 Liepos Bellevillcs, III. 
kasyklos norėjo pritraukti 
straikierius prie darbo ir nors 
inžinai ilgą laika kaukė, vos 
6 darbinįkai atėjo dirbti.

Korespondencij os.
Pittston, Pa. Pas mus 

linksma naujiena ir geras pra
manymas: užsidėjo Bla i vystės 
draugystė. 25 d. Liepos laikė 
pirmą susirinkimą, ant kurio 
prisiraszė iszsyk 21 sąnarys. 
Nutarė visi dailiai elgtis ir pa- 
liaus lankę karezemas. 8 d. 
Rugpjuczio bus antras susirin
kimas bažnytinėj salėj tuoj 
po sumai. Užpraszomi yra at 
silankyti visi lietuviai, kurie 
nori būti blaivais žmonėmis. 
Veliju naujai užsimezgusiai 
Blaivystės ' draugystei turėt: 
szimtus sąnarių.

Su guodone
.J a u n i k a i t i s.
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Prieglaud <1 dėl lictuviszkiĮ 
nAsz lai ežių.

I

,,Rytas“ No. 28 raszo:
,, Lietuviszka del naszlaiczių 

prieglauda reikalinga del su-

familijų - 216. Apleidau viso 
labo familijų 19 ir jeigu skai
tysime ant kiekvienos szeimy- 
nos po 7 ypatas, tai pasirodys, 
kad neužraszytų vardų yra 133. 
Pridėjus tą skaitlių prie skait

Agitatoriams.

’’Garsas Publishing Co"
----  AT----  

103 E. Lloyd Str.
Shenandoah, Pa.

&
1012 Carson Str. S. S.

Pittsburgh, Pa.

V. J. Stagaras 
Responsiblc Editor.

Translating & job work in english, 
lithumiian rtnd polish languages 

done at reasonable prices.

“Garsas Amerikos Lietuviu”
glszeina § kas I subata J

703 E. Lloyd str.
Shenandoah, Pa.

Kasztuo j a
nt visų metų.................. 1 dol. ir 20 c.

,, pusės metų.................................... 60c.
,, 3 mėnesių.................................... 30c.

Shenandoah’e skaitytojai gall gauti 
Gausa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo ■V

Iii užmare su pristatymu iki Maskolių 
rubežiui...................................... 5 markės.

Pinįgus reikia siųsti registravotoje 
gromatoje arba per ,.money order“, 

*> Sinncziant nedaugiaus kaip 60c., galima 
- prisiųsti pacztavoms markėms

Korespondencijos, visoki rank- 
raszeziai ir pinįgai turi būti siun- 
•cziami ant szio ant raszo:

Garsas (Publishing Co. 
Shenandoah, <Pa.

Sinncziant rasztus isz Europos galima 
padėti antraszą:

Rev. A. M. Milukas, 
Shenandoah, Pa.

GARSO FONDAS
*■

Uel Emigrantu Namo.
Paaukavo:

Garso Redakcija...........$25.oo.
K. L..... .......................$o, 25.
Antanas B...................... $0,75.
Jurgis Jaskeviczia... . $1.00. 
Jonas Montvilla..... . i.oo. 
V. Stagaras.............. 1.00.
Kun. A. Burba.......................... SoO.oo
V. D. Chmieliauckas......................... S5,oo.
Mahanoy Plane, ,,Susiv.” k u op. $10.00. 
Chas. Pawell........ .............. 0.46.
M. M as o lus....................................... S 5,00.
R. Bražinskas............... o.50
Tarnas Križinauckas. ... 1,00 
J,- Ž...................................... 0.50
Y. Rudzinskas........................ 1.00

1 drutinimo pamatų musų tau
tystes szitoje žemeje; apie tą 

i reikalingumą neginezys nei 
vienas žmogus, žinantys Ame-

1 rikos gyvenimo iszlygas kas 
link musų tautystes. Paveiks
lai geriaus kalba už ilgą szne- 
ką: Tūlas Užupis atvažiavo isz 

i Pennsylvanijos į Waterbury, 
persiskyręs su moteria. Po ne
kuriam laikui atvažiavo jo mo
teris, bet be vaikų, nes tuos 
iszdalino Philadelphijos prie
glaudų namuose. Tokia Užu- 
piene, negavus rodos su viską 
pragerianeziu vyru, pati sav 
atradus gerą darbą, po metų 
persiskyrimo, sujieszkojo isz 
airiszkų prieglaudų savo vai
kus. Bet koks nuliūdimas 
motynai, kad pasirodė, jog 
vaikai jos nebepažįsta, ir kas 
graudingiausia — nebemoka 
nei žodžio lietuviszkai. Man 
teko kalbinti Užupienes 10 
metų mergaite, atimtą isz ai- 
riszkos prieglaudos; pasirodė, 
kad lietuviszkai dukteriuke 
nebemokejo anei žodžio: ant 
jos lietuviszka kalba tiek dare 
bėdos, kaip pūtimas į szaltą ak
menį! Pasirodo, kad prieglau
dos svetimtauezių tautiszkai 
užmusza lietuviszkus kūdikius.

Kita vėl moteriszke, 6 vai
kų motina, po pabėgimui neži- 
ne kur vyro, likus ant malo
nes isz szalies, savo 10 metų 
sūnelį atidavė kas-žin kokiam 
farmeriui, kurs isz lietuvio pa-1 
darys tokios tautos ir tikėjimo 
žmogų, kokios jis norės. To
kių tėvų ir motinų, kurie ati
duoda svetimiems vaikus ant . . . . iszauginimo, yra nemažai, bu- ■ 
prantamas daigtas, kad lietu- j 
vių vaikai, neszioti ir peneti 
svetimtauezių, eina svetimtau- 
cziams ant stiprinimo jų sveti
mo lietuvystei gaivalo, o musų 
tautos eilias retina, tuszczioms 
palikdami. Tikėtis ant pagel- 
bos ir pritarimo sziam reikalui 
nėra ant ko, nes tankiausiai 
isz szalies ateina vejai, kurie 
stogus gatavi supleszyti ir su
ardyti’’.

Nesitikedams pagelbos isz 
szalies, kun. J. Žebrys, ,,Ry-

liaus suraszytų vardų, atrasi
me Scrantone 1756 lietuvių.

Skaitant pagal dalis miesto, 
atrasime ant Hyde Parko 65 
fam.; Marvine Patch 34, Park 
Place 25, Green Ridge 22, 
Pine Brook’o 14ir Boulcvard’o 
13 — viso familijų 235.

Vaikų suraszyta...........421:
ant Providence........... 130
,, Hyde Park’o........ 112
,, Marvine Patch. ... 48
,, Boulevard’o........... 26
,, Green Ridge.......... 34
,, Park Place..........  48
,, Pine Brook’o .......... 23.

Su neužraszytais, vaikų yra 
apie 456. Tinkanczių į mok
slai nę atsirastų nedaugiaus, 
kaip 100.

Jeigu priimsime, kad lietu
vių Scrantone yra isz viso 
1756, vaikų 456, gaspadorių 
su gaspadinems 470, tai bur- 
dingierių atrasime 830, o isz- 
metus isz to skaitliaus tėvus, 
motinas, seseris, tarnaites ir 
1.1., kurių yra į 80, ant tikrų
jų burdingierių iszpuls skait
lius 750. Ir iszemus isz abel- 
no skaitliaus moteris ir vaikus, 
vyrų atrasime nedaugiaus, 
kaip tūkstantį.'

Prie to skaitliaus neyra pri- 
rokuoti sulenkėję lietuviai, pro- 
testonai ir taip vadinami val- 
namaniai. Skaitant lietuvius 
be skyriaus tikėjimo ir prigu
lėjimo prie parapijos, atrasime 
jų Scrantone 2000 nepilnai.

Apielinkėse lietuvių nedaug. 
Priceburg’e gyvena į 90 (sura
szyta tik 82), Peckvilleje 1,2J 
ypatų, Ridge’iuje. į 215 ypatų 
(32 fam.). Mažas tik būrelis 
isz gyvenaneziųjų tuose mies
tuose lietuvių priguli prie lie
tu viszkos parapijos Scrantone. 
Didesnė pusė jų sulenkėjusi. 
Taip, Ridge’iuje tik 4 szeimy- 
nos vartoja namiej lietuviszka 
kalbą. Kiti, nors moka lietu
viszkai, szneka tarp savęs len- 
kiszkai ir laiko save užlenkus. C

Girdėjau, kad Danmore’je 
yra keliolika lietuvių, bet nie
kas man tikrų žinių apie juos 
suteikti negalėjo.

Abelnai, skaitlius lietuvių,

Iszviso. .................... $102,46.
Lietuvių aukos..........$360,44
,,Lietuva“ surinko. . $62.00.

Iszviso ant Em. N.. . $524,90

to“ iszduotojas, stengiasi pats 
savo pajiegomis įtaisyti prie
glaudą dėl lietuvių vaikų. Per
nai rudenį įstegė lietuviszką 
duonos keptuvę, už pelną nuo 
kurios ketino įrengti lietuvisz-

apsigyvenusių Scrantone ir 
apygardose su tais vėl, kurie 
nenori vadįtis lietuviais, neyra 
didesnis, koip 2.400 (asz užra- 
sziau viso labo 1888 ypatas). 
Isz to skaitliaus prie lietuvisz

Tokias naujienas, kaip įtai
symas knįgynų prie draugys- 
ęzių su džiaugsmu pasveikina
me. Toksai knįgynelis yra tai 
labai svrbus dalykas. Dar 
naudingesnis bus toksai kny
gynas, jei isz jo gales netik 
draugystes sąnariai, bet ir 
kiekvienas, norintys lietuvis 
pasinaudoti. Kad skaitytojai 
nesunaikįtų arba ir visai ne
nužudytų knįgų, apie tai gail
ina pasirupįti, o szeip drau
gystei neprideretų pavydėti — 
kad kas skaito, tegul skaito. 
Pranesza mums, kad 1 d. 
Rugpjuczio Simano Daukanto 
draugyste isz Chicago, Ill., 
jmt savo bertainio metų susi
rinkimo nutarė į savo knįgyną 
parsitraukti kelis lietuviszkus 
laikraszczius. Geistina, kad 
ir kitos drrugystes sektų tą 
pagirtiną paveikslą.

ką farmą. Nors keptuvė nene- 
szė tokio didelio pelno, kad 
už jį butų galimą nupirkti far
mą, vienok kun. Žebrys kito
kiu bu du pasistengė įtaisyti 
liet, farmą ir dabar, esant far- 
mai ir duonkepei, tikisi neužil
go įtaisyti ir prieglaudą lietu
vių naszlaicziams (siratoms). 
Linkime, kad juo veikiausiai 
pasisektų įvykdįti tą tikrai 
naudingą užmanymą.

Kožnas taip sako.
Cascarets katariszkos cvikerkos, dyvi- 

nlai’sias iszradimas szio amžiaus, yra 
gardžios ir paleagvinanczios skanumą, 
daro labai gerą įcekmg ant inkstą, abel
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują, 
panaikina perszalimą, iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztlige ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas sžiądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlckorių gvarantuojaraa. 240

Žinios apie Scrantono 
lietuvius.

Paprastai yra skaitoma Scran 
jne į 3 arba 4 tukstanezius 
etuvių, bet isz tikrųjų-jų yra 
aug mažiau. Gegužės men. 
aikszcziodainas per parapiją, 
urasziau isz viso vardų 1623,

kos parapijos priguli nedau
giaus, kaip 900 — vyrų, mo
terų ir vaikų.

Visi dirba angliakasyklose, 
iszskyrus 4 saliunįkus, vieną 
sztornįką, keletą kriauezių ir 
2-3 užsiimanezius agentūra 
arba vežiojimu alaus po namus. 
Priceburg’e randasi 3 lietu- o . .
viszki saliunai; Ridge’iuje -6.

Draugysczių yra keturios: 
szv. Juozupo [80 suvirsz sąna
rių], szv. Stanislovo [sąnarių 
į 50], szv. Kazimiero [25 są
nariai] ir neseniai dar susitvė
rusi jauna draugystė szv. Pet
ro. Beto yra dar kuopa Susi- 
vienyjimo ir neseniai atnaujin 
tas politiszkas kliubas.

K.A.K.
Neiszspjiuik su tabaku ir nesurukyk savo 

am žiu.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 

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

Jau nepertoli Spalių mėnuo, 
o su juom ir ,, Susiv. * ‘ Seimas. 
Pakilo pirmiausiai balsai ,,Su
siv.“ draup;ų, kurie garsina 
per laikraszczius savo užmany
mus, pagal jų nuomonę ,,Sus.” 
naudingus. Dabar pradeda at
siliepti ir visoki.... agitatoriai. 
30-am ,, Vienybės“ No. p. R. 
Gaubas isz Traverse City, ap
raudojęs vargus savu kuopos, 

i tiesiai, kaip iszskėtęs nagus va- 
. nagas, užsipuola ant spaustu
vės, kurioj spaudinasi ,,Sus.“ 
organas ,,Tėvynė“, t. y. ant 
,,Garso“ spaustuvės. Mat, 
,,Tėvynėj“ miestas Traverse 
City buvo užraszytas Traver 
City. Taiptyczia, anot p. Gau- 

I bo, užraszę .,Susiv. “ virszinį- 
kai, kad nelaiminga kuopa.... 
negautų posmertinės. Isz kur 

: tas , ,Sus.“ virszinįkų užkie
tėjimas, p. G. nepaaiszkina; nė 

j nepaaiszkina isz kur netikėtai 
atsirado virszinįkų mylista, 
nes jie pataiso skaitlių sąnarių 
ir miesto antrasza, tik tas o 
nieko negelbsti, nes atsileidus 
.Sus. ‘ virszinįkams, prasideda 
Garso spaustuvės užkietėjimas. 
Spaustuvė supyksta ant Tra
verse City kuopos (vėl nežinia 
už ką) ir negalėdama kitaip at- 
kerszyti, siunezia tik tokį,,Tė
vynės“ skaitlių, koksai yra toj 
paezioj Tėvynėj užraszytas. 
O nedorybė!

Czia tik piktumai, kersztai, 
neapykanta! Už ką czia visi 
ant T ra verse City kuopos 
pyksta, nė pats Saliamonas 
nesuprastų. Nesup rastume 
ne mes, jei nežinotume, kad 
artinasi Seimas, dėlto praside
da agitacijos, kad Tėvynė ki
toj; spaustuvėj spaustųsi. Tik 
ta agitacija suvis nereikalinga, 
nes ,,Garso“ spaustuvė ,,Tė
vynę“ spaudina be jokio pel
no, ,t o neretai ir savo dadeda. 
Isz ,,Tėvynės“ už tą pre
kę tik viena sunkenybė spaus
tuvei, ir jei ,,Garso“ spaustu
vė tą daro, tai tik dėl to, kad 
atlikti tautiszka darba. Be G o
abejonės ir kitų metų ,,Sus. “ 
duos ten Tėvynę spausti, kur 
už pigiaus tą darbą atliks. Jei 
apsiims kokia kita lietuviszka 
spaustuvė be pelno tą atlikti, 
pasveikįsime ją su džiaugsmu. 
O tokiems agitatoriams jų agi
tacijos ne garbę, tik gėdą gali 
atneszti.

MeflegOžanlo 
bijosrafijai.

Rauda sesės ir broleliai 
Siratėlėms iszleisdami, 
Liepti gieda žaunierėliai, 
Plėszia szirdis užkirsdami.

7.
Margi dvarai, margi dvareliai, 

Deimanto langeliai.
Sode auga žali lapeliai, 

Raudonos uogelės.
Augino manę motinėlė 

Kaip darže rūtelę,
A u gįc 1 a m a pa ža dė j o

Jaunamjam berneliui. —
Atjoja bernas pirma

Per lygų laukelį
Ir pririszo bėra žirgų

Pas rūtų darželį. —
Ir įszoko bėras žirgas

In rūtų lovelę,*)
Ir pamynė žalias rūtas 

Po bėra kojele.
Verkė rūta ir metelė,

Verkė drauge lelijėlė,
Verkė musų penaitėlė

Rūtų vainikėlio.
Neverkk tu, rūtele,

Ncverkk mėta, lelijėle, 
Neverkk musų panaitėle,

Rūtų vainikėlio.
8.

Ej tu karvei', karvelaiti,
Tu augsztai lekioji, 

Nulėkdamas pievoj žalioj
Sav žoles lasioji.

Ei tu sakai — sakalėli,.
Tu placziai ulioji,

Po svetimų jau szalelę
Navinas neszioji.

Girdžiu aszai naujienėlę,.
Bet nelabai puikių:

Girdžiu mano panaitėle
Rytoj szliubų ima.

Tegul veda, tegul teka,
Tegul szliubavoja,

Bėrų žirgą pabalnosiu
Ir asz tenai josiu. —

Pažiūrėsiu, padabosiu
Bei gražus pared kas,.

Szilko, aukso sziuboso,
Deimanto vainikas. —

Veda panų per bažnyczią, 
Ant galvos vainikas,

Labas rytas panaitėle, 
Asz pirmas jaunikis.

Sėdi pana lomkos’
Tarp visų panelių, 

Kaip ir danguj mėnuo
Tarpu žvaigždelių.

Taip musų panelė
Pan o m k 1 on i o ja n czi oms,.

Kas tai už regėjo
Gailiai verkenezių. Finis.

9.
Prisėjau rūtų darželį - rūtų darželį- 
Prijojo kiem’s svetelių — kiem’s 

[svetelių.
Matule mano senoji - mano senoji,

BROMAI MARK f
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie .prekes rą 

szykit pas pirmąjį agentą:
Dr. Julian Czupka

5129 Malcolm str. Philadel- 
phija, Pa.-

1.ViniS KHCZINSKAS S
geras Ir teisingas
vyras laiko

niainierių

HOTĖLI
ANT >

KETVIRTOS
(Fourth) Street,
Minersville, P.

JOHN CLARK y 
užlaiko v yna, I i k i c r i u s ir • 
c i g a r u s. Visados szaltas ir 
szviežias a 1 u s.

Lhzabeth Port, N.J. [i7.vn.97]

Dvi Aplifikos 
kur galima susiszeket lietuviszkai, I 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, tęj^ J 
randasi, per ka galima gaut brolisz- 
ka rodą pas jį po tokiu adresu:
P.C. Shilling & Co., ,JI 

2801 & 2401 Penn. Avenue, 
Pittsburgh Pa.

O

J. M SCHAFER.
Lniknu di(l<*]^ l.rautuvg importavoltį VYNO, 

LIKIERIU, pargabentų i.-z Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ- k|ir gttlii g:*ut butelinis Ir 

Imczkutėmis. užlaikau klerkę lietuvį,
JONĄ BARDZILAUTSKA- Neužmirszkit 

ntsisznukt po adresu:
1109 Carson str. South Side

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

Adomas Kiczas
geriausias ir vienatinis lietuviszkas t »
Kriauuzius visoj Minersvillej.

Lietuviai, eikit pas saviszkį, o noslgrau-
dįsit Gvvona'Grabaucko namuose.

[8-5-97rjg

GERIAUSIA UŽEIGA paa

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa.
Nagi vyrai pas savo brolį liotuv- 
nįka <mt szalto alaus! isz Prancijos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

’.Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymų 

J nercik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietells bėdojo

Plauberij žemiau Re adingo geležinkelio

Priimk svetelius jaunuosius— sve
telius jaunuosius.

----- ° (Tąsa.) -----
6.

Ach, berneliai, bernužėliai! 
Kur mes pasidėsim?
Nuo.. . .*) prakeiktųjų 
Niekur neiszbėgsim.
Atsirado dabar ponai
Kad......... ima,
Rankas risza su virvelėms, 
O kojas lenciūgais pina.
Vienus risza, antrus veža, 
Treczius pėkszczius varo, 
Kaip žvėriems kantriems 
Vienoj trioboj guolį daro 
Ant sziaudiį galelių, 
Ir pastato po tris sargus 
Po kožnu langeliu,
O žadėjo bernužėliams vargus. — 
Iszrinktiniai prakeiktų!ų
Szalim joja raiti, 
O mes broliai isz brolelių 
Vidur pėkseziu keliu. 
Verkė tėvas ir moeziutė 
Vaikus savo iszleisdami, 
O mes verkiam brolužėliai 
Senius varguos palikdami.

*) Czia turbut užtylėtas žodis: mas
kolių. R.

Dukrele mano mieloji - mano mie-
[loji

Ne mano sveteliai, tai tavo — tai 
[tavo.

Matute mano baltoji - mano baltoji 
Ir aszai nekito-tavo, nekito-tavo. 
Už balto stalo sėdėjau - stalo sėdė-

LlftUv

Su dieveraiczhus kalbėjau - dieve- 
[raiežiais kabėjau.

Dieverys tarė gerdami - tarė ger
biami:

Buk sveika musų martele musų 
[martele!.

Nepramanyk vardelio - neprama- 
[nyk vardelio,

Dar asz ne jūsų martelė - ne jūsų 
[martelė -!

Paczuivo tėvo dukrele - tėvo duk
relė,

Devynių brolių sesele - brolių se- 
[sclė.

Margam lopszelij liūliavau - lop- 
[szelij liūliavau,

Aukso žiedeliais bovijau - žiede
liais bovijau.

Kalnuose pjoviau rugelį - pjoviau 
[rugelį,

Lankose grėbiam szienelį- grėbiau 
[szienelį.

Finis.
Iszraszytos visos isz senobinių 

rasztų ir nno senobinių giesminįkų, 
kaip anas dabar g-jeda. —

*) Grzeda.

PATENTS
Promptly secured. TradoMarks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-five years ex- 
perlence. Wo report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee not due 
until patent is allowed. 32 page Book Free.
H. B, WILLSON &. CO., Attorneys at Law.-J 
Opp. U.S. Pat. Office WASHINGTON, D.C

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
«BESTADBACW

Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nfi 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12. Ti

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

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

M. KUPCZINSJKAS ir
P- PJHČKEVICZRIg

Kampas Main ir Oak uliczių,
SHENANDOAH, PAi

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

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

Ar žinote lietuwiai kad C'HRYS- 
TIAN SHMIDTO yra geras alus ir 
gyihva nuo jo niekąd neskauda. Pas 
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir 
baezkutia in namus parsigabenti, 
70 W. Coal str. Shenandoah, Pa.

41ir 11



Zejnaicziu Vyskilpyste,
. Perskyęimas XIV.

-----  (Tąsa.) -----

* 200.
UŽRASZAI PADARYTI BERNARDINAMS.

Nuo 1000 m. lyg pabaigimui mūryti bažnyczią, Chodkeviczia mai
tino Kretingos bernardinus §avo duona, nedarydams jiems nekokių 
užraszų. Bet paskiaus norėdamas, kad ir jam mirus zokonįkams ne
pritruktu maisto, užraszė savo kliosztoriui 1) tris valakus žemes be 
žmonių, 2) piliavą isz Kretingos valscziaus, neszancaią kas metą 3S0 
baczkų, 3) rinkliavą isz to pat valscziaus, neszanczią 210 auksinių, 4) 
maž daug medaus, szieno ir medžio del pakuros.

Tuos užraszus, Cbodkevicziai meldžiant, 13 d. Kovo 1619 m. Var- 
szavoj patvirtino karalius Zigmuntas III.

201. 
9

Klotis.

Nuo to laiko tyliai gyveno Kretingoj apie 15 bernardinų, isz jų 
vienas buvo klebonu ir valde parapiją, antras skelbė Dievo Žodį szven- 
tomis dienomis, treczias mokino parapijos vaikus, kitas szvietė jaunus 
bernardinus; ir taip visi turėjo kuom darbuotis, pakol jų nesutruk
do szios gadynes. Pradžioj asztuoniolikto amžiaus kilo kare lenkų su 
žuvedais. Kretingos bernardinai, pajutę ateinant žuvedams ir viską 
jiems lupant, sukrovė brangius kliosztoriaus daigtus, iszveže į Prūsų 
pusę ir amžinai juos paslėpė, nes jų niekuomet neregėjo. Tuotarpu 
atsi vilkę į Kretingą, žuvedai įsimusze į užrakįtą kliosztorių, iszblaszkė 
zokonįkus ir ėmė, kas jiems tiko. Negana to, 1710 m. isz priežasties 
neturto į Kretingą marui Įsisukus, nevien miestelij, bot ir kliosztorinj 
daugel žmonių iszmirė. llgainiu giltine nusisuko i kitą pusę. Len
kams su žuvedais Olivos kliosztorinj sudarą padarius, neprieteliai isz- 
ejo į savo žemę; marai, užstojus žiemai, pradėjo tilti, todėl ir zokonį- 
kai sugrįžo į savo lizdą. Bet sugrįžę neturėjo kuom misti, nes iszno- 
vytas per kares ir marus Kretingos valsczius, nė rinkliavų, nė piliavų 
jiems nedavė. Pajutęs tuos dalykus, Kazimieras Sapieha, Vilniaus 
vaivada, atvežė jiems duonos, bažnyczią isznaujo apklojo plotomis ir 
pataisė, jau begriūvantį, bažnyežios boksztą. Paskiaus susigriebę 
žmonės pradėjo ir piliavą vežti; taip nuslinko visos nelaimės. Žemai- 
cziams pakliuvus po maskolium, Kretinga teko kunįgaikszcziui Zubo
vui; tas liovėsi ir piliavą, Chodkevicziaus užraszytą, pilti ir rinkliavą 
rinkti. Isz to kilo tarp kunįgaikszczio ir bernardinų vaidas, kuris 
vienok pasibaigė kliosztoriui su pelnu.

Nemaž pelno Kretingos bernardinams atnesza žmonių apžadai ir 
stebuklingas paveikslas szv. Antano, pas kurį eina su dovanomis ne
vien Žemaicziai, liet ir Kurszinįkai su Prūsais. Kliosztoriaus knįgyne 
yra 753 knįgos.
* Vienas Kretingos kliosztoriaus bernardinas, mokantys vokiszkai, 
visados gyveno pas katalikų bažnyczią Klaipėdoje. Bet 1817 m. Pru 
sų karalystės vyriausybė liepė kunigui Protmannui grįžti į Kretingą, 
o Klaipėdos bažnytėlę pavedė Prusnose gimusiam kunigui.

202.
Bernardinai Tituvenuose.

Endriejus Valaviczia su savo mętere Katarina Goslavskaite, žino
dami apie dievobaimingumą ir darbsztumą bernardinų, užsimanė įsteig
ti jiems kliosztorių savo miestelij Tituvenuose. Kaipogi Valaviczia 
1613 m. nuleido gromatą Petrui Gnieznienskiui, bernardinų provinci
jolui, kad atsiųstų keletą zokonįkų pasznekėti apie užraszus ir apžiū
rėti vietą, kurioje ketino uždėti kliosztorių. Nudžiugęs isz tokios nau
jienos provincijolas, tuojaus nusiuntė į Tituvėnus Albertą Opalovski, 
Vilniaus gvardijoną, Andriejų Graskį, skelbėją Dievo Žodžio, ir Ber
nardiną Szvabą, Kauno gvardijoną. Sausa, graži, kliosztoriui pas
kirta vieta, prižadėti užraszai ir Valavicziaus žmoniszkumas, taip pa
tiko svecziams, jog lie vienu balsu suszuko: ,,Meldžiamas tėveli, 
dirbk, ką dirbi greieziaus!” Valaviczia žadėjo szarpiai griebtis už to 

■darbo, bet tuojau, smagiai susirgęs, susiprato, kad jis tą dalyką neį- 
valios atlikti. Todėl pavadinęs savo brolį Jaroszą arba Jcrominą Va- 
laviczią, meldė, kad jis bernardinams bažnyczią su kliosztorium pa
statytų. Ant galo, užraszęs zokonįkams 10,000 auksinių, gabalą Že
mės, du prudu ir tris ežerus, 1614 m. numirė.

I
203.

Statymas kliosztoriaus su bažnyuzia. '

Jeronimas Valaviczia, atlikdamas įsakymą a. a. savo brolio, su
teikęs akmenų, plytų, kalkių ir visokią medegą, pakvietė bernardi
nus. Kaipogi neilgai trukus atvažiavo isz Vilniaus į Tituvėnus Ber
nardinas Szvabas, Petras Laskovskis, Liudvikas Salkovskis, Motie
jus Szolodzeviezia ir avenvedis Baltramiejus Szavelskis. Pirmas gvar
dijomis Szvabas, gavęs nuo Valavyeziaus 3,000 auksinių, pargabeno 
isz Vilniaus amatniką Kasprą arba Kasparaviczią, 'SU kuriuoni <ffi.jp 
susznekėjo: Kaspras apsiėmė su savo darbinįkais pastatyti murin^])a- 
žnyczią ir kliosztorių, o gvardijomis prižadėjo visą ką pristatyti ir už
mokėti 8,000 auksinių. Kada plytos ir vi?i dalykai buvo suvežti ir 
kada murinįkai jau ketino pamatams vietą kasti, susiginezyjo tarp sa
vęs bernardinai, kur reik statyti bažnyczią. Vieni norėjo, kad butu 
papuszyne, toliaus nuo vandens, o kiti, kad riogsoti] ties pat prudu 
ant kalnelio. Kad per keletą ginezo (liįnų murinįkai be reikalo truk
dėsi, o anų nebuvo kam sutaikįti; Kasprfts, atsikėlęs vieną rytą, pa
sakė, jog matė ant kalnelio ties prudu žvakele, kurios neįvaliojo nž- 
gesįti ir didis vėjas. Bernardinai, iszgirdę tą pasaką, liovėsi ’ barėsi 
ir ten daleido statyti bažnyczią, kur pasirodė žvakelė. Kaipogi toje 
pat vietoj 20 d. Birželio 1614 m. murinįkai padėjo pamatus bažny
čiai. Merkelis Gieiszas Elijaszeviczia, tuomet Žemaiczių vyskupys
tės valdonas, iyczia atvažiavęs į Tituvėnus, prie Valavicziaus ir dau
gybės žmonių paszventino kampinį* o Jonas Jamiolkovskis, jezujitas, 
perdėtinis Kražių kliosztoriaus, pasakė graudingą pamokslą.

204.
Užraszai.’

Kovo 17 dieną 1618 m. Jeronimas Valaviczia akyse savo brolio, 
Vilniaus vyskupo, Varszavoj užraszė Tituvėnų bernardinams 17 vala
kų ir 22 margu žemės be žmonių, savo melnycziose leido visados be 
užmokesties malti ir prižadėjo būtinai užlaikyti norą Andriejaus Vala-. 
vieziaus. Rasztą, tame dalyke iszduotą, Valavicziai meldžiant, patviK 
tino karalius Zygmuntas III. Visu kuom aprupįti bernardinai užsi
manė papuoszti naują bažnyczią; sudėjo murmulines, isz žuvėdų že
mės parvežtas, grindis, į vieną boksztą įdėjo laikrodį, už 50 raudonų
jų nupirktą, savo pinįgais padarė isz gipso septynis altorius, o dėl 
įsteigimo asztunto-didžiojo altoriaus Katarina Valaviczienė dovanojo 
1,000 auksinių, vyskupas Eustakijuszas Valaviczia atsiuntė isz Vil
niaus paveikslą Motinos Dievo, pirktą už 50 auksinių, kurį bernardi
nai įstatė į didįjį altorių. Jonas Karolius Chodkeviczia suteikė 100 
auksinių, kad už tuos pinįgus visados žibintų pas didįjį altorių žvakę. 
Tokiu budu bažnyczia buvo visukuom aprupįta

205.
Ukes vedimas.

Bernardinai, įgiję viską, ko tik reikėjo dėl garbės Dievo, neuž. 
mirszo ir kitų dalykų. Pastatė reikalingas ūkei triobas, aptvėrė mu
rinę siena kliosztorių su szventoriumi. Perkeltas isz Vilniaus kunį- 
gas Simonas Oczko, kaipo buklus daržinįkas, užsodino gerais me
džiais kliosztoriaus daržą. Metuose 1625 netoli Kauno mirė maro li
ga ponia Mackeviczienė; pakviestam į jos laidotuves kunįgui Oczkai 
prilipo ta pati liga, kuriai ne vien tik jis, bet ir daugelis kitų Tituvė
nų gyventojų iszmirė. Atvažiavęs į kliosztorių Jurgis Tiszkcviczia 
1 d. Lapkriczio 1639 m. paszventino bažnyczią ir daleido bernardi
nams valdyti parapiją, kurią lyg szioliai valdė sziaip jau, gyvenantis 
pas Tituvėnų medinę bažnyczią, kunįgas. Laikuose karių 4 Vasario 
1708 m. įsilaužę į kliosztorių baszkirai ir kalmukai užmuszė keletą 
bernardinų, geresnius daigtus atėmė, įpuolę į bažnyczią nudraskė al
torius ir puszką su Szvencziausiu Sakramentu iszneszė.

Tituvėnų bernardinai, matydami dievobaimingumą žemaiczių, nu
manė, jog, kad butų ežia pirmutinė jų mokslinyczia, daug jaunuome
nės įstotų į zokoną. Turėdamas tą viltį Pranciszkus Sventorzeckis, 
Lietuvos provincijolas, 1736 m. virszinįkui zokono Jonui Antanui nuo 
S. Kryžiaus leidžiant, įsteigė Tituvenuose pirmutinę mokslainę. Ta 
vienok, ar tai isz priežasties anksztumo kliosztoriaus, ar dėlto, jog 
maž kas į zokoną tęstojo, keletą metų pabuvus iszgaiszo. Ant to ne
paisydamas Mykolas Paszkcviczia, lygia daliu provincijolas, Rapalui 
Laugagnanui, zokono generolui, gyvenaneziam Ryme leidžiant, 1746 
mete antru kartu įsteigė pirmutinę mokslainę ir gana daug jaunuome
nės priėmė į zokoną. Anksztame kliosztorinj buvo mažai ruimo, dėlto 
gvardijonas Beneveniuras Zarskis, prisipirkęs plytų, pristatė naują 
dalį kliosztoriaus, kurioj ypatingai patalpino klierikus. Kunįgas 
Dyrneitoviczia buvo pirmutiniu jų mokįtojum. Nuo tos gadynės lyg 
1828 m. visados Tituvenuose jaunikaieziai galėjo įstoti į bernardinus, o 
nuo tų metų, isz priežasties naujų vyriausybės parėdymų, maž kas, ar 
būtinai nieks nebelstojo į tą zokoną.

206.
ISZDIRBIMAS APSISTOJIMU ARBA STACIJŲ.

Metuose 1729 bernardinai, suvažiavę isz visų pusių į miestą Medi- 
jolaną, ilgai sznekėjosi apie reikalus savo zokono ir atskyrė Lietuvos 
provinciją nuo provincijos Lenkų, kuriomdviem lyg szioliai viens 
provincijolas valdė. Baigiantis susirinkimui, bernardinas Antanas 
Burnickis, žemaitis, apsiėmė būti gvardijom! Jeruzolimo klioszto
riaus pas grabą Jėzaus Kristaus, kur ir nuplaukė. Trejetą metų ten 
pabuvęs, parvažiavo į Tituvėnus is parsivežė gana daug žemės isz vie 
tų krauju Kristaus apszlakstytų. Bernardinai, norėdami, kad ta že
mė visiems butų matoma, 1771 m. padarė aplink szventorių gražias 
muro stacijas, o pas kiekvieną už stiklo patalpino po truputį, isz Je
ruzolimo parvežtos, žemės. Ketveriems metams praslinkus, P. Gui- 
ževskiui padedant, vidurij szventoriaus pastatė murinę koplyczią ant 
atminimo kanezios Vieszpaties Kristaus. In tą koplyczią einasi ke
liais per trepus, o ant kožno trepo taipogi yra szventa žemė, patalpįta 
už stiklo. Klemensas XIV, popiežius, visiems, kurie toj vietoj mi
nės Vieszpaties kanezią, suteikė daugelį atlaidų.

----- (Toliaus bus.) - ----

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete

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

---------- O-----------
SiuiK'ziaine pinįgus į visas dalis svieto pigei, sauge! Ir greitai

Iszduodanie Szipkortes (laivakortes) Jaut greicziausių’ gar- 
laivių į krajų važiuojantiems ir isZSiuilCZiame SZipkorteS 

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

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

Dėlei artesnės žinios raszyk

Bischoffs Banking House
2 Centre sir. (Staats-Zeitnng Building, New-York.

Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

ANDY CATHARTIC

CURE constipation
105

25* S
ABSOLUTELY GIJA R ANTRPD tn care anycaseof constipation. Cascarets arc the Ideal Laxa-i 
nuuuuui UU l UUrtnHlllDuu tivP. never L., ip ur crį|)l.jiul raU8C easy natural results. Sam-, 
pie and booklet free. Ad. STERLING REMEDY < <». .

ALL 
DRUGGISTS

Chicago. Montreal. Can., or New York. 317.

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

Taip-gi parduoda ir 1 a i v a k o r t e s ant visų kelių į visas dalis 
svieto. Offisas (kantoras)

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

LIETUVISZKAS ,
< ' T^TT M T 1 T7TT 1 J steliuotus siutus pasiuva l/C Į AĄ ^2/ Į vJ ' ^t už $14 mažiau- 
JL. r A——... j sios prekės, eina iki $40,

| o kelnes nuo $3 iki $ 18- 

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;

šiai, Pasiskubįkit broliai! apkeikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 

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

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

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’^ atkeliausit, 
Pas Olszinską visko gausit — 
Szalto alaus, geros arielkos 
Ir kvepenezių cigarų. ...

Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.

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

825 St-Clair str., Cleveland, Ohio.

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!
Garso Redakcija padarė ypatingą sutarimą su redakcija garsaus po Visąsvle- 

tą angliszko laikraszczio ,,The National Recorder", kuris ypatingai užsiima apra- 
szyniais naujausių mokslo iszradimų ir nau jų iszmislų, o taiposgi padeda iszradė- 
jams įgyti patentą ant jų iszradimų.

Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir t anų žmones 
T he National Recorder užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius 
S 1.50. gaus per visą metą Garsa, taiposgi angliszką laikrasztį ,,The National Re
corder" ir p a I i n d i j i mą, duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste.

Tiems, kurių yra užmokėta pren limeni ra, po prisiuntimui S 1,50, siusime 
laikrasztįper kitus metus, kaip dabar yra mus k nįgose užraszyta. Norint .įgyti 
tiesą imti dalyvumą tame konteste, reikia pasiskubįti. nes szitasypatingas pasiuli- 
jimas yra tik ant trumpo laiko.

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

raszczių. Jis turi tukstanezius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste ir kaimelije, bet jis nori dauginus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
palinkę ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. Natio
nal Record e r yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczlų ir visados apsz- 
cziui žinių priduoda apie naujus iszradimus ir juos apraszo. Idant padidįti savo 
skaitytojų skaitlių ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdalyti dideles dovanas daugybei ypatų, kurios pasirodys gabesnėmis ir 
prakilnesnėmis. Dovanų prekė isznesza 3 7.300. Kontestas Iszsibaigs 1 d. Lap- 
kriezio (November) 1897 m. Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesom vyrai, 
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso. Augztas vardas tų vyrų gva- 
rantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS-DOVANOS:
1000 dolerių auksu........................................................................ .................... 8 1000
Kelionė po Europa.................................................................................................  600
Kelionė į Kalifomiija, Mixico ........................................................................ 400
5 dovanos po 2oo dol. auksu............................................ ............................... >» 1000

Kasztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslainėje....................................... ,» 300
1 oo dovanų po 1 o dol. auksu........................ ................................................... >« 1000
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai.. ,, - 500 
loo dovanų po lo dol. auksu............................................................................ »» looo
to loo-dolerinių dviraezių................................................................................ ,» looo
7o dovaną do 5 dol. auksu................................................................................ 35o
125 dovanų po 2 dol. sidabru.................. ......................................................... ,, 250 •
Trys szimtai dvideszimts penkios dovaiios kasz- 
tuojanezios................................................ $ 7.300.

Budas, kaip įgyti vieną isz tų dovanų, labai prastas. Visas tavo darbas —
perskaitęs tris ežia padėtus -žodžius ,.Patent Attorney Wedderburn” suskaites ir 
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžių (angliszkai) 
isz tų literų; kiekviena litera žodijc 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 kuinpa- 
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.

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

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus 81500 auksu; kitas dovana^ 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstą žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvumą 
szitame konteste, nereikia jokios extra inokestics, tik užmokėki! už metus prenu
meratą nž GARsą ir Nationai. Recorder, viso labo 81,50.

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

Vardai visų laimėjusių dovanas bus apgarsįti „National Becorder’ije“; 
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziame konteste.

Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah.^ Pa.

Chas Rettig ir Sunus
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
talposgi

B a v a rs k o alaus, kurs geresnis 
už ini portą votą. Pardavinėja ir bonku- 
tėms dėl szeimynų.

S. Markauckas 
—neseniai pirko— 

Saliunas, 
pertai, žinote, jog kaipo naujas 

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



K O N S T IT U C 1 J A 
Susivienyjimo 

Lietuviu .Amerikoj*).

1.

la^K. Radzeviczins
Puikiausia visam Shenandoah

Vardas.
Vardas ,, Susiv iėn y j imas Lietu

viu Amerikoje’^ — ,, Lithuanian 
Alliance of America*" arba su
trumpintai, — „S. L. A.”

Su tuom pat vardu Susi v y e- 
n i j imas vartoja ir peczėtį, 
drauge su ženkleliu žirgo ir vaiko.

Ženkleliai S u s i v i e n y j i - 
m o sąnarių yra taippat žirgas ir 
vaikas,su sutrumpintu S u s i v i e- 
n y j i m o vardu: ,,S. L. A.”

Pasarga I. 1892m„ ant Seimo Mt. Car
mel, likosi pridėta prie S. L. A., dėl isz- 
vengimo vaidų, kurie tąsyk buVo Susi- 
vlenyjime, dar vardas Katalikų.

Pasarga II. 4-toj dienoj Kovo iszkil- 
mė szvento Kaziinierlaus,Lietuvos patro
no, privalytų but apvaikszcziojama visų 
Amerikos Lietuvių, kaipo tautiszka 
szventė (Seimas VIII).

Susivienyjimo siekiai.
Mierium arba siekiu „Susivieny- 

jimo L. A.” yra apskriet i m as, dora, 
tawtysis ir materijalisika pagelba.

Apszvietimą, tautystę ir dorą 
Susiv. privalo platinti:

1. Per laikrasztį — savo organą. 
Talpinusi jame Susivienyjimo reika
lai ir szeip visokios beganezios lie- 
tuviszkos ir pasauliszkos žinios; 
taippat moksliszki, beletristiszki 
ir poetiszki veikalai. Visi pilnai 
mokantiejie Susivieny jimo sąnariai 
tą laikrasztį gauna už dyka; nepri- 
gulintiems prie Susiv. anas kasz 
tuoju ant metų 50 Q. (Europoj 50 
kap. arba 1 markė).

2. Per knįgas, nors kada neka- 
da iszleistas suprantamoje žmonėms 
kalboje. Tokias knįgas Susivie
nyjimo sąnariai gauna ir gi už dy
ką.

3. Per įsteigimą vietose, kur 
randasi didesnis skaitlius Susivie
nyjimo sąnarių, lietuviszkų skaiti- 
nyczių, bei knįgynų.

4. Per uždėjimą, dėl naudos vi
sų Amerikos lietuvių, Centraliszko 
knįgyno, į kurį tilptų lietuviszkos 
knįgos, iszė j tįsios Amerikoj ir už- 
rubežėj, lietuviszki laikraszcziai, 
szeip rasztai apie Lietuvą ir lietu
vius ir t. p.

5. Per paskyrimą nors kada ne- 
kada literatiszkų konkursų.

6. Per parengimą ir protegavy- 
mą parengti tautiszkas prakalbas 
ir teatrus, kur galima ir kada gali- 
ma, o ypatingai laike Seimo.

Susivienyjimas,Centraliszkas Su
sivienyjimo komitetas ir visi Susi
vienyjimo sąnariai,privalo rūpintis 
ir boti, kad terp lietuvių butų suti
kimas. brolystė ir vienybė, todėl 
ir Susivienyjimo Organas į jokius 
vaidus neprivalo kiszties, ginda
mas vien reikalus tautos ir Susi
vienijimo.

X- -X-
*

Materijaliszka pagelba yra sutei
kiama tokiu budu:

1. Kiekvienas pilnas Susivieny
jimo sąnarys, vyriszkis ar mote- 
1/iszkė, gauna posmertinę, kuri 
tuom tarpu isznesza 150 dol.

"Pasarga L Posmertinė,kaip 1895 metų 
Seimas nutarė, turi būti iszmokama isz 
Susivienyjimo kasos kaip galima grei- 
cziaus, jei tik bus pristatyti paliudijimai 
apie smertį ir pilnumą sąnario.

Pasarga II. Mokasi posmertinė visa- 
• dos mirusio arba mirusios artymiausiems 

giminėms; kurie taip eina: pats arba pa
ti, vaikai, tėvai, broliai, ir t.t. — arba 
tiems, kuriems jis mirdamas užraszo.

Pasarga III. Jeigu posmertinę parei
tų, mokėti vaikams, o tie ne nebūtų pilnų 
metų, pinįgai tada įsideda ant vaikų 
vardo į banką arba, artymiausiems gi
minėms, globėjams daleidžiant, pasilieka 
kasoj Susivienyjimo iki vaikai pareis į 
mėtys, o tada Jiems’ Iszmoka be palukių.

2. Jeigu kurs isz Susivienyjimo 
sąnarių taptų taip sužeistu, arba 
taip apsirgtų, kad dirbti suvis ne
galėtų, o isz kitur kur neturėtų už
laikymo ir pagelbos,iui Susivieny- 
jimas jo posmertinę, visą arba nors 
pusę, pagal Seimo (ne vyriausybės) 
nutarimą, jam gyvam iszmoka.

Toliaus bus.

*) Talpiname Garse Iszėjusią isz spau
dos Konstituciją Susivienyjimo L. A.,tos 
svarbiausios Amerikos lietuvių organiza
cijos, kad supažįdįtl savo skaitytojus su 
jos siekiais ir duoti suprast jos naudin
gumą, nes ne visi „Garso” skaitytojai 
priguli prie „Susivienyjimo”.

Korespondentams. Ko 
respondencijos, netilpusios į szį, 
pateks į kitą Garso numerį.

Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a- 
re ts, geriausią skilvio ir žarnų regulia
torių. >_ •

BESTĄUBACHA
Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

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

•Joi i s z g a I s z kono koks gyvulys 
kravė, arklys ir t.t., duokite telefoną 
p. Ulrich. <fis užmokės už. telefoną Ir 
už dyką iszvežsz išlipusį gyvulį.

Adresąvokit pas: Mr. Ulrich it Sou.
Ashland, Pa. (19—6)

Wanted^nTdea
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi 
neys, Washington, D. C., for their $1,800 prize offei 
and list of two hundred Inventions wanted.

AR ŽINAI KĄ?
Antanas Daniseviczia

( Žiūrėk koks ratas).

KEATING.

KRAUTUVE
Teipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka 
*io pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą 
kiekvienam reikale.

O ir pinį.gus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas 
lai is svieto.

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

SMILAUCkO:
Cash storas

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
Szifkai’tes parduodam ant visų kelių mariomis 
PillĮg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

MilauckaSrSunus4

c

10 S, JVIaip Str.
Shenandoah. Pa [37 ir i2

B 
s i 
m i s g 
ss s 1

Vincentas Domanski
BROKER

aossRfe* str. phitadeiuiiiii, pa.
turi geriausią agentūrą, pardavinėja laiV<lkOl‘tes, 

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinįgus ir siunezia į Se
ną tėvynę, perka ir parduoda liaillUS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingiausiai.

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

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

ES

S

ES ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisingą ir iszmintingą žmogų. ES
3 Tik nepamirszk;

| 2028 N. 2nd str. Philadelphia, Pa. |

HOTĘLIS arba oriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo 
ų. Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų 
(o taurą iszgert’g ar cigarėlį parūkyti, ateiki

te pas: (

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

savo naujumo name ant
(>30 W. Centre str.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir 

saliui! a. c
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ii geras žmogus.

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

FORNISZIUS, 1TJANUS, VARGONUS 
IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

ŽINIA DĖLSALIUNIKU 
IR SZT0RNIKU.

Pirkit sigarns 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.

L. Altjnap
604 S. 3-rd st.

Philadelphia, Pa.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 

kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.00 
iki S65,oo už tūkstantį. Raszykit pas

5129 Malcolm st.
Philadelphia, Pa.

Anyone sendins a sketch and description may 
quickly ascertain, free, whether an invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency for securing patents 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, hugest circulation of 
any scientific Journal, weekly, terms $3.00 a year; 
$1.50 811 months. Specimen copies and HAND 
Book on Patents sent free. Address

MUNN & CO., 
361 Broadway, New York.

GALIMA GAUTI SU BRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. Istorija Katalikų Bažnyczios. J. 

yra labai naudinga dėl perskaitymo kož- 
nain katalikui. Kasztuoja - §1,00

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 kožno 
lietuvio namuose ji butu. Kasztuoje § ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Lietuviszka Kollegija del AKUSZEEKU Chicagoj.
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 budu negalima nusipirkt diplioino, kiekviena mokįeine turi mokį- 
, tis ir tai gerai, pirma nek gauna daleidimą laikyti ekzaminą.

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

Vieta del neapsigyvenusių Chicagoj paranki, arti nuo visų gelžkeldvarių (dypų) užsilai
kymą ir gyvenimą galima lengvai gauti lenkiszkuose namuose sulygįtinai labai pigiai. 
Atsiszaukit pas:

DB. M. KOSSAKOVSKIS, PREZIDENTAS.

657 Dickson st. Chicago, Illinois.

Kiekvienas sako: ,,kaip lengvai jis bėga!“ Jis negal, 
kaip kožnas kitas sukliurti. Jisai slidžiai! kaip visi kiti ratai 
bėga* ir mes pasakysim tav’, dėlko jis lengviaus bėga, jei tik 
paraszysi mums reikalaudamas kataliogo arba norėdamas 
agentauti. KEATING W HEEL

Middletown, Conn.

Bemuse ir szvieziause mesa
----- PAS-------

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

Lietuviszki kumpini ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)'

H. H. MORGAN,
Dirba visokias 

SZARFAS, KEPURES, KARŪNAS,

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T.

DEL LIETUVISZKŲ DRAUGYSCZIU —
Raszikite, o mes atsiųsim, -ant pažiūros 
kokardas ir kepures.

TFi~»i [■■■■ii Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str. Shenandoah, Pa.

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

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUNBURY STR.

SOHLOSSO
Geriausias Drapanų Sztoras. 

-  — --
VYRU IR VAIKU DRAPANOS.
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RŪBAI.

Siutus daro ant orderio —.
geriausiai tinkanezius už pigiausią prekę.

Atsiųsk reikalaudanis sahipelių.

SCHLOSS Sumburry str., 
Minersville, Pa.

ENIGA M0NU.
JDAJj&TTAS JLiefiEiwisyJioje laiboje!!

daneziu ran . ; is7,\i

Kas gahjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasirodau tok’u 
kniga kurioje wys s s! ipolx’s i: oirj'mo bum a£id< iig'us <h 1 wysu.', 
Schowe'i žmones wa<i'ii<> nmnmhikii' r ig.;'.!- :.', <’. r inz. Ds inoi:^ 
su pfigGiba ; 'klos <.s, <’a ;r p?, lu/icn <’ :: c ’.-’ : :r; v.d:i lo
kiu ka i ij misl'j ■ ir szirak .. Girde hunas i ev- enkart t kies pasft- 
I asižhdej u dav t l' d wy- h m.-'H' u ims ir i>zm m į aejna isz. 
5- . J) :t< t ii: ’ ■ s irzr- ' u ir n > senoj l . ž.’irn iž-
> u l.'i. ' Lz kui” s kofu.-m gal namini:.kn. rJ«d • k’.’gfj- talpi-- 
r daugiau K.ųi rZ.mt s ; - i'-u į niekiniu.u ir; pe E0 ui iozv.n 
ej k > ,•> aps :. jt:e ir i<z sr.w > uždumti s + zsirkzt

Toi kniga di-uezi j ir pujkicj iu angliszlui nudi kl.i abdarita su auks > a:! ?aud m :r t*, 
abdaru, kasztwoja tyktaj ...................................................................................................Slud-

Tvj;>o-i turu n d pardr.wun > w. *>>k;u: duji.lūs ir rejkalingas prielajms p;ie .. ............ ,.
I>c kuriu apsiejt negali. Pri.-g tam turu krai.tuwiu wys >kin k rgu kokios tyktaj lielu- 
vviszkaie k 'lboie iszoio. Turu inasz nukibs del drukawimo gromatu ir tt

Pujki popiora del raszim > grematu su ditilom kwietkom ir drukaw >t-is pnsweikini- 
aiais. Tuzinas tokios popinus su daliais kopertais k; sz‘m ja 35c.. uis tuzinai £1.00

Turu del jaunamenes juoking t kwictk i, kury, kada duodi pawtio-tit, isztiszka wan 
duo ir padaro daug juoku, prekie 25c.

Kas iž dydeles fotografjios norėtu turėt daugiau mažu, tegul alsiuncze dydela, asz 
isz tosios trumi>:un laikie padarisu 100 mažiukiu ir nusiusu už ,25c.

Norinticm dnžinot ape wysokies knignsarba kitokias dajktus irezienes, po apturimu 2 centines mar
ules tuojau sianezin drukuotus katalogus. K Adresas in nu> ne szitoks:

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


