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Uzmusze Ispanijos 
pirmąjį ministrą.

Anarchistas Angino Golli 
trissyk į jį szovė.

Numirė su žodžiais: ,,Lai gyvuoja 
Ispanija..

ISPANIJA.

Draugijos nevidonai — 
anarchistai vėl pasirodė su sa
vo velniszkais darbais. Perei
tą neidėldienį 3 adyną po pietų 
vienas isz jų gaujos Angino 
Golli nuszove Ispanijos vy
riausią mmisterį Canovas del 
Castillo, mieste Santa Aguada. 
Užmuszejas paleido į jį 3 szu- 
vius, ir paskui dar 5 syk szo- 
vė į žmones, norinczius jį su
imti. Suimtas, jis prisipažino 
esąs anarchistu ir jog užmuszė 
ministerį, klausydamas palie
pimo savo draugų, kurie kali
no dantį ant Ispanijos augsz- 
tesniųjų urėdinįkų užtai, ką. 
pernai metą smarkiai nubaudė 
nedorėlius anarchistus, kurie 
pernai per Dievo Kūno pro-

■ cessiją mieste Barcelonoje su 
bombomis nužudė daugybę 
svieto. Patsai Golli prigulėjęs 
prie tos szaikos, tik kelioms 
dienoms priesz tai buvo pabė
gęs isz Ispanijos.

Senor’as Canovas del Cas
• tillo daugiaus nei per 40 metų 
. buvo vienu isz prakilniausiųjų
Ispanijos lietos vyrų. 1852 m. 
jis buVqyjsasinktas delegatu į 

' Cortes (ispaniszkas parliamen-
• tas) - ir tuojaus gavo vietą 
ministerijoje vidurinių dalykų: 
už 2 metų pavesta jam Ispani
jos politiszki reikalai Ryme ir 
^czia jis apdirbo konkordatą su 
Apasztaliszku Sostu. Po tam 
jis turėjo užėmęs įvairias vie
tas ministerijose ir 1868, pa
kilus revoliucijai, kaipo mo- 
narchiszkas liberalas, buvo isz- 
tremtas isz tėvynės. 1874 po 
apgarsinimui Campos’o pro- 
nuncijamento jis užėmė vietą 
pirmojo ministerio ir po tam 
su nedideliais pertrūkiais jis 
buvo Ispanijos pirmuoju fmi- 
nisteriu iki sziam laikui. Per 
savo energiją ir mokslą įgijo 
jis labai didelę svarbą pas savo 
tautieczius ir vadinamas buvo 
ispaniszku Glastone’u. Anar
chistai, kurie, užsiėmę kariau
ti priesz dabartinę draugiją, 
norėtų, kad jiems be jokios 
bausmes butų leista žudyti ne- 
patinkanczios jiems žmogys
tos, baisiai neapkentė Senor’o 
Canovas; garsino apie jį po 
visą svietą, kad esąs kraugeris

• ir gyrėsi, kad jie jam atker- 
szysią, o tai vis už tai, ką tas 
būdamas iszrinktu valdžios re
prezentantu, isz savo urėdo 
turėjo teisingai bausti, kad ir 
smefczia, žmogžudžius, kurie 
nors ir anarchistais vadįtųsi. 
Paskutiniai senelio Canovas 
del Castillo, kada jis krito 
perszautas po kojų savo pa- 
ežios, žodžiai buvo: . „Tegy
vuoja Ispanija“.

Per tą anarchistų niekszisz- 
ką žmogžudystę, Ispanija nus
tojo vieno isz prakilniausių sa
vo sūnų, kuris nesykį iszgel- 
bejo isz sunkaus padėjimo savo 
tėvynę. Netik Ispanijoje, bet 
ir po visą civilizuotą svietą, 
pagaliaus nabasznįko ir jo idė

jų prieszai, simpatizuoja su jo 
tėvynė ir jo szeimyna ir neturi 
pakaktinai žodžių, kad isz- 
reikszti savo pasibjaurėjimą 
del žmonijos nevidonų, krau- 
jagerių, kurie, pasivadįdami 
anarchistais, mislija, kad jiems 
jau valia žudyti, ką jie nori, o 
ypacz tuos, kurie yra kiek 
prakilnesniais tarp savo tau- 
tieczių. Net socijalistai ir tie 
nupeikia (gal del svieto akių) 
anarchistų darbus.

Canovas’o užmuszejas, bu
vęs zeceriu anarchisttszko laik- V
raszczio giriasi, kad jo draugai 
pasirengę yra nužudyti dar 
kelias prakilnesnes žmogystas.

Anarchistai nenori pripažįti 
jokios valdžios nei tikėjimo. 
Apsvaigįti savo ypatingu 
mokslu tie draugijos iszmetos, 
arsziausi nedorėliai, jau pasi
rodė kas jie per paukszcziai, 
megįdami, kiek galint prapla
uti savo darbą, - iszgriovimo 
darbą. Svarbiausiais jų atsižy- 
mejimais yra: sudraskymas su 
dinamitu kokių nors įrednių 
namų, užmuszimas Prancūzi
jos prezidento Carnot’o, da
bartinio Canovas’o nužudymas, 
ir daugybes svieto nužudymas 
(su bombomis) sueigos ar mal
dos namuose (teatruose arba 
bažn y ežiose). Nekurie isz tų 
apsvaigėlių žmogžudžių pasiro
dė labai troksztancziais pasi- 
garsįti ir prie žmogžudystes 
buvo paragįti garbes troszki- 
mu. Pagal musų nuomone ge 
riaus butų, jei laikoma, kaip 
abelnai yra, juos už bepro- 
czius, sukimszti anarchistus į 
beproezių namus, o ne daryti 
isz jų neva kankįtinius smer- 
czia baudžiant. Tokiu budu 
sumažėtų skaitlius apsvaige
lių, - neyra gerbtinu daigtu 
pakliūti į beproezių namus - 
o kitas gal pasveiktų isz savo 
proto sumiszimo ir galėtų būti 
naudingu žmonijos sąnariu.

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

Didysis striukas.

Straikieriai vis daugiaus vil
ties įgauna, kad jie laimes 
straiką, nes prie jų prisideda 
daugelis tų, kurie pirmiaus 
buvo atsisakę straikuoti. Taip 
ties Pittsburgh’!! kasyklų San
dy Creek ir Oak Hill darbinį- 
kai visi sustraikavo, o darbi- 
nįkaų Plum Creek vos kelinta 
dalis pasiliko prie darbo.

Ties Marion, Ill. darbi nikai 
paliovė dirbę, bet kada jiems 
ant reikalavimo padidino mo
kestį ant 10c. nuo tono, vėl 
visi sugrįžo prie darbo.

5 Rugp. sustraikavo visi 
angliakasiai isz Hartwell, Pe- 
tersburg, Litltle, Ayrshire ir 
Jackson.

6 Rugp. buvo didžiausias 
straikierių mitingas. Buvo su
sirinkę į 10.000 žmonių Turt
le Creek’ej.

9 Rugp. Miestą Coffeen, 
Ill. saugoja 235 apsiginklavę 
szerifo žmones. Labjausiai da
boja kasyklas kampanijos 
Coal & Cooper, ant kurių, 
kaip eina gandas, ketina už
pulti straikieriai.

Angliakasiai Ottumwa, la. 
nutarė, vietoj sustraikuoti isz 
simpatijos del straikierių, ge
rinus atidėti po 25 centus savo

mokesties ant naudos reika- 
laujanczių paszelpos straikie
rių. ___________

Darbu dalis, v
Mainierlą examiuntoriai.

Sudžia Pershing, Pottsvillej, 
paskyrė sziuos examinatorius:

Szesztam distrikte’. William 
Seager isz Szenadorio; David 
Williams, Wm.Penn, Wm. H. 
Paul, isz Mahanoy City.

Septintam distr.: Wm. G. 
Yorwarth, Grant Lewis isz 
Centrales ir David Gower isz 
Ashland.

Jlsz tuntam distr.’. David G. 
Thompson isz Tower City, 
Wm. Shortall isz Forestviiles, 
Joseph Jones isz St. Clair.

Paskirti jie yra nuo 1 Rug- 
pjuczio ant dviejų metų.

Atminkite, kad dabar jau 
bus sunkiaus su egzaminu ant 
mainieriaus.

Vėl (Urba.

Danvillej, Pa., pradėjo 
dirbti fabrikas, prigulintys 
kompanijai „Reading Iron 
Co.“ 700 darbinįkų gavo dar
bą. Fabriką buvo sustojus, 
kada sustraikavo darbinįkai 
isz priežasties sumažinimo mo
kesties. Darbinįkai apsiėmė 
dirbti už tą mokestį, kokią 
jiem fabrikantai duoda.

Mainų aukos.

Pereitoj nedelioj nurųirė 
Ashland’o ligonbutij Pranas 
Kądiszis, sužeistas Szenadorio 
mainpse Lehigh Valley, No 3.

Pereitą utarnįką baisingai 
sužeidė galvą Prano Paulionio; 
daktarai devyniose vietose už
siuvo. Ta nelaimė atsitiko 
Maple Hill mainose, ties She- 
nadoriu.

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

Korespondencij os.
P 1 y m out h, Pa. Ne

delioj, 1 d. Rugpjuczio, kunį- 
gas užsakė bažnyczioje, jog 
2 adyną po pietų bus susirin
kimas vietinės Susivienyjimo 
kuopos. Asz kaipo sąnarys 
Susivienyjimo, prigulintys 
prie Plymoutho kuopos, nuė
jau ant paženklįto laiko į salę, 
kurioje mus kuopa visados 
laiko susirinkimus. Ant pusės 
trijų susirinko apie 40 žmonių, 
isz didesnės dalies sąnariai 
Susivienyjimo, taipgi kelios 
ypatos atsilankė dėl akyvumo, 
isz neprigulinezių prie Susi
vienyjimo. Virszinįkas kuo
pos Konstantas Nėnius atida
rė susirinkimą ir prasidėjo mo- 
kestys czvertinės. Bet pakol 
apraszysiu tolesnį bėgį susirin
kimo, turiu paaiszkįti, jog mus 
kuopa yra susitverusį paskiau- 
siame laikė ir iki sziol jos ne
buvo, nes visos draugystės, 
kokios tik yra Plymouth’e pri
gulėjo prie Susivienyjimo, to
dėl kas prigulėjo prie drau
gystės, tas prigulėjo ir prie 
Susivienyjimo, bet dėl yvairių 
priežasezių, virszinįkai drau- 
gysezių atsisakė rupįtiesi rei
kalais Susivienyjimo; turėjome 
sutverti kuopą, nes kitokiu 
budu prie Susiv. prigulėti ir 
apie reikalus jo rupįtiesi nega
lėjome. Virszinįkas kuopos 
K. Nėnius tikrai rūpinasi apie 
reikalus Susiv., kaip matysime 
isz tolesnio bėgio musų susi
rinkimo. 1 d. Rugpjuczio, idant 

paragįti žmonės prie prisira- 
szymo, užpraszė ant susirinki
mo vietinį kleboną, bet kad 
kunįgas isz priežasties dvasisz- 
kų reikalų negalėjo ateiti, to
dėl užpraszė viesziantį pas jį 
klieriką, kuris, po surinkimui 
mokesezių, prakalbėjo į susi- 
rinkurius ir iszaiszkino svar
bumą ir naudą Susivienyjimo 
privesdamas paveikslus isz ki
tų tautų, kurios per susivienyji- 
mus ir per vienybę jau beveik 
iszsiliuosavo isz po svetimos 
įtekmės, taipgi privedė pa- 
yeikslus isz istorijos musų pro
senių. Pabaigus klierikui, kal
bėjo Paulius Staskevyczius, 
kursai ragino, idant lietuviai 
raszytųsi prie Susiv., paaiszkį- 
damas, jog Susiv. rūpinasi 
platįti mokslą tarpu lietuvių ir 
kad tik tą mokslą lietuviai ąt- 
sakaneziai sunaudotų; toliaus 
paaiszkino apie Susiv. reika
lus, kurie nors iki sziam laikui 
isz priežasties silpnumo yra ne 
žymus, bet dabar, augant skait
liui sąnarių, galės szį bei tą 
svarbesnį nuveikti. Bet aky- 
viausiai kalbėjo Juozas Pauksz- 
tys, kursai užlipęs ant platfor
mos tuojaus pradėjo rėkti ant 
vadovų Susivienyjimo, buk jie 
nesirūpina apie reikalus tau
tos, buk isz jų priežasties val
džia Pennsylvanijos valstijos 
uždėjo 3-centinę mokestį ant 
neturinezių ukėsiszkų popierų 
darbinįkų, buk tie vadovai vie
toje platįti apszvietimą tarp 
lietuvių, rūpinasi trukdyti, ant 
galo perimtas piktybe, isztarė: 
„bus jiems ant prapulties, isz- 
gdrs baisa Sūnaus Dievo“ - ir 
nubėgo nuo platformos, stenė
damas, jog per daug užsidegęs 
ir užpykęs ir nors da daugiaus 
norėtų pasakyti, bet jau nega- 
lįs.

Toks pasielgimas J. Pauksz- 
czio, kurį asz kitados pažinau, 
kaipo tikrą ir karsztą tėvynai
nį, labai pažemina jį akyse vi
suomenės, nes ta piktybė pa
eina isz ypatiszko susipykimo 
su tūla dvasiszka ypata, o per 
tą ypata jisai yra užpykęs ir 
ant Susiv. vadovų, tarp kurių 
randasi teipgi keli dvasiszki; 
žinoma, toki neteisinga užsi- 
puolimą supranta ir patys žmo
nės, nes nors mažai buvo su
sirinkusių, nežiūrint ant plio- 
vonių J. Paukszczio, viena y- 
pata padaugino skaitlių sąna
rių Susivienyjimo. Garbė vir- 
szinįkui Plymouth’© kuopos 
K. Nėniui, kursai neatboda- 
mas ant pliovonių nekuriu 
prieszinįkų Susivienyjimo rū
pinasi ir dirba reikale savo 
vientauezių! Garbė ir kitiems 
kuopos komiteto sąnariams, 
kurie dirba ant labo visuome
nės, nesigailėdami ne laiko, 
nė savo turtų, jeigu reikalas 
atsitinka.

Su guodone
Sąnarys (Plymouth' o kuo= 

pos Susivienyjimo Lie= nulydėjęs ant kapinių, szliupi- 
. . niams priminė apie jų mokslą, tuviu yimerikoje, 1 j - tn- - , - kad nesą Dievo, ne koros, ne 

Minersville, Pa. Pe- užmokesties po smert.
reitą subatą Minersvilles szv. Džiaugsmas szliupinių buvo 
Pranciszkaus draugystė laikė neiszpasakytas. Susirinko ne- 
pikniką ant naudos vietinės vien Mt. Carmeliszidai, bet ir 
parapijos. Diena buvo daili, visa jų Szenadorio gauja į 
saulėta, vienok per visą dieną ežia suvažiavo, o Dembskis tik. 
iki paežiam vakarui, apart ke- skraidė jų tarpe su savo nu- 
liolikos sveczių isz Szenadorio' driskusiais pantapliais, isz ku 
ir Mahanojaus, mažai kas te- rių galai pirsztų ir kulnys

buvo. Ant parko sukinosi tik 
sanariai augszcziaus minėtos c O
draugystės, kelios merginos 
ir paskviesti isz Mahanoy City 
muzikantai. Mat daugelis 
Minersvillieczių tą dieną gavo 
„pėdę", tai pirmiaus turėjo 
apsireikalauti, kiti dar dirbo. 
-Vienok vakaran žmonės pra
dėjo tirsztįtis ir jau szen, ar 
ten galima buvo užtėmįti svy- 
ruojanezius. Prasidėjo triuksz- 
mas. Žmonės, sustoję krūvo
mis daugiausiai prie barų, gar
siai iszreiszkia viens kitam sa
vo jausmus. Muzikantai tin
giai griežia. Bet už tatszokikai 
labai smagus. Jau netėmija, ką 
muzykė griežia ir nesirūpina, 
kad paszokįti merginas, bet 
susikabinę poromis szoka, ne
žinia nei kokį szokį. Merginos 
isz nuobodumo ir susikabinę 
straksi. Taip linksminosi iki 
vėlybai nakeziai. Ant galo, 
kada alkoholis iszdildė isz žmo
nių lapės meilumą, o suteikė 
tigriso pasiutimą, tad vietoj 
meilių kalbų, prasidėjo bar
niai, o’ ant galo ir musztynės. 
Toki smarkuoeziai, atsiminę 
seiliaus jiems padarytas klai
das, dabar užsimanė atkerszįti 
ir pradėjo musztis. Užtat pas
kui sav ramiai iszsimiegojo la- 
kilpoj. /

Žinoma, nevisi jau ten toki 
girtuokliai ir pesztukai. O ne. 
Reikia žinoti, jog Minersvil- 
liecziai atsižįmi darbsztumu ir 
už tat jiems garbė, betL-ą -da
ryti, kad keli paszlemėkai juo
dina visus. J.

M t-C a r m ei, Pa.' Czet 
verge numirė pas mus Airio- 
sziaus, szliujptarnio, pati, su 
kuria jis jau daugiaus kaip du 
metai gyveno be szliubo. Mirė 
pagimdžiusį negyvą kūdikį, 
tai jau antrą isz eilės, nes ir 
pernai taipgi gimdė negyvą. 
Kaip žmonės pasakoja, visai 
buvęs nė į žmogų nepanėszus, 
bet asz nemaeziau. negaliu nė 
pasakyt.

Gana to, kad Airiosziaus 
mylimoji numirė ir ją reikėjo 
palaidoti. Szliupiniai pas mus 
turi nusipirkę už 80 dol. lotos 
ant Mechanikų kapinių, ten ją 
ir nutarė kavoti, bet kad isz- 
rodytų kiek szvariaus, ant lai
dotuvių parkvietė Dembskį.

Dembskis jau keli metai to
kios progos ir tokios garbės 
neturėjo. Gavęs telegramą, 
iszlindo nabagas suodinas isz 
Szliupo užpeczkio, užsimovė 
savo sudriskusį žydiszką žipo
ną, apsiavėsuįilyszusiais Szliu
po szliperiais, na, ir atvažiavo.

Anglikucziai, airisziukai at
lydėjo jį nuo Alt. Carinių dy- 
po net į pat szermenų vietą, 
rėkdami pypdami ir juokda
miesi Pj-yczyt po n s Dembs
kis nepryezino, nes matė, kad 
airisziukai perdaug akmenų 
kiszeniuose prisikrovę, užtat

aiszkiai buvo matyt.
Nulydėjo szliuptarniai jį ant 

dypo, sznekėjosi, kalbėjosi 
saldžiai, o Dembskis,dsz striu
ko belipdamas į treiną, ėmė 
kas-žin kaip ir vieną pantaplį 
pametė ant pletformės.

Žmonės pasakoja, kad visi 
szliuptarniai vienu balsu pri
pažinę tą pantaplį, kaipo re
likviją, sugraudįtam nelaime 
Airiosziui.

e=szliuptarnis.
(Už szią korespondenciją Redakcija 

neatsako).

Scranton, Pa. 29d.Liep.97.

Guodotinas Garso Redaktoriau!
Meldžiu patalpįnti į Jūsų 

garbinga laikrasztį sziuos ke
lis žodžius apie Kazlaucką, 
kuris No. 60 „Saulės'* baisiai 
iszjuodiua „Garsą" ir „Rytą”, 
sakydamas, buk tuodu laik- 
raszcziu jam siu n ežia už dy^- 
ką,*) o jis ir taip dar nenorįs 
skaityti.

Gal jam nepatinka tuodu 
laikraszcziai, kad iszeidinėja 
katalikiszkoje dvasėje, nes jis 
katalikystės bijosi, kaip žydas 
krikszto. Bažnyczios nieka
dos nelanko, o dar raszinėja 
apie parapijos reikalus. Už
puola ant parapijonų, kad jie 
deed’ą užstatė pas vyskupą už 
S1000 ir t.t. ♦

Kad ne tas § 1000, 
tai mus bažnyczia seniai 
butų per licitaciją parduota. 
O ką deed’ą užstatė vysku
pas, tai tas nieko. Reikė 
paskolįt $1000, tad de?d’ą^;viHj 
tau užstatę. ? Pertai vereziau 
tylėtum, nei ką bereikalingai 
zauniji.

Tavo Pažįstamas.

*) Mes „Garsą“ jokiam Kaz- 
lauckui į Senintus nesiuneziam.

S h a m o E i n, Pa. Priesz 
tris nedėlias czion užsidėjo po- 
litiszkas kliųbas, į kurį szen- 
dien jau priguli per 50 sąnarių. 
Reikia žinoti, kad Shamokin’e 
yra į kokius 8.000 lenkų, o tie- 
dar savo kliubo neturi, lietuvių 
yra. tik saujalė, o turi savo dvi 
bažnytines draugystes, turi di
delę „Susiv.“ kuopą ir dabar
tės kliubą. Gerai stovi.

Tautietis.

Gromatnyczia.
G u o d o t i n i kores

pondentai teiksis nepri- 
siuntineti ilgų korespondenci
jų, nes neturime vietos Garse 
jų sutalpįtį. Apie menkus da
lykus korespondencijos nepri
valo būti ilgesnės, kaip 20 
eiluezių.
Neiszspjauk su tabaku >r nesunikyk savo 

amžių.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo 

tabako ant visados ir būti drūtas, mag- 
nctiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa- 

gauk No-To-Bac, stebuklą dary
toją, kuris daro isz ligotą drutus vyrus. 
Daugumas pasidaro 10 svarą sunkesniais 
į 10 dieną. Suvlrszum 400.000 iszsigydė 
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptieko- 
riaus, po gvaranclja, jog iszgydys tavg, 
už 50c. ir $1,00. Knįgutę ir sampelius 
prisiąsiu už dyką. Adresas:
Sterling Remedy Co., Chicago arba New- 
York. 243

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIįJS, kuknl- 

nius ir dėl -szilumo^,
Taiposgi pataiso kukninius stogus ir 

užlaiko visokius daigtus reikalingus prie 
kuknios.

R A. DAVENPORT, 
27 S- Jardiu str ' Shenaudoah. Pa,

St. Rabikauckas
laiko savo SZTORELI ant

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

nyko Namelio“. (29-32)
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L Tai ko-gi laukiame?” — 
užklausia dr. Szliupas ..Vie
nybes“ No. 31 — amerikie- 
cziai ant ateivių, neturinczių 
ukesystes popierų, uždėjo po 

c. dienines mokesties, to- 
liaus gal visai nepriims mus 
ne į darbą, jau ir dabar kitos 
dirbtuves pavarė nemokan- 
czius angliszkai darbinįkus, 
ant galo gali ateiti ir toksai 
laikas, kad ir mus, ateivius, už 
menkiausią prasikaltimą kars, 
kaip dabar daro su murinais 
pietinėse valstijose — tai ko- 
gi mes, esą, neprotestavojam, 
ko laukiam? *

Ko lietuviai tyli ir ko laukia, 
rodos pats p. Szliupas gali 
gerai žinoti. Ant kokio kelio 
per paskutinius 10 metų mus 
vadovai už rankoves tempe, 
tuom keliu dabar žmones eina. 
Taigi neiszmokinus, ko laukti, 
nereikia ne klausinėti, ko lau
kiam, ne stebėtis, kad chinie- 
c?iai mus pralenkia’.

Paaiszkinimas p. Dzū
kui, atsiliepusiam

No. 31 „Vienybes6'.

Ar gali būti tarpe mus vie
nybe? — klausia p. Dzūkas 
savo atsiliepime, patilpusiam 
aukszcziaus minėtam laikrasz- 
tij, No.. 31. P. Dzūkas, pra
dedamas savo straipsnį neuž- 
mirszta primįti ir apie musų 
ypatiszkas kokias ten neapy- 
kantas, pasiputimus, prieszgi- 
niavimus, kaipo priežastį, ski- 
rianczią mus nuo abelno visuo- 
meniszko lietuvystes darbo. 
Negabu suprasti, kur ežia p. 
Dzūkas minėtas neapykantas 
mato?* Tokiom neapykantom, 
kokias p. Dzūkas man prime
ta, naudojasi tiktai musųpseu- 
do-progresistai, aszgi anaiptol 
neesiu pasipūtęs priesz p. D. 
ypatą, kadągi p. D. mano 
daržo neiszgane, ne ažios ne- 
perare. Kritika-gi eina savo 
keliu: kad mano nuomone ne
sutinka su p. D., tai tik užtai 
da negalima skirti tokį asztrų

' nusprendimą, buk mano 
straipsnis nebuvo dirbtas kai
po žmogaus su sveiku protu.

P. Dzūkas sako, kad asz vi
sai nereikalingai iszlindau, lyg 
Pilypas isz kanapių, su savo 
kritika ,,Garso“ No. 29 ir 
pramanęs visai nebūtus daig
ius, apie kuriuos p. Dzūkas 
nenorėjęs ne sapnuoti, ir ne 
žodžio nebuvo iszsitaręs. Szis 
daigtas iszrodo visai dyvinai 
stebėtinas. Man czion užeina 
mislis apie vilko pasaka, kur 
moteriszke verkiantį savo kū
dikį žadėjo atiduoti vilkui, o 
kada kūdikis nutilo verkęs, tai 
tada atėjusiam vilkui ketino 
iszpilti kailį; tada vilkas susi
graudino ir atsitraukdams nuo 
bakūžėles pratarė: ,, Kitaip 
kalba, o kitaip mislija“. Taigi 
gal p. Dzūkas norėjo važiuoti 
į Romą, o nuvažiavo į Jeruzo- 
limą ir visai ne tą paraszė į 
straipsnį, ką turėjo ant savo 
mislies. Jug p. D. straipsnij 
pirmam ir antram klausyme 
aiszkiai buvo pasakyta, kad 
,,Susiv. “ negeras, dėl to, kad 
nepriima į savo eiles žmonių 
apsvaigusių, na, o asz prata
riau, kad apsvaigę žmonės yra 
ligoti, kuriuos kiekviena rimta 
organizacija užsigina priimti. 
Kad p. D. žodžiai buvo isztar- 
ti aiszkiai, tai mano kalbą pat
virtina patilpęs straipsnis 
No. 7 ,,Tėvynės“, po angal- 
viu ,,Vardan teisybės“, kur 
p. D-ą vadina tiesiok geru 
ekonomu ir net retrogradu. 
Jei p. D. nematė, tai meldžiu 
peržiūrėti. Ant galo p. D. su 
nuosteba užklausia manęs, dėl 
kokios priežasties asz jį vadinu 
Lietuvos kėksztu; Amžin’ Die
ve! asz nesakiau, kad p. Dzū
kas gali lekioti po orą, asz su
prantu aiszkiai, kad Tamsta 

’’hėturi nė sparnų, nė plunksnų, 
esi žmogus, lietuvys, asztik no
rėjau priligįt Jūsų nuomonę su 
Lietuvos kėkszto pasielgimu. 
Mat kaip kėksztai da
ro lėkdami žiemavoti: nenule
kia nė pusės ar treczios dalies 
savo kelionės, grįžta atgal pa
žiūrėti, ar jau toli jie yra nu
lėkę ir paskui sugrįžę priversti 
esti kęsti baisų szaltį, kadągi 
iszlėkti jau antru kartu pervė- 
lu. Lyginai taip ir p. Dzūkas 
su sziokia savo nuomone pa
sirodė No. 27 ,,Vienybės“. 
Kada , ,Susivienyjimas“ tikrai 
pradeda sustiprėti, tai Tamista 
rodiji vėl visą pamatą ardyti 
ir isz naujo tverti. Juk man 
rodos, kad tik organas ,,Sus.” 
,,Tėvynė“ priduoda supratimą 
sąnariams apie ,,Sus.“ naudą, 
taiposgi apie jo stovį ir prisi
laikymą; o p. Dzūkas rodija 
vėl grįžti į senas vėžes, ir 
kaipgi bus galima Tamstos 
vežime važiuoti, kad jau viskas 
seniai suirę. P. Dzūkas savo 
straipsnij rodija atmesti „Tė
vynę“, tą vienatinį ,,Susiv. “ 
stiprįtoją, arba nors sumažįti; 
taip, sakau, tarsi lieptum žmo
gui iszdurti abidvi akis, kad 
negalėtų regėti, arba ant ga
lo nors užriszti, kad nors tuom 
kartu nuveltų kreivu keliu ne
matydamas dienos szviesos; 
o p. Dzūkas, prisižiūrėdamas 
į iszkirstą szposą, turėtų sav 
saldų juoką. Gal dabar p. D. 
suprasi mano prasitarimą, dėl 
ko asz Tamstą prilyginau prie 
Lietuvos kėksztų ir antro pa- 
aiszkinimo nereikalausi.

Vidugiris.
Kožnas taip sako.

Casearets katariszkos cukerkos, dyvl- 
niansias iszradlmas szio amžiaus, yra 
gardžios Ir pale.igvinanczlos skanumą, 
daro labai gerą įtekmę ant inkstų, abel- 
nai vidurių, perezystija žmogaus kraują? 
panaĮkina perszalimą, Iszgydo galvos 
skaudėjimą, karsztllgę Ir užkietėjimą vi
durių. Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
mėgink jas šiądien; 10, 15, 50 centų, vi
sų aptlekorių gvarantuojama. 240

(Parupyta -A. A. Apanaiczio.

(Pabaiga.)

— O ką (langiaus? — klau
sė karalaitė.

— Nieko — atsakė Arma- 
nas.

— Jok ir žiūrėk, kad kuo 
greieziausiai priimtų tas pats, 
nes jei nepribus, tai visą 
miestą iszdegįsiu.

Armanas skubino joti na
mo pas Genriką, ir parjojęs 
apsakė tą viską, ką karalaitė 
buvo įsakius apie iszdeginimą 
miesto.

Tada Genrikas užsėdęs ant 
arklio jojo skubiai ir jis per 
senąjį tiltą.

— Ar szits mano tėtis — 
szuktelėjo vėl kūdikis, rody
damas su pirsztu ant atjojan- 
czio.

— Ne! — atsakė motina.®
Kada prijojo Genrikas ar

tyn, klausė karalaitė pas jį:
— Ar tu buvai ir ką ėmei 

isz palociaus?
— Ėmiau vandenį ir pauksz- 

tę — atsakė Genrikas.
— Oką (langiaus ?
— Nieko!
— Tai ne tu buvai. Jok 

skubiai namo, tegul atjoja tas, 
kuris ėmė viską, o viską. . . ., 
nes jei nepribus, tai į 24 va
landas visą miestą iszdegįsiu.

Genrikas parjojęs namo ėmė 
Armaną keikti, jog nuskandi
no Albiną, nes per jį turės vi
si miesto gyventojai pražūti — 
sumislijo padaryti jie taip:

Pas karalių buvo nutraukta 
Albino fotografija. Taip jie 
paėmė tą fotografiją ir bėgiojo 
po miestą, ar laikais beužtiks 
tam paveikslui panaszios ypa
tus, t.y. į Albina. Ir pataikė 
užeiti pas tą prekėją, kur Al
binas buvo. Jie patėmijo, kad 
tikrai tas, kaip ant fotografi
jos buvo, (o jie nežijo, kad tai 
Albinas;. Taip pradėjo mal
dauti, kad jis eitų pas juos 
apsirėdyti karaliszkais rubais.

Albinas tuojaus suprato, 
dėl ko ta karalaitė taip reika
lauja jo. Taip Albinas atsakė:

— Klauskite pas mano tė
vą, tai jei jis leis, tai josiu.

Tada Armanas su Genriku 
pradėjo praszyti prekėjo, kad 
leistų sūnų joti pas tą karalai
tę. Bet prekėj as atsisakinėjo 
kalbėdamas:

— Neleisiu savo vienatinio 
sunąus, nes gal kas blogo su 
juom stotis.

Bet jie neperstojo praszyti 
prižadėdami daugybę turtų 
prekėj ui dovanoti, kad tik 
leistų sūnų prie karalaitės jo 
ti. Tokiu budu buvo daleista 
joti. Tada Albinas su Arnia- 
nu ir Genriku parėjo namo, 
tuojaus apsirėdė Albinas ka- 
ralis'zkais rubais ir sėdęs ant 
arklio, jojo kiek tik arklys in- 
kabina. Kada prijojo prie u- 
pės, tai nejojo per senąjį tiltą, 
tiktai per naująjį taip smarkiai 
jojo, jog net deimantai į v«rszų 
nuo arklio patkavų szokinėjo.

Kudikisgi, matydamas ayjo 
jantį Albiną, klausė savo mo
tinos:

— Ar tai szitas mano tėtis?
— Szitas — atsakė karalai

tė;
Kada Albinas prisiartino, 

klausė karalaitė:
— Artu buvai palociujeir 

ką ėmei?
— Asz buvau tame palociu- 

je ir ėmiau vandenį, pauksztę, 
sviestą, duoną, kardą ir ką 
norėjau, tai dariau.

Tada karalaitė metėsi jam 
ant kaklo ir bueziuodama pa-

azaukė:
— Sztai mano mylimiausias, 

kurio jieszkau! - - ir da kartą 
pabueziavo meiliai. Fotam vi
si keliavo pas Albino tėvą’ 
(karalių). Kada pribuvo į pa- 
locių, sztai atrasta Albino 
pauksztelė užcziulbėjo, ir ka
ralius tuom tarpu atkurto, po 
tam atneszė vandenį, praregė
jo — girdėjo ir matė, kaip 
kiekvienas žmogus. Nežinojo, 
kas tai per stebuklai, kad tas 
pats vanduo ir pauksztė kara
lių iszgydė, kurie priesz tai 
visi kaip numirę buvo, nes lai
ke nebuvimo Albino su van
deniu tankiai akis karaliaus 
mazgojo, bet nieko negelbėjo; 
pauksztelė taipgi buvo susi- 
sziurpavus ir niekad jokį cziul- 
bėsį neiszdavinėjo — dabargi 
net miela ten būti.

— Matai tėveli — tarė Al
binas: — mano bioliai, ką asz 
juos iszgel bėjau isz kalėjimo, 
bijodami, kad asz jiems gėdos 
nepadarycziau, tai metė manę 
nuo tilto į upę, mislįdami, kad 
asz ten smertį įasiu, bet Die
vas iszgel bėjo. Negaliu su 
lupoms apsakyti, nei su 
plunksna a praszyti, kaip nu- 
puoliau į vandenį; gal žuvis 
iszneszė, nes pajutau, kad jau 
ant kiauto guliu, Tai asz, tė
veli, per tai nenorėjau eiti na 
mo, nes jie, (mano broliai), 
hutų manę vėl nužudę. Bei
tai ir tas vanduo su pauksztė 
nieko negelbėjo. Asz buvau 
szitą visą laiką nuo sugrįžimo 
pas prekėją, kaip už jo tikrą 
sūnų, nes buvau užveizdėtoju 
visos jo prekystės ir ’visų jo 
turtų — ir gerą gyvenimą tu
rėjau. Tik tas man buvo ne
smagu, kad ne pas savo tikrą 
tėvą.

— Sūnau mano brangus! — 
tarė tėvas į Albiną: — kąip 
jie tav galėjo taip nedorai at
simokėti už tavo gerus darbus, 
ką juos iszpirkai isz kalėjimo; 
dabar tu su jais taip padaryk: 
liepkie savo kareiviams, kad 
prie stulpų pririsztųir suszau-

— Asz norėcziau Genrikui 
dovanoti, — atsakė Albinas — 
nes jis nenorėjo taip nedorai su 
manim apsieiti, tik Armanas 
taip padarė.

— Neatbūtinai abiem turi 
smertį padaryti, — kalbėjo 
tėvas:— dėlto ir Genrikui, 
jog man nieko apie tąvę nesa
kė.

Tada Albinas liepė savo ka
reiviams, (kuriuos aplaikė nuo 
tų vieszpatysczių, kur buvo pa
likęs kardą, duoną ir sviestą, o 
tą viską dabar atgal aplaikė), 
kad tuojaus prie stulpo pririsz- 
tų ir suszaudytų, ką anie ir pa
darė.

Albinas pasiliko karalium 
bei vieszpacziu dviejų karalys- 
ežių — savo mylimos moteries 
ir tėvo — ir szendien sątaiKoj 
su savo motere gyvena ir vai, 
do tas vieszpatystes.

B r o a d-B r o b k, Conn. 
Netoli nuo ežia, vadinamam 
E. Windsor Hill, yra daugelis 
lietuvių, dirbanezių pas farme- 
rius, o ir 3 liet, turi savo far
inas. Isz jų vienas dar tik 
pereitą pavasarį nusipirko 
farmą už $ 2000. Jis yra pro- 
testoniszko tikėjimo, arba, kaip 
paprastai sakosi^ prūsas. Jis, 
matydamas, kad ežia mus 
viengenezių gerokai yra ir visi 
gerai aptemę, sumislijo pasi 
naudoti isz jų tamsumo. Susi
tarė su tulu prosu, szinkorium 
isz Broadbrok’o, taigi tas szin- 
korius dabar kas subata pris
tato visokio gėry m o pas tą 
farmerį dėl nedėldienių, o tas 

nedėliomis vaiszina mus bro
lius tais nuodais. Musiszkiai 
ežia jau ir taip labai nepride- 
raneziai praleisdavo nedėldie- 
nius: prie kortų ir pliovonių; 
o dabartės, kaip virsz minėtas, 
pradėjo pardavinėti degtinę ir 
alų, tai visai musiszkiai kvai
tulį gauna. Graudu man ant 
szirdies darosi taip matant sa
vo brolius skęstanezius, o ne
galiu asz jiems paduoti turėk
lą, negalėdamas kitaip,g tai 
nors tiek stengsiuosi pagelbėti.

Meldžiu gražumu, p. Mel., 
liautis tą ,,biznį“ varyti ir isz 
darbinįkų paskutinį centą 
traukti ir dvaeiszkai trukdyti, 
o jeigu nepaklaiisysit szio ma
no persergėjimo, tai asz busiu 
priverstas paduoti į valdžios 
rankas, ką slapta tuom užsii
mat — ir tenais neyra vieta 
tam. Tada truks uzbono au
sis ir pasilies jame esantys 
skystimas... . Tai gerinus isz 
laiko nustokit, o ir asz neno
riu būti iszdavėju bei, judo- 
szium, bet už teisybę tą reiks 
atlikti.

Oras pas mus labai paste
bėtinas. Pirma apie mėnesį 
laiko, buvo labai sausa ir 
karszta, o dabartės tolydžio 
lietus nesiliauja, per ką far- 
meriams daug blėdies pridir
bo, ypatingai ant tabako. Kur 
buvo biskį žemumose pasodį- 
ta, tai užsėrnė vanduo ir te
nais nė diedas nebus geras o e o
ir taip per daug žemę iszplo- 
vė, per ką Betarpiai auga; bul
vės pradėjo puti, rugiai kitų 
sužėlė, ir 1.1. — daug negero 
pridirbo.

M. Pažįstamas,

(«clezinkelis Lcliii»h - Valley.
Prasideo nuo 15 Lapkriczdo i8ęo vi.

Treinai iszaina isz Shenailorio į Penn 
Haven Junction, Mauch Chunk, Le, 
highton, Slatington, White Hall, Cata
sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton 
ir Weatherly 6.03, 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 piet.

In Belvidere, Delaware, Water Gap ir 
Stroudsburg S.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 
53. 6.00 po piet.
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Je.anesville, 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 

9-03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6,00 ir 
8.42 po piet.

In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 irO.OO 
po piet.

In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free 
land 6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po 
pietų.

In Ashland, Girardville r Lost Creek
6.15, 7.30. 9.10, 11.10 ryta 1.50, <hl0 

5.0 9.15 po pietų.
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel 

ir Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 G7, 
6.46, 9.12 po pietų.

In Park Place. Mahanov City, Delano 
5.45, 6,03, 7.38, 9.14 ryta; ’12.58, 353. 6.0 
8.42, 11.13 po pietų.

In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 rvt.a 
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.

Treinai iszein.
Isz ShunioKin 5.15, 8.20, 12.10 isz ryto, 3.00, 5. Io 

7 50 po pieta ir ateina in Szenadorf ant 6.03. 9.le 
ryte, 12.58, 3.53, 6.00, ir 8.42 po pieta

Iszeina isz Szenadork } Pottsville, 6 03. 7.38 
9.05, 11 05. isz ryto; 12.58, 3.05. 4.15, 6.00 
8.42 po pietų.

Iszeina isz Pottsville į Szeaadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35 , 3.00, 5.15 , 5.40,7.15.10.20 
po pieta.

Iszeina isz Szenadorio t Hazleton, 6.03, 7.38 
9.14. ryte, 12,58,3.53,6.00,8.42 po pieta.

Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05 
12.52 ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pitta.

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 Shenadorl 8.15
II. 55 ryta ir 5.35 po pietų, ir ateina in 
Shenadori ant 9.in ryta ir 12.50, 6,31 
po pietų.

Iszeina in Ashland, GirardvHle 
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 po pietų, 
Iszeina isz Hazleton In Szenadori 9.00 
ryta 12.52, 6.24 po pietų,

Isz Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,lo 
9.40, ryte 3.05. po pletu.

Isz Pottsville In Szenadori 8.45, 10.40 
ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.

Rollin h. wilbur generalnas superIn 
tendentas South Bethlehem, Pa

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

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

BROLIAI MARK
428 South str. Philadel

phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, li- 

kierio.
Klausdami apie prekes ra 

szykit pas pirmąjį agentą:
Dr. Juliau Czupka 

5129 Malcolm str. Philadel- 
phija, Pa.

ANTANAS KALCZINSKAS
geras ir teisingas 
vyras laiko

inainieriiĮ

KOTELI
ANT

KETVIRTOS
(Fourth) Street,
Minersville, P.

JOHN CLARK
užlaiko v y n 1 i k 1 e r i u s ir 
c_i g a r u s. Visados szaltas ir 
szviežias alus.

Elizabeth Port, N.J. [17.vn-97i

Dvi ssfe- Aplietos 
kur galima susiszeket lietuviszkai, 
nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten 
randasi, per ka galima gaut brolisz- 
ka rodą pas jį po tokiu adresu:

P.Č. Schilling &Co.,
2801 & 2401 Penn. Avenue,

Pittsburgh Pa.

J M SCHAFER.
Laikau didelį- krnutuvg' importavoliĮ VYNO^ 

LIKlEfUU, pnrgabentiĮ isz Europos, taipgi užlai
kau visokį kur galit gaut, buteliais ir 

baczkutėmis, užlaikau klerki] lietuvį, 
JONĄ BANDZILAUTSKA- Neužuilrszkil 

atsiszaukt po adresu:
1109 Carson sir. South Side

Telephon 41 —Pittsburgh, Pa. [i5-5-9?i

M. GRABAUCKAS 
geriausias ir vienatinis lietuviszkas 
Kriaiiczius visoj Minersvillej.

taipgi turi puikią užeigą.
Lietuviai,/dkit pas saviszkį, o nesigrau- 
dįsit

[8-5-97]

GERIAUSIA UŽEIGA paa

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. 
Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- 
nįka ant szal to alaus! isz Pranei jos 
sznapso ir turkiszkų cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit. [37 ir 19]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymų 

nereik nė girt, nes jie patys giriasi 
O žmogus meilus ir prietelis bedoje

Plauberij žemiau Readingo geležinkelio

PATENTS
Promptly secured. Trade<Marks, Copyrights 
and Labels registered. Twenty-flve years ex
perience. We report whether patent can be 
secured or not, free of charge. Our fee notdue 
until patent Is allowed. 3'2 page Book Free. 
H. B. WILLSON &. CO., Attorneys at Law, 
OppTu.B.Frt.Office- WASHINGTON. D.C. ,

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* BESTADEACW
Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka n& 
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki 12, Ti

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

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

M. KUPCZINSKAS ir
P. PHSKEVIGZIU3 

Kampas Main ir Oak uUczių,
SHENANDOAH, PI.

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

— Na wisi prie alaus —
CH. SHMIDTO

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

41ir 11
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. Zejnaicziu Vyskdpyste.
Perskyrimas XIV.

o

—— (Tąsa.) -----

213.
Km dalykai.

Metuose 1647 patys dominykonai už 2,000 auksinių pirko dvarelį 
Szarnelius; paskiaus Žeinaiczių vyskupai Kazimieras Pacas, Jonas 
Zgierskis, Aleksandra Horainis ir Antanas Tiszkeviczia jų turtą pa
daugino. Kiti geradėjai dovanojo jiems 41,762 rs. Medinei bažny- 
cziai, Jurgio Tiszkevicziaus pastatytai, pradedant griūti, vyskupas 
Antanas Tiszkeviczius 1750 m. pastate naują didelę bažnyczią, kurią 
pirmiaus papuoszė 15 altorių, o paskui paszventino. Nuo Petro Ino- 
cencijuszo de Molina, bernardinų generolo, iszmelde daug atlaidų, 

. kuriuos kiekvienas, Kalvarijos kalnus apvaikszcziodamas, gal pelnyti. 
Pataisė nekurtas koplyczias ir kelias isz naujo pastate; žodžiu sakant, 
tiek padare Kalvarijos dominykonams, jog jį skaito už ypatingą savo 
geradėją.

. Antano Tiszkevicziaus bažnycziai dar gerai užsilaikant, žokonį- 
kai, turėdami sziek tiek pinįgų, užsimanė turėti murinę bažnyczią. 
Kaipogi 1780 m. ant kliosztoriaus žemės pastatė jos pamatą. Neturint 
pinįgų, darbas didei nesiklojo; bedirbdami ant galo patys pradėjo abe
joti, ar iszgalės kada nors pabaigti pradėtą darbą. Iszvydusi tuos da
lykus zokono vyriausybė perkėlė į Kalvariją dideliai mokantį rinkti 
pinįgus kunįgą Voitkeviczią ir įsakė jam rupįtis apie dirbamąją bažny
czią. Tas, vos atvykęs į Kalvariją, lęidosi į žmones, važinėjo kiaurai 
po visus Žemaiczius, melsdamas, kad nedaleistų sugriūti pradėtai ba
žnycziai. Szventomis dienomis įvairiose bažnycziose sakė pamokslus 
apie milaszirdystę, o baigė tuom, kad duotų pinįgų del statymo bažny- 
czios. Taip darydamas tiek surinko pinįgų, jog 1821 m. pabaigė mū
rinius Dievo namus. Nieko netrukdami dominykonai 1824 m. suardę 
senąją bažnyczią, jos altorius nuneszė į naująją ir įsikūrė mūrinėj baž- 
nyczioj. Kalvarijos kliosztoriui gyvena 15 zokonįkų, kurie pirmiaus 
mokino vaikus, o sziandien valdo parapiją ir mokina žmones. Nema
žai pelno kliosztorius įgyja per atlaidus Aplankymo Motinos Dievo, 
tęsiancziuosius dvyliką dienų. Kunįgų tame laike būva į 40, o žmo
nių mažne kasdieną į 20,000.

*

214.
Dominykonai Rasseiniuose.

Lygia dalia Jurgis Tiszkeviczia, manydamas, jog zokonįkai yra 
reikalingi, įsteigė dominykonams kliosztorių Rasseiniuose. Vyskupas 
tas 1642 m. pritraukęs Joną Kažakeviczią, kanaunįkų, atsižadėti Ras
seinių klebonijos, ne be žinios kanaunįkų pavedė ją su visu turtu do
minykonams. Tas vyskupo darbas, tarsi peikiantis sziaip jau kunį- 
gus, nepatiko nevien kunįgams, bet ir daugeliui sziaip jau žmonių. 
Jonas, Eirogalos tėvūnas, su Adomu Tverų, Stankeviczių tėvūnu, ku
riuodu, įsteigę pas Rasseinių bažnyczią altariją, skaitėsi už koliato- 
rius klebonijos, po smert vyskupo ketino iszguiti dominykonus isz 
Rasseinių. Girdėdami tai dominykonai greitai užsimanė įsikurti Ras
seiniuose. Todėl Benediktas Kaczkovskis, kliosztoriaus perdėtinis, 
per zokono generolą meldė Urboną VIII, popiežių, patvirtįti Tiszke- 
vieziaus darbą. Popiežius iszklausęs tos maldos, liepė Kristupui Vid- 
manui, protonotariui, 8 d. Birželio 1644 m. dideliai uždrausti skriau
sti Rasseinių dominykonus, o skriaudžianezius ketino iszkcikti. Pa
gal iaus dar užsakė, kad tie, kuriems nepatinka dominykonų įsikūri
mas Rasseiniuose, tuoj atvažiuotų skųstis į Rymą. Tokiems įsaky
mams einant isz Rymo, Rasseinių dominykonai per žmoniszką su di
džiūnais pasielgimą pergalėjo visus savo neprietelius; todėl' ir nebuvo 
kam skųstis popiežiui. Pasitaisę isz vienos pusės, zokonįkai norėjo 
dar pasitaisyti ir isz szaTies karalystės vyriausybės. Per minavotą 
Stankeviczių 25 d. Kovo 1647 m. iszmelde rasztą nuo Vladislovo IV, 
kuriuom karalius 1) atidavė kliosztoriui gabalą žemės paežiuose Rassei
niuose, 2) 300 valakų žemės su sodžiais, 3) dalcido kirsti medžius ka- 
raliszkose giriose.

215.
Kiti dalykai.

Insikurę Rasseiniuose dominykonai pastatė medinį kliosztorių, 
užsodino gerais medžiais jo daržus ir, kaip reik, pradėjo vesti ūkę. 
Paskiaus susirinkę pinįgų, nemaldaudami svetimo skatiko, pastatė mu
rinę bažnyczią ir kliosztorių ant dviejų gyvenimų, kurs ir lyg szioliai 
dabina Rasseinių miestą. Metuose 1729 perkūnija sudegino bažny- 
czios stogą ir viską, kas galėjo degti. Perdėtinis kliosztoriaus Kle
mensas Szatranoviczia, nieko netrukęs, vėl apklojo bažnyczią stogu, 
o vidų papuoszė altoriais- Metuose 1782 perdėtinis Liudvikas Hryce- 
viezia, isz naujo taisįdamas bažnyczią, nemažai iszleido pinigų. Nuo 
to laiko lyg musų gadynės be didžių atmainų Rasseinių kliosztoriuj 
gyvena į 28 zokonįkus, kurie garbina Dievą ir valdo parapiją, knįgi- 
nyczioj savo .t u r 553 knįgas. Kliosztoriui dar pridera 14,865 rs., ku
riuos jam dovanojo įvairius geradėjai.

216.
Karmelitai Linkavoj.

Dievobaiminga moteriszkė isz Žeimių, nustojusi vyro ir vienatinio 
savo sūnaus, jieszkojo susiraminimo pas Dievą ir dėlto 1500 m. pasta
tė Linkavoj medinę bažnyczią. Iszgirdęs apie tą jos darbą vyskupas 
Martynas III perkėlė į Linkavą kunįgą, kurį Katarina maitino savo 
duona. Vienok numanydama, jog kunįgas negalės visuomet taip būti, 
1503 m., nuvažiavus į Varnius, užraszė bažnycziai gabalą žemės su 13 
žmonių ir dvarą, vadinamą Karkliszkiais, kurį vienok tik po savo 
smert ketino atiduoti. Vyskupas Martinas, tuokart būnantis Medinį- 
kuose, ne tik pagyrė ir patvirtino Katarinos užraszus, bet dar, pasi
kalbėjęs su kanaunįkais, Linkavos Dievo namus pakėlė į parapijos baž
nyczią ir davė kleboną. Ilgainiui Linkava teko Bialozorams, kurie, 
pavirtę į kalvinus, pirma paglemžė turtą katalikų bažnyczios, paskiaus 
ir paezią bažnyczią. Dar koletai metų praslinkus ant katalikų szven- 
toriaus pastatė murinę kalvinų bažnyczią. Tokiu bildu rodos jau i 

visiszkai isznovijo katalikų namus Dievo. Tuotarpu vyskupas Mer
kelis Giedraitis,radęs rasztuose aiszkią žinią apie Linkavos bažnyczią, 
pradėjo klabįti Bialozorus, kad atiduotų svetimą gerą; tiems neatiduo
dant, apskundė Upitos sudui. Sudas 5 d. Gegužės 1606 m. įsakė, kad 
Bialozorai tuojaus sugrąžįtų katalikams bažnyczią ir jos turtą. Nuo 
to laiko Linkavoj vėl mus kunįgas įsikūrė.

217.
Karmelitai susikuria Linkavoj.

Trisdeszimts metų po to vyskupas Jurgis Tiszkeviczia, su žinia 
kanaunįkų pargabenęs į Žemaiczių žemę karmelitus, atidavė • jiems 
Linkavos bažnyczią su klebonija ir visu jos turtu, iszneszancziu į 30 
valakų žemės. Vyskupui liepiant, pralotas Kustoszas Blaszkauskis, 
nuvažiavęs į Linkavą, pavedė visus tuos dalykus karmelitams, o tie 
iszkėlė įkurtuves. Vyskupas, matydamas, jog visi karmelitai netel
pa klebonijoj, savo pinįgais pastatė jiems mūrinį kliosztorėlį, daleido 
valdyti parapiją ir prižadėjo pats peržiūrinėti kliosztorių, nedaleisda= 
mas to daryti kitiems. Jo įpėdiniai vyskupai Petras Parczevskis su 
Aleksandra Sapieha patvirtino darbą Tiszkevicziaus. Karmelitams 
meldžiant, tą pat padarė 28 d. Gegužės 1681m. karalius Jonas III. 
Būtinai apsigyvenę zokonįkai pastatė duboksztu pryszakij bažnyczios, 
o jos vidų pripuoszė septyniais altoriais, dailydės darbo. Ugainių at
sirado geradėjai, kurie sudėjo jiems 4,950r. kad už tuos pinįgus kas 
mets atlaikytų 665 skaitytas miszias. Taip žmonėms szelpiant, pen
ki, Linkavoj gyvenanti, karmelitai turėjo į valią duonos. Knįginy- 
czioj turėjo 176 knįgas. Gyveno sziezia karmelitai lyg 1832m., ku
riuose vyriausybė, užrakinus bažnyczią, visą jos turtą sav atėmė.

• ' 218.
Karmelitai Keidainiuose.

Keidainiuose po deszinei pusei upės Nevežos ilgai nebuvo katali
kų bažnyczios, todėl katalikai ypacz laikuose tvanų, negalėdami perei- 

-ti per upę, turėdavo eiti į Josvainių bažnyczią. Susimylėjus ant jų 
Alzbieta Augusta Radzivilliutė meldė savo tėvą Karolių Pilypą, kad 
Keidainiuose įsteigtų karmelitų kliosztorių. Kunįgaiksztis, iszklau
sęs jos meldimą, 24 d. Rugpjuczio 1704m. įsakė Andriejui Oborskiui 
isz Oborsko, Biržės valdonui, kad įsteigtų Keidainiuose kliosztorių. 
Nors nieks kunįgaikszcziui nepriesztaravo, vienok nieks nei ne pakur
stė jo, todėl Oborskis tik keletai metų praslinkus ne be žinios vyskupo 
pastatė medinę bažnyczią ir kliosztorių, kuriame tuojaus įsikūrė kar
melitai. Isz pradžių zokonykai kentė badą, nes Radzivillas būtinai 
jiems nieko nedavė, bet paskiaus atisrado milaszirdingi žmonės, kurie 
kaip įmanydami, juos szelpė. Taip Jurgis Dauksza dovanojo jiems 
dvarelį Daukszus keturių valakų žemės, Viktoras Szįkieras suteikė 900. 
auksinų, Adomas Montuotas, Marijona Gielvanauskienė, Jonas Urni- 
kas ir kiti sykiu sudėjo 7,491 rs. Ant galo Jonas Zgierskis, vyskupas 
8 d. Lapkriczio 1713m. pavedė karmelitams mažą parapiją, prie ku
rios priklausė vos Keidainių miestas ir keletas aplinkinių kaimų. Pra
sigyvenę zokonykai pastatė mūrinį kliosztorėlį ir medinę bažnyczią 
truputį didesnę už pirmąją. Klemensui X leidžiant, žmonės pradėjo 
raszytis į draugystę szvento Szkaplieriaus. Keidainiuose visuomet gy
veno zokonykai, isz tų vienas buvo klebonu, antras skelbėju Dievo žo
džio, treczias vaikų inokįtojum. Savo knįginyczioj turėjo 135 knįgas. 
Metuose 1832 ciecorystės vyriausybei isznovijus tą kliosztorių ir atė
mus turtą, vyskupas kunįgaiksztis Juozapas Keidainių parapiją pridū
rė prie Josvainių parapijos. Ant galo ta pati vyriausybė 1845 m., 
įsteigus Keidainiuose mokslainę, mūrus jau griuvanezio kliosztoriaus 
ir bažnyczią pavedė kunįgui Benediktui Putramentui, kuris ir lyg szio
liai mokina vaikus szv. katalikų tikėjimo.

----- (Tolinus bus.) ------

Banka Bischoffo
uždėta 1848 mete 

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

Iszduodame Szipkortes (laivakortes) 'ant greicziausiif-gar
laivių į krajų važiuojantiems ir isZShlllCZiaiIlC 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 į

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

Nedėliojo Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.

TITri V nnitP t0 c“re any case of constipation. Cascarets arc th > Ideal l.aia-HDDULU1LLI UUHnfll'IlbtiU tivp< nerer trrip or trripe.but cause easy natural resnlta. Sam-i 
pie and booklet free. Ad. STEELING REMEDY CO., Chicago, Montreal, Can., orNerr York. tii.i

Povilas Obiecunas

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’o gali pasirodavot 
per laiszką, įdėdami pacztinį ženklelį už 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 (kontoras)

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

LIETUVISZKAS
pępiĄUGZIUSj steliuotus siutus pasiuva 

tikt už $14 mažiau
sios prekės, eina iki $40, 
o kelnes nuo $3 iki $ 18-

darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai. Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naujų materijų isz fabriko, ką dar 
nė vienas kriauezius neturi, padarysiu puikiai ir pigiai savo broliams Lie
tuviams, tikt n’užmirszkit atsilankit pas manę, o už ką nesigalėsit.

Adomas Pauliukaitis
2713 Penn. Avenue, Pittsburgh, Pa.

VYRAI! VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit, 
Paš 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 \ patingą sutarimą su redakcija garsaus po visą svie

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

Idant pasigarsįti dar labjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir tintų žmones 
The National Recorder užmanė didelį kont<>stą ir visi, kurie prisius 
S 1,50, gaus per visą metą Garsa. taiposgi anglisz.ką laikrasztį „The National Re-- 
corder'’ ir p a 1 i u d i j i m ą, duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą kon teste.

Tiems, kurių yra uŽm(d<< ta prenumerara, po prisiimti m n I S 1,50. siusime 
laikrasztį per kitus metus, kaip dabar yra mus k nįgosc užraszyta. Norint įgyti 
tiesa imti dalyvumą tame kont *ste, reikia pasiskubįti, nes szitasypatingas pasiuli- 
jimas yra tik ant trumpo laiko.

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

raszczių. Jis turi tukstanc/.ius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename 
mieste ir kalmellje, bet jis nori danginus. Nei vienoje szalije žmonės nėra taip 
palinkę ant visokių iszradimų, kaip pas mus Suvienytose Valstijose. Natio
nal Recorder yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apsz- 
ežiai 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 37.300. Kontestas iszsibaigs 1 d. Lap
kriczio (November) 1897 m. Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tieso® 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..........................................................................    • • • 000
Kelionė į Kalifounįja, Mixico ........................................................................ n 400
5 dovanos po 2oo dol. auksu................................................ ‘.......................... », 1000

Kasztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar mokslninėje........................................... 300
loo dovanų po lo dol. auksu.........................................................................  <> 1000
Puikus po.rtafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai. • „ 500
loo dovanų po 1 o dol. auksu............................................................................ „ looo
lo loo-dolerinių dviraezių................................................................................ „ looo
7o dovanų do 5 dol. auksu................................................................................ ,> 35o
125 dovanų po 2 dol. sidabru............................................................................ „ 250
Trys szimlai dvideszimts penkios dovanos kasz 
tuo janezios.............................  $ 7.300.

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

Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtų dovanų, prižada iszmokėti 
dar 3500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).

Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus 3 1500 auksu; kitas dovana 
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus. Idant įgyti tiesą imti dalyvumą 
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už Garbu ir National Recorder, viso labo S 1,50.

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

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

Pinįgus siųskit ant adreso: .

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

Chas Rettig ir Sumis 
POTTVILLE’JE, Pa.

turi pravorą Lager alaus ir Porterio, 
taiposgi

B a v a r s k o alaus, kurs geresnis 
už importavotą. Pardavinėja ir bonku- 
tėina dėl szelmynų.

S. Markauckas
—neseniai pirko—

v© JStillunas.
pertai, žinoto, jog kaipo naujas 

biznierius nesigaili savo gardaus 
aluezio ir turkiszku cigaru. Visi 
eikit pas savą ant 315 E. Centre st. 
Shenandoah, Pa. |j y
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Jei i s z g a 1 s z keno koks gyvulys, 
kravė, arklys ir 1.1,., duokite telefoną 
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir

(Tasa.)
Susivienyjimo siekiai.
Jeigu kuris gyvas paima isz $u- 

sivienyjimo augsztv.iaus minėtų pa- 
szclpų, po smortjau anos negauna.

Jeigu kurs paima pusę posmerti- 
nės, po smert gaus tik likusių pusę.

Pasarga I. Toks Susivienyjimo sąna
rys, kurs paima gyvas bebūdamas isz 
Susivienyjimo paszelpa, gali prigulėti ir 
mokėti į Susi v. ir toliaus. bet isz u naro, 
kaipo garbės sąnarys.

Apie ligotus, neturinezius dar
bo, baduojanezins sąnarius privalo 
rupįtitis vietinės draugystės bei 
kuopos.

II.
Abelna tvarka.

Susivienyjimas Lietuvių Ameri
koje susideda isz lietuviszkų drau
gysezių ir kuopų.

Pavieniai sąnariai gali būti prii
mami prie Susivienyjimo tik isz 
vietų tolimų, kur arti nėra ir nega
li susitverti kuopos. Szeip pavie
niai (nutar. Seimo 1895 m.) privalo 
prisiraszyti prie vietinių draugys
ezių bei kuopų. »

In Susivienyjimą gali prigulėti 
kaip vyrai, taip ir moterys, doro, 
krikszczioniszko gyvenimo, tvirto, 
sveiko sudėjimo, lietuviai arba ar
timi lietuvių prieteliai, nuo 12 iki 
50 metų amžiaus.

Priėmimas į Susivienyjimą skai
tosi nuo dienos, kada į Susi v. kasą 
likos įneszta pirmutinė mokest is.

Lietuviai isz kitlįszalių svieto, 
norint, taiposgi gali prie Susivie
nyjimo prisiraszyti, pavieniai arba 
kuopomis. Tokie privalo mokėti 
vien metinę 50c. (1 rb. arba 2 mar
kes). Posmertines jie nemoka, 
patys posmertines negauna.

Jeigu sąnarys, Amerikoj prie 
Susivienyjimo prigulėjęs bent per 
tris metus, iszvažiuoja į Europą 
arba kitą szalį ir visas savo pride- 
rystes regulcriszkai iszmoka, kad 
numirtų ir pristatytų atsakanezius 
paliudijimus apie mirtį, posmertl- 
nę gauna, — kituose atsitikimuose 
pasilieka viskas ant nusprendimo 
Centraliszko Komiteto arba Seimo.

Draugystes bei

no

In vietinį surėdymų draugysezių 
bei kuopų ir į jų surėdymo būdų, 
Susivienyjimas nesikisza.

Draugystės.

Prie Susivienyjimo L. A. gali 
prigulėti draugystės bažnytinės, 
kareiviszkos, moksliszkos, politi- 
kiszkos arba kliubai, tcatraliszkos, 
susidraugavimai giedorių ir t. p., 
bile tik anų konstitucijos ir mie- 
riai nebūtų prieszingi musų tautys
tei, dorai ir krikszczioniszkam ti-

Norint prigulėti prie Susivienyji
mo visai draugystei, raszosi į jį tik 

• norintiejie,-kurie iszsirenka isz sa
vo tarpo vyriausybę, kad užsiimtų 
Susivienyjimo reikalais: kasteriu, 
sekretorių, o jei mato reikalą, ir 
prezidentą.

PASARGA. Jeigu didesnė pusė kokios 
nors liet, draugystės prie Susivienyjimo 
priguli; tad'pasiduoda Susiv. Organo ir 
Susiv. knįgose po vardu draugystės nors 
kiti tos draugystės sąnariai prie Susiv. 
ir neprigulėtų; jeigu isz draugystės pri
guli tik keli sąnariai, tada privalo prisi
raszyti prie vietines kuopos, jei anoji 
yra. arba uždėti naują kuopą, jei tokios 
nebūtų.

Kuopos.

Kuopos Susivienyjimo gali susi
tverti nemenkiaus, kaip isz trijų 
sąnarių; bet ne isz vienos ir tos pat 
szeimynos.

In kuopas raszosi vyrai ir mote- 
rys.

Kuopos gali užlaikyti savitarpi
nę paszelpą ligoje, arba neužlaiky
ti, gali turėti savo įstatus arba bū
ti vien tik draugiszkai-tautiszku 
susiriszimu, pagal sąnarių norą ir 
sutarimą.

Kuopos, didesnės, renka isz sa
vo tarpo: prėzidentą-organizato- 
rių, kasierių-pinįgų-rinkėją ir se- 
kretorių-knįgų vediką. Mažoms 
kuopoms užtenka tik sekretoriaus 
ir prezidento, kurs kartu gali būti 
ir kasieriumi.

(Toliaus bus.)
Tik pamėgįk už 10c. baksii C a s c a- 

r e t s, geriausia skilvio ir žarnų regulia
torių.

Tris 
lyka. 
jiimos kliasos.

Puikiausia visam Shenandoah

BESTAUPAGHA-
k ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už 

Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus

Adrcsavokit pas: Mi*. Ulrich «fc Son, 
Ashland, Pa. (19—6)

(Žiūrėk koks ratas).

KEATIXG.
sy

Wanted-fln Idea
Protect your Ideas; they may bring you wealth 
Write JOHN WEDDERHURN & CO., Patent Attor 
neys, Washington, D. C., for their $1,800 prize offei 
and Mst of two hundred inventions wanted.

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

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

AR ŽINAI KĄ?
Antanas Daniseviczia

savo naujame name ant
630 W. Centre str.

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

salinu ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei

singas ir geras žmogus.OO r*

[36 ir 9]
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SHENANDOAH, PA

-----  PAS-----

J. P. Williams &Son

ILAUCkO
Cash ffltms

-: Pigiausiai nusipirkt :- 
FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 

IR SIUVAMAS MASZINAS.

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

ZINIA DfiLSALIUNIKU 
IR SZTORNIKU.

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

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 WHEEL CO.

Middletown, Conn.

Didžiausia vieta Shenandoah
Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene. 
Szifkartės parduodam ant visų kelių mariomis 
PillįgUS ko greieziausia tiesiok in namus nuliaidžiam.

ihockasrSunus
10 S. JVIaip Stf.

Shenandoah, Pa

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

211 E. Centre str. 
Slienndoah. Pa.

Geriam ir szviezianse mėsa
— PAS -----

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

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia. (27 ir 28)
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Vincentas Domanski
E. Altjnap

604 S. 3-rd st.
Philadelphia, Pa.

Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- 
kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.oo 
iki S65,oo už tūkstantį. -Raszykit pas 
garsą agentą:

1 Dr’ J- Ozupka
5129 Malcolm st.

Philadelphia, Pa.
50 YEARS* 

EXPERIENCE.

R. H. MORGAN,
Dirba visokias

>, KEPURES, KARŪNAS,' 

KARDUS, DRABUŽIUS IR T.T. 

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

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Mainstr. Shenandoah, Pa.

S 11 u v 1 c’ Į-'cti v 11 et jtn y

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Se-g 
ną tėvynę, perka ir parduoda liaillllS ir visokius reika
lus atlieka kuoteisingjausiai.

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

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

ir pasidžiaugsi, jog suradai gera, teisinga ir iszmintingą žmogų.
Tik nepamirszk;

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

E U arba geriausia užeiga dėl darbinįką ar szeip žmo-
ra B nill’ Kurie nor szį bei tą dasižinotie ir szalto alų

B ifcnEoiIH^Ir ežio taurg iszgert'g ar cigarėlį parūkyti, ateiki- 

---------------- te pas:

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

trade marks, 
designs,

COPYRIGHTS A.C,
Anyone sending a sketch and description may 

quickly ascertain, free, whether an Invention is 
probably patentable. Communications strictly 
confidential. Oldest agency forsecuring patents 
in America. We have a Washington office.

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

SCIENTIFIC AMERICAN, 
beautifully illustrated, largest circulation of 
nnv scientific journal, weekly, terms £3.00 a year; 
?1.60 six mouths. Specimen copies and Hand 
Book, on Patents sent free. Address
\ MUNN & CO.,
x 361 Broadway, New York.

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:
. 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 iszguldyraas szventų 
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su 
labai naudingais dvaslszkals skaitiniais. 
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno 
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50 
pas KUN. A BURBA, Box 1053 

PLYMOUTH, PA. Luz. Co

Lietu viszka Kollegija del AKUSZERKU 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 proga praktiszkai mokįtis 2-uose palaginiuoae ligonbueziuose.

Szioj Kollegijoj jokiu budu negalima nusipirkt diplioino, kiekviena mokįeine turi mokį
tis ir tai gerai, pirma nek gauna daleidima laikyti ekzamina.

lazdavus ekzamina, apart dipliomo, gauna ,,State Licence“, tai .yra urėdiszką daleidimų 
praktikuoti netik valstijoj Illinois, bet ir kitose Amerikos Valstijose.
In-teligentiszkos ypatos, norinezios iszmokti moteriszkas ligas, turi geriausių progų musų 
kollegijoj.

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

DR. M. KOSSAKOVSKIS, PREZIDENTAS

657 Dickson st Chicago, Illinois

Minersville’je, Pa.
Gali gauti visokių į
<^j^^>aietuL^ j- Liekąrstvos - vaistai kuogeriausiai padaryti.

Beach’o aptiek oj e
Dr. W. J. Beach, savininkas

OFISAS: NAMIEJE ant 4th & SUKBURY STR.

SOHLOSSO
Geriausias Drapanų Sztoras. 

-  — - n i
VYRU IR VAIKU DRAPANOS,
SKRYBĖLĖS IR VISOKĮ RUBAI. ’

-----—----

Siutus daro ant orderio— —<
uigeri Rusiai tinkanczius už pigiausių prekę.

Atsiųsk reikalaudams sampelių.

SCHLOSS Sumburry str.,
Minersville, Pa.

ENIGA MONU.
NEBŪTINAS BAJI4TAS Ijieluwiszkoje kalboje!!

Kas galėjo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pasiroditu toku 
kniga kurioje wyses slapti bes monijimo butu atidengtos det wysu?, 
Senowes žmones wadino nionininkus rnganejs, d iranczeis nionus 
su pagiaiba piktos dvasios, da ij szendien dangtelis : tsitanda to
kiu ka tajp mislije ir szniak... Girdėdamas nevieni.art tck.es pasa-- 

kas. pasižadėjau davėsi k; d vysas mand’umas ir iszmint s j acjua isz 
gOrO&£ i..nknt,,. Dvhogi lirinvd.-.rnas iszrad u vysi.a ii no en j g-ei.Iženų, ii-. 

dawiuu kniga isz kurios kožnas gal bet lumrrninku. Toje knigoje talpi- 
<'i i a iiasv daugiau kaip sz mtas akiwu pamokinimu irape 50 ubrozelu para 

dancziu gana ejszkiej kajp apsycjtio ir isz savo užduotos i-zs.riszt.
Toi kniga druczej ir pujkiej in angliszka nudek ta abdarita su aukso atspaudom ant 

abdaru, knsztMoja tyktaj ,..••••••••• $1.50
Ttjpgi turu ant pardawimo wysokius dajktus ir rejkalingas prietujsas prie moniimo, 

be kuriu apsiejt negali. Prieg tam turu krautuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu- 
viszkoio katboie iszeio. Turu maszinukies del drukawimo groin i tu ir tt

pujki popiora dėt raszimo gromatn su dailom kwietkorn ir drukawotais pasveikini
mais. Tuzinas tokios popkros su dailais kopertais kasztuoja 35e„ tris tuzinai $1.00

Turu dvi jaunumenes juokinga kwietka, kury, kada duodi pavuostit, isztiszka wan 
duo ir padaro daug juoku, prekie 25c.

Kas iž dydeles fotografijos norėtu turėt daugiau mažu, tegul atsiuncze dydela, asz 
isz tosios trumpam laikio padariau 100 mažiukiu ir nusiusu už $ ,25c.

Norinticm dnžlnot apc vysokies knigas arba kitokius dajktus ir czienes, po apturėimu 2 centlnes mar
kios tuojau Biunczin drukuotus katalogus. Adresas in ma ao szitoks:

JOSEPH MATUTIS,
287 Wytlie Ave., - Brooklyn N. Y.


