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SHENANDOAH, PA. & PITTSBURGH, PA., 28 d. RUGPJUCZIO (AUGUST), 181)7 m.
Entered

as second class mail matter at the

revolverio ir vieną sužeidė.
Kada jau neteko szuvių, farmeriai užmuszė jį spragilais ir
lazdoms.
Merginų draugystė.
Mieste Harper, Kan. susi
darė kliubas merginų, kurios
susitarė netekėti
už to
kių vyrų, kurie geria, ruko,
cziulbia primkę ir keikia.
Kožna mergina, kuri nori įsto
ti į tą kliubą, turi prigulėt prie
kokios nors parapijos.

Post-Oefice

at

Metas IV.

Shenandoah, Pa.

ant 1 dienos Lapkriczio (Novemberio) ir tuoj prasidės
darbas.
Centrales mainierius, kurie
per isztisą szį metą turėjo di
džiausiaG varo-a
O su darbu, laukia jau geresnė ateitė.

moliai nuplėszdami po 15 dol. kiti, kurie prigulėjo į sz. Jur
nuo ypatos? Vis valdžia repu- gio Kareivių draugystę.
P.
Laiszkas isz Lietuvos.
blikonų. — Kas pavogė per Matijosziau Deltuva! ir Tams
(Isztrauka.)
licitaciją medį sugriautos pir ta esi mat Kareivių draugystė
.... Musų szalyse dabar nemutinės liet. bažnyczios, kada je, pagal ,,B.R.‘, svajonę, vie
Turkijoj eksplioduoja spakaina. Daugelį suareszta
skvajeris ir konsžtabelis pasi nok kibą aut mėnulio ta ka
vojo žandarai už lietuviszkas
bombos.
liko sav po kruvutę medžio, o reivių draugystė gyvuoja, ku
knįgas. Isz Kibartų (Vilkafreczią pardavė kitam republi- rios eilėse mato M. Deltuvą
Sveti 111 žemini laukan.
Maskolija laukia sve- viszkio pav. ) parubežinės ka
F'ochtas priesz du metu įne- konui ?
maros
kontoros
ir
viena
areszo
czio, Prancūzijos
Suvis nesigineziju, kad tą
Lai užtenka ir tų szunybių,
szė į Pennsylvanijos legislatutavojo, jau bus dvi nedėlios
rą billą, kad visus svetirntau- jeigu eitume giliaus į girią, kliubą pirmiaus sutvėrė, gal
prezidento.
(savaitės); tiesiog isz kontoros
czius, t.y. neturinezius antrų dauginus medžių rastume. Isf. Baliunas, St. Markauckas,
nuvežė
į
Kauno
kalėjimą.
Da

Czekijoj iiuisza žydus.
popierų, nepriimti į valstijos Taigi, bar k dar manę, „Bied- M. Deltuva ir kiti, bet iki pe
rė pas jį taipgi žandarai su
(steito) institucijas, o tuos, n«s republ.“, jogei tnv patin reitų metų negirdėjom, kad
URAGUAY’US.
prokuratorium kratą naktį
kurie ten yra,, kad iszmesti. kamus minu po kojomis. Jei tas kliubas butų kuom ženkPereitą seredą, dienoje ap- antrą adyną, vienok rado pas
Darbu£ dalis.
Taigi, kad dar toj Fochto tie gu tokių rudsamanių neiny- lyvesniu atsižįmėjęs — gal gy
vaikszcziojimo Uraguay’aus jį tik pusę lietuviszkos gazieDidysis straikas.
sa perėjo, Pennsylvanijoj į iiiotume kojomis, mus prary vavo, bet menkąi — greieziau
iszsiliuosavimo, mieste Mon tos, ir tai kuknioj (virtuvėj).
Straikieriai nors tvirtai lai 20.000 asabų (ypatų) bus isz tų su kaulais ir „Biednasrep.” buvo panaszus į kūną be dutevideo likos užmusztas Ura Vadinasi tas jaunas žmogus -—
galėtumei manę
pavadyti szios. Pereitą vasarą sutvertoguay’aus republikos preziden Kriaucziunas.
Gaila jo, nes kosi, vienok priesz tiesas ne mesti isz užlaikomų per gu
,,biednu ant proto“, kaip dar jai to kliubo visai į jį neprigu
berniją
szpitolių,
namų
dėl
prasižengia,
legaliszkų
val

tas J. Borda.
buvo tikrai diktas vyras, moasz Tamsta. . . . Užgink Tams- lėjo, nes Ig. Baliunas buvo isz
žmonių
sumiszusio
proto.
džios
įsakymų
visame
klauso.
kįtas
ir
tikras
lietuvys.
Paeina
TURKIJA.
Kur jie dings, kur pasidės?! ta, ką augszcziaus parasziau! Forest City prasiszalinęs, St.
Bet visgi kaip kur atsitaiko
jis
nuo
Gelgaudiszkių,
netoli
Konstantinopoli] baisiai įDar atkreipkime atydą ant Markauckas prigulėjo prie re
sumiszimai. Virden’e, Macou Tai tik barbariszkas tiesas
Nemuno.
Aresztavojo
taipgi
szirdę turkai ant armėnų ir
pin Co., Ill. susirinko straikie pradeda tie amerikiecziai isz- kitos partijos — demokratų; publikos, o kas link M. Deltu
daktarą
Matulaitį
isz
Seinų
ir
abelnai ant visų krikszczionių
Szitai tada
szįmet per rinkimus ant miesto vos — nežinau.
davinėti.
riai
ties
kasykla,
kurios
darbiuž tai, kad turkai užėjo šuo laiko Kalvarijoj ir daug, daug
valdžios demokiatai sumuszė skabrus p. Kreczikas suszuko:
nįkai
dirbo,
ir
galų
gale
paki

kalbį tarp armėnų priesz val visokių kitų mokįtų ir neniokįKad papuczkal tave kankina ir ne republikonus į juodą taboką, „Vyrai! tverkime kliubą, ralo toks armyderis, kad supe smagu
tų
suėmė,
Dieve
apsaugok
darosi, valgyk Case a rets
džią. Kaip užsiminėm pereitą
rintendentas turėjo kasyklą katariszkas cukcrkas, isz ties pasveiksi, nes tie republ. buvo taip įsi- szykimės kuo daugiaus, bus
kožną
nuo
rankų
bjaurų
žan

sykį, net sultono rūmuose tū
bjaurėję žmonėms, jog nė vie rinkimai, pakelsime savo var
10c., 25c,
uždaryti.
darų.
....
las armėnas padėjo dinamito
nas netapo iszrinktas ant urė dą”!
Ten pat straikieriai užpuolė
bombą, bet sultono nepasise
Korespondencij os. do.
Pats likęs prezidentu, įkvė
ant angliakasio J. Harris’©
kė jam užmuszti. Tas armė
Manding ir to neužgins pė gyvybę ir szendien žymius
namo ir paszovė jį patį į gal
.New
Philadelphia,
c
Pa.
nas yra suimtas. Pagavo kitą
,,Biednas Rep.“ Kodėlgi taip darbus atlieka ta.ip, jogei į
va.C
Mus
naujai
susidarius
parapija,
armėną, kada tas stengėsi pa Prigėrė Niagaroj.
19 Rugp. prisidėjo prie neįstengdama tuom tarpu pas stojosi? kad lietuviai palaikė lietuvius svetimtaueziai žiuri
degti bombą prie ottomaniszko
Pereitą nedėlią trys jauni straikierių apie 700 angliaka
demokratų pusę, o ir rejiubl. su pasistebėjimu.
tatyti
bažnyczią,
pastatė
baž
banko. Viena bomba eksplio- vyrai, ant vakacijų atvažiavę
Szitai priežastis, dėl kurios
sių isz Flat Top Field distrik- nytinę salę, kurioj 29 Rugpju- savuosius apleido — kas lietu
davo ant kelio, vedanczio nuo pas Niagaros vandokritį, no
to, ties Huntington, W. Va. czio bus laikytos pirmutinės vius sujudino? p .J. Kreczikas. sutvertojum kliubo p. J. Kredidžiojo veziro rūmų Į vieszpa- rėjo luotelij perplaukti per upę
Kągi lietuviai laimėjo nuo de cziką pavadinau, o kurio „B.
23 Rugp. prasidėjo Pitts szv. miszios.
Pereitą
nedeltystes rodos namą. Yra sua- Niagarą, bet negalėdami gerai
burgh’© konferencija darbinį dienį (22 Rugp.) laikėm mi mokratų? Tris palicmonus. R.“ taip neužkenezia.
resztavoti 6 armėnai, ant ku valdyti, apvirto ir Niagaros
Ar n.et^i«in<rai
Vvivadinnn r.
o rC
1
kų su. darbdaviais. Abejotina, tingą, ant kurio nutarėm mo Ką dauginus*?■TTclc.viafirS lie
rių krito nužiūrėjimas, kad jie vandokritis įtraukė juos pir
J.
Krecziką
org&H-ižatoriiim
ar pasiseks susitaikįti. Darbi- kėti kunigui alga.
Kun. V. ka kiszeniuose uždirbti dole kliubo? Kliubą, kurį sutaisė
priguli prie suokalbinįkų, me miaus, nek kitas luotas galėjo
nįkai reikalauja 69 centų mo- Matulaitis atvažiuos kokius riai. — Burdžius demokratas
tusių bombas. Visur po armė spėti ateit su pagelba.
pirmiaus įsakė palicmonams p. J. Kr., pavadinau demokesties.
3
kartus
ant
nedėlios
aprupįti
nų namus daro kratas, Kons
*
*
bereikalo žmonių netąsyti po kratiszku vien dėlto, kad laike
Gaisras.
*
mus
dvasiszkus
reikalus.
Jau
tantinopolis apstatytas kariurinkimų miesto valdžios demo
Tarp
straikuojanczių
yra
ir
lakupas,
jeigu
nuves
—
neimti
pereitą
nedėlią
buvo
trys
22 Rugp. sudegė dirbtuvė
mene.
kratų pusę laikė. — „B. R.“
lietuvių,
nevienas
isz
jų
kendauginus
per
$5
(prie
republ,
kriksztai
mus
bažnytinėj
salėj.
pramanytų mėszlų J. P. Tho
vadyk sau kliubą „indepęųM1SK0LIJA.
mas & Sons Co., mieste czia vargą, kitas ir bado pama Turėdami tokią pradžią, tiki buvo $ 10-1 7).
dence“ ar kitokiu vardu, asz
PetersburĮje laukia atvažiuoWoodburh, N.J.
Bledies to. Komitetas dr-ės szv. Jur mės neužilgo pasistatyti ir sa Per szitą vasarą ar matėme apie tai neginezysiu, man var
jant Prancūzijos prezidento
gio isz Ladd, III. atsiszaukia vo bažnyczią, o gal ir kunigą tokias begėdiszkas urmiszkas
yra už $ 250.000.
Faure’o. Ketina priimti su ne
ablavas, kaip pamenate, kad das mažai kenkia.
per ,,Vienybę“ į lietuvius, pas savęs parsikviesime.
Ant galo priduriu, jog dėl
paprasta iszkilme. Magistra Isz proto is z ėjo. kad suszelptų savo vargstan
In parapijos komitetą yra pernai buvo? Kas atidarė szį mus, kai Į) matome, demokratų
tas, kursai ant priėmimo Vo A. J. Haimik, darbinįkas ežius ir kariaujanezius už visų szie iszriūkti:
met ulyczią iki liet, bažnyczai?
valdžia vis geresnė miesto
kietijos Vilhelmo paskyrė 10 isz Kokomo, Ind. tiek prisis gerovę brolius.
Jei kokia
Prezidentas — Juozas Szi- Demokratų valdžia. Kas apie
tukstanczių rublių, ant priėmi kaitė apie aukso kasyklas draugystė ar paviene ypata monis.
tą rūpinosi? J. Kreczikas. Nes runde; republikanus, kaipo
svetimtauezius, minkime kojo
mo Prancūzijos prezidento Aliaskoj ties Klondyke, kad norėtų suszelpti straikuojan
Kasierius— Adomas Sziau- tas vyras surėdė praszymą pas mis, ko,,B.R.“ labai bijosi.
paskyrė net visą milijoną rub. net isz galvos iszėjo. Jam vis ežius lietuvius, tai tegul savo dys.
miesto konselmonus ir rinko Kokią tiesą, klausiu „B.R.“,
Bene gaila žmonių procios.... rodosi, kad jis turi begalinę centus ar dolerius siunezia ant
paraszus ypatų, reikalaujan- kaipo laikanczio su svetimžeI sekretorius — Konst.
daugybę aukso, o jo nevidonai minėtos draugystės preziden Braniszka.
miais, turi kisztis į mus lietu
CZEKIJA.
czių atidarymo ulyczios.
Antanas Bendo
Kas davė elektriszką lempą vių kliubą, velyk apvalyk unMieste Pilzno pereitą suba- vis nori isz jo atimti. Nuvežė to adreso:
II sekretorius — Jokūbas
garams panosis, o gal praloknetoli liet, bažnyczios, kuri si.
tą jau antra diena kaip czekai tą nelaimingą į beproczių na rius, Box 116, Ladd, Ill., nes Jokubynas.
siuneziant ant visų straikierių,
musze žydus. Prasidėjo isz to, rna,v
Kas norėtų kreiptis su ko szvieczia taip, jog gali pinįgus
Kliubas lietuvių, apie kurį
kad susibarė žydas Hartman’as Susidūrė t r e i n a i. tie pinigai lietuviams netenka. kiais mus parapijos reikalais, skaityti? Demokratų valdžia. taip daug ginezijamės, suside
su czeku - stubentu.
Kada
Mieste Toledo, O. susidūrė
tegul prie vieno isz jų atsiszau Kas rūpinosi ypatingai? p J. da isz gerų vyrų, kurie vienas
Didžiausias Brėkerys.
Kreczikas — jis vėl rinko pa kito susiklauso, laike nutarimų
policija ėmė žydo pusę, supy du treinai ten, kur eina sker Užtėmyta jau .buvo pernai, kia.
S.
raszus ant praszymo, darody- Įiriima vien įneszimus, atnekę czekai eme muszti žydus, sai vienas kitą geležinkeliai kad Lehigh Valles kompanija
Forest City, Pa. (Pabaiga). damas miesto rodai, kad daug szanezius labą lietuviams. Bar
daužyt langus jų sinagogos, Lima Nothern ir Lake Erie & perka brėkerius ir nupirktisį
nių pas juos nesitropija ir nežmonių
reikalauja
minėtos
mokslainių ir žydiszkų namų. Western.
Susimuszė tavori- juos uždaro.
Argi nedarydavo ablavo
dyvai, nes visi vaikai vienos
Policija, negalėdama sudrausti nis trūkis linijos Erie su pasamotinos — Lietuvos. Ta ne
Pasirodė, kad Lehigh Valles nedaliomis visi paliemonai lempos.
Nagi užgink tą, ,,Bied. R.”, galima isztarti apie republ.
įszėlusių czekų, paszauke ka- ' žieriniu - Lima. Daugelis va- komp. iszrado naują sistemą: ji drauge su b u rd žiu m, idant
kliubą, kaipo surinktą isz vi
riumenę, bet ne ta negalėjo žiavusių tapo sužeistų.
panaikina maszinas senų bro žmones, suvejusius į kokį na jeigu gali. Szitai dėl ko man sų kaimų. Todėl mandagiems
apmalszįti. Apszaukė kariszką Ties St. Louis, Mo. prie kerių, sujungia kokius du, tris mą ant pasznekos, paimti, ves p. J. Krecziko ypata patinka
sąnariams kliubo „indepen
stovį. Kariumenė daboja gat stacijos Dohlgreen taipgi su brėkerius į vieną ir įstato vie ti į lakupą? argi nepaėmė po ir jį giriu!
dence“ iszpultų padėkavoti,
ves, namai nuo 9 vai. turi but sidūrė du treinai. Abi lioko- ną dėl jų maszineriją, naujau 9-12 vyrų, nulupdami nuo
Raižydamas apie darbus, jog jis davė progą, kad jų
uždaryti, niekam nevalia rink 1 moty vos ir didžiuma vagonų sios sistemos, kad toj kelių jų sunkiai uždirbtus centus po atliktus dėl lietuvių labo per kliubą ir prezidentą galiu pa
tis į kuopeles. Suaresztavojo j subiro. Prie daugelio sužeistų, brėkerių anglis galėtų iszvaly- $10-15-17 nuo ypatos?
demokratus, bueziau neminėjęs girti. Meilei gireziau ir kitus
29 ypatas. Mieste viskas ap 6 į smert yra užmuszti.
— Kas suaresztavojo vieną p. Jokūbo Krecziko vardą, tokius prezidentus, bet, ant
ti.
nelaimės, jų ir su žvake po vi
tyko, vienok da ir ant ryto
kad
jo
vardas
nebūtų
surisztas
nedėldienį
G
tą
adyną
vakare
Taip
yra
su
Centralia.
Czion
Ant d v i r a c z i o.
są Forest City daugel rasti ne
jaus priemiescziuose žydus
su
atliktu
darbu,
kaip
skaity

Lehigh Vallės komp. supirko visas kriksztynas Jono Gauso,
galima.
In
New
Yorka
atvažiavo
ant
C
smaugė. Žydai, teisybė, yra
aplinkinėj visus brėkerius: neiszskiriant paezios moterisz- tojai matėte. Ir jeigu bueziau
Su guodone
baisikelio
Harry
Leo
isz
Petrauckas
baisi Gzekijos sloga.
Centralia, Logan ir Continetal kės, Kuri buvo vos diena po užtylėjęs jo vardą, manding
parapijos sekretorius.
Lioux Fall, S. Da.
Iszviso
bueziau
likęs
neteisingu
savo
kūdikiui?
—
Ar
ne
pats
bur
ir
da
pereitą
rudenį
juose
dar

Neiszspjauk su tabaku «r nesurukyk savo nuvažiavo 1784 mylias per 25
amžių.
bus sustabdė. In vietą tų visų! džius, republikonas, dirigavo- sąžinėje. Velyk susipykti, kad
Ant pardavimo
dienas
ir
23
adynas.
Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
ir
iki
musztyniu
su
„Biednu
brokeri ų dabartės toj kompa jo ablavą? Ar neapslobo tą
dubellavas blokas Girard vii le’ėį
tabako ant visados ir būti drūtas, mngBausmė
p
i
k
t
a
d
ė
j
u
i.
Rep.
”
,
o
turėti
ramią
sąžinę!
syk
ta
inoteriszkė
prie
lakupos
nija stato vieną didelį, didžiau
prie Parker street, žeminus Opera
netiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir pa
liegę, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
Da vieną užpuolimą ,,B.R. “ House. Isz vieno szono yra 8 pui
Netoli miesto Mennheim sią ant viso svieto brėkerį. Du durių, taip, jogei daktaras,
toją, kuris daro isz ligotų drūtus vyrus.
kus kambariai ir didelis ruimas
turiu paaiszkįti.
Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais užpuolė ant tūlos farmerkos milijonai pėdų lomberių į jo paszauktas ant bogės, parga
„Kaipgi galima sakyti, — sztorui, isz kito szono yra 7 kam
į 10 dienų. Suvlrszum 400.000 iszsigydė jos locnuose namuose koksai pastatymą sueina. Pamatas jo beno namon ?
jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekoraszo jis, — kad J. Kreczikas bariai ir mažesnis ruimas sztorui.
—
Kas
užlaikė
tuos
paslapyr
183
pėdos
ilgio,
o
augszczio
valkata.
Dagirdę
apie
tai
far
riaus, po gvaraneija, jog iszgydys tave,
Abudu szonai dabar parsamdyti.
Už 50c. ir $ 1,00. Knįgutg ir sampelius merkos kaiminai nusivijo pas bus 130 pėdų. Dirba jį dabar j tusszinkius, veik sklepukuose, sutvėrė tokį kliubą?. . . . Kliu
Platesnes žinias suteiks:
prisiųsiu už dyką.
Adresas:
bą
sutvėrė
Ignas
Baliunas,
St.
kur
žmones,
susirinkusius
ant
150
karpenterių
ir
jų
pagelbikui piktadėją, bet tas nenorė
James Morrell,
Sterling Remedy Co., Chicago arba NewMarkąuckas, M. Deltuva ir
Girardville, Penn’a. (35-38)
York.
243 jo pasiduoti, szaudė į juos isz nįkų. Brėkerys bus užbaigtas gėrimo, aresztavodavo prie

Nuszove Uraguav‘. aus prezidentą.

Balsai isz Lietuvos.

Žinios isz Amerikos.

(Tąsa nuo 3-czio pusi.)

J

ant tų varguolių, nes jie nega- Atsitolinęs nuo tavęs.
Kaip gyvatė gilia!
lingi ir neapszviesti, ir visoje
pasauleje dabar taip yra, kad Savo gylymo retežiais
The Voice of Americas, Lithuanians
Surakino spėkas,
neturtinga
ir silpna
smaugia,
Į
sąnariai,
velijanti
lietuvystei
O
Iv
O
Kad kankynės mano szirdies
Gal neapsiriksiu prasitarPUBLISHED EVER! SATURDAY
labo
ir
geros
pasekmes
Susio
didžturezius
glosto,
nes
tie
Nenunaikys niekas.....
------- BY----dams, kad Susivienyjimas Lie
’’Garsas Publishing Co”
tuvių Amerikoje pradeda pa vienyjimui, kad szioki nurody turi galybę ir tų bijosi. Taip- Taigi skriedžiu savo dvasioj
In Lietuva savo;
--- AT--stoti ant tikrai tvirtų lietuvy mai ir užmetinejimai yra ne- pat dedasi ir Maskolijoj. DaAnie augszcziaus rodymu teisingumo szių žodžių Viliuos savę sutvirtyti
103 E. Lloyd Str.
stes kojų, ypacz sziuose pasta vaisingi.
Del tėvynės labo.
Shenandoah, Pa.
ruose ’97 metuose. Mano pra- minėti p. J. V. . . .0 nurody gali būti tas, kad del apmalsziJei galėcziau į Lietuvą
&
sitarimui pripažįs tiesą tautie- mai ne naudą ,,Susiv.” atga- nimo rusiszkų straikierių val
Viekiai asz sugrįžti,
1012 Carson Str. S. S.
cziai, objektyviszkai žiurintie- bęs, tik greieziau gali,,Susiv.” džia siuntė kariumenę, kaipo Suramįeziau szirdį liūdną
daro ir kitur, arba kaip dare
Pittsburgh, Pa.
jie. Tik paveizekim tikrai į ■ susilpnįti.
Ir dvasioj atgycziau.
Da
kiti
iszsikalba,
kad
jie
lake
rinkimų
ir
pas
mumis
Ga

dabartinį ,, Susiv.” prisilaiky
Neskrajotą man sapnuose
V. J. Stagaras
.dėlto
prigulėti
negali
prie
Sulicijoje.
Kareiviai
tie
szaude
,,Pelėdos” visokį,
mą, stovį bei augimą, o isz an
Responsible Editor.
;
sivienyjimo,
kad
prie
jo
pri

ir
musze
nekaltus
žmones,
o
,,Sziksznosparniai” viltviiingi,
tros szalies i cįvairias kalbas ir
klauso
tūli
lietuviai
kunigai.
gavo už tat nuo caro pagyra,
O da ir kitoki!
Translating & job work in englisli, rasztus, patilpusius lietuviszKiti atranda kitas priežastis. panasziai, kaip ir pas mumis Nes Lietuvoj nakties paukszczią
lithuanian and polish languages
kuose
laikraazcziuose,
o
be
adone at reasonable prices.
paukszteliai,
bejones datirsime, kad szie Bet ar Susivienyjimas eitų porai kareivių iszkėle didelę Ir Nemyli
skrajojant apie namus,
sziuom ar kitu keliu, jie vis, sa iszkilmę už tai, kad jie subadė
metai
yra
del
,,
Susiv.
”
nepa

'‘Garsas Amerikos Lietuviu”
Nekenczia broleliai!! —
kau,
prie
jo
neprigulės
ir
atras
ar
suszaude
du
išbrinktuosius.
prasti. Tik bala žino, kad tie
Tad nekankįtą jie manęs
•JIszeina 5 kas J subatag
musų kalbėtojai, agitatoriai ir iszsikalbejimo priežastis. P. J. Czia ir ten žmones kenezia
Su savo bjaurumu;
V....s
gali
tokiems
ponams
skriaudą.
Czia
ir
ten
dapadejo
raszejai, vietoj nurodyti ką
Ir n’užduotų mano szirdžiai
703 E. Lloyd str.
staeziai
atsakyti,
kad
toki
tau

didžtureziams
ir
žudė
varguo

Tokį neramumą.
Shenandoah, Pa.
naudingo lietuvystei,stiprinanczio ,,Susiv.”, pripieszia savo tiecziai yra iszgamai ,,Susiv.” lius už tat, kad tie užsiminė Rasi Lietuvos mergelės
Kasztuoj a
Manę nuramįtą,
straipsnius vienų karezių užme- kartu ir visos lietuvystes; jie apie savo tiesas. Visas skirtu
nt visą metą.................. 1 do), ir 20 c.
visai neaptaszytų. geidžia Susivienyjimą kuogrei- mas buvo tik tame, kad Gali Linksmoms, meilingoms daine,, pusės metą..................................... 60c. tinejimų,
[lems
,,
3 mėnesią.................................... 30c. Mat ,,Susiv.” neina pagal jų cziaus apsilpnįti, o neįstengda cijoj kariumenė atėjo apgyni
Dvasią atgaivįtą. —
Shenandoah’o skaitytojai gali gauti
mi prigriebti, stengiasi nors sa me lenkiszkų ponų, žydų ir tt., Tad laimingai dėl tėvynės
Garsa užsimokėdami po 10c. kas mėnuo norą ir pagal kreivą jų pakrai
Darbuoti galėcziu,
pą, tai reikia jam užkirsti ke vo tuszcziom kalbom bei zau Maskolijoj — didžturezių, locninįkų dirbtuvių, maskolių, Ir su tikrais szirdies jausmais
In užmare su pristatymu iki Maskolią lius, idant jis nesiplatįtų, ne noms jam užkenkti.
rubežiui...................................... 5 markės.
Tėvynę mylėcziau.. ..
Ant galo, kada Susivieny vokieczių ir kitų. Kasgi tame
augtų.
Lietuvys J. . . .s.
jimas turės savo ižde 10,000 gero? Kasgi per žmones staPinįgus reikia sląsti registravotoje
No 31 Garso p. J. V........s dol., kas, reikia tikėtis, neužilKožnas taip sako.
cziatikiai, urednįkai ir pats ca
gromatoje arba per „money order“.
vėl
parodo
naujas
priežastis,
gio
iszsipildys,
tada
tai
gales
Cascarets
katariszkos cukerkos, dyviSlunozlant nedaugiaus kaip 60c., galima
ras?
Mums
rodos,
jo£
ir
tame
niavsias
iszradimas
szio amžiaus, yra
prisiąsti pacztavoms markėms
del kurių ,,Susiv.” negali aug atlygįti keliones kasztus kiek
nieko Ogero7 nėra, J nes
jeigu gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
o
ti ir stiprėti. Girdi, Susivie vienos kuopos ar draugystes
daro labai gerą įtekmę ant inkstą, abelKorespondencijos, vLoki rank- nyjimas Liet. Am. dėlto nesi- delegatams ir tada, be abejo svetimas skriaudžia žmogų, nai vidurių, perezystija žmogaus krauja,
nes, svetimtaueziai gales prisi tad greieziaus galima jam at panaikina perszalimą, iszgydo galvos
raszcziai ir pinįgai turi būti siunplatina,
kad
iki
sziam
laikui,
stebėti į visuomeniszkos lietu leisti, bet jei savas, artimas, skaudėjimą, karsztligę ir užkietėjimą vicziami ant szio antraszo:
per vienuolika metų, nenukele vių organizacijos ,,Susiv.” sei
Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
Garsas (Publishing Co.
tai skriauda buna skaudesne. durią.
mėgink
jas
sziądien; 10, 15, 50 centą, vi
Seimo į valstiją Connectikut, mą; dabargi dalykas yra keb Nedovanai sako musų priežo- są aptlekorią
Shenandoah, (Pa.
gvarantuojama.
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Massachusets, arba net Illinois, lus, kada-gi ant seimo atsilan dis, jog labjaus skauda, kada
bet prieszingai, atlikdamas sei ko tautiecziai tiktai artimesnių savas szuo įkanda, kaip kad
Geleziiikelisjelii^li ■ Vaiky.
Klausymas apie Emigrantų mus vientik valstijoj Pennsyl miestų kiekvienas savais kaszO savasis Prasideo nuo 15 Lapkriezio 1890 m.
Namą likos lyg atmestas į sza- vanijos, duoda progą metyti tais, tiktai del meiles lietuvy įkąstų svetimas.
szuo taip jau gerai kanda, Trelnai iszeina isz Shenadorio į Penn
lį ir užmirsztas.
Niekas apie pinįgus, statydamas saliunus stes ir Susivienyjimo.
Su guodone del lietuvių ir liuosybes jokios neduoda, o Haven Junction, Mauch Chunk, Le
jį jau ne nekukszt. Argi jau tą Pennsylvanijos
highton, Slatington, White Hall, Cata
biznieriams.
kad kas pasidrąsįtų pasakyti sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
klausymą, ant kurio naudos Szis p. J. V. . . .oprasitarimas lietuvystes raszausi
Vidugiris.
O
ką prieszingo, tad vargas to ir Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
yra sudėta keli szimtai dolerių, yra tikrai naujas, gali sakyti,
3.53, 6.00 po pietų.
taip ir paliksime neužbaigę? kad da pirmu kartu iszrietejęs Tik pamėgįk už 10c. baksa C a s c a- laukia. O , , rusiszkas” caras? In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38
rets, geriausią skilvio ir žarną regulia
Pirmiausiai, jis ne rusas ir net 9.14 ryta; 12.58, 3.53 po’piet.
Kada amerikiecziai visaip isz lukszto. Ir dabar tu žmo torių.
In Quakake, Syvitchback, Gprhards ir
ne diclžrusis, nes nepaeina isz Hudsondale
Stęngįasį apsunkyti įėjimą gus suprask, kių'io raszejdczia
3.53 po piet.
emigraiitų į szią szalį, mes yra teisybe? P. Szliupas sa Kaip rusinai žiuri ant rusiszkos kilmes, tik Rossijisz- In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
kas, nes valdo visą Rossiją. ton, Laceyville, Tovanda, Sayre, VaverMaskolijos.
lyg tyczia tada visai užmirsz ko, kad Susivienyjimas neau
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53, 6 00 po
Kaip
ir
visi
carai,
karaliai,
ar
tame apie paszelpą savo bro ga dėlto, kad jį, p. Szliupą,
piet.
Ar galime mes kada gero
lių, kurie czion atvažiuoja iszmete isz savo eilių nelega- tikėtis nuo Maskolijos? Nie kiti vieszpacziai pirmiausiai In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
ir In Westus 9.14 ryta; 6.00 po piet.
žiuri
savęs
ir
laikosi
su
didžjieszkoti kąsnelio duonos.
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
liszku budu, kaipo bedievį; p. kados. Juk iki szioliai pildė
(Pabaiga bus.) Stroudsburg 6.03 ryta; 3.53 po piet.
O svajojom, kad pastatysim Dzūkas nurodo per ,, Vienybę” me jos įstatymus ir norus visų tureziais.
In Lambėrtville ir Trenton 9.14 ryta.
tikrą Emigrantų Namą, pas kad ,,Susiv.” nesiplatina užtai, lupikų — musų virszinįkų, o
In Tnkhannock 6.03, 9.14 ryta; 3.53 po
kui tikėjomės, kad nors iszlai- ką atmeta visus valkatas ir ap ką pelnėme?
piet.
Didesnę prie NUSIMINIMAS.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
kysim agentą, kursai pasitiks svaigusias žmones, dabar-gi p. spaudą ir sunkesnį jungą. Ir
53. 6.00 po piet.
O! Lietuva motinėlė,
atvažiuojanezius lietu visikus J. V........ui No 31 Garso užme ką, ant galo, mes, būdami su
In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
Kaip tavęs iszsilgau!
In
Jeanesville, Leviston ir Beaver
ateivius, suteiks jiems reika ta priežastį, buk tūli tautiecziai visai atskyrios tautos ir kito Atsižvelgęs į tą szoną,
Meadow 7.38 ryta; 12.58, 3.53 po piet.
lingas rodąs ir kaip galėdamas kelia kalbas, kad „Susiv.”gai- tikėjimo, galime tikėtis labo,
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38,
Szirdelę pravirčiau.
9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
palengvįs jiems įėjimą į Ame szina savo turtus -įrengdams kada jau jų vientaueziai rusinai Kada szendien liūdnas būdams
In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton
9.03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir
riką. Ant galo nutilom ir. .. . saliunus Pennsylvanijos biznie pamėtė viltį page 1 bos nuo ca
Daviau dvasiai valią,
8.42 po piet.
Nuskries!
į
mielą
tėvynę,
tylim. Dar atsiliepe toj tyloj riams.
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 ir6.00
ro ir stengiasi, atsikratę nuo
po
piet.
Mano
gimtą
szalį!
į ,,Garso“ redakciją apie pora
jo,
kitokiu
budu
pakelti
savo
In Hazleboork, Jeddo, Drifton irFree
Kad Susivienyjimo seimai
tautieczių, kurie sakėsi, kad
Nes
viliuosi,
jog
su
dvasia
land
6.03, 7.38, 9.14 ryta; 12 58, 3.53 po
tautą ir pagerįti būvį savo bro
pietų.
per
vienuoliką
prabėgėsiu
me

Atrasiu
ramumą
apsiimą būti agentais prie pa
lių.
Sztai ką raszo organas
In'Ashland, Girardville r Lost Creek
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta
1.50, 4.10
sitikimo lietuviszkų ateivių tik tų atsiliko vientik Pennsylva ,, Rusinu Tautiszko Susivie Ir atmesiu asz nuo savęs
5.0
9.15
po
pietų.
Visa
neramumą
.........
už... . §500 metines mokes- nijos valstijoje, iszskyrus pe nyjimo“ Svoboda:
In Raven Run, Centralia Mt-Carmel
reitus
96
m.,
tai
asz
pripažįstu
Kad
paleisiu
savo
dvasią
ir
Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07,
ties, patys pamirszdami paau
6.46, 9.12 po pietų.
„Ne
vien
Amerikoje,
bet
ir
Lietuvoj
skrojoti,
In Park Place. Mahanov Citv. Delano
kauti ant to reikalo nors po d. J. V. . . .s tiesą; bet stebė senoje mus tėvynėje randasi Ir-gi nors per sapną vilties
5.45,
6,03, 7.38,9.14 ryta; 12.58, 353. 6.0
8.42,
11.13 po pietų.
kelis centus. Ant to, kaip iki tinas dalykas, ar szios minė laikraszcziai ir žmones, kurie
Tėvynės jieszkoti.
In
Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
sziol, ir pasibaigė visas triūsas tos atsilikimo priežastys p. J. kala į galvas mus žmonėms, Szeip jau sunku man kankįtis
3.53, 6.00, 11.13 po pietų.
apie Emigrantų Namą.
Tik V .... s nesupranta, ar tiktai kad nėra geresnio kraszto už
Treinai iszeiii.
Isz visur suspaustam;
nenori
suprasti?
Man
ding,
Isz.
ShiunoKin
5.15, 8.20, 12.10 isz ryto. 3.00, 5.Io
paskutiniam ,,Lietuvos“ nuNes sądraugai jau užmirszo,
7 50 po pirtu ir ateina in Szenadori’ ant 6.03, 9.le
Maskoliją
ir,
kad
„rusiszryte, 12.58, 3.53. 6.00, ir 8.42 po pietų
merij randam žinią, kad drau kad Susivienyjimas dare tai kas“(?) caras yr’ geriausias ir
Ir da taiso spaustus.
Iszeina isz Szenadorit. j Pottsville, 6 03. 7.38
9.65, 1105, isz ryto;
12.§8, 3.05, 4.15, 6.00
del
labo
savo
brolių
ir
susti

8.42 po pietų.
gyste D. L. K. Vytauto, kuri
Nors
būdamas
silpas
dirbau
vienatinis žmogus, kurs gali
Iszeina isz Pottsville į Szenadori 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3.00, 5.15, 5.40,7.15.10.20
31 Gegužio kele balių ant nau prinimo paties Susivienyjimo. iszgelbeti musų tautą nuo
Dėl tėvynės labo,
po pietų.
Padekime
sau,
tegul
Susivie

Iszeina isz Szenadorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38
Ir paszaukimą turėjau,
dos Emigrantų Namo, visą
9.14. ryte, 12,58,3.53.6.00,8.42 po pietų.
vieszpatavimo
lenkiszkų
ponų,
gryną pelną 68 dol. ir 90 cen nyjimas szįmet butų nukėlęs
N’užmirszau ik’ grabo —
Iszeina isz Hazleton į Szenadori, 7.35, 10.05
žydų,
madjarų
ir
nuo
visų
ki

12.52
ryte, 3.05, 5,57, 7.56 po pittu.
tų — paskiria ant to siekio. seimą, kaip p. J. V........s nu
Inkvėpt meilę savo broliams
NEDELINIS TREINAS
Kiek mes suskaitėm, ant Emi rodo, į valstiją Illinojaus. Vie tokių priespaudų. Prisiklau
Tėvynę mylėti,
Iszeina in Raven Run, Centralia
grantų Namo sulyg sziol buvo tą paskirkime Chicago, kaipo sęs tokių kalbų, o nieko dau- Nepažįstantiems Tėvynės,
Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
iszviso paskirta $ 524,90, taigi atsakaneziausią,
nevienas
Gražiai rodinėti.
I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina In Shamo
apgyventą giaus neskaitęs,
dabar bus $ 593.80.
kin
ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po piet
ietuvių; ten randasi Susivie mislija, jog tai teisybe ir duo Viltis mano visad buvo Iszeina isz Shamokin in Shenadori 8.15
tų
už
tai
net
savo
galvą
nukir

Mylės
manę
broliai,
nyjimo
kuopa,
susidedanti
gal
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in
,,Lietuva“ No. 34 raszo,
kad ji bus padidįta: bus duo isz 20 sąnarių, tai ant seimo sti. Tuotarpu dalykai trupu Nes juos szelpiau, kiek galėdams, Shenadori ant 9.10 ryta ir 12.50, 6,31
po pietų.
Straipsneliais padoriais.
damas prie jos priedas a n g- oe abejones vieną delegatą pa tį kitaip stovi. Nes kasgi yra
Iszeina in Ashland, Girardville
1 i s z k o j kalboj. Ar skirs; atvažiuos Susivienyjimo Maskolija? Maskolija ne yra Bet kaip keistai atsitiko
Lost Creek, 7.53 ryta 11.40 po pietų.
In Hazleton, Black Creek Junction
ne naudingiaus butų, kad sekretorius, gaudamas kelio- rusiszkas krasztas, bet vieszSu mano broliukais:
7
<z>
Penn Haven Juction, Mauch Chunk
,,Lietuva“ duotų lietuviszkus nes kasztus, pribus preziden patystė, susidedanti isz dauge Apsirinko kitą kelią
Allentown, Bethlehem, Easton ir New
York, 9.10, ryta 12.50, po pietų.
priedus? Jei ,,Lietuvos“ prie tas del meiles lietuvystes ir pa
Szie visi kvailiukai!
lio
tautų,
taippat
kaip,
padeIn Philadelphia 12.50, po pietų.
dai butų . taip suredagavoti,
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
Atmetė szventą tikybą,
City ir Delano, 9,10, 12.50 ryta; 6.03
kad isz jų anglai galėtų gauti ties Susivienyjimo, dar gal at kim, Austrija, Amerika, arba
Atskalūnais tapo;
6.31 po pietų,
aiszkų ir teisingą supratimą keliaus vienas delegatas isz kitos — tarp kurių vienok „Rojų padarys ant žemės” —
Iszeina isz Hazleton in Szenadori 9.00
ryta
12.52, 6.24 po pietų,
valstijos
Michigan,
na
ir
sveapie lietuvių padėjimą ir var
daugiausiai randasi didžrusių.
Jiems daktaras sako.
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00, 9,lo
gus, tada toki priedai galėtų timtaueziai gales prisižiūrėti ir Kaip kiekviena kita vieszpa9.40, ryte 3.05. po pletu.
Isz Pottsville in Szenadori 8.45, 10.40
būti ir gana naudingi, vienok prisistebėti į lietuvių visuome- tystė, taip lygiai ir Maskolija, Pasilikau vienas liūdnas,
ryte;
12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
Nėr pagelbinįką,
siekis — iszmokįti lietuvius niszkos organizacijos ,,Susiv.” nors užsilaiko isz vargdienių
Rollin H. wilbur generalnas superIn
Kurs viltviliszkai pritarė,
tendentas South Bethlehem, Pa
angliszkai, duodant jiems skai
seimą
ir
susirinkusius
keturis,
žmonių,
nes
tie
daugiausiai
,,Sziksznosparnis
”
liko
......
CHAS
S.
LEE, gen. agentas
tyti angliszkoj kalboj visokias
Philadelpdia, Pa.
telegramas ir apysakas, vargu ar daugiausia penkis pribūvu sudeda pinįgo ir pristato žmo Savo kalboj nusirodo,
A, W, NONNEMACHER, Asst G, P A
sius delegatus. Taigi man nu nių - - nepaiso vienok daug
Jog jis tavę myli,
South Bethlehem, Pa
dasiektinas.

Kas link Susivienyji duoda, jog szį dalyką be dide| lių aiszkinimų ir laužymo plun‘‘Garsas'Amerikos Lietuviu”
mo ir jo Seimu. I ksnos mato visi Susivienyjimo

g

BROLIAI MARK
str. Philadel
phia, Pa.
Krautuvė degtinės, vyno, likierio.
Klausdami apie prekes ra
szykit pas pirmąjį agentą*
428 South

Dr. Julian Czupka
5129 Malcolm str. Philadelphija, Pa.

ANTANAS KALCZ1NSKAS
geras ir teisingas
vyras laiko

mainierin

g

«-

G

HOTELI
ANT

KETVIRTOS
(Fourth) Strce

Minersville, P

JOHN CLARK
užlaiko v y n ą7 1 1 k 1 e r i u s ir
cj g n r u s.
Visados szaltas ir
szviežias alus.

Elizabeth Port, N.J. [17.V11-971

Dvi

Aplietos

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

P.Č. Schilling &Co.,
2801 & 2401 Penn. Avenue,
Pittsburgh
Pa.
O

J. M SCHAFER.
Loikati didelį' krautuvę imporlavutų VYNO,
LIKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALLh kur galit gaut, buleliais ir
bnczkutėmis. užlaikau klerku lietuvį,
JONĄ BARDZ/LAUTSKA- Neūžmirszkil
ntsiszaukt po adresu:

1109 Carson str. South Side
Telt'phon 41 — Pittsburgh, Pa. [15-5-97]

M. GRABAUCKAS
geriausias ir vienatinis lietuviszkas

Kriauczius visoj Alinersvillej,

taipgi turi puikią užeigą.

*

Lietuviai, eikit pas saviszkį. o nesigraudįsit
[8-5-97]

GERIAUSIA UŽEIGA pas

J. ANCEREVICZIU
202 S. Main st.

Shenandoah, Pa.

Nugi vyrai pas savo brolį lietuvnįka ant szalto alaus! isz Prancijos
sznapso ir turkiszką cigaru! Užei
kit, o nepasigailesit.
[37 ir 19]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrymą
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bėdoje
Plauberij žemiau Readingo geležinkelic

PATENTS

Promptly secured. Trade-Marks, Copyrights
and Labels registered. Twenty-five years ex
perience. Wo report whether patent can be
secured or not, free of charge. Onrfee not due
until patent Is allowed. 32 page Book Frec«
H. B. WILLSON &. CO.. Attorneys at Law,
Vpp. U. 8. Pat. Office
WASHINGTON. D. C-

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka
* EESTAUBACIJA*
Geriausi gorymai, užkandžiai uždyka n&
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki J2. Ti ri visokiu kogoriausia padarytą valg’ą

kepsnią, oisterią irt. t.
Smagiausia vieta del užeigoš.

Yra

pulki salė kurioj stovi net 9 biliardai
Priegtam da kiekviena dailiai priima ir
rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir

P- PH8KEVICZRIČ
Kampas Main ir Oak uliezią,
SHENANDOAH,

PA.

S A L 1 U N I N K A I!
— Na wisi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad UHRYST1AN 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

•Zejnaicziu Vyskdpyste,
Persky ęim as XIV.
----- (Tąsa.) ----227.

Kliosztorius turi 49,641 rs.. Tuos pinįgus per ilgus amžius sudėjo paczios mergaitės, įstodamos į zokoną, nes būtinai nieko neturinczių per
dėtinė nepriėmė į zokoną. Kiti kliosztoriaus turtai ilgainiu pragaiszo;
vos žemės gabalėlis pas kliosztorių teliko.
Knįgyne savo turi į 200
knįgų dvasiszkos įtalpos.
Gyvena Kražių kliosztorių j 19 zokonykių; viena isz jų mokina
mergaites raszto ir siuvimo, o kitos tik garbina Dievą.

Raketai Kenstaicziuose.

231.

Dievobaimingas Jonas Antanas Rymgailla, matydamas kiek gero
daro žmonėms Varnių ligonbutis, užsigeidė panaszų įsteigti Kenstai
cziuose. Kaipogi pasikalbėjęs su vyskupu Steponu 31 d. Kovo 1783
m. užrasze busiancziam ligonbucziui 18 valakų žemės su 38 žmonėmis,
ir tuojaus savo užraszus sude patvirtino. Dar to negana, savo pinįgais pastatęs koplyczią su ligonbucziu, pavedė ją rakitui Mateuszui
Virkuckiui, paskirtam vyskupo į perdėtinius. Metuose 1786 tas pats
turtingas Virkuckis dovanojo ligonbucziui 900 rs. Sekdamas jį Mar
tinas Gavrylaviczia įsteigė pas Kenstainių koplyczią altariją, o kunįgui užrasze 1,850 rs. Altarista Mykolas Vorniloviczia, isz sziaip jau
kunįgų, yra kartu valdonu ligonbuczio, kuris dar moka jam algos 13rs.
kas mets. Gyvena Kenstaicziuose trys rakitai ir 30 ligonių.

228.
Mergaites

szv.

Benedikto

Marijavitkos Kražiuose.

Metuose 1758, vyskupui Antanui Tiszkevicziai norint, Dominykas
Mankovskis, Kražių klebonas, pastatė Kražiuose medinę bažnyczią su
kliosztorėliu ir pavedė pargabentoms isz Vilniaus zokonykėms maria- vienatinis lietuviszkas pinįgų-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis
vitkoms. Kad turėtų kuom misti, davė joms gabalą žemės ir apsiėmė svieto: į Europą ir t. t. ir pinįgai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
kaip galėdamas szelpti.
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
PAS
svieto.
Offisas (kantaras)

Juozą Miliaiich
308 W.Centre str.

zokono

Kražiuose.

Krizostomas Motiejus Volodkoviczia, paklausęs vyskupo Jurgio
Tiszkevicziaus, apsiėmė mergaitėms szv. Benedikto zokono Kražiuose
įsteigti kliosztorių. Taip beketįdamas padaryti, 1641 m. pirko nuo
Teodoro Ivonavicziaus už 1000 timpų valaką ir 9 margus žemės pas
Kražius, ant kurios padaręs medinį kliosztorių su bažnyczia, paraszė
į Vilnių pas perdėtinę kliostzoriaus S. Kotrinos, kad keletą zokonykių
į naujų Kražių kliosztorių perkeltų. Ir pats vyskupas Jurgis nuleido
tame dalyke rasztą Abromui Voinai, Vilniaus vyskupui, kuris 2 d.
Gruodžio 1642 m. tiesiog į Alsėdžius atsiuntė szias zokonykes: Eu pro
zinę Sluczankę, Vendeno vaivados dukterį, Zopiją Chaleckaitę (Miecznikowna W. K. L.), Alszkę Ivanoviczaitę, Zopiją Vladyczankę, Mari
joną Massalskaitę, vaivados dukterį, Kotriną Rajeckaitę ir Oną Kuczevskaitę. Vyskupas Tiszkeviczia, gerai pavaiszinęs viesznes, pra
džioj Sausio 1643 m. iszleido į Kražius, kur ir pats su buriu kunįgų
iszvažiavo. Susirinko daug diduomenės. Vyskupas 8 d. Sausio, atlai
kęs didesias miszias, padėję zokonykių bažnyczioj kauleliusszventųjų:
Viktoro, Benedikto ir Sergijaus; su dide iszkilme padarė įkurtuves ir
liepė zononykėms paskirti sav perdėtinę. Tos iszsirinko Euprozinę
Sluczankę. Ant galo Ivanoviczia su Adomkoviczia iszkėlė gražius
pietus, po kurių vyskupas iszvažiavo namon.

P. Obiecunas
1o12 CARSON STR,

Mahanoy City, Penu a.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausių laivų.
Trie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuvvą, Russiją, Lenkijąir kitas visas Europos szahs. Taipgi laiko užeigą, kur kie

kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

,RYTAS,
nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metų tik
uti................................................. S 1,00
Kiekvienai|krikszczionlszkai szeiįnynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Vyrai visi pas geriausią

Graboriu
Vinca Minke viezin

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus dėl szėrmenų, vesoi[36 ir 21]
Waterbury, Conn. lių ir 1.1.

Rev. J. Zebris,
34 John str.

R. Dabb
Geriausias Shenadorij photografas; nutraukia paveikslus
kokio nori formato, nuo ma
žiausio iki formatui portreto.
Puikiai nutraukia ir nebran
giai.

Raudokitės!

Gavau szviežią transportą
ražanezių, lietuviszkų szkaplierių, abrozėlių, kryželių,
menteli kėlių ir 1.1. Užeikit pa
žiūrėt.

Tanias Križenanckas

29£ W. Centre str.
Shenandoah Pa. 103 E. Lloyd str. Shenandoah,
Penna.

229.
Pasisekimai

zokonykių.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

Per apskritus metus zokonykes maitino Ivanoviczia ir Adomkovi
czia, nes pirmasis jų geradėjas Volodkoviczia, užraszęs kliosztorini so
džių Dirvėnus ir 4,200 lietuviszkų kapų, 1542 m. mirė. Vienok jo pa
ti lyg pabaigos savo amžiaus atiduoti Dirvėnų nenorėjo.
Perdėtinė
Sluczanka pirmuosius ir antruosius metus priėmė į zokoną asztuonias
mergaites, savo pinįgais įsteigė mistranciją, pasiuvo daug bažnytinių
drabužių ir, iszmokėjus Onai Chrzanstauckaitei Volodkoviccicnei 12,529
auksinius, pradėjo Dirvėnus valdyti. Sluczanka, nemažai gero padariu
si Kražių kliosztorini, persikėlė į Vilnių. In jos vietą zokonykes pa
skyrė Marijoną Massalskaitę. Ta, kaip didžios giminės mergaitė, nuo
visų guodojama ir gerbiama, valdė kliosztorių lyg savo smert. Tai
1679 m. mirus, į perdėrines pastojo Liudvika Marijona Akiersztaitė,
neseniai atvykusi isz Vilniaus. Ji, per keturioliką metų kitomis bevaldydaraa, savo turtu.padaugino kliosztoriaus pelną. Mirė 1694 m..
Liudvika Szverynaitė. buvo ketvirta isz eilios perdėti n e kliosztoriaus,
o Liudvika Chreptaviczaitė penkta. Tą pastarąją paskyrė zokonykes
1709 m., Steponui Kortui matant, kurs tuokart, vyskupui Kriszpinui
mirus, valdė vyskupystę. Zokonykes ir kiti žmonės maro (1710) me
tuose datyrė badą ir daug nelaimių; liet uždirbo dvarelį Pogiszkius,
kurį joms Ona Poginskaitė, maro liga mirdama, užrasze.
Metuose
1721 ponas Vitortas, meldžiant perdėtinei, už 1,200 timpų nuliejo Karaliaucziuj didelį varpą. Netekus Chreptaviczaitės, 3 d. gruodžio 1740
m, atvažiavo į Kražius pralotas Prariciszkus Gieszeviczia, mirus vys
kupui Karpiui, valdantys vyskupystę, su kanaunyku Valavyczia ir pa
skyrė į perdėtines Mektildą Chrzanstauckaitę. Metams sukakus zoko
nykes pradėjo skųstis ant savo perdėtines ir kalbėti, jog neteisingai yra
paskirta į perdėtines. Vyskupas Antanas Tiszkeviczia, norėdamas nu
tildyti zokonykes, nuvažiavo į Kražius ir liepė antru kart .rinkti sav
perdėtinę: bet ir tuokart iszrinko Chrzanstauckaitę.

ADOMAS

B U J A U C K A S.

Persikraustė į savo naujus namus ant
307 W. Coal str.

Shenandoah, Penna.

baznyczios IR KITI dalykai.

PITTSBURGH, PA.

■twwwwwrinj _l :li įnami mimu ■ į m i

LIETUVISZKAS

pypiAUCZiusi

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

Pas jį gali apsaugoti (insziuryti) savo namus nuo ugnies.
Jis perstata geriausias, isztikimiausias ir seniausias Amerikos
apsaugojimo kompanijas

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metų

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital,'ėję
Ashland’o. Gyvena J15 N. Jardin str. S h o n a n d o a h,Pa,

Nl. F.JVIaley,
16 N. Main str.
Shenandoah, Pa.

Dr. P. F. BURKE

Parduoda naujus laikro
džius ir pataiso visokius
geriausiai gydo visokias ligas
daigtus isz aukso ir sidabro
Gyvena
kaip tai: žiedus, špilkas ir
30 E. Lloyd str.
Shenandoah Pa. t.t.

Banka Bischoffo

Jau parszlijus senajai bažnycziai, Chrzanstauckaitę, pasiklausus
vyskupo Antano, padėjo pamatus naujai mūrinei
bažnycziai,
uždėta 1848 meto
Jezujitas Przeciszevskis, Kražių kliosztoriaus perdėtinis, vyskupui lei- name Staats—Zeitung, prie užvažiavimo ant Brooklyno tilto, pricszai City Ha
New-Yorke
džiaut, paszventino kampinį akmenį, o jezujitas Zebrovskis ne tik pa
-----------O----------darė plianą ant popieros, bet dar, kaipo mokįtas amatnįkas, rodė ninSiimeziame pinįgus į visas dalis svieto pigei, saugo! Ir greitai
rinįkams, kaip jie tur dirbti. Tam 1760 m. mirus, Chrzanstauckaitę
padarė su amatnįku Treceru sziokią sutartį: amatnįkas apsiėmė per
trejis metus pastatyti bažnyczią, o zokonykė prižadėjo mokėti kas me
tą po 6d0 timpų prusiszkais pinigais. Sutartį tą abi pusės būtinai už
laikė. Taip zokonykes įgijo murinę bažnyczią. Metuose 1768 jnimis Į.
Chrzanstauckaitei, vyskupui Lopacinskiui liepiant, atvažiavo į Kražius
*
Tadeuszas Bukaty, Smolensko kanaunykas^su 5Jykolu Macikeviczia,
apasztaliszku rasztinįku, ir iszrinko į kliosztoriaus perdėtines Liudvi
ką Nagurskaitę, kuri paskiaus valdė zokonykes, it tikra motina. Jos
amžij kunįgas Jonas Kuckeviczia užrasze kliosztorini 2000 timpų, kad | ISZdllOdaillC Szipkortes (laivakortes) Jaut greieziausių’-garviena zokonykė kas pėtnyczia priimtų Szvencziausią Sakramentą už ■ laivių į krajų važiuojantiems ir isZSillIlCZianiC SZipkortCS
jo duszią. Asztunta perdėtinė Skoliastika Mackeviczailė papuoszė si
dėl atvažiavimo isz krajaus Į Amerika,
dabro rūbeliu paveikslą Motinos Dievo, kabantį didžiamjaifiealtoriuje. Lankoje savo visados laikome

O devintoji Benedikta Mackeviczailė apdengė isz naujo bažnyczią ir
ningu del iszmainymo, kaip tai:
aptaisė visas triobas. Ant galo 11 d. vasario 1822 m. kunįgaikszcziui
Simanui Giedraicziui, pavyskupei, malant, paskirta buvo į perdėtines Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc
Dėlei artesnės žinios raszyk į
Konsolata Kielczevskaitė,lyg szioliai tebgy vuojanti, kuri visuose daly
kuose elgiasi pagal Dievo prisakymą ir zokono įstatymus. Kada pa
Bischoffs
House
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York.
senusi negalėjo gerai kitų prižiūrėti, vyskupas 1838 m. liepė Burnovnaitei valdyti kliosztorių; isz perdėtinių vienok Konsolatos neiszmetė.
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.
Y

daugybe pi

Banking

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,
Pas Olszinską visko gausit :—
Szaito alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų....
Ateik, broli, pamatyti
Irto visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’© lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

Cleveland, Ohio

GAUSO UEDAKCIJOS DOVANOS!
Garso Redakcija padarė v patingą sutarimą su redakcija garsaus po visą svie
tą angliszko laikraszczio ,,Tho National Recorder", kuris ypatingai užsiima apraszym.iis naujausių mokslo iszradimų ir naujų iszmlslų, o taiposgi padeda iszradėJams įgyti patentą ant jų iszradimų.
Idant pasigarsįti darlabjaus ir pasiekti visus ir visų luomų ir tautų žmones
T h e N a t i o n a I R e c o r d o r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisius
S 1,50. gaus per visą metą Gausa, taiposgi angliszką laikrasztį ,,Tho National Re
corder" ir p a I i u d i j i ma. duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste
Tiems, kurių j la uzim klta prenumerara, po prlsiuntimui S 1,50, siusime
laikrasztį per kitus melus, kaip dabar yra mus knįgose užraszyta.
Norint įgyti
tiesą imti dalyvumą tame kont ,‘ste, reikia pasiskubįtl, nes szitasypatingas pasiulijimas yra tik ant trumpo laiko.

7-300 dol. bus

230.
Insteigimas naujos

Povilas Obiecupas

iszduota.

National Rcconler įgyjo prakilnų vardą tarp moksliszkų ir pramonės lalkraszczių.
Jis turi tukstanezius skaitytojų kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimelije, bot jis nori (langiaus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
palinkę ant visokių iszradimų. kaip pas mus Suvienytose Valstijose.
N a t i on ai Re c o r d e r yra dideliu pagelbinįku dėl visų iszmislinczių ir visados apszcziai 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. Lapkriezio (November) 1897 m.
Dovanų paskyrimu užsiima prakilnus tiesom vyrai,
tarp kurių yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso.
Angztas vardas tų vyrų gvarantuoja jų nusprendimo teisingumą.

SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu............................................................................................. S
Kelionė po Europa............... . ............................................................................. ,,
Kelionė į Kalifornija, Mixico.......................................................................... ,,
5 dovanos po 2oo dol. auksu............................................................................ ,,
Kasztai ant 1 metų už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar niokslainėje....................................... ,,
loo dovanų po lo dol. auksu..................................................................................
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vietai -. ,,
loo dovaną po 1 o dol. auksu............................................................................ ,,
lo loo-doleriniu dviraeziu... ........................................................................... ,,
7o dovanų do 5 dol. auksu..........................................................................
,,
125 dovanų po 2 dol. sidabru............................................................................ ,,

1000
600
400
1000

300
1000
500
looo
looo
35o
250

Trys szimtai dvidcszinits penkios dovanos kasztuojanezios................................................ $7.300Budas, 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 kuodaugiauslai žodžių (angliszkai)
isz tų literų: kiekviena litera Žodije turi tik tiek syk būti, kiek syk ji yra tuose
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užctuodame darbą isz tų žodžių
litarų sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o
kumpaniją, 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 iszmokėt
dar .$500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
Taigi tas, kurs prisius daugiausiai žodžių, gaus §1500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz prisiųstų žodžių skaitliaus.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėkit už metus prenu
meratą už GARsą ir National Recorder, viso labo 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 ką sziame konteste.
Pinįgus siųskit ant adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

S. Markauckas

Chas Kettig ir Sunils
POTT VILLE’J E, Pa.
turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o ai a u s, kurs geresnis
už importavotą. Pardavinėja ir bonkutėms dėl szeimynų.

—neseniai

K©

pirko—

JSjtI ITIIlilJS.

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

Isz Szenadorio.

ss K. Radzeviczms

gyslos sąnariai privalo prigulėti prie Su
sivienyjimo:
tas turi būti pažymėta ir
tos draugystės konstitucijoj.

Pradėjus geriaus dirbti, dau- PASARGA 11. Jeigu dsaugystė. tu
giaus nelaimingų atsitikimų rinti Susivienyjimo ..charted". nuo Su
sivienyjimo atsimestų, arba suvis pa
mainose pasitaiko. Pereitą pa- kriktų. tad .,charted" privalo sugrąžįti
nedelį vėl parvežė isz mainų Ccntraliszkam Susiv. komitetui, beje:
du užmusztu angliakasiu — prezidentui.
Kasztai.
abu lenkai. Szuvis juos paga
Rokundų knįgas perka, pinįgus
vo.
*
*
i Susiv. siunezia ir visokius kito
*
Nedėlios vakara nuvažiavo kius iszleidimus draugystes ir kuo
pos atlieka savo kasztais.
treinas koją tūlam ungarui.
Delegatus ant metinio Susiv.
*
*
Seimo draugystes ir kuopos siunIsz lietuvių yra sunkiai su czia taiposgi savo kasztais.
žeistas, tik ne mainose, bet Savo kasztais taippat draugystės
pesztynese, Jonas Sarpalius. ir kuopos, prigulinezios prie Sus.,
Nedėlios vakarą jam pasige- uždeda kkįgynus ir skaitinyežias,
rusiam kas-žin kas taip per nuo Susiv. gaunant tik knįgas Su
skėlė su kirviu galvą, kad sivienyjimo kasztais iszduotas.
Jeigu kuopos ar draugystės vy
daktarai abejoja, ar iszliks gy riausybė, ar szeip ūžti ketas sąna
vas.
Tiek atsipeikėjęs, kad rys, pasisavitų arba pragaiszįtų
arba draugystės pinįgus,
galėjo szneketi, niekaip neat kuopos
už tai atsako kuopa (draugystė) ir,
siminė, kas jį sužeidė, tik pa jei tai buvo mokestis į Susivienyjisakė pravardes penkių lietuvių, i mo kasą, aną turi sąnariai sudėti
! isz naujo ir į laiką i Susiv. kasą
kurie tam paežiam saliune su įneezti.
Priderystės.
juom buvo. Pažvelgimas ant
jų krito, kad tai jie turėjo jį Vietinių draugysezių ir kuopų
primuszti. Keturis isz jų sua- vyriausybė ir abelnai visi sąnariai
privalo daboti, idant nepriimtų
resztavojo, o penkto niekur prie Susivienyjimo draugų per se
nų ir ligotų.
nesuranda.
Labai liūdna, kad kur tik Priimant prie draugystės ar kuo
naują sąnarį, privalo perstaty
kas blogiaus pasielgia, tai vis tiposaną
ant susirinkimo (mitingo)
lietuviai. Norint suraszyti vi bent du pilni sąnariai (mažoj kuo
sas lietuvių pesztynes, reiktų poj gana vieno).
(Tolinus bus.)
pieszti ilgos nedelines kroni
kos, — ir da mes norime, kad C a s car e t s sudrutina skilvį, inkstus
ir žarnas.
Niekad ncapsilpnina nei
anodai mus guodotu. Guodos skaudulių nepadaro.
10c.
mus tik tada, keda mes liausimes žeminęsi savo blogais
darbais.
Antras szį metą piknikas, kurį
*
*
*
iszkelia lietuviszkn szv. Marijos
Subankrutijo ant kelių de- parapija Brooklyn, N.Y. Atsibus
szimezių tukstanezių dol. lietu- 5 d. Rugsėjo ant Washington
viszkas sztoras Miliaucko ir Park Grove.
Prasidės ant 2-ros adynos po
sūnaus.

Puikiausia visam Shenandoah

HESTAupAdJATris syk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
jii mos kliasos.

l DQAT IlTrr V f
t0 cure aD^ cnseof constipation. Cascarets aro the Ideal Laxa«
HDDuHJ 1 IjL I U Ununli 1 iiiiv five, never grip or gripe, but cause easy natural results. Sam
ple and booklet free. Ad. STERLING REMEDY ( O.. Chicago. Montreal. Can., or New York.
Sll.i

C

Piknikas!

KONST

UCIJA

Susivienyjimo
Lietuviu .Amerikoj.
1. ~
(Tąsa.)
Prezidentas a) organizuoja kuo

Sekuetorius a)

Kotelis ir Restauracija

New Poin HOTEL
.... and ....

RESTAURANT

užlaiko kuopos

knįgas.
b) vardus naujai prisiraszusių
siunezia Susiv. sekretoriui, o pinį
gus, drauge su kuopos kasieriumi
arba prezidentu, siunezia pas Su
sivienyjimo kasierią.
c) atsimetusių nuoSusivienyjimo
sąnarių vardus taipgi nusiunezia
Susivienyjimo sekretoriui dėl iszbraukimo isz Susiv. knįgų.
d) Nors vieną kartą ant metų,
ypatingai priesz Seimą, nusiunezia
pas Susivienyjimo sekretorių var
dus visų prigulinezių prie kuopos
sąnarių ir jų skaitlių.
Mitingus kuopos privalo laikyti
bent keturis kartūs ant metų, beje:
Gruodžio, Kovo, Birželio ir Rug
sėjo mėnesiuose, idant sudėtų me
tinę ir szeip kuopų reikalus ap
svarstytų.
Kas pasakyta apie organizaciją
kuopų, tas tinka ir prie organiza
cijos draugysezių.

333 Trumbull st., ties Elizabeth
Porth’o dypu (geležinkeldvariu),

Elizabeth, N. J.
Importuoti ir naminiai gėrymai ir
cigar a i. Kambarius parsamdoma ant dienos ir nedėlios.

Johh A. Koklenberger

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

SHENANDOAH, PA

Cash szta

ONE GIVES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
for
Medicine
until you have tried

You can buy them in the paper 5-cent cartons

Didžiausia vieta Shenandoah-

Ten Tabules for Five Cents.

Parsiduoda geriausi tavorai už pigiausia ciene.
SzifkartCS parduodam ant visų kelių mariomis
Pillįg’US ko greieziausia tiesiok in namus nuliaicižiam.

If you don’t find this sort of

Ripans Tabules
At the Druggist’S

Milauckasi-Sunus
105 S- ]Vlaip Stf.

f37i1'12

Shenandoah, Pa

fi put up cheaply to gratify the universal prašant demand for a low price.

This

IADE

Send Five Cents to The Ripans Chemical Company, No. io
Spruce St., New York, and they will be sent to you by mail; or
12 cartons W^1 be mailed for 48 cents. The chances are ten to
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.
mark

Vincentas hnaiiski

® Geriause ir szviezianse mesa
----- PAS-------

Juozą JUDJCKA
19 AV. Oak str.
Egį

l

ua v 111 v, j ei

cii i gci iciooia cig unia i a,

Shenandoah, Pa.

Hii! (Ūkui

Lietuviszki kumpiai ir deszros kuonopigiausia.

apsaugoja nuo Ug’lliCS ir maino pinįgus ir siunezia į Se-

(27 ir 28)

R. H. MORGAN,
Nori siųsti kam laivakortę? Nori pinįgus iszmainyti? apsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,
namus, daigtus? Nori padaryti rejentaliszkus rasztus?
Norite nusipirkti geriausius lotus Plliliulclpllijojo
ir Camdene?
O gal nori sukalektavoti randą? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

Dirba

•H-

SZARFAS,

Doniausln

KEPURES,

KARDUS,

•H-

visokias
KARŪNAS,

DRABUŽIUS

IR

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU—
W 7
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
kukardas ir kep^es.
_ -Mm—.

Pigiausia vieta visoj Amerikoj/

23 N. Main str.

Shenandoah, Pa-

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

2023 N. 2nd str. Philadelphia, Pa.

manager.
J ei iszgaisz kėni koks gyvulys:
kravė, arklys ir 1.1., duokite telefoną
p. Ulrich. Jis užmokės už telefoną ir
už dyką iszvežsz istlpusį gyvulį.
Adresavokit pas: Mr. Ulrich & Son,
Ashland, Pa. (19—G)

R. A- Davenport
Parduoda visokius PECZIUS, _kukniniss ir dėl szilumos,
Taiposgi pataiso kukninlus stogus ir
užlaiko visokius daigtus reikalingus prie
k u knios.

R

A. DAVENPORT,

27 S- Jardin str

HOTELIS

arba geriausia užeiga dėl darbinįkų ar szeip žmo
nių, Kurie nor szį bei tą daslžinotie ir szalto alųežio taurą iszgert’A ar cigarėlį parūkyti, ateiki

te pas:

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

Juozą Daukszi,

Antanas Daniseviczia
Mahanoy City, Pa.

J. P. Williams & Son

Wanted—fin Idea

Protect your Ideas: they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO.. Patent Attoi
neys, Washington, D. C., for their tl.SX) prlto ottei
•ad list of two hundred invention* wonted.

Gali gauti visokių
dalykų tualetui.

Mincrsville’jc, Pa,
Liekarstvos- vaistai kuogeriausiai padaryti.

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

ZINIA DĖL SAL1UNIKU
IR SZTORNIKU.

OFISAS: NAMIEJE ant 4th et SUNBUKY STR.'

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo

ZNIGA MONTI.

Shenandoah, Pa,

AR ŽINAI KĄ?
Charteriai.
Draugystės, o jeigu butų reika
las ir kuopos, gali iszsiimti isz Su
savo naujame name ant
sivienyjimo ,,charterį“, kurį Su
vienytų Valstijų Rėdąs Susi vieny j i- 630 W. Centre str.
mui daleido dalįti draugystėms,
prie Susivienyjimo prigulinezioms,
Laiko geriausią s z t o r ą ir
kaip savo atskaloms arba szakoms salinu a.
u
(branches).
Atsilaikyk! patyrsi, kad tai tei
Rėdąs Suvienytų Valstijų drau
singas ir geras žmogus,
gystę arba kuopą, turinezią Susiv.
,,charterį‘“ pripažįsta už legalisz-- PAS-ką organizaciją.
Iki sziol už iszduotą per Susiv.
„charterį“ draugystės nemoka nie
Pigiausiai nusipirkt :ko.
FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS
Ant ,,charterio“pusiraszo Susiv.
IR SIUVAMAS MASZINAS.
prezidentas, sekretorius ir kasie- 13 N. Main, Shenandoah, Pa.
rius.
PASARGA I. Jei vlenog draugystė,
prigulint! į Susivlenyjhną, turi paėmus
isz Susivienyjimo „chatterį“ ir ant jo
u&llaiko, tada neatbūtinai visi tus druu-

Leipgi netoli nuo saliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
ao pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
kiekvienam reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir m visas
lalis svieto.

pietų ir trauksis iki vėlybam laikui.
Inėjimas vyram, moterim, jaunikaieziam ir mergelėm......... 25c.
Nuo visų perų galima davažiuoti
New-Town karais
Meilingai užpraszo
K o m i t e t a s.

parsiduoda ant No. Y North West
pą.
b) dalina naujai prisirasziusiems st. Dailus įtaisymas, puiki vieta,
geras ant raudos. Ateik ir pažiūrėk
,,Susivienyjimo Paliudijimus“,
pas M. A. Heffner
c) parūpina ženklelius,
7 N. West st.
d) iszdalina laikrasztį,
Shenandoah, Pa.
(35-38).
e) numirus sąnariui, jo Susiv.
kvortelę, kartu su paliudijimu mi
rimo, siunezia pas Susivienyjii^)
prezidentą.

IBUTWE

NEBŪTINAS IKIJAATAS JLietuwiszkoJe kaSboje!!
K is galt jo tikietis kad lietuwiszkoje kalboje pns'roditu tokit
kniga k'iržf je ws sst 'ptibes i..o:rj'ino bum at ik i g’oa <1< 1 wysu*
Bi'hovca žmones wa<iii’. ' nv nininkus ragaih j<, d ir.ru. z. is iiionaa
mi pngialba i ktos dw.is’c s, ('n ir szmdirn v n.icJs i (sirar.da lo
kiu ka taj;> misi j • ir szniak . G ” !e 'amas ncw.onkait kies pa«aSCIENTIFIC AMERICAN,
| :;i::ža<l<u diwr t k <1 vv- s ja-inil’u'iins ir irznnni s j aejna i.-z
beautifully illustrated, largest cbtulation of
any scientific Journal, weekly, terms J3.00 a year;
■..< d.in c.s i. zra-’ u v yska ir n i pi nt‘j į \ • ie.mt ižgl.50 six months. Specimen copies and Hand
Book, on Pathnts sent free. Address
.rns kež.i.af gal l>. t menininku, Toj • kn’goje talpi\
MUNN & CO.,
t-z nu s akinu ] n mokinimu ir: pa 51) ubruz.Ju pūro
3G1 Broadway, New York.
211 E. Centre str.
> už.'.u »t«s i zsrL'Zt.
uosiu f-n.i ■ i zk\ i k:r > aus- < ii io ir i-z
Shenndoah, Pa.
Toi knim iliurztj ir pirk: j i:i angliszka .•.niekia abdarita t-u aukso atsj.aud. m a: t
GALIMA GAUTI SU PRISIUNnbdnrii, ka ztxoja tykt.aj
,
.
.
. . •
•
•
•
•
•
. $1 50
TiMU szias KNYGAS:
T. jį gi turu a- t į :>rd->.w:m > w.-sok<u; diijkfus ir rej k alingus prietujsms prie m.m.imo,
. Istorija Katalikų Bažnyczlos. J. be kuriu npsii jt neg ili. Prieg tam turu krautuwin wysokiu kniga kokios tyktaj lieiuyra labai naudinga dėl perskaitymo kožnam katalikui. Kasztuoja
$1,00 ivisz.koie knlbuie iazei... Turu maszinukks del drukawimo gromatu ir tt
Pujki popiva dt 1 raszimo gromatu su dailom kwietkom ir drukaWotais j asweikiui2.
Trumpa
peržvalga
lietuvystės
dar
604 S. 3-rd st.
bų Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkiai ainis. Tuzinas tokios popitros su failais koperbiis kaSZ’iv ja 35<„ tris tuzinai $1.00
Philadelphia, Pa. lietuYiszkų bedievių darbus ir podraug Turu d< 1 jaunumėmis juokinga kwietka.kury, kada duodi piiwuo*lit, isztiszka wan.
Krautuvė cigarų, papirosų maskolisz- kaip katalikas turi nuo jų apsisaugoti
....
20c duo ir padaro tlang jut ku, Į rekie 25c.
kų Ir ruskų tabakų. Cigarai nuo $12.00 Kasztuoja
Kas iž dydeles i įtografiios norėtu turėt daugiau mažu, ttgul nlsiiincze dydela, asz
3. Valtis bei iszguldymas szventų
iki S65,oo už tūkstantį.
Raszykit pas
evangelijų ir lekcijų ant visų metų su isz tosios trumpam iaikio padariau 100 mažiukiu ir nusiusti už $ ,25c.
garsų agentą:
Noriutiem dažinot apo wysokics knigas arba kitokiurdajktus ir czicnes, po aptureimu 2 ccntincs mar
labai naudingais dvasiszkais sKaitimais.
Adresas lama ao szitoks:
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno kios tuojausi.inczin drukuotus katalogus.
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
JOSEPH MATUTIS,
5129 Malcolm st
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co
Philadelphia, 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 Įriti.
Jei netiki, tai pamėgįk duot jam
orderį.
Jo krautuvė yra

Anyone sending a sketch and description may
quickly ascertain, free, whether an invention is
probably patentable. Communications strictly
confidential. Oldest agency forsecurlng patents
In America. We have a Washington office.
Patents taken through Munn & Ce. receive
special notice in the
'

L. Altjnap

D K j. 0ZUPKA

287 Wythe Ave.,

Brooklyn N. Y.

