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Ant specijaliszko evangelikų
konsistoriaus susirinkimo Ry
tinėje Prūsijoj vienbalsiai nu
peikė ciesorių Wilhelma, jogei
iis paniekina szventimą nedeldienio, medžiodamas giriose
Rominten.
r

Austrijos pasiuntinys urediszkai
pareikalavo nuo Suvienytų Valsti
jų isztyrimo Hazleton’o skerdynes
ir atlyginimo už užmusztus ir su
žeistus Austrijos pavaldinius. Vy
riausias ministeris (Secretary of
state) Sherman, pareikalavo nuo
Pennsylvanijos
gubernatoriaus
iszaiszkinimo.

,Garsas Amerikos Lietuviu’!
Korespondencij os.
f Iszeina § kas 5 subara. J |
105 E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.
Kasztiioja
Ant visų metų.................. 1.20 c.
,, pusės metų...................... 60c.
,,
3 mėnesių...................... 30c.
Shenandoah’e skaitytojai gali gauti
Garsa užsimokėdami po 10c
kas mėnuo

In užmarg su pristatymu iki Mas
kolių rubežiui.................. 4 markės.
Pinįgus reikia siųsti registrąvotoje
gromatoje arba per ,,money order",
Siuncziant nedaugiaus kaip 60c.,
galima prisiųsti pacztavoms mar
kėms po 1c.
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, Korespondencijos, vijoki rankraszcziai ir pinįgai turi būti siuncziami ant szio antraszo:

Garsas (Publishing Co.
Shenandoah, (Pa.

Žinios isz pasvieczio.
ANGLIJA.

Anglijoj rengiasi
didelis
straikas. Priesz kiek czeso sustraikavo Londono inžinieriai.
Dabar vien tik isz simpatijos
inžinieriams ketina sustraikuoti net 400.000 darbinįkų. Bu
tų tai neiszpasakytai didelis
straikas.
TURKIJA.

10 d. szio menesio turkuc
sultonas paskyrė paszą Tevtiką, ministerį užrubežinių da
lykų, kad tas galutinai užbaig
tų sandorą Turkijos su Graiki
ja.
ISPANIJA.

Generolas Blanco petnyczioj, 15 Spalio, apleido Ispa
niją ir nuvažiavo ant Kubos.
Kada jis pribus ant Kubos,
generolas Weyleris grįžsz į
Ispaniją.
11 d. Spalio ministrų susi
rinkimas nutarė iszsiusti
ant
G
Filipiniszkų salų pagelbą. Marszalas Frimo Rivera, general
gubernatorius Filipiniszkų sa
lų tuoj bus parszauktas i Ispa
niją.
VOKIETIJA.,

K u n i ga i k sz t i s
H ohen 1ohe
jau ketvirtu syk atsisakė nuo
nuo savo dinsto, kadangi ne
sutinka su ciesorium, kurs no
ri uždėti dar 50 milijonų mar
kių naujų mokestų.
Nori jis
mat surinkti pinįgų ant padi
dinimo Vokietijos floto. Akcyže už pargabentus isz iižrubežes javus bus padidįta iki 50
markių už-toną. Taip jau padidįs akcyžę ir ant alaus.
Vokietijos socijalistai trium
fuoja.
Juokiasi jie isz cieso
riaus silpnumo, kurs stengiasi
įvikdyti kokias nors prieszai
juos tiesas, bet negali.

(Pittston, (Pa. 27 dieną Rug
sėjo buvo mitingas lietuvių,
lenkų; ir slovakų Keystone
salėj prie Market ulyczios.
Susirinko į 3000 darbinįkų,
kad pakelti protestą priesz
szerifą Martin’ą, kursai iszžude darbinįkus ties Lattimer.
Ant mitingo buvo prezidentu
p. Jurgis Kunca, rasztinįku p.
M. Dervinis. Pirmiausiai
■
€l
ti susirinkusius kalbe.,o angliszkai
p. M. Gorkin, paaiszkįdamas,
kaG reiszkia tas didelis darbiniC
kų susirinkimas ir kam suszauktas mitingas.
Antras
kalbėjo lenkas p. I. €)rlauckas
isz Duryea. Treczias kalbėjo
slovakų kunigas 1. Jankolla.
Ketvirtas kalbėjo mus guodotinas klebonas, kun. M. Szedvydis, kursai aiszkiai parode,
kokia skriauda kenczia darbinįkai, o ypacz lietuviai, lenkai
ir slavokai. Paskutinis kalbėjo
advokatas
(lojeris) W. H.
Gillespie.
Ant to mitingo buvo priim
tos sekanczios rezoliucijos:
1) Nutariame: kad mes apszaukiam szerifo ir jo pagelbi
nįkų darbą galvažudyste neap
siginklavusių, kurių visa kalte
buvo tik ta, kad jie protestavo
priesz kampanijos prispaudi
mus.
2) Nutariame: kad per žveriszką pasielgimą szerifo Luzernes pavieto, tapo subjaurįtas vardas Pennsylvanijos, ku
ri visados meiliai priimdavo
spaudžiamus bei persekioja
mus visų krasztų žmones ir
kuri yra pagarsėjusi, kaipo
vieta užgimimo liuosybes ir
neprigulmingumo.
3) Nutariame:
Nors mes
pripažįstame szerifo ir jo pa
gelbinįkų galybe, kaipo di
džiausią įstatymuose žinomą,
ir kad laike didžio vieszo pa
vojaus ji gali būti atsakaneziai
sunaudota, idant apginti gy
vastis ir savastis valstijos ukesų, - vienok sprendžiame, jog
tos galybes vartojimas per
uredinįką, žmogiszko jausmo
neturintį ir tiesų bei liuosy
bes žmonių nežinantį yra
grūmojimu valstijos gerovei ir
neprietelium, kurio jie turi
gintis.
4) Nutariame: kad mes sąjaueziame Hazleton’o apygar
dos mainieriams jų kovyje
priesz kompanijos prispaudi
mus ir jiems pareikalavus pa
sitaisę esame atitaisyti netei
sybes ir skriaudas, kurias darbinįkai kenczia.
5) Nutariame: kad mes su
teiksim medegiszką pagelbą
naszlems ir siratoms LattiO

Post-Oeeice

second class mail matter at the

mero aukų ir pasistengsime
sutverti fondą del skundimo
szerifo ir pagelbinįkų už už
puolimą
ant straikuojanczių
mainierių irtaiposgi nutariame
iszrinkti komitetąG del rinkimo
aukų nuo gyventojų Wyoming
Valley, kad tokiu bildu paro
dyt savo sąjausmą darbiu įkams
szios szalies jų pasistengimuo
se iszgauti ziesas, jiems szios
žemes įstatymais užtikrįtas ir
jiems Vieszpaties Dievo su
teiktas.
........... i us ............ tis.

at

Shenandoah, Pa.

Baltimorės lieutnvin pro
testas.
Kaip .pranesza ,, Darbinįkas“, 1 d. spalinio ant užma
nymo politiszko kliubo Baltimores lietuviai kele protestą
priesz szerifą Martiną. Apart
politiszko kliubo, ant susirin
kimo buvo 4 lietuviszkos drau
gystes. Po prakalbų, susirinkusiejie priėmė sekanezias
rezoliucijas:
1. Kad Baltimorės lietuviai
varde 1.500 protestuoja priesz
žveriszką darbą szerifo ir kad
pagal szios szalies tiesas Mar
tinas ir jo deputatai turi but
nubausti.
2. kad likusioms naszlems
užmusztų darbinįkų butų isz
kasos Suv. Valstijų užmokėta
po $5000; sužeistiems turi but
teipgi duota pagelba.
Nutarta tą rezuliuciją paduo
ti į visus Baltimorės angliszkus laikraszczius ir nusiunsti
Pennsylvanijos gubernatoriui.
Iszpildymui to tapo iszrinkti
szie vyrai. 1. N. JRaczinskas,
2. J. Kurtinaitis, 3. V. Kara
lius, 4. A. Milvida, 5. A. Bacevyczius ir 6. J. Jegela.

(Pittston, (Pa.
Angliakasyklose Mt. Lookout Simson &
Watkins Coal Co. užmusze
lietuvį Tamoszių Arbacziauską.
Paėjo isz Suvalkų red.,
parapijos ir valscziaus Balbieriszkio, Putriszkių kaimo. Jau
5 metai kaip Amerikoj, am
žiaus metit 36.
Paliko paezią
ir 5 vaikus. Prie jokios drau
gystes neprigulejo, tad turėjo
boras (miestas) palaidot, nes
pinįgų ne cento nepalik-Oi^To
kius tautieczius tanakiausiai
nelaime patinka, kurie prie jo
kios draugystes
nepriguli.
Naszle likus su 5 vaikucziais
be jokios paszelpos yra dide
liam varge. .
—
Asz Ignas Lukoszevicze pajiesz
kati
savo draugo Martino AleknaP i t t s t o n i e t i s.
vieziaus, paeinanezio isz Suvalkų
gub. 2-ras metas kaip Amerikoj,
.North Jay, Me. 10 d. Spal. girdėjau, kad jis Szenadorij, tai
Guodotina Redakcija! teiksies praszau atsiszaukt ant szito Ad
reso:
pataipįti į Jūsų laikrasztį sziuos
Mr. Ignas Lukuszevicze
135 W. Camden street
kelis žbdžius.
Baltimore Aid.
Mes North Jay lietuviai po
draug ir isz apielinkes, nesą Neiszspjauk su tabaku ir nesurukyk sav
anižiiį.
mus mažai czionai randasi, 3 Jeigu nori atsipratyti nuo naudojimo
d. Spalio, t. y. nedelioj, susi tabako ant visados ir būti drūtas, magnetiszkas, pilnas naujo gyvenimo ir parinkom CiG viena
C būreli. ' Pir- jiegų, gauk No-To-Bac, stebuklų dary
miausiai tapo perskaityti isz toją, kuris daro Isz ligotų drūtus vyrus.
laikraszczio Garso lietuvių Daugumas pasidaro 10 svarų sunkesniais
į 10 dienų. Suvirszum 400.000 iszsigydė
protestai priesz nedorą pasiel jau. Pirk No-To-Bac nuo savo aptiekogimą kraugerio Martino su riaus, po gvarancija, jog iszgydys tave,
už 50c. ir $ 1,00. Knįgute ir sampelius
nelaimingais Hazleton’o strai- prisiųsiu už dyką.
Adresas:
kieriais. Taigi ir mes vien Sterling Remedy Co.. Chicago arba NewYork.
'
243
balsiai isztarem didžiausia pa
peikimą nedorėliui Martinui ir
Shenandoah, (Pa.
Pereita
jo deputatams.
utarnika buvo szliubas lietuAnt nubaudimo kraugerio vio St. Markaucko su JadlaucMartino paaukavo po keletą kiute.
Veselija labai dailiai
centų žemiau pasiraszę ypa- atsiprovijo, nebuvo ne pesztytos:
nių. Szenadorij veselija be
Kazys Zaleszkevicze
50c. pesztynių, tai didele naujiena.
Antanas Zaleszkevicze
100
Karpaucko sztorą (krautu
Juozas Brazis
100
Povils Lengvinas
50 vę) ant W. Coal str. p. Vi
Antanas Kulikautskas
50 sockis iszstate ant licitacijos
(pardavimo).
Liudvikas Kulykautskas 25
-X-XJanas Petravicze
25
,, Garso “ redakcijoj atsilan
Motiejus Milliszautskas
25
kė du prakilnesniejie MinersViso sudėjom
$4.25 villes tautiecziai: 8 d. Spal. p.
Mes žadam siųsti į Hazleto- A. Kalczinskas, o 10 d. p. J.
ną ant paduoto Garse adreso Ramanauckas.
ir but jau iszsiųsta, bet neži
nom, kam butų geriau siųsti.
Laikrasztii paduotas adrisas
komiteto virszinįko ir žemiau
skaitant randam, jog geriau
siusti
ant vardo
G G i komitetą
G
vieno isz dviejų lietuvių, bet
tų lietuvių neturim aiszkaus
adriso”). Pasitikime, jog ateinaneziam numerij rasim aiszkesnį adresą.
C h as Pa we 11
North Jay Me.

Isz priežasties Seimo, sekanezia nedelia nebus ,, Lietuviszko Knįgyno“, užtaigi
,, Garsas ‘ ‘ bus taip padidįtas,
kad trissyk tiek turės skaity
mo. Su sekaneziu ,, Knįgyno’’
numeriu pradėsim puikią apy
saką isz lietuvių praeites —
P a j a t ą.

Kad papuczkai tavg kankina ir ne
smagu darosi, valgyk C a s c a r e t s
katariszkas enkerkas, Isz ties pasveiksi,
10c, 25c,

J. Mieldažį

Ar nereikia siuto?

Jei kas norėtumėt užsiorderiuoti
siutą] ateikit pas manę, o nesigraudįsit. Pataisius namų, vėl galiu pa
tarnaut savo broliams. Turiu viso
”) Sztai pilnas p. J. Kazakekių sztopų materijos, dar parga
vieziaus adresas:
bentos priesz uždėjimų tarifos,
Box 391 Hazleton, Pa.
dėlto galiu piginus, kaip kiti, pa
daryt. Ateikit pas
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170—172 S. Main str.
Shenandoah, Pa. i
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Mahanoy City, (Pa.
21d.
pereito menesio buvo czionais
laidotuves lietuvio J. Burdu
lio. A. a. Burdulis paėjo isz
Punsko parapijos (Suvalkų gu
bernijos ).
Buvo jisai vienu
isz prakilnesnių Mananoy’aus
lietuvių, prigulėjo į parapijos
komitetą. Dėlto ir pagrabas
buvo puikus: buvo du benai
muzikantų, palidejo net trys
draugystes: Simano Daukanko, szv. Izidoriaus ir szv.
Liudviko. Atvažiavęs
G isz Shenandoah’rio kun. A. Milukas
pasakė pamokslą.
’X- -X*
Pereitą seredą (13 spal.)
buvo czionais pagrabas kito
lietuvio, Andriaus Kaczergio,
O 7
paeinanezio isz Gižų parapijos
(Vilkaviszkio pav.).
5 d.
spal. sužeidė jį mainose. Tuojaus nuveže į Ashland’o ligonbutį, kur, naktį isz 10 į 11 sp.
numirė. Ant palaidojimo par
vežė į Mahanojų.
-X- -X-

Vietine Mahanojaus teatraliszka kupole, susidarius isz
prakilnesnių jaunųjų', ketina
Pelną<-■ ketina
-loszti teatra.c
paskirti ant bažnyczios nau
dos. Perstatymas butų baž
nytinėj salėj. Butų geistina,
kad tas įvyktų.

Temykit,
LietuvnJfc
SU
IzšiElIilIITlI
Draugyste szv. Juozapo Philadelphijoje parengė puikų balių,
priektam atgrajįs dramatiszka
draugyste teatrą ,,Patemyta ypata”
prie progos užbaigimo Susiv. L. A.
Seimo, t. y. 20 d. Spalio ant
,,Moonnerelor Hali” 551-553 North
Fifth str.
Ti kietas............................. 25c.
Visus meilingai užpraszo
K o m i 1 eta s.

Preke pabucziavimoį
Tula jauna mergina apskun
dė 76 metų savo vientautį už
tai, kad senis isz netyczių pri
sitaikęs prie jos ir ją pabuezia ves'. Reikalavo ji nuo senio
$ 2000 atlyginimo už tą pabucziavimą. Bet sųdžia, maty
damas, jog senis tai padare be
jokių blogų mislių ir kad toji
mergina nori tik pinįgų isz se
nio iszgriebti, pasakė, kad p
per daug brangina savo pabv<cziavimą, ir senį prisudijo už
mokėti jai 2^-c.
Zingeidu bųtų, kad vietoje
ano senio butų pasitaikęs jaiinlis vaikinas?. • \

Mokslo Stebuklai.
Plauczhi liga ir džiova
iszgydomoSo
PrakilnusNew York’o komikas ir moksliu ežius ką siūlo mus skaitytoj .uis už dyką.
Žilumas kemimas T. A. Slocum, is’
New York’o apgarsino savo metodas is?gidymo džiovos, gerklės, plauezių ir kru
tinės ligų, taposgi kosulio, kataro vidų
riuosc ir abelnai visokių nupuolimų .-volkatos.
Kiekvieihim mus skaitojni.
kurs paraszysųas jįt jis atsiųs UŽ DYKą
TRIS BONKUTES savonaujai iszr.istų
lir'kars,li’
Jo .,Naujas,
gydymas •
iszgydė jafl lirl<sta^czir(^r^Oiiku v ir
tėjusius ta va.is^-ir jisja|)ęo ii^avo prnf esi jos pr ięjęry^się su te i Ujl koiR;zia n ežia'
žnvmijai.prog^pKsrnau^ritjJaz. jo tikrai
ęydanezio valstiją

■; u
t,s
bukins, ir siti? dii/is ^^•<as, Jautriai
metų metus tyrinėdamas, dasiekė rezi'Jtato taip žmonijai naudingo, kad užs’tarnauja ant vardo naujo genijaus. Jo
tvirtinimas, kad plauezių ligos ir džiova
yra iszgydomos ir kiekvienam klimate
yra patvirtįtos liudyjimais ,,szirdingų
padėkavonės laiszkų", kurių czielos kro
vos yra jo laboratorijose Amerikoj ii
Europoj, atsiųstos nuo iszgydytų isz v:sų svieto krasztų.
Baisi džiova, nepasiliaujanti, atnesza
greitą ir neiszvongtiną myrį.

Tik paraszyk pas T. A. Slocum, M. C ,
98 Pine str., New York, priduodama'-’
paczto ir expreso adresą ir jisai dovanai
atsiųs vaistą tiesink isz savo laboratori
jos.
Kencziantiejie tegul tnojaus pasinau
doja isz szio prakilnaus pasiūlymo.
Pasakyk savo daktarui, kad tu apie
tai radai mus laikrasztij.

aJ.

Iszskyrimui.

LIETUV1SZKAS GKABOR , parPadidįtų k a t a 1 i o g ą ant 250
samclo arklius del pasivėžinimo,
karietos del veselijų, szormenų ir lietuviszkų knįgų paženklinmitį
gaus kožnas prisiųstų, kursai valiui
kriksztynų. Taipgi turi visokių
gromatoj 5 c. prisius ant adreso:
grabų ir pigiausiai palaidoja numi
rusius. Adresas:
V. KALVAITIS
313 E. CENTRE STR.
Tilsit,
SHENANDOAH, PA.
GERMANI.

DJDJS ATIDARYMAS

Svieto

Skrybėlių ir Kepurių dirbtuves
ANT

147 First str.

[Dolain’s block]

L. NISNEVITZ, Prop., ties Broadway ir South Park St-.

Asz iszdirbu viską pats ir parduodu už pigią prukę.
tokio didelio iszpardavimo szią nedėlią.

Ateik ir nepralei-K

SKRYBĖLIŲ IR KEPURIŲ ISZPARDAVIMAS.
Vyrų Derby skrybėlė 74c. verta Si.25.
Geriausios juodos ir rudos.............. 98c.
Juodos Derby skr. Si.15c. kitur §2.oo
Dailiausios vyriszkos kepurės visokių
kainų. .................................................. §1.74
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės szia
nedėlią...................................................... 98c.
Juodos ir rudos Fedora skrybėlės 79c.
36 i uzinai vaikiszkų kepurių Sc. kožna.
18 tuzinų dailių raudonu ir mėlynų
kepurių........................................ 18c. kožna
36 tuzinai mėlynų Galt kepurių po 9c.
18 tuzinų vaikiszkų kepurių po 21c.
150 tuzinų vyriszkų mėlynų Gali ke

purių po................................................... į4(.
Tam O’Shanter kepurių su szilkinlais
raikszcziais............
3?c
60 tuzinų vyrų ir vaikų visokių dažų
Courdroy kepurių..............................
įsc
24 tuz. Coudroy, szilkų ir linų visokių<iažų, po............................................ ( _ 1Sj
18 tuz. vyrų ir vaikų Golf kepurių 2?c.
20 tuz. Tani O Sbanter iszsiutų su auk
siniu raiksezeziu visur po 75e., už 39r.
44 tuz. Yacht kepurių su auksinių
szniuru ir auksiniu raikszcziu.......... 39c.
18 tuz. raudonų, ne auksiniu ga’iunq

lIŽ...................................... h...

ui■-nm■«——

19C.

Ateinantį utarnįką (19 Spa ! metai), trys namai, bet
linio) prasidės Philadelphijoj dveji metai, treji
XII Seimas „Susiv. L. A.*’ n a m a i. Niekas nesako jukrogės, d v i
Linkime guodotiniems delega gi: t r y s
tams kuo geriausio pasisekimo, d u r y s, tiktai trejos ro
kad visi nutarimai iszeitų ant gės, dvejos durys!
Neesu filologu ir autoritetu
kuo didžiausios naudos „Susidalykuose
būti
vienyjimui”. Apie XII Seimo kalbos
begi stengsimės juo placziau- negaliu; raszau szitą straipsne
siai praneszti. Isz tos priežas lį tik dėlto, kad man nusibo
ties sekantys mus laikraszczio do žiūrėti ant provincijonaliznumeris bus dusyk didesnis, mų musų raszliavoje. Dėlko,
Ipavyzdin, ,/Ievyne“ užsimanė
kaip paprastai.
| raszyti nog, kad žinomą priePaskutiniam, deszimtam, ! varde nuo taip isztaria turbūt
,,Tėvynės“ numerij yra pa 1 tiktai gimtinėje vietoje vienų
duotas užmanymas, kad besi vieno jos redaktoriaus? Anarūpinant apie užmusztus ties liogiszkai Susivienyjimo orgaHazleton’u straikierius, pasta į nas turėti raszyti ing arba ang
tyti jiems toj vietoj, kur jie (tūlose vietose sako ir ang
buvo užmuszti, paminklą su i vištoje į), bet to nedaro,
paraszu keturiose kalbose: lie- i Atrandame, tiesa, ,.Tėvynėje”
tuviszkoj, lenkiszkoj, anglisz- |prievardę in — (į), bet taip
koj ir slavokiszkoj.
sako irgi turbūt mažoje Lietu
Užmanymas doras, bet var vos dalelėje. Insikabinęs į in.
gu iszpildomas.
Žeme, ant tas laikrasztis ir sudėtiniuose
kurios buvo užmuszti nekalti žodžiuose jį vartoja. Raszo:
darbinįkai, priguli kumpanijai. i n s t a t u s,
i n 1 i p t i,
Tas peminklas, pastatytas ant i n e i t i vietoje - įstatus,
amžinos atminties ,,darbo ri- įlipti, įeiti. Isz antros
cieriams“, butų drauge ant 1 pusės, ten, kur daugiaus raszamžinos gėdos kapitalistų tinįkų deda in arba nosinę į,
kumpanijai — dėlto vargu ,,Tėvynė“ raszoy: darbinykas
kompanija daleis ant savo že (darbininkas, darbinįkas) ir 1.1.
mes statyti tokį paminklą. Ant
Tūloje dalyje Suvalkų gu
paežio vieszkelio taipgi negali
bernijos žmonės mėgsta trumma paminklo statyti.
pįti aoristą: vietoje žinojo,
O visgi reiktų nors kokį pa
jie sako žino, vietoje n ominklą ant tos atmienties
r ė j o — nore,
vietoje
įsteigti. Jei nebus galima pa p a a u k a v o - p a a u k a u.
statyti akmeninį, tai butų ga Nė vienas dar laikrasztis, kiek
lima kitokį, ne menkinus tvir
žinia, tų provincijonalizmų ne
tą kaip isz akmenio pastatyti. vartojo, iszėmus vieną „Tėvy
Mums rodos, kad gal dar
nę“, kurioje jie laiks nuo lai
geresniu paminklu, kaip di
ko duodasi užtėmyti.
džiausias monumentas, butų
No. 9 to laikraszczio ant p.
įsteigimas tame varde kokios
stipendijos, kad suteikti progą 280 skaitome.kuri (spaus
atsakantiems vaikinams eiti tuvė) apsėmė už pigiaus,
Aiszku, kad
czk^ais,^Amerikoj, į augsz- ta spaudino”.
tesnius mokslus. Butų tai gar a p s ė m ė ežia stovi vietoje
bingesnis paminklas, kaip ak apsiėmė, bet dėlko redak
menine stovyla.
Nemenku cija „Tėvynes“ padarymui
paminklu butų taipgi iszleidi- praeitinio laiko nuo apsiimti.
mas kokios visiems naudingos naudojasi isz veiksmažodžio
a p s e m t i - nesuprantu. Ne
knįgos.
suprantu taippat, dėlko ta pa
Dagirdome, kad p. J. K., ti „Tėvynė“ vietoje žodžio
,,Vienybes“ redaktorius, isz- u ž s i i m i m a s (užsijimimas)
važiavo į Lietuvą.
Dabar raszo: užsiėmimas. Nie
„Vienybę“ redagavoja p. P. kas, jukgi nesako: ė m t i,
Mikolainis.
ė m i m a s, tiktai imti,
r.
Provincijonalizmai ir stat- i m i m a s.

raszas musų literatūroje.
Nepasirengiau
szitame
straipsnelyje barti musų rasztinįkų už vartojimą tokių barbariszkų žodžių, kaip r a s z ejas(analogiszkai turėtų raszyt
s k a i t e j a s, t a i s e j a s)
arba r e d y s t e, rėdyto
jas ir k. Noriu tiktai prives
ti musų laikraszcžiams keletą
patemyjimų apie provincijonalizmus, kuriuos juose galima
neretai sutikti.
Paimkime tokį žodį namas.
Daugumoje Lietuvos jis reiszkia tvartą, kur laikosi galvijai;
trioba gi, kur žmones gyvena,
yra vadinama namais, (pi. tantum). Užtat daugeliui lietuvių
keistai skamba toks iszsireiszkimas, kaip emigrantų
namas: iszrodo, lyg emi
grantai butų galvijais, o pro
jektuojami jiems namai - tvar
tu.
Geriau ir gražiau butų
raszyti ir sakyti: e m i g r a nt ų namai ir t. t.
Arba žodis metas. Didesnė
je Lietuvos pusėje jis atsako
lenkiszkam pora (laikas). Delkogi musų rasztinįkams užsi
geidė vartoti jį prasmėje žo
džio metai (pi. tantum)?
Jeigu, toliaus, metai ir
namai yra vartojami ypa
tingoje savo prasmėje tiktai
daugskaitoje, tad negalima
raszyti du metu (arba du

C a s c a r e t s sudrutina skilvį, inkstus
ir žarnas.
Niekad neapsilpnina nei
skaudulių nepadaro.
10c.

„Varpas44 rolėje komedijanto.
„Varpas“ rolėje komedijanto? paklausite..
Susimilda
mi, dėdė ,, Varpas“ toks rim
tas, toks mokįtas ir, anot
Szliupo, virszdebesis - ložtų
komediją! Negali būti.
O vienok taip yra.
' Ką mes vadiname komedijantu? - Vadiname tokią ypatą,
kuri ką raszo, ar sako, nuduo
da, yra neszczyra, neteisinga.
Tokį tai sudarymą, neszczyrumą apreiszkia ,, Varpas“, talpįdamas korespondencijas isz
Amerikos. Visoki Budviecziai,
Oremusai, Daugmacziai etcon=
sortes priraszė tiek nebūtų da
lykų apie czionykszczius lietu
vius, kad net szlyksztu darosi.
„Varpas“ juos patalpino, o
kad jam tapo nurodyta, jog
„faktai“, paduoti korespon
dencijose, yra melagingi, rim
tas „Varpas“jų netiktai neatszaukė, bet pastatęs skiauturę, kaip gaidys, su nepaprastu
karsztumu iszliejo tulžį ant
ypatų, nurodžiusių neteisybę.
Paimkime straipsnį „ Daugmaezio“ paskutiniame „Var
po“ numerije. Faktai, jame
paduoti, atsitiko pirm 4-5 mė
nesių. Per tą laiką buvo pri-

Kožnas taip sako.
į žmogystę. Ilgi iki žemei ru-1
deraneziai iszaiszkįti, melagys Susėdova už stalelio.
Cascarcts katarlszkos ciikerkos, dyvi„Frank, ką gersi? - paklau bai apdengė sudžiuvusį kuna' niavsias Iszradiaias szio amžiaus, yra
tės atszauktos, užgautos ypatos iszsiteisino ir viskas jau siau.
ir slėpė mulos lytį, virszutinis gardžios ir pale.igvinanczios skanumą,
labai gerą įtekme ant inkstų, abelseniai likosi užmirszta.
Re „ Viskės”!
rūbas trumpesnis, ant kurio 1 daro
nai viduriu, perez.ystija žmogaus krauja,
dakcija „Varpo“apie tai žino,
„Asz alaus - atsakiau: - tai per sprandą pertiestas žaltys! panaikina perszalima, iszgydo galvos
bet nuduodama visiszką igno- eik pas bartenderį užorderiuok, abi pusei, vyniojasi (raitosi). skaudėjimą, karsz.tiigę Ir užkietėjimą vi
Nusipirk baksuką C.K.C. ir pa
ranciją, talpina po 4-5 mėne asz szendien pundiju!
Lupa kaip kumeles nudri durių.
mėgink jas sz.iądien; 10, 15, 50 centą, vi
sių dalykus, kurie kiekvienam
sų
aptlekorią gvarantuojama.
240
bus,
dantys
iszdaužyti,
akys
Po valandėlės bartenderis
žmogui iszszaukia ant veido ant geltonos tacelės pastate juodais stiklais uždengtos,
gardų nusiszypsojimą. Ar ne trytą ant stalelio.
virszugalvis nuplikęs.
komedija?
Ant kitos pusės pikezieruko
428 South str. Philadel
„Ar pasimilijo, ar szidija,
Rimta guodojanti savę redak Frank, isz mudviejų tas nevi (paveikslėlio) atspausta vie
phia, Pa.
Krauiiivė degtinės, vyno, Iicija butų atsakiusi p. Daugma- donas - dėl trijų atneszė - pu nuolika szliuptarnių bažnyczios
kierio.
cziui tais maž-daug žodžiais: tėm i jau.
įstatymų.
Klausdami apie prekes ra
„Perpraszau, bet tamistos korės
Toks tai grynas paveikslas
„Ne, brolau, asz dar už du
1 - tei szliuptarnių mulos, kurį szliup szykit pas pirmąjį agentą:
pondencijas talpįti negalime, geriu, gal užtai nepyksi
Dr. Julian Czupka
nes prietikiai, joj apraszyti, pa sinosi Frankas.
tarniai taip brangina.
sirodo kitoje szviesoje, nekaip
„Dėl ko tas jus mula žaltį 5129 Malcolm str. PhiladelSzliuptarnis, naudodamasis
phija, Pa.
tamistai. Mes į ypatiszkus da isz mylystos savo draugo, gė pasikabinęs ant kaklo nesziolykus nesikiszame, o melagys- rė, tiesa, už du ir po trijų, ke ja? — užklausiau Frankaus.
czių netalpiname”. „Varpo” turių dvilinkų uptikų darėsi
„Ugi ve, tu nežinai — su Visad atminkit,
• • • • jog • • • •
redakcija to nepadarė, na ir linksmesnis ir liežiuvis mikles murmėjo mano szliuptarnis,—
parode, kad savęs neguodoja. ■ nis.
žaltys.... ženklas gudrumo,
Neabejojame, kad musų dė Teisybe, — pamislijau — iszminties. . . . žaltys .slidus, - pigiausiai parsamdoarklius ant veseliją,
dė isz Tilžės turės vietą naujai j vaistas szliuptarnį ramina.
jeigu tave kartais ir ant mela pagrabą ir kiikszlyną. Visižino. jog jis
teisingas žmogus. Dabar jisuždėjo
korespondencijai Daugmaczio
„Ar žinai, brolau, kas man gystės sugautų, vyniokis, rai
Grabų biznį.
apie neva vagistes Plymouth© kenkia? „Gamta kraujo reika tykis, kaip tas žaltys, ir slidžiai
ir Worcester’io parapijose (be-1 lauja“! — pradėjo atkusti iszsivyniosi isz slastų paikų Pasitaikius szermenims, eikite visi pas
jį.
Gyvena jis Bobino stubose ant
pusiszkiems
straipsniams i szliuptarnis.
katalikų.
—
Ar
supranti,
po
Raspberry Alley
Bet tuoj nutilo,
t ies U n ion str
„Varpe“ vietos nėra) ir kitus iszsižiojo, liežiuvį iszkiszo ir perkūnais, kodėl mus mula
Shenandoah, Pa.
faktus isz musų gyvenimo, skersai liežiuvį pertraukė su žaltį ant sprando apsisukęs
nes taip priprato prie rolės pirsztu, rodydanis, jog nevalė meldžiasi?
Maldos pas mus .Jei i s z g a i s z ken 5 koks gyvulys:
arklys ir 1.1., duokite telefoną
komedijanto, kad, neabejoja-! jam paslapties iszduoti.
nėra taip ilgos ir nuobodžios, p.kravė,
Ulrich.
.Jis užmokės už telefoną ir
me, jeigu koks Pelėda arba
dyką iszvežsz istipusį gyvulį.
,,Gamta kraujo reikalauja! - kaip pas jus — aiszkino Fran užAdresavokit
pas: Mr. Ulrich & Son,
Daugmatis paraszytų apie paantrino tuos žodžius taip kus: — į porą minutų laiko,
Ashland, Pa. (19—6)
iszaugimą sau uodegos, kurį smarkiai, kad net asz krūpte mus mula vienas tiek primeltai faktą jie (Pelėda, Daug lėjau.
džia, kiek jus visi per porą
matis) paskaitytų už patvirti Kada mano szliuptarnis isz- adynų!
nimą savo paėjimimo nuobez- gėrė da porą uptikų, sudrebė Norėdamas dasižinoti apie
džionkos, tai ir tą „korespon-i jo, akys pabalo, trenkė kum- szliuptarnių maldas, liepiau
denciją“ patalpįtų.
szczia į stalą ir pasikėlęs suri duoti da porų dvilinkų drinkGo on.
Sax. ko:
sų dėl Frankaus, kuris nu,, Hazletone buvo kraujas szluostęs zubus taip tęsi apie
Tik pamėgįk už 10c-baksa C a s c aTreinai iszeina isz Shenadorio į Penu
r e t s, geriausią skilvio Ir žarną regulia pralietas.... asz iszrinktas. . . . savo maldas:
Haven
.Junction, Maneli Chunk, Le
torių.
„Frank, ar tu klejoji — ra „Mus mula turi masziną dėl highton, Slatington, White Hall, Cata
minau — kas tavec iszrinko? maldų, mums, tarnams, reikia, sauqua, Allentown, Bethlehem, Easton
Szliuptarnių Mula.
•r Weatherly 6.03, 7.38, 9.14, ryta; 12.58
ežia liuosa žemė, kogi privalai tik mulai užmokėti - ir darbas 3.53, 6.00 po pietų.
gatavas. Tas galingas gamtos In New York ir Philadelphia 6.03, 7.38
Žmonių 1 udo istorija pa klausyti ?
12.58, 3.53 po piet.
tvirtina faktą, jog žmonės,
„Nežinai, brolau, galybes tarnas tuo paleidžia inžiną ir 9.14In ryta;
Quakake,
Gerhards ir
nors toliaus ant kelio bedie mus Mulos — skundėsi szliup bematant maldų pilnos pasziu- [ludsondale 3.53Switchback,
po piet.
vystės nužengia, nors iszpažįs- tarnis, — tai nesupranti, kas rės privarytos.
In Wilkes Barre, White Haven, Pitts
ton,
Laceyville, Tovanda, Sayre, Vaver„Aha, tai dar suprantu, dėl
ta augszcziausia užgynima: iszrinko!
ly ir Elmira 6.03, 9.14 ryta; 3.53,'6 00 po
ko
jus
mula
ibzsisziepęs
ir
nu

piet.
Dievo,nemirsztanczios duszios,
„Mus Mula — jus dvasiszir ant kito svieto gyvenimo, 1 kas vyriausias žmogus nieku plikęs, tai nuo kurinimo baile- In Rochester, Buffalo, Niagara Falls
ir in Westus 9.14 ryta: 6.00 po piet.
visgi be jausmo garbinimo ko yra priesz mus mulą! Gamta rio, aha!
In Belvidere, Delavare, Water Gap ir
„Taigi
matai,
po
perkūnais,
Stroudsburg
6.03 ryta: 3.53 po piet.
nors, nesiduodanezio apreiksz- kraujo reikalauja —duodamas
In Lambertville ir Trenton 9.14 ryta.
ti, negali apsieiti.
kumszczia į stalą, rėkė vis mula turi kurti bailerį, tas ka In Tnkhannock 6.03, 9.14 ryta;8.53po
la nedega, tankiai turi pusti, piet.
Ir Szliuptarniai, kaip pa smarkyn.
In Ithaca ir Geneva 6.03, 9.14 ryta
prastą visokios mencės bedie Labai žingeidus buvau susi- nuo ko net lupos mulos nesu- 53.
6.00 po piet.
siveria, kada ugnis smarkesne
vius vadįti, užgindami Dievo pažįti areziaus su gamtos pa- - tai plaukai svyla, o katrie In Auburn 9.14 ryta; 3.53, 6,00 po piet
In Jeanesville, Leviston ir Beaver
esybę ir duszios, turi savo slapčzia ir mula, todėl nepa žemiaus lieka, tie ir sustirę Meadow
7.38 ryta: 12.58, 3.53 po piet.
szventinyczias, turi savo kuni vydėjau dvilinkų vaistų savo stypso.
In Stockton ir Lumber Yard 6.03, 7.38r
9.14 ryta; 12.58, 3.53, 6.00, 8.42 po piet,
gus, - žodis reiszkiantis pas szliuptarniui.
Mat, koks mula, toks ir In Mc’Adoo, Audenried ir Hazleton;
7.38, 9.14 ryta; 12.58, 3 53, 6.00 ir
katalikus tarpinįką tarp Dievo
Da po kelių iszsrėbtų czėr- szliuptarnių garbinimas gam 9-03,
8.42 po piet.
ir žmonių, jie tas ypatas sa- kų, Frankus iszrasėjo, nuo tos K
In Scranton 6.03,9.14 ryta; 3.53 IrO.OO
po piet.
viszkai vadina: Mula, nes ant kaktos pradėjo garuoti, gyslos
Dėlto mieli skaitytojai, kada In Hazleboork, Jeddo, Drifton ir Free
vardo kunįgas: siunta isz nea pamėlynavo, bet, kas stebėti pamatysite mulos pikezieruką land 6.03, 7.38, 9.14 ryta: 12 58, 3.53 po
pietų.
ant
rausvos
popieros
atspaus

pykantos.
na, liežiuvis lengvai vaikszczio- tą, žinokite, kad tai yra szliup In Ashland, Girardville r Lost Creek
6.15, 7.30, 9.10, 11.10 ryta
1.50, 4.10
Tą paslaptį iszgavau isz bur
5.0 9.15 po pietų.
tarnių mula (kunįgas).
nos mano seno draugo, karRaven Run, Centralia Mt-Carmel
„Ar tu matei kada mus mu
Frankaus (Draugas. ir In
Shamokin 9.02, 11.05 ryta; 1 46 4 07k
szto szliuptarnio, su jų apeigo la? — užklausė storu balsu
G.46, 9.12 po pietų.
c
In Park Place. Mahanoy City, Delano
mis gerai apsipažinusio.
5.45.
6,03, 7.38, 9.14 ryta; 12.58', 353. 6.0
szliuptarnis.
Lietuviai Amerikos
8.42, 11.13 po pietų.
Manding su ta žinute nebus
„Kur man prastam katalikui
In Yeatesville 5.45, 7.38, 9.14 ryta
politikoje.
3.53,
6.00, 11.13 po pietų.
pro szalį su garbiais skaityto tokius eudus matyti - atsakiau.
Rinkimas ant urėdą Waterbnrio
Treinai iszein.
jais pasidalįti, todėl kantrybės!
„Na, duok penktuką, tai miesto geriausiai perstatė lietuvius,
Isz ShiimoKiu 5.15, 8.20, 12.10 Isz ryto, X00, 5 Io
„Halo, Frank - pasveikinau tau paveikslą mus galingo mu ant kiek jie užsijima politika savo 7ryte,
50 po pb-tu ir iiteinu in Szenailori nnt 6.03, 9.1 e
12.58, 3.53, 6.00. ir 8.42 po pietų
naujoje
tėviszkėje.
Apie
City
Hali,
Iszeina isz. Szeniulork ) Pottsville, 6 03. 7.38
sutikęs ant gatvės seną drau los parodysiu.
1105. isz ryto;
12.58. 3.05, 4.15. 6.00
kur davė savo balsus, lietuvių buvo 9.05,
8.42 po pietų.
gą - kaip sveikata?
Kada iszėmes isz masznos per 20 vyrą per visą dieną. Lietu Iszeina isz Potlsvilh* į Szenadorl 6.00, 7.45
10.15, 12.05 ryte, 12.35. 3.00. 5.15 , 5.40, 7.15, 10.28
savo vardoje losze, regisi, po
pietų.
,, Perkūnai su ta sveikata — padėjau penktuką ant stalo, viai
svarbiausią užduotį.
Bemaž visi Iszeina isz Szenndorio 1 Hazleton, 6.03, 7.38
ryte, 12,58, 3.53. 6.00, 8.42 po pietų.
atsakė ruseziai Frankas, — Frankus pagriebė pinigus, įsi esanti ant kiemo City Hali, buvo 9.11.Iszeina
isz Hazleton į Szenadorl, 7.35, 10.05
žmogus szendien gyveni, rytoj dėjo į kelnių kiszenių, kita užimti karszcziansiu darbu: kiek 12.52 rvte, 3.05, 5,57, 7.56 po pietų.
vienas dirbo del savo partijos, siū
NEDELINIS TREINAS
ranka paveikslą mulos isztrau- le
gali iszsikinkyt”.
tikietus, gyrėsi, kersztavo.
O Iszeina in Raven Run, Centralia
„Kas tau kenkia, Frank, kė isz užanezio.
czion vėl lietuviszko kliubo durys Mount Carmel ir Shamokin 9.57 ryte
„Szia mus mula, - trenkė neužsidarė nuo laukianczią, kadągi I. 49 ir 7.21 po pietų, ir ateina In Shamo
kad dar visai nulindęs ir galvą
sako tenai netrukę alaus nuo ryto
nuleidęs krapini?.... Matau raudoną popierą į stalą, - žiū iki vakarui. Kitas vėl važiojo ve kin ant 10.55 ryta ir 2.47, 8.19 po plot
isz Shamokin in Shenadori 8.15
žimais voterius isz kliubo, kad pa Iszeina
butelio kaklas styro isz kisze- rėk po velnių!
II. 55 ryta ir 5.35 po pietn. ir ateina in«
aną, kiek musą czionais yra.
Užmetęs akia ant pikezierio rodyti
ant 9.10 ryta ir 12.50, "ff,31
niaus, gal karasinos nesziesi”?
Vienas mate, kaip vežime veže ne Shenadori
po
jiietu.
„O ką veiksi, po velniais, (paveikslo) szliuptarnių kunį- va del votavojimo vieną lietuvį net
Iszeina in Ashland, Girardville
su karasina, bene asz burding- go, krūptelėjau, sziurpuliai, tris kartus, o tas dar visai nebuvo Lost
7.53 ryta 11,40 po pietų.
voticrium. Tas jau perdaug lietu In Creek,
Hazleton,
Black Creek Junction;
bosas, neszuosi pante viskės, kaip elektriką, perbėgo visą vius žemįti, kadągi kliubo pravad- Penn Haven J action,
Mauch Chunk
man ramiau, kaip iszgeriu - ir mano kūną nuo kojų iki virsz- nįkai tai dare, regisi, pasigirdami, Allentown, Bethlehem, Easton ir New
kaip moka kupeziavoti balsais, vis York, 9,10, ryta 12.50, po pietų.
rodydamas, kad viskė - ne galviui — o, surikau, koks ti kilnodami
Philadelphia 12.50, po pietų.
savo tavorą ant pardavi In
In Yatesville, Park Place, Mahanoy
kerasinas, užsivertė augsztyn, kėjimas, toks ir jus kunįgas!
mo, kas daugiaus duos. Jei pridė City Ir Delano, 9,10, 12,50 ryta; 6.03
simo,
kad vietinis kliubas pirm 6.31 popintu.
Paveikslas szliuptarnių mu
pakliugeno ir likusią pusę
votavojimo del geresnio plaukimo, Iszeina isz Hazleton in Szenadorl 9.00
los, atspaustas ant rausvos gavo gerai prileisti savo kanalus ryta 12.52, 6.24 po pietų.
gerto vėl į kiszenių paslėpė.
Isz Szenadoric in Pottsville 6,00,9,10
Numanydamas, kad kirmi plonos popieros, isz pirmo už szviežium alum, musą hiutiecziiis 9.40, ryte 3.05. po pietų,
akyse svetimžemią, kaipo Isz Pottsville in Szenadorl 8.45, 10.40
nas sąžinę mano draugo metimo akies iszrodo, kad perstatė
parduodamus kailius.
Laikrasz ryte; 12.35, 5.15. 6.10 po pietų.
Rollin h. wilbur gcueralnas superln
perstato
ką
vidurinio
tarp
graužia, lyg isz pasigailėji
ežiuose apie Waterbnrio lietuvių
tendentas South Bethlehem,. Pft
balsus
yra
žymiai
paminėta,
bet
žmogystos
ir
bezdžionkos,
gal
mo, lyg isz žingeidumo, paCHAS S, LEE, gen. agentas
svetimi nevisi matė tikroje szvieso
Philadelpdla, Pa.
kviecziau ant vaistų į saliuną, da szliuptarnių mula randasi je musą tautieczius.
A, W( NONNEMACHER, Asst G. P A
(jRytas.)
ant pusiaukelės isz beždžionės1
kame jam „ramiau daros”.
Sotuh Bethleh em, Pa
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270.
ISZSKAITYMAS TIKĖJIMU.

Žemaicziai, sykį savo stabmeldiszką tikėjimą ant kataliką ti
kėjimo apmainę, daugiau niekuomet tikėjimo mainyti nenorėjo. Vie
nok, ir jiems nenorint, kitatikiai, atvykę isz Prusą, įveisė musą szalij
sziuos tikėjimus: 1) taip vadinamą „Maiszuotą Brolių,” 2) Kalviną,
3) Liuteroną. Placziaus pasikalbėsim apie kiekvieną.
271.

3. L i n k a v o j, Panevėžio paviete, apie 1593 m. greta su kata
liką bažnyczia Bialozoras pastatė murinę kalviną koplyczią; ta isz pra
džią nesiskaitė už parapijos bažnyczią, bet 1669 m. įgijo parapiją. Vie
nok neilgai jai klojosi; patys Bialozorai, rodos 1689 m., iszvarė tos
bažnytėlės kunįgą, atimdami nuo jos sodžiąs Julionus ir Burniszkius,
o paskui ir bažnytėlę paglemžė.
4. Rietavo j, rodos, Morkus Lanrinaviczia, te vanos, buvo
pastatęs medinę bažnyczią, bet ta tuoj pragaiszo.
5. G i e 1 a v o j, netoli nuo Eirogalos, 1611 m. pastatytą bažny
czią 1614 m. užpuolę katalikai norėjo sugriauti ir nedaleido švento
mis dienomis melstis. Susibarusius isz tos priežasties kalvinus su ka
talikais vyskupas Jurgis Tiszkeviczia nutildė ir daleido kalvinamsGielavos bažnyczią valdyti. Reikia žinoti, jog ta bažnyczia buvo pastaty
ta nepavelijant karalystės įstatymams, todėl 1646 m. katalikai antru
kartu norėjo ją suardįti. Vienok kalvinai, to nedaleidę, 1650 m. vėl
katalikus numaldė. Ant galo 1678 m. ta bažnyczia pakliuvo katali
kams, o jos pinįgus ir dabar teturi kalvinai.

Povilas Obiecupas

vienatinis lietuviszkas pinįgą-siuntėjas; siunezia pinįgus į visas dalis
svieto: į Europą ir t. t. ir pinigai buna kuogreieziausiai iszmokėti per
banką. Lietuviai visi privalo eit pas savo viengentį, o ne pas kokį ten
žydą prigavėję.
Gyvenanti toliaus nuo Pittsburgh’© 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 visą kelią į visas dalis
svieto.
Offisas (kantoras)

P. Obiecunas

Maiszuoti broliai.

Metuose 1507 atkeliavo isz Prusą į zemaiczius vokiecziai, vadina
mi Broleliais arba maiszuotais Broliais (Fratricelli). Vadovu ją buvo
kas žin koks audėjas. Kiekvienas brolelis vaikszcziojo užsimovęs
maiszu, virve apsijuosęs ir rankose nesziojo Dievo mukų. Klausiami
kur eina, sakėsi, jog keliauja per Zemaiczią szalį į žydą žemę, ją nuo
-bjaurią turką atimti. Nudriskusiu savo apdaru ir pavirszutiniu dievobai
mingumu mislijo jie patraukti į savo tikėjimą Zemaiczius. Tuotarpu
baisiai apsigavo, nes musziszkiai, paskaitę juos už žvalgįtojus, sugavo
9 ties miesteliu Tverpijen (tu r but Tverų pile) ir nuskandino. Likusiejie, matydami, jog ją Zemaicziai neužkenczia, iszdumė atgal į
Prusus.

*

1012 CARSON STR,

Banka Bischoffo

uždėta 1848 mete
name Staats—Zeltung, prie užvažiavimo ant Brooklyn© tilto, prieszai City Ha
New-Yorke
------------ O------------

Siiincziaine pinįgus į visas dalis svieto pigel, sauge! Ir greitai

steliuotus siutus pasiuva
tikt už $14 mažiau
sios prekės, eina iki $40,
o kelnes nuo $3 iki $ 18darau siutus pigiausiai kaip visur ir darbas buna atliktas kuopuikiau;
šiai.
Pasiskubįkit broliai! aplaikiau naują materiją 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.-

TXPIAUCZUJSj

Adomas Pauliukaitis
2713 Pen n. Avenue,

Kalvinu Atvykimas.

4fe.

Pusėj szeszioliktojo amžiaus pradėjo traukti į Zemaiczius įvairus
skelbėjai kalviną tikėjimo isz Prusą ir Lenkijos, mislydami perversti Iszduodanie Szipkortes (laivakortes) ’ant greieziausių gar
laivių į k rajų važiuojantiems ir iszsiuncziiinie szipkortes
juos Į savo tikėjimą.
dėl atvažiavimo isz krajaus į Amerika,
Pirmiausiai apsakinėjo naują mokslą Vilkijoj, Veliuonoj, Jurbar
pi
ke, Tauragėj, Palangoj, žodžiu isztisoj paprūsėj; paskui traukėsi ir
toliaus. Pradžioj vienok mažai ką telaimėjo, nes dar iszmintingi žmo
del
nės peikė kalviną darbus ir tikėjimą. Bet keletą metą nuleidus, kad Maskolijos rublių, Vokietijos markių, Austrijos guldenų etc
kalviną tikėjimas daugeliui patiko, kad kiekvieną, likusį kalvinu, pa
Dėlei artesnės žinios raszyk i
tys katalikai pradėjo skaityti už protingą žmogų, tąsyk, sakau, skelbė
Bischoffs
jai naujo tikėjimo ne veltuo tauzijo. Pirmiausiai balso ją paklausė
2 Centre str. (Staats-Zeitung Building, New-York
,didžiūnai: Kunįgaiksztis Krisztupas Radzivillas, Morkus Vnuczkas,
Nedėlioję Banka atvira nuo 10 iki 12 adynai.
karaliaus marszelga, su savo paezia Zopija Poszuszvianskaite,'keletas
rkunįgaikszczią Oginskių. kunįgaiksztis Solomereckis su gimine Bistkupskiu, Povylas ir Jonas Gruževskiai, Morkus Lauryną v iezia, Rieta<vos tėvūnas, Jonas Blinstrubas, Jonas Cieszkovskis, Jonas Gimbutas,
lUvainis, visa giminė Puzinų, Skinderų, Borovskią, Adamkoviczią ir
• daugelis kitą. Tie per savo galybę ir perkalbinėjimus patraukė į kal
viną tikėjimą daugelį visokią žmonių. Parapijose: Szidlavos, Liolių,
Kelmės, Krakių, Kurszėnu ir Kurtuvėnų mažne visai neliko kataliką.

Bankoje savo visados laikome daugybe
ningu
iszmainymo, kaip tai:

Banking House

Priežastis Kalvinu Invisimo.

“Metuose 1576 Liepos 1 dieną karalius Zygmuntas Augustas iszdare versolą, kuriuom daleido kiekvienam tikėti pagal norą. Tą pers
kaitę kalvinai pradėjo girtis nauju savo tikėjimu ir statyti savotiszkas
bažnyczias. Zemaiczią vyskupas Jurgis Pictkeviczia visai nežiūrėjo,
ką daro kunįgai ir kokį mokslą skelbia žmonėms atėjūnai. Kalviną
kunįgas Merkimas 1598 m. paruszė ir atspaudino žemaitiszkai pamoks
lus, kuriuos skaitydami žmonės piktinosi ir krypo į kalviną pusę.
Rietavo] i Keidainiuoee tie atėjūnai įsteigė spaustuves, kuriose atspaudinę įvairias knįgeles bruko jas mąs žmonėms ir vedė juos isz kelio.
Žinome, jog isz mokslo Kalvino ir Liuterio Anglijos žemėj kilo du
tikėjimai — vyskupiszkią ir kunįgiszkią (episeopalium ir presbyteranorum). Vyskupiszkiai mylėjo visokią vyriausybę, o kunįgiszkiai
nekentė. Isz tos priežasties karalius Jokūbas I gerbė pirmuosius, o
antruosius spaudė. Inpykę presbyterionai padarė sumiszimą, kuris,
vos Karoliui I, Jokūbo sunui, vieszpataujant, pasibaigė. Toj nelai
mingoj gadynėj nekurie persekiojami Szkotai, pametę savo tėviszkę,
atvyko į Zemaiczius, jieszkodami prieglaudos ir įsikūrė Keidainiuose.
Pravardes, ją užraszytas kalviną bažnytinėse knįgose 1637 m., skaito
me szias: Anderson, Arnett, Bennet, Gonuot, Cuthbert, Dzemson, Dawidson, Dunkan, Dieplem, Forbez, Torsay, Gordon, Grey, Hallibur
ton, Homilton, Hey, Joram, Ingliss, Knox, Krawent, Lewingston,
Molleson, Peterson, Romsay, Ross, Scharp, Sandelelo, Skroemfer,
Simpson ir Syton. Tie sveeziai, apginami ir visu kuom nuo Krisztupo
ir Jonuszo kunįgaikszczią Radzivillų aprūpinami, padaugino musą sza
lij kalvinus. Nekurie isz tą, iikę kalviną kunįgais, patys skelbė naują
mokslą. Isz tą priežasezią paklydimas Zemaiczią taip buvo didis, jog
kaip sako Ciehovius, isz tukstanezio kataliką vos viens teliko kataliku,
.o kalvinai teisingai gyrėsi, kad Zemaiczius pavers į savo tikėjimą.
/

u VI s z k a s

272.

273.

274.
Kalvinu Bažnyczios.

. "Taip įvisus kalvinams reikėjo ir bažnyczią naujo tikėjimo; kaipo•gi atsirado turtingi vyrai, kurie ir pastatė szias:
1. B i r ž ė j 1584 m. įsteigė kalviną bažnyczią Mikalojus Rudasis
kunįgaiksztis Radzivillas, Lietuvos etmonas. Bažnyczia ta ilgai buvo
motina Zavilejos aplato (dystryktu Zawilejskiego), paskiaus prigulėjo
prie Žemaiczią aplato, sziandien yra parapijos bažnyczia.
2. S z Ld 1 a v o j murinę b°žnyczią pastatė ir turtu aprūpino
1592 m. Zofija Poszuszvianskaite Vnuczkiene. Tai bažnycziai prigulė
jo Szidlavos miestelis su dvareliu Paszakarniu, pirktu Vnuczkienės už
9,000 auksinių nuo Merkelio Zaviszos. Turėjo ligonbutį ir pinįgų del
maitinimo keturią pavargėlių. Skaitėsi visados už parapijos bažny
czią. Ilgainiu daugelį pikto datyrusi, 1728 m. nustojo paskutinio kunįgo, o paskiaus sugriuvo. Dalį turto patys kalvinai praleido, o ant
ra dalis pragaiszo. —

PITTSBURGH, PA.

120 S. Jardin str.

Shenandoah, Pa.

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

Apsaugoja nuo ugneles jau daugelis metą

Dr. Y. M. HAMILTON
buvęs Miners Hospital, ėję
Ashland’e. Gyvena 115 N. Jardin str. S h o n a n d o a h,Pa,

JVI. f7.JVIaley,
1G N. Main str.
Shenandoah, Pa.

Dr. P. F. BURKE

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

,RYTAS,

Vyrai visi pas geriausią

nedėlinis szeimyniszkas laikrasztis
Waterbury Conn.
RYTAS kasztuoja ant metą tik
tai.............................................. S 1,00
Kiek viena ijkrikszczioniszkai szeimynai naudinga jį iszsiraszyti.
Antraszas:

Rev. J. Zebris,
34 John str.

Waterbury. Conn.

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

Graboriu
Vincą Minkevicziu

230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.
Užlaiko geriausius arklius
ir ryginus dėl szėrmeną, veseilią ir t.t.
[36 ir 21]

Naudokitės!

Gavau szviežią transportą
ražanezią, lietuviszką szkaplierią, abrozėliu, kryželią,
mentelikėlią ir t.t. Užeikit pa
žiūrėt.

Tarnas Križenanūkas
29£ W. Centre str.
Shenandoah Pa. 103 E. Lloyd str. SJ^nandoah,
Penna.

GERIAUSIAS LIETUVISZKAS KRIAUCZIUS

ADOMAS

B U J A U C K A S.

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

Shenandoah, Penna.
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VYRAI!
VYRAI!
Kas į Cleveland’ą atkeliausit,
Pas Olszinską visko gausit —
Szairo alaus, geros arielkos
Ir kvepenezių cigarų....
Ateik, broli, pamatyti
Ir to visko pabandyti.
Turiu puikiausią restauraciją isz visų Cleveland’o lietuvių
Su guodone

NikodemAs Olszinskas,
825 St-Clair str.,

Cleveland, Ohio

GARSO REDAKCIJOS DOVANOS!
Garso Redakcija padarė ypatinga sutarimą su redakcija garsaus po visąsvie
tą angliszko laikraszcz.io ..The National Recorder”, kuris ypatingai užsiima apraszymais naujausią mokslo iszradimą ir naują iszinislą, o taiposgi padedg iszradėjams įgyli patentą ant ją iszradimą.
Idant pasigarsįli darlabjans ir pasiekti visus ir visą luomą ir tautą žmonei
T ii e N a t i o n a 1 R e c o r d e r užmanė didelį kontestą ir visi, kurie prisiąs
8 1,50, gaus per visą metą Gausa, taiposgi angliszką laikrasztį ,.Tho National Rez
corder” ir paliudiji m ą, duodantį jam tiesą už dyką imti dalyvumą konteste
Tiems, kurią yra užmokėta prenumerara, po prisiuntimui 8 1,50, sląsipie
aikrasztįper kitus metus, kaip dabaryra mąs knįgoso užraszyta.
Norint įgyti
tiesą imti dalyvumą tame konteste, reikia pasiskubįti. nes szitąsypatingas pasiulls
jimas yra tik ant trumpo laiko.

7-300 dol. bus

iszduota.

National Recorder įg\ jo prakilną vardą tarp nioksllszką ir pramonės lalk*
raszczią.
.Jis turi tiikstanc/.ius skaitytoją kiekvienoje valstijoje, kiekviename
mieste ir kaimelije, bet jis nori dauginus.
Nei vienoje szalije žmonės nėra taip
žaliukę ant visokią iszradimą, kaip pas mus Suvienytose Valstijose.
N a t i on a I R c c o r d e r yra dideliu pagcdbiiųku dėl visą iszmislinczią ir visados apszcziai žinią priduoda apie naujus iszradimus ir juos apraszo.
Idant padidįti savo
skaitytoją skaitliu ant kokios pusės milijono per kelis mėnesius Recorder už
manė iszdaly t i dideles dovanas daugybei ypatą, kurios pasirodys gabesnėmis ir
prakilnesnėmis.
Dovaną prekė isznesza 37.300.
Kontestas iszsibaigs 1 d. Lapkriezio (November) 1897 m.
Dovaną paskyrimu užsiima prakilnus tieso® vyrai,
tarp kurią yra ir 3 žynomesni sąnariai kongresso.
Augztas vardas tą vyrą gvarantuoja ją nusprendimo teisingumą.
SZTAI TOS DOVANOS:
1000 dolerių auksu.....................................................................................................
Kelionė po Europa............ ...............................................................
Kelionė i Kalifornija, Mixico ..............................................................................
5 dovanos po 2oo dol. auksu...................................................................................
Kasztai ant 1 metą už mokslą
kokioje nors Amerikos kolegijoje ar niokslainėje..........................................
loo dovaną po lo dol. auksu...................................................................................
Puikus portafijonas brangiausio medžio už dyka pristatytas iki vielai..
loo dovaną po lo dol. auksu...................................................................................
lo loo-dolerinią dviraeziu.................................................... ’.................................
7o dovanu do 5 doh auksu.......................................................................................
125 dovaną po 2 dol. sidabru...................................................................................

S 1000
,, 600
,, 400
>> 1000

,,
»»
,,
,,
,,
,>
,,

300
1000
500
looo
looo
35o
250

Trys szinitai dvideszimts penkios dovanos kasztuojanezios................................................... $7.300.
Budas, kaip įgyti vieną isz tą dovaną, labai prastas.
Visas tavo darbas —
perskaitęs tris ežia padėtus žodžius ,.Patent Attorney Wedderburn” suskaitęs ir
gerai įsidėjęs literas tuose žodžiuose, sudaryk kuodaugiausiai žodžią (angllszkai)
isz tą literą: kiekviena litera žodije turi tik tiek syk būti, klek syk ji yra tuose
trijuose žodžiuose (Patent Attorney Wedderburn). Užcluodame darbą isz tą žodžią
litarą sudaryti visokius žodžius, norėdami pertai pagarsįti visur Wedderburn’o
kumpaniją, kad visi žinotą, jog iszradus ką naujo, reikia kreiptis prie tos kompa
nijos, nes ji lengviausiai parupįs patentą ant iszradimo.
Wedderburn & Co. apriez augszcziaus paminėtą dovaną, prižada iszrr.ok
dar 8500 auksu tam. kuris gaus pirmą prizą (dovaną).
Taigi tas, kurs pilsiąs daugiausiai žodžią, gaus 81500 auksu; kitas dovanas
gaus paeiliui kiti isz prisiąstą žodžią skaitliams.
Idant įgyti tiesą imti dalyvumą
szitame konteste, nereikia jokios extra mokesties, tik užmokėki! už metus prenu
meratą už Garsu ir National Kecordek, viso labo 81,50.
Apturėję tuos pinįgus, mes prisiąsime kiekvienam užsimokėjusiam tam tik
rą paliudijimą (certificate) su visais paaiszkiniinais apie kontestą ir regulas, kaip
padaryti žodžią suraszą.
Vardai visą laimėjusią dovanas bus apgarsįti ,,National Recorder’lje“;
Garse gi paminėsime visus lietuvius, kuriems pasiseks laimėti ką sziamo konteste.
Pinįgus siąskit aut adreso:

Garsas Publishing Co.
Shenandoah, Pa.

PAS

Juozą Miliaich

308 W.Ccntre str,

Mahanoy City, Penu a.

galima pirkti kuopigiausiai laivakortes ant geriausią laivą.
Prie tam leidžia piningus tiesiog in Lietuwą, Russiją, Lenkijąir kitas visas Europos szalis. Taipgi laiko užeigą, kur kie
kviena Lietuvis gaus gerą priėmimą ir rodą.

Chas Rettig ir Simus

S. Markauckas
—neseniai

pirko—

POTTVILLE’JE, Pa.

Saliunas,

turi pravorą Lager alaus ir Porterio,
taiposgi
B a v a r s k o a1 a u s, kurs geresnis
už importąvotą. Pardavinėja ir bonkū
tėms dėl szeimyną.

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

BMTOMinumsiaVAtlL^.Hl
į

ANTANAS KALCZ1NSKAS

Pajieszkojimas.
Pajieszkau savo draugo Juozo
Bizausko. Buvo Baltimore], >sZ’
važiavo į Chicagą dar nežinau kur
jis yra. Jis pats arba kas kitas
duokit žinot ant szito adreso:
Jonas Karalius
213 W. Conway str.
Baltimore, M. P.
-—-r

.

1

■_

Uiti

UH

'JI

fM

U.WI

>1311111

Ifcl

>,1 |Vf| Jjl

UP

kill 'Ji

US

II

BJ’,

*1

lAi

iH ! i .HI

W

VI JU If. IL'.! it

11

't

V i ffl 1111 . Ill

III

w J'll

)il AU

Ul

JHt

I UH

assl. Rateiczius

geras ir teisingas
vyras laiko

mainierių

Puikiausia visam Shenandoah

HOTEL!

FESTAU PACJJA-

ANT

KETVIRTOS

Trissyk ant dienos karszti užkandžiai o teip visada szalti už
lyka. Geriausi ir pigiausi pietus, viskas szviežia: cigarai alus
Minersville, Pa. ai i mos k Ii ąsos.
(Fourth) Street

"—

KMUTUVE

J. M SCHAFER.

Tikrai gryna

Altoriaus Vyną

Laimiu didelę 1 rautuvg importavotų VYNO,
LIKIERIU, pargabentų isz Europos, taipgi užlai
kau visokį ALŲ- kur galit gaut buteliais ir
bacz.kutėinis. užlaikau klerkų lietuvį.
VONA BAIWZILAUTSKA- Neužinirszkit
atsiszaukt po adresu:

1109 Carson str. South Side

------ GAUSITE PAS-------

Telephon 41 — Pittsburgh, Pa. Į15-5-97]

BARNSTON Tea Co.

111. GRABI UOKAS

6 BARCLEY STR.

geriausias ir vienatinis Iletuviszkas

New York’©.
Importuoja jie viso
kias arbatas, kava ir
vyną.

Kriauczius visoj Minersvillej.
taipgi turi puikią užeigą.

Jacob Hentz’o

jsLaiiraęi j a.

Teipgi netoli nuosaliuno visoki tavorai szvieži ir parduda ka
to pigiausiai. Priegtam kožnas lietuvys ras szirdinga rodą
k i e k v i e n a m reikale.
O ir pinįgus maino ir siunezia iu LIETUVA ir 111 visas
lai is svieto.

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

SHENANDOAH, PA

ONE O1VES RELIEF.

Don’t Spend a Dollar
Medicine
for

until you have tried

Lietuviai, eikit pas savisz.kį, o nesigrandįsit
[8-5-97]

Antanas Galinis.
Smagiausia vieta del užeigos, jo gėrynių
nereik nė girt, nes jie patys giriasi
O žmogus meilus ir prietelis bėdojo
Plauberij žemiau Reading© geležinkelic

Vincentas Domaiiski

S3

ES

Valgį gali gauti kožną valandą
OYSTER! A f visokią kainu.

REAL

*

f®

E STATE B R O KE R
m* w st1“- PMMGipiiia, Pa
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•
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You can buy them in the paper 5-cent cartons

ES

Ten Tabules for Five Cents.

l-V O}

U

apsaugoja nuo Ugnies ir maino pinigus ir siunezia į Sc

Thia sort la pul up ohosply to craXlfy tho universal prv.ont demand for a low prloa.

Mrs Jacob Hontz daro

pui
secured. FEE DUE WHEN PATENT OBTAINED.
kiausius kvietkus. Ypatingai iiž- , quickly
&md model or sketch with explanation for free report as to
48-PACE BOOK FREE. Contains references
steliuotus vainikus am veseliją, patentability.
full information. i^jyWritc for SPECIAL OFFER.
szermeną ir visokią tam panaszią and
H. B. WILLSON A CO ,
LA«ycrs.
Lc Droit Building,
WASHINGTON, D. C
dalyką. ‘

Mrs Jacob Hentz
117 N Main st Shenandoah, Pa.

Parsiduoda saliunas.
Parsiduoda puikus saliunas, o
visai nebrangiai. Kas norėtą pirk
ti, tegul ateina pažiūrėt pas

Joną Raczkancka
115 N. White str.
Shenandoah, Pa.

ES

-mRESTAU racija*

Norite nusipirkti geriausius lotus Philadelphijoje
ir Camdene?
O gal nori sukalektavoti randa? ar pinįgų pasiskolįti?
Tai eik pas

Geriausi gervinai, užkandžiai uždyka nū
ryto iki 12, ir nuo 8 vakar iki L0..

•n*

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 will be mailed for 48 cents. The chances arc ten to
one that Ripans Tabules are the very medicine you need.

R?*

BomaHSki

Tt -

ri visokiu kogeriausia padarytų va'g'ų

Ripans Tabules
At the Druggist’s

i siųsti kam laivakortę?
Nori pinigus iszmaiapsaugoti nuo ugnies ir insziuryti bažnyczią,

DIDŽIAUSIA

Lietuviszka

If you don’t find this sort of

lūs atlieka kuoteisingiausiai.

ES

ir pasidžiaugsi, jog suradai gerą, teisinga ir iszmintingą žmogų.

ES

Geria® ir szviezia® mesa
Juozą judjckA

Tik nepamirszk;

kepsnių, oisterių irt. t.
Smagiausia vieta del užeigos.

Yra
m.

puiki salė kurioj stovi net 9 biliardai

J- JUUIVIC 1ĮJ1L1CI,

X (l.

------ PAS-------

r^J

Priegtam da kiekviena dailiai priima ir

AR ŽINAI KĄ?

Antanas Daniseviczia
savo naujame name ant

630 W. Centre str.

rodą reikale duoda.

M. KUPCZINSKAS ir
p. P/JSKEVICZmg
Kampas Main ir Oak uliezių,
SHENANDOAH,

PA.

Mahanoy City, Pa.
Laiko geriausią s z t o r ą ir
s a 1 i u n ą.
Atsilankyk! patyrsi, kad tai tei
singas ii geras žmogus.

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

Shenandoah, Pa.

TJetuviszki kumpini ir deszros kuoiiopigiausia.

Juozą Daukszi.

CH. SHMIDTO

visokias

KEPURES,
KARDUS,

KARŪNAS,

DRABUŽIUS

IR T.T

DEL LIETUVISZKU DRAUGYSCZIU
Raszikite, o mes atsiųsim, ant pažiūros
Gero muslino 1 jardo ploczio 5 c. už jardą kurs vertas 7 c.
kukardas ir kepures.
Geriausią cviliką visokią kainą 124 c. už jardą, vertą 18 c.

Geros vilnonės materijos ant dresią dubeltavo ploczio, naujausios
mados 29 c. už jardą, verta 50 c.
41 ir U
Ir szimtai kitą visokią-ta voru už pamestiną prekę.

IR SIUVAMAS MASZINAS.

SZARFAS,

225 Second Street/

s.

(27 ir 28)

R. H. MORGAN,

c

DIDELIS ISZPARDAVIMAS PAS

— Na wisi prie alaus —

J. P. Williams & Son

Wanted—An idea

12 North Hancock Street,
Wilkes-Barre, Pa.

19 W. Oak str.

Dirba

Ar žinote lietuwiai kad CHRYSTIAN SHMIDTO yra geras alus ir
-- PAS-galwa nuo jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith'a gali kas nori gauti ir
baezkutia in namus parsigabenti
-: Pigiausiai nusipirkt :Shenandoah, Pa.
FORNISZIUS, PIJANUS, VARGONUS 70 W, Coal str,

13 N. Main, Shenandoah, Pa.

MITELIS

arba geriausia' užeiga dėl darbiuįkų ar szeip žmo
nių, Kurie nor szį bei ta dasižinotie ir szalto alųežio taure iszgertD ar cigarėlį parūkyti, ateiki
te pas:

«rwii .... ..

niį.hu?it vieta visoj Amerikoj.'

23 N. Main str.

Shenandoah Pa.

ZINIA DĖL SALIUNIK U DIDELIS' ISZPARDAVIMAS VISOKIU APAUTUVU.
IR SZTORNIKU.
Dailus beibiu czeverikucziai, verti 25 c., už 15 c. Vaiką czeverykai

Pirkit sigarus ir sigaretus nuo geri ir drūti, verti 65 c., už 39 c.
Dailus moteriszki audekliniai czeverykai už 98 c., verti 150 c.
Drūti darbiniai vyrą czeverykai už 99 c., verti 150 c.
Viriszki szventadieniniai szeverykai š 1.25, verti $ 2.00.
Juozo A. Mandour didžiausio ir
Nepraleiskite progos užezėdyt pinįgus.
Parduoda visokius PECZ1US, kukni- pigiausio kupeziaus visame paviete.
uius ir dėl szllumos,
Jis pardavinėja taiposgi daug įvai
Neužmirszkit vietą.
Taiposgi pataiso kukninius stogus ir rią gražią mažmožių; parduoda vis
užlaiko visokius daigtus reikalingus prie
S. PARNEŠ,
ką už 20 procentą piginus nei kiti.
kuknios.
Jei netiki, tai pamegįk duot jam 225 Second st.
Between Bond & Pine str.
R. A. DAVENPORT,
orderį.
Jo krautuvė yra
S7 S. Jardia str
Shenandoah. Pa,
Elizabeth, N. J.
SSS
Protect your Ideas; they may bring you wealth
Write JOHN WEDDERBURN & CO., Patent Attoi
neys. Washington, D. C., for their $1,800 prize ottei
Ud list of two hundred Inventions wanted.

R. A- Davenport

GALIMA GAUTI SU PRISIUN-

timu szias KNYGAS:

211 E. Centre str.
Shenndoah, Pa.

L. /lltpiap

. Istorija Kataliku Bažnyczios. J.
yra labai naudinga dėl perskaitymo k«žnam katalikui. Kasztuoja
- §1,00
2. Trumpa peržvalga lietuvystės dar
604 S. 3-rd st.
bą Amerikoje 1894 m. Ji iszrodo aiszkial
lietuvlszką bedievių darbus ir podraug
Philadelphia, l\t.
kaip katalikas turi nuo ją apsisaugoti
Krautuvė cigarų, papirosų maskoliszKasztuoja
20c
3. Valtis bei iszguldymas szventą kų ir ruskų tabakų. Cigarai nuo S12.00
evangeliją ir lekciją ant" visą metą su iki $65,00 už tūkstantį.
Raszykit pas
labai naudingais dvaslszkais skaitiniais. garsų agentą:
Puslapių esti 896. Linkėtina kad kožno
lietuvio namuose ji butu. KasztuojeS ,50
J.
pas
KUN. A BURBA,
Box 1053
PLYMOUTH, PA. Luz. Co 5129 Malcolm st.

Dr.

Szupka

Philadelphia, Pa.

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

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

SCIENTIFIC AMERICAN,

beautifully Illustrated, largest circulation of
any scientific journal, weekly, ternu $3.00 a year;
$1.50 six mouths. Specimen copies and Hand
Book on Patents sent free. Address

\

MUNN

& CO.,

361 Broadway. New York.

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

Elizabeth, N- J.

Beach’o aptiekoj e
Dr. W. J. Beach, savininkas
OFISAS: NAMIEJE ant 4th A SUNBURY STR.

Madia nori
nusipirkti peeziu ar blekias, eikie in sztorą, kur pigiausios prekes ir
daugiausia tavoro. Gali pasirinkti.

Augszti pecziai pigiausia
S 2,97
8,98
Kukniniai pecziai
Neužmirs’zkie dar, kad ♦->gali ogaut

S

KNIGA MONtJ.
Ns

F.KlUTliSAS IKIJŲKTAS I^ietaawiszkoje kalboje!!

R‘IS gedėjo tikietis kad lictuwiszkoje kalboje pasiroditn tokie
į- x
/tl k'-iiga kurioje wysr s slaptibes monijimo butu atidengtos det wysn?,
T .g
‘A ‘S. ikavcs žmones wailiuo nioniniukus r įgancjs, d iranczcis monus
1 kvarbuotą geležinę lovą
' . 7 *
/ 'į
su [ingialba Į.iktos dwas <>s, da ir szrudien daiigie-is ntsiraiida to1 kokį nori szieniką
.z" y
kiu ka taip mislij • ir szniak •. Girdėdamas newieukait t' kies pasaIuž.
1 gerus springsus
l
■ 'T’?''/!• iS I ".^'žndej 11 dawe-t k <1 vys-s niamVumas ir iszumiiis į aejna isz
; < l.si .1' k.71 frim damas i-zra<L.ii vysliii ir n > senėj gi.-idžema iž7
:
• :v.i u kr.igi i-z k .ra s kož.ias gal bet moniniiiku. Tojo knigoje talpi• ' -• dau.-iaii L tip
ml s alJwu priimkimn.ii ir : į<" 00 abrozelu pūro
Didžiausias karpetą ir ferniezią sztoras visam mieste. Galima gauti už .; ; m ’ • j z'-Tj kaj’> ap-v, jiie ir i-z sawo užduotes i zsiriszt.
J
. riiez. j ir puikioj i;i angliška iiink kla alnlmiia su aukso atspaudam ant
pinigus ir ant iszmokesczią.
, k;l • Koja tvktjj
$L50
7' : . i i!i: ii a 1 I'.ir-iav.m > w. fdu> dajktus ir rejk 11 liūgas prietajsas prie moniimo,
• l;u/; n; ’ jt n-g >li. Vii-'g tam turu kr.iutuwia wysokiu knigu kokios tyktaj lietu. iszkm. kal' oio i>. Turu maszinukics del drukawimo groinatu ir tt
GERIAUSIA UŽEIGA pas
imi’šį p . io>-a’d( t raszim > gn niatu su dailom kwietkem ir drukaw. tais pasweikin'u
.sui s. Težinąs tokios pepicros su daliais kopertiiis kuSZlueja o5c., tris tuzinai įpl.OO
J i ru <L I jui) 11 menes juokinga kwietk-i, kury, kada duodi pawuostit, isztiszka wan.
kur galima susiszekčt lietuviszkai,
ir p įdaro daug juoku, prekio Sb5c.
202 S. Main st. Shenandoah, Pa. nes Jurgis Murautskas, lietuvis, ten du-iKas
iž dydeles t įtografiios norėtu turėt daugiau mažu, tegul alUuncze dydela, asz
randasi, per ką galima gaut brolio
isz tc.-ios trumpam laikie padarisu 100 mažiukiu ir nus’.usu už $ ,25c.
Nagi vyrai pas savo brolį lietuv- ką rodą pas jį po tokiu adresu;

$ 6,95
]Wc]VIANUS BROS

Nuo 105 iki 109 First str

J. ANCEREVICZIU

Importuoti ir naminiai gėrymai ir
■cigarai. Kambarius parsamdonįka ant szalto alaus! isz Prancijos
i m a ant dienos ir nedėlios.
Johh A. Koklcnberger sznapso ir turkiszką cigaru! Užei
kit. o nepasigailesit.
[37 ir 19]
i
manager.

Dvi

Eizabeth, N, J

Aplietos

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

Norintlein dužinot, ape wysoklcs Įtaigas arba kitokius dajktus irezienes, po aptureimu 2 ccntincs mar
kios tuojau siauezin (kukuotus katalogus.
Adresas in ma ae szitoks:

JOSEPH MATUTIS,

'287 Wythe Ave.,

Brooklyn N.

