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GERIAUSI TA VORAI i PINIGUS
KOPIGIALSEl.

Galema gauti kožnamo laikei’* ko- 
pigiau>ei: Dūna. keksu, cukerku. 
barnu k u, cukraus su ledais ir Sme
tona. Į lee cold Cream. J it 

Bolių ir kilu dalyku de

ii'ja dovynis centus nii dolerio numtisza. Todėl 
duosim visokius daiktus abejuose mz t oruose uz \ iena vienu, už

rėdymu ant veseiliu.Kalėdų ir t. t.
Parddda viską kopigiausei ir ko- 

žuam laikė

metus, tai apie tai nereik sakyti, nes kožnas žino.
Dabar gavom antra tūkstanti Laukiiuzin geriausiu silkių, 

tokiu dar nebuvo Szenadori, viena baczkute verta daugiau

Miltai keltiniai ir ruginiai niekad 
dabar.

exist u sumenu 18 veiitii’ 
nebuvo teip

V 1 1 C7> *■

labai dailume szalije
Pirmutinis užrnokesnis už gera vaisinga žem<> Si,50, n r< -zta pinigu reik tsjmokrtl 
per trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme.ant an-ndos tiir užinokc- 
*i ant metu už vi<*na akra po$l. 50. Arti tarnui turein gerus namus, po 2. 3 arba 
1 ruimus, kuriuos galema gauti, užmokant tiktai randa po S2. >:3 arba S4 dorelius 
ant menesiu. Taipgi tureni gerus sztoi us. kur kožnus gal gauti visokius refkaliri- 
gus daiktus labai pigei. A teijHigi yra tenai bankas, evpvvs Offis ir paczta. Mes 
taipogi perkam grudus nuvg farmerin ir užmokau’ taip kaip užmoka ant turgaus 
(paying market prices)

KELIONE IN KOLJONIJA „MISS1.ER“
Isz New York iki Mlsler*o$!2. 00 Jeigu kszvažhioti l’otniczioje. ant 3 pietų. 

Isz Chicago iki Missler’o S25.O0; — Cliveland. O. S25.3O. — Toledo, u, 822,80.— 
Ciucinneti, O. SIS. 95. — Pittsburgh, Pa. S 23.70 — Harrisburg. Pa. 8 21.13— New 
('astte, Pa. S 27.25 ir isz St. Luus, A|o. S 23. 15.

Kas norėtu gauti aiszklasnla žinia apie szita gera žeme ir jos preke, t<*ippat 
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelužlnkolio tikieta* arba siunsti pluigus 

iu sena kraju, arba atimti prigulinczius pinigus,ir t. t. ir t, t., tai rasiu pas

F- MISSLERAND KRIMMERT> BANKERS
CENTRAI BUILDING

106 W est Street,
New York City, N. Y,

29 E Centre str.
Shenandoah,

LIETLVISZKAS

(lu>. cigarai, 
gos. Pra-za 
pus immo.

Pa.

skanus gervinai, gar- 
Suiagi vieta del užei-

Sfirnantinah. Pa

Kurit* norite gauti katalogu lietu- 
viszku knygų ir parsisiųsdinti sav

tai raszvkito ir piningus siuskite pas

rosite.

paeztava už 5 centus.
Jo ndrisas toks.'

Lietuviszkn knvgu prekyste.

TILŽĖJ E-T ILSI T
Galdsuhnuede str. 8 GERMANY.

Jono Ražo
. Ten galima gauti skaniausiu gėri

mu vn'sokiu, nes ir cigaru usirukiti 
su kwepeneziu durneliu, o ir pagelba 
Ledoje, ha jau newieua iszgelbejo 
isz nelaimes p. Ražas,

213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.,

k-k <’ justi 
į t.ikaus kueiiig-bį 
uf.iu-k {(ic-ntu |r] 
nvtuis m«rk'f»ts 
si auksini 
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^^otEATSJRADE Marksas
W* COPYRIGHTS.^

CAN I OBTAIN A PATENT? I» 
prompt answer and an honest opinion, 
M t’NN iV CO., who have had nfrarJrflny’iw 
experience In tho isitent bnsicreia. Cotnnca 
Uom? strictly contldential. A HandbooktfM 
formation concernum 1’ntcnta and bo<ū« 
tain them aent free. Alno a catalogue of 
iCal and sclentitio books sent free.

Patents taken tbrouph Munn & Ca nod 
itptxiial notice in the Scientific Americans 
ilnu are brought widely before the putiKtol 
out cost to tho inventor. Thia splendid wd 
Ijirucd weekly, elegantly illnstrutMi.tuubyliai 
largest circulation of any ectenttfJc wort 
world. S3 a year. Sample copies sent frw. I

Building Edition, monthly. |CJ0ayear. ?af*| 
copies, *2.* Ccuitte Fvcry number contaitu b®| 
tiful platoa. In colors, imd I'liotogrnphj c( a»| 
houses, w ith plans, enabling builders tn Jg.si 
latest designs mid rteeuro contract*. Addrta I

MUNN & co.. New VoitK, 3G1 Bk<mpW|

1 * ro m p r i y rocnrod. 'I'mdo-Mnrks, CojfflA 
una Labels registered. Tvrenty-flre J«e(j 
pvriencc. " o report whether pttent nt į 
eecurcd or not, freo< fohnrKC. Ouri*ee<d 
uutil latent is nlico.. . ;>g ptiae B on V IrM 
H. B. WILLSON Z-. COT, 
Opp. V. K V*i. vwe. W ASHL**CTONf0>1

Gali iszczistiti Ir nnkvarbunti 
drapanas kaip tai: kotus, kelines, fšs 
tinęs, vilnones ir s/ilkines. Po isiclSU 
mc . arba nidv \ a rhav imu ilrabiliU’ q 
rodo kaip -us isn naujai padaryti. j

Dal ba atlieka c.eitai, pigiai ir hfl

Taiįfi im r<likkIii naujus Ir Jau paliM 
tas <1 rupun.is.

116 E. Centre Str. Nibli 
diuo SHENANDOAH H.|

Jurgio Juraiczlo

Czion gausi goriausiu geniu 
s/.alta alų, o ir guzus gera iniea* 
rukinio nereik girti tas pats H 
N E l’A M I RSZk 1 TE. szale ,.Gm*

W . Qhmieliaucko
311 E. Centre str. Shenandoah, h

Czionni galima gauti, kiek tik Jd 
szele užsimano: atsigerti kuo sb 
niausio aluezio, saldžios, karctw j 
kokios tik norėsite srielkeles, 1 
eukrawotoa, užsirūk vti puiku cig»'l|

Praszau atsilankyti ir to wiskaji 
bandyti!

ore inch once ... S 0, 50 
one inch one month. S 1 ,oo 
one inch one rear . $ I0,oo

colis "iena kart SO, 50vv ienas
wienas colis per inerasi 8 l.oo 
wienas colis isztisus met us $ 10

Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa.

vioirgero gaspadoriaus, Gedimino, uoszvio 
Kazimieriaus didelio Lenku karaliaus. Gedimi 
Das supratęs, jogei jo pagoni>zkas tikėjimas, 
dauržemiau stovi nekaipo kaluliui>zk.as, užimi 
ne priimti katalikiszka tikėjimą, l odei 16 («e- 
gnžiol323 m. davė žino popiežiui Jonui XXII, 
jogei neyra ir nebuvo neprieteliu krikszcziuny 
stos, jogei pals junta jo reikalą, jogei nors pa
gonis stale bažnyezes katalikiszkas ir -zuljie 
kunygūs, kad kuriaudams >u Križeiviais, ne-

vožmones prie prijumimo krikszezioniszko ti
kėjimo. nor ji su visa Lietuva priimti. Gedi-
minas supratus reikalu mokslo, pertraukia isz 
užrulūžiau.s visokius amatnikiis. pastate keletą 
miestu, didesnis miestas nuog Gedimino pasta 
litas 1322 m., yra — Vilnius. V ilniuje Gedi-
iiiiinis pastale palociiis. kuriu dale- ir dabar 
dar galema matyli, pastale keletą bažny ežiu ir 
1.1. Sui'ere prekyste, par su>itarima >u užru 
i’ežiniais miestais (Bremnu ir kitais,) paszauke 
Dominikoims ir Franciszkonus i-z Krokuvos, 
idant turėtu pagelbinikus.

Toks pasielgimas Gedy mino sutvėrė >uli- 
kimasu Lunkais ir priverto Popiežių užginti 
Križeivitinis užpuldinėti ant žeme- prigulin- 
czios Gūdy minui. Todėl Gedyminas, turėdami*

Įmdaryma daug gera del savo tėvy nes. lame 
dalyke buvo dideliu pagelbiniku kunigaikszti* 
Gasztoldas, kurs buvo apsipaeziaves su katali 
kc Ona Buczaeka, dukterį viena turtinga gy- 
ventojaus Pololo su kuriaja pribuvo 14 Frau 
dszkonu, kuriems Gasztaldas atida'e >avo na-

> Bronifra

minas būtu labai daug padarus gero del savo 
tėvynes. Bet Križeivui nemiegojo, kaip pir- 
miausneiszpilde reikalavimu Popiežiaus, taip 
ir dabar neiszpiklo prisakimu Popiežiaus. Pm

mina, nenustoję užpuldinoti ant Lietuviu ir 
ant galu galo, paremes ant kelio pasiuntinį Ge

da Gedyminas 1324 m. daug kartu pergalėjo 
Križcivius, paėmė in nevalo keletą tukstancziu 
Įmonių, o Mozūru žemoje už ju vienybe su Kri

degino. Buvo tai atnaujinimas kariu Mindau 
go. Bet tas skyrius buvo tarp Mindaugo ir Ge 
d)mino, kad Gedyminas buvo baisiu del ne 
pueteliu užruItcžiniu, o nekankino krikszczio-

Metasi!
nius pas save Lietuvoje ir iki pabaigos gyvy- 
lx»s savo būnant pagonu‘dukteriems ir sūriams 
savo daleido būti krikszczioniais [* Gedymi- 
uas kariaudama sn križeiviais tikrai susidrau
gavo su karalių Lenku Lokctku kuris ir ginęs 
nug križioku. Nlig laiko Gedymino prasi
deda susidraugavimas ir susivienyjimas Lietu
viu >ii Lenkais. Labjausei tai atsiženklino par 
iipsipacziavima stiliaus karaliaus Lenku Lokiet 
ko, Kazimierio. su Aldona (lukteri Gedymino. 
Kazimieras, pu smerties savo tėvo Lokietko; 
vieszpaUtvo po vardu Kazimiero III didelio. 
Taigi pati to Kazimiero didelio buvo duktė Ge 
dvmino. 1325 Aldona važiavo in Krokuva drau 
gysteje daugybes iszkilmingu Lietuvos vinį, 
draugystėje 1006 kareiviu ir daugy lies nevalei
kų, paimtu in nevalė laike kares. \ ieni Krako 
vieczei stebėjosi, matant Lietuvius apsiredu- 
sius in meszku skuras, o kepures turinezius isz 
vilku skurti. o kiti linksmi buvo ir su aszaro- 
mis suliko savo vientauezius, pagrižu>iu> i.-z 
nevalos Į Daugiausei nevalniku buvo Mozūroj 
Su didele iszkilme buvo sutikta Aldona Kro
kuvoje. polam iszmokinta teisybių \ ierob

vilo priėmime Krik.-zlo Szvenlo ir vanta Onos. 
Fotam pagal būda bažnyezios katalikiszkos 
buvo atidėta už paeziakaralaicziui Kazimierui, 
Ona**) iki Įžengimui ant sosto gyveno V m. po 
įžengimui ant >o>to 6m. sulaukės tiktai vienos

kiime palaidota.
Liusylie daly kliše tikėjimo laike Gedymi

no užtvirtinta, nebuvo parmainila ir laike 
vieszpata' imo jo sunu Olgerdo ir Keistute. 
Kur dabar yra Padolsko, Vilniaus. Smolens-

grekiszkas — katalikiszkas tikėjimas. Ir nors 
jie turėjo savo misijonerius, vienok Dominiko-

tintu paėmė virszu. Dar dagiau pasididino Įtek 
me Franciszkonu, kada laike iszkoliavimo isz 
Vilniaus ()lgerdo ir Gastoldo, žmones 1368 už- 
musze 14 Franciszkonu.tada netiktai tapo nu 
bausti nug Gastoldo tie kurie kankino Fran- 
ciszkonus, irGastoldasjauno 14 Franciszkonu, 
lx?t 36 partraukė isz Lenkijos, Gaszloldas savo 
paloci atidavė ir bažnyczia po vardu Szv. P. 
Marijos ant Smiltynu pastate. In miestą Lida, 
ant vietos 14 užmusztu 1376 nusiuntė 14 nau
ju ir Stebuklinga paveiksią Motinos Szven- 
cziausios,kuri iki dabartiniam laikui su didele

*)l<aip rodos Gedyminas norėjų tapti krlkszczio- 
niu. nes po apslpacziuvimo jo (lukterės su Lenku 
karahiicziu. Gedyminas buvo snvlsu artimas krik
szezioniszko tikėjimo, smertls 1328 m. nuog kulkos 
krlžidvlu nedaleldo jam Iszplldyti taip daug puikiu 
ir naudingu užmanymu.

**) Po apslpaczlavlma sn Kazimiro.

[Dar neviskas]

KUR EINI?
| PABAIGA]

Bedievis kariauja puie-z Dieva ir 
Idiuziiidams sako. .,Nern l)ievo‘‘ O ne
laimingas! Del žmogaus tikrai mylinezi<» 
Dieva ir jam tariuiiijenuzio Dievas yra 
levu milaszirdiiigiitisiii, bet Ledii-viui 
pakol jis yra Llinznei-eziu ir tarnu tam

Saiižinu bedievio nudud:i jam į

n<»redanis

nes

ka. Saužine bedieviu ir bliuziierrziii yra

gerai, o maus 
žmogų niokita

brud u

neg

kad bli uznit u
< savo burnos

\ isn žmoni u. Isz jo s pa kaino d arba ir ti- 
rinejiniu naudojasi visi. Bet kokia gal 
Imti nauda isz bliuzniimu ir visokiu ki 
tu brtidu. Jau dabar matom baisius vai*

bintuos ligas?

j

veida žemes gyminiti.

Amerikos klausitojai bedieviu pamokslu

t u va. Nes po tas sodas, kur nėr isz Ame 
rikos pargrižtisiu, nėr dariu ligų (Jeigu



tas po sodas baisei retai atsitik

V h*.

vienijimas Lietuviu gal

znereziai ir katuli k i* z kam t j.

gauti i?n<>

>

sivienyjimu
tos ir

niksimeisz veido žemes.

Salin

uiti.

szimto

nu

\ ieni

Lietu »ada re
daugiau

laimes ir bėdos. - () virai.’ virai! zimto

mingu) padėjimui.

.S/777/J.a-

KITI PAKASEI GĖRIMAI.

te patis isz burnos tu nelaimiu 
gu prakeikimus, isz burnos tu,

*
.. Der Alkoholismu-

ežias savo ir tinai dalintis 
r u ir blogu.

k ne
sū

ligų tarp musu tamsiu žmonių, 
tai neįeik anie tai sakyti, nes

mas vadintu savi ,.Snsi\ ieny 
jimu Lietiniu visokiu tikeji 
mu ir visokiu supratimu“ 
tai mes galėtum pasakyti, km

lie nug pi, 
mvietres, ar-

mis ant gero? Jeigu jau norė
jote važiuoti in Amerika, tai

biu, nėr dangaus me> 
darykim sau (laimu.

s, virai, kurie Li 
kote paezias savo.

iszeina, kad tureme iszlensti vi 
sas spėkas ir. gelbėti žustan- 
czius brolius musu. Jęigu ne- 
sirupinsim apie mokslą ir apie

prisipažinti, jog«-i ju dnrb 
'*zejo jiems ant paž<-miuimo,

ba nug bjauros ligos, .b-igu 
Dievas kožnoje vietoje ir ko- 
žuame karte uekoroje bhuzni- 
jenezius iieįižmiisza ju ant vie-

?nu. ju dejavimu, jus padare 
te anus nelaimingais. Jeigu m 
apsirikom, mums rodos, kad ii 
Amerikoje nevienas -u aszaro 
mis keik skalbėjus b<*<|i<>\ \-s-

piuujMies ) ienas su kilu, susi 
\ ienykit, susiorganizav okit, si

sz ingai yra. 
žn-os vietos D
lai galėtum Į

dabar vadmant save katuli- 
Ivfiis, o iszdudant knygas alsu- 
kanezios kožno kokiam like-

' įšoki, žmones kitokiu tikėji
mu, su \ i>u pasiutimu karinu-

h KOKIU KOKIU nors' SlISJ V Icll \. 
mu. o žodi ..kataliku“ iszme- 
skit tai bus daug atsakau- 
ežia u.

ALUS, SZNAPSAS
----- IK------

n. ui \ i (mug) ne ngn, jog j<>- 
kis i n ra n k is, arba imjas musu 
kimo įiepnsiliekta linosu nuo 
na i k i n?i iiczio veikimo to nu<>

f v ii r i 11 «-i,

nuo

šiam sumiszimui — yra dau- 
giaiisei paeinanti nuo tėvu, pj-a 
boeziu ir t. t. Taipgi datirta 
y ra, jog isz 300 idyotiszku vai

ir budo gyvenimo
14.) isz tu vaiku paėjo i.-z dide

Lygiai žinomu yra susiriszi- 
mas tarp girtuoklystes ir pra

u red n i kai ir

ka aut lo jog 70, arba 80 isz 
szimto, \ isokiu prasižengimu 
paeina nuo girtuoklystes. Pu-

\ įso|< m žmogžu-

mžeidimu isz girtuo

a r oa

daejo iki tokiam nelaimingam

szeim l uos,

nelai

szimto viro >u sumaiszitu

apie ta A. Baer
Berlin. Ilirs

keitimą direktoriaus namu kalėjimo
Krolmc’so ..l’eber Bnnntwein

arns‘o Prohibition does prohibit“

razumu 20-40 turi ta 8uoinid 
ma dėka alkoholiui. Tai|d 
25 isz szimto persiskirimumd 
teristeje — Danijoje 25 ij

je — vi a isz priežasties girtoj

tos nelaimes, pjiriiimi

szimto 
na.

u per-dstatis musu aki 
d vieloje skaitliaus miJ 
pastaiLim skaitlį abi

ministro EverHOo — ..mėliu’ 
senuo 18(50. iki 1*70 geliui 
alkoholis/,k u gėrimu luisztav* 
žmonėms suvirszu <zeszi >ziic|

no gi \ y be trijų szimfu tilksta* 
ežiu žuumiu, 
tu k st a ueziu

privertė szinib 
vaiku, jieszbA 

mimuose del H 
•se. o nmžiuiid 

150,000 iuieh* iii k;ilcjiiiiu> j 
larbini k iszk us mumis, i»ad:m| 
hi I u kstaucziu misiziidiiiiii.p] 
lare szkados mažintisci (k|

szimls milijonu dolierm f* 
ugni, vagystes ir nnt gnlos’i* 
\ <‘i e 20,(1(10 naszliii ir n

ka ministro Eveiett‘0. Ošinti

.pbzkii V'

ta neiižm 11 >■/. k nnr. jog tikt* 
men ka da bde nelaimes liilM 
iutraiikla iii skaitliu slalkli

želi gi m u i, iki ai •<* jojimui ir H 
sižudimui, < >i i i uk>taiiczbi^ 
laimiu. 1 ik ta--, k u i iain hIm'

neiizmir>zkiim . jog kirktai 
isz tu nelaimiiioi) naikinami 
tu laime kitu žmoniii. Kb 
yra suarditos laimes tarpui!? 
mines, k iek pa n u - k mimo, ka 

iszlietu k< iiczeiicziiii 
kiek gilaus draska 

ežio skausmo, apie kiiriuvsn! 
k ados mažiaiisi?i žinia nedumi

svejkatAI
Prie reikalingiausiu i*H

prie kiiknios priguli: a) czer- 
pe ^geriniįsu czeipe yra pada
ryta isz geležies, isz blakes 
yra hrudesne, nes liepsna ta
da mažiau kaitina kepanti 
luaista. b) indai del szutini- 
mo (orsziausi yra indai szio

rados; su storu dugnu varto- 
jasi, kada reikia kepiti isz 
valios, su plonu gi, kada val
gis turi būti greit iszkeptas 
(bifsztika ? ngliszka tik ant 
szios paskutines galima isz

nio mėsos, ji priguli užlaikyti 
rūpestingai., nes prie neezisto

jog insimaisz.o in valgi - esti

vietoje lentukių mediniu^ ku
ria vartoja prie darymo val
giu, prigul vartoti plytos

gviau užlaikyti czystos, f)

iiiojejnes nuo kirtimo su kir
viu kaulą, tankiai galima rasti

yra reikalingos kuknioje, ne

hi maistas de] gaminimo. Ant 
galo turi rastis kuknioje ir

Zupes gali susidėti isz viso
kiu daliu, ir galima ja-* pada 
linti in tris skyrius tai yra:

vinine arb.i alūne. Gera zu- 
pe užlaiko visas pagerinan- 
czias dalis:

yra pastiprinaneziu, nes už
laiko pastiprinanezias dalis 
maisto.
}ia greita prie suvirimo, 
kada susidedanezios daly: 
zupes yra susiu niky tos, isz

nes visokį 
liti in ZU|)e

pritaikyti.

mis; nes jas gadina prietaisos 
kukniszkos kartu naravas gas 
padiniu ir stoka atsakanezin 
praduktu. Nekurios zupes 
vadinasi „pastiprinaneziomis“. 
bet mažiau užlaiko pastipri- 
naneziu daliu, kaip azaknya.

Z u p e i s z p a u k s z c z i u.

o paskui sukapoti mean viso

ku, kalakutu (indiku) ir t. t. 
Isz tos paežius mėsos galerna 
kaip žinoma daryti ir rašalu.

Z u p e i s z z u v u nepri
guli prie skaitliaus gero mais
to. Kitokiu budu žuvis geriau 
gali būti sunaudotos ne kaip 
zupeje. \ ienok galema pri
duoti zupei žuvinio skonio da- 
dedant mažesniu žuvo. In tas

nima duoda suvis mažu.

gis abelnai labai milimas, — 
esti daroma dvejopu bildu: da 
rosi isz virtu ir sutrintu vėžiu, 
arba tiktai isz kaklu vėžiu. 
Pirmas būdas be abejones yra 
geresnis, nes vieni kaklai ma 
žai priduoda skonio. Geriau
sias daiktas; kad prie virimo

apraszimo paduoto apie zupes, 
o ne kukoriszku knygų. Rei-

na vėžiu mesti iii verdanti vau

sveiku valgiu; nekurie nuo jos 
gauna liga dilgeliu.

IX Į.J ’ O M JX I <* u O 1 M <1 I O. 
Daugiausiai vartojusi tiktai tri 
niai, ne kaip cieli kiausziniai.

maisto mužiau suverdanezio, 
tnes kaitimas susitraukia, o su
sitraukiąs kaitimas sunkei su
verda. Geriau yra kiaiiszinius

toj esti iszviriu 
ugnies.

ir atimtu nuo

Gromatnvczia
m

paraszit

1 a įlįstos tas se-

r u •

Lamstai pasakysiu, kad no- 
rent kokia nors dalyku istori-

savo j , g/-nm 

neregema

dą Bar
Kad ir

Tamstai nepatinka, kud Po
piežius valdo.’ Popiežius kai-

valdo, o ne pilvas? Gal butu 
daug atsakau ežia u, kad Tam- 

aviuyežia. stos pilvas, arba kas kitas, dar
o

ii Tamstos žodžiams. Atvirai 
sakom, kad szkada mums

szei noredams -parodyti savo 
tamsybe. Pnraszei neparodys 
nei jokiu dokumentu, su vertei 
visa kalti n y be ant Popiežiaus 
ir ant. kataliku, o visur nie

her sijsivmiiy-

ba Kristaus ir kitu, ant to isz 
visomenes iszrinktu sąnariu, 
tur valdyti. Bet kode) tamsta

Sndauž - kirviui: Tamsta

žmoiics nenor tikėti! 
a taii> parasziai. kaii>

gerai, parasziai bile 
ir mui kad žmones 
() žmones neiior tike-

k t is, 'Lamstu raszai, kad skai
tei, kokia ten istorija, lietnas Popiežius gyvena, o Lam

stą vienok dejfidams isz to be 
pasilinksminimo verki, kad 
dar tas senis neviena avele 
patrauks į avinyczia Kristaus.

yra, sunku g\venti!

neparaszei kokia. Jeigu 'Lam
stą skaitei istorija tokio 
galvoezio, kaip 'Lamstu, km* 
nori, kad sanprotautu, ir val
dytu ne galva o kas kitas, tai

ti, tai Tam (a piksti. Nu, 
ir kaip ežia msijdkti,'lam
stą raszai:, Popiežija apgaudi
nės ir tamsins žmonebus ne- 
\ iriia dar meta ir ue viena ave
le atves in savo
Juk paiku žmonių yra iki va- I žemiau mislitu sauprotaulu

uote atidaryti mums žmoge 
liams akis! <) tada mes, su 
lenksim galvas priesz jus ii 
padekavosim už apszvietima

tom isz Jusu straipsniu, ku-

neyra mate. Tamsta raszai

apveikti! Nu laikykis kaip 
tik gali! Nepasiduok! Bet 
kaip mums rodos, tai apie ap- 
veikima 'I'amstos nereik ir

apsvjirstyti dvasia amžeavi^ 
aplinkibes asabiszkumus into 
riku, surinkti dokumentus 
ir t. t. ir tai dar geriausiam 
istorikui atsitinka padaryti 
apsirikimus. Baisei daug vie 
tos užimtu, jeigu uorec/.ia \ is?i 
tamsuma Jusu straipsnij paro-

sumuszi, kad mums tanuii- 
o i s t e r i u. ,,n,nfb kaip Tamsta mus vadi 
rys oisteriai ni, nereik nei jokiu argomen-■ Paprastai, imasi

ant asabos. Galema jas innies- j Oi, nes pats save sumuszi.
ti in virala m»*siszka be jokio Tamsta atskiri popiežių nug 
pritaisimo. arba pirmiau gale- bažnyczios, arba, kaip 'Lam
ina per tūlą laiką troszkyti sta sakai, kataliku visumene 
svieste su cibuliu ir petruszko nug jos valdžios Popiežių. O 
mis. Pirmutinis būdas yra ge- tuszczia makaule! Ir kokioj 
ream's, nes tada oisteriai gėliau Tamsta dogmatikoj matei Po

suverdanti kaip szvieži 
riai.

Dar ne viskas.

oiste
kataliku visūmene ka nors pa 
Jare be Popiežiaus, arba Po

talikiszko tikėjimo apsvarstęs

apie ju darbus galema atrasti 
dokumentus. Tokie dokumen 
tai yra: encyklikas, atsiszauki 
mai. nuturimai visokį ir t. t. 
Tie visi dalykai laikosi po 
visas geri as nes bibliotekas E u - 
ropos, taigi jeigu nori perskai- 
tik anas, apsvarstik ir tada ant 
pamatu tokiu dokumentu gale 
*i raszyti. Ir tada tamsu narus 
ntidarisi akis? Tamsta raszai
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padare misli varginti žmones

O ar tamsta girdėjai ta palai- 
minima Popiežiaus. (I gal 
Tamsta matei • O gal T'amsta

re. kokiose metuse, ant kokio

Bet Tamsta gal pasakysi, 
kad mes uorėm būti dideliais 
apginejais, Popiežių, kataliku,

tikai, kaip jus mus vadinat 
tamsunais. uorėm tik ntlg ju
sli dasižinoti teisybes, uorėm 
pamatyti? Justi mokslą. Kas

kupai, mes matom, kad įstatai 
katalikiszko tikėjimo yra geri, 
tai mes ir norom būti katali
kais, o ar įstatai katalikiszko

pažintoje! kita karta buvo, ar 
La dabar yra latrais? O. Tam- 
sta^ neesi katalikių bet paša-

isz že

askoliu kaju- r:i*z<»! 
buvo laikytus silsi- 
re K toriu ir profeso*

0 kunigui V. B. ir kitiems 
kurie ant jo yra pauaszi, rodos 
kad reik tiktai aveles skusti 
isz ju vilnos naudotis ir carui

, rupinima apie apturejima už- 
u tvirtinimą valdžios. Mieriu to 

bnnko irjbTitskiriu bus karinu
• 4i su bankais ir duoti pagelba 

; ukinikams reikaluose. P. A.

reikalu paszvensti, Kaip iki ua 
bartiniam laikui buvo, bed

svarsti m u ir atskaitiniu, o kita

Pravdos, kuriame kimi'

kiw, sakytinius kati per ta tik-

kala mokslo ir taip kitu už- 
manirnu ir įvedimu del plati 
nimo mokslo, reikalavo idam 
susiyienyjimas pinigais duotu

Nuo Redvstes»/

Praneszam visiem, kurie dar 
prenumeratos neužmokėjo, kad 
daugiau Garso nesiimsime, kas

ISZ VISUR.

Iszlygos nut kuriu ketina

su Kinais.

mingiinias Jyoreos.

jo daug pries-z.iniku, daug no- 
reiu-ziu aukseziau už \ isus st<>- 
veli, tai -muku \ ra nug jo 
daug reikalauti. O apie varg

ežia Rang -<rnmu Į»asiriipino, 
kaip jus, Ntiitni soeijalizma 
krikszczi'uiiszko ir meiles arti
mo yra puikiausi’ (') jeigu 
žmones nevisiimet pildo tus

yra katalikai, arba kriksaczio- 
biijis tiktai isz vaido, lai ar
kalti tie įstatai t Jei norėsi, tai 
mes dar aiszk>au i>ar*xiisim.

a\ i pili-

klausei apveiki.

Aketin) h'/ įCirves.

Kunigams K. J. ir Y. B. Tie

Keičiu >r

žmones nriur

nigas iszmislijo ta laiszka ir 
ru kuoja už kalt\ be iszsiuns- 
tieius kunigams. Matome isz

tu, kad kunigas gerai kaltu in 
galva žmonėms meile caro ir 
kreptu carizmą. Geras kunige 
lis! Geras tarnas caro! Todėl 
asz žinodams apie ta dalvka 
isz laikraszcziu Prnsn. Austri

no gerai, kad maskolri ne-

bus klllliell.

ui u

daug didesniu szirdiugumu tar 
nauja maskoliams kaip mas

t
I
i

i\aų> mes ganjonm matyti isz 
laikraszcziu, tai kunigas K. J.

tai, kad tie kunigai ne

gnnu pricsz valožin. i rogra- 
m<> įtalpa buvo tokia, susitarti

valdžia. Mokinti klerikusdvft

tusius del revoliucijos. Platin

Faii> parasze laikrasxtis (irs 
Zdaniu. Kaip mum* rodos, kad 
tai ir butu teisybe, ka musku
lui parasze, nebotu taip didr-

B, iszrodo. Bet ir ta vra Held

ežiu die paiHSze,

Į
ĮII

į:

sziugai, žmones supras ko caras 
nuogju nori ir gera kunigą 
greitai neužmirsz, o dar dau
ginus neiižrnirsz katalikystes.

nigas tiktai daugiau bledies o o

gern.

Ilutagas,

Jau buvo praneszta Garse 
apie darbus susi vienyjimn 
ukiniku, arba valdytoju že
mes. Raszem, kad tas susi\ ie- 
nyjimas didinasi milžiniszkai. 
Dabar praneszam, kad 26 Ko 
vosusivienyjimas padare kelc-

isz priežasties dar neperdaug

ko del apsvarstinio ir galutini 
sutarimą ant kito susirinkimo.

skaitinio apie ateiga ir iszei

gos metu pehiis 5.4< (J isz insi- 
raszymu sąnariu apie 3,000, o 
del iszeigos paskire 5,OHO.

Buvo raszyta garse, kad su- 
sivienyjimas tur savo krautu- 
ves visokiu maszinu reikalin- 
gu del žemdarbistes ir visokios O
sekios, taigi dabar Įtraiirszam, 
kad dabar susivieiiyjimas de 
platinimo tu dalyku ir dastati 
mu, kožnam reikalaujencziam,

nes apturėjo sumažinimu už- 
mokesties už parvežimą gele 
žinkeliu Tas sumažinimas už-

kitam iiumerij.

szviesuma mokslo bedieviu, la 
bai lengvai yra tapti mokintu, 
reik tiktai būti bedieviu, kad

Jo purvotas czebatas, nei Kaip 
tiktai yra bedieviu, tai jau yra 
daug iszmintingesniu už tamsu 
nūs katalikus.

KLAIDOS.

t u vos yra keletą klaidu. Pa- 
talpinta ,,klausitojai bed’h'viu

džiurijos kartu su drutviete 
Port Aithur. 3) Atidavimas 
salos pormozoH. 4) Atidavi
mas lipiu ir prie stun u kinisz

mimas per .Japonus ueknri i 
vietų Kinuose iki laikui nžnio-

Sugriuvo namas.

vima namo:
siigri u-

vo \ isas. Urisdeszimts darbini- 
ku tapo užmuszta. Architekto 
rius, kuris rede stat’ma namo, 
dasižinojas apie sugriuvimą 
atėmė sav gyvastį. Priesz niv- 
tus sugrimu tam miežiam

kolei palis sau. O kunigėli! 
inlindai pats in savo tnaisza! 
Parodei kas tu toks esi ! Jeigu 
jau taip szirdingai nori taniau 
ti carui ir pripildyti savo ma«z

re susirinkimus. Jeigu tai bu 
tu teisybe, tai maskolei butu *
visus rektorius ir profesorius 
arrsztavoje, o dabar isz 24 kil 
nigii yra tiktai vienas rėkto 
rius. Arba koks gali bnti pk 
tinimas knygų priesziugu val
džiai, kad be ceuzuros nei jo

I
jo, kn<l reik
.unsKoiiszKos vyriaus\ nes. i- * ♦
limit draugi* mii kitais vieszpa- 
tinlieis nutartu ir įvest u pini
gus vieno vertumo, nes dabar
tine nelygybe pinigu atnesza 
del ukiniku didele bled;, o

yra duotas iki 13 Gegužio.

Reik žinoti, kad susivienyji 
mas turiszrinkta komitetą del

giriu ir del naudingo pasinau 
Jojimo isz giriu. Prezidentu

Originale yra: ,,K lausitojai pa 
-leistuviu pamokslu ir skaityto

kraszcziu“. Yra patalpinta:
,,/\teikit bedieviai.“ Orginale:

K y

„ateikit pa leisim ei.“

Kolera Arabijoje.
Kolera pasirodė \ a kariniam 

kraszte Araliijos, ant kraszto 
Raudonųjų mariu. Ligonini- 
tis ant salos Kamarai! yra pri-

rsnybe norėjo,: tai kisz kiek tau inlis, bet mes 
a\ o islatai kata i tokia geradeja vis x adinsim 
mo ir paszanki - į tarnu caro, tarnu barbarizmo, 
Kunigas \. B. į tarnu tokiu žmonių, kurie nor 
baus A, A.) ne- | kvilgiansiai dešimtiazkai viesz

atbudimi nur dn rodyti. kad 
pasielgimas tu kunigu atnesze ti. Užduotis kuino geru žino- C?

gaus dabar Lietuvoje yra to

lykus kisztis ir panasziai elg
tis. 'Pas tad kunigas V. B. 
(kaip matit didelis maskul-tar 
iias, vertas kad jam caras pu 
keletą szimtu rubliu ant metu 
užmokėtu algos, už jo s^irdin- 
ga tarnavima carui. Matit, kad

lema iy atidaryti akis žmogui 
: kad tas žmogus nors kiek su

savo reikalus. Mes nesakom, 
kad reik mniszta daryti, bet sa 
kom, kad reik e par mokslą

nauti carui ir ant kitu pbnU, ' kud gal 
kad nenor spakainei tarnaut?} Imokslo. li ne carizmu daboti

būtinai tvirtina, kad buk tai. 
jis pats pažinojo gerai iszsiun

kiu užgintu k n \ gu nerado, ui 
k agi antis iszgabeiio? 0 tai UŽ 
Įirograma, arba susitaiimii, 
knis papuola in ran kas niurko 
Ii u, bet program o m-t ūkia įtal
pa buvo kaip maskolei para 
sze ir kaip jau matėm iieiszlip 
ko kritika, l’odeį programoj 

i arba susitarimo buvo įtalpa W 
ikia: Matant, kaų» carit-zkas ti| 
kej imas per įtekme valdžiai 
yra kas kart daugiau ir dflU’l

ties savo a veliu, susitarė dm

veizent, ant to kas atsitiks. T*

k a pagelba. Nu ir kasezb

g
uihivienyjimas niitnre reika 
Kilti nug maskoliszkos vyrr- 
isiiybcs, idant apie ta pasini 
pintu. Ateinancziam laike ke-

iszmintingai naudotis isz pasi
likusiu dar giriu, daryti susita

kalaujencziais medžiu, arba vi

- :o

ežioje protestonu.

na lenui po 30 asabu kasdien, 
žimus skaitlius isz ju nuniir-

dancz.iam laikui ėjimo keleiviu 
in Mekka, prasiplatis koletą.

tinimą ir įvedima pinigu vie
nokio vertumo. Taigi dabar 
duns praszymus į Pviersbnr- 
gn, idant ir maskoliszka val
džia drauge su kitais apsvar- 
etitu ta daly ka ir nutartu. Po- 
taiibsznekejo grovas Totiscze- 

f vas apie neatbūtina reikalu už

• bos banka, nes dabartiniu bau

centu ir kitu įstatu tiktai ble- 
(Ii daro del valditoju žemes,

bartiniu aplinkybių sunku 
yra iszlisti. lauriuko komitetą

Kaip žinom, medžiu netik
tai reikalavo isz Lietuvos Pru

ro susitarimus su nckuriuis fir 
mais prancūzu ir A Uosos. Ro- 

kad susivienyjimas aptil
au maži n ima užmok ėst ies 

geležinkelio del iszdarbin 
medžiu, karius susivieiiv-

ant
isz
jimas siuntsin perženklintas
vietas. Tas yra labai svarbus 

v

dalykas, nes iki įlabartiniam

Ant galo susi vie-

hz 12 piakiinesniu vyru, del menesi susirinkimus ir ne vie- 
•ustatymo konstitucijos ir pasi1 diena ant iszpildimo savo

Rev.

Baisi žmogžudyste.
4 d. Balandžio Pittston. Pa. 
vas nzmusze savo paczia.

Windish; užmuszes savo pa- 
ežia su kaltu, paslėpė miegstu

begu nežinia kur.

kyma, užginanti keliauti ke
leiviams.

(imbuviui,

nuo 
laivo

pasi-

tapo dikcziai sutrankytas per 
audra ir paliktas ant mariu 
be iokios vilties.

Muravjovas serga.

bes Muraviev yra pavoingai



Dabartinis padėjimas Lietu
vos.

Isz raszto paežiu maskolisz 
ku istoriku kožnas gal persi
tikrinti, kad caras yra labai 
kaltas, kad caras žinojo apie 
kankinimą Lietuviu, kad caras 
tieziai rinka del musu tėvynės 
tironus perdėti n i us ir t. t. To 
leeneme laike paraszysimv nor 
trumpai apie kankinimu Lietu 
viu; pasinaudojęs isz rasztu 
svetimtnucziu, dabar dar isz 
traukas trumpas darau isz ra- 
sztu paežiu Maskolių. Isz ku 
riu galem matyti milystas caro 
suteiktas del Lietuvos, per jo 
tarnus. Isz tu isztrauku ma
tom, kad netik caras siuntė in 
Lietuva tironus ir tuos tironus 
apdovanodavo orderiais, bet ir 
mitrupolitai maskolių, garses
ni redaktorei maskoliszku lai- 
kraszcziu ir daug kitu, siuntė 
tironams Lietuvos dovanas pa 
dekavones, paveikslus ir t. t. 
Kas abejoja tetru 1 skaito ,,Vie- 
stnik Europi“ T. I 1883 Ti
nai taip skamba: ,,I)ebesei ir 
griausmai kibanti ant Manko- 
lijos, baime apie ateiti sujudi, 
no dikus instiktiiH, (suprask 
Maskoliu) kurie snaude gilu
me dusziu ii nedaleido atskirti 
bruda nuog czistatos. Pirmas 
Katkovas, redaktorius „Mas- 
kovskicli Viedomosti“, pamė
tė meile Lenku ir pradėjo gar 
binti Muravjovu, visi kasdieni 
nei laikraszczei, norėdami isz- 
aiszkinti, savo patrijotiszkus 
jausmus, ta pati dare, vienas 
garsiau, kitas tikinu. In Vii 
niu siuntė paveikslus, laiszkus 
ir adresus. Mitripolita Mask
vos Filaretas rasze Muravjo
vui: „Perženklinimas ju.su1 
am tos vietos. (Ant jenerol- 
guln rnator. Vilniaus R.) yra 
jau pargalejimu neprieteliu te 
vynes, ( Maskolijos,; o J ubu 
vardas ženklina — pergalėji
mas.“ Paskui Filareto ėjo visi 
dvasiszki. Niekas neyra taip 
greitas kaip mes, sako masko- 
liszkas istorikas, užmirszti ta 
visa, kas yra biauru žmoguje, 
kada tas pradedu del musu bu 
ti reikalingu ir atrasti aname 
ta, ka jame nėra ir būti negal, 
deginti anam kodilas, iszauksz 
tinti, garbinti ir apdovanoti 
biauriausi žmogų.

„Taip pasidarė ir su mauko 
liszka visuomene kas link Mu-

. -- .lig____ -11 ■ JI____

ravjovo, visa Kiauri perui te jo 
tapo užmirszta. Tie žmones, 
kurie su dideliu noru skaitė 
apie biauribes isz gyvenimo 
Muravjovo, paraszitax par ku- 
nigaikszti Dolgorukovo, sku
bino vienas priesz kita iszaisz- 
kinti jam (Muravjovui) savo 
karszcziause meile, i)aej<» iki 
to, kad Vilniuje prie uliczios 
ligos, ant jo garbes pastate ko 
phcZ\ arkamuulo Mikolo! Len 
gvai suprasti, kad prie tokiu 
pasielgimu maskoliszkos vi
suomenes ir tvirto parėmimo 
caro, naujasjenerol-gubemato 
rius nesutiko tu perszkadu, ku 
riu bijojo važiuodams iii Lietu 
va. Valdyti Lietuvoje, kuri 
jam buvo atiduota, tųip kaip 
jis norėjo, nebuvo sunku, nes 
ta visa, ka jis nusiuntė del pa
tvirtinimo, buvo patvirtintas, 
ka jis norėjo atitolinti buvo 
atitolintas; kada reikalavo pi
nigu, ministeras parsiųsdavo 
jam tuojaus.“

Kada Muravjovas pribuvo į 
Lietuva, maisztas jau buvo pa 
sibeiger, Nelaimingi pasilikusi 
nū maiazto klaidžioje po giles, 
bet jau ne del užpuldinėjimu, 
o tiktai del iszsixaugojimo ran 
k u maskoliu. Naczalnikai ka
reiviu, pagal liepimą Mura
vjovo, žveriszkuma, naikinimu 
ir persekiojimą toki baisi pla 
tino, apie kokia Europa neži
nojo. Tame dalyke atsiženkli 
no Jenerolai Mauiukin ir Buk- 
lakovas.

Apie Jenerobis potam para- 
szysime, dabar tiktai pasaky
sim,kad Maskolei buvo labai 
kantanti isz vieszpatavimo 
Muravjovo. N(‘tiktai jam dova 
nas siuntė, bet ir aficieramsku 
rie kankino musu brolius. Pa
nas ir moteris maskalkos siu
vo vis >kius reikalingu ir ne
reikalingus dalykus del afi- 
cieru esaneziu po valdžia Mu
ravjovo,

dūkai isz mir.sztancziu. dū
kai isz aszaru naszliu ir siratn 
— buvo tai kasdieninis darbas 
maskoliszkos visomenes.

,,Moskovskie \ iedomosti“ 
gale 1963 m. rasze: Pilna yra 
gyvybes, tur francuziszka tea 
tra, trupu geru artistu, akro
batu, tur muzyke žmonių vi
sur pilna, bet dauginusei vie
na karta ant nedelies ant dipo 
gelažin kelio. Tinai susirenka

.f-Ulin - —. —     - . ........... ■■

i 
1 f

4 iki 5 tukstaueziu žmonių. 
Tinai yra taip pat muzyke, 
bet kokia tai na vatini: riksmas, 
keiksmas, dejavimas. Ta zobo 
\a. yra tai nekas kitas, kaip ii 
ktai persiskyrimas, suapsudi- 
tais in Sibilių ir t. t.“

'Tokiu ir pana-zu bmhi max 
koliszki laikraszczei juokus 
dare tada i* z verksmu ir ken
tėjimu mirų broliu.

( 1 )ar ne viską-. )

Joseph XV. Pu reel 
Krautuve visokiu valgomu tavoru- 
Jeigu nori gauti gera tavom už mažus 
pinigus, tai ateik pas Juozupa \V. Pur
cell. 101 East Center str.
100 svaru geriausiu (gvarantavotu)miltu

100 
4 Baksai žirniu 25
4 .. konu 25
3 .. geriausiu tanieczhi 25
I svaras geriausiu farmiszku tauku 11 
3 .. geriausiu džiovintu obuoliu 25 
Šviežias sviestas Ir kiauszinei yra gauna 
mi kožna antra diena. Mėsa, rukiti kum 
pial, szienas ir kiti visoki tavorai szture 
yra geri ir szvieži, Visoki tavorai -jusi 
duoda už pinigus labai pigei. atminki t!

101 E. CENTER STR. SHENANDOAH. PA.

PUIKUSSAL1UNAS

J@N@ MIBUD/iŽlO
Teiposgi gers kriauezius ir teisin

gas agentas, Ini wakorcziti ir siunti— 
uio piningu. 122 S. Main sir, 

Shenandoah, Pa.,

V. Kiirieierius 31 E. Center 
Str. Shenandoah Pa., visiems 
gerai žinomas lietuvis, yra da
li ir agentu ,.Garso A. L.“ 
Szeiiadori, 'Turi pavelyima 
priimti visokius apgarsinimus 
ir ,,Garxo A, L.“ užraszyti nau 
jus abonentus ir nū ju pinigus 
prii mt i.

. , JĮ.I.U,.. ■ N.—  .u ,  

Antras Lietuviszkas
Balius A įnori ke

BUS VISKAS LIETUV1SZKAI 
MUZIKE IK SZOKIAI

Vardan Jaiiniiinenes
Ant naudos padabinimo bažny ežios

Bus hiik< nuis Panedėlije 29 Ba
landžio 1895 m. Ant Babinsono 
sales Shenandoah Pa.

Balius bus labai palikus. G ra j is 
kūgeriasia muzyke visokius' lie- 
tuviszkus szokius. Taigi
malonei praszome visn broliu ir se
serų, kaip vietiniu, taip ir aplinki
niu miestu ir miesteliu, atsilankyti 
ant to taip iszkilmingo ir triuksz- 
iniugo hdiaus.

PRASIDĖS? - TA VALANDA 
VAKARE

.TIKIETAS....................... 25 C.

Vyrai visi 
- PAS----

J.
Žinote, jog tai puikiausias saliumu 

virtame mieste Shenadorio.
KtfmjHiH E. ('enter ir Hoivern Sir.
Smagiausiu užeiga, kaip del vieliniu 

lietuviu, taip ir pakeleviugu, nes neto)! 
Leigh Valh-’s dipo. Tenai randasi to 
skaniausias alus, visados šviežos.oka 
kitu gėrimu tai nei girti nereikia, 
resnlu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos. Taipgi .1. Kupczinskat 
ir brolis ) ra labai prieteiingi žmones 
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda ruda 
kožnam reikale. nepamikhzkit

201 E. Center Str.
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Katalogas knygų.
Apie senovės Lietuvos pylis d-ro Basana-

rjezio •' “ “ 20«.
Trumpa senovės Lietuviu isturt/a 10 e, 
Zipouas bei Zlponed-ro Basaoaviczu 40 e. 
Žirgas Ir vaikas •• •• 2U c.
Birutes dainos “ •' J n c.
Betro Armino ra.-ztai - eile* *.
Ponai ir mužikai . Drama penkiose per

mainose paniszyta Aleksandro Gužu- 
czio " •• •• 15 c.

Kas teisybe lai in-ini-las puikiu- apisake- 
les isz lietuviu gy M'iiimo •• 15 c.

Pajudinkim vyrai žeme apysaka 15 c.
Vaiku kningele •• - |.T c.
Ant Nakvynes “ •• 5 r.

'fem v kite!
Parsidud.-i Gr(W»nii:i geroje vieta 

je ir labai pigiai. Kas norgentie 
ni padariti, pigei ir geroje vietoj* 
pirkti grosernia. tai tegul ateina j

New York.
Cash Grosery Store

XV, (’enter Str.
Shenandoah, I*a.

Pasakojimas apie vienu vaitu ir j<> ra- 
sztlnika •• •• :> c.

Kaukazo balai<\is "
Kur meile ten ir Dievas •• 5 <-.
Kas kaltas ’■ •• ••
Senis M a k riekus •• ••
Vakaras Tilviko j>irkt<-lejr *
(iyvenlnias Stepo Raminusio ir kili nau

dingi skajljuiai (ketvirtu dalis..S/au- 
Jeiiiszkiu sem lio j -- j,.

Peter Cecchini
Parduodu visokius žalius valgomusd»l 

ktus: Salotas. Kopūstus. Cibulius, Mtir» 
k’.as. bulves Ir žuvis visokiu gatunku.

Visi tavorai yra szvieži ir labeį 
pigi, ateikite o gausite ka lik nore* 
šile kopigiau.sei. •

NEUŽMIRSZ K IT

117 E. (’ENTER STR, 

Shenandoah, Pa.

Grieszninkas j>rjversta- ineiavuties. arba 
per Jėzaus Kristaus kalba ^rie-znika- 
sugražitus am tikrojo keiio 15 c; 

Apie Dangų. Saule. Menasi, Ž'aigžde-..
Pljam-tos jj Kometos --

PiiiDulinis degti ves varyioja-i. komedi
ja “ " •• loc.

Naujas elementorius (|S‘>f, m i apdar. ta-, 
su puikiais pa veikslais •• js v. 

Pamokslai ant didžiųjų metiniu >zven- 
cziu ir didžiosios m-deliu- .to <•.

Kas v ra griekas •• •• j;, 1-,
Lietuviszkus jtuszios •' r, c.
Žodynas kun. Miežinio kei ur<»e kalbos<ę 

lictuvisgkai, latdszkai. lenki>zkai ir 
ruskai '* •• s -.'.oo

B&sanavicziu Dr. ElnologLzkos smulk
menos (su viena mapa) •• -.’.T c.

Juszkevicz.e A. kun. ir .1, >\<><||>in<- tena.
Vcluoniecziu lietusiu snraszsta |s,o 
mete “ •• ,Tn C-

S A L 1 U N 1 N K A 1!
— Na \vibi prie alauB —

CH. SHMIDTO
Ar žinoti- lietmviai kad (’HltYS- 

TIA N Si I M I I)'!’() yra geras alus it 
galwa nuo jo niekad neakaudn. Pii 
Ch. Shinith‘11 gali kas nori gauti it 
baozkutia in namus paisigabcnti

207 XV. Coal str. Shenaudouli. Pa.,

R. DABB
Yru puikus photographas. kurk 

panaszei labai in žmogų nutrauk 
pawiaiksla, teip ih/rodo kaip giwas 
Jaigu nori kas kad atmalewotu nil 
dydes formos tai vviska puikei pada
ro ir nebrangiai.

29Į XV. Center str Shenandoah, Pa-.

C. M. BORDNER 1). D. S.

DANTŲ DAKTARAS •
Ofisas buna atidaritas 
nuo 9 iki 12 (pietų) 
po piet nuo 1 iki 3 
ir nuo 7 iki 8 wakare

34 Oak str. Shenandoah, P»i

JuszkevieZe A. kun. ir .1, Lieiuvi>zkos 
dainos. užra-Z) tos apigardoje l’u^/uln- 
cziii ir \ eliti<jims isz žodžiu liej.u\iu 
dainininku ir daminiukin (pirma ir an
tra knyga *• •• .-. 7.nu

Juszkeviczt! A. kun. ir .1. Antra ku\_a
115(1 c' 

JuszkevieZe A. kun. ir J. Treczia kn\”a
i*..» c.

Pavargėle (P. Peher ntns Ap\-akete 
kaip gyvena Kvitai m,-. |

Pamokslai Ir Ganytojuus kalbu, >ndie- 
cziams " ’• s-.'uo

Tajernnyczios gy vojo lb»/am-ziau, deki 
penkiolikos ;isabu -■ mv.

Vapplerio A- kun. I'tm ija bažn\rzi<»> 
kataliku •• “ inn

Trumpi pamokintai ir rodos del: ūkini 
kn, tikinikiu. tėvu, motinu, -liit-.i 
dukteriu. tarnui, molėt iems, naszlem,. 
darbitiikams. szinkortams. ktiprziauis. 
biednam ir bugotam ir t. t. i.t <•_

Kasdienine# Maldo# " 5 c.
Didžioji nedelia. Apraszt ma- Ap< ięo, 

didžiosios nedėlios ” I.T v.
Kristijonas Donalailis Pavasario links

mybes ’• “ " 5 c.
Perspėjimas apie szventa tikėjimą, o 

Ipallngai apie Jėzaus Ki-kiaus Ba/.nv- 
ezla ir puiki pasaka, isz tamsybes ve
da tiktai tiesos kelias 15 e.

(lelazinkelias Leliigh-Valley
Prasiikjo >1110 18 Lapkric/jo 1894m.

Tn-iiiHi i-zeliiM hz ShoHH'loriv iii f*t-un llavi-n 
.luia-iion. Mttucb (‘įjunk. L<-hiehi<>n. Slmtaum.ii. 
U lille 11:01. <'mIuoiuiįuu. Alh-nlot. n. h< ui. 
Eu-lon ir \Vi-atln rly rt.Ot. rUa 1242.237.
5.27. ('<• pietų.

Iii X»-w York ir l'ltih<l«-l|.hiii.« (X. 7. 5S. y 15ry 
Iii 12 43-2 37. |x> pirl. In Ųtuikitki-. sw th-liluek. 
Zė-rlntrib ir lluds<iiitl.-H H pi P 15 r\t.i 2 57 jo piet

In V\ ilk<-,-lt;«rr»., IV hite Ihm-n. I’hi-Mit. Ln 
e,o vilk-. TomiuxIh. S:i> r«. Ifaverl) ir EJri.ini ' m 
t».IS rUn 2.57. 5 27 |>o pii-t.

In Rwhe<iT. liuffnlo. Siitjfttrn t’.-dl- ir iii \V< 
-.|i>F a.lU, 9.|5 ryla 2.75. 3/27 |x> pini.

ln Bi-jvitl<T<-. D«'lamnr»- VI nl r Gap irs'rmnt- 
bure ant rita 2 57 jx> pt> t.

In LihiiImtuilb- ir Tr mon 9.15 ryta
ln T'unklinitno-k tk(M. 9.15 rjtn 2.37. 527 į u j,u i

In lih:i<-n IrG'-ii'-VH SOI. W 13 rvi.-i 5 27 |«< pn-t.
In Auburn 9 15 rytu 5.27 |i> |>b-t.
ln .b-n |||h. L< virinu ir

rytu 12.45 |><> pi«-i.
ln Si'H.-ktott ir Ltnntn-r VunlftJiM. V.!•& ruit

12 lit. 2.37, 5 27 |h> pi'-tu. j
In sllvr Brook Juke t t«»a. A M«J'-nri'-<l ir ituzl'--

toti ti <U. 7 Ibi 9. I5rt tu. I±43. 2.'»< g'27 ir S.'« į <> 
Įii'-tn.

ln Si-niiiUit ATM V. 15 r\ 1:1. 2 57 ir 3 27 [;<> ph-tu.
ln Ihizl'-brook .b-<lil/'. Itriliun ir Fr<:<-f;iu>iaut

7 3- 9 13 r\i:i 12.43. 2.37. 5. 27 p<« pe lu.
ln A-hlainl. Girardviih- ir t n- k. 4 .O, 7 4'». 

9 13 IV 29 run. I 00 I 19. t Ui U.;Vj po p!«-nt.
ln l<:iM n Kun. (’«jnndln. .Muitu/ < T-irnn ) ir 

sliiniuikin 9.13 IIH.niu I 32. 4 X s.22.0$ pu 
Įlivltl.

In V iiii 'iUI'-. Puri Mniiajooy • ii> ir
Dekim>. 6 i»»_ 7 V. 15. li.lfi ritu 12 13 2->7 5 27 
s us. |ii .*<$ |hi pieOi.

Tniinai iszeina.
I-z slinįlinkiu 5 45 S.I5. II 45 pt:'. i 35. litu 

.<»> po et <u. ir iit'-i'iii in s/'-nioturi ant tįui y.15 
r'i.i. 12 13. 2 57,5 27, II 15 po pi«-iu.

Hzeitni i»z Szviiinlorto į |iiiuvl||i‘, ?>5i.i 7,;ęs 
y u- II (v I i 3U ni;i 12.43 2 57. t ie. 5 27 S Us j>>> 
pielU.

l-.zeltlll l-z l’uU'Viile i S/< |in Jori 6.W 7.50. 9.115 
10.15 II 10 rylit. 12272 3 tW. 4 10 5.2U, 7 15.7 5.5, 
9. 10 pu j liet n.

!-.zejna i-z Sz.eįiadorlu j If.izleiun 0 m 7.SS. 9.
15 r\ tu 12 33. 2 57, 5,27. S (X po pietų

(•./.fina i<z llazl •bin į Sz.-iiMtlon 7 35. 10 no. 
|! i»i r\ ta. 12 15. 2.55. 5 30. 7 25 ',55 įm> pietų.

NEDELIMS TIIE INA S.
l'/eina In Raven Run. Centniti.i 

Mauni Carinei ir Shaitiukiii G. 15 rvta - .
H) ji" piet u, ir alien.1 in Miaruoliin aut 
7. m r\ ta ir 3.4.T po piet.

Dzeiua isz Xb.iniokin iii Stienadori 7.
A.T r\ la ir 4.imi jm» pietų, ir ateina iii Xhe 
iiadori ant S.49 rvta ir 4..TS po pietų.

„Ąpžjvalga”,
Kaip daugeliui žinoma, iszeina 

jau SZESZT1 (6) METAI ir pra- 
uesza žinias auksztaie/Jains ir že- 
uiaiczmins Lietuviams isz 
(u vos ir kitu svieto k rasztu- ^Ap
žvalga“ kariauja už katalikiszka ti
kėjimą priesz pra vašia vijos įtekme 
ir už tautiszkas tiekas; kritikav oia 

I ir draudžia kas priesziuga kaia- 
likiszkuui tikėjimuj. o pagiria ir 
privelija kas naudinga del kataliku 
lietuviu. Ncktiric sako, kad ..Ap
žvalga“ H.morinti leUv Ih* garsinti, 
tai grynas melas, yp.tcz tik ..Ap
žvalga*’ nežiūri par pirszhis ir ne 
dengia po dangrzio kas kur yra pi
kto; žodžiu rėžia v’>iem> i akis tei
sybe. Tit-sa. kaip kiti htikraszcziai 
(eip ir ..Apžvalga” ne visiems už
galiu padaru, bet reikia Įžiūrėti, 
kad nė vienas laikra>ziis visiems ne 
gal užgana padai vii. Nes jei viens 
laikrasztis vi?,ukum’ ir visiem- už
ganą padarytu, lai nereiklu mumis 
keliu keikiaszcziu isz.lcisii. nes vie
no visiems pakaki u.

..Al*ŽX’A L(i(IS’’ tiž-ldiav iimis 
priimame tik ant dvieili (2) czc-u 
siusti par paszta i namus, tai yra: 
ant piihės meto ir ant czielo melo. 
Ant ezielumeto su prisiimt imu par 
paszitt i Amerika, i Anglija ir ki
tur (apart Rusijos) kasztuja (> mar
kos. ant pusė-undo 3 markos. Pru- 
stise, iki mu-koli.-zkojo rubežiau-. 
su pri-jimiiimi ant czielo meto 4 
markos, .-ml pusė- melo 2 marko-. 
— pinigus ir rankra-zezius galima 
siusti ant -žilo adre-o:

GERMANIA.
Hrrrn Olh* 7’. Maitilcrihlc

77J.S/ /' (()-t pretisim).

— SA1JUNAS —

T- Pauaukono
Turi visokiu puiku gerimti kalt 

tai; m it !ka, ar<Lk:is. midus, vvinas. R 
lūs ir kili I mu žmogus užvjas vvismj 
bumi pry imtas pmloiiai.

36 E. ( t-ntre str. >ln uamloah. |‘;1m

PUIKUS SAIJUNAS

B- N A w Į (’ K 0
Priek tam raudasi BIIJA JI) A S, 

kur isz nobodtimo aluezio ar arielke 
les įsitraukus, galima ir boles parai* 
cziot kad ir sxl. ktiszkai. Szale prie 
saliuno yra sale deki mitingu ir ki
tu suvveigu.

231 X\'.-(’entre str. MahanovCit v Pa

I -1E T U XX’ ] S Z K A S| S A L11 ’ N A S

Jono vvasario
Puiki yra užeiga, nes galima gaut 

netik isigert gero sznapseko ar alaus 
bet ir patinkamai pasikalbėt: czion 
mums lietuviams darbininkams 
pro szali.

322 S. Main'st r. Shenandoah. Pa.,

LIETUVISZKAS SAIJUNAS.

M. Slavicko
339 XV. Coal str. Shenandoah. 1'a 

Lietuv iai neužinirszkite ni-ilank vii
pas M. Slavicku. Žinokite, jog jis 
v ra ne pneziuotu, tai yra teisiniyas 
vyras, nes nereikalauja daug uždar 
bio. X isados užlaiko puikius gerv
inus, kaip tai. szalta alų. visokia aria 
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Apie malda kaipo rakta i dangų Szven- 
to Alfonsu Lignori “ 1,5 c.

Musu Pasakos, 10 pasak u 10 c.
Graudi Verksmai “ " 15 c
Kankinimas kataliku Lietuvoje abelua!

o Ipatingai Kražiuose 1«93 metuose 
dvi Lieluvlszko teatro •• 15 c.

Visos tos knygos galerna pirkt 
spaustuvėje Garso A. L.

Iszciiia in Ashland. Girardville ir
I. u't < reck. 9.10 ryta 12.20 |w» pivtn.

In Hazleton. Blach I rreh Junction. 
I’mn Haven Juction. Mandi Chunk. 
A'lcnloWii. Bethlehem. Ijiston ir New 
Ytu k. -,4‘.i. rj fa 12.30. 2.35 jh> plot.

tu l’jiihulelphia 12.3o. 2.53 p«> pietų.
Iii Va(e>vil!r. Bark Place. Mahanov

( it y ir Delano, s.49. 11.3,T rvta 12.30. 2. 
5.T. 4..TS. ii. 1)3 pu pietų
l-zcina i-z Hazleton In Xzenadori -.3(1.
II. 30 ryta 1.05. 5.3u po pietų

1-z Szenadorio in l’otts\iiie 5..Ti». p.i, 
9.30 r\ la 2.10 |K> pieiu

|>z I’ot i*a ille in X/.ciiaduri - 30. 10. lo 
rvta 1.35. 5.1.5 popieti!.

Kol i IX H. \\ ii.1(1 K gein-rah^įįį -uperin 
lendenta-South Ib thh to-in. Pa.

('HAS S. LEE. gen. agenta- 
l'hiladvtpdhi. Pa.

A. \V. N’tLNEM \CHER. Ass G. P. A.
Soul h Bet hlchcjn. Pa

3t>8 XX'. Centre str. Mahanov Citv.
Pa. (labina pirkite konopigiausei ir 
ant geriausiu szipu važiuot. Prieg- 
tam liaidžiu piningus tiesiogei in 
Lietuva, Russija, Lenkija ir kitas 
vvisas szalis Enrojios.

Teipgi laikau saliuna, kur vviso 
gero galima gauti isigert. Lietuvei

• pas savvo vieužemi.

N A U IKS 1 SZ M 1 S L A S

liek w< r!.i< užmokėk šg.50 ir turėk ii 
Me- lavve* pist-zi'tiu- nueiti iii «-\pi< -sa 
ir pažmreti jo. Szi- laikrodėlis via liga- 
tiem- kurie par-idiioda uit"<r.' ,5uiki 
ir gwarantaw<>ta-ant 2omotu. Atsiusk 
<awii valda, evpn so ir paežio adrfesa. 
1‘ara-zyk koki nori, moterlszka. ar wy- 
ris/ka Jeigu tu nori tai -iti-k isz sykio 
■SG.50. o Ims dika per 60 dienu auksu plot 
litas leticinu* lis sn kiekvvirtiu )aikro<le- 
llit. l»us g wa ra n t a vvoj i ma- su k iek w ienų. 
Kostumb ris ras/o: 2 (ir. 1>93 — Kirt
land Bros. X ( <>. Siusk man kita už $6,50 
lulkr vvisl vra užganediti. M. Dutcher. 
Saranac. Mieli. Kirtland Bms. x Co. 
t>2 Fulton str. New York.

WINCAS WROCZINSKAS
Geriavsias karpenteris (dai 

lydė) \v i-ame mieste Alahano 
jaus, (iyvveua ant ulyczios 4 1 7 
\\ . Pmv str. Alahanoy ( itv, 
Pa., '

K1UXUTUXVE.

A 7i(t(7z KiH'lrz iaus

2N E. Centre str. Shenandoah, Pa

Ten galima gauti sžvviežiansiu ir 
geri-Mi-iu vvalgomu tavvoru ir kitoni 
syki, vlaiu’lu.

f atpūsti K. itadžiavviezius vra 
agentu- -zifkon'ziu ijsiuticzia pinin
gus in vv i-as szalis.

Dvdele krautuwty \\ i-okfti 
gėrimu: alaus ir \vi<oki<)s deg 
tines.

KAZIO DRAUGELIO.
S13 E. ('entre str.

Mvhanoy City, Pa.,

LIETUXX’IS SZIAUCZ1US

M.
Kas norit usiszteliuot nauju geru 

czevveriku ar czebatu arba pataisit, 
tai nuvveikit pas Motiejų Marcinke- 

vvyeziu. o kada jo da.tba pamatisit, 
tai kito niekad nelankisit.

E. Lloyd str. Shenandoah, Pa.,


